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المصطفى حمة المهداة، والنعمة المسداة لى من تحبه القلوب، وتشتاق لرؤيته العيون، الر إ
 محمد صلى اهلل عليه وسلم.

هم في سبيل التعبير ا بأرواحو  اإلعالميين الذين ضح   زمالئي والصورة، إلى القلم شهداء إلى
 ونقائها. الكلمة حرية  عن

ها، فهي التي أعطتني الرحيق كل إلى التي رعت وربت ومهما أعطيتها حقها فلن أوفي  
 أمي الغالية. .ها ..ؤ الرحيق، من شغاف القلب وحنايا الوجدان، وعند اهلل وحده جزا

ا بعد فقدانه ..... وق  ليه القلب، وتدمع عليه العيون شإلى من رباني وعلمني، ويشتاق إ
 . -اهلله رحم-والدي الحبيب 

لى صاحب إ، اومؤلم   ي اا وكان فراقه قاسن  ا، وفارق  لى من رحل بصمت وهدوء كما كان دائم  إ
لى لقياه في إالقلب الحنون الذي افتقدته في غمضة عين، وال يزال يسكن بين حنايا الفؤاد، وأرنو 

 .-اهلل هرحم- جنان الرحمن ..... أخي الحبيب زاهر

لى إ أصل   يا، وقاموا بتذليل الصعاب والعقبات أمامي لكوا وما بخلوا أبد  لى الذين أعط  إ
خالد، و ناهض، و ياد، ا  و فاطمة، و ية، آو سماهر، : تي وأخوتياخو أ...هذه المحطة من حياتي 

 محمد.و 

 وأقول:  المتواضع   أهدي هذا الجهد  

 قر  و  و   حبر  ب  رضى م ي  ك  ير  غ                      ****        قا          ر  م و  يك  ل  إ  هدي أنا ال أ  

 قر  ت  اح   س  ر  ذا الط  إ  قى ب  ت  ف   را  ك  ف                      ****       م         ك  واح  ر  لى أ  دي إ  ه  ما أ  ن  إ  
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سلطانه،  وعظيم وجهه لجالل ينبغي كما حمد ا كثير ا طيب ا مبارك ا هلل الحمد فإن بداية  
 هلل أوال   الحمد نفسه، على أثنى كما عليه نثني ال مكانه يعادل ال وثناء   بجالله حمد ا يليق هلل الحمد
 إلى إتمام وفقني إذ والمنة الحمد هلل ،لصالحاتا تتم بنعمته الذي هلل الحمد وباطنا ، وظاهرا   وآخرا  
 .النور إلى خرج قد كان لما وتيسيره لوال فضله والذي العمل، هذا

فقد كانت مراحل العمل في هذا البحث مضنية وطويلة, إال أن اهلل تعالى من  علينا بكثير 
 :ناد ا لقولة تعالىشاق متعة, واستمن الجهود الطيبة التي جعلت الصعب سهال , وحولت العمل ال

شكر صعبة عند انتقائها واألصعب اختزالها في سطور الكلمات ف ،1ر فإنما يشكر لنفسه"ومن شك"
نني في هذا المقام يسعدني بعد إتمام هذا  ألنها تشعرنا بمدى قصورنا وعدم إيفائنا حق صانعيها وا 

قرار   نجازه, وا  ويه؛ فإن الواجب يدفعني أن أخص ا بالفضل لذالعمل الذي أنعم اهلل علي  بالتوفيق وا 
أستاذ الصحافة واإلعالم في  جواد راغب الدلواألستاذ الدكتور -سبحانه وتعالى-بالشكر بعد اهلل 

رشاد يبمتابعت تهالذي أجهد الجامعة االسالمية بغزة ورئيس قسم الصحافة واإلعالم األسبق , يوا 
من  يعن شكره, حيث علمن ةعاجز  فأصبحتبطول صبره, وفيض لطفه, وسمو أخالقه,  يوأكرمن

 ،العلم, والمعرفة يوسلوكيات العلماء, قبل أن يعلمن أدب البحث, يخالل إشرافه الكريم على بحث
 وأمانته، ودقته، صدره، سعةوأشكره ل ،وحق لي أن أفتخر ،المستنير العالم لفكر أنموذج هوف

نسانيته، وتحمله  .وقاتتاجها منه في أي وقت من األ، وتعاونه في تقديم المعلومة التي كنت أحوا 

, أمين وافيالدكتور/السيمنار عضوي لجنة مناقشة  إلىا والشكر موصول أيض         
غناءأحمد حمادوالدكتور/  .هذه الدراسة من علمهما وخبرتهما , لدورهما الكبير في إثراء وا 

من جهد ووقت في  كما ويسرني أن أتقدم بالشكر واالمتنان إلى السادة المحكمين لما قدموه
لى كل من أسدى لي مشورة أو قدم لي نصيحة أو معونة, أو ساهم في إنجاز  تحكيم االستبانة, وا 
هذا العمل, وهم: األستاذ الدكتور سمير صافي، االستاذ الدكتور عزو عفانة، الدكتور أحمد حماد، 
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 شكر وتقدير
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لهم ، هاب الغصينيإس الدكتور حسن أبو حشيش، المهند ،عابدالدكتور أمين وافي، الدكتور زهير 
 خير الجزاء.اهلل عنا ا خالص التقدير وجزاهم جميع   يمن

 في هممن أتعلم زلت وال الكثيرم منه تعلمتالذين الهيئة التدريسية أعضاء  نسىأ وال
 الماضي وأشكال الحصار، فهم من كانوا يصلون للصعوبات والمتحدية الناهضة الفلسطينية جامعتنا
ى المستقبل، فقد كان لهم الفضل بأن نخطو الخطوات العملية التي لطالما لإ ويتطلعون بالحاضر

 ليها، فجزاهم اهلل عنا خير الجزاء الحسن.إحلمنا أن نصل 
 إلتمام ومساعدتي النصائح، واسداء والتشجيع، بالتحفيز ساهم من لكل بالشكر وأتوجه

 .له وصلت لما األساس الحافز هي كانت التي أسرتي بالذكر وأخص الدراسة،

رئيس المكتب وكيل وزارة اإلعالم و يهاب الغصين إلى المهندس إ موصول والشكر
 .تواصل إلنجاز الرسالة بأسرع وقت ممكنماالعالمي الحكومي على دعمه ال

ا فإنني ال أدعي الكمال في هذا العمل المتواضع, فحسبي أنني حاولت واجتهدت, فإن وأخير    
ن كان هناك نقص أو تقصير, فمن نفسي ومن الشيطان, فالكمال هلل وحده, وما  وفقت فمن اهلل, وا 

ليه أنيب, إنه نعم المولى ونعم النصير.  توفيقي إال باهلل عليه توكلت وا 

 .العاملني رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر

 

 الباحثة

 

 

 



 

 ه

 

  ملخص الدراسة

لحرية والمسئولية لكشف عن اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي التهدف هذه الدراسة   
االجتماعية في الصحافة الفلسطينية، ووصف أوضاع حرية الصحافة في مناطق السلطة الوطنية 

التعرف على مدى التزام القائم باالتصال بمواثيق شرف العمل الصحفي، والوقوف و  ،الفلسطينية
مل الصحفي في على مدى اطالع والتزام القائم باالتصال بالتشريعات القانونية التي تنظم الع

السلطة الوطنية الفلسطينية وارتباطها باتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية 
االجتماعية، والتعرف على مدى تأثير ملكية الوسيلة االعالمية على اتجاهات القائم باالتصال نحو 

 مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية.

، وفي منهج الدراسات المسحية، واستخدمت الوصفيةلبحوث لى اإتنتمي هذه الدراسة و   
طاره استخدام أسلوب المقارنة إوفي  ،ومنهج العالقات المتبادلةاطاره مسح أساليب الممارسة 
تم جمع البيانات من خالل أداتين هما: استبانة صحيفة ، وقد وأسلوب الدراسات االرتباطية

 .االستقصاء، والمقابلة

باالتصال يعملون في الصحف الفلسطينية  اقائم   (781من ) لدراسة ويتكون مجتمع ا  
اتبع معهم أسلوب المسح الشامل، –اليومية الثالث وهي صحيفة القدس، والحياة الجديدة، وفلسطين 

( 17( استبانة، وبعد فحصها تبين أن )744حيث تم توزيع االستبانة عليهم جميع ا، وعاد منها )
 صالحة.  

اتجاهات القائم باالتصال نحو  إن   تائج التي خرجت بها الدراسة فهي:أهم النوفيما يتعلق ب
، حيث بلغ متوسط جابية تقترب بأن تكون محايدةإياتجاهات مفهوم الحرية في الصحافة الفلسطينية 

 .(4.70( بانحراف معياري )7.71استجابات أفراد العينة على فقرات هذا المجال )

حو مدى اطالعه على قانون المطبوعات نت القائم باالتصال ن اتجاهاإوأظهرت الدراسة 
ولية االجتماعية حيادي والنشر ومواثيق الشرف الصحفي ومعرفته بالمواد الخاصة بالحرية والمسئ

، حيث بلغ متوسط استجابات أفراد العينة على فقرات هذا المجال ايجابي  إن يكون أيقترب من 
 (.4.033( بانحراف معياري )7.473)

وبينت أن تأثير ملكية الصحيفة على اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية    
جدا ، حيث بلغ متوسط استجابات  اأن يكون إيجابي  سئولية االجتماعية إيجابي يقترب الصحفية والم

 (.4.011( بانحراف معياري )7.881أفراد العينة على فقرات هذا المجال )

الضغوط السياسية )لضغوطات التي تواجه القائم باالتصال هي ا وكشفت الدراسة أن أبرز
المظاهر السلبية التي تعرضت لها  بينما%(، 07.1وحصلت على أعلى وزن نسبي ) (والحزبية



 

 و

 

%(، أما أبرز 13.8وحصلت على أعلى وزن نسبي ) (منع توزيع الصحف)الحريات الصحفية هي 
تغطية ومعالجة في رؤساء التحرير تدخل )حصلت المعوقات التي تواجه حرية العمل الصحفي فقد 

 على المرتبة األولى. (الموضوعات الصحفية

أنَّ القائمين باالتصال من قطاع غزة يمتلكون اتجاهات أكثر إلى خلصت الدراسة  كما
وأنَّ  ،فة الغربيةإيجابية نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية من القائمين باالتصال من الض

يجابية أكثر من باقي القائمين باالتصال إمين باالتصال في صحيفة فلسطين يمتلكون اتجاهات القائ
   .ةجوهري بين صحف الدراســــ ن كان التفوق غيرا  في صحف الدراسة األخرى، و 

يجابية إأوضحت الدراسة أنَّ القائمين باالتصال المنتمين لحركة حماس يمتلكون اتجاهات و 
المنتمين لحركة فتح من غيرهم  عن أكثر الحرية والمسئولية االجتماعية ينحو مفهوم ةبصفة عام
 والمحايدين.

ضرورة منح وسائل اإلعالم مساحة  إلى مجموعة من التوصيات أهمها:وتوصلت الدراسة 
أوسع من الحرية على أن يقابلها مسئولية إجتماعية عند القائمين باالتصال، وأيضا  ضرورة قيام 

ة النظر بوثيقة الشرف الصحفي، ومدونة األخالقيات والقواعد السلوكية، والخروج الصحفيين بإعاد
بميثاق شرف واحد يعزز المسئولية اإلجتماعية ويكون ملزم ا لجميع الصحفيين، كما أوصت 

جراء تعديالت عليه، واألخذ بعين بضرورة تشكيل لجنة  مختصة لدراسة قانون المطبوعات والنشر وا 
ير والمواثيق الدولية وبنود القانون األساسي الذي تكفل بحريات العمل الصحفي وحق اإلعتبار المعاي

المواطنين في تلقي المعلومات، وأوصت الدراسة بضرورة توحيد الجسم الصحفي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة وتفعيل الدور الحقيقي لنقابة الصحفيين في حماية الصحفيين والدفاع عنهم وخلق بيئة 

ية ومجتمعية أفضل، تجنبهم من المناكفات السياسية، وتسهم في تحسين أوضاع حرية قانون
الصحافة في فلسطين، وتعزيز مبدأ إحترام وسيادة القوانين ووضع حد للتدخالت الخارجية في العمل 

لغاء كافة أشكال الرقابة على عمل الصحفيين بما ال يمس بمصلحة المجتمع.  الصحفي وا 

 



 

 ز

 

Study Abstract 

This study aims to reveal the mass communicator attitudes  towards the concepts of freedom and social 

responsibility in the Palestinian press and describe the situation of press freedom in the Palestinian 

National Authority areas. It aims to identify the extent to which the mass communicator is informed of 

and committed to legal legislations which organize journalistic work in the Palestinian National Authority 

and how much they are connected to the mass communicator attitudes towards the concepts of freedom 

and social responsibility. The study also seeks to the extent of influence by ownership of the media on the 

mass communicator attitudes towards the concepts of freedom and social responsibility. 

This descriptive study used the survey methodology within which the survey of practice techniques, the 

survey of mutual relations as well as the comparison and correlation studies methods. Data were collected 

through two tools: the questionnaire and the interview. 

The study population consisted of daily Palestinian newspapers in the Gaza Strip and the West Bank 

(about 187) mass communicator working three daily newspapers in Gaza City and the West Bank which 

are Al-Quds, Al Hayyat Al Jadeeda, and Felesteen newspapers. A questionnaire was distributed to all of 

them and (100) questionnaires were returned; 91 questionnaires of them were deemed applicable.  

The most important findings of the study include the following: the mass communicator attitudes towards 

the concept of freedom in the Palestinian press are positive nearing neutral, whereby the average sample 

responses to items in this field were (3.17) with a standard deviation (0.36). 

The study showed that the mass communicator attitudes are neural nearing positive in relation to how 

well informed about the law of publishing and publication and journalist code of ethics and knowledge of 

materials pertinent to freedom and social responsibility, with average sample responses to items in this 

field reaching (3.015), with a standard deviation (0.455).  

It showed that the impact of newspaper ownership on the mass communicator attitudes towards the 

concepts of freedom and social responsibility is positive nearing very positive, with average sample 

responses to items in this field (3.887) with a standard deviation (0.499). 

The study found that the biggest pressures facing the mass communicator are ( political and factional 

pressures) which had the highest weight (% 63.7), while the negative phenomena that affected press 

freedoms (preventing distribution of newspapers) were the highest with a weight of (%75.8). The main 

obstacles facing freedom of journalistic work (interference of editors in chief in the coverage and 

treatment of press issues) were ranked first.  

The study concluded that mass communicator in Gaza had more positive attitudes towards the concepts of 

freedom and social responsibility that those in the West Bank, and that the mass communicator in 

Felesteen newspaper had more positive attitudes than the rest of the other newspapers, albeit not a 

significant difference in the study's newspapers.  

