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  بسم ا الرمحن الرحيم
  

  ) فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنوناعملواقل (
  

تطيـب اللحظـات إال      وال.. يطيب النهار إلى بطاعتـك       يطيب الليل إال بشكرك وال     إلهي ال 
  وال تطيب الجنة إال برؤيتك اهللا جل جالله .. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. بذكرك 

  ..إلى نبي الرحمة ونور العالمين .. ونصح األمة .. مانة إلى من بلغ الرسالة وأدى األ
  سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم

  
إلى من أحمل أسمه    .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار       .. إلى من كلله اهللا بالهيبة والوقار       

 أرجو من اهللا أن يمد في عمرك لترى ثماراً قد حان قطافها بعد طول انتظـار               .. بكل افتخار   
  ..وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى األبد 

  )والدي العزيز ( 

إلى بسمة الحياة وسر    .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني        .. إلى مالكي في الحياة     
  إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب  ..الوجود 

   ) أمي الحبيبة(

   والنوايا الصادقة ة الطيبوب القلاحباتإلى ص..  دربي يقاتم روحي ورفائتولى إ
  ..ة بخطوة  سرت الدرب خطوهنومعمنذ أن حملنا حقائب صغيرة إلى من رافقنني 

  )أخواتي الحبيبات(

  
إلى من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوفـاء والعطـاء إلـى        .. إلى األخوات اللواتي لم تلدهن أمي       

الصافي إلى من معهم سعدت ، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلـوة والحزينـة              ينابيع الصدق   
   ..  )صديقاتي العزيزات (  سرت إلى من كانوا معي على طريق النجاح والخير

  

  ..إىل من عرفت كيف أجدهم وعلمو�ي أن ال أضيعهم

  
  



 ٢

 
 

  
ة نعود إلى أعوام البد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقف

قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك 
  ...جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث األمة من جديد 

وقبل أن نمضي تقدم أسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين 
  ...حملوا أقدس رسالة في الحياة 

  ...ذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة إلى ال
  ...إلى جميع أساتذتنا األفاضل

  
فإن لم تستطع فكن متعلما ، فإن لم تستطع فأحب العلماء ،فإن لم .. كن عالما "

  "تستطع فال تبغضهم
  

  :وأخص بالتقدير والشكر
  

  حفظه ا... جواد راغب الدلو / األستاذ الدكتور 
  

  :اهللا عليه وسلمبشراك قول رسول اهللا صلى 
  "إن الحوت في البحر ، والطير في السماء ، ليصلون على معلم الناس الخير"
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  مقدمة

  
أضحت الثورة العلمية تتكاثر و تتوالد و تتداخل في بعضها البعض لتزيد من تواصـل                      

كـل  البشر و اتصالهم بمناهل و مصادر المعلومات و البيانات التي تزداد زخماً كل يـوم و                 
ساعة و شبكة االنترنت تعد وسيلة االتصال األحدث و األعلى تقنية في مجال االتصال العالمي               
و نقل المعلومات باعتبارها وسيلة الكترونية تعتمـد علـى جهـاز الحاسـوب لمـستخدمه ،                 

لصحافة اإللكترونية أهمية بالغة في حياتنا السياسية واالجتماعية واالقتصادية وفـي جميـع             ول
المواقع الصحفية اإللكترونية بشكل عام هي إحـدى        و على هذا األساس فإن       ، ١ لحياةنواحي ا 

وبـدأ التنـافس    ، الوسائل االتصالية التي أخذت حيزا واضحا ومهما على شـبكة اإلنترنـت             
 بين هذه المواقع في تقديم المضمون بشكل يهدف إلى جذب المتلقي والتـأثير              والتسابق شديداً 

ولوجيا االتصال والمعلومات الحديثة من تسريع وثيرة التطور اإلعالمي         ساعدت تكن  ، و ٢عليه  
وفتحت آفاقا ومجاالت كبيرة غير مسبوقة للتوسع الصحفي والتغلغل إلى أقصى األماكن وجلب             

ر ، و بالتالي فإن ثورة المعلومات و        كما أن فتح باب حرية التعبي     ، أكبر عدد ممكن من القراء    
 و كبير أمام مستقبل الصحافة في الوطن العربي ، رغم اخـتالف             اإلنترنت فتحت مجال واسع   

وجهات النظر حول أهمية المواقع االلكترونية و دورها و تأثيرها فالبعض رآها مهمة فهـي                
 و  3للتجديد ومواكبة البالد المتقدمة و البعض رآها فقط صاحبة دور مكمل للصحف المطبوعة              

ة و لإلعالم اإللكتروني بشكل عام في نشر المعـارف و           لكن تكمن األهمية للمواقع اإللكتروني    
العلوم اإلنسانية ، التجارة و التسوق العالمي ، االتصال اإلنساني بين البـشر و غيرهـا مـن                  
المجاالت المختلفة و بالتالي فنجد أن استخدامات الشبكة العنكبوتية أصبحت متشعبة و متزايدة             

)  مليـون  ٦٥(تشير اإلحصائيات الحديثة إلي وجود      من زيادة تطور متطلبات هذا العصر ، و         
، وهي في زيادة كبيرة نتيجـة ازديـاد المـستخدمين            م٢٠٠٠موقع علي االنترنت حتى عام      

مستخدم علي مستوى العالم خالل     )  مليون ٣٠٠(والذي اقترب عددهم من     ، لالنترنت في العالم  
 بليون موقع مع ارتفـاع عـدد        شهر مارس من العام نفسه، كما وزاد عدد المواقع ليصل إلى          

  .الحاسبات االلكترونية الخادمة إلى خمسة ماليين حاسب 
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كما يتوقع أن يصل عدد مستخدمي االنترنت إلى مليار وأربعمائة مليون مستخدم بحلول عـام               
  . م٢٠٠٩

بدأت في أواخر التسعينيات ، وأصبح هناك العديـد          بالنسبة لصحافة فلسطين اإللكترونية فقد      
واقع الصحف االلكترونية الفلسطينية على الشبكة التـي تعمـل علـي شـرح القـضية                من م 

، مخترقة بذلك الحصار الصهيوني علي أبنـاء الـشعب الفلـسطيني،             الفلسطينية للعالم أجمع  
مما استدعي ضـرورة تقيـيم هـذه        ،  وممثلة في ذلك سيادة فلسطين في الفضاء المعلوماتي       

 ناحية الشكل والمضمون، وكذلك دراسة القائم باالتصال في         المواقع والتعرف علي واقعها من    
، في ظل خصوصية هذه المواقع ومنافـسة وسـائل اإلعـالم             هذه الصحافة المهمة والفاعلة   

، و نجد أن المواقع االلكترونية الفلـسطينية تحـاول قـدر اإلمكـان              ١االلكترونية اإلسرائيلية   
 فهي تعمل على تغطيتها و التفاعل معها و نشر          التماشي مع األوضاع على الساحة الفلسطينية     

الصور الموضحة للمواضيع و األحداث إلى جانب أنها تُنشئ ارتباطـات متعـددة فأصـبحت          
األخبـار  ( المواقع اإللكترونية ال تقتصر فقط على األخبار بل الكثير من التقسيمات الفرعيـة              

) إلخ    ... حافة اإلسرائيلية ، الكاريكاتير     االقتصادية ، الشئون الدولية ، األدب و الثقافة ، الص         
، و لكن مع زيادة األحداث على الساحة الفلسطينية أصبح هناك ضرورة و مساعي من أجـل                 
إيجاد تأثير إيجابي على متصفحي المواقع اإللكترونية و عكـس وجهـات النظـر الـسياسية                

ب مناقشة الكثير من القـضايا و       المختلفة و التجاذبات التي تتم على الساحة الفلسطينية إلى جان         
اآلراء التي تهم الشارع الفلسطيني حيث في كثير من المواقع ترفق استفتاءات ، وفي الفتـرة                

و التي قامت   ) م  ٢٧/١٢/٢٠٠٨( األخيرة كان أبرز هذه األحداث و أهمها الحرب على غزة           
مهور المتصفح و لكن كـان      المواقع اإللكترونية المحلية اإلخبارية بتغطيتها و نقل أحداثها للج        

لكل موقع سياسته التي على أساسها كانت تتم عرض موضوعات الحرب بشكل يوضح الجهة              
  . التي يتبع لها الموقع اإللكتروني أو الصحيفة اإللكترونية 

  

  : الدراسات السابقة *
دراسة  مشكلة ال   ، ٢ "اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو استخدام اإلنترنت     "بحث تخرج بعنوان    )١

تتلخص في قلة استخدام طلبة جامعات قطاع غزة لإلنترنت  و كان هدف الدراسة هو التعرف                
و تأثيرات استخدامه علـى وسـائل       على مدى استخدامهم لإلنترنت و الموضوعات المتداولة        

   و يعتبر هذا البحث من البحوث الوصفية التي استخدم فيها الباحث منهج   ،.اإلعالم األخرى 
  

                                                 
 .المرجع السابق نفسه  1
  في قسمسغير منشور مقدم الستكمال درجة البكالوريوبحث تخرج  ، اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو استخدام اإلنترنتإياد القرا ،  2

 .م ٢٠٠٠سالمية ، غزة ، ، الجامعة اإل الصحافة و اإلعالم
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" مستخدمي اإلنترنت   "  كما استخدم أحد التصنيفات الفرعية وهو أسلوب مسح الجمهور           المسح
من الطلبة الجامعيين بهدف التعرف على اتجاهاتهم نحو اإلنترنت ، و قـد اسـتخدم الباحـث                 

% ١(صحيفة استقصاء لجمع البيانات األولية للدراسة ، أما عينة الدراسات فكانت عبارة عن              
 بواقـع   سة األصلي الذي يشمل طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غـزة          من مجتمع الدرا  ) 

   . مفردة ٢٠٦
  :و من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث 

  .أن من أهم أسباب استخدام اإلنترنت هو الحصول على المعلومات_١
  .أهم المواقع التي تمت زيارتها هو موقع صحيفة عرب تايمز _ ٢
نترنت بين طلبة الجامعات في غزة و ذلك بسبب التكلفة البـسيطة فـي   انتشار استخدام اإل  _ ٣

  .االتصال و المنافسة بين الشركات 
لم يصل اإلنترنت إلى درجة التأثير على متابعة وسائل اإلعالم األخرى ، و هذا مـا أدى                 _ ٤

 و  إلى احتفاظ وسائل اإلعالم األخرى بأهميتها من حيث متابعة الطالب لألحـداث الـسياسية             
  .الثقافية

  . أن طلبة الكليات العلمية يتقدمون على نظائرهم من الكليات اإلنسانية من حيث االستخدام_٥
  
 و مـشكلة     ، ١" أثر صحف اإلنترنت على قراءة الصحف المطبوعـة        "بحث تخرج بعنوان    ) ٢

 بشكل عام و     انتشار صحف اإلنترنت و معرفة تأثيرها على الصحف المطبوعة          الدراسة هي 
حافة الفلسطينية على وجه الخصوص و الكشف عن الصحف المفضلة لدى الجمهور فـي              الص

 و تقع هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية ، أما منهج             ، اإلطالع عليها و أسباب تفضيلها      
 مسح جمهور وسائل اإلعالم ،      حية ، و استخدم الباحث في إطاره      الدراسة فهو الدراسات المس   

خدمي شبكة اإلنترنت في محافظات غزة ، و استخدم الباحث صحيفة           بهدف مسح جمهور مست   
االستقصاء المقننة ، بحيث تم إرسالها عبر البريد اإللكترونـي إلـى العينـة المختـارة مـن                  

  .المبحوثين 
تقريباً مـن مجتمـع     %) ١٠(أما عينة الدراسة فقد اختار الباحث عينة عشوائية بسيطة بواقع           

  مفردة ) ٧٤(الدراسة أي 
  :و من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

أظهرت الدراسة أن صحيفتي القدس الفلسطينية و عرب تايمز تحتالن المرتبة األولى لدى             _ ١
  . عينة الدراسة 

                                                 
 منشور مقدم الستكمال درجة البكالوريوس من غيربحث تخرج  ، أثر صحف اإلنترنت على قراءة الصحف المطبوعة، وائل بنات  1
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تأثير قراءة الصحف عبر اإلنترنت على قراءة الصحف المطبوعة بنسب مختلفة ، حيـث              _ ٢
م تؤثر ، بينما أفراد العينة أكدوا على وجود أثـر           بأنها ل من أفراد العينة أكدوا      % ١٨,٩٢أن  

  .بأوضاع مختلفة 
  
مـشكلة هـذه     ، ١"الصحافة اإللكترونية العربية على شبكة اإلنترنت       "بحث تخرج بعنوان     )٣

الدراسة هو أنها تسعى للكشف عن اإلمكانيات التي يوفرها النشر اإللكتروني عبر اإلنترنـت              
ن الصحف العربية للتعرف على التقنيات و األساليب التي         للصحف و عقد مقارنات بين عدد م      

تتبعها في بث و تصميم صفحاتها و مدى استغالل هذه الصحف إلمكانيات النشر اإللكتروني و               
 و تنتمي هذه الدراسة إلـى البحـوث         المشاكل التي تواجهها بسبب استخدامها اللغة العربية ،         

على أكثر من منهج بحثي ، و ذلك لتعـدد زوايـا            الوصفية ، و قد اعتمد الباحث في دراسته         
منهج المسح الذي استخدم في إطاره تحليـل المـضمون          : مشكلة البحث ، و من هذه المناهج        

  .لكونه أنسب األساليب التي يمكن أن تساعد على تحقيق أهداف الدراسة 
و التقنية ، أما    و المنهج المقارن و ذلك لعمل مقارنات بين صحف الدراسة من النواحي الفنية              

عن أداة الدراسة فقد استخدم الباحث استمارة تحليل المضمون ، و عن عينة الدراسة فقد اختار                
األيام ( و هي   الباحث عينة عمدية من الصحف العربية اليومية التي لها مواقع على اإلنترنت             

 الرأي العام الـسودانية ،      الفلسطينية ، السفير اللبنانية ، األهرام المصرية ، البيان اإلماراتية ،          
 إلـى   ٢٤/٣/٢٠٠٠و تم اختيار هذه الصحف خالل فترة زمنية مـن يـوم             الراية القطرية ،    

 عدد مـن كـل      ١٣عدد بواقع   " ٧٨" و بلغت األعداد التي خضعت للدراسة        ،   ١١/٥/٢٠٠٠
  .صحيفة 

  :و من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث 
 العربية كلغة أساسية لعرض المـادة الـصحفية فـي           جميع صحف الدراسة اعتمدت اللغة    _١

  .مواقعها على شبكة اإلنترنت 
استخدمت الصحف ثالث تقنيات مختلفة في عرض المادة الصحفية على مواقعهـا علـى              _ ٢

   .(PDF)النصوص ، الصور ، الملفات : شبكة اإلنترنت هي 
لكتروني الذي يعتبر ركيـزة     أن الصحف اإللكترونية لم تهتم بالشكل الكافي باألرشيف اإل        _ ٣

  .أساسية من ركائز الصحافة اإللكترونية 
أن الصحف التي خضعت للدراسة قللت من استخدام الوسائط المتعددة بشكل عام ، و لهذا               _ ٤

  .فقط فقدت ما يميزها عن أي وسيلة اتصال أخرى متاحة للقارئ العربي 
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 .م ٢٠٠٠ ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، قسم الصحافة و اإلعالم



 ٧

 ،  ١ " ن مكلهون إلى عصر المعلومات    تكنولوجيا االتصال عن بعد م    " بحث تخرج بعنوان     )٤
تدخل هذه الدراسة ضمن اإلطار السردي للتاريخ حيث توضح حيثيات تلك الفترة و الظروف              

و تدخل هذه الدراسـة ضـمن البحـوث         و التقنيات التي مر فيها تطور تكنولوجيا االتصال ،          
صائص التي  الوصفية التي تستهدف الحصول على المعلومات ووصف جوانب الظاهرة و الخ          

تتعلق بها ، و اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج التاريخي ، كونه األنسب إلجراء مثل                
  .هذه الدراسة 

  : لها الباحثة و من أهم النتائج التي توصلت
كشفت الدراسة أن الثورة التكنولوجية الحديثة هي نقطة تحول كيفـي و معنـى ذلـك أن                 _ ١

نتشار تقنيات تكنولوجيا االتصال و تأثيرها على حيـاة الفـرد و            التكنولوجيا أمر حتمي و أن ا     
  .المجتمع هما أمران مفروغ منهما حيث أصبحا حقيقة واقعة ال جدل فيها 

تزايد االعتقاد بأن التكنولوجيا هي مصدر حالة عدم االستقرار سـواء علـى المـستوى               _ ٢
  . الفردي أو المحلي أو الدولي 

  

معالجة اإلخبارية النتفاضة األقصى في المواقع اإلعالميـة علـى          ال" بحث تخرج بعنوان    ) ٥

أما مشكلة الدراسة فتتحدد في التعرف على مدى تفاعل المواقع العربية اإلعالمية             ، ٢"اإلنترنت  
على شبكة اإلنترنت مع أحداث انتفاضة األقصى ، و من خالل التغطية اإلعالمية لها ، وذلك                

و تقع هذه الدراسـة فـي إطـار         ،  ) زيرة نت ، الجريدة كوم    الج( من خالل موقعي الدراسة     
البحوث الوصفية ، أما منهج الدراسة فهو الدراسات المسحية و استخدم الطالب في إطار هـذا              
المنهج أداة تحليل المضمون المتمثلة في االستمارة التي من شأنها تحقيق أهداف الدراسة التي              

  .يقوم الباحث بإعدادها ووضع فئاتها 
موقع الجزيرة  " أما عينة الدراسة فقد اختار الطالب عينة عمدية من المواقع اإلعالمية العربية             

  " نت و موقع الجريدة كوم 
  : و من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي 

اهتمام موقع الجزيرة نت بتغطية أحداث انتفاضة األقصى إعالمياً و ذلـك مـن خـالل                _ ١
  .من إجمالي المساحة الكلية للموقع % ٥,٥إفرادها مساحة 

  .من إجمالي المساحة الكلية للموقع % ٨موقع الجريدة كون فقد أفرد _ ٢
  

                                                 
 غير منشور الستكمال الحصول علىبحث تخرج   ، ، تكنولوجيا االتصال عن بعد من مكلوهن إلى عصر المعلومات ميساء الشامي 1

 .م ٢٠٠٠ ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ،و اإلعالمدرجة البكالوريوس من قسم الصحافة 
غير منشور مقدم بحث تخرج  ،" المعالجة اإلخبارية النتفاضة األقصى في المواقع اإلعالمية على اإلنترنت " خليل أبو حمرة ،  2

  .٢٠٠١ ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ،  الصحافة و اإلعالمالستكمال درجة البكالوريوس في قسم



 ٨

 ١" المعالجة اإلخبارية النتفاضة األقصى في مواقع اإلذاعات الدولية  " بحث تخرج بعنوان     ) ٦
 مواقع اإلذاعات   أما مشكلة الدراسة في هذه الدراسة فتتحدد في أنها تسعى لمدى معرفة تفاعل            

و تقـع  الدولية مع انتفاضة األقصى و كيفية تغطيتها ، و حول تناولها لمواضيع االنتفاضـة ،           
هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية ، أما منهج الدراسة فهو الدراسات المسحية و استخدم               

   .الطالب أداة تحليل المضمون المتمثلة في االستمارة التي قام الباحث بإعدادها
  : و من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي 

اهتمام موقعي الدراسة بالمواقف الرسمية للدول خصوصاً ما يعارض استمرار انتفاضـة            _ ١
  .األقصى 

جاءت نسبة تغطية موضوعات الشهداء و الجرحى جيدة في الموقعين و كانـت تكـرار               _ ٢
  ) . BBC(ن موضوعات الشهداء و الجرحى في صوت أمريكا أكثر م

  . أظهرت موقعي الدراسة أعمال المقاومة باعتبارها أعمال عنف _ ٣
  
 ، تسعى هذه الدراسة     ٢ "المواقع اإلخبارية الفلسطينية على اإلنترنت    "  بحث تخرج بعنوان     )٧

لتحليل المواقع اإلخبارية الفلسطينية على شبكة اإلنترنت ، و معرفة جوانب الموقع و صفحاته              
 و اللغات التي تصدر فيهـا و         في الموقع ، و المواضيع التي تتناولها المواقع          وطريقة البحث 

و استخدم الطالـب البحـوث الوصـفية        اختالف اتجاهاتها السياسية ، و سياستها التحريرية ،         
المسحية المقارنة كمهج دراسة و اختار المركز الفلسطيني لإلعالم و المركز الصحفي الدولي             

  .ين كعينة للدراسة و موقع البراق و أم
  : و من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث 

هناك تقارب نسبي بين عموم المواقع في عرض المادة السياسية و التي شـكلت النـسبة                _ ١
  .األكبر و كان المركز الفلسطيني لإلعالم النصيب األكبر في ذلك 

  .تنوع المواضيع تنوع كبير في مواقع الدراسة _ ٢
م المواقع لغات غير العربية في العوض مما يعني تقدماً في االمتداد نحـو الـرأي                استخدا_ ٣

  .العام العالمي 
  
  
  