The study also showed that mass communicator belonging to Hamas had generally positive attitudes 

towards the concepts of freedom and social responsibility more than others belonging to the Fatah 

movement and non-partisans.  

The study recommended the need to grant mass media more freedom which is only to be matched  social 

responsibility from the mass communicator . It also recommended the need for journalists to reconsider 

the journalist's code of honour and the code of ethics and conduct rules. It called for all to agree on one 

code of honor that reinforces social responsibility and is binding to all journalists. The study also 

recommended the formation of a specialised committee to examine the Press and Publications Law and 

make amendments to it, while taking into account international standards and conventions and the terms 

of the Basic Law that guarantees the freedoms of press work and the right of citizens to receive 

information. 

The study recommended the need to unify the press work in the West Bank and the Gaza Strip and 

activate the real role of the union of journalists to defend journalists,  and create an optimal legal and 

social environment for them which protects them from political rivalry and contributes in the 

improvement of the conditions of press freedom in Palestine. This also leads to promoting the principle of 

the respect for the rule of law and putting an end to external interference in journalistic work and 

abolishing all forms of control over the work of journalists in a way that is not prejudicial to the interests 

of the community. 
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جدول يبين معامالت ارتباط بيرسون لفقرات مجال اتجاهات القائم باالتصال نحو    

 00 مفهوم الحرية في الصحافة الفلسطينية مع المجال ككل

2. 
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 01 النصفية
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 مقدمةال

المنظور االجتماعي والنفسي  من ظهرت البحوث اإلعالمية التي تناولت القائم باالتصال
 م7137التي أجريت عام دراسة "ديفيد هوايت"، وتعد النصف الثاني من القرن العشرين فيوالمهني 

علمي في هذا المجال الهام، فقبل ذلك كانت سهام الخبار بداية اإلحارس البوابة وانتقاء األ حول
 1.البحوث تتركز حول قياس ودراسة تأثير وسائل االعالم على الجماهير

وقد اهتمت العديد من الدراسات واألبحاث بتناول القائم باالتصال باعتباره أحد العناصر 
في حركة سير  هز دور الفاعلة في العملية االتصالية مثل "نظرية حارس البوابة" التي اهتمت بإبرا

حتى وصولها للمتلقي، متتبعة المراحل التي تمر بها، والتغيرات التي تطرأ  المعلومات من مصادرها
  على الرسالة اإلعالمية أثناء تنقلها.

اإلجابة على األسئلة الخاصة  من خاللالقائم باالتصال وحدة التحليل األصغر ويمثل 
أحد المفاهيم الخاصة بالعالقات التنظيمية داخل  ال سيما أنه بمسئولية إنتاج الرسائل اإلعالمية،

وهذا المفهوم يمتد لكل من يعمل في بناء أو تشكيل الرسالة اإلعالمية مهما ، المؤسسات الصحفية
 2.اختلفت األدوار أو المواقع

وسائل و أهم أركان الديمقراطية ، وأحد التعبيرالرأي حرية  دى صورإحتعد حرية الصحافة و 
حظر تدخل الدولة في شئون الصحافة وحرية نشر واعتناق  ها تقوم علىإنحيث لمجتمع المدني، ا

متاحا  للجميع دون قيود، يكون و رقابة  ةا غير مقيد بأيوأن يكون النشر حر  ، اآلراء والتعبير عنها
عينة، فضال  عن حرية انتقاد المؤسسات الحكومية والحزبية، وأال يكون هناك الزام بنشر مواد م

قوى المجتمع حرية التعبير عن الرأي عن لتتيح التي وترك الصحافة ووسائل االعالم لقوى السوق 
أن  بالمعلومات والتوجهات الفكرية، باإلضافة إلى ضرورةطريق وجود صحف متعددة ومتنوعة 

ن تتاح لهم أيحظى الصحفيون بدرجة عالية من الحرية واالستقالل المهني داخل مؤسساتهم، و 
بناء إلى رسال واستقبال المعلومات المختلفة عبر كافة القنوات وما يمكن أن يؤدي بدوره إحرية 

 3.المجتمع الديمقراطي، ويكفل للجماهير الحق في المعرفة

                                                           
، 24، العدد البحوث االعالمية مجلة، "العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي للقائم باالتصال في قنوات التليفزيون المحلية"، يىدينا يح (1)

 .200ص (، 2447)القاهرة: كلية االعالم، أكتوبر،
 .200، صالمرجع السابق نفسه (2)
""، )رام اهلل: الهيئة الفلسطينية 03" العددسلسلة تقارير،   أحمد الغول، "حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية"، (3)

 .1ص  ،(2440نسان، المستقلة لحقوق اال



 

 ن

 

، ال سيما أن نظرية المسئولية وترتبط حرية الصحافة ارتباطا  قويا  بالمسئولية االجتماعية
المقابل بعليها  النشر دون قيود، لذا من حق الصحافةذا كان انه أاالجتماعية تقوم على أساس 

 ه.احتياجات أفراد ةضرورة حماية القيم واألسس التي يقوم عليها المجتمع وتلبيبمسئولية تتمثل 

لعامة ، فقد أقرت الجمعية اوالتعبير الرأي حرية بحماية الدولية والمواثيق القوانين تكفلت ولقد
عالن العالمي لحقوق االنسان الذي تضمن حق كل شخص بالتمتع اإل 7180لألمم المتحدة سنة 

السياسية الذي يعكس ما العهدالدوليللحقوقالمدنيةو1611وتبنتسنة بحرية الرأي والتعبير،
نص عليه اإلعالن العالمي لحقوق االنسان وتتمتع أحكامه بصفة اإللزام القانوني للدول التي 

نسان في اعتناق اآلراء دون مضايقة ( منه على حق كل إ71لمادة )د في اتصادق عليه، حيث أك
 1والتعبير عنها ونقلها إلى اآلخرين دونما اعتبار للحدود بالوسيلة التي يختارها .

 

 الصادر الفلسطيني والنشر المطبوعات قانون اشتمل أما على الصعيد المحلي، فقد   
 المادة ألحكام وفقا   مكفولة والتعبير الرأي حرية فإن   همادة، وبموجب (51) م على1995عام

 .الثالثة المادة بنص أيضا   مكفولة صورها هي إحدى التي الصحافة وحرية الثانية،
 في ،الفلسطينية الوطنية للسلطة المؤقت الدستور بمثابةالذي هو  ياألساس القانونوتكفل 

وسائل  حرية بضمان (27) ةلمادا وفي وكتابة، قوال   والتعبير الرأي حرية بضمان 19)) المادة
 على وسائل الرقابة وحظر والتوزيع، والبث والنشر والطباعة والمرئية والمسموعة المقروءة اإلعالم
 وفقا  للقانون إال عليها، قيود فرض أو إلغائها أو مصادرتها أو وقفها أو إنذارها يجوز فال اإلعالم،
 2.قضائي حكم وبموجب

 

 الوطنية السلطة  :هما لسلطتين تخضع الغربية الضفةفي  الصحافة أن المعلوم ومن
 ال التي االحتالل اإلسرائيلي وسلطة ح،فت الفلسطيني الوطني التحرر حركة تقودها التي الفلسطينية

على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، األمر الذي يشكل عائقا  أمام حصول الصحافة  تسيطر زالت
 .الدولية واألعراف القوانين مع يتنافى ام وهو المعلومات ونشرها، على

يونيو  حزيران 14 منذ حماس اإلسالمية المقاومة حركة تسيطر اآلخر الجانب وعلى
 بين السياسية والتجاذبات المذكورة، واألمنية السياسية األوضاع ظل وفي غزة، قطاع على 2441

 إلى بعضه انحاز حيث ية،الفلسطين الساحة على يجري بما اإلعالم ، تأثرحركتي حماس وفتح
 الذي السياسية، األمر للتجاذبات ومسرحا   االنقسام، من جزءا   أصبح وبالتالي أو ذاك، الطرف هذا

                                                           
 .8، ص المرجع السابق نفسه (1)
، مجلة الجامعة االسالمية للبحوث االنسانية" 2474- 2440الفلسطينية، الوطنية السلطة في الصحافة حرية جواد الدلو، "انتهاكات(2)

 .014ص (،2472العدد الثاني ) غزة: الجامعة االسالمية، يونيو 



 

 س

 

 التي االنتهاكاتالى العديد من  فيها العاملون تعرض إذ اإلعالم، وسائل عمل على سلبا   انعكس
 (1).والدولية المحلية عرافواأل القوانين وفق ومسؤولية اجتماعية بحرية عملهم حالت دون

الحرية والمسئولية  يالقائم باالتصال نحو مفهوم وتدور هذه الدراسة حول اتجاهات
ه بهما، ومدى التزامه بمواثيق ووعيه داركإمعرفة مدى ، و الفلسطينية ةفااالجتماعية في الصح

ى اتجاهه نحوها، الشرف الصحفي وأخالقيات المهنة، والضغوط المهنية والقانونية التي تؤثر عل
 أو القيود التي تعوق ممارستهما، ومدى تأثير نمط ملكية الصحيفة في التعامل معهما.

                                                           

 .014ص، المرجع السابقجواد الدلو،  (1) 
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 الفصل األول

 اإلجراءات المنهجية

 ة:الدراســات السابقـأهم  

في اختيار مشكلته  وهي أساس الستمرار أي باحث كبرى، أهمية السابقة الدراسات تشكل
 يبني ثم ومن السابقة، الدراسات لها توصلت التي نها تزوده بالنتائجإوبلورتها بصورة دقيقة، كما 

 تحديد في الباحثينالسابقة، كما إنها تساعد  الدراسات من األساسي الهدف وهذا هو دراسته عليها
أهم تلك الدراسات والمحاور التي تم منها، وتعرض الطالبة  االستفادة يمكن التي والدراسات المراجع

 تقسميها خالل فترة الدراسة.

 أواًل :دراسات حــول القائم باالتصــال:

 أ. أهم الدراسات العربية:

 1دراسة ميدانية " :القائم باالتصـــــال في الصحافة اإلقليمية: " . دراســة بعنوان0

ي الصحافة اإلقليمية، في إطار القائمين باالتصال ف وضعتمثلت مشكلة الدراسة في بحث 
وذلك من خالل نظرة شاملة لمختلف األبعاد المهنية  االهتمام بهم كمحور وهدف رئيسي للبحث،

مجموعها بيئة عملهم الصحفي، وما يحيط  فيوالمتغيرات المؤثرة في أدائهم وكفاءتهم، التي تشكل 
وتعتمد على منهج المسح  وصفية،تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات ال، و به من قضايا ومشكالت

 تم توظيفه لمسح القائم باالتصال في الصحف اإلقليمية.وقد اإلعالمي، 

جراء المقابلة، وتمثل مجتمع الدراسة بالمجموع  واعتمدت الدراسة على أداة االستبيان وا 
( صحفيا ، واشتمل على كل من 08)وقد بلغ نحو في الصحف االقليمية،  الكلي  للصحفيين

 كور واإلناث، وتمثلت النسبة الغالبة في الذكور.الذ

المهنية للقائم باالتصال  انخفاض مستوى الكفاءة :ليها الدراسةإومن النتائج التي توصلت 
في الصحف اإلقليمية، حيث يزيد االعتماد على حديثي التخرج والخبرة، وحصول نسبة كبيرة من 

ت العمل الصحفي المختلفة، وافتقاد القائم القائمين باالتصال على دورات تدريبية في مجاال
باالتصال لجانب من الحقوق والضمانات الصحفية األساسية، األمر الذي يتطلب توفير الحماية 

ضافة إلى أن الغالبية العظمى من إالقانونية ألعضاء الجهاز التحريري بالصحف اإلقليمية، 
                                                           

العدد العاشر)القاهرة: كلية اإلعالم، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، أسماء حسين حافظ، "القائم باالتصال في الصحافة اإلقليمية"، ( 1)
 .(2447يناير 
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حرمانهم من حقهم في  يالنقابة، مما يعنغير مقيدين ب -مجتمـــع البحث-الصحفيين اإلقليمين 
 الحماية النقابية والمهنية.

: " إعداد القائم باالتصال  في الصحـف المصرية في ظل تكنولوجيا االتصال . دراسة بعنوان6
 1دراسة تقويمية نقدية " :الحديثة 

يا تمثلت مشكلة الدراسة في إعداد القائم باالتصال في الصحف المصرية في ظل تكنولوج
وهي دراسة تقويمية نقدية من خالل رصد الواقع الصحفي لديهم والمعايير التي تحكم ، االتصال
  االتجاهات الصحفية والتكنولوجية الحديثة خالل القرن الحادي والعشرين.ضوء تقويمه في و  عملهم

مي منهج المسح اإلعالوفي إطارها استخدمت هذه الدراسة الى الدراسات الوصفية  يوتنتم
التحرير والفنيين في الصحف وقد تحدد مجتمع البحث في  وسكرتاريالمسح عينة من المحررين 

د األهرام واألخبار ائالمؤسسات الصحفية القومية لمقابلة العاملين بها، واستقر الرأي على اختيار جر 
البيانات  معجعتمد الباحث على أداة االستبانة في ا، و والجمهورية كمجال لدراسة القائمين باالتصال

 والمعلومات.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنه يغلب على توظيف تكنولوجيا االتصال 
ستفادة الصحف المصرية من االحديثة التوظيف االستهالكي والترفيهي، باإلضافة إلى عدم 

ه ال تزال محدود على مستوى المحررين بالصحف المصرية، كما أن بشكلتكنولوجيا االتصال إال 
جادة اللغات من المعوقات الرئيسة في عمل المحرر الصحفي، ويغلب  الثقافة واالطالع العام وا 
على انتقاء ونشر موضوعات الصحف المصرية العشوائية والعمومية، كما وتعد المصادر الرسمية 

ء ويتضاءل االعتماد على الخبرا، الحكومية أهم مصادر معلومات الصحفي بالصحف المصرية
ها نوالمتخصصين، وأيضا  أكد القائمون على االتصال على عدم وفاء المضامين التي يقدمو 

 .باحتياجات قرائهم وعجزها عن إشباع حاجاتهم

 2": دراسة ميدانية"القائم باالتصــال في الصحافة الفلسطينية: دراسة بعنوان. 2

واألوضاع المهنية دراسة ميدانية هدفت إلى رصد واقع العمل الصحفي في قطاع غزة 
 للصحفيين والضغوط التي يتعرضون لها.

                                                           

المجلة ية"، "إعداد القائم باالتصال في الصحف المصرية في ظل تكنولوجيا االتصال الحديثة: دراسة تقويمية نقد نوال الصفتي، (1) 
 .(م2447سبتمبر –العدد الثاني)جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، يوليوالمصرية لبحوث اإلعالم، 

دراسة غير منشورة ضمن أعمال المؤتمر السنوي جابر عبد الموجود، "القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية: دراسة ميدانية"  (2) 
 .م(2442، ) القاهرة: أكاديمية أخبار اليوم ،االول
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تنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية حيث اعتمدت على منهج المسح اإلعالمي من 
صحفيا  وصحفية من قطاع غزة ( 70)خالل عينة للقائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية قوامها 

 لمالحظة بالمشاركة.عبر االستبانة، واستخدم الباحث المقابلة وا

انخفاض مستوى الكفاءة المهنية عند القائم ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراســـة 
وتعدد الضغوط المهنية واإلدارية عليه من قبل السلطة ، باالتصال في الصحافة الفلسطينية

فلسطيني يواجه ن الصحفي الأو  ،الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي والنظام االجتماعي السائد
 مشكالت كثيرة منها قيود حرية التعبير وتدني الرواتب وغياب االستقرار في المجتمع.

دراسة ميدانية على : الرضا المهني للقائم باالتصال في الصحافة المصرية: "بعنوان. دراسة 4
 1."عينة من الصحفيين

ن مهنة الصحافة، تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد مستوى الرضا المهني للصحفيين ع 
والتعرف على اتجاهات الصحفيين نحو الجوانب المرتبطة بالصحافة من جانب وبعض الخصائص 

محاور هي: درجة الرضا عن العمل  عدةخر من خالل آالمهنية للصحفيين أنفسهم من جانب 
راسي ، وسنوات الخبرة، والعمل الصحفي، والمؤهل الدبالدخل الشهريالصحفي ومتطلباته، وعالقته 

 بعد تعدد أنماط الصحافة.

، المسح بالعينةوتنتمى هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية، حيث تناولت الدراسة منهج  
 جمع البيانات.لواستخدم الباحث أداة صحيفة االستقصاء كأداة 

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة رضا الصحفيون عن مهنة الصحافة رغم 
أن درجة الرضا عن المهنة تزيد بدرجة كبيرة مع زيادة سنوات الخبرة، و  ،ن بهاالمصاعب التي يمرو 

 باختالف المؤهل الدراسي. اومع زيادة الدخل، وال عالقة له

اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية  . دراسة بعنوان:"5
 .2"للصحافة المصرية في األلفية الثالثة

ه الدراسة التعرف على اتجاهات القائم باإلتصال فى الصحافة المصرية نحو تستهدف هذ
مفهومى حرية الصحافة ومسئوليتها اإلجتماعية وذلك من خالل قياس مدركات القائم باإلتصال 

                                                           
المجلة المصرية " الرضا المهني للقائم باالتصال في الصحافة المصرية: دراسة ميدانية على عينة من الصحفيين"،  مرعي مدكور،( 1)

 م(.2447مارس  –العدد الثامن )القاهرة: كلية اإلعالم ، ينايرلبحوث اإلعالم ، 
  هومي الحرية والمسئولية االجتماعية للصحافة المصرية في األلفية الثالثة"،نرمين زكريا خضر، "اتجاهات القائم باالتصال نحو مف ( 2)

 م(.2448 )القاهرة: جامعة القاهرة، يوليو، ضمن أبحاث المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر، االعالم بين الحرية والمسئولية
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لمفهومى الحرية والمسئولية اإلجتماعية للصحافة وتقييمهم لحالة الحريات الصحفية فى مصر 
–حرية العمل الصحفى بصحف الدراسة باختالف نمط ملكيتها ]قوميةوالتعرف على أهم عوائق 

خاصة[ وتوجهات سياستها التحريرية وأيديولوجيتها الفكرية الخاصة بها، فضال  عن الكشف –حزبية
عن طبيعة الضغوط المهنية والقانونية التى يتعرض لها القائم باإلتصال فى ممارسته الصحفية 

، وكذلك تحديد أبرز العوامل المؤثرة على صنع القرار الصحفى يالمهنوانعكاسها على طبيعة أدائه 
التى تحكم ممارسة القائم باإلتصال الصحفية فى الصحافة المصرية والكشف عن رؤية المبحوثين و 

لألسلوب األمثل، وأخالقيات الممارسة المهنية وذلك فى ضوء تفسير وتحليل رؤية القائم باإلتصال 
وتقييمهم لمدى فاعليته فى ضبط قواعد  7118العمل الصحفى الصادر عام لدور وأهمية ميثاق 

 وأخالقيات الممارسة المهنية ]الصحفية[ للقائمين باإلتصال بالصحافة المصرية. 
الوصفية التي تستهدف التعرف على رؤية واتجاهات  البحوثلى إالدراسة هذه تنتمي و 

 ،وليتها االجتماعية والعوامل المؤثرة على اتجاههمالقائمين باالتصال لمفهومي حرية الصحافة ومسئ
 داة االستبانة.وأساسيين هما منهج المسح، والمنهج المقارن، أواعتمدت الدارسة على منهجين 

وقد تحدد مجتمع الدراسة في مجتمع القائمين باالتصال " الصحفيين العاملين " في 
أفراد  عدد ريدة المصري اليوم، وقد بلغج الصحف اليومية وهي الجريدة  األهرام، جريدة الوفد،

مفردة، وقد جاء توزيع أفراد  744مجتمع البحث من الصحفيين العاملين في الصحف الثالثة 
مفردة لصحيفة  34مفردة لصحيفة االهرام،  34مجتمع الدراسة على الصحف المدروسة كالتالي: 

 مفردة لصحيفة المصري اليوم. 23الوفد، 

أنَّ اتجاهات القائمين باالتصال نحو  :ى مجموعة من النتائج أهمهالإوخلصت الدراسة 
باإلضافة إلى أنه ت وجد عالقة ارتباطية ذات داللة ، مفهوم حرية الصحافة غلب عليها الحيادية

مفهوم و خاصة"  –حزبية  –إحصائية بين اتجاهات القائمين باالتصال بصحف الدراسة" قومية 
بين مفهوم  اذلك أنَّ هناك ارتباط   يويعن، و مسئوليتها االجتماعيةحرية الصحافة واتجاهاتهم نح

 – الوفد –حرية الصحافة والمسئولية االجتماعية لدى القائمين باالتصال بصحف الدراسة "األهرام 
المصري اليوم" على اختالف نمط ملكيتها وتوجهاتها األيديولوجية، كما وأشارت النتائج أنَّ نمط 

تعد عامال  غير مؤثر  ،ألهرام )قومية(، والوفد )حزبية(، والمصري اليوم )خاصة(ملكية الصحيفة ا
 أي يوجد ،االجتماعية والمسؤوليةحرية الصحافة العلى اتجاهات القائمين باالتصال نحو مفهومي 

اتفاق إلى حد كبير بين أفراد عينة الدراسة نحو هذين المفهومين باختالف نمط ملكية الصحف التي 
انخفاض نسبة القائمين باالتصال إلى )ربع العينة( الذين اطلعوا على ميثاق الشرف و بها،  يعملون
  .الصحفي
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 1:" العوامل المؤثرة في معالجة القائم باالتصال لقضايا تطوير التعليم". دراسة بعنوان2

التعليم في الصحافة المصرية  يتمثلت مشكلة الدراسة الحالية في رصد سمات محرر 
الخاصة( وتفسير وتحليل العوامل المؤثرة في معالجتهم لقضايا تطوير التعليم وعالقتهم و ، الحزبية(

بالمسئولين والعقبات التي تواجههم ومدى رضاهم عما ينشر عن تطوير التعليم ومقترحاتهم لتحسين 
اعتمدت الدراسة على منهج المسح من خالل مسح  معالجة قضايا التطوير في الصحافة المصرية،

 يقائم باالتصال في صفحات التعليم بالصحافة المصرية وعلى المقارنة المنهجية بين محرر ال
التعليم في الصحف القومية وغير القومية في مدى اعتمادهم على المصادر واقتراحاتهم لتحسين 

 معالجة قضايا تطوير التعليم.

ستمارة استبيان تم توزيعها على "ا اعتمد الباحث في جمع البيانات على أداتين بحثيتين هما        
 المقابلة الحرة غير المقننة".و محرري التعليم في الصحف المصرية، 

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن معظم الذين يعملون في أقسام التعليم في 
صحفي ا، بينما  (33)%، يمثلون 17.7الصحافة المصرية هم من الذكور حيث بلغت نسبتهم 

 صحفية.( 24يمثلون) % 20.1نسبة اإلناث  جاءت

رؤية القائم باالتصال في الصحافة المصرية لمواقع التدوين في اطار ": بعنوان. دراسة 7
 2."التكامل بين الوسائل التقليدية والجديدة

لى أن إتهدف الدراسة في ضوء االتجاه العالمي نحو اندماج وسائل االعالم والذي يشير  
لذوبان على إلى اري القديمة والحديثة في اتجاهها بين وسائل النشر الجماهي الفروق والفواصل

 مارس دورا  في التأثير.ي كال  اعتبار أن 

لى التعرف على ظاهرة وث الوصفية الميدانية التي تهدف تنتمى هذه الدراسة الى البح
وبين الصحافة التقليدية  التدوين والعوامل التي أثرت في نشأتها واتساع نطاقها وسبل التكامل بينها

في ضوء اندماج وسائل االعالم من خالل دراسة العالقة بين التدوين والصحافة التقليدية عبر 
  .دراسة القائم باالتصال في الصحافة المصرية

                                                           
ضمن أبحاث المؤتمر العلمي الدولي لقضايا تطوير التعليم"، أسامة عبد الرحيم على، "العوامل المؤثرة في معالجة القائم باالتصال  (1) 

 (.2441)القاهرة :كلية االعالم، يوليوالخامس عشر
ضمن   شيم قطب، "رؤية القائم باالتصال في الصحافة المصرية لمواقع التدوين في اطار التكامل بين الوسائل التقليدية والجديدة"، (2) 

 (.2441) القاهرة: جامعة القاهرة، يوليو  ،امس عشر  االعالم واالصالح: الواقع والتحدياتأبحاث المؤتمر العملي الدولي الخ
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واعتمدت الدراسة على منهج المسح لجمع المعلومات على التدوين كنشاط اتصالي ومسح 
عينة عمدية من الصحفيين العاملين بمختلف المؤسسات الصحفية  القائم باالتصال بالتطبيق على

المصرية، واستخدمت الدراسة أداة صحيفة االستقصاء إلجراء مقابالت مع أفراد العينة من 
 الصحفيين.

تزايد شبكة االنترنت في العمل الصحفي  منهاوتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج 
حداث أو القضايا، حول األ المعلومات بشكل أفضلل على حصو مما ساعد القائم باالتصال ال

القائم باالتصال في الصحافة  يلقى قبوال  واسعا  أمام ا  اتصالي ا  نشاطباإلضافة إلى أن التدوين أصبح 
هناك دالئل قوية تقوم على تغير  وأن، المهمةعلى القضايا والموضوعات ألنه يساعده في التعرف 
 مهما  عندم عبر ظهور وسائط االعالم الجديد التي بدأت تحتل موقعا  النموذج التقليدي لإلعال

ن أ، وتؤكد المثارةنقل الموضوعات والقضايا  خاصة فيالقائم باالتصال في الصحافة التقليدية 
العالقة بين التدوين يوضح مواقع التدوين خالل النتائج في الصحافة الذي يستخدم  القائم باالتصال

وتمثل أحد ، قيمة الحوار تعنيول يمثل ممارسة تواصلية جديدة تبار أن األوالصحافة على اع
ق الفرض الخاص بارتباط العالقة بين يتحقو طار المؤسسة الصحفية، إشكال التعبير الحر خارج أ

تصفح المدونات وبين االستفادة منها في العمل الصحفي وازدياد الثقة المدركة من قبل الصحفيين 
 .في موضوعاتها

 العراقية بعد التغيير في حقوق وضمانات القائم باالتصال في الصحافة" :دراسة بعنوان. 8
 .1"م9/4/6002

الذي  في الصحافة العراقية بعد التغييرهدفت الدراسة إلى معرفة حقوق القائم باالتصال 
دمته وما ق، ونوع عضويته، اء إلى نقابة الصحفيين العراقيينمن االنتم ه، وموقفم2447في حدث 
 عالمي.يجاد ميثاق يحكم العمل اإلإمن ضرورة له ومستواه المعيشي وموقفه النقابة 

ثر المناهج العلمية المنهج الوصفي المسحي وهو أكما أسمته استخدمت الباحثة ولقد 
 ذإلى الحقائق المراد معرفتها، إمالئمة للبحث، فهو يعطي وصفا  للمشكلة، ويعمل على الوصول 

 ل على أوصاف دقيقة للظاهرة المدروسة ولتحقيق أهداف البحث.   يسهم في الحصو 

البيانات الالزمة لمعرفة حقوق وضمانات القائم  لجمعستبانة أداة ـإواختارت الباحثة ال
 .المسح الشامل للعينة بأسلوبباالتصال 

                                                           
، مجلة كلية التربية االساسية، "2447/ 1/0عبد المنعم كاظم، "حقوق وضمانات القائم باالتصال في الصحافة العراقية  بعد التغيير (1) 

 (.2477كلية االعالم ، العدد الحادي والسبعون )بغداد:



 

8 

 

في الصحافة تمثلت في أن القائم باالتصال لى مجموعة من النتائج إوخلصت الدراسة 
، سقف الرواتب في الجرائد العراقيةبمستوى منخفض جدا  أو متوسط على وفق  يعيشاقية العر 

نقابة الصحفيين العراقيين  وقدرةال يثق في الصحافة العراقية  لى أن القائم باالتصالباإلضافة إ
والمنظمات الصحفية األخرى ومنظمات المجتمع المدني في تخفيف الضغوط التي يتعرضون لها 

اعتقاد  عالوة  على، رادةعن اإلخارجة  ألسبابفها وضعف عناصرها القيادية أو ضعبسبب 
ن منسانية بشكل سليم ا  يتمتعون بحقوق اجتماعية و  أنهمصحافة العراقية الالقائمون باالتصال في 

عدا على ، اتهم الصحفية كأي موظف في الدولةالحقوق واالمتيازات الوظيفية في العمل في مؤسس
يجاد ميثاق وشرائع وقوانين مهنية إلى ضرورة إ صحافة العراقيةالفي باالتصال يدعون  أن القائمين

 .بشكل مناسبعالمي خالقية تحكم وتنظم العمل اإلأو 

  جنبية:األدراسات ب. أهم ال

 الصحافة طالب على البوابة حارس لنظرية والروتينية الفردية القوى تأثيرات": دراسة بعنوان .0
 .1"الجامعة صحف ومحرري

 لنظرية والروتينية والنظرية الفردية القوى تأثير قياس محاولة في الدراسة مشكلة تكمن
 نظرية دراسات معظم إن، حيث الجامعة صحف ومحرري الصحافة طالب على البوابة حارس