  

                                                 
غير منشور مقدم الستكمال درجة بحث تخرج  ، المعالجة اإلخبارية النتفاضة األقصى في مواقع اإلذاعات الدولية، جلة مطر الع 1

   .٢٠٠١ ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، البكالوريوس في قسم الصحافة و اإلعالم
 مقدم الستكمال درجة البكالوريوس في قسم غير منشور، بحث تخرج  المواقع اإلخبارية الفلسطينية على اإلنترنتخليل األغا ،  2

 ٢٠٠٢، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، الصحافة و اإلعالم 



 ٩

  

 مشكلة هذه الدراسة    ١ " اتجاهات الصحفيين نحو استخدام اإلنترنت    "  بحث تخرج بعنوان     ) ٨
و  االنترنـت    العاملين في مجال اإلعالم على شـبكة      الصحفيين  استفادة  مدى   تتحدد في معرفة  

التعرف على أثر استخدام شبكة اإلنترنت على ثقافتهم و عالقة هـذا االسـتخدام بعـدد مـن                  
المتغيرات كالنوع و السن و التخصص و المستوى التعليمي و التعرف على أثر المواقع على               

 تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصـفية و فـي           ،  اإلنترنت مع اختالف أنواعها و أهدافها       
وع من البحوث استخدمت الطالبة منهج المسح و المنهج المقارن أما أداة الدراسة             إطار هذا الن  

فهي صحيفة االستقصاء ، و تمثلت عينة الدراسة في عينة عـشوائية بـسيطة مـن جمهـور      
حيـث  % ٣٥ صحفي أخذ منها كعينة دراسية       ١٠٠الصحفيين في قطاع غزة و البالغ عددهم        

  . استبانه ٣١في استردت منها  صح٣٥ استبانه على ٣٥وزعت الطالبة 
  : و من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة 

أن استخدام الصحفيين لإلنترنت لم يؤثر بشكل كبير على استخدامهم لكل من الراديـو و               _ ١
  .التلفاز 

من الصحفيين يستخدمون اإلنترنت بشكل دائم وهو ما يشير إلى األهمية الكبيـرة             % ٩٠_ ٢
  .الصحفيين و ارتباط استخدامه بالعمل الصحفي لإلنترنت عند 

 % ٧٨,٤أن أكثر المواقع اإلخبارية زيارة من قبل الصحفيين هو موقع وكالة وفا بنـسبة               _ ٣
باعتباره موقعاً محلياً و باللغة العربية و يهـتم         % ٤٥,٢يليه المركز الفلسطيني لإلعالم بنسبة      

  .بالشئون الداخلية الفلسطينية 
ى األحداث و المستجدات الطارئة كانت مـن أهـم الـدوافع وراء اسـتخدام               اإلطالع عل _٤

  .لإلنترنت حيث حازت هذه النقطة على المرتبة األولى من العينة الصحفيين 
  
 ٢"اتجاهات طلبة اإلعالم نحو متابعة المواقع اإلخبارية االلكترونية         "  بحث تخرج بعنوان     )٩ 

 اإلعالم في جامعات غزة نحو المواقع اإللكترونية        و هي تهدف للتعرف على مدى متابعة طلبة       
اإلخبارية و أهم المواقع التي يتابعونها و أسباب تفضيلها و عدمه ، و مدى تأثير متابعتها على                 

  .متابعة وسائل اإلعالم األخرى و عوامل تطوير المواقع اإلخبارية 
هج المسح من خـالل مـسح       و تنتمي هذه الدراسة للبحوث الوصفية و استخدم فيها الطالب من          

جمهور طلبة اإلعالم في جامعات غزة و كان مجتمع الدراسة من طالب و طالبات اإلعـالم                

                                                 
غير منشور مقدم الستكمال درجة البكالوريوس في قسم بحث تخرج  ، اتجاهات الصحافيين نحو استخدام اإلنترنتسمر عبد اهللا ،  1

 . ٢٠٠٠، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، الصحافة و اإلعالم 
غير منشور مقدم ، بحث تخرج  اتجاهات طلبة اإلعالم في جامعات غزة نحو متابعة المواقع اإلخبارية اإللكترونيةصالح أبو صالح ،  2

   ٢٠٠٣ ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، الستكمال درجة البكالوريوس في قسم الصحافة و اإلعالم



 ١٠

و اختار الباحث عينة حصر شـامل لجميـع أفـراد           في الجامعة اإلسالمية و جامعة األقصى       
  . طالبة ٤٠٧ طالب و ٤٥٩، منهم  طالب و طالبة ٨٦٦مجتمع الدراسة ، و بلغ عددهم 

  : هم النتائج التي توصل إليها الباحث ومن أ
تفوق المواقع اإلخبارية على غيرها من المواقع حيث جاءت في المرتبة األولى من حيث              _ ١

  .األهمية و األكثر اطالعاً 
أن موقع الجزيرة نت اإلخباري التابع لقناة الجزيرة الفضائية تتمتع بأولوية المتابعة مـن              _ ٢

   .قبل أفراد عينة الدراسة 
أن المواقع اإلخبارية تراعي فنون الخبر و تميز أسلوبها في تقديم األخبار و السرعة فـي                _ ٣

  .نقلها 
أوضحت الدراسة أن المواقع اإلخبارية لم تصل إلى درجة التأثير على متابعة التلفزيون و              _ ٤

  .اإلذاعة في حين تأثرت مطالعة الصحف بشكل كبير بمتابعة المواقع اإلخبارية 
، في  % ٩٤ينت الدراسة تفوق الطالب على الطالبات في متابعة المواقع اإلخبارية بنسبة            ب_ ٥

  .من الطالبات يتابعن المواقع اإلخبارية % ٤١حين 
  
  
  :موقع الدراسة من الدراسات السابقة *
 عرض كيفية تغطية موقعي الدراسـة       االدراسة موضوع الحرب على غزة و هدفه      تتناول  _ ١

 دراسـة ال، تشابهت معها     ما السياسة التي اتبعها كال الموقعين في تغطيته       و للحرب على غزة  
 "المعالجة اإلخبارية النتفاضة األقصى في المواقع اإلعالمية علـى اإلنترنـت          " الخامسة حول 

 " المعالجة اإلخبارية النتفاضة األقصى في مواقع اإلذاعـات الدوليـة         " حول السادسةالدراسة  و
التغطية ، حيث أن الدراسات السابقة تتضمن المعالجـة اإلخباريـة   لكن يختلف معها موضوع  

  .في مواقع اإلنترنت اإلخبارية و مواقع اإلذاعات الدولية النتفاضة األقصى 
تنوعت مناهج الدراسات السابقة و أداتها فضمن البحوث الوصفية تم استخدام المـسوح و              _٢

اتجاهـات   "حيث أن الدراسـة األولـى  رن  المنهج المقاوتحليل المضمون و المنهج التاريخي   
أثر صحف اإلنترنت على قـراءة      "الثانية  الدراسة   و   "الطلبة الجامعيين نحو استخدام اإلنترنت      

 الدراسة و "اتجاهات الصحفيين نحو استخدام اإلنترنت       " الثامنة الدراسةو" الصحف المطبوعة   
أسـلوب  استخدمت   "خبارية اإللكترونية   اتجاهات طلبة اإلعالم نحو متابعة المواقع اإل       "التاسعة

 و  "الصحافة اإللكترونية العربية على شـبكة اإلنترنـت          " الدراسة الثالثة  مسج الجمهور ، أما   
 "المعالجة اإلخبارية النتفاضة األقصى في المواقع اإلعالمية في اإلنترنت           " الدراسة الخامسة 

 "قصى فـي مواقـع اإلذاعـات الدوليـة          المعالجة اإلخبارية النتفاضة األ    " السادسة الدراسةو
تتشابه مع دراسة الطالبة من     " المواقع اإلخبارية الفلسطينية على اإلنترنت      "  السابعةالدراسة  و



 ١١

 الدراسـة   أمـا ،   ناحية استخدام المنهج المسحي و أداة تحليل المضمون و المنهج المقـارن             
 اسـتخدمت فقـد    " المعلومـات    تكنولوجيا االتصال عن بعد من مكلهون إلى عصر        " الرابعة
  . المنهج التاريخي الباحثة

ا للحرب  ملم تتم دراسة موقعي فلسطين برس و فلسطين اآلن من قبل خاصة و في تغطيته              _ ٣
   ) .٢٠٠٨_١٢_٢٧( األخيرة على غزة 

هو موضوع جديد نسبياً ،  حيث بدأت الحرب على          " الحرب على غزة    " موضوع البحث   _ ٤
   .٢٠٠٨_١٢_٢٧غزة بتاريخ 

كانت إمـا انتفاضـة األقـصى ، أو تغطيـة           الفترات التي ركزت عليها األبحاث السابقة       _ ٥
  .األحداث العامة في الساحة الفلسطينية 

، و كذلك البحث فـي المواقـع        تناولت الدراسة مواقع الكترونية ال تملك وسائل مطبوعة         _ ٦
  .داخل رابط فرعي للموقع اجد حسب التاريخ ليس متوافر في موقع فلسطين اآلن ، حيث تتو

  
  :اإلحساس بالمشكلة*

يعتبر كل من موقعي فلسطين برس و فلسطين اآلن من المواقع اإلخبارية المحلية التي تغطى               
األحداث على الصعيد المحلي ، و يذكر أن لكل موقع سياسته و طريقتـه المختلفـة لتغطيـة                  

ث كان كل موقع يهتم بعرض األخبـار        و هذا يظهر في تغطية كل الموقعين ، حي        ،  األحداث  
حيث كل من الموقعين يمثل     ( حسب سياسته و نهجه إلى جانب عرض وجهات النظر األخرى           

  .إلى جانب نقل اآلراء العربية و الدولية و تحليلها ) لحركة فتح و حركة حماس رؤية معينة 
و الحرب على غزة    دور في تغطية األحداث      فلسطين برس و فلسطين اآلن       كان لكال موقعي  و  

و من خالل الدراسة االستكشافية  من مواد إخبارية و تقارير و تحقيقات و صور ،       بما عرض 

 _ ٢٧/١٢/٢٠٠٨(التي أجرتها الطالبة لكل من الموقعين في الفتـرة الواقعـة مـا بـين                

  : أي لمدة أسبوع كامل و بشكل يومي توصلت الطالبة للنتائج التالية  ) ٣/١/٢٠٠٩
وقع فلسطين برس بتغطية أحداث الحرب إعالمياً و ذلك من خالل إفرادها مـساحة              اهتم م _ ١

من هذه  % ٧,٦٣من مساحة أرشيف الموقع ، حيث شغلت منها المقاالت ما يعادل            % ٣٣,٣٢
المساحة ، بالنسبة للصور فلم تكن هناك صور مباشرة من أماكن الحدث بـل كانـت مجـرد                  

صورة لصاروخ إسرائيلي ، قصف سـابق ، منـزل           ( صور توضيحية يتم اإلشارة إليها مثل     
تسجيل فيديو لبعض األحداث مثل القصف للشريط الحـدودي أو           مع وجود    )إلخ  .. مقصوف  

  .استهداف منازل المواطنين خالل الحرب 
من مساحة أرشـيف    % ٥٣,٤بالنسبة لموقع فلسطين اآلن فقد شغلت أخبار الحرب حوالي          _٢

من المساحة الكلية ألرشـيف     % ٤االت في تلك الفترة ما يعادل       الموقع ، في حين شغلت المق     
  .الموقع إلى جانب اعتماد كال الموقعين على مصادر مختلفة كالوكاالت الدولية 



 ١٢

 التي يجريها كل موقع على الكثير من الموضوعات         ت الموقعين على االستفتاءا   اعتمد كال _ ٣
الفلسطينية في ظل الحـرب علـى غـزة و          منها الهدنة مع إسرائيل و إمكانية حوار الجهات         

  . غيرها من المواضيع األخرى المتصلة بهذا الشأن 
  شـهداء و إصـابات     :في موقع فلسطين برس كان تكرار الموضوعات التـي تناولـت            _٤
، مفاوضـات   % ) ٢٢,٤٦( جد بنـسبة    ، قصف المواقع و المنـازل و المـسا        % ) ١٧,٧٧(
 ، اعتقـال المـواطنين    %) ١٠,٤( و األوروبيـة    ، الدعم من الدول العربيـة        %) ٢٣,٩٩(
و التـي   %) ١٠,٦( بينما كانت األخبار التي غطت الرأي اآلخر فكانت بنـسبة           %)  ٣,١٣(

 علـى  تكرار الموضوعاتفكان ، أما في موقع فلسطين اآلن كانت من تصريحات أو انتقادات     
المنازل و المساجد بنسبة    ، قصف المواقع و     %) ٩,٨( شهداء و إصابات بنسبة     : لي  النحو التا 

، اعتقال  %) ٤,٥( ، الدعم من الدول العربية و األوروبية        %) ٩,٢٨( مفاوضات  ،  %) ١١( 
  %) .٤,٥٣( ، و األخبار التي غطت الرأي اآلخر كانت بنسبة %) ١,٦( المواطنين 

، ووجهة نظره لما يدور على      تعرض كال الموقعين لطرح آراء و اتجاهات الطرف اآلخر          _٥
  .لساحة العربية و الدولية ا
غطى كال الموقعين الموضوعات المتصلة بالحرب على غزة و لكن اختلف التركيز حيث             _ ٦

الشهداء و الجرحى حيث بلغت أكثر من       كان تركيز موقع فلسطين اآلن على أخبار المقاومة و          
ـ           النصف في تغطيتها اإلخبارية    ا علـى    ، أما فلسطين برس فكان معظم تركيز األخبـار فيه

التدخالت الدولة و العربية لوقف العدوان على غزة و من ثم تغطية الموضـوعات المتـصلة                
  .بالشهداء و اإلصابات 

حيث كانت موجهة للحكومـة     % ٥,٣النقدية حوالي   في فلسطين برس بلغت نسبة المقاالت       _٧
ديـة بنـسبة    في قطاع غزة ، و لفصائل المقاومة ، أما في فلسطين اآلن فكانت المقـاالت النق               

  . مقاالت تحليلية % ٢,٤بينما كانت حوالي % ١,٦
من وكـاالت األنبـاء و      % ٥٩,٧بالنسبة لمصادر األخبار فكانت في موقع فلسطين اآلن         _ ٨

كانت أخبار بدون مراسل ، أما موقع فلسطين برس         % ٣,٤مراسلين الموقع ،    % ٣٦,٩حوالي  
مـن  % ٢٩,٨من وكاالت األنباء ،     % ٦٥,٦حوالي  مصادر أخبارها على النحو التالي      فكان    

  .أخبار دون مصادر % ٤,٦في حين كانت مراسلين الموقع ، 
الوسائط المتعددة التي عرضها موقع فلسطين برس كانت لقـصف منـاطق حدوديـة أو      _ ٩

استهداف المواطنين ، إال أن موقع فلسطين اآلن فقد كان أهم ما ركز عليه في عرض الوسائط                 
باإلضافة الصوتية ، و عرض جانب من المقاومة        ريحات القادة و التسجيالت     المتعددة هو تص  

  .و المنازل ، و بعض جنازات الشهداء لعمليات القصف و استهداف القيادات 
  



 ١٣

  :مشكلة الدراسة *
 تغطية كل من موقعي فلسطين بـرس و فلـسطين اآلن للحـرب             كيفية لمعرفةتسعى الدراسة   

ن الموضوعات التـي ركـزا عليهـا و األسـاليب التـي             ع بهدف الكشف    األخيرة على غزة  
 ما و األشـكال الـصحفية التـي عرضـا          مصادره  الكشف عن  ا و م لتحقيق أهدافه  استخدماها

في تغطيـة كـال     الموضوعات من خاللها و العناصر التفاعلية و جوانب االتفاق و االختالف            
ن في السياسة و الجهـة القائمـة        التغطية لكال الموقعين باعتبارهما مختلفي    ، و كيفية    الموقعين  

  .عليهما 
  
   :أهداف و تساؤالت الدراسة*

غـزة  علـى   حرب  لل كيفية تفاعل للمواقع االلكترونية الفلسطينية    الدراسة للتعرف على    تهدف  
  :التالية على التساؤالت لإلجابة 

   التي تناولها الموقعين حول حرب غزة ؟ ما الموضوعات_ ١
التي استخدمت في تقديم موضوعات الحرب على غـزة فـي كـال             ما األساليب اإلعالمية    _٢

  ؟الموقعين 
  ما هو أوجه االتفاق و الشبه بين الموقعين في تغطية الحرب على غزة ؟_ ٣
  ما هو موقف الموقعين من موضوعات الحرب على غزة ؟_٤
  ما مصادر المعلومات التي اعتمد عليها كال الموقعين  ؟_ ٥
عرض المادة اإلعالمية حـول     في    كال الموقعين  تي تم استخدامها في   ما الفنون الصحفية ال   _٦

  الحرب على غزة؟
المستخدمة مع موضوعات الحرب علـى      ) العناوين و الصور    ( ما هي عناصر اإلبراز      _٧

  غزة في كال الموقعين ؟
وسائط متعددة و العناصر التفاعلية التي استخدمت إلبراز الموضوعات في كـال            هي ال ما  _٨ 
  ؟وقعين الم
   غزة ؟على حرب الأين هو مكان تسكين المادة اإلعالمية حول _ ٩
  

  

  

  

  

  



 ١٤

  

  : ا و أداتها جههنوع الدراسة و من*
  :نوع الدراسة  

و المواقـع و    هذه الدراسة من البحوث الوصفية التي تعنى بدراسة واقع األحداث و الظواهر             
فيد الواقع ، إما بتصحيحه أو تحديثه       اآلراء و تحليلها و تفصيلها بغرض الوصول الستنتاجات ت        

   ١.أو استكماله أو تطويره 
  : منهج الدراسة 

  :على في الدراسة اعتمدت الطالبة 
جهد علمي منظم يساعد على وصف الظاهرة و الحصول         "وهو   : منهج الدراسات المسحية  _١

و أقرب ما   على بيانات و معلومات عن الظاهرة أو مجموعة الظواهر و تقديم صورة واقعية أ             
  ٢" .يكون من الواقعية عن الظاهر 

 أوثقافيـة   أو   علميـة    أو إداريـة عبارة عن تجميع منظم للبيانات المتعلقة بمؤسسات        " أو هو 
وموظفيها  خالل فتـرة       المختلفة  أنشطتها اجتماعية كالمكتبات والمدارس والمستشفيات مثال و     

 يمكن فيما بعـد     التيجمع المعلومات   ي  هللدراسات المسحية   األساسية  والوظيفة  .زمنية معينة 
 ".تحليلها وتفسيرها ومن ثم الخروج باستنتاجات منها

ألنه من أنسب األساليب التـي       تحليل المضمون    أسلوب في إطار هذا المنهج      تستخدم الطالبة و  
  تساعد على تحقيق أهداف الدراسة 

وأوجه االختالف بين حـادثتين     هي عملية عقلية تتم بتحديد أوجه الشبه         ":المنهج المقارن   _ ٢
اجتماعيتين أو أكثر تستطيع من خاللها الحصول على معارف أدق وأوقت نميز بها موضوع              

هي األداة المثلى للطريقـة     « :الدراسة أو الحادثة في مجال المقارنة والتصنيف يقول دور كايم         
تكـون كيفيـة قابلـة      يخها يمكن أن    سوهذه الحادثة محددة بزمانها ومكانها وتر     »  االجتماعية

للتحليل أو كمية لتحويلها إلى كم قابل للحساب وتكمن أهميتها في تمييز موضوع البحث عـن                
، و هي لعمل مقارنة بين موقعي  الدراسة للوصـول إلـى جوانـب               " ٣الموضوعات األخرى 

  .االختالف و كيفية تغطية كل موقع ألحداث و موضوعات الحرب على غزة 
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 ١٥

  
   :أداة الدراسة 

مارة  في دراستها التحليلية أداة تحليل المضمون ، من خالل اسـتخدام اسـت             استخدمت الطالبة 
على األسئلة التي    بإعدادها ووضع فئاتها التي تهدف إلى اإلجابة         تحليل المضمون ، التي تقوم    

طرحتها الدراسة ، بهدف تحليل محتوى عينة الدراسة و استخراج النتائج بأعلى نـسبة مـن                
  .ية و الشمول الموضوع

  
يقوم الباحث بإعـدادها طبقـاً لنوعيـة        مجموعة من الفصائل و التصنيفات      "  : هي   الفئاتو  

المضمون ، و محتواه ، و هدف التحليل ، لكي يستخدمها في وصـف هـذا المـضمون ، و                    
تصنيفه بأعلى نسبة ممكنة من الموضوعية و الشمول ، و ربما يتـيح إمكانيـة التحليـل ، و                   

  ١."النتائج بأسلوب سهل و ميسور استخراج 
  :و تنقسم فئات التحليل إلى نوعين هما 

  
   :  هيتضمن عدة فئات فرعيةتو ) ماذا قيل (  :  الموضوعفئة: أوالً *
اسـتخدمتها  في دراسات تحليل المضمون و التي       هي الفئة األكثر استخداماً      : فئة الموضوع _أ

  : و تشمل التالي اصة بالحرب على غزة الباحثة في تحديد الموضوعات الرئيسية الخ
  .و يقصد بها االشتباكات التي دارت خالل فترة الحرب : مواجهات  _١/أ
و تتناول أخبار سقوط الشهداء و الجرحى الفلسطينيين نتيجة اإلبـادة           : شهداء و جرحى     _٢/أ

  .الجماعية التي حدثت خالل الحرب على غزة 
جتماعات الفلسطينية اإلسرائيلية و المفاوضات فـي ظـل         تتناول أخبار اال  : مفاوضات    _ ٣/أ

  .الحرب إلنهائها 
و هي المواضيع المتعلقة بسياسة الحصار االقتـصادي و العـسكري الـذي             : حصار   _٤/أ

  .يفرضه الجانب اإلسرائيلي على قطاع غزة 
فـصل  يقصد بها المواضيع التي تتناول ما يرتبط باإلغالقـات اإلسـرائيلية و             : إغالق  _ ٥/أ

  .أجزاء القطاع عن بعضه البعض 
تتناول االعتداءات اإلسرائيلية البرية و البحرية و الجوية علـى قطـاع غـزة              : قصف  _ ٦/أ

  .بالقصف لجميع المواقع المدنية و العسكرية و المنازل و المساجد دون استثناء 
قـوات االحـتالل   وهو كل ما يفيد القبض على الفلسطينيين و اعتقالهم من قبل     : اعتقال  _ ٧/أ

  . خالل فترة الحرب على غزة 
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 ١٦

المواضيع المطروحة و التي تختص بالدعم الطبي أو المالي من الدول العربية و             : دعم  _ ٨/أ
  .األوروبية 

وهو ما يتصل بتصريحات المسئولين و القيـادات و القـائمين علـى رأس              :تصريحات  _ ٩/أ
  .زة الحكومات سواء في كل من الضفة الغربية و قطاع غ

  
وهي الفئة التي تتعامل مع الطرق والوسائل التي اتبعت لتحقيق هذه           :فئة األساليب المتبعة    _ ب

  : و تنقسم إلى الفئات الفرعية التالية  ، ١النهايات والنتائج
االعتماد في نقل المعلومات على الشواهد و األدلـة و البيانـات و الخلفيـات         : حقائق  _ ١/ب

  . التاريخية لألحداث 
على شكل انتقادات موجهة لسياسة أو حزب أو شخصية أو فكر           عرض المادة   : نقدية    _ ٢/ب

   .معين بغرض تقويم الخطأ 
مهور إلمداده باآلراء  أو     عرض المادة على التوجيهات المباشرة للج      :آراء واقتراحات  _٣/ب

  . االقتراحات حول القضية المطروحة
الموقف باستخدام األسـلوب التحليلـي و عـرض         تعمل على تحليل    : تحليلية تناقشية   _ ٤/ب

  . للمناقشة من خالل المادة المعروضة األفكار على القارئ و إعطائه الفرصة 
  
الفئة التي توضح التأييد أو الرفض أو الحياد في المضمون موضع التحليـل              :فئة االتجاه   _ ج

   : ، و تشمل على ما يلي٢بالنسبة للمواقف أو الموضوعات المتضمنة فيه
رأي عينة البحث سواء كان باإليجاب و التأييد على الموضوعات المطروحـة            : مؤيد   _ ١/ج

  .خالل الحرب على غزة 
 رأي العينة بالرفض و المعارضة لموضوعات الحرب على غـزة و كـل              :معارض  _ ٢/ج

  .الحيثيات المرتبطة بها 
ل متوازن يحمل سلبياته و     ما يتم تناوله من مواضيع على موقعي الدراسة بشك        : محايد  _ ٣/ج

  . إيجابياته دون إبداء موقف أو رأي بالتأييد أو الرفض 
  
هي الجهة التي حصل منها موقعي الدراسة على المعلومة أو المادة            :فئة مصدر المعلومة     _ د

  :المطروحة 
المصادر المخصصة لصحيفة معينة أو لمحطة إذاعية بعينهـا           : أو ذاتية  مصادر داخلية _ ١/د

   : وهم٣ وسيلة دون سواهاالتي يقتصر عملها و خدماتها على هذه الو 
                                                 

 .٩٤ص) ١٩٧٦عالم الكتب، :القاهرة  ( ١سمير حسين، بحوث اإلعالم األسس والمبادئ ، ط 1
 .٩٠المرجع السابق نفسه ، ص 2
 ٦٨ ص)١٩٨٨،دار الشروق:جدة(٢ط، اإلسالميةوضوابطه :الخبر الصحفي، آرم شلبي 3



 ١٧

هو مندوب الجريدة أو المؤسسة اإلعالمية بصفة عامة خارج المدينة التـي             :مراسل  _ ١/١/د
تصدر فيها الصحفية أو تعمل فيها المؤسسة اإلعالمية ، و بصرف النظر عما إذا كانت هـذه                 

ة أخرى ، فالواقع أنه يقوم بإرسال األخبار التي يحـصل           المدينة داخل نفس الدولة أو في دول      
  .  ١مؤسسة التي ينتمي إليهاعليها أو يبعث برسائله اإلخبارية إلى الصحيفة أو ال

الصحفي الذي تعينه الصحيفة أو تخصصه لمتابعة األحـداث فـي قطـاع             :المندوب  _١/٢/ د
  .٢تصدر فيها الصحفيةمعين، أو هيئة أو مؤسسة أو وزارة داخل نفس المدينة التي 

المصادر التي ال تخص بخدماتها اإلخبارية وسيلة إعالمية بعينهـا ،            :مصادر خارجية   _ ٢/د
أو تقتصر خدماتها عليها وحدها دون الوسائل األخرى بل هي وسائل عامة لكل من يأخذ منها                

  .٣إما مقابل أجر يدفع عن هذه الخدمة أو مجاناً بدون مقابل في أحيان أخرى 
ي مؤسسة تقدم خدمة إخبارية حيث تعني بتجميع األخبار وتغطيـة           ه  :وكاالت أنباء _ ٢/١/د

 وتقوم بتوفير خدماتها اإلخبارية إلى مختلف المؤسسات         ، األحداث بالصورة والكلمة والصوت   
  :  و تقسم الوكاالت إلى ، ٤اإلعالمية كاإلذاعة والتلفزيون والصحف والشبكة العنكبوتية

وهي التي تقوم بتغطية أهم العواصم و المدن الرئيـسية           :الت األنباء العالمية    وكا_ ٢/١/١/د
الكبرى و مناطق األحداث الساخنة في العالم بشبكة واسعة من المراسلين و المكاتب ، نظـراً                
لما يتكلفه هذا من أموال و إمكانيات ال يمكن أن تتحملهـا الـصحف أو محطـات اإلذاعـة                   

 وكالـة األنبـاء   واليونايتيد برس انترناشـونال،  ، أسوشيتد برس ، رويترز : و هي ٥الصغيرة  
   .الفرنسية 

و هي وكاالت خاصة مملوكة ألفراد أو جماعات تعمل في           :وكاالت أنباء خاصة    _ ٢/١/٢/د
بعض البلدان و ليس لها القدرة على مجاراة وكاالت األنباء الوطنية حيث أنها تتخصص فـي                

ين من خالل مقابالت صحفية تجريها معهم حـول القـضايا   الحصول على تصريحات المسئول  
 و كذلك الحصول على مذكرات الشخصيات التاريخية و الهامة ثم تعرضها للنشر في              المثارة  

  .وكالة القدس نت : و هي مثل ٦_ إن وجد _ بعض الصحف التي تتعاون معها 
تم بتغطية األخبار على الصعيد      و هي وكاالت األنباء التي ته      :وكاالت األنباء المحلية    / ٣/٣/د

المحلي للبالد وهذا ال ينفي اهتمامها بالشئون الدولية ، تكون تابعة للنظام الرسمي في الدولة ،                
و تعكس رأي الحكومة و التيار السياسي الذي على دفة الحكم ، و في أغلب األحيـان يكـون                   

  . مثل وكالة وفا طاقمها العامل فيها من داخل الدولة ، على الصعيد الفلسطيني
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وهي وكالة األنباء التي تعمل على تغطية األخبار في مختلف أنحاء البالد، فتكون المـصدر              _ 
وسائل االتصال التكنولوجية الحديثـة الـسلكية        وتستخدم   األساسي واألول لألخبار في البالد،    

إقامـة  ت علـى   لضمان انتشار خدماتها ، كما تعمل هذه الوكاال  والالسلكية واألقمار الصناعية  
، والعديد مـن المؤسـسات اإلعالميـة        اء العالمية ، والعربية   عالقات تعاون مع وكاالت األنب    

  .١األخرى ، بهدف تنمية التبادل اإلخباري ، والتدفق الحر لألخبار والمعلومات
هي المصادر المتعددة للمعلومة ، أي حصول المعلومة من أكثر من           : متعدد المصادر   _ ٣ /د

  .مصدر 
المقدمة في موقعي الدراسة ، أو التي ال        أي المصادر المجهولة للمادة اإلعالمية      : بدون  _ ٤/د

  .يذكر مصادرها 
  
  ؟ ) كيف قيل ( أي الشكل الذي قدمت به المادة اإلعالمية : فئات الشكل : ثانياً *

  : التالية و تنقسم الفئات الفرعية 
بين األشكال الصحفية المختلفة المـستخدمة      فريق   تستخدم للت  : للمادة   األشكال الصحفية فئة  _ أ

  . في عرض المادة اإلعالمية 
  : و تنقسم هذه الفئة إلى عدة فئات فرعية 

و موضوعية علـى    أبسط األشكال الصحفية وهو عبارة عن تقرير يضفي دقة          : الخبر  _ ١/أ
بقـدر مـا    مهم  حادثة أو واقعة أو فكرة صحيحة تمس أكبر عدد من القراء ، و هي تثير اهتما               

  ٢.تسهم في تنمية المجتمع و ترقيته 
الفن الذي يقوم على المعلومات و المعارف حول الوقائع في سيرها و حركتهـا              : التقرير: ٢/أ

جميع الجوانـب الرئيـسية فـي       الديناميكية ، و يقع ما بين الخبر و التحقيق ، و ال يستوعب              
بالحدث و يسمح   و الظروف المرتبطة    ، و يمكن أن يستوعب وصف الزمان  والمكان          الحدث  

   ٣.بإبراز اآلراء الشخصية للمحرر 
، فن يقوم على الحوار بين الصحفي و الشخصية أو عدة شخصيات            : الحديث الصحفي   _ ٣/أ

بهدف الحصول على أخبار أو معلومات جديدة ، أو شرح وجهة نظر معينـة ، أو تـصوير                  
  ٤.طريفة أو مسلية في حياة الشخصية مواقف 

الذي يعيش  يلتقطها الصحفي من المجتمع     يقوم على خبر أو مشكلة أو قضية        : التحقيق   _ ٤/أ
أو آراء تتعلـق    ، ثم يقوم بجمع مادة الموضوع بما يتضمنه مـن بيانـات و معلومـات                فيه  

                                                 
: والمصداقية اإلخبارية .. مواآبة المستجدات االتصالية واإلعالمية ) ..واس ( وآالة األنباء السعودية " ، ايف بن ثنيان آل سعودن1
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بالموضوع ، ثم يزاوج بينها للوصول إلى الحل الذي يراه صالحاً لعالج المشكلة أو القـضية                
  ١.تحقيق الصحفي التي يطرحها ال

يكتب نثراً عادة و يعالج موضوعاً بعينه بطريقة بسيطة         هو إنشاء متوسط الطول     : المقال  _٥/أ
  ٢.و موجزة على أن يلتزم الكاتب بحدود هذا الموضوع و يكتب عنه من وجهة نطره هو 

دبي و   األ اإلنتاجو تقييم    هو الذي يقوم على عرض و تفسير و تحليل           :المقال النقدي   _ ٥/١/أ
بأهمية هذا اإلنتاج و مساعدته في اختيار مـا         العلمي و الفني ، و ذلك من أجل توعية القارئ           

يقرأه أو يشاهده أو يسمعه من هذا الكم الهائل من اإلنتاج األدبي و الفني و العلمي الذي يتدفق                  
  ٣.كل يوم سوء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي 

 هو فن يقوم على التحليل العميق لألحداث و القـضايا و الظـواهر              :المقال التحليلي   _ ٥/٢/أ
التي تشغل الرأي العام ، و هو يتناول الوقائع بالتفصيل و يربط بينها و بين غيرها من الوقائع                  

ثم يستنبط منها ما يراه من آراء و اتجاهات و يربط بين أحـداث              التي تمسه من قريب و بعيد       
  ٤.لتستنتج أحداث المستقبل ضرة الماضي و شرح الوقائع الحا

فن ساخر يعتمد الرسم الحر المليء بالتنـدر و الـسخرية فـي تعرضـه                 :الكاريكاتير_ ٦/أ
  .٥ للظواهر االجتماعية و السياسية أو الشخصية التي تنال من حياة اإلنسان

    :فئة العناوين و الصور _ب 
أو  ،  موضوع ، و تدل على محتواه     السطر أو مجموعة األسطر التي تسبق ال      : العنوان  _ ١/ب

 ينقـسم   و ٦ القارئ بمضمون الموضوع ويثير فضوله ويدفعه لقراءة الموضوع        إخباريعرف ب 
  :إلى 
 و يمثل الموضوع الصحفي تمثيـل       هقدم الموضوع و يرتفع فوق    تهو الذي ي  :رئيسي   _١/١/ب

لمقـارن ،   العنـوان اإلخبـاري، ا    :  ، وهو عدة أنواع      ٧، فهو يعكس مضمون الخبر    صحيح  
  . ٨التساؤلي، الوصفي ، الطريف، المقتبس

وتـرتبط  التي تسبق كل فقرة من الموضـوعات         هي العناوين المختصرة     :فقرات  _ ١/٢/ب
   .٩بمضمونها، لتهيئ للقارئ فكرة الفقرة

  .العناوين التي تأتي ضمن الموضوع خالف الرئيسي و الفقرات:أخرى  _ ١/٣/ب
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الفنية ، البيضاء والسوداء أو الملونة، ذات المضمون الحالي         هي الصورة    :الصورة  فئة   ٢/ب

المهم ، المعبرة وحدها أو مع غيرها عن األحداث واألشخاص أو األنشطة أو القضايا وتكون               
صالحة للنشر على صفحات الجريدة أو المجلة أو توزعها وكاالت األنباء ،وتنشر على سـبيل               

  ١.القراءة ، وغالباً ما تكون تفسيرية أو جمالية أو وثائقيةالتأكد والتوضيح وزيادة القابلية على 
  :و تنقسم إلى 

  .٢ هي الصورة لحدث وقع في زمن معين و مكان معين : الصورة الخبرية _٢/١/ب
النصفية لشخص معـين تنـشر مـع حـديث أو            هي الصور    : الصورة الشخصية    _٢/٢/ب 

لك عند عدم توفر صورة تغطي و بشكل        تصريح له أو خبر عنه للداللة على مكان معين ، و ذ           
  .٣ناجح ذلك الحديث أو الخبر 

  . هي الصور التي تتعلق بالموضوع و تبينه :الصورة الموضوعية_ ٢/٣/ب
 مثل خـرائط     و هي الصور التي تختلف عن الخبرية و الشخصية          :خرائط ورسوم _٢/٤/ب

   . الدول أو المواقع ، أو الرسوم البيانية و التوضيحية
  
  :و العناصر التفاعلية ئة الوسائط المتعددة ف_ ج
برامج حاسب آلي تتكامل فيها عدة وسائط لالتصال مثل الـنص  و             :الوسائط المتعددة   _ ١/ج

عامل معها المستخدم بشكل تفاعلي ،       التي يت  صور الثابتة و المتحركة   الصوت و الموسيقى و ال    
ين المعلومات بأشكال متعددة تـشتمل       طائفة من تطبيقات الحاسب التي يمكنها تخز       تعرف بأنها 

و األصوات و الرسوم المتحركة و عرض هذه المعلومات بطريقة تفاعلية وفقاً            على النصوص   
  ٤.لمسار يتحكم فيه المستخدم 

المـستخدم مـن المـشاركة بـالتعليق أو          تمكنهو اإلمكانية التي    : العناصر التفاعلية   _ ٢/ج
و بالحوار المباشر مع هيئـة تحريـر الموقـع، أو مـع         بالتصويت أو بتقديم الرأي المختلف أ     
  ٥. ، أو مع المستخدمين اآلخرين الشخصيات العامة المرتبطة بالحدث

  
  :فئة مكان تسكين الموضوع على الموقع _ د
، حيث اكتفى كال المـوقعين    المواضيع التي لم تذكر لها أي تفاصيل       :فئة الخبر الفرعي    _ ١/د

  . يل تذكربذكر العنوان دون أي تفاص
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  .ذكر تفاصيل وافية عنه ) سواء خبر أو تقرير (  المواضيع  :فئة الخبر الرئيسي_ ٢/د
  
  :مجتمع الدراسة*

 اًموقع١ ) ٢٢(و هي حوالي    ،قع اإللكترونية المحلية اإلخبارية         يشمل مجتمع الدراسة الموا   
تابع األحداث بشكل مـستمر و      و هي المواقع التي ت    بما فيها المواقع اإلخبارية الحزبية       اًإخباري

 لحركـة حمـاس     ةقع تابع امو٩(  ، و تقسم حوالي      لها هيئة تحرير تضم محررين و مراسلين      
 فـي حـين أن      )إلخ..على شاكلة فلسطين اليوم ، فلسطين اآلن ، المركز الفلسطيني لإلعالم            

 الكوفية و    مواقع ناطقة بلسان حال حركة فتح مثل فلسطين برس و فلسطين بيتنا و             ٨( حوالي  
هناك فئة أخرى من الواقع تحاول قدر اإلمكان أخذ الصبغة الحيادية مثـل             (و  ) إلخ  ... العهد  

تم اختيار منهـا مـوقعي عينـة        ،    و   )إلخ..صحيفة دنيا الوطن و وكالة معا و هنا فلسطين          
   :الدراسة وهما

  ps.esspalpr.wwwوكالة فلسطين برس 
  arabic/net.paltimes://httpموقع فلسطين اآلن 

  
  : عينة الدراسة *

، أحدهما يمثـل     على شبكة اإلنترنت     الفلسطينيةتم اختيار عينة عمدية من المواقع اإللكترونية        
  ، واآلخر يمثل حركة حماس وهو        ps.palpress.wwwحركة فتح وهو وكالة فلسطين برس       

  ، باعتبارهما من المواقع الرئيسية للحـركتين         arabic/net.paltimes.wwwفلسطين اآلن   
ـ               رب ويعكس كل منهما رأي وموقف الحركة من األحداث الجارية ويبرز كيفية تغطيتـه للح

  . وتعاطيه معها
 وهي  اً يوم ٢٨ أي لمدة    ٢٠٠٩_ ١_١٨إلى   ٢٠٠٨_١٢_٢٧أما العينة الزمنية فهي تمتد من       

الفترة الزمنية المحصورة منذ بداية الحرب على غزة حتى إعالن وقف إطـالق النـار مـن                 
  .الجانب اإلسرائيلي

 يـومي خـالل الفتـرة       أما بالنسبة لعدد مفردات العينة فتم تناولها من موقعي الدراسة بشكل          
  .*الزمنية المحددة مع تفاوت عدد الموضوعات بين موقعي الدراسة

  
  
  

                                                 
  ٦/٦/٢٠٠٩ ، html.2-273-ca/site/com.28star.www://http، " دليل العرب الشامل " دليل المواقع اإلخبارية  1

نظرًا ألن البحث يعتمد على دراسة موقعين مختلفين في االتجاه السياسي فكان ال بد من تناول موقع فلسطين اآلن آونه الموقع * 
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 . إضافة التفاصيل التي فوتها خالل فترة توقفه 
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  :تعريف بموقعي الدراسة *

  ١ ps.palpress.wwwوكالة فلسطين برس : أوالً 
  ،وحصلت٩/٨/٢٠٠٤وكالة أنباء فلسطينية مستقلة تأسست في فلسطين        " فلسطين برس "وكالة  

كـأول وكالـة     / ٢٠٠٥على ترخيص من وزارة اإلعالم الفلسطينية في الرابع من يناير عام            
الحكومية ، سيكون لها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلين        ) وفا(أنباء فلسطينية مستقلة بعد وكالة      

ترتبط الوكالة  في شتى أرجاء العالم، وذلك بهدف تقديم المواد اإلخبارية والتحليلية المتنوعة و             
بعدد ال بأس به من الجهات اإلعالمية والمؤسسات البحثية واألكاديمية في العديد من البلـدان               
العربية والعالمية، تحصل على خدماتها اإلخبارية، فضالً عن االتفاقات الموقعة مع عدد مـن              

  .وكاالت األنباء العربية ، بهدف تعدد المصادر اإلخبارية وتنوعها
  

 مـع مراعـاة أن ذلـك        طرح الرأي والرأي اآلخر   ء موقع فلسطين برس من أجل       تم إنشا _ 
سيروق للطبقة الراقية ، إلى جانب التعامل مع مختلف الرؤى السياسية و طـرح المواقـف و                 