 بقوى تأثرهم وكيفية الخبرة سنوات على بناء تقييمها يتم والمحررين الصحفيين عند" البوابة حارس"
 بها، الخاصة وصحفها منشوراتها تصدر التي الجامعات من العديد فهناك ،"البوابة حارس" نظرية
" البوابة حارس" نظرية لقوى تحليل أي على يعثر أنه حيث الطالب، قبل من وتحريرها كتابتها ويتم
 .الطالبية الصحف تلك منشورات على

 تم وقد أمريكية، معةجا 72 في واإلعالم الصحافة طالب من الدراسة مجتمع ويتكون
 .مفردة 02 على البحث استبانة توزيع

 مقابلة جراءإل والمقابلة االستبانة أداة الباحث واستخدم المسح، منهج على الدراسة اعتمدتو 
 .العينة صحفيي مع

 ناحية من تأثير لها اإلعالم وسائل أبرزها أن النتائج من مجموعة لىإ الدراسة وتوصلت
 العالقة وأن اإلعالم، وسائل في تكون التي الروتينية القوي من أكثر النشر تستحق التي األخبار
 المهمة يةاألخبار  عناوينال وضع كيفية في أهمية تعطي والروتينية الفردية القوات بعض بين القائمة

                                                           
1 Meredith Ann Corti  ،" The effects of individual and routine forces in gatekeeping on Student 
journalists and editors of university Newspaper publications" ، Study Master A & M University in 
Texas in 2009 
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 البوابة حارس في إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى النتائج وأشارت كما اإلعالم، وسائل في
 (.وظيفي مسمى) جامعي طالب مع بالمقارنة الروتينية والقوات اإلعالمية

 جمع في المشاركة حول نوعية دراسة: المواطن وصحافة البوابة حارس نظرية": بعنوان دراسة .6
 1".األخبار

( المرسلة) اإللكتروني بالبريد األخبار جميع لىإ الوصول قلة في الدراسة مشكلة تكمن
 صحافة عصر في نعيش ونحن األخبار جمع في مبتكرة طريقة لتمث والتي والقراء للمواطنين
 .المواطن

 البوابة حارس نظرية تتبنى  CNNـ أن وهي النتائج من مجموعة لىإ الدراسة توصلت وقد
 أدلة نترنتاإل على اإلخبارية المنظمات طباعة أسفرت وقد ،العامة والمشاركة البحوث مجال في

 يسمح ال المجتمع أن في يتمثل النقص أنو  ملحوظ، بشكل ةحقيقي شعبية مشاركة وتعطي كافية
 . المحتوى تقديم في الجمهور تشجع التي المفتوحة بالمحادثات

  دراسات حول حرية الصحافة:ثانيًا :  

 .2".0995لسنة الفلسطيني حرية الصحافة في قانون المطبوعات والنشر ". دراسة بعنوان : 0

وعات والنشر في قانون المطب حجم حرية الصحافةلى تهدف هذه الدراسة إلى التعرف ع
تحديد أنواع ، و د قيود أو التزامات يفرضها عليها، والكشف عن مدى وجو 7113الفلسطيني لسنة 

، وذلك من خالل دراسة وتحليل التشريعات ها، وقواعد تحديد المسئولية عنالجرائم التي يجرمها
 .المنظمة لحرية الصحافة في القانون المذكور

، واعتمد وقد استخدم الباحث المنهج المسحي، لبحوث الوصفيةل وتنتمى هذه الدراسة
 الباحث على أداة االستبانة.

مكفولة  الصحافة والطباعةأن حرية أهـم النتائـج التي توصلت إليهــا الدراســـة تمثلت في و 
ل على ترخيص قب الحصولوأن القانون يشترط ، غير أن هذا الحق ليس مطلقا ، فلسطينيلكل 

يكفل وأنه ، الصحيفة تداولمنع  فيهايجوز  التيالحاالت  تحديدفي  يبالغ وأنه، إصدار الصحيفة
 يتنافىنشر ما  كما ويجرم، غير أنه لم يفرق بينهما والتصحيححق الرد  العامةلألفراد والمصلحة 

                                                           
)1  ( Amani Channel ،"Gatekeeping and citizen journalism": A qualitative examination of participatory 
newsgathering"  ،University of South Florida ،College of Arts and Sciences ،2010 

اني ، العدد األول، المجلد الثمجلة الجامعة اإلسالمية  ،7113جواد الدلو، حرية الصحافة في قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني  ( 2) 
 (.7111يناير،  الجامعة اإلسالمية: )غزة:
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ركة عن جرائم الصحافة المشتالمسئولية  بقاعدةخذ األمع ، واآلداب والتقاليد والعاداتمع القيم 
 وغيرها.

 2004   إلى 1994 عام الفلسطينية من السلطة عهد في الصحافـة حريـة" :دراسة بعنوان  .6
 1."غزة وقطاع الغربية فلسطين " الضفة السياسية في التنمية على وأثرها

طنية لو تناولت الدراسة واقع حرية الرأي والتعبير في األراضي الفلسطينية منذ قيام السلطة ا
وأثرها على التنمية السياسية في فلسطين "الضفة الغربية  2440الى  7110الفلسطينية في العام 

 وقطاع غزة". 

اعتمد في جمع البيانات والمعلومات على و ، م الباحث المنهج الوصفي التحليليقد استخدو 
 .اإلستبانة والمقابلة أدوات

 مناطق السلطة في الصحفية الحريات نإليها الدراسة أ ومن أهم النتائــج التي توصلت
 والتي تغطيها الدراسة التي الفترة ، باإلضافة إلى أنمن بقية الدول العربية حاال   أحسن الفلسطينية

 مما انعكس للصحافة واإلعالم بالنسبة مثالية فترة تكن لم 2004 العام حتى 1994 العام من تمتد
 شهدت سنوات األخيرة الثالث ال سيما وأن طينيةالفلس األراضي في والتعبير الرأي حرية على
، وأن اإلعالم ووسائل ةالصحاف بحق االنتهاكات تراجع مع الصحافية الحريات في أوسع هامشا  

, فأصدرت السلطة الفلسطينية عملت على توفير أرضية قانونية لتشريع العمل اإلعالمي في ظلها
سي لبنود تتناول حرية الصحافة، لكن تلك القوانين وضمنت القانون األسا ،قانون المطبوعات والنشر

احتوت على بعض المواد التي تتعارض مع المعايير الدولية واالتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان، 
وتعارضت بين قانون وآخر، ولم تلق االحترام المطلوب من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية، وغالبا 

، باإلضافة إلى أنه ومن حفيين الذين وقع عليهم الظلمللص ما عجز القانون عن إعادة الحقوق
خالل الفترة التي تغطيها الدراسة أصدرت العديد من القرارات التي تضع قيود ا عديدة على ممارسة 

، وأيضا  القرارات حتى إعداد هذه الدراسة الحق في حرية الرأي والتعبير ولم يتم إلغاء أي من تلك
زال مهمش ا ومعطال  عن متابعة االنتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين  الحظ الباحث أن القانون ما

 ولم يتمتع بأي سيادة، وال يتم الرجوع إليه وتطبيق أحكامه من قبل الجهة المكلفة بإنفاذه.

 

 

                                                           

م وأثرها على التنمية السياسية 2440م حتى 7110سهيل شحادة خلف، "حرية الصحافة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية من عام ( 1) 
 م(.2443اسات العليا، ) جامعة النجاح الوطنية، كلية الدر غير منشورة رسالة ماجستيرفي فلسطين  الضفة الغربية وقطاع غزة"، 
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العالقـة بين نمط ملكية الصحف المصريـة وحريـة التعبير عن الرأي دراسة " :دراسة بعنوان .2
 1."يـة والخاصــةمقارنـة بين الصحف القوم

دارة  تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة ومدى وجود عالقة بين نمط ملكية وا 
الصحف المصرية، وطبيعة ومستوى الحرية في اختيار ومعالجة القضايا المختلفة التي تقدمها 

 الصحف سواء القومية أو خاصة.

لومات دقيقة حول طبيعة حرية ويتمثل الهدف النهائي لهذه الدراسة الخروج ببيانات ومع 
التعبير عن الرأي في الصحف المصرية سواء "القومية أو الخاصة"، وذلك بهدف التقييم 
الموضوعي لهذه الصحف، ومدى مساهمتها في زيادة مساحة حرية التعبير عن الرأي والنقد البناء 

 واإلسهام إما باالستمرار في تجربة الصحف الخاصة أو اإلحجام عنها.

، واعتمد حيث استخدم الباحث المنهج المسحيلى الدراسات الوصفية، إنتمى هذه الدراسة وت
 ".، وتحليل المضمون ، والمقابلةفي جمع البيانات والمعلومات على "صحيفة االستقصاء

ومن أهم النتائـج التي توصلت إليهـــا الدراســة تمثلت في أن الصحف الخاصة تتمتع 
في عرض وتناول مختلف القضايا والموضوعات التي تتعلق بحياة القراء  بمساحة أكبر من الحرية

، باإلضافة إلى أن هناك يعانون منها في مختلف المجاالت ومصالحهم ومعيشتهم والمشكالت التي
عالقة ارتباطيه بين نمط ملكية الصحيفة ونوعية القضايا التي تعرضها مواد الرأي المنشورة بها 

، اعية والدينية ذات المضمون الجاديا السياسة واالقتصادية واالجتمحيث يزداد عرض القضا
بة لبريد القراء في النمط السائد في الصحف الخاصة بالنسلمقارنة بالصحف القومية، وأيضا  با

ن ، وهو ما يعكس حرص الصحف الخاصة على جعل بريد القراء منبر ا للتعبير عالصحف الخاصة
 .راء الجمهور وطرح أفكارهمآ

 2: "الحق في الحصول على المعلومات وواقعه في فلسطين" .دراسة بعنوان .4
الحصول على المعلومات في  لى التعرف على مدى توافر الحق فيتهدف هذه الدراسة إ

، خصوصا  بالنسبة للصحافة والصحافيين وكيف تعاملت التشريعات الفلسطينية معه من فلسطين
مبادئ القانونية التي يقوم ول على المعلومات وما هي الخالل التعرف على مفهوم الحق في الحص

بقيم الديمقراطية والحكم  ، والحقوق التي تؤثر وتتأثر في هذا الحق، وما هي عالقة هذا الحقعليها
                                                           

العالقة بين نمط ملكية الصحف المصرية وحرية التعبير عن الرأي: دراسة مقارنة بين الصحف القومية "عبد الجواد سعيد محمد ربيع،  (1) 
ر، يوليو )القاهرة: جامعة القاه ، منشور ضمن أبحاث المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر، االعالم بين الحرية والمسئوليةوالخاصة"
2448). 

، )غزة: المركز الفلسطيني للتنمية والحريات "الحق في الحصول على المعلومات وواقعه في فلسطين"بالل البرغوثي، أحمد حماد،  (2)
 .(م2474االعالمية "مدى"، 
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هل راعت التشريعات الفلسطينية هذا الحق وسهلت للمواطن الفلسطيني  أنها ، باإلضافة الىالصالح
 شكل فاعل.خصوصا  الصحفي الفلسطيني ب

وتقع هذه الدراسة ضمن المنهج الوصفي التحليلي المقارن وذلك من خالل تحديد المفهوم 
القانوني المتعارف عليه دوليا  للحق في الحصول على المعلومات ومن ثم مراجعة كافة التشريعات 

 الفلسطينية السارية لدراسة مدى اتفاقها او تعارضها مع هذا الحق.

من خالل توجيه مجموعة من األسئلة على  "ستبانةاة الدراسة "اإلواستخدم الباحث أد
 الصحفيين الفلسطينيين كونهم األكثر خبرة في الجوانب والممارسات العملية.

لى المعلومات هو وأسفرت الدراسة على مجموعة من النتائج منها أن الحق في الحصول ع
ورا  مهما  على صعيد بناء الحكم الصالح نسان التي برزت حديثا  وبدأت تلعب دواحد من حقوق اإل

م النزاهة الوطني الممانع للفساد، باإلضافة وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة في المجتمع وبناء نظا
ن هناك معيقات تواجه الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين سواء فيما يتعلق إلى أ

للمبادئ التي يقوم عليها الحق في الحصول  تبني بعض التشريعاتأو بالجانب النظري التشريعي، 
جمهور، عدا على أن هناك على المعلومات كوجوب النشر وفتح االجتماعات العامة أمام ال

جراءات سياسية لدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تحول دون ممارسة الحق في سياسات وا  
 لق بحجب المعلومات بدواع  فيما يتعالحصول على المعلومات على النحو المطلوب خصوصا 

وح واقتصار نشر المعلومات على اإلنجازات المبررات األمنية وغياب اعتماد سياسة الباب المفت
 يجابية للمؤسسات العامة دون التعرض لإلشكاالت واإلخفاقات.اإل

 

 1."الفلسطيني والعملي القانوني للمعلومات في الواقع الوصول حرية" :دراسة بعنوان  .5
 كيفية هي حلول لهال للخروج تتبعها محاولة على الدراسة هذه تعمل التي المشكلة لتتمث

 القانونية الناحيتين من الوضع الفلسطيني على طالعاإل حق أو للمعلومات الوصول حرية تنظيم
 القانونية المنظومة في للمعلومات الوصول لحرية قانوني ناظم إطار وجود عدم ظل في والعملية،
 مبعثرة مواد في الداخلية الفلسطينية القوانين بعض في الحق هذا على باستثناء النص ية،الفلسطين

 المجال. هذا في تشريعيا قصورا أحدث مما هنا وهناك،

                                                           
) بيرزيت: جامعة  ير منشورةرسالة ماجستير غسجى الطيراوي، "حرية الوصول للمعلومات في الواقع القانوني  والعملي الفلسطيني"،  (1)

 م(2477بيرزيت ،
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 وحق المعلومات، تداول حرية مبدأ تطبيق لمعرفة مدى التحليلي؛ الوصفي المنهج استخدامو 
 تطرقت التي الفلسطينية القوانين نصوص لتحلي خالل عليها، من الحصول في عامة المواطنين

 الحق. لهذا

 هذه إجراء تمحيث  العملية، الناحية البحث من خدم الباحث أداة المقابلة إلثراءواست
 وفقا الحق هذا تطبيق طبيعة للوصول إلى والمراجعين العامة المؤسسات من عدد مع المقابالت

 الفلسطيني. والعملي القانوني للواقع

 لهذا الحامي الدستوري اإلطار لى مجموعة من النتائج تمثلت في غيابإارسة وخلصت الد
 الصريحة النصوص ، وغيابالفلسطيني األساسي القانون صريح في بشكل عليه النص بعدم الحق
 يترك مما الفلسطيني، الصعيد على الحق لهذا الناظم القانوني وغياب اإلطار الحق، هذا تكفل التي