  .المضاد له 
  .تغطية مجريات األحداث التي تطرأ على الساحة الفلسطينية _ 
المتنوعة وبفنونها الـصحفية المتميـزة، لتغطيـة        تتميز الوكالة في تقديم المواد اإلخبارية       _ 

   .الشؤون  السياسية واالقتصادية واالجتماعية وإلى ذلك من أمور أدبية وفنية
تقدم الوكالة خدماتها اإلخبارية للمشتركين عبر البريد اإللكتروني، خدمة الرسائل القـصيرة            _ 

SMSتركين ، و الفاكس، وفق اإلمكانات الفنية المتوفرة لدى المش.  
  .يحتوي الموقع على أرشيف حيث يمكن التحديد باليوم و الشهر و السنة _ 
  

 :٢ arabic/net.paltimes.wwwموقع فلسطين اآلن : ثانياَ 
اسية موقع إخباري فلسطيني يعمل على معالجة ومتابعة كافة القضايا السي         ) فلسطين اآلن (موقع  

واليومية ملتزما في ذلك الدقة والسرعة، وهو موقع موجه لكافة المهتمين بالشأن الفلسطيني، و              
  .مستخدمي االنترنت في شتى أنحاء العالم

فضح ممارسات العدو الصهيوني العنـصرية، وإبـراز معانـاة الـشعب            ويعمل الموقع على    
عالمها المسموم النيل مـن صـورة       الفلسطيني، ومناهضة التيارات الهدامة التي تحاول عبر إ       

                                                 
 .٥/٦/٢٠٠٩ ، /arabic/ps.palpress.www://httpمن نحن ، فلسطين برس ، " التعريف بالموقع  1
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المقاومة الفلسطينية المشرقة، وكذلك التصدي للتحديات اإلعالمية المعادية مع المحافظة علـى            
الدقة والمصداقية والنزاهة بما يمكن من صناعة نموذج إعالمي متميز قادر على تقديم رؤيـة               

  .صحيحة لمواجهة التحديات
  :أما من أبرز أهداف الموقع 

  .ظ على الثوابت الفلسطينيةالحفا_١
تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من ممارسات عنصرية علـى             _٢

  .أيدي العدو الصهيوني 
  .الكشف عن فساد فريق أوسلو وخطورتهم على المشروع الوطني الفلسطيني_٣
  .ول هذا الخيارإبراز دور خيار المقاومة في تحرير األرض والتفاف الشعب الفلسطيني ح_٤
  .العمل على تطوير القدرات المهنية و المتخصصة في المجال اإلعالمي_٥

  : فيما يتعلق بالسياسة اإلعالمية فهي ترتكز على مجموعة من األسس والمبادئ وهي 
  .العمل على خدمة مشروع المقاومة وصيانة المصالح والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني_١
لتطبيع والتعايش مع االحتالل وتبصير المواطنين بخطورة االعتراف        تعميق حالة الرفض ل   _٢

  .٤٨بالكيان الصهيوني المقام على األراضي المحتلة عام 
بلورة رأي عام مستنير مسلح بالرؤية الواضحة لألحداث ومتطلبات مواجهتها وفـق كـل              _٣

  .االحتماالت الممكنة
هم إزاء التخلص من االحتالل وتحقيـق       توجيه سلوك المواطنين وحثهم على تحمل مسئوليات      _٤

  .المشروع الوطني الفلسطيني
  .المساهمة في تعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية القائمة على التمسك بالثوابت الفلسطينية_٥
تعزيز االنتماء الوطني من خالل ربط المواطن بتاريخه ، باإلضافة إلـى تعزيـز انتمـاء                _٦

  .ميةالفلسطينيين لألمتين العربية واإلسال
يحتوي على األخبار و التقارير و المقاالت و التحليالت السياسة          إلى جانب ما تقدم فإن الموقع       

و التعليق على األخبار و تتوفر فيه خدمة البحث إذ عند البحث عن خبر أو قضية معينة فـإن                   
إليها كافة األخبار و المعلومات المتعلقة بتلك القضية تعرض على الموقع بحيث يمكن الرجوع              

و االستفادة منها عند الحاجة ، إلى جانب توافر خدمة المراسلة و إمكانيات إرسال مـشاركات                
  .من أخبار و مقاالت 
ها من   و عناصر اإلبراز في الصور و األلوان و اإلطارات ، و غير            الفنيةكما يهتم بالعناصر    

أخبار و تقارير و مقـاالت   سم المادة المنشورة على الموقع إلىو يقعناصر اإلبراز كالعناوين   
و تحليالت و حوارات و شئون صهيونية و أخبار دولية إلى جانب الحـدث فـي الـصور و                   

   .  Palestine TVالرياضة و حالة الطقس و قسم 
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  :مادة الدراسة *

 أخبار و تقارير و     بما تتضمنه من   بالحرب على غزة     الموضوعات الخاصة مادة الدراسة هي    
  .حقيقات و صور و رسوم وغيرهاث صحفية و تأحادي

  
  

  :وحدة التحليل و أسلوب القياس *
تم اختيار الموضوع كوحدة للتحليـل يـتم        أسلوب القياس الذي تم استخدامه هو التكرار ، كما          

  ، إلـى جانـب     ، وفقاً ألغراض التحليل ، وما تتطلبه طبيعة البحث        عليها  عليها العد والقياس    
التي تشتمل على الخبر والتقرير والحديث والتحقيق وغيرهـا          ميةاإلعالالوحدة الطبيعية للمادة    

  .من الفنون الصحفية 
  
  : تقسيم الدراسة *  

  . اإلجراءات المنهجية للدراسة، المقدمة اشتملت علىفصلين تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة و
" على غـزة    المواقع اإللكترونية الفلسطينية ودورها في الحرب       "وهو بعنوان   و الفصل األول    

 المواقـع   ونشأة المواقع اإللكترونية الفلـسطينية و أهميتهـا ،        : ينقسم إلى ثالثة مباحث هي      و
  .الحرب على غزة و تغطية المواقع اإللكترونية لها واإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية ،

الثة مباحـث   ث إلى    ينقسم و"لدراسة التحليلية و مناقشتها     نتائج ا  " وهو بعنوان  أما الفصل الثاني  
السمات العامة لمحتوى موقعي الدراسة ، السمات العامة لشكل موقعي الدراسة ، مناقشة             : هي  

  .نتائج الدراسة التحليلية و التوصيات 
  .باإلضافة إلى قائمة بأهم المراجع ، و مالحق الدراسة 
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  حلرب على غزةاملواقع اإللكرتونية الفلسطينية و دورها يف ا
  

  :  مباحث ثالثينقسم إلى و 
  

  .و أهميتها نشأة المواقع االلكترونية الفلسطينية :المبحث األول 
  

  . المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية :انيالمبحث الث
  

  .تغطية المواقع اإللكترونية لها  الحرب على غزة و :ثالثالمبحث ال
  
  
  
  
  



 ٢٦

  
  
  
  

  المبحث األول

  واقع اإللكترونية الفلسطينية و أهميتها نشأة الم

  
أضحت الثورة العلمية تتكاثر و تتوالد و تداخل في بعضها البعض مع لتزيد من تواصـل                   

و البيانات التي تزداد زخماً كل يوم وكل ساعة         البشر و اتصالهم بمناهل و مصادر المعلومات        
فوا على أبعاد ثورة المعلومـات و       ، فقبل أن يتسنى للبشر في أي رقعة من هذه األرض أن يق            

اإلعالم الدولي ، فوجئوا بموجات المعلومات الهادرة التي شكلت منظمة معلوماتيـة اتـصالية              
ثـورة المعلوماتيـة ، و      التي شكلت داعماً رئيسياً لهذه ال     إعالمية متكاملة من ضمنها اإلنترنت      

 في   من خالل استعراض التجربة    و،  كان له دور رئيسي في اإلعالم و نقل المعلومات الهائلة           
 سبتمبر ٩، نجد أن أول صحيفة نشرت ألول مرة عبر اإلنترنت في          مجال اإلعالم االلكتروني  

م، ثم صـحيفة    ١٩٩٦م هي صحيفة الشرق األوسط، ثم تلتها صحيفة النهار في فبراير            ١٩٩٥
  .م، وصحيفة السفير في نهاية العام نفسه١٩٩٦الحياة في األول من يونية 

على " Sahafa"م، على موقع الصحافة     ١٩٩٩د كان عدد الصحف والمجالت في بداية عام         وق
جريدة ومجلة عربية، بعضها باللغة العربيـة والـبعض         ) ١٧٣(االنترنت يشمل قائمة عددها     

حيث وصل عدد المواقع العربية اإلعالمية علـى        ، اآلخر باإلنجليزية، وهي في ازدياد مستمر     
موقع لصحيفة ومجلـة    ) ٣٥٠(، منها    م٢٠٠٠موقع في نهاية عام     ) ٧٠٠٠(االنترنت حوالي   

  ١. ودورية تصدر في الوطن العربي ودول الغرب باللغة العربية
) مارس(حصلت السلطة الوطنية الفلسطينية في الثاني والعشرين من آذار          فقد  في فلسطين   أما  
لى شبكة المعلومات العالمية    م على موافقة الحكومة األمريكية بمنحها كوداً خاصاً ع        ٢٠٠٠عام  

على عناوينها ، وفـتح     " PS"بما سمح للمؤسسات والشركات الفلسطينية وضع كود        " اإلنترنت"
المجال أمام العديد من الهيئات المختلفة واألفراد لالشتراك بالشبكة ، إذ وصل عددهم في نهاية               

جموع المشتركين في من م% ٣,٦م حوالي خمسين ألف مشترك  ، يمثلون حوالي         ٢٠٠٠العام  
الوطن العربي ، علماً أن معظمهم من الضفة الغربية ، نظراً الرتفاع مستوى الدخل فيها عن                

  .قطاع غزة 

                                                 
opict/6/net.palmoon.www://http- ، الموقع االلكتروني دراسة مسحية، الصحافة االلكترونية الفلسطينيةماجد تربان،  1
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أما بالنسبة إلى الصحافة اإللكترونية فقد عرفتها فلسطين مبكـراً، مقارنـة بالـدول العربيـة                
م ، على   ١٩٩٦) يونيو(ان  األخرى، إذ ظهرت صحيفة القدس والحياة الجديدة والبالد في حزير         

   الذي تملكه مؤسـسة األنترنيـوز بمنطقـة الـشرق           Hattp:www.amin,orgموقع أمين   
الرسالة ، واالستقالل   : م ، تبعتها صحف أخرى منها       ١٩٩٦) يوليو(األوسط واأليام في تموز     

واقـع  ، والكرامة ، والمنار ، وأخبار الخليل وغيرها ، إذ أصبح لمعظم الصحف الفلسطينية م              
على شبكة اإلنترنت ، علماً أن غالبية محتواها منقول عن النسخ المطبوعة، وهو يشمل أخبار               

  . ١وتقارير ومقاالت ورسوم كاريكاتير وصوراً وبعض الصفحات المتخصصة
  PDF بنظـام  -القدس واأليام والحيـاة الجديـدة  –وتعمل الصحف اإللكترونية اليومية الثالث  

نية تقوم على عرض المادة المنشورة على هيئة صور وملفات، األمر            ، وهي تق   متفاوتةبنسب  
األفالم والرسوم المتحركة   : الذي يحول دون استخدام الجريدة إلمكانات النشر اإللكتروني مثل          

واألصوات ، وإقامة وصالت بين النصوص الموجودة داخل العدد نفسه أو األرشيف، إضـافة         
بتقنية إدخال المادة التحريرية فيها بنظام النصوص ، كما أنها          إلى أنها تبدو غير جذابة مقارنة       

  .٢ى جهاز الكمبيوتر الخاص بالقارئتحتاج إلى برنامج خاص لعرضها ، يفترض أن يكون عل
   

   :وهناك بعض الحقائق على اإلعالم الفلسطيني يجب استعراضها

 صورة إيجابية وتكون بمثابة     هناك نوعين من المواقع اإللكترونية الفلسطينية، إحداها تعكس        )١
، باإلضافة إلى   مي وحصار سفير لفلسطين، تنقل معاناة الشعب وما يمارس ضده من عدوان يو          

نقلها بطوالت الشعب الفلسطيني بلسان حاله لشعوب العالم اآلخر، وفي المقابل هنـاك مواقـع        
قاوم والمحاصـر   سيئة تعزز حالة االنقسام الموجودة، وتعكس صورة سيئة عن الفلسطيني الم          

  .٣تحت نير االحتالل
أغنت الفضائيات والمؤسسات الفلسطينية، سواء المحليـة أو         المواقع االلكترونية الفلسطينية     )٢

 مصدر الخبر فلسطيني بحت ووفقاً للصياغة الوطنية الفلسطينية، ولم تعـد            تالعربية؛ فأصبح 
األنباء العالمية؛ بقدر اعتمادها على     المؤسسات اإلعالمية الفلسطينية تعتمد كثيراً على وكاالت        

المواقع اإللكترونية الفلسطينية التي تحمل صبغة وطنية، كما أنها األقرب سواء في التحرير أو              
في المصطلحات، ناهيك عن أن هذا الجانب خدم القضية الفلسطينية إلى حـد كبيـر، كـون                 

ية مـن   على الرواية الفلسطين  الفضائيات العربية وكثير من المؤسسات الدولية أصبحت تعتمد         
  .٤خالل المواقع اإللكترونية

                                                 
  .٥، ص٢٠٠٣، "  دراسة ميدانية  :الصحافة اإللكترونية واحتماالت تأثيرها على الصحف المطبوعة"جواد الدلو ،  1
  المرجع السابق نفسه 2
، ريس االنقسامالمواقع اإللكترونية الفلسطينية ما بين المقاومة وتك، ) مدير شبكة فلسطين اليوم (حوار مع صالح المصري  3
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اإلشـكاليات التـي   هذه مـن  ة الفلسطينية،   ال يوجد ترابط أو تكامل بين المواقع اإللكتروني        )٣
ال يوجد إستراتيجية إعالمية تقود المواقع اإللكترونية كٌل يعمـل وفـق         فتواجهها تلك المواقع،    
  . ١مصالحهسياسته اإلعالمية ثم 

 بالصحافة، ودور النشر، والمؤسـسات      ةممثلة   البد للفلسطينيين أن يجدوا طريق     وهنا كان ) ٤
اإلعالمية وعلى الساحة العربية، األجنبية على حد سواء، ممثال باإلذاعة، والتلفزيون ووكالـة             

  .٢األنباء، النشرات والكتب وغيرها
رحلة جديـدة ومحاولـة نـشر        م  بكل أنواعه  ولعل ما يالحظ حديثا دخول اإلعالم الفلسطيني      

الصحف والمواقع على شبكة اإلنترنت العالمية، والتي تعتبر نقلـة نوعيـة            من  عديد  الوإنشاء  
تساهم في التعريف باإلعالم الفلسطيني بالنص والصورة، وعالميا وهـذا مـا يميزهـا عـن                

 التي يعـاني    الصحافة التقليدية التي تكاد تتعدى حتى الدول المجاورة بحكم الظروف السياسية          
  .منها اإلعالم الفلسطيني

  
  :  المجتمع الفلسطيني المحلي تأثير الصحافة اإللكترونية على

الصحافة اإللكترونية ساهمت في تقوية وتعزيز أسس التنمية السياسية الفلـسطينية، وأن لهـا              
ايا تأثيرات عميقة في مجال التنشئة السياسية وبناء وتشكيل الرأي العام حول مختلـف القـض              

، تعزيز البناء المعرفي ، و إضافة الكثير من الوعي بما يتصل فـي               وعملية التغيير السياسي  
  ٣.كثير من الموضوعات و المجاالت 

  
  : واقع اإلعالم الفلسطيني و انتقاله من المطبوع إلى اإللكتروني  

مر بهـا   متاز اإلعالم الفلسطيني ومنذ زمن بعيد بخصوصية فرضتها الظروف الخاصة التي            ي
حيث ارتبط العمل اإلعالمي في فلسطين ارتباطاً وثيقـاً بالعمـل           . التاريخ النضالي الفلسطيني  

  . السياسي والنضالي، وتأثر بالواقع السياسي الذي عاشه الشعب الفلسطيني
تبـدأ األولـى بـصدور      . نشأت وتطورت عبر خمس مراحل تاريخية     "فالصحافة الفلسطينية   

، وتنتهي بتوقفها فـي مطلـع   ١٨٧٦ي القدس في العهد العثماني سنة       الصحف باللغة العربية ف   
وتبدأ المرحلة الثانية بعودة الصحف إلى الصدور فـي ظـل           . ١٩١٤الحرب العالمية األولى    

والثالثة مرحلة ما بعد النكبة وقيام الكيان       . ١٩٤٨ وتمتد لنهاية عام     ١٩١٩االنتداب البريطاني   
وتأتي المرحلة الرابعة   . ١٩٥٠ى المملكة األردنية الهاشمية     الصهيوني وضم الضفة الغربية إل    
                                                 

 .الموقع السابق نفسه 1
لدروس الجامعية ، معهد الصحافة و علوم  ، بحث نهاية االمشهد اإلعالمي الفلسطيني في اإلنترنتإياد بندر و منير المجايدة ،  2

 ، html.index/media_pal/com.geocities.www://httpو الموقع اإللكتروني ، م ٢٠٠٦األخبار ، جامعة منوبة ، تونس ، 
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 وحتى عام ١٩٩٦من عام ) الضفة الغربية وقطاع غزة( كترونية على التنمية السياسية الفلسطينية ثر الصحافة اإللخالد معالي ،  3
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 والذي  ١٩٩٣أما المرحلة الخامسة فقد بدأت بعد توقيع اتفاق أوسلو عام           "). ١٩٦٧بعد حرب   
بموجبه تم االنسحاب اإلسرائيلي من المدن الفلسطينية الرئيسة، وتم إنشاء الـسلطة الوطنيـة              

  . ١الفلسطينية
، فقـد انتـشرت      حف والمجالت في فلسطين خالل المراحل الخمـس       وقد اختلفت أنماط الص   

الصحف والمجالت السياسية واألدبية واالقتصادية واالجتماعية والفنية، وتلك التي تهدف إلـى            
وقد تميزت كل مرحلة عن األخرى في نوعية وكمية الصحف والمجالت الـصادرة،             . التسلية

وأدى ذلك إلى بـروز المواقـع       .في تلك المراحل  واختالف األقالم الصحافية التي كانت تكتب       
االلكترونية والتي بدأت تنافس الصحف الفلسطينية وقد كان دور المواقع االلكترونيـة فـاعال              

 حيث أصبح بإمكان القارئ التفاعل مع الخطاب اإلعالمي الموجه          أكثر من الصحف الفلسطينية   
 أو موضوع معين ، مما أعطى مجال        إليه و التفاعل معه ، و تبادل وجهات النظر حول قضية          

  .أكثر للقارئ لإلبحار في شتى المواضيع و المجاالت 
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  المبحث الثاني

  المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية  

  
م و  ٢٠٠٠ظهرت الكثير من المواقع اإللكترونية اإلخبارية و خاصة بعد انتفاضة األقصى عام             

لذي تركز عليه هـذه     رز في دعم هذه المواقع ، حيث كانت الحدث األهم ا          التي كان لها دور با    
 الالجئين و األسرى و حق العودة و القـدس   افة إلى بعض القضايا األخرى منها     المواقع باإلض 

   .١إلخ.. و التراث 
، كذلك  ثم بدأت تتسع هذه المواقع لتكون وكاالت أنباء محلية منها المصورة و منها اإلخبارية               

، ليصبح كل موقع هو لسان حال الجهة القائمة         ت المواقع الرسمية و الحزبية و الخاصة        ظهر
فمن أبرز المواقع اإللكترونية التي ظهرت علـى الـساحة          عليه و يدعم سياستها و أفكارها ،        

قع الكوفية و إن كـان      مووكالة وفا ، وكالة فلسطين برس ، الفينيق ، الشرعية ،            : الفلسطينية  
 وهـي   وب على السلطة الوطنية الفلسطينية إال أنه يصب في صالح حركة فـتح            بعضها محس 

تعنى بتغطية الساحة الفلسطينية و ما يتتابع عليها من أحـداث و تطـورات باإلضـافة إلـى                  
، أما بالنسبة للمواقع التـي تتبـع لحركـة           النتقاد التيار اآلخر و تصريحاته    تخصيص جانب   

 ، و غيرها مـن المواقـع        ٢قع فلسطين اآلن ، فلسطين اليوم     قاومة اإلسالمية حماس مثل مو    الم
التي تدعم فكر حركة حماس و التي أيضاً معنية بتغطية الساحة الفلسطينية و جديد التطورات               
إال أنها كنظيرتها فهي تخصص جانب لدحض االدعـاءات مـن الطـرف اآلخـر و تفنيـد                  

ى محسوبة على تنظيمـات أخـرى       التصريحات ، باإلضافة إلى مواقع ووكاالت إخبارية أخر       
مثل وكالة القدس نت التابعة لحركة الجهاد اإلسالمي ، إلى جانب بعض المواقع التي تـدعي                
االستقاللية في تغطيتها لألخبار و األحداث و التطورات على الساحة الفلسطينية مثل وكالة معاً              