رادتهم وتفسيراتهم المسؤولين لمزاجية تطبيقه المجال في  تمكين لياتآ تحدد التي ، والنصوصوا 
 وأدوات متخصصة وحدات توفير خالل من تهمه التي على المعلومات الحصول من الجمهور
 الجمهور تمكن تعليمات محددة، خالل من والمعلنة المكتوبة واإلجراءات لياتاآل غيابو للنشر، 
 المهتمين بعض تمكين من الرغم على على المعلومات، والحصول عطالاإل من المعنية والجهات

موجزة،  معلومات بنيتها في تتضمن التي المعلومات، هذه من بعض الحصول على من األفراد أو
 اإلجراءات وضوح ، وعدمومحددة معلنة رسمية جهة خالل ومن وسهولة بيسر يتم ال ذلك أن إال

 مثل على األطراف بعض حصول يحتاج قد للجمهور، وعليه المعلومة توصيل كيفية في للموظفين
 لياتآ وجود الحق، عدم هذا لمثل القانون ضمان من الرغم على إذن رسمي، إلى المعلومات هذه

 الحصول لياتآو  توفرها ومكان الجمهور بالمعلومات، بتوعية يتعلق فيما المؤسسات دور لتفعيل
 الوصول حرية على المشروعة القيود في والتوسع ةالعام المؤسسات أعمال نتائج حول ،عليها

 واضحة. وجود معايير دون للمعلومات

 :6000 –6002 الفلسطينية الوطنية السلطة في الصحافة حرية انتهاكات" :دراسة بعنوان. 2
 1دراسة وصفية ".
الفلسطينية،  الوطنية السلطة في الصحافة حرية واقع على التعرفإلى  البحث هذا يهدف

العام  الرأي وتبصير عليها، للوقوف 2010 وحتى 2006 عام من لها تتعرض التي نتهاكاتواال
 أو اتفاق وجود مدى على التعرفو ، منها الحد على والعمل بها، المعنية والهيئات والمنظمات
 عن الكشفو والزمن،  للمنطقة وفقا الصحافة والصحفيون لها تتعرض التي االنتهاكات في اختالف
 تقديم، و الضفة والقطاع في الصحافة حرية لها تتعرض التي االنتهاكات خلف تقف لتيا الجهات

                                                           

مجلة الجامعة االسالمية : دراسة وصفية"، 2474-2440الفلسطينية الوطنية السلطة في الصحافة حرية جواد الدلو، "انتهاكات (1) 
 .(2472يونيو  ، ) غزة: الجامعة االسالمية ، العدد الثانيللبحوث االنسانية
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 عن القيود بعيدا   بعملهم الصحفيين وقيام الصحافة، حرية حماية تكفل التي المناسبة المقترحات
 .لها يتعرضون التي واالنتهاكات

 

المسح،   :يه مناهج عدةواستخدم   الوصفية، البحوث ضمن وتقع هذه الدراسة 
المقابلة ا: فهم الدراسة أداتا أما المقارنة، السببية والدراسات المتبادلة، العالقات ودراسة واإلحصائي،

 .الشخصية والمالحظة المقننة، غير

الرأي  وحرية عامة الحريات تعرض: أبرزها النتائج من مجموعة عن الدراسة وأسفرت
حرية  تقيد التي النصوص من العديد ووجود ،االنقسام بسبب كثيرة النتهاكات خاصة والتعبير
 عمل تنظم تشريعات وجود وعدم تعديل، إلى وتحتاج والنشر المطبوعات قانون في الصحافة
 الدراسة فترة خالل والقطاع بالضفة وقعت التي االنتهاكات حجم وأن والمرئية، المسموعة الوسائل
سياسة  وجود ولوحظ وغزة، اهلل رام لحكومتي ةتابع رسمية جهات أرباعها ثالثة نفذ انتهاكا ،  499
ألنواع  استخدامهما في متشابهتان الحكومتين أن وتبين واحتجازهم، الصحفيين اعتقال في ممنهجة

القطاع  في االنتهاكات أن الدراسة وكشفت منها، نوع أي على التركيز في ومختلفتان االنتهاكات،
السياسية  لألوضاع وفقا   تتذبذب كانت الضفة في نمابي تتراجع، أخذت ثم 2006 عام ذروتها بلغت

 .واألمنية
 

 

 

  ثالثًا : دراسات حول المسئولية االجتماعية:
راسة مقارنة للمضمون والقائم المسئولية االجتماعية للصحافة المصرية: ددراسة بعنوان :" .0

 1".0994-0990تصال في الصحف القومية والحزبية من باإل 

العوامل و موضوعية التغطية الخبرية، و ئولية االجتماعية للصحافة، تناولت الدراسة المس
، ودراسة القائم باالتصال لموضوعية اإلفساد، ودراسة القائم لموضوعية الصحفيةالمؤثرة على ا

 باالتصال لموضوعية التوازن. 

أجرى الباحث دراسة استطالعية تحليلية وصفية لدراسة مدى التزام الصحف القومية و 
يق على صحيفتي األهرام واألخبار، الصحف الحزبية وهي الوفد واألهالي والشعب بقيمة بالتطب

 م.  7110إلي نهاية ديسمبر  7117الموضوعية الصحفية في الفترة من أول يناير 

                                                           
دراسة مقارنة للمضمون والقائم باالتصال في الصحف القومية والحزبية من  لية االجتماعية للصحافة المصرية:المسئو محمد أبو العال، " ( (1

 ( .7110)القاهرة: قسم الصحافة، كلية اإلعالم،  ،غير منشورة رسالة ماجستير،  7110"-7117
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تصل أي صحيفة إلي  لم لى أنهإ ليها الدراسةإوتمثلت أهم النتائج التي توصلت 
 -القومية وحزبية  - اتشابهت في مستويات تحيزها ودرجتهو  الموضوعية المطلقة إسنادا أو توازنا

الصحيفتين القوميتين األهرام واألخبار فال توجد فروق ذات  في موضوعيةباإلضافة إلى تشابه 
تباين موضوعية الصحف الحزبية و ، واألخبار تتعلق بموضوعية اإلسنادداللة إحصائية بين األهرام 

( خالل فترة الدراسة وكانت الوفد أكثر موضوعية من الشعب الثالث )الوفد، الشعب، األهالي
السيطرة بفسر الباحث ذلك  ، حيث واألهالي مع تساوي درجة الموضوعية بين الشعب واألهالي

 الصحفي.ه ؤ المتمثل في الحزب الذي يدير أدا والملكية والتمويل
 

 

حليلية لوظائف الصحافة المسئولية االجتماعية للصحافة المصرية دراسة ت": دراسة بعنوان .6
 1."م0987م ، 0978على صحيفتي األهرام واالهالي خالل الفترة 

 لصحيفتي الدراسةسة إلى التعرف على مؤشرات قياس المسؤولية االجتماعية ار تهدف الد
مؤشرات قياس  وتحديد، هذه المؤشراتبا مبمسؤوليتهوالتزامهما هداف الصحيفة أمن خالل فئة 
فئة و ، عية من خالل فئة وظائف الصحيفة، وفئة أساليب اإلقناع، وأشكال التحريرماالمسؤولية االجت

لى أي مدى المصادر ، والمعوقات المختلفة التي تواجه الصحف في أداء مسؤوليتها االجتماعية وا 
 األهرام واألهالي. يذه المعوقات في أداء كل من صحيفتأثرت ه

البنائي الوظيفي ومنهج  دم الباحث المنهج، واستخصفيةالو  البحوثتنتمي الدراسة إلى و 
عالمي من خالل مسح مضمون عينة من جريدتي األهرام واالهالي والمنهج المقارن المسح اإل

سية واقتصادية واجتماعية سياربعة )يدة االهالي ومقارنة المجاالت األبمقارنة جريدة االهرام بجر 
 (.وثقافية

، واعتمدت 7181حتى ديسمبر  7118من فبراير  يةووقع اختيار الباحثة على الفترة الزمن
 ، والمقابلة الشخصية غير المقننة.تحليل المضمونتي على أدا

لية االجتماعية للصحافة وهي الكم، مؤشرات لقياس المسئو  ةوكشفت الدراسة عن وجود ثالث
 .ولويات، ترتيب األالتنوع

سؤوليتها االجتماعية من جريدة هالي أكثر تحمال  لمنتائج الدراسة أن جريدة األوأظهرت 
في  ، بينما األهرام أكثر تحمال  لمسؤوليتها االجتماعيةفي المجالين السياسي واالجتماعي األهرام

من حيث ترتيب مسئولية كثر أهرام المسؤولية االقتصادية لجريدة األو ، المجالين االجتماعي والثقافي
                                                           

لوظائف الصحافة على صحيفتي االهرام واالهالي خالل الفترة "المسئولية االجتماعية للصحافة المصرية دراسة تحليلية  عزة عبد الاله، (1) 
 .(م7110) القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع،  7، طكتاب بحوث جامعية في االعالم، رسالة ماجستيرم"، 7181، 7118
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هداف وقيم أعية ثم الثقافية وذلك من مجموع اجتمثم اإل المسؤولية السياسيةتليها اهتمامات 
من  مسئوليةهالي أكثر ن المسئولية السياسية لجريدة األوأ، ربعةهرام في المجاالت األووظائف األ

هرام هالي واألكال من األ كما أنحيث ترتيب االهتمام تليها االقتصادية ثم الثقافية ثم االجتماعية، 
، سيةوظيفة سيا ةمنهما أي المجال السياسي حيث لم تحمل كل   يجتماعية ففي المسئولية اإلتساوت 

، عالن: اإلجتماعية أبرزهالية االهالي في أداء المسئو هرام واألثرت على جريدتي األأقات يهناك معو 
 مكانات المادية.سياسة التحرير، ملكية الصحيفة، عالقة الصحافة بالسلطة، اإل

 
 

، وعالقتها بالسمات األخالقية والقانونية للصحفيينت تحديد المسؤوليا" :بعنواندراسة  .2
 1."الشخصية

 صنع القرار على المؤثرة والخارجية الداخلية الدوافع على التعرفإلى وتسعى هذه الدراسة 
 ومدى تقديره للصحفي الشخصية السمات بين العالقة وطبيعة والقانونية، األخالقية المآزق في

 .لمهنيةا بالقيم والتزامه لمسؤولياته،

 واستخدم الباحث  ،واعتمدت على المنهج المسحي تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية 
 كما القانونية، للمساءلة تعرضوا صحفي ا ٢٥ منهم صحفيين ٨٠١ من مكونة لعينة ستبانةاإل أداة

، تالذا تقدير لمقياسي ودوافعهم، ،ينلمدركات الصحفي وتحليلها قياسها في الدراسة استخدمت
 والقانونية. األخالقية المسؤوليات وتقدير

 هي الصحفي وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت أهمها في أن  مبادئ
 المهنية، ممارساته أثناء والقانونية األخالقية لمواجهة المآزق القرار اتخاذ عند الحاسم المتغير
 تراجعت بينما ،ةالمعرف في والحق المصداقية،و  واألخالق الذاتية، الدين، على المبادئ هذه وتركزت
 للصحيفة، التحريرية السياسة متغيرا وجاء والترقية والعقاب والشهرة االنتماء متغيرات تأثيرات

 المآزق لمواجهة الصحفيين قرارات على التأثيرحيث من  الثانية المرتبة في الصحيفة ومصداقية
 القرار أن من "الوظيفية "نظرية كيلمان صحة لنتائج أكدتأن اوالقانونية، باإلضافة إلى  األخالقية
، عالوة  على أنها واألخالق بين القانون والتوافق ذواتهم الشخصية من نابع للصحفيين األخالقي

 األخالقية. للمسؤوليات تقديرهم يفوق القانونية للمسؤوليات الصحفيين أظهرت تقدير

 

                                                           
ور ضمن أبحاث المؤتمر العلمي ، منشالشخصية" بالسمات وعالقتها للصحفيين والقانونية األخالقية المسؤوليات "محمد سعد إبراهيم، ( (1

 (.2447القاهرة: جامعة القاهرة، مايو  )السنوي التاسع عن أخالقيات االعالم بين النظرية والتطبيق 
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لشخصيات العامة في حدود المسئوليات القانونية التعرض للحياة الخاصة ل"دراسة بعنوان:  .4
 1."دراسة تطبيقية لعينة من الصحفيين والنخب من الشخصيات العامة  واألخالقية:

استهدفت الدراسة التعرف على مدى التزام الصحفيين بالضوابط القانونية واألخالقية التي 
الممارسة الصحفية،  ىعلانعكاسها  ىصة للشخصيات العامة ومدتحكم التعرض للحياة الخا

التزامها  ىتقييم الشخصيات العامة للصحف )الحزبية ،والخاصة( في مد ىوتستهدف التعرف عل
 بالضوابط القانونية واألخالقية المنظمة للتعرض للحياة الخاصة للشخصيات العامة.

 استخدم الباحث فيو ، والمنهج المقارن وهي دراسة وصفية اعتمدت على المنهج المسحي،
 ، والمقابلة. البيانات أداة استمارة االستبيانجمع 

محدودية معرفة الصحفيين والنخب تمثلت في لى مجموعة من النتائج إوتوصلت الدراسة 
والذي انعكس بالضوابط القانونية واألخالقية التي تحكم التعرض للحياة الخاصة للشخصيات العامة 

ارتفاع معدالت تقدير المسئوليات القانونية و ، الصحفيين عندالحدس القانوني واألخالقي على 
الصحفيين أصحاب الخبرة المهنية والصحفيين الذين لم يتعرضوا للمساءلة القانونية  ىواألخالقية لد

ملكية  في حين لم يثبت وجود عالقة ذات داللة بين تقدير المسئولية القانونية واألخالقية ومتغير
النخب عن دورها وقيامها  رضاارتفع معدل  في حين، انونيعكس قوة تأثير القمما ، الصحيفة

فيين عن محاسبة الصحوالتغاضي مع الصحفيين  واتفاقهابمسئوليتها وفقا  لما يقره الميثاق والقانون 
التزام ، و ات الموسميةوهو ما يعكس ارتباط دور النقابة بفترة االنتخاب ،ةفي إطار المصالح االنتخابي

ض للحياة الخاصة الصحفيين بالضوابط القانونية واألخالقية التي تحكم التعر الغالبية العظمي من 
 .للشخصيات العامة

 

 موقـع الدراســـة من الدراســات السابقــــة :

ل في الصحف المصرية القائم باالتصابالدراسات السابقة تتعلق  أن مما سبق يتضح
 والتزامهوممارسته لعمله  أدائه أن تؤثر علىالمتغيرات التي يمكن ومختلف ، ينية والعراقيةوالفلسط

 لكافةاإلعالمية  رسالته إليصالبحرية التعبير  علىقدرته و ، بالضوابط القانونية واألخالقية
 الجماهير.

                                                           

حنفي حيدر أمين، "التعرض للحياة الخاصة للشخصيات العامة في حدود المسئوليات القانونية واألخالقية :دراسة تطبيقيه لعينة من (1) 
 منشور ضمن أبحاث المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر بين الحرية والمسئولية االجتماعيةخب من الشخصيات العامة"، الصحفيين والن

 م(.2448) القاهرة: جامعة القاهرة ، يوليو 
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الصحفية في الدراسات السابقة التي تتعلق في مجال الحرية التعرف على الحريات  وتناولت
طار قانوني إناحية القانونية والعملية في ظل ات من اللى المعلومإالصحف، والحـــق في الوصول 

 ناظم لحرية المعلومات.

التي تتصل بمجال المسئولية االجتماعية فقد تناولت موضوعية  أما الدراسات السابقة
الجتماعية من خالل وظائف ، وقياس مؤشرات المسئولية اة الخبرية والعوامل المؤثرة فيهاالتغطي

ض للحياة الخاصة خالقية التي تحكم التعر الصحفيين بالضوابط القانونية واألم ، ومدى التزاالصحافة
 .وتحديد المسئولية القانونية واألخالقية للصحفيين ،للشخصيات العامة

هذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة من حيث الموضوع والهدف  هذا يعني أن  
الحرية والمسئولية  يت القائم باالتصال نحو مفهومتتناول اتجاهاأنها كما  ،ومجتمع الدراسة والعينة

والتعرف ، الصحفي عملهممارسة لله االجتماعية في الصحافة الفلسطينية اليومية والمساحة المتاحة 
ول فهي تتفق معها جزئيا  في دا الدراسة السابعة في المحور األ، ما ععلى القيود التي يواجهها
 ،نوع البحث ومنهجه وأداتهعن ، عدا وانب المنهجية األخرىفي باقي الجالموضوع وتختلف عنها 

من الدراسات السابقة  تستفيدعلما  بأن الطالبة سوف في هذا األمر،  ةمعظم البحوث متشابه أن إذ
 .ليهاطار النظري للدراسة وفي مناقشة النتائج التي يمكن أن تصل اباإل

لم يدرس  تها ألنها تتناول موضوعا  تعد هذه الدراسة جديدة في مجاال على ما سبق وبناء  
سي الموجود في الساحة الدراسة في ظل االنقسام السيا في الصحافة الفلسطينية، وتزداد أهمية

 .صفحات الصحفعالمية التي برزت على صدر الفلسطينية، والمناكفات اإل
 

 االستدالل على المشكلــة:

الحصول على المعلومات من أي  بحق التي ت عنىطالع على نظرية الحرية من خالل اإل
على ما  صدار الصحف وعدم وجود رقابةونقلها ونشر األفكار واآلراء دون قيود والحق في إمصدر 

، ال سيما وأن األصل بالعمل الصحفي حرية التعبير والحق في الحصول تقدمه الوسائل االعالمية
 على المعلومات.

الصحفي االلتزام بها ئوليات وضوابط على واجبات ومس الحرية تتطلبكما أن ممارسة هذه 
، ومن ال يتمتع وظائفها االجتماعية بطريقة إيجابية، فالحرية مسئوليةالصحافة تحقق حتى 
 لية االجتماعية لن يتمتع بالحرية.بالمسئو 
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االلتزام بالمعايير  سئولية االجتماعية التي تعنيمن هذا المنطلق جاء االهتمام بنظرية الم
يؤدي وتجنب ما يمكن أن  ،والتوازن ،والموضوعية ،والدقة ،الحقيقة :ل المعلومات مثلالمهنية لنق

على ميثاق الشرف الصحفي في الصحافة الفلسطينية إلى الجريمة والعنف والفوضى، ومراعاة 
 ملكيتها، واألوضاع السياسية التي تتجاذبها. اختالف 

 ا  فرد( 74على ) 1دراسة استكشافية أجرت الباحثة أفضلحساس بالمشكلة بشكل ولبلورة اإل
،  القدس"  من كل صحيفة من صحف الدراسة وهيأفراد  (74)باالتصال بواقع  القائمينمن 

 فلسطين" وخرجت الطالبة بالنتائج التالية:و ، الجديدة الحياة و 

جميع العاملين في صحيفة القدس ال يعتقدون أن هناك  أظهرت الدراسة االستكشافية أن  
بينما  ممارسة العمل الصحفي، بين الصحفيين العاملين بالمؤسسات الصحفية المختلفة أثناءمساواة 
، وفي صحيفة فلسطين ال يعتقد الجديدة بوجود مساواة الى حد ما الحياة صحفيي% من 04يرى 
 .% من أفراد العينة االستكشافية بأن هناك مساواة في حرية العمل الصحفي14

عالمية أظهرت الدراسة االستكشافية  أن ية الوسيلة اإلكالسياسي ومليما يتعلق باالنتماء وف
ية الوسيلة كاالنتماء السياسي وملمعظم العاملين في الصحف الثالث يعتقدون بنسب متفاوتة أن 

  .عالميةة في توصيل الرسالة اإلعالمية تؤثران على المصداقية والمسئولية االجتماعياإل

الدراسة  ئم باالتصال نحو المسئولية االجتماعية، أظهرتوفيما يتعلق باتجاهات القا
خالقيات صحيفة القدس يعتقدون أنها التزام الصحفي بأ % من العاملين في74ستشكافية أن اال

قة والموضوعية في مانة والد% يعتقدون أنها تحري الصدق واأل 34 ، ونسبةالممارسة الصحفية
  . ا تتمثل في احترام مواثيق الشرف الصحفية% يعتقدون أنه 24، ونسبة المواد الصحفية

% يعتقدون أنها التزام الصحفي بأخالقيات 24أن  الحياة الجديدةبينما أظهرت صحيفة 
ي والدقة والموضوعية ف ن أنها تعني تحري الصدق واألمانة% يعتقدو  04الممارسة الصحفية و

بة ، ونسمواثيق الشرف الصحفيةفي احترام  % يعتقدون أنها تتمثل74، ونسبة المواد الصحفية
خبار السلبية الخاصة بالشخصيات والمؤسسات % يعتقدون أنها الكشف عن األخطاء ونشر األ74

 الحكومية.

يعتقدون أنها التزام الصحفي بأخالقيات % 04 بينما أظهرت صحيفة فلسطين أن 
لموضوعية في المواد قة وامانة والد% يعتقدون أنها تحري الصدق واأل 24و، ة الصحفيةالممارس

                                                           
 م 71/72/2477تاريخ الدراسة االستشكافية  (1)
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% يعتقدون 24، وفي احترام مواثيق الشرف الصحفية % يعتقدون أنها تتمثل24، ونسبة الصحفية
 خبار السلبية الخاصة بالشخصيات والمؤسسات الحكومية.تهتم بالكشف عن األخطاء ونشر األ أنها

 

احة لحرية القائم تبين أن المساحة المتستكشافية من نتائج الدراسة اإلعلى ما سبق  وبناء  
نتماء السياسي وملكية الوسيلة االأن ، و لصحف الفلسطينية المختلفةبين ا تتفاوت باالتصال

عالمية يؤثران على اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية في اإل
لمسؤولية االجتماعية اتضح أن اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم اكما و ، الفلسطينية الصحافة

 غير واضح ومختلف بين القائمين باالتصال في الصحف الفلسطينية. 
حساس بالمشكلة التي تمثلت في التعرف على اتجاهات القائم الباحثة اإل عند تبلورمن هنا 

ومدى قدرته على  ،في الصحف الفلسطينيةباالتصال نحو مفهومى الحرية والمسئولية االجتماعية 
خاصة  ،ممارسه العمل الصحفي أثناء تأثيرات سياسية أو مهنية يتعرض لها دونومات نقل المعل
 الفكرية. واأليدلوجيةالتحريرية  السياسةفي ظل 

 

 :مشكلة الدراسة

الحرية  يتكمن مشكلة الدراسة في التعرف على اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم
في لحرية المتاحة والوقوف على رأيه في حجم ا ،الفلسطينية ةفاوالمسئولية االجتماعية في الصح

تغطيته  وأخالقيات المهنة عند الشرف الصحفي ، ومدى التزامه بمواثيقالسلطة الوطنيةأراضي 
ملكية ومدى وجود عالقة بينها وبين  ،قات التي يتعرض لهاوالمعيالضغوط أنواع ، ومعرفة لألحداث

 يمكن أن تسهم في تحسين ظروف العمل الصحفي.وتقديم مقترحات الصحيفة وتوجهاتها الفكرية، 
 

 أهميــــة الدراســـة :

 يوانب اإلعالمية المتصلة باتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومالجتبحث الدراسة في  .7
في فلسطين األولى هي  -حسب علمي-، سيما وأن الدراسةالحرية والمسئولية االجتماعية

 .يةافة الفلسطينية اليومالصح التي تناولت
أفراد عند وصناعة الثقافة نشر المعلومات في قدرة القائم باالتصال  التعرف على مدى  .2

، خاصة في ضوء الضغوط واإلجراءات المهنية والسياسية والقانونية والتشريعية التي المجتمع
 .ضدهتمارس 
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ومدى ، الضوء على أهم الضغوطات والمعوقات التي يتعرض لها القائم باالتصال تسليط .7
ود عالقة بينها وبين نمط ملكية الصحفية وتوجهاتها الفكرية نحو مفهومى الحرية وج

 والمسئولية االجتماعية.

اتجاهات القائم باالتصال نحو تكشف الدراسة أنواع الضغوطات والمعوقات التي تؤثر على  .0
 جتماعية في الصحافة الفلسطينية. مفهومي الحرية والمسئولية اال

ظروف العمل الصحفي في مناطق السلطة تسهم في تحسين  ت وحلولمحاولة تقديم مقترحا .3
 الوطنية الفلسطينية.

ندرة الدراسات الفلسطينية التي تناولت القائم باالتصال ووقفت على سماته وخصائصه  .0
 .ومدركاته واتجاهاته



 أهـداف الدراســـة: 

االجتماعية في الكشف عن اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية  .7
 الصحافة الفلسطينية اليومية.

مدى إدراك القائم باالتصال لمفهومي الحرية والمسؤولية االجتماعية ووصفا  م تقييم حول يتقد .2
 ألوضاع حرية الصحافة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

لزمنية لفترة اخالل االقائم باالتصال والمسئولية االجتماعية حرية  مساحةالكشف عن   .7
نظر الخبراء والمختصين واإلعالميين إلى واقع العمل الصحفي وطبيعة ولفت  ،المحددة للدراسة
 .هنية للقائم باالتصال أثناء عملهالممارسة الم

التزام القائم باالتصال بمواثيق شرف العمل الصحفي أثناء تغطية مدى  التعرف على .0
 .ث الجارية على الساحة الفلسطينيةاألحدا

ف على مدى اطالع والتزام القائم باالتصال بالتشريعات القانونية التي تنظم العمل الوقو  .3
مي الصحفي في السلطة الوطنية الفلسطينية وارتباطها باتجاهات القائم باالتصال نحو مفهو 

 .الحرية والمسئولية االجتماعية

تصال نحو التعرف على مدى تأثير ملكية الوسيلة االعالمية على اتجاهات القائم باال .0
 مي الحرية والمسئولية االجتماعية.مفهو 

 
  تســــاؤالت الدراســــة:
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الحرية  يالكشف عن اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومإلى تهدف هذه الدراسة 
، وتم 2477-2440فترة الواقعة بين عامي خالل الوالمسئولية االجتماعية في الصحافة الفلسطينية 

 :الجابة عنها وهيا إلى ، تسعى الدراسةفي مجموعة من التساؤالت ف الرئيسبلورة هذا الهد

 ؟باالتصال في الصحافة الفلسطينية القائم التي يتصف بها خصائصالسمات و الما هي  .7
تصورات القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية اليومية لمفهومي حرية الصحافة هي ما  .2

 ومسؤوليتها االجتماعية؟  
 ؟الجتماعية في الصحافة الفلسطينيةوالمسئولية ا الصحافةحرية باالتصال لما تقييم القائم  .7
ة على الحرية الصحفية والمسئولية االجتماعية عند القائم فيما تأثير ملكية الصح .0

 باالتصال أثناء ممارسة العمل الصحفي في الصحافة الفلسطينية؟
الفلسطيني ومعرفته  ما مدى اطالع القائم باالتصال على قانون المطبوعات والنشر .3

 بالمواد الخاصة بحرية الرأي والتعبير؟ 
ما مدى معرفة القائم باالتصال بمواثيق شرف المهنة الصحفية وارتباطها بأخالقيات  .0

العمل الصحفي ومدى تأثيرها على اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم الحرية والمسئولية 
 االجتماعية في الصحافة الفلسطينية؟

المعوقات التي تواجه القائم باالتصال أثناء ممارسه الحرية ومسئوليتها  ما أبرز .1
 ؟الجتماعية في الصحافة الفلسطينيةا
الصحافة  حرية صون في تسهم أن والحلول المناسبة التي يمكن المقترحات هي ما .8

       .ها االجتماعية وتحسين ظروف عملهاومسؤوليت
 أهـــم الفــــروض:

( بين اتجاهات α ≤ 0.05: مستوى داللة ) داللة احصائية عندتوجد فروق ذات ال  .7
القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية في الصحافة الفلسطينية 

 .النوعاليومية ت عزى لمتغير 
( بين اتجاهات α ≤ 0.05: مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة احصائية عندال  .2

طينية ومي الحرية والمسئولية االجتماعية في الصحافة الفلسالقائم باالتصال نحو مفه
 .اليومية ت عزى لمتغير السن

( بين اتجاهات α ≤ 0.05: مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة احصائية عندال  .7
ية القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية في الصحافة الفلسطين

 .عليماليومية ت عزى لمتغير الت
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( بين α ≤ 0.05ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند: مستوى داللة )  .0
اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية في الصحافة 

 الفلسطينية ت عزى لمتغير االنتماء السياسي.
 القائـم جاهـاتات في(  α ≥0.05ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) .3

 الفلسطينية الصحافة في االجتماعيـة والمسئوليـة الحريـة مفهومي نحو باالتصال
 لمكان السكن.تعزى  اليومية

( في اتجاهـات القائـم α ≤ 0.05ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) .0
سطينية باالتصال نحو مفهومي الحريـة والمسئوليـة االجتماعيـة في الصحافة الفل

 .اليومية تعزى لنمط ملكية الصحيفة
( في أنواع الضغوط التي α≤0.05عند مستوى داللة ) توجد فروق دالة احصائياال  .1

 العاملين أثناء العمل الصحفي في الصحيفة ت عزي للنوع .تواجه 
( في أنواع الضغوط التي α≤0.05عند مستوى داللة ) توجد فروق دالة احصائياال  .8

 .زي لمكان السكنن أثناء العمل الصحفي في الصحيفة ت عتواجه العاملي
( في أنواع الضغوط التي α≤0.05عند مستوى داللة ) توجد فروق دالة احصائياال  .1

 .ي في الصحيفة ت عزي لنمط الملكيةتواجه العاملين أثناء العمل الصحف
( في أنواع الضغوط α≤0.05عند مستوى داللة ) توجد فروق دالة احصائياال  .74
 .الصحيفة ت عزي لالنتماء السياسي لتي تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي فيا
( بين أنواع الضغوط α≤0.05ال توجد عالقة دالة احصائيا عند مستوى داللة ) .77

 أثناء العمل في الصحيفة ونمط الملكية. التي تواجه العاملين
 

 المتغيرات االحصائية :

 .وله مستويان "ذكر، أنثى " :النوع . أ

من "،  04" – 74من ""،  74الى أقل من  ا  عام 24: "من وله أربعة مستويات :لسنا . ب
 فأكثر" .   اعام 34من "،  "34–04

 غزة ، الضفة الغربية ". محافظاتمستويان "  : ولهمكان السكنجـ.  