  .ع و غيرها من المواق.. بال حدود ، الشعلة ، صحيفة دنيا الوطن ، 
 المالحظ بأن هذه المواقع لعبت دور مهم في توسيع االنقسام الفلسطيني نتيجـة نـشر                كما أن 

،  تراشق االتهامات ما بـين األطـراف       التصريحات و التركيز على مواضيع دون األخرى و       
و حيث سببت هذه المواقع بحدوث خلل لدى القارئ نتيجة التباين الواضح في وجهات النظـر                

  .سياسة التحريرية لهذه المواقع و الصحف اإللكترونية االختالف في ال
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  :١أهداف المواقع اإلخبارية الفلسطينية
  .مواكبة أحداث التقنيات في تكنولوجيا االتصال . ١
  .هدف تجاري من حيث استغالل مواقع في نشر اإلعالنات للقارئ . ٢
  .شرح ونقل معاناة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج . ٣
  .  فضح الممارسات واالنتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني األعزل .٤
  . صناعة األحداث . ٥
  . توضيح تداعيات الظاهرة اإلسرائيلية على الوطن العربي . ٦
  . توضيح التفكير وسلوكيات وثقافة الجانب الصهيوني . ٧
  .ار العالم الوصول إلى أكبر عدد ممكن من القراء المنتشرين في مختلف أقط. ٨
  

   : ٢تقسيمات المواقع اإللكترونية الفلسطينية
تنوعت تقسيم المواقع اإللكترونية الفلسطينية و بحثت في كل المجاالت المتنوعة لتشبع حاجـة              
القارئ و المتصفح ، و الباحث في أي دليل عن المواقع الفلسطينية يجد أنها تقسم على النحـو                  

  : التالي 
المجلس التشريعي الفلسطيني ، مجلس الـوزراء الفلـسطيني ،          ( ثل   و هي م   مواقع حكومية _

وزارة األوقاف الفلسطينية ، وزارة التربية و التعليم العالي ، المؤسسة االقتصادية االستهالكية             
  ) .إلخ ..... العامة 

األيام ، الشعب ، فلسطين تايمز ، الصبار ، مجلة النعمة ، االستقالل             (  مثل   صحف و مجالت  _
  ) .إلخ ... الصباح ، الميثاق ، 
قناة فلسطين الفضائية ، قناة األقـصى الفـضائية ،          (  مثل   إنباءراديو وتلفزيون ووكاالت    _ 

  ) . إلخ  ...  FMإذاعة القدس ، إذاعة األقصى ، إذاعة الحرية ، إذاعة غزة 
يـل  سوق فلسطين لألوراق المالية ، مكتب سـندس الهندسـي ، دل           (  مثل   شركات و أعمال  _ 

  ) إلخ .... فلسطين التجاري ، بنك فلسطين المحدود ، نور لألقمار الصناعية 
شركة التقنيات الحديثة ، الفلسطينية لخدمات اإلنترنت ، موقع شـركة            ( كمبيوتر و إنترنت  _ 

  )إلخ ... حضارة لإلنترنت ، بال سوفت ، فلسطين أون الين ، بيسان لإلعالن و التصميم 
مركز العودة الفلسطيني ، التاريخ الفلسطيني المـصور ، المركـز           ( ل   مث أبحاث و دراسات  _

  ) إلخ .. الفلسطيني للمعلومات ، صفحات من تاريخ الشعب الفلسطيني ، المفكرة الفلسطينية 
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 ٣٢

فلـسطين ، جمعيـة الـصالح       / منظمة العفو الدولية    (  مثل   حزاب أ جمعيات ومؤسسات و   _
  ) إلخ ..يين ، امد ايست ، مركز فنون الطفل الفلسطيني اإلسالمية ، نقابة الصحفيين الفلسطين

 ، الشيخ منصور    ٢٠٠٠عائلة قبالوي ، التوأم الفلسطيني      (  مثل   مواقع شخصية فلسطينية  _ 
  ) إلخ ...المنهالي ، األمل العظيم 

، مركز خليل الـسكاكيني الثقـافي ، األلحـان          ٢٠٠٠كوكتيل  ( مواقع متنوعة أخرى مثل     _ 
  ) إلخ ...اء عابثة ، واحة فلسطين الشرقية ، أجو

  
  :رؤية مستقبلية لتطوير المواقع اإللكترونية الفلسطينية 

  .يجب االهتمام بتكوين فريق عمل متكامل من المحررين و المراسلين _ ١
االهتمام برفع مستوى اللغة اإلنجليزية و استخدامها لدى المحررين حتى تتـاح الخدمـة              _ ٢

  .قراء األجانب خارج حدود المنطقة العربية اإللكترونية العربية لل
االهتمام بتنمية وعي الجمهور العربي بأهمية استخدامات الكمبيوتر التـي تمكـنهم مـن              _ ٣

  . التواجد الفوري عبر مفاتيح على المواقع العربية 
  .وضع إستراتيجية طويلة المدى للتسويق  و التوزيع عبر اإلنترنت _ ٤
  .المنافسة األجنبية األخذ بعين االعتبار _٥
على الناشرين العرب االهتمام بتوفير المعلومات و اإلصدارات على شبكة اإلنترنت حتى            _ ٦

 .تستفيد منها المتعاملين في هذا المجال 

  
  : تعريف ببعض المواقع اإلخبارية الفلسطينية  

   :net.maannews.www١وكالة معاً 
على نشر األخبار على مدار الساعة باللغتين       " وكالة معا " دأبت   ٢٠٠٥منذ انطالقتها في العام     

قراء في األراضـي    العربية واإلنجليزية، وتعتبر من أكثر المواقع اإللكترونية التي يزورها ال         
 فـي  وباعتبارها المصدر الرئيـسي .  عدد زوار الموقع ثالثة ماليين شهريا     زيدالفلسطينية إذ ي  

الخيار األول للمعلومـة بالنـسبة      " معا"فلسطين الذي ينقل األخبار بحيادية، فقد أصبحت وكالة         
لعدد كبير من الفلسطينيين، كما أن عدد قرائها على الصعيد العالمي في تزايد مـستمر حيـث                 

" وكالـة معـا   . "أنها تستهوي العديد من وكاالت األنباء العالمية فيما يخص الشأن الفلـسطيني           
 ٢٠٠٢، وهي مؤسسة إعالمية غير ربحية تأسست عـام   "لشبكة معا "اإلخبارية هي جزء متمم     

بهدف تعزيز اإلعالم المستقل في فلسطين، وإقامة عالقات بـين وسـائل اإلعـالم المحليـة                
واإلقليمية والدولية وكذلك تعزيز حرية الكلمة والتعددية في التغطيـة اإلعالميـة كعناصـر              
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بنشاطات أخـرى مثـل     " شبكة معا "، تقوم   قوق اإلنسان م الديمقراطية وح  محورية لتعزيز مفهو  
يين األعمال التلفزيونية وتصوير الفيديو واإلنتاج اإلذاعي، كما تقيم دورات تدريبيـة للـصحف            

  . الفلسطينيين ورجاالت اإلعالم
ـ       " وكالة معا "ومن خالل صفحتها باللغة اإلنجليزية تكافح        ن لتقدم للقارئ العـالمي صـورة ع

مظاهر الحياة في فلسطين من عدة جوانب ولتوفر كذلك منبرا يستطيع من خالله الفلسطينيون              
مع مجموعة  " معا"تواصل  ومن أجل تقديم هذه التغطية الشاملة، ت      . أن يخاطبوا المجتمع الدولي   

. من المراسلين المؤهلين ومثلهم من المصورين المنتشرين في كافة المدن الرئيسية في فلسطين            
الطواقم األخرى فـي مكتـب رئيـسي         ويعمل هؤالء بالتنسيق مع المحررين، والمترجمين و      

طالع على  وتماشيا مع رغبة الجمهور في اال     . للوكالة في مدينة بيت لحم وآخر في مدينة غزة        
 تتضمن األخبار   SMSبإرسال رسائل قصيرة    " معا"آخر األنباء عما يجري في فلسطين، تقوم        

  . العاجلة عما يدور في فلسطين لمشتركيها على هواتفهم النقالة كي يواكبوا آخر التطورات
يـة  عنواوينها اإلخبارية عبر شريط إخباري يظهر على شاشات التلفـزة المحل          " معا"كما تقدم   

عرض صورا رقمية ذات دقة متناهية للبيع مـن خـالل           تكما  . "شبكة معا "لتسعة الشريكة في    ا
" معا"ويحتوي أرشيف صور    ). www.maanimages.com" (معا" لصور   اإللكترونيةالبوابة  

على آالف الصور ويتم إضافة كل ما هو جديد كل يوم من خالل تغطية مصورينا لألحـداث                 
ثقافية، والدينية في فلسطين إضافة إلى مقتطفات من واقـع الحيـاة            ، والرياضية، وال  ةالسياسي

األولى بدعم سخي مـن الممثليـة الدنماركيـة         " معا"كانت انطالقة   . اليومية للشعب الفلسطيني  
  .ونظيرتها الهولندية في السلطة الوطنية الفلسطينية

  
  : ١ وكالة القدس نت

  :لية وكالة قدس نت لألنباء على شبكة المعلومات الدو
فهي .. وهي وكالة تجمع ،باإلضافة إلى أناقة التصميم، تنوع الموضوعات التي تعرض عليها           

تقدم الخبر بأنواعه، والتقارير الموسعة، باإلضافة إلى استطالعات الرأي التـي تهـدف إلـى               
استقصاء الرأي العام الفلسطيني والعربي تجاه القضايا المصيرية التي تهم الشعب الفلـسطيني             

  .ألمة العربية بشكل عاموا
بعد أن مر على أمتنا وقت كانـت        " أن نصبح مصدراً للخبر   "وقد وضعنا نصب أعيننا سياسة      

  .فيه تستمد أخبارها من وكاالت األنباء العالمية ذات الموقف المعادي ألمتنا ولقضيتنا
 اإلصـدارات  ، اسـتطالعات الـرأي      ،   مؤتمرات صـحفية   ،   عقد ندوات : أهم تغطية الموقع  

  .وحدة األرشفة اإللكترونية ، األجندة الفلسطينية ، التوثيق المرئي ، والمطبوعات 
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   : ١صحيفة دنيا الوطن
 –دنيا المال واألعمال    ( مجموعة إخبارية متنوعة تضم عدة مواقع متخصصة        " دنيا الوطن   " 

  )..  دنيا التكنولوجيا–دنيا الرأي 
 ، كصحيفة الكترونيـة مهتمـة بالـشأن          في غزة  ٢٠٠٣-٤-١٥صدرت دنيا الوطن بتاريخ     

الفلسطيني والعربي ، تضم عدة أقسام متنوعة تتناول الـشؤون العربيـة والدوليـة والـشأن                
  .الفلسطيني وأخبار االقتصاد والرياضة والثقافة والفن والعلوم

 تواكب دنيا الوطن األخبار العاجلة واألحداث المتالحقة حيث يتم تحرير دنيا الوطن بشكل آني             
  .على مدار الساعة

 انبثق عن دنيا الوطن مجموعة مواقع متخصـصة فـي االقتـصاد             ٢٠٠٨-١٠-١٠بتاريخ  
  .والثقافة والتكنولوجيا
  /دنيا المال واألعمال

موقع مختص بالشأن االقتصادي الفلسطيني والعربي والدولي ، يتـضمن عرضـا لألخبـار              
مال، كما يقدم التحليالت االقتـصادية      االقتصادية وأخبار الشركات والعقارات وحركة أسواق ال      

  .التي تهم القارئ العربي والفلسطيني
  /دنيا الرأي

موقع مختص بنشر النتاج الفكري والثقافي واألدبي لعدد كبير من الكتاب والمثقفين الفلسطينيين             
  ).كتب ودراسات-ثقافة-قصة قصيرة– شعر –مقاالت ( يضم الموقع زوايا متنوعة . والعرب 
  /تكنولوجيادنيا ال

  .موقع مختص بأخبار التكنولوجيا واالتصاالت، ومتابعة تطورات تقنيات الحواسيب واالنترنت
  

  " :٢وفا " وكالة األنباء الفلسطينية 
تطبيقاً للقرار الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته االسـتثنائية المنعقـدة فـي               

ر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر          ، صدر قـرا    ١٩٧٢ابريل عام   / القاهرة في نيسان    
، كهيئة مستقلة مرتبطـة     ٥/٦/١٩٧٢، بتاريخ   'وفا'الفلسطينية بإنشاء وكالة األنباء الفلسطينية      

هيكلياً وسياسيا وإداريا برئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة، لتتـولى مهمـة التـصدي والتعبئـة                
الطاغية آنذاك، ولتكون منبراً مستقالً يتولى      اإلعالمية في مواجهة اإلعالم والدعاية اإلسرائيلية       

  .نقل األحداث الوطنية من وجهة النظر الرسمية الفلسطينية بعيداً عن أي وصاية  أو تبعية
منذ بداية تأسيسها على نقل الخبر الرسمي الفلسطيني وخـصوصاً          ' وفا'لقد تركز عمل وكالة     

ت الثورة الفلسطينية، لكن هذا العمل توسع       البالغات العسكرية الصادرة عن القيادة العامة لقوا      
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شيئاً فشيئاً، ليشمل نقل األحداث الوطنية على تنوعها وأخبار تجمعات الشتات الفلسطيني أينما             
كانت، ونقل كل األحداث التي لها عالقة من قريب أو بعيد بالقضية الفلسطينية، وبثهـا وفـق                 

  .الرؤية الرسمية الفلسطينية
في بدايته بسيطاً ومتواضعا، فكان ما يصدر منها هـو نـشرة يوميـة     ' فاو'انطلق عمل وكالة    

مطبوعة باللغة العربية، تطور بعدها إلصدار نشرة يومية باللغة االنكليزيـة وثانيـة باللغـة               
الفرنسية، ومن ثم نشرة للرصد اإلذاعي ، وأخرى ألقوال الصحف العربية والدوليـة وثالثـة               

ائيلية، وكان الهدف من هذه المطبوعات هـو أوال  تزويـد            لرصد الصحافة واإلذاعات اإلسر   
الصحافة المحلية والعربية والدولية بالموقف الرسمي الفلسطيني، بعيداً عن تـشويه الجهـات             
المعادية، وأيضا تزويد صانع القرار الرسمي بأخر األنباء المتعلقة بالقضية الفلـسطينية مـن              

  .مختلف العواصم عبر رصدها وتحليلها
م حداثة نشأتها  فقد استطاعت الوكالة تحقيق مكانة مرموقة بين وكاالت عربية وعالميـة               ورغ

ذات صيت، وحققت في أوقات معينة أسبقيات وحضوراً مميزاً ، خـصوصاً أثنـاء الحـرب                
 وحـرب   ١٩٨٣، وحرب طرابلس في شمال لبنـان عـام          ١٩٨٢اإلسرائيلية على لبنان عام     

  .الحرب األهلية في لبنان، وقبل ذلك أثناء ١٩٨٥المخيمات 
  

   : ١" صفا "وكالة الصحافة الفلسطينية 
هي اآلن واحدة من أهم وكاالت األنباء الفلسطينية العاملة ) صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

على تغطية الخبر الفلسطيني وتطوراته في كافة محافظات الوطن الفلسطيني على امتداده من 
  ... شراش جنوباالناقورة شماال وحتى أم الر

من مدينة غزة مقراً لها، لكنها تعمل باالعتماد على فريق عمل من عشرات ) صـفا(وتتخذ 
 وقطاع غزة، ٤٨المراسلين والمحررين في القدس والضفة الغربية واألراضي المحتلة عام 

  .باإلضافة إلى حضور في مخيمات الشتات خارج فلسطين
. ل بحق الشعب الفلسطيني كأولوية وطنية وإعالميةوتهدف وكالتنا إلى فضح جرائم االحتال

وتقوم تغطية الوكالة أيضا على إبراز الجوانب المضيئة من حياة الشعب الفلسطيني، وعكس 
تعدديته البناءة من خالل تغطية تحترم كافة اآلراء والمواقف، وتبتعد عن تجريح األفراد 

 والحوار واالحترام المتبادل وتنظيم أدب والهيئات والمؤسسات، وترسخ معاني الوحدة الوطنية
الخالف، واالعتماد على األدلة والبراهين والوثائق، وعدم االتهام الجزافي وغير الموثوق، إلى 

جانب االلتزام بالتقاليد الفلسطينية والعربية األصيلة، وااللتزام بقوانين الصحافة الفلسطينية 
  .المرعية المعمول بها
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لة على توفير الخدمات الصحفية الفورية المكتوبة والمصورة عن آخر ومهنيا، تعمل الوكا
المستجدات على الساحة الفلسطينية للقارئ والمهتم الفلسطيني والعربي خاصة، بعد التحقق 

  .منها وتحري الدقة والموضوعية في نقلها
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  المبحث الثالث

  اإللكترونية لهاالحرب على غزة و تغطية المواقع 

   
منذ بداية الحرب على قطاع غزة المحاصر أصالً، واالنترنت يمتأل برسائل ونـشرات دعـم               
ايجابية وسلبية، وأصبح من الضروري تجميع وترتيب هذه المحتويات بـشكل نـتمكن مـن               

  . االستفادة منه
لمية كانت تعمل على    وكانت كذلك مواقع وكاالت األنباء سواء المحلية و العربية و الدولية العا           

  . مدار الساعة لتغطية الحرب على غزة من خالل مراسليها و مصادرها الخاصة 
 ٣٥الروسية واأللبانية والبوسنية والبلغارية والرومانية تابع نحـو         باإلضافة إلى النشر باللغات     

لـى   دولة أحداث العدوان اإلسرائيلي ع     ١٨مليون من مسلمي دول شرق أوروبا البالغ عددها         
قطاع غزة لحظة بلحظة عبر العديد من المواقع اإللكترونية، التي حرصت علـى تخـصيص               
صفحات خاصة للحدث، الذي اعتمدت في تغطيته بشكل أساسي على الترجمـة مـن مواقـع                

  .نت.عربية في مقدمتها إسالم أون الين
 خـالل فتـرة     وتضاعف عدد متصفحي تلك المواقع اإللكترونية الناطقة بلغات أوروبا الشرقية         

ـ        يوما متواصلة أسفر خاللها عـن استـشهاد         ٢٢العدوان اإلسرائيلي على غزة، والذي امتد ل
  ١. مسعفًا١٤ آخرين نصفهم من النساء واألطفال والمسنين و٥٤٠٠ فلسطيني وإصابة ١٣٠٠

.. المقاومـة اإللكترونيـة   "حملة تضامنية إلكترونية مع غزة تحت شعار        كما قامت دولة قطر ب    
، وتستمر الحملة المنظمة بالتعاون بين شبكة الطلبة القطريين وموقع الجزيرة           "ا وجد الظلم  حيثم

توك ومركز شباب الدوحة لمدة ثالثة أيام، وتتركز على تقديم المعلومـات التقنيـة الالزمـة                
لنصرة غزة بواسطة شبكة اإلنترنت، وتدريب الشباب علـى كيفيـة التعامـل مـع المواقـع                 

 ضروساً، على الفيس بوك والتويتير      افتراضية" حرباً" التي تشهد حالياً     جتماعيةاالاإللكترونية  
  .٢واليوتيوب وغيرها

ت، بهدف التأثير    حرب شرسة أخرى على شبكة اإلنترن      تحتَ ظالل الهجوم اإلسرائيلي، تجري    
ر يدير الطرفان المتحاربان هذا النوع من الحرب بإحكام، ويعمدان إلى نش           ،   على الرأي العام  

 لكن يظهر أن العالم العربي برع في إنتـاج          ،كل شيء، من صور ونصوص بال كلل أو ملل        
  .الدعاية الرقمية حتى بلغت درجة اإلبداع الفني

                                                 
 ، إسالم أون الين ، جسر مسلمي شرق أوروبا لغزة.. مواقع إلكترونيةهاني صالح ،  1
-Zone=pagename&1232171534220=cid&C_ArticleA=c?Satellite/servlet/net.islamonline.www://http

NWALayout/News-Arabic ، ٧/٧/٢٠٠٩.  
  sid&ArticleNE=op?php.index/org.algeriemedia.www://http=335 ، فتح باب التطوع للجهاد إلكترونيًا 2



 ٣٨

  
اعة القتال في قطاع    ظل اإللكترونية حاملة صورا تظهر ف     تروج في العالم العربي آالف الرسائ     

  ١".الصهاينة نازيون"زقة، تقرأ تحتها غزة، من ضمنها صور أشالء األطفال الفلسطينيين المم
 فمنذ بدء الحملة العسكرية علـى غـزة،          ، تتصاعد الحرب اإللكترونية لتصل مستويات أعلى     

مـن  ن  هكذا تمكن المهاجمو   ، تمكن القراصنة من السيطرة على مئات من المواقع اإللكترونية        
ول فتح الموقع وجـد      وكل من حا   ،السيطرة على موقع الصحيفة اإلسرائيلية يدعوت أحرنوت      

ولـم تـتمكن    . أمامه صفحة سوداء تحمل دعاية مضادة إلسرائيل، ونشيدا عربيـا حماسـيا           
  .الصحيفة من استعادة الموقع إال بعد مرور نصف يوم كامل