، ، البكالوريسمستويات" الثانوية العامة، دبلوم متوسط أربعوله  :المؤهل العلمي . د
 ".دراسات عليا

س مستويات " فتح، حماس، جبهة شعبية، جبهة خموله  :االنتماء السياسيهـ. 
 .، محايد"ديمقراطية
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 الصحيفة : ولها ثالثة مستويات " القدس، الحياة الجديدة، فلسطين". . و

"مراسل صحفي، محرر صحفي، مدير  مستويات: خمسمجال العمل الصحفي: وله  . ز
 ".، مخرجمصورتحرير، 

  أخرى". ،ية، لغة عربستويات "اعالموله ثالث م التخصص:ح. 
 

 حدود الدراسـة:
  :الحد المكاني 

 غزة والضفة الغربية مكانا  إلجراء الدراسة. اتمحافظ الباحثةحددت 
 

 :الحد الزماني 
، حيث شهدت هذه الفترة 2477حتى يناير  2440ية من يناير الفترة الزمن الباحثةحددت 

فتح  والصراع بين حركتي، زةسرائيلي على قطاع غأحداثا  كثيرة أبرزها فرض الحصار اال
 .ا أثر على انحياز بعض الوسائل اإلعالمية لهذه الجهة أو تلك، مموحماس
 الفترة الزمنية الجراء المسح الميداني الشامل لجميع القائمين باالتصال في الباحثةوحددت 

 .م2470ي يناير ف  "فلسطينو الحياة الجديدة، و ، صحف الدراسة الثالثة وهي "القدس
 

 االطار النظري للدراسة:

 :النظريـات المستخدمة فـي الدراسة

 :هي ثالثة نظريات الى تستند هذه الدراسة

   :نظرية الحريةأواًل: 
 1: نشأة نظرية الحرية  .0

أحداث سياسية األوربية نتيجة لتطورات فكرية و  في المجتمعاتظهرت نظرية الحرية 
بل لخدمة  ؛بهافة بحرية التعبير والرأي وحرية الصحافة ليس حبا  حيث اهتمت الصحا، واجتماعية

، الحا  قويا  للتأثير على األحداثاألهداف الرأسمالية االحتكارية، كما واستخدمت سالح النشر س
ق تعطي للناس ن لك الحمن انجلترا تحت المضمون التالي "إوالفكرة األساسية لهذه النظرية انطلقت 

 هم األفكار".م مناألفكار وأن تستل
 مفهوم نظرية الحرية:  .6

                                                           
 .737ص (،2477التوزيع، ، ط ا) االردن: دار اسامة للنشر و نظريات االعالم  بسام المشاقبة، (1)
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وما زالت تطبق في المجتمعات الغربية التي تنتهج الخط الرأسمالي  هذه النظرية طبقت
فاهيته هي الغاية األولى واألخيرة من وجود ر أصحاب هذه النظرية بأن الفرد و  ىير و الليبرالي، 
ن نأخذ االحتياطات أذلك يجب ل، طلق أن المجتمع وجد لمصلحة الفردمن من، وذلك المجتمع

الدولة و ، و مجتمعيا  أم على مستوى الدولةألحماية الفرد من االستبداد سواء كان استبدادا  فرديا 
قف في وجه هذا ذا حاولت الحكومة أن تإرس الفرد من خاللها كل نشاطاته فال وسيطا  يماإليست 

تيان سقاط الحكومة واإلإلى إقوة ويسعوا وها بكل ما لديهم من ن يحاربأفراد النشاط يجب على األ
 1بحكومة تتفق مع المذهب التحريري.
د لهم ما هو الصواب وما هو فراد في الحكومة لكي تحدال يثق األأووفقا  لهذه النظرية يجب 

ساسية لإلنسان، فهي تدعو الصحافة بأن تقوم بخدمة فالبحث عن الحقيقة من الحقوق األ ،الخطأ
لى التغيير وأن تقوم الصحافة بنقد الحكومة والرقابة على السلطة التنفيذية فهذه إوأن تؤدي  الفرد

 2أن له كيانه المستقل وقدرته على التمييز بين الصواب والخطأ.بالنظرية تنظر لإلنسان 
 تحد من رقابة أو قيود أية من تتخلص أن يجب الصحافة ويرى أصحاب النظرية أنَّ 

 مع سابق، دون ترخيص وتوزيعها الصحف إصدار في األفراد حرية عم والنقد التعبير في حريتها
 ما إطار في ونشرها استقاء المعلومات في وحريتهم الصحف هذه في للعاملين المهني االستقالل

 3مهنتهم. ممارستهم في للصحف والصحفيين توجيه أو إكراه دون القانون به يسمح
 
قد أنه الفرد يجب أن يكون حرا  في نشر ما يعت ووفقا لنظرية الحرية التي يرى أصحابها أنَّ  

 4.النظرية الرقابة أو مصادرة الفكر، كما وترفض هذه صحيحا  عبر وسائل اإلعالم
 

 5:خصائص النظرية  .2
 .فراد لإلعالم والصحافةملكية األ . أ
  .خطارإصدار الصحف غير مشروط بترخيص أو إ . ب

 .مين مادي قبل االصدارأال يشترط دفع تجــ. 
 الحق في ممارسة العمل الصحفي بغير شروط.لـه اطن لمو ا . د

 .يمنع فرض الرقابة على الصحافةهــ. 
 .يسمح للصحافة بنقد رئيس الدولة، ونظام الحكم . و

                                                           
 .782ص  المرجع السابق،بسام المشاقبة،  (1)
 .782، ص المرجع السابق نفسه (2)
 707م(، ص2444) القاهرة: عالم الكتب، 2، طواتجاهات التأثير نظريات اإلعالم ،محمد عبد الحميد (3)
، قسم االعالم واالتصال، األكاديمية العربية اجستيرمحاضرات لطلبة الممحمد الموسوي، نظريات االتصال واالعالم الجماهيري،  (4)

 .31المفتوحة في الدنمارك كلية اآلداب والتربية ، ص
 .738، صالمرجع السابقبسام المشاقبة،  (5)
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 :أهداف نظرية الحرية  .4
، عالن والترفيه والدعايةقدر من الربح المادي من خالل اإل تحقيق أكبرلى تهدف النظرية إ  
أن  حوالال يمكن بأي حال من األلى أنه ، باإلضافة إيوب والفسادكشف الع بهدفمراقبة الحكومة و 

م في ظل نظرية الحرية فيتم من عالشراف وسائل اإلإأما كيفية ، تمتلك الحكومة وسائل االعالم
 1خالل عملية التصحيح الذاتي للحقيقة في سوق حرة بواسطة المحاكمة.

 ،لى الناسإلى ايصال الحقيقة إ ا تسعىتنطلق الفكرة الجوهرية لهذه النظرية كونهو 
 أليال تخضع أنها كما عالمي، طار عملها اإلإفي  معينة نها تخدم أحدا  أو مؤسسةباالضافة إلى أ

 داخليا  أو خارجيا .كان شكال الرقابة سواء أشكل من 
ساس لحرية الصحافة ة والمفهوم األيوتبنى هذه النظرية على وجود حرية صحافة حقيق

سبق وتهديد وخوف من رقابة أو متطلبات قانونية لترخيص م ةمكانية البث والنشر بدون أيإيعني 
 .عقوبة متوقعة

اس بدون قيود من خالل جمع لى فتح المجال لتداول المعلومات بين النوتدعو هذه النظرية إ
ذاعة هذه المعلومات عبر وسائل اإلعالم كحق مشروع للجميع  2.ونشر وا 

 
 

 3لصحافة التاريخية :اتجاهات حرية ا  .5
عالم والديمقراطية الجدل حول حرية الصحافة في اإل ه:( في كتاب7117لخص جان كين )

   : هياتجاهات تاريخية  عدة
 :االتجاه الديني . أ

لتعبير من منطلق أن الفرد رجال  ي واأعارض القيود على حرية الر  وفيه مثله "جون مليتون"
 .لقراءة والحكم المبني على الضمير، ومكنه من اقد باركه اهلل بنعمه العقل ةامرأو أ
، وينبغي أن تتعرض ى تطوير نوازع الخير لدى االفرادكونها تساعد علن حرية الصحافة ضرورية إ

 لالختبار بصفة منتظمة بتعريضها على آراء متباينة وخبرات منوعة.
 
 :االتجاه السياسي . ب

                                                           
 .271ص ،م(2474القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع،) 7ط نظريات االتصال،محمد منير حجاب،  (1)
 31، صقالمرجع السابمحمد الموسوي، ( 2)
(

3
.271ص ،المرجع السابقمحمد منير حجاب، (
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مبادئ حقوق الفرد الطبيعية المتمثلة  نبغي أن تنطلق منتحرية الصحافة فمثله "جون لوك" 
في حقه أن يقرر ويختار في كل مناحي الحياة الدينية والسياسية وغيرها ومن حق الفرد أن ينشر 

 ويعبر عن آرائه بدون أية قيود تفرضها الحكومات.
 : االتجاه النفعيجــ. 

بشكل اعتيادي  يعمل النظام السياسيلكي يمثله كل من "بينثام" و"ميل" وكالهما يعتقد 
 .تفعيل للتعبير عن الرأي العام (ميكانيزمات)يجب أن تكون في المجتمع 

دام الحكم أو التشريع ساءة استخإ مة لعديويرى كل منهما أن الرأي العام هو الضمانة الرئيس
أن  "ميل"، ويضيف يئ وتخدم التعبير عن الرأي العامن حرية الصحافة تهإفي المجتمع، وهكذا ف

ذا لم تقدم له المعلومات كاملة عن الشخصيات التي تدير إ متهال يستطيع أن ينتقد حكو الشعب 
 .المجتمع وهذه مهمة الصحافة الحرةالشأن العام في 

" جون ستيورت ميل" الذي انتقد المذهب النفعي الذي جعل من حرية الصحافة همثلي
ساسي أالل الرأي العام هو مطلب ار من خأن التداول الحر لألفك "ميل"ويرى  ،ضرورة براجماتية

 .لى الحقيقةإرد الوصول لمج
وجعلوها  "ستيورت ميل"مريكيون على وجه الخصوص أفكار وقد تبنى المؤسسون األ

، ويعتقد الكثيرون أن مع ونادوا بالتالي بحرية الصحافةمنطلقا لفهمهم عن دور الصحافة في المجت
 ه األبوة الشرعية للصحافة الليبرالية في العالم.في هذا الخصوص يعطي "ميل"الفكر الذي طرحه 

 
 1: المبادئ العامة لنظرية الحرية .2

أكدت نظرية الحرية على قدسية حرية التعبير والرأي والصحافة وحرية العقيدة ومع ذلك 
 فإنها ارتكزت على جملة من المبادئ العامة والتي تتمثل فيما يلي:

 ليها ويهتم بها في كل وقت.إيقة وأن يسعى أن يتعرف على الحق ن االنسان من حقهأ . أ
ذا إتعرض بالمناقشات الحرة المفتوحة، ف نأالوحيدة للوقوف على الحقيقة هي  ن الوسيلةأ . ب

ذ الحقيقة كما يقول إاقشات فال ضرر من ذلك في الواقع تضاربت اآلراء في هذه المن
 ذا عوضت من جهات شتى.إال إن تظهر أال يمكن  "ستيوارت ميل"
 رأي فرصةن يتاح لكل ذي أنه ينبغي إا فو قريب  أ ان اختلفت اختالفا بعيد  ا  ن اآلراء و أ. جــ

ووسط هذه الخالفات مهما بلغت حدتها  ،ما استطاع قناع اآلخرين بهإيعرض فيها رأيه ويحاول 
 .الصائب أن يظهر ويتغلب على غيره يستطيع الرأي

الماء والهواء ولكي يمارس ه في حقمثل طبيعي  هحق، حيث أن ن يعرفأمن حق الفرد  . د
 هذا الحق الطبيعي البد للصحافة أن تتمتع  بحريتها كاملة دون أي قيود تأتي من خارجها.