غيـر أن خبـراء     . يظهر من الوهلة األولى أن مثل هذه الهجمات ال تحدث ضـررا كبيـرا             
  .٢الهجمات تدل على أنها أحسن تنسيقا وتنظيمااإلنترنيت يرون أن هناك خطرا مبيتا، ف

باإلضافة إلى قيام الكثير من طواقم الهاكرز من الدول العربية كالمغرب و الكويت والسعودية              
و الجزائر و حتى الشيشان ، باختراق مواقع إسرائيلية كمشاركة منها في الدفاع عـن غـزة                 

  .خالل الحرب األخيرة التي شنتها إسرائيل على غزة 
الجانـب  فمـن   مستمرة خالل فترة الحرب على غـزة         بين األطراف    وكانت الحرب المتبادلة  

 موقـع   ٥٠٠٠٠العربي واإلسالمي أسقطت جماعات القرصنة ما قدرته بعض الجهات بــ            
باالستيالء ) فريق الشر (صهيوني؛ حيث قامت جماعة من القراصنة المغاربة تطلق على نفسها           

إسرائيلي من بينها مواقع مستشفيات وبنوك، وقامت باسـتبدال          موقع   ١٠٠٠على ما يزيد عن     
كمسلم أدعم النضال الفلسطيني والعرقي واللبناني      : "الصفحات الرئيسية بصور وعبارات منها    

  ".ئيلي واألمريكيافي مواجهة العدوان اإلسر
وهي مجموعة تركية من إيقاع عدد ضخم من المواقع، وعرضت علـى            ) إيلديز(كما تمكنت   

حاتها الرئيسية صورا ألمهات يندبن أطفالهن، مع تعليـق فـي أسـفل الـصور موجـه                 صف
  ).أنتم تقتلون األطفال، فهل ترضون أن يكون أطفالكم بدالً منهم؟: (لإلسرائيليين بقول

وفي المقابل، شن عدد من القراصنة اليهود هجمات على مواقع فلسطينية وإسالمية، كان أهمها              
سام ، الجناح العسكري لحماس، إلى جانب إسقاط موقع حركة أبناء البلد             إسقاط موقع كتائب الق   

 والذي يملك مقعدين في الكنيست اإلسرائيلي، وأكدوا        الديمقراطيالتابع لحزب التجمع الوطني     
 أن بنك األهداف لم ينته بعد، وجـاء الـرد مـن القراصـنة               Ynetnewsفي تصريحات لـ    

موقع حزب الليكود اليهودي، غير أنـه ال يوجـد إحـصاء    المسلمين بإسقاط الموقع السابق، و  
  .للمواقع العربية المتضررة
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متحـف  " نـت .إسالم أون اليـن   "، فقد دشنت شبكة     "سكند اليف "أما على موقع الحياة الثانية      
 وحتى  ١٩٤٨هولوكست فلسطين ؛ لتوثيق الجرائم اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني منذ عام            

تجسيد الحي ثالثي األبعاد، وبالصوت والـصورة، وروايـات شـهود         األخيرة بال " حرب غزة "
  .العيان

  : ١تداعيات الحرب على غزة_
فيما يتعلق بالخسائر التي وقعت على قطاع غزة نتيجة الحرب التي شنتها إسرائيل في مطلـع                

  :  كانت على النحو التالي ٢٠٠٩عام 
  القتلى والجرحى _ 

جريح ) ٤٥٠٠  (شهيد وأكثر من  ) ١٣٥٠ ( عن   اع غزة أسفرت الهجمات اإلسرائيلية على قط    
  .وتدمير آالف المنازل 

 مقـراً   ٩٠إلى تدمير   )  غارة ١٠٠٠التي فاق عددها إلى     (أدت الغارات الجوية اإلسرائيلية     _ 
المقر العام للشرطة الفلسطينية، ومراكز الشرطة في األحياء، ومبنـى األمـن            (شرطياً وأمنياً   

 مؤسسة  ٤٢ موقعاً عسكرياً، وما يزيد على       ٢٥، و )، والسجن الرئيسي  الوطني المسمى السرايا  
مباني وزارة التربية والتعليم العـالي، ووزارة العـدل،         (مدنية حكومية وشبه حكومية وأهلية      

ووزارة المالية، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومبنى المجلس التشريعي، ومكتب رئيس           
وجريدة ، ومبنى فضائية األقصى،     "المنتدى"يني السابق المسمى    الحكومة، ومقر الرئيس الفلسط   

  .مليار دوالر٢ بأكثر من ، وتقدر إجمالي الخسائر)، وجمعيات خيرية إسالميةالرسالة المقربة
 ١٣ مسجداً، دمر منها بشكل كامـل        ٣٨(وقصفت إسرائيل أيضاً المباني المدنية مثل المساجد        

 مدارس تابعة لوكالة األونـروا،      ٣جامعة اإلسالمية بغزة، و   ال(، والمؤسسات التعليمية    )مسجداً
، ومـستودعاً لألدويـة،     "الـشفاء "، كما قصفت مستـشفى      )والمدرسة األمريكية شمال القطاع   

 ١٠٧(واستهدفت أيضاً ممتلكات للمواطنين مثل الورشات والمنـشآت الـصناعية والتجاريـة         
  ).  منزال٤٧٠ًنها بشكل كامل  منزل، دمر م٣٠٠٠(، إلى جانب قصف المنازل )منشآت

ووسعت القوات اإلسرائيلية هجماتها مستهدفة البنية التحتية، فقصفت برج المراقبة في مطـار             
غزة الدولي، وعدداً من الطرق الرئيسية الطولية الواصلة شمال القطاع بجنوبيـه، والجـسور              

ر محادثات السالم فـي     فوق وادي غزة في الجنوب، ووفقاً للمنسق الخاص لألمم المتحدة لمسا          
  ".معظم البنية التحتية في القطاع قد تم تدميره"الشرق األوسط روبرت سيري، فإن 
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  الوضع اإلنساني _

على الرغم من أن القطاع كان يعاني في األصل من وضع معيشي متـرد بـسبب الحـصار                  
دت سـوءاً   ، فإن الحـال زا    "الرصاص المصبوب "اإلسرائيلي المفروض عليه قبل شن عملية       

اإلنسانية البريطانية حذرت من كارثة إنسانية تهدد سكان القطاع،         " أوكسفام"لدرجة أن منظمة    
  . مشيرة إلى أن القصف اإلسرائيلي ترك معظم قطاع غزة من دون ماء وال كهرباء

ومع أن عدداً من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية مثل وكالـة               
وبرنامج الغذاء العالمي والمنظمة الدولية للصليب األحمر، ومن دول عربية مثـل            " األونروا"

مصر والمملكة العربية السعودية وليبيا واألردن وقطر، قد دخلت غزة عبر معبر رفح، فـإن               
 مليـون دوالر،    ٣٤وكاالت دولية عدة وجهت نداء استغاثة عاجل، فأونروا طالبـت بتـوفير             

وفير المعدات الطبية والمساعدات الغذائية والوقود، كما وجه برنـامج الغـذاء            كمنحة عاجلة لت  
العالمي نداء عاجالً لتوفير مساعدات بتسعة ماليـين دوالر لمواجهـة االحتياجـات الغذائيـة         

  . الطارئة
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  ج الدراسة التحليلية و مناقشتهاــائــتــن
  

  : ث  مباحينقسم إلى ثالثو 
  

  .محتوى موقعي الدراسة السمات العامة ل :المبحث األول 
  

  .العامة لشكل الدراسة السمات   :المبحث الثاني
  

  .مناقشة نتائج الدراسة و التوصيات  :ثالثالمبحث ال
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  نتائج الدراسة التحليلية  :الفصل الثاني 

  
بين أيدينا و تتضمن التعرف على كيفية تغطية        يتناول هذا الفصل نتائج الدراسة التحليلية التي        

طل كل من موقع فلسطين برس و فلسطين اآلن ألحداث الحـرب علـى غـزة ، و أنـواع                    
،  الموضوعات و تصنيف القضايا ، و اتجاه تلك المواقع في معالجة أحداث الحرب على غزة                

ب دراسة وتحليـل    و المصادر التي اعتمدت عليها في الحصول على أخبار الحرب ، إلى جان            
أنماط األشكال الصحفية التي استخدمها كال الموقعين في معالجة تلك األحداث ، و عناصـر                

  .اإلبراز في كال الموقعين 
يتناول هذا الفصل نتائج الدراسة التحليلية التي بين أيدينا و قد قسمت على مبحثـين المبحـث                 

  : ندرج تحتها ما يليوالتي ت) ماذا قيل ( األول السمات العامة للمحتوى 
أنواع الموضوعات التي تعالج أحداث الحرب على غزة ، األساليب المتبعة في معالجة أحداث              
الحرب على غزة ، اتجاه المعالجة الصحفية ألحداث الحرب على غزة ، مصادر المعلومـات               

  . التي اعتمد عليها موقعي الدراسة خالل فترة الحرب على غزة 
  : ويندرج تحته ) كيف قيل ( فوق السمات العامة للشكل أما المبحث الثاني 

األشكال والفنون الصحفية المستخدمة لمعالجة أحداث الحرب على غزة ، العناوين و الـصور              
  .المستخدمة ، الوسائط المتعددة و العناصر التفاعلية التي استخدمت لتغطية الحرب على غزة 

 مناقشة النتائج التحليلية للدراسة باإلضـافة إلـى         باإلضافة للمبحث الثالث و الذي يحتوي على      
  .التوصيات 
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  ) ماذا قيل ( ات العامة للمحتوى السم: المبحث األول 

  

  :  الدراسةالج أحداث الحرب على غزة في موقعيأنواع الموضوعات التي تع) ١

ـ        أنواع موضوعات الحرب   يوضح الجدول التالي   ك علـى    على غزة في موقعي الدراسة وذل
  .النحو التالي 

  
  ) ١(جدول 

  :يبين الموضوعات التي تعالج أحداث الحرب على غزة في مواقع الدراسة 
  

     التوزيع الكمي   االتجاه العام  فلسطين اآلن  فلسطين برس
  %  ك  %  ك  %  ك  الموضوعات       

 %١٣,٠٤  ٢٠٩ %١٥,٨٦  ٣٦  %١٢,٦  ١٧٣  مواجهات
 %١٦,١٠  ٢٥٨  %١٢,٨  ٢٩ %١٦,٦٥  ٢٢٩  شهداء و جرحى
 %٢١,٠٩  ٣٣٨ %١٦,٧٤  ٣٨ %٢١,٨١  ٣٠٠  مفاوضات
  %٥,٤  ٨٦  %٧,٩٢  ١٨  %٤,٩٤  ٦٨  حصار
  %٣,٦٢  ٥٨  %٩,٢٥  ٢١  %٢,٧  ٣٧  إغالق
 %١٧,٢٣  ٢٧٦ %١٠,٥٧  ٢٤ %١٨,٣٢  ٢٥٢  قصف
  %٢,٣٧  ٣٨  %٤,٤٠  ١٠  %٢,٠٣  ٢٨  اعتقال
  %٨,١٧  ١٣١  %٨,٨١  ٢٠  %٨,٠٧  ١١١  دعم

 %١٢,٩٨  ٢٠٨ %١٣,٦٥  ٣١ %١٢,٨٨  ١٧٧  تصريحات
  %١٠٠  ١٦٠٢  %١٠٠  ٢٢٧  %١٠٠  ١٣٧٥  المجموع

  
  : يتبين أن ) ١(من دراسة بيانات الجدول السابق جدول رقم 

   الموضوعات التي تناولت أخبار حول المفاوضات و الحوار مع الجانب اإلسرائيلي إليقاف            
هـا مـوقعي    اولن الموضوعات المختلفة التي تن    الحرب على غزة احتلت المرتبة األولى من بي       

من إجمالي الموضوعات   %) ٢١,٠٩(فجاءت بنسبة   ) فلسطين برس ، فلسطين اآلن      ( الدراسة  
التي تناولها الموقعين ، و جاءت الموضوعات التي تتناول القـصف لمنـازل المـواطنين و                

من إجمالي عينة الدراسة ،     % ) ١٧,٢٣( المساجد و المقرات األمنية في المرتبة الثانية بنسبة         
( ما الموضوعات التي تتناول أخبار الشهداء و الجرحى فتأتي في المرتبـة الثالثـة بنـسبة                 أ

و تلتهـا   %) ١٣,٠٤(،أما في فئة المواجهات فتأتي في المرتبة الرابعـة بنـسبة            %) ١٦,١٠



 ٤٤

، ويليهـا الموضـوعات     %) ١٢,٩٨(الموضوعات التي تتصل بتصريحات المسئولين بنسبة       
، تليها بعد   %) ٨,١٧(العربية و األوروبية للشعب الفلسطيني بنسبة       المتصلة بالدعم من الدول     

ذلك فئة الموضوع المتصل بالحصار المفروض على قطاع غزة في ظل الحرب و هي بنسبة               
، و أخيـرا يـأتي      %) ٣,٦٢(، و تتبعها فئة اإلغالق المتكرر للمعابر و هي بنسبة           %) ٥,٤(

  %) .٢,٣٧(سبته حوالي موضوع االعتقال األقل تغطية نسبياً حيث ن
  

و بدراسة نتائج كل من الموقعين على حدا تبين لنـا           ") ١"جدول  ( و من خالل الجدول السابق      
  : التالي 

  : موقع فلسطين برس 

(    ظهرت الموضوعات التي تتناول المفاوضات لوقف العدوان على غزة و كانـت بنـسبة               
ن برس خالل الحرب على غزة ،       من حجم الموضوعات التي غطاها موقع فلسطي      %) ٢١,٨١

مـن إجمـالي     % ) ١٨,٣٢( و تلتها الموضوعات التي تغطي أخبار القصف و هي بنـسبة            
موضوعات موقع فلسطين برس ، يليها بالتتابع فئة موضوع الشهداء و الجرحى و هي بنسبة               

ا ، تتبعه %) ١٢,٨٨( ، تليها الموضوعات المتصلة بتصريحات المسئولين بنسبة        %) ١٦,٦٥(
، أما الموضوعات المتـصلة بالـدعم فهـي    %) ١٢,٦(فئة موضوع المواجهات و هي بنسبة    

، تليها موضوعات اإلغالق    %) ٤,٩٤(، و موضوعات الحصار تشغل نسبة       %) ٨,٠٧(بنسبة  
  %) .٢,٠٣(، و أخيراً موضوعات االعتقال فكانت بنسبة %) ٢,٧(و هي بنسبة 

  
  : موقع فلسطين اآلن 

ين اآلن بالموضوعات التي تناولت المفاوضات في المرتبة األولى حيث أن           اهتمام موقع فلسط  
، يليها في المرتبة الثانية موضوع المواجهـات مـع الجانـب            %) ١٦,٧٤( نسبتها ما يعادل    

( ، ثم يليـه موضـوع التـصريحات وهـو بنـسبة             %) ١٥,٨٦( اإلسرائيلي و هي بنسبة     
، و  %) ١٢,٨( لشهداء و الجرحـى بنـسبة       ، يليه الموضوعات المتصلة بأخبار ا     %) ١٣,٦٥

( يليها تباعاً األخبار التي غطت القصف للمنازل و المواقـع العـسكرية و المـساجد بنـسبة                  
، موضوعات اإلغالق غطت من إجمالي أخبار الموقع في فترة الحرب ما يعادل             %) ١٠,٥٧

ر و هو بنسبة    ، يتبعه موضوع الحصا   %) ٨,٨٧( ، و يليه موضوع الدعم بنسبة       %) ٩,٢٥( 
آخر الموضوعات المتصلة باعتقال المناضلين و المقاومين و هي بنسبة          كانت  ، و   %) ٧,٩٢(

 )٤,٤٠. ( %  
  
  
  



 ٤٥

  
  :  األساليب المتبعة في معالجة أحداث الحرب على غزة ) ٢

يوضح الجدول التالي كيفية معالجة موقعي الدراسة لموضوعات الحرب على غزة وذلـك                
   .على النحو التالي

  ) ٢(جدول 
  يبين األساليب المتبعة في معالجة أحداث الحرب على غزة

  
    التوزيع الكمي   االتجاه العام  فلسطين اآلن  فلسطين برس

  %  ك  %  ك  %  ك  األساليب المتبعة
 %٤١,٣٩  ٦٦٣ %٥٠,٢٢  ١١٤ %٣٩,٩٣  ٥٤٩  حقائق
 %٢٨,٦٥  ٤٥٩ %٣٨,٧٧  ٨٨ %٢٦,٩٨  ٣٧١  نقدية

 %١١,٨٦  ١٩٠  %٦,٦١  ١٥ %١٢,٧٣  ١٧٥  اقتراحات وآراء
 %١٨,١٠  ٢٩٠  %٤,٤٠  ١٠ %٢٠,٣٦  ٢٨٠  تحليلية تناقشية
  %١٠٠  ١٦٠٢  ١٠٠  ٢٢٧  ١٠٠  ١٣٧٥  المجموع

  
  

  :تبين للطالبة ) ٢(الجدول بيانات من دراسة 
%) ٤١,٣٩(أسلوب عرض الحقائق هو أكثر األساليب إتباعاً في مجتمع الدراسة  فجاء بنسبة              

، و يليه األسلوب    %) ٢٨,٦٥( ية له األسلوب النقدي حيث أن نسبته        ، و كان في المرتبة التال     
كان أقـل   واالقتراحات   اآلراء، و أخيراً أسلوب     %) ١٨,١٠(التحليلي التناقشي و كان نسبته      

  %) . ١١,٨٦(أهمية بالنسبة لموقعي الدراسة فكانت نسبته 
  

  : موقع فلسطين برس 

اماً في معالجة أحداث الحرب على غزة في        ظهر أسلوب عرض الحقائق كأكثر أسلوب استخد      
، يليه في المرتبة الثانية األسلوب النقدي و        %) ٣٩,٩٣(موقع فلسطين برس حيث كانت نسبته       

، أمـا  %) ٢٠,٣٦(، و يليه األسلوب التحليلي التناقشي حيـث أن نـسبته         %) ٢٦,٩٨(نسبته  
  %) .١٢,٧٣(الي  فهو يعد األقل أهمية حيث نسبته حواالقتراحات و اآلراءأسلوب
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  : موقع فلسطين اآلن 

في موقع فلسطين اآلن ، و تـاله األسـلوب          %) ٥٠,٢٢( احتل أسلوب عرض الحقائق نسبة      
اآلراء واالقتراحـات  ، و في المرتبة الثالثة كان أسـلوب  %)  ٣٨,٧٧(النقدي حيث أن نسبته  

  %) .٤,٤٠( فكانت نسبته ، و كان األسلوب التحليلي التناقشي أقل استخداماً%) ٦,٦١(بنسبة 
  
  
  :  اتجاه المعالجة الصحفية ألحداث الحرب على غزة )٣

لموضـوعات  ) محايـد   _ معارض  _ مؤيد  ( يوضح الجدول التالي اتجاهات موقعي الدراسة       
  .الحرب على غزة وجوانبها 

  
  ) ٣(جدول 

  اتجاهات موقعي الدراسة نحو موضوعات الحرب على غزة
       التوزيع الكمي  االتجاه العام  فلسطين اآلن   فلسطين برس

  %  ك  %  ك  %  ك  تجاهاال
  %٠,٢٥  ٤  %٠  ٠  %٠,٢٩  ٤  مؤيد 
 %٨٤,٨٩  ١٣٦٠ %٨٤,٥٨  ١٩٢ %٨٤,٩٥  ١١٦٨  معارض
 %١٤,٨٦  ٢٣٨ %١٥,٤٢  ٣٥ %١٤,٧٦  ٢٠٣  محايد
  %١٠٠  ١٦٠٢  %١٠٠  ٢٢٧  %١٠٠  ١٣٧٥  المجموع

  
رب على غزة كـان فـي المرتبـة         يتضح من خالل الجدول السابق أن االتجاه المعارض للح        

، بينما احتل االتجاه المحايد المرتبة الثانية و        %) ٨٤,٨٩( األولى حيث بلغت نسبته ما يعادل       
، في حين كانت جهات معنية بهذه الحرب و مؤيدة لها و لكن بنسبة              %) ١٤,٨٦( بلغت نسبته   

  %) . ٠,٢٥( ضئيلة جداً حيث نسبتها 
  

  : موقع فلسطين برس 

 في موقع فلسطين برس أن االتجاه المعارض للحرب كان له المرتبة األولـى حيـث                المالحظ
، بينمـا   %) ١٤,٧٦( ، و تاله االتجاه المحايد حيث كانت نـسبته          %) ٨٤,٩٥(كانت النسبة   

  %) .٠,٢٩(االتجاه المؤيد فهو األقل أهمية و كان بنسبة 
  
  
  



 ٤٧

  
  : فلسطين اآلن  

%) ٨٤,٥٨( األهم و األعلى نسبة حيث كانت نـسبته     االتجاه المعارض للحرب على غزة كان     
  .  لم يذكر المؤيدبينما أن االتجاه %) ١٥,٤٢(، و يليه االتجاه المحايد بنسبة 

  
  :  مصادر موضوعات الحرب على غزة )٤

المصادر المتعددة لموضوعات الحرب على غزة في موقعي الدراسة         ) ٤( رقم   يوضح الجدول 
  : على النحو التالي 

  
  )٤(ل جدو

  يبين مصادر أخبار و موضوعات الحرب على غزة 
           التوزيع الكمي  االتجاه العام  فلسطين اآلن  فلسطين برس

  %  ك  %  ك  %  ك   المصادر  
  مـصـادر  %١,٣١  ٢١  %٦,٦١  ١٥  %٠,٤٤  ٦ مراسل

  %٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠ مندوب  داخلـيـة
  %٧,٤٩  ١٢٠ %١٢,٣٣  ٢٨  %٦,٦٩  ٩٢  عالمية
 %١٠,٥٥  ١٦٩  %٣,٠٨  ٧ %١١,٧٨  ١٦٢  خاصة

 مصادر
 خارجية

وكاالت 
  األنباء

 %٤٠,٩٥  ٦٥٦ %٣٥,٢٤  ٨٠ %٤١,٨٩  ٥٧٦  محلية
  %٨,٨٦  ١٤٢ %٢٧,٣١  ٦٢  %٥,٨٢  ٨٠  أكثر من مصدر
 %٣٠,٨٤  ٤٩٤ %١٥,٤٢  ٣٥ %٣٣,٣٨  ٤٥٩  بدون مصدر
  %١٠٠ ١٦٠٢    ٢٢٧   ١٣٧٥  المجموع

  
األنباء المحلية تحتل المرتبة األولى لمصادر      من خالل دراسة الجدول السابق تبين أن وكاالت         

، ثم جاءت في المرتبة     %) ٤٠,٩٥(األخبار و المعلومات خالل الحرب على غزة وذلك بنسبة          
، و في المرتبة الثالثة تأتي وكاالت األنبـاء         %) ٣٠,٨٤( الثانية األخبار بدون مصادر بنسبة      

، أما فـي    %) ٨,٨٦(ة المصادر بنسبة    ، و تليها األخبار متعدد    % ) ١٠,٥٥( الخاصة بنسبة   
، و في آخر المصادر أهمية      % ) ٧,٤٩( المرتبة الخامسة فتأتي وكاالت األنباء العالمية بنسبة        

، أما المندوب فال يعد له أي أهمية ضمن مصادر األخبـار و             %) ١,٣١(يأتي المراسل بنسبة    
  .المعلومات 

  



 ٤٨

  : فلسطين برس 

 وكاالت األنباء المحلية حيـث كانـت نـسبة الموضـوعات            يالحظ أن االعتماد األكبر على    
، ثـم   %) ٣٣,٣٨( ، و يليها الموضوعات التي بدون مصدر حيث كانت نسبتها           %) ٤١,٨٩(

، %) ١١,٧٨(تليها الموضوعات التي اعتمادها على وكاالت األنباء الخاصة فكانـت نـسبتها        
، تلتهـا   %) ٦,٦٩( و كانـت بنـسبة       تليها األخبار التي اعتمدت على وكاالت األنباء العالمية       

، أما األخبار التي اعتمدت على المراسـل        %) ٥,٨٥(األخبار متعددة المصادر و كانت بنسبة       
، و لم تندرج أي موضوعات      %) ٠,٤٤(كانت األقل أهمية بالنسبة للموقع فكانت نسبة األخبار         

  .مصدرها المندوب 
  

  : فلسطين اآلن 

 األخبار التي مصادرها الوكاالت المحلية حيث كانـت نـسبتها           كان االعتماد األكبر فيها على    
، و تلتها بعد ذلـك    %) ٢٧,٣١( ، تلتها األخبار متعددة المصادر و كانت نسبتها         %) ٣٥,٢٤(

، تليها الموضوعات التي اعتمد على الوكاالت       %) ١٥,٤٢(األخبار التي بدون مصادر بنسبة      
ا الموضوعات التي اعتمدت على المراسل و كانت        ، تلته %) ١٢,٣٣(العالمية و كانت نسبتها     

، آخر االهتمامات كانت لألخبار التي تعتمد على وكاالت األنباء الخاصة و            %) ٦,٦١( بنسبة  
  .، في حين لم يتم ذكر أي موضوعات أو أخبار اعتمدت على مندوب %) ٣,٠٨(كانت بنسبة 
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  ) :كيف قيل  ( السمات العامة للشكل: المبحث الثاني 

  

 األشكال و الفنون الصحفية المستخدمة لمعالجة أحداث الحرب على غـزة فـي مـوقعي           )١

  : الدراسة 

الجدول التالي يوضح األشكال والفنون الصحفية التي استخدمت لمعالجة أحداث وموضـوعات       
  : الحرب على غزة ، وذلك كما يلي 

  
  )٥(جدول 

  ستخدمة لمعالجة أحداث الحرب على غزةاألشكال و الفنون الصحفية الميبين 
  

       التوزيع الكمي  االتجاه العام  فلسطين اآلن  فلسطين برس
  

  شكل المادة  
  الصحفية

  %  ك  %  ك  %  ك

 %٥١,٦٩  ٨٢٨ %٤٦,٢٦  ١٠٥ %٥٢,٥٨  ٧٢٣  الخبر
 %٣٦,٠٧  ٥٧٨ %٣٧,٤٤  ٨٥ %٣٥,٨٥  ٤٩٣  التقرير

  %١,١٩  ١٩  %١,٧٦  ٤  %١,٠٩  ١٥  الحديث الصحفي
  %١,٩٤  ٣١  %٦,١٧  ١٤  %١,٢٤  ١٧  تحقيق

  المقال  %٥,٠٦  ٨١  %٤,٨٥  ١١  %٥,٠٩  ٧٠  نقدي
  %٤,٠٥  ٦٥  %٣,٥٢  ٨  %٤,١٥  ٥٧  تحليلي

  %٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠  الكاريكاتير
  %١٠٠  ١٦٠٢    ٢٢٧    ١٣٧٥  المجموع

  
برز الخبر كمادة أساسية في موقعي الدراسة ، فكانت نسبة األخبار المستخدمة أعلى نسبة بين               

%) ٣٦,٠٧(في حين تاله التقرير الصحفي بنسبة       %) ٥١,٦٩(الصحفية المستخدمة     األشكال  
، ثـم يتبعـه التحقيـق بنـسبة         %) ٤,٠٥(ثم التحليلي بنسبة    %) ٥,٠٦(، يليه المقال النقدي     

، أما الكاريكاتير لم يكن له وجود خالل فتـرة          %)  ١,١٩(، ثم الحديث الصحفي     %) ١,٩٤(
  .الحرب في موقعي الدراسة 

  



 ٥٠

  

  : فلسطين برس 

برز في موقع فلسطين برس استخدام الخبر في تغطية أحداث الحرب على غزة فكانت نـسبته                
، و من ثـم المقـال       %) ٣٥,٨٥(ثم تاله التقرير اإلخباري فكانت نسبته       %) ٥٢,٥٨( حوالي  

، أما التحقيق فقـد     %) ٤,١٥( ، و المقال التحليلي     %) ٥,٠٩(حيث كان المقال النقدي نسبته      
، و لم يـذكر     %) ١,٠٩(، و تاله الحديث الصحفي و الذي كان نسبته          %) ١,٢٤(نت نسبته   كا

  .عن الكاريكاتير أي تفاصيل 
  

  : فلسطين اآلن 

تشابه موقع فلسطين اآلن مع فلسطين برس في ترتيب األشكال الصحفية المـستخدمة حـسب               
، %) ٤٦,٢٦(ل نـسبة    أهميتها و معالجتها ألحداث الحرب على غزة حيث كانت األخبار تشغ          

بواقـع  %) ٨,٣٧(، ثم المقال حيث نسبته      %) ٣٧,٤٤(ثم التقرير الصحفي الذي كانت نسبته       
، يليه التحقيق و الـذي كـان نـسبته          %) ٣,٥٢( و التحليلي   %) ٤,٨٥(المقال النقدي نسبته    

أي ، كما أن الكاريكاتير ال يذكر عنه        %) ١,٧٦(و يتبعه الحديث الصحفي و نسبته       %) ٦,١٧(
  .تفاصيل 
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  : العناوين و الصور المستخدمة لمعالجة أحداث الحرب على غزة ) ٢ 

يتناول الجدول التالي العناوين والصور التي استخدمت في تغطية ومعالجة أحداث الحرب على             
  : غزة، ويتضح ذلك على النحو التالي 

  
  ) ٦(جدول 

  لمعالجة أحداث الحرب على غزة يبين العناوين و الصور التي استخدمت 
  
       التوزيع الكمي   االتجاه العام  فلسطين اآلن  فلسطين برس

  %  ك  %  ك  %  ك  فئة العناوين و الصور
٧١,٦٤  ٩٨٥  رئيسي

%  
٧٣,٧٢ ١١٨١ %٨٦,٣٤ ١٩٦% 

  العــنـاويـن  %٦,٩٣  ١١١  %١٣,٦  ٣١ %٥,٨٢  ٨٠  فقرات
٢٢,٥٤  ٣١٠  أخرى

%  
١٩,٣٥  ٣١٠  %٠  ٠% 

  المــجموع
١٠٠ ١٦٠٢  %١٠٠  ٢٢٧  %١٠٠ ١٣٧٥%  

١٦,٤٤  ٢٢٦  خبرية
%  

١٦,٨٥  ٢٧٠ %١٩,٣٨  ٤٤% 

٢٢,٤٧  ٣٠٩  شخصية
%  

٢١,١٦  ٣٣٩ %١٣,٢٢  ٣٠% 

موضوع
  ية

٦,٩٣  ١١١  %١٤,١  ٣٢ %٥,٧٥  ٧٩%  
   *الصــور

خرائط 
  ورسوم

٢,٨٧  ٤٦  %٦,٦١  ١٥ %٢,٢٥  ٣١%  

  

ي الدراسـة و كانـت بنـسبة     برزت العناوين الرئيسية أكثر استعماالً فـي مـوقع      :العناوين  
، تلتها العناوين األخرى والمقصود فيها ذكر عناوين فقط دون تفاصيل و التـي              %) ٧٤,٥٩(

  %) .٦,٩٣(،وأما عناوين الفقرات فكانت األقل استخداماً بنسبة %) ١٩,٣٥(كانت بنسبة 



 ٥٢

تلتهـا  ، و   %) ٢١,١٦( الصور الشخصية كانت أكثر أنواع الصور استخداماً ونسبتها          :الصور
، و من ثم تبعتها الـصور الموضـوعية بنـسبة           %) ١٦,٨٥(الصور الخبرية وكانت بنسبة     

، و أخيراً كانت الخرائط و الرسوم البيانية و التوضيحية أقـل اسـتخداماً فكانـت             %) ٦,٩٣(
  %) .٢,٨٧(بنسبة 

  

  :فلسطين برس 

، % ) ٧١,٦٤( في موقع فلسطين برس برزت العناوين الرئيسية حيث كانت نسبتها حـوالي             
بالنسبة لألخرى فيندرج تحتها كل األخبـار أو        %) ٥,٨٢( أما عناوين الفقرات فشغلت حوالي      

  .العناوين فقط تفاصيل 
% ) ٢٢,٤٧( أما فيما يتعلق بالصور فكانت الصور الشخصية أكثرها استخداماً فكانت بنسبة            

%) ٥,٧٥(ضوعية فنـسبتها    أما الصور المو  %) ١٦,٤٤( تالها الصور الخبرية والتي نسبتها      
  %) .٢,٢٥(أخيراً كانت الخرائط و الرسوم البيانية التي نسبتها 

  
  : فلسطين اآلن 

، و تالهـا    %) ٩٢,٥١( برز في موقع فلسطين اآلن العناوين الرئيسية و التي كانت نـسبتها             
فـي  ، و لم يتم استخدام أنواع أخرى من العناوين          %) ١٣,٦٦( عناوين الفقرات التي شغلت     

  . موقع فلسطين اآلن 
تلتهـا  %) ١٩,٣٨( أما بالنسبة للصور في موقع فلسطين اآلن فكانت الصور الخبرية نسبتها            

، أمـا   %) ١٣,٢٢(وتليها الصور الشخصية بنـسبة      % ) ١٤,١( الصور الموضوعية بنسبة    
  %) .٦,٦١( الرسوم البيانية و الخرائط فكانت بنسبة 

  .صور والرسوم من إجمالي عدد الموضوعاتتم احتساب النسبة المئوية لل* 
  
 الوسائط المتعددة والعناصر التفاعلية المستخدمة خالل تغطية الموقعين للحـرب علـى             ) ٣

  :غزة 

  
هذا الجدول يتناول الوسائط المتعددة والعناصر التفاعلية التي استخدمت لتغطية أحداث الحرب            

  :على غزة، وذلك كما يلي 
  
  
  
  



 ٥٣

  
  

  )٧(جدول
  وسائط المتعددة و العناصر التفاعلية المستخدمة خالل الحرب على غزةيبين ال

  
       التوزيع الكمي  االتجاه العام  فلسطين اآلن  فلسطين برس

  الوسائط 
  والعناصر التفاعلية

  %  ك  %  ك  %  ك

 %٩٢,٤٥  ١٤٨١ %٩٢,٩٥  ٢١١ %٩٢,٣٦  ١٢٧٠  الوسائط المتعددة
 %٩٣,٥١  ١٤٩٨ %٨٧,٢٢  ١٩٨ %٩٤,٥٥  ١٣٠٠  العناصر التفاعلية

  
فيما يتعلق باستخدام الوسائط المتعددة و العناصر التفاعلية في موقعي الدراسة فكانـت نـسبة               
استخدام العناصر التفاعلية من نشر تعليقات وإتاحة الفرصة للمتصفح بالمشاركة بما لديه مـن              

ة ، أما الوسائط المتعددة من نصوص و صور و صوت وصور متحرك           %) ٩٣,٥١(معلومات  
  %) .٩٢,٤٥(وغيرها من التطبيقات فكانت نسبتها 

  
  :فلسطين برس 

( يظهر في موقع فلسطين برس االتجاه الستخدام العناصر التفاعليـة حيـث كانـت نـسبتها                 
  %) .٩٢,٣٦(وتليها في األهمية استخدام الوسائط المتعددة بنسبة %) ٩٤,٥٥

  
  :فلسطين اآلن  

المتعددة و العناصر التفاعلية عن موقع فلسطين برس،        في فلسطين اآلن تختلف أهمية الوسائط       
( حيث في موقع فلسطين اآلن استخدمت الوسائط المتعـددة بـشكل أكبـر وكانـت نـسبتها                  

  % ) .٨٧,٢٢(أما العناصر التفاعلية فكانت نسبتها %) ٩٢,٩٥
  
  : ع في موقعي الدراسة اضيمكان تسكين المو_ ٤

اضيع واألخبار التي عالجت الحرب على غز سواء كان         وهذا الجدول يتناول مكان تسكين المو     
   :، وذلك على النحو التاليخبر فرعي أو خبر رئيسي

  
  
  



 ٥٤

  
  ) ٨(جدول 

  يبين مكان تسكين المواضيع في موقعي الدراسة
       التوزيع الكمي  االتجاه العام  فلسطين اآلن  فلسطين برس

  مكان تسكين 
  المواضيع

  %  ك  %  ك  %  ك

 %٨٠,٦٤  ١٢٩٢  %١٠٠  ٢٢٧ %٧٧,٤٦  ١٠٦٥  رئيسي
 %١٩,٣٥  ٣١٠  ٠  ٠ %٢٢,٥٤  ٣١٠  فرعي
  %١٠٠  ١٦٠٢  %١٠٠  ٢٢٧  %١٠٠  ١٣٧٥  المجموع

  
من خالل دراسة الجدول السابق تبين أن األخبار الرئيسية كانت أعلى نسبة من الفرعية فـي                

والتـي  ( تسكين موضوعات الحرب على موقعي الدراسة ، حيث شكلت األخبـار الرئيـسية              
التي لم يذكر   (  في حين أن األخبار الفرعية       % )٨٠,٦٤( نسبة  ) ت المواضيع بالتفاصيل    ذكر

   %). ١٩,٣٥( كانت بنسبة ) لها أي تفاصيل 
  

  : فلسطين برس 
، % )٧٧,٤٦( بزر في موقع فلسطين برس استخدام األخبار الرئيسية والتي شكلت حـوالي             

  % ).٢٢,٥٤( نسبتها بينما قل اعتمادها على األخبار الفرعية فكانت 
  

  : فلسطين اآلن 
لم يعتمد موقع فلسطين اآلن على األخبار الفرعية بل كان جل اهتمامه مصبوب على األخبار               

  % ).١٠٠( الرئيسية التي تذكر تفاصيل الموضوعات والتي شكلت 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٥

  
  المبحث الثالث 

   والتوصيات ةمناقشة نتائج الدراسة التحليلي

  
  

  التحليلية نتائج الدراسة 
) ن  فلسطين بـرس ، فلـسطين اآل      (  تبين أن موقعي الدراسة      بدراسة الطالبة للجداول السابقة   

تناوال أحداث الحرب على غزة بنظرة تالئم السياسة الذي يتبع لها كل موقع على حدة، إلـى                 
 نظراً ألن موضـوع الحـرب       بالشكل المناسب جانب ذلك حاول كال الموقعين تغطية الحرب        

األهم على الساحة العربية و الدولية نظراً لعنجهية الحرب التي شنتها إسرائيل            كان   زةعلى غ 
على قطاع غزة ، حيث أوقعت الكثير من الخسائر البشرية و المادية و دمـرت الكثيـر مـن           

  .مرافق الحياة في قطاع غزة 
  

  : ومن هذا خرجت الطالبة عبر الدراسة للجداول السابقة بالنتائج التالية 
اهتم موقعا الدراسة بتغطية أخبار الشهداء و القصف و المواجهات و المفاوضـات إلـى               _ ١

جانب الحصار و اإلغالق و االعتقاالت و الدعم و التصريحات ، لكن القضية التـي بـرزت                 
بشكل أكبر في كال الموقعين هي قضية المفاوضات فيما يتعلق بالحرب على غزة و إيقافها و                

سسات الحقوقية و التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي و كان االختالف بـين            تدخل الدول و المؤ   
ويأتي االهتمام بأخبار المفاوضـات لألسـباب       سة تتفاوت بنسبة بسيطة متقاربة ،       موقعي الدرا 

   : التالية
المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي ووقف إطالق النار كان ما يهم القادة السياسيين والرئاسة             _ 

فلسطينية لحقن الدماء، حيث واجه سكان قطاع غزة خسائر مادية وإنسانية كبيـرة      واألحزاب ال 
  .  يوم ٢٨نتيجة القصف المستمر على مدار 

 العربية تدخلت لوقف إطالق النار دون أي اسـتجابة          العديد من المؤسسات الحقوقية والدول    _ 
 العـدوان رات لوقـف    من الجانب اإلسرائيلي مما استدعى أن تكرر تلك الجهات طلبها عدة م           

  . المستمر على قطاع غزة
  
تناول كال الموقعين قضية اإلغالق المستمر ولكن بنسبة متفاوتة حيث أن موقع فلـسطين              _ ٢

موقع فلسطين برس ، كما اهتم كال المـوقعين فيمـا           من  اآلن أعطى هذه القضية اهتمام أكبر       
و المؤسسات أو المـساجد و لكـن        يتعلق بأخبار القصف اإلسرائيلي سواء لمنازل المواطنين أ       



 ٥٦

طين بنسب متفاوتة حيث موقع فلسطين برس كان اهتمامه أكبر من االهتمام في موقـع فلـس               
  . اآلن

  
تناول الموقعان قضية التصريحات الصادرة عن الشخصيات رفيعة المـستوى و كانـت             _ ٣

 ت أيضاً النسبة مختلفة   النسبة متشابهة تقريباُ بفارق بسيط جداً ، فيما يتعلق بقضية الحصار فكان           
 فتشابهت النسب فهـو     بين موقعي الدراسة بدرجة بسيطة ، فيما يتعلق بالتصريحات الصادرة         

  :يعود إلى 
كال الموقعين يمثل اتجاه سياسي مغاير وبالتالي كان ال بد من االهتمام بتـصريحات كـل                _ 

الخروج بما ورائها   طرف، وكذلك بالتصريحات الخارجية، إلمكانية تحليل هذه التصريحات و        
  . مما يقدم جانب جديد للقارئ 

  
موقعان الدراسة اهتما بأخبار الشهداء و الجرحى و فيما يتعلق بهذه القضية و كانت نسبة               _ ٤

االختالف ليست عالية بين الموقعين ، إال أن موقع فلسطين برس خصص اهتمام أكبـر مـن                 
  .جرحى  يتعلق بقضية الشهداء و الموقع فلسطين اآلن فيما

  
تخداماً في مواضيع عينـة      أسلوب عرض الحقائق كأكثر أسلوب اس      إلى موقعا الدراسة    لجأ_ ٥

نظراً العتمادها على التقارير اإلخبارية بشكل أكبر ، إال أن النسب كانت متفاوتـة و               الدراسة  
طين اآلن على أسلوب عرض     بشكل ملحوظ حيث أن فلسطين برس كانت أقل اعتماداً من فلس          

  : ، وجاء االعتماد على عرض الحقائق لألسباب التالية ئقالحقا
ضرورة دعم األخبار والتقارير بالبيانات والخلفيات الداعمة لألحداث ، مما جعل االعتمـاد             _ 

  . عليها بشكل كبير
فلسطين اآلن اهتم بهذا الجانب أكثر نظراً لتوفر الخلفيات الكافية لديه فيما يتعلق بالجانـب               _ 

  . ألحداث التي تعرض لها قطاع غزة خالل فترة الحرباألكبر من ا
و جاء في المرتبة الثانية المادة النقدية و التي تعتمد على انتقادات الموجهة لسياسة أو حـزب                 

و لكن كان موقع فلسطين اآلن أكثر اهتماماً من موقع فلسطين برس فيما              إلخ ، .. أو شخصية   
  . يختص بهذا الجانب 

  
 في كال موقعي الدراسة ، إال أن النسب كانت متفاوتـة إلـى              االقتراحاتاآلراء و برزت  _ ٦

ين اآلن ، ويأتي    النصف تقريباً ، حيث اهتم موقع فلسطين برس في هذا الجانب أكثر من فلسط             
هذا الجانب أكبر في فلسطين برس نظراً لتوافر أساليب تفاعلية أكبر من فلسطين اآلن وذلـك                

  .يتضح في النتائج الالحقة



 ٥٧

  
األساليب التحليلية التناقشية برزت بشكل واضح في موقع فلسطين برس أكثر من موقـع              _ ٧

  .فلسطين اآلن وذلك بنسبة كبيرة 
  
في موقعي الدراسة نجد أن االتجاه المعارض للحرب على غزة لقي اهتماماً كبيـراً لـدى             _ ٨

، وكـان   لموقف المحايد الموقعين و بنسب متساوية ، باإلضافة إلى تقارب النسب فيما يتعلق با           
الطرف الرافض للحرب أكبر نظراً لرفضها من قبل الجانب الفلسطيني والفصائل الوطنيـة ،              
إلى جانب الدول العربية وبعض الدول األوروبية ، والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية التي كلها             

  . نادت بضرورة وقف الحرب ضد غزة
  
تتخذ االتجاه المعارض للحـرب ، فـي حـين          لم يظهر في موقع فلسطين اآلن أي قضية         _٩

ظهرت نسبة بسيطة في موقع فلسطين برس ، حيث فئة االتجاهات مقتصرة بشكل أكبر علـى                
  .االتجاه المعارض للحرب أو المحايد 

  
اعتمد كال الموقعين على المراسل في تحصيل األخبار فيما يتعلق بالحرب على غـزة ،                _١٠

حيث كان اعتماد موقع فلسطين اآلن أكبر بكثير من اعتمـاد           ولكن بنسب متفاوتة بشكل كبير      
فلسطين برس على المراسلين ، في حين اختفى دور المندوب حيث لم يعتمد أي من مـوقعي                 

، أما االعتماد علـى المراسـل       الدراسة على المندوب الصحفي في تغطية الحرب على غزة          
سلين كانوا على أهبـة االسـتعداد       الصحفي فلم يكن بمحض الصدفة حيث أن العديد من المرا         

نظراً للتحذيرات المسبقة من قبل الجانب اإلسرائيلي فيما يتعلق بإمكانية الحرب على غزة، إلى              
أحد مراسليها إلى مناطق األحـداث نظـراً        جانب ذلك لم تتمكن أياً من وسائل اإلعالم انتداب          

   .  مدار الساعةلصعوبة التنقل بين أنحاء القطاع نتيجة القصف المستمر على
  
فيما يتعلق بوكاالت األنباء كان االعتماد األكبر على وكاالت األنباء المحلية ولكن بنسب             _ ١١

متفاوتة بشكل بسيط حيث كانت اعتماد فلسطين برس أكثر اعتماداً من فلـسطين اآلن علـى                
مـن موقـع    الوكاالت المحلية  ، أما الوكاالت الخاصة فكان اعتماد موقع فلسطين برس أكثر              

  .فلسطين اآلن ويظهر هذا االهتمام بنسبة كبيرة 
وكذلك الحال بالنسبة للوكاالت العالمية إال أن اختلف اهتمام الموقعين فموقع فلسطين اآلن كان              

  . أكثر اهتماماً في هذا المصدر من موقع فلسطين برس 
  



 ٥٨

ها في فلـسطين اآلن     ظهر في كال الموقعين مواد إخبارية متعددة المصادر و كان تواجد          _ ١٢
أكثر من فلسطين برس و بنسب متفاوتة ، أما المواد اإلخبارية التي من دون مـصادر فكـان                  

  .اعتماد فلسطين برس أكثر من اعتماد فلسطين اآلن و بنسبة كبيرة 
  
كان الخبر الصحفي هو أهم و أكثر الفنون الصحفية استخداماً في معالجة موضـوعات              _ ١٣

ة في كال موقعي الدراسة ، إال أن موقع فلسطين بـرس كـان أكثـر                أحداث الحرب على غز   
، والخبر كان يـشغل المـساحة       اهتماماً من موقع فلسطين اآلن بهذا الفن ولكن بنسبة متفاوتة         

األكبر نظراً الستخدام األخبار العاجلة وملخصات التقارير السريعة، واألخبار التي يتم تحديثها            
يعة األحداث في غزة لم تكن تسمح بإجراء التقارير أو التحقيقات           على مدار الساعة، كما أن طب     

   .بصورة موسعة
  
أما بالنسبة للتقرير و التحقيق الصحفي فكان لهما وجوداً ، و لكن التقرير كـان أكثـر                  _ ١٤

مساحة من التحقيق الصحفي ، باإلضافة إلى أن كالً من موقعي الدراسة استخدم التقرير بنسب               
  .الف بسيط متقاربة مع اخت

  .أما التحقيق الصحفي فكال الموقعين استخدمها بنسبة متساوية 
  
فقد استخدماه موقعي الدراسة بنسب مختلفة      ) النقدي و التحليلي    ( بالنسبة للمقال بأنواعه    _ ١٥

اختالف بسيط ، ولكن موقع فلسطين برس كان أكثر اهتماماً من موقع فلسطين اآلن في كـال                 
  .النوعين 

  
يظهر فن الكاريكاتير في أي من موقعي الدراسة وذلك لالسـتغناء عنـه بالـصور               لم  _ ١٦

، حيث أن األحداث المتوالية لم تكن تترك مجال         بأنواعها من شخصية أو خبرية أو موضوعية      
   .بل أغلب االعتماد كان على الصور من مواقع األحداث المختلفةللرسوم الكاريكاتيرية 

  
كانت العناوين الرئيسية هي األكثر استخداماً في مـوقعي الدراسـة     فيما يتعلق بالعناوين    _ ١٧

  .ولكن كانت فلسطين اآلن أكثر استخداماً لهذا النوع من العناوين من فلسطين برس 
أما عناوين الفقرات فإن كال الموقعين قد استخدماها إال أن فلسطين اآلن استخدمها بكثرة فـي                

  . قليلة حين استخدمها موقع فلسطين برس بنسبة
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أما العناوين التي تندرج تحت التقسيمات األخرى فقد استخدمتها فلسطين بـرس ، أمـا               _ ١٨
موقع فلسطين اآلن فلم يستخدمها ، إذ كان اعتماده األكبر على العناوين الرئيسية و عنـاوين                

  .الفقرات 
  
و خبرية  بالنسبة للصور المستخدمة لتغطية الحرب على غزة فانقسمت ما بين شخصية            _ ١٩

و موضوعية ، ظهرت الصور الخبرية أكثر في موقع فلسطين اآلن حيث كانت أكثر اعتمـاداً               
  .عليها في حين كان اهتمام فلسطين برس أقل بنسبة بسيطة 

أما الصور الشخصية فكان اعتماد فلسطين برس األكبر عليها حيث كان اهتمامها أكبـر مـن                
  .كبر على الصور الخبرية اهتمام فلسطين اآلن التي اعتمدت بشكل أ

  
الصور الموضوعية استخدمتها فلسطين اآلن بشكل أكبر من فلسطين برس وذلك بفـرق             _ ٢٠

كبير في النسب المستخدمة ، وكذلك بالنسبة للرسوم البيانية و الخرائط كانـت فلـسطين اآلن                
  .أكثر اهتماماُ بها من فلسطين برس 

  
الوسائط المتعددة بنسب متساوية فـي كـل مـن          يظهر في كال موقعي الدراسة استخدام       _٢١

فلسطين برس و فلسطين اآلن ، في حين كانت نسبة استخدام العناصر التفاعلية مختلفة حيـث                
، وذلك لترك المجال مفتوحاً     كان موقع فلسطين برس أكثر اهتماماً بها من موقع فلسطين اآلن          

ه فيما يدور على أرض القطاع، إلى       أمام المتصفح الفلسطيني والعربي إلضافة آراءه ومقترحات      
جانب تزويده بالعناصر المتعددة كالصورة أو الصوت أو تسجيالت الفيديو من خالل الوسائط             

   .المتعددة
  
يظهر كال الموقعين اهتمامهما باألخبار الرئيسية التي تتناول كل التفاصيل حول حـدث             _ ٢٢

حيث نجد أن فلسطين برس اعتمدت      معين ، وذلك يظهر بصورة أكبر في موقع فلسطين اآلن           
على األخبار الفرعية، والتي كانت على شكل أخبار عاجلة دون تفاصـيل أو             % ٥٤,٢٢بنسبة  

تصريحات على لسان بعض الشخصيات دون ذكر أي تفاصيل أو نـشر صـور أو خلفيـات                 
  . تاريخية لتلك األخبار
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  وصــيات ـالت
  

عي الدراسة فلسطين اآلن وفلسطين     قلمنشورة على مو  بتحليل الموضوعات ا  بعد قيام الطالبة    

  : على شبكة االنترنت خالل الفترة الزمنية المحددة للدراسة، خرجت ببعض التوصياتبرس

  
 في مقابل التقليـل     _ المندوبين والمراسلين    _يجب زيادة االعتماد على المصادر الخاصة       _ ١

قـع  اً على صدق الخبر و تعاطيه مـع وا        من االعتماد على الوكاالت الدولية العالمية ، حرص       
  . الحدث بصدق ودقة و موضوعية 

تركيز االهتمام بصورة أكبر على األحداث الداخلية الساخنة أكثـر مـن المفاوضـات و               _ ٢
  . أكثر ما يهم المتصفح و القارئ التصريحات وذلك ألن األحداث الداخلية هي

  .سة محابية لطرف دون اآلخر  بسياالتزام الدقة و الموضوعية و عدم التقيد_ ٣
قتـصار  من األفضل لموقعي الدراسة التنويع في األشكال الصحفية المستخدمة وعـدم اال           _ ٤

  . على شكل صحفي دون اآلخر 
  الحقيقيـة  ضرورة استخدام المواقع اإلعالمية العربية على شبكة اإلنترنت المـصطلحات         _ ٥

جيش االحـتالل   : ا يتعلق بالحرب على غزة مثل       فيملغربية و اإلسرائيلية    البعيدة عن الدعاية ا   
  . جيش الدفاع اإلسرائيلي اإلسرائيلي مقابل

ضرورة تكثيف المواقع اإلعالمية العربية اإللكترونية على اإلنترنت من جهدها اإلعالمـي            _٦
  . تها لمقاومة اإلدعاء الصهيوني نحو الحرب على غزة و األحداث التي تل

لصور الموضوعية لتوضيح الخبر أكثر ، وللوصول إلى مصداقية         ضرورة االعتماد على ا   _ ٧
  .سيخ هذه المصداقية لدى المتصفح أكبر حيث قادرة الصورة على تر

 أهمية في الفنون الصحفية ولما يكشف مـن أبعـاد            من االهتمام بالتحقيق الصحفي لما له    _ ٨
  .أخرى للخبر حيث يعتبر أكثر عمقاً 

يب المتبعة لعرض الموضوعات على المواقع االلكترونية وعدم        ضرورة التنويع في األسال   _ ٩
االقتصار على عرض الحقائق ، وذلك إلعطاء الجمهور فرصة أكبر في إبداء رأيه واقتراحاته              

  .حول الموضوعات المطروحة
 ونسبها إلى جهة معينة وإهمال دور الطرف اآلخر         حسب األهواء  األخبار عدم صناعة    _ ١٠

  .مصداقيةمما يضعف نسبة ال
الوضع في الحسبان أن األخبار والموضوعات التي تنشر على مـوقعي الدراسـة هـي       _ ١١

  . إلعطاء القارئ زبدة األحداث وجعله في بؤرة الحدث وليس التسويق السياسي والحزبي
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السرعة في نقل األحداث مجردة أوالً بأول من بؤرة انطالقهـا حرصـاً علـى الـسبق          _ ١٢
  .الصحفي

ن األخبار المنشورة في موقعي الدراسة لمجـرد تبطـين األخبـار واألحـداث              أال تكو _ ١٣
  . الحقيقية

االهتمام األكثر بالتقارير الموسعة بدالً من األخبار المختصرة حتى يلم القـارئ بكافـة              _ ١٤
  . تفاصيل األحداث 

تركيز ترك مجال أكبر أمام القارئ والمتصفح من خالل العناصر التفاعلية، إلى جانب ال            _ ١٥
.الوسائط المتعددة لزيادة مصداقية األخبار ووضع المتصفح في قلب الحدثبصورة أكبر على   
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  مراجع البحث
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  *المراجع المستعان بها في الدراسة * 
  

  :الكتب و األبحاث المنشورة * 
   .م١٩٩١جلو المصرية ،  مكتبة األن،القاهرة ، إبراهيم إمام ، دراسات في الفن الصحفي  _١
 جامعة ،ليبيا  ، ٢أحمد عمر ، البحث العلمي و مفهومه و إجراءاته و مناهجه ، ط _٢

  .م ١٩٩٤قاريونس ،
   .١إسماعيل المسحال ، ملزمة التصوير الصحفي ، ط_٣
 مكتبة األمل للطباعة و النشر ، ، ١ط جواد الدلو ، دراسات في الصحافة الفلسطينية ، _٤

  .م ٢٠٠٠
جواد الدلو ، الصحافة اإللكترونية واحتماالت تأثيرها على الصحف المطبوعة ، دراسة _٥

   .٢٠٠٣ميدانية ، 
خالد معالي ، الصحافة اإللكترونية عززت أسس التنمية السياسية لدى الفلسطينيين ، دراسة _٦

   .٢٠٠٧بحثية ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، 
   . عالم الكتاب، القاهرة ،تحليل المضمون سمير حسين ، _٧
مؤسسة دار الكتب للطباعة ،  القاهرة ،١عبد الجبار محمود علي ، التصوير الصحفي ، ط_٨

   .١٩٨٠و النشر ، 
الجذور التاريخية للكاريكاتير و مراحل تطوره  ، عبد الكريم سعدون ، الكاريكاتير الصحفي _٩

   .٢٠٠٨بية في الدنمارك ،  الدنمارك ، األكاديمية العر، ١، ط
   .م١٩٨٤عالم الكتب ، ،القاهرة ،  ٢فاروق أبو زيد ، فن الخبر الصحفي ، ط_١٠
   .١٩٨٨، دار الشروق، جدة، ٢ط ،وضوابطه اإلسالمية ، الخبر الصحفي،كرم شلبي  _١١
منشأة المعارف ،  اإلسكندرية ،مناهج البحث في علم االجتماع محمد قباري ، _ ١٢

   .يةباإلسكندر
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  : أبحاث و دراسات غير منشورة * 

  
  الموجـود والمنـشود    -أكرم جزماوي و أشرف لحام ، الحاسوب في المدارس العربيـة            _١
    "multimedia_ الوسائط المتعددة " ورشة عمل بعنوان ،
إياد القرا ، اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو استخدام اإلنترنت ، بحث تخرج غير منـشور               _ ٢

مال الحصول على درجة البكالوريس من قسم الصحافة و اإلعالم بالجامعة اإلسالمية ،             الستك
  .م ٢٠٠٠غزة ، 

خليل األغا ، المواقع اإلخبارية الفلسطينية على اإلنترنت ، بحث تخرج غير منشور مقدم               _٣
الستكمال درجة البكالوريوس في قسم الصحافة و اإلعالم ، الجامعـة اإلسـالمية ، غـزة ،                 

٢٠٠٢.   
المعالجة اإلخبارية النتفاضة األقصى في المواقـع اإلعالميـة علـى           " خليل أبو حمرة ،     _٤

، بحث تخرج غير منشور مقدم الستكمال درجة البكالوريوس في قسم الصحافة و             " اإلنترنت  
  .٢٠٠١اإلعالم ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، 

اإلنترنت ، بحث تخرج غيـر منـشور        سمر عبد اهللا ، اتجاهات الصحافيين نحو استخدام         _ ٥
مقدم الستكمال درجة البكالوريوس في قسم الصحافة و اإلعالم ، الجامعة اإلسالمية ، غـزة ،         

٢٠٠٠.   
صالح أبو صالح ، اتجاهات طلبة اإلعالم في جامعـات غـزة نحـو متابعـة المواقـع             _٦

البكالوريوس في قـسم    اإلخبارية اإللكترونية ، بحث تخرج غير منشور مقدم الستكمال درجة           
   .٢٠٠٣الصحافة و اإلعالم ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، 

محمد أبو شرخ ، الصحافة اإللكترونية العربية على شبكة اإلنترنت ، بحث تخرج غيـر                _٧
منشور مقدم الستكمال درجة البكالوريوس من قسم الصحافة و اإلعالم ، الجامعة اإلسالمية ،              

  .م ٢٠٠٠غزة ، 
العجلة ، المعالجة اإلخبارية النتفاضة األقصى في مواقع اإلذاعات الدولية ، بحـث             مطر   _٨

تخرج غير منشور مقدم الستكمال درجة البكالوريوس في قسم الصحافة و اإلعالم ، الجامعة               
   .٢٠٠١اإلسالمية ، غزة ، 

بحـث  ميساء الشامي ، تكنولوجيا االتصال عن بعد من مكلوهن إلى عصر المعلومات ،               __٩
تخرج  غير منشور الستكمال الحصول على درجة البكالوريوس من قسم الصحافة و اإلعالم              

  .م ٢٠٠٠، الجامعة اإلسالمية ، غزة ،



 ٦٥

وائل بنات ، أثر صحف اإلنترنت على قراءة الصحف المطبوعة ، بحث تخـرج غيـر                _١٠
امعة اإلسالمية ،   منشور مقدم الستكمال درجة البكالوريوس من فسم الصحافة و اإلعالم ، الج           

  .م ٢٠٠٠غزة ،
  

  

  :مواقع على شبكة اإلنترنت * 
  .         com.jazirah-al.wwwالجزيرة دوت كوم _١
   com.maktoobblog.2000najahh://httpموقع النجاح _٢
   com.alfawanis://httpع مجلة فوانيس موق_ ٣
   net.yemen-alsahwa.www://httpالصحوة نت _٤
  html.2-273-ca/site/com.82star.www://http  دليل العرب الشامل _٥

  /arabic/ps.palpress.www://http  فلسطين برس _٦
  المشهد اإلعالمي الفلسطيني في اإلنترنت _٧

html.index/iamed_pal/com.geocities.www://http  
  htm.1pal/com.m73.8a.www://httpدليل المواقع الفلسطينية _ ٨
  net.maannews.www  وكالة معاً_ ٩
   com.qudsnet.wwwوكالة القدس النت  _١٠
  com.alwatanvoice.wwwدنيا الوطن _١١
   ps.wafa.1www://http وكالة وفا _١٢
   net.islamonline.wwwإسالم أون الين _١٣
   org.algeriemedia.www://http /لجيرا ميديا ا_ ١٤
  

  :مراجع أخرى * 
، مركز اإلعالم و ) المدير العام للمؤسسة الفلسطينية لإلعالم (حوار مع غازي أبو كشك  _

   .المعلومات الوطني
  

  

  

  
  
 



 ٦٦

  
  

  

  

  

  

  راسة حق الدمل
  



  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  _ _ _ _ _ _ _:اسم الموقع اإللكتروني 

  _ _ _ _ _ _ :التاريخ _ _ _ _ _ _ _        : اليوم 

  _ _ _ _ _ _ _ _: رقم االستمارة 
  

  اليوم  فئة مصدر المعلومة  فئة االتجاه  فئة األساليب المتبعة  فئة الموضوع

  
  شهداء مواجهات

  وجرحى
  هدم   صفق إغالق  حصار مفاوضات

  منازل
  أآثر من   مصادر خارجية أو عامة  مصادر داخلية أو خاصة  محايدمعارض  مؤيدةتحليلي  استفسارات  نقدية حقائق اعتقال

  مصدر
  بدون
  مصدر

      وآاالت األنباء  مندوب  مراسل                                
      محلية  خاصة  عالمية                                    
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              



  
 

  فئة الفن الصحفي للمادة  العناوين و الصور 
  أخرى  الكاريكاتير  المقال  التحقيق  الحديث الصحفي  تقرير  خبر  الصور  العنوان

فئة الوسائط 
المتعددة و 

  العناصر التفاعلية

فئة تسكين 
الموضوع على 

  الموقع
      تحليلي  نقدي          أخرى  موضوعية  خبرية  شخصية  أخرى  فقرات  رئيسي

                              
  الوسائط

  لمتعددةا
لعناصر ا

  التفاعلية
  فرعي  رئيسي

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                  
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                  
 