                                                           
 .731، ص المرجع السابقبسام المشاقبة،  (1)
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أصبحت خاضعة لفرد  اذإ كل معنى للحرية أو الليبراليةفي نهاية المطاف سقطت نظرية ونقضت 
  1.صريةات ضغط سياسية واقتصادية وعنأو مجموعة أفراد أو مراكز قوى وجماع

و ماله أما يساعد على الجريمة أو العنف  عالم نشر أو عرضويحظر على وسائل اإل
العام ، وبإمكان القطاع فراد الخاصةالتدخل في حياة األو ، قليات في أي مجتمعتأثير سلبي على األ

لقطاع الخاص على امتالك عالم في ظل هذه النظرية ولكنها تشجع اوالخاص أن يمتلكا وسائل اإل
 2عالم.وسائل اإل

صبحت تحت أعالم ليها نظرية الحرية  بأن وسائل اإلت إتي تعرضومن االنتقادات ال
فراد الخاصة دون في حياة األ، وتقحم نفسها إلى األخطارخالق العامة شعار الحرية تعرض األ

أن  عالمية الرخيصة، كماثارة وتسويق المادة اإلمور التافهة من أجل اإل، وتبالغ في األمبرر
ح المجتمع وذلك من شخاص الذين يملكون على حساب مصالعالم أصبح يحقق أهداف األاإل

وكذلك من خالل تدخل المعلنين في السياسة  ،عالم ألهداف سياسية أو اقتصاديةخالل توجيه اإل
، فالحرية طار الذوق العامإأن تكون في بشرط وهنا يجب أن ندرك أن الحرية مطلوبة  ،التحريرية

 3لى المجتمع ويمزقه.إوهذا يسئ  ،لقة تعني الفوضىالمط
 جاهات القائم باالتصال نحو مفهوممن خالل التعرف على ات تستفيد الدراسة من النظرية

ة له أثناء ممارسته لعمله ، وحجمها والمساحة المتاحلتشريعات الفلسطينية الناظمة لهاواالحرية 
الحصول على المعلومات ونشرها في الصحف والمعوقات التي تمنعه من  ،دون قيود الصحفي
 .الفلسطينية
 

 

 نظرية المسئولية االجتماعية:ثانيًا: 
   :نشأة نظرية المسئولية اإلجتماعية  .7

المتفائلة  التحررية النظرة تتبنىجتماعية من النظريات التي نظرية المسؤولية اإلتعد 
كانت من الدولة أو سواء لضغوط المستسلم لو نسان االنهزامي لى اإلإتوجهت والتي لإلنسان 
نسان  العاجز المتكاسل الرخو الجبان الذي ال علنت الحرب بال هوادة على اإلألذلك  ؛المجتمع

 .على تحقيق طموحه على اآلخرينيؤمن بالتغيير والمقاومة والممانعة الذي يعتمد 
ة قد تتحول في ية المطلقومن هذا المنطلق خرج مجموعة من الباحثين الذين وجدوا أن الحر 

 .حريات االنسان بل وحرية المجتمع لى وحش يفترسإلحظة ما 
                                                           

 .70(، ص7113) القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 7وتحديات قرن، ط  ،االتصال االعالمي آفاق المستقبلعبد المجيد شكري،  (1)
 .227، صالمرجع السابقمحمد منير حجاب،  (2)
) األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 7، طاالتصال الجماهيري واالعالم " التطور، الخصائص، النظريات"راد، كامل م  (3)

 .230ص ،(2477
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انون ن الحرية التي تناسب العمل الصحفي هي الحرية النسبية وليست المطلقة بحدود القإ
حرية فان مفهوم  ،نسانيةع من القيم اإل، وقلما اعترفت الحرية المطلقة بأي نو وبحدود الصالح العام

 .المسؤولية ما يشبهلى إيب للحرية المطلقة وتحويلها تهذ وهالمسؤولية 
 بإنشاءوطالبت  ،ن كل حرية يقابلها مسئولية اجتماعيةأ ،عالمحرية وسائل اإل لجنةأكدت 

نظرية المسئولية االجتماعية تلبية ومن ثم ظهرت  ،هيئة اختيارية لإلشراف على انحراف الصحافة
 لالحتياجات المتجددة للمجتمعات المعاصرة

 االجتماعية،ية بحرية قائمة على المسئولية عالمه النظرية على ممارسة العملية اإلوتقوم هذ
ل ا على آداب المهنة بعد أن استخدمت وسائوظهرت القواعد والقوانين التي تجعل الرأي العالم رقيب  

فهوم ساءة الحرية أو مإلى إدى أ خبار الجنس والجريمة مماأثارة والخوض في عالم في اإلاإل
 1الحرية.

يجب أن تقبل وسائل و  ،ويرى أصحاب هذه النظرية أن الحرية حق وواجب ومسؤولية
ويمكنها القيام بهذه االلتزامات من خالل وضع  ،تجاه المجتمع معينةعالم القيام بالتزامات اإل

 ونالحظ أن هذه ،مثل الصدق والموضوعية والتوازن والدقة لإلعالممهنية  مستويات أو معايير
قبولها  لهذه االلتزامات أن طار إعالم في ويجب على وسائل اإل ،ليها نظرية الحريةإالمعايير تفتقد 

تنوع اآلراء ويجب أن تعكس  ،طار القانون والمؤسسات القائمةإفي تنظيم أمورها ذاتيا  ىتتول
الم مستويات عن يتوقع من وسائل اإلأالحق في لــه لجمهور العام ان أكما ، فكار في المجتمعواأل
مبرره تحقيق هذه المصلحة ن يكون أدخل في شؤون وسائل االعالم يمكن ن التأو  ،داء علياأ

مام المجتمع أعالميين في وسائل االتصال يجب أن يكونوا مسئولين ن اإلألى ذلك إضف أ ،العامة
 2عالمية.مام مؤسساتهم اإلأباإلضافة الى مسئولياتهم 

 المجتمعات في االجتماعية والمسؤولية الصحافة حرية بين يقالنظرية التوف هذه واستهدفت 
 نظرية ركزت أنه بينما هذا معنى"  مسؤولية يقابلها حرية كل"  أن   النظرية هذه ترى الليبرالية، حيث

 التوجه" يكون على المسؤولية، وبذلك أساسا   الجديدة النظرية ركزت الحرية على أساسا   الحرية
 بالرسالة جتماعيواإل وااللتزام األخالقي الذاتية المراقبة هي اإلعالم في الفلسفة لهذه األساسي
 3 ."والمبادرة الحرية واالستقالل بقيم التضحية دون الصحافة تؤديها التي السامية

 

 السياسي النظام تخدم ن  أ اإلعالم وسائل على يجبلنظرية المسئولية االجتماعية  ووفقا  
 المجتمع تهم التي المسائل كافة في المفتوحة الحرة المناقشة طريق نوع اإلعالم، طريق عن القائم

                                                           
 .713، صالمرجع السابق بسام المشاقبة، (1)
 713، ص المرجع السابق نفسه  (2)
 رسالة ماجستير غير منشورةبمؤسسات صحفية بمدينة قسنطينة، أحالم باي، معوقات حرية الصحافة في الجزائر، دراسة ميدانية  (3)

  .08ص ،( 2441)الجزائر: جامعة منتوري قسنطينة ، 
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 أحكام إصدار األخيرة هذه تستطيع حتى واألرقام بالحقائق الجماهير تنوير مسؤولية عليها تقع كما
 الحكومة أعمال تراقب أن اإلعالم وسائل على كذلك العامة، األحداث على وصحيحة متزنة

 1.والجماعات األفراد لمصالح صيانة ةالعام والهيئات والشركات
 

 

 2هذه النظرية : ظهورالظروف التي ساهمت في   .6
 عالم في تغيير المثير من معالم الحياة.اإلدور تكنولوجيا االتصال و  . أ
لى عنصر إعالم المختلفة التي تحولت لموجه للصحافة الغربية ووسائل اإلالنقد المرير ا . ب

 اتها وتوسع حجمها وازدياد أهميتها.ضغط على الحكومات بعد تنامي احتكار 
لى أخالقيات إحاجة وال ،خالقيةافة وتبلور تقاليدها المهنية واألرساء قواعد مهنة الصحإجــ. 

 .عالمية تصون هذه المهنة وتحمي قيم المجتمعإ
 

 3أهداف نظرية المسئولية االجتماعية:  .2
 .االنفعالقاش الموضوعي البعيد عن لى مستوى النإرفع مستوى التصادم   . أ
 .خرىهداف االجتماعية األلى جانب األإالم والترفيه والحصول على الربح عاإل  . ب

 
 

 4:ئولية االجتماعيةمحددات نظرية المس  .4
وال  ،عالم من خالل مواثيق الشرف الخالصةربط العاملين بأجهزة اإل تقوم النظرية على 
االحتكارات واالستغالل  كمقاومة عالمجلها وسائل اإلأيجابية التي تناضل من للقيم اإل تتعرض

بد  حق وواجب ال ن الحريةأومساعدة الشعوب على طلب الحرية، كما  ،والتقريب بين شعوب العالم
رة يجب أن تضطلع بها ن يشعر المجتمع بهذه الحرية التي تحمل في طياتها تبعات كثيأو 

خالل القيام بالوظائف الجمهور من  معالمية بمسؤولية أخالقية وقانونية أماالمؤسسات اإل
 بالمحددات التالية:

ي جميع عالم والمناقشة والحوار المفتوح فالسياسي القائم وذلك عن طريق اإل خدمة النظام  . أ
 .المسائل التي تهم المجتمع

تنوير الجماهير بالحقائق واألرقام تنويرا  يجعل من اليسير عليه أن يحكم نفسه بنفسه حكما   . ب
 عامة.صحيحا  على األحداث ال
                                                           

 .08ص المرجع السابق نفسه ، (1)
 .207، صالمرجع السابق كامل مراد ،  (2)
 .227ص المرجع السابق،محمد منير حجاب ،  (3)
 . 711، صالمرجع السابقكامل مراد،   (4)
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خيرة الخاصة أو الحيلولة دون سيطرة األرعاية المصالح العامة وتفضيلها على المصالح جـ. 
 حتى ال تضر بالمصالح العامة.

ما تثير عقولهم وتشجع ثارة الغرائز بقدر إفلسفة هذه النظرية تنحصر في عدم أن  يتبينمن هنا 
ية تسد حاجة القارئ لصحافة هي نظر ن نظرية المسئولية االجتماعية لإلعالم واإهذه العقول، 
لى القراء والمستمعين والمشاهدين إوتحاول توصيلها  ،نها ال تبحث عن الحقيقةأالسريعة كما 

 وتحملهم للسعى وراءها.
 

 

  :ليها نظرية المسئولية االجتماعيةالمبادئ التي تقوم ع  .5
 .عالمللمجتمع يجب أن تتقبلها وسائل اإلهناك التزامات معينة  . أ
 تنفيذ هذه االلتزامات يجب أن يكون من خالل المعايير المهنية الراقية لنقلإن  . ب

 المعلومات مثل الحقيقة، الدقة، الموضوعية والتوازن.
 قبول هذه االلتزامات وتنفيذها يتطلب التنظيم المهني الذاتي لوسائل اإلعالم في إطارجـ. 

 القوانين والمؤسسات القائمة.
 الم بأي حال ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة والعنفيجب أن تتجنب وسائل اإلع . د

 والفوضى أو يثير األقليات في المجتمع.
 يجب أال تقل مسؤولية الصحفي أو المهنيين في وسائل اإلعالم أمام المجتمع عنهـ. 

 مسؤوليتهم أمام المالك وأسواق الصحف في التوزيع أو اإلعالن.
 آلراء في المجتمع وحق األفراد في الردتعدد الوسائل اإلعالمية بما يعكس تنوع ا . و
 1.والتعليق في مختلف وجهات النظر 
فإن  وبالتالي ا،راقي   اإنجاز   يتوقع والمجتمع الجمهور يجعل السابقة بالمعايير االلتزام إن . ي

 العام. النفع تحقيق يستهدف الحالة هذه في تدخله
عن  المجتمع أمام ماإلعال وسائل في المهنيين أو الصحفي مسؤولية تقل أال يجب . ن

 2.اإلعالن أو التوزيع في الصحف وأسواق المالك أمام مسؤوليتهم
في التعرف على اتجاهات القائمين باالتصال  من خالل نظريةالتستفيد الدراسة من و 

دراكهم ووعيهم بوظائف الصحافة ومدى إالمسئولية االجتماعية الصحافة الفلسطينية نحو مفهوم 
، ومدى تأثيرها على ممارستهم ومواثيق الشرف الصحفياعية وأخالقيات المهنة ومسؤولياتها االجتم

 لعملهم.
 
 

                                                           
 .07ص، (م2447) القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 7، طالمسئولية االجتماعية للصحافةحمد حسام الدين، م(1)
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 نظرية حارس البوابة:ثالثًا: 

   نشأة نظرية حارس البوابة: ا.

حتى تصل الى الجمهور  نه طول الرحلة التي تقطعها المادة االعالميةـأتقوم فكرة النظرية ب
لما طالت المراحل التي تقطعها نه كأقرارات بما يدخل ويخرج، و  يها اتخاذو بوابات يتم فأتوجد نقاط 

عدة أفراد  وأالتي يصبح فيها من سلطة فرد عالم ازدادت المواقع خبار حتى تظهر في وسيلة اإلاأل
وهذا يفسر النفوذ الكبير  ،دخال تعديالت عليهاإالرسالة ستصل بنفس الشكل أو بعد ما اذا كانت 

 1تقال المعلومات.لحراس البوابات في ان

بدون استخدام مصطلح حارس وركزت تلك الدراسات على المحاور الرئيسية لحراس البوابة 
حيث قدمت تحليال   ،السيطرة أو التحكم :أهمها، وتناولت تلك الدراسات مضامين متنوعة البوابة

دراك ار واإلعي في غرفة التحرير واألخبوظيفيا  ألساليب السيطرة والتحكم التنظيمي واالجتما
 2المتناقض لدور العاملين في الصحف والمجالت.

ي تناولت القائم باالتصال، من أفضل نظريات االتصال الت "لوين"واعتبر العلماء أن نظرية 
لى الجمهور، حيث إفيما يتعلق بانسياب المعلومات  عالمية دورا  مهما  ويؤدي حارس البوابة اإل

 3:ينحكم في تلك المعلومات من ناحيتيت

دخال ما إعالمية في تبارات الشخصية لحراس البوابة اإلتتحكم في االع ولى:الناحية األ  . أ
حداث تأثير على إتيار تلك المعلومات عمديا  بغرض يريدون من معلومات وقد يتم اخ

 الجمهور المناسب.
حتاجها تي يلى حجب الحقيقة أو المواد الإعالم أحيانا  قد تلجأ وسائل اإل الناحية الثانية: . ب

رس البوابة ن حإية بنيانه االجتماعي، وبالتالي فالثقافية، وحما هالجمهور لتعزيز ثوابت
نه قد يحرمهم من معلومات إف ،ة للجمهورنيحته لمعلومات معتاإعالمية من خالل اإل

 أخرى.
ويوضح محمد حجاب أنه يوجد مجموعة من حراس البوابة يقفون في جميع مراحل السلسلة 

وها قلحق في أن يفتحوا البوابة أو يغل، ويتمتع هؤالء الحراس بامقتضاها نقل المعلوماتالتي يتم ب
 4جراء تعديالت على الرسالة التي ستمر.إمن حقهم  ليهم كما أن  إرسالة تأتي  ةأمام أي

                                                           
 .210(، صم7117: دار النهضة العربية ، )القاهرة  7ط ،األسس العملية لنظريات االعالمجيهان رشتي، (1)
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، مكان استراتيجي في سلسلة االتصالحارس البوابة يعني السيطرة على  أن   باحثةترى الو 
عالم، وتنظم هذه المراحل " حدى وسائل اإلإات بمراحل مختلفة حتى تظهر في ومحيث تمر المعل

، ما يتطلب فهم وظيفة حراس البوابة وفهم ع المعلومات التي ستمر من خاللهاالبوابات" قدر ونو 
 .االمعلومات التي تتحكم في القرارات التي يصدرونه

 العوامل التي تؤثر على قرارات حارس البوابة االعالمية؟ .6

عالمية وهي تؤثر على قرارات حارس البوابة اإلن أهناك مجموعة من التأثيرات يمكن 
 1كالتالي:

يديولوجية، حيث تؤثر سياسة الدولة وطبيعة النظام السياسي على محتوى ما تقدمه تأثير األ . أ
 وسائل االعالم.

ة حيث تؤثر القوانين المنظم عالمية،على المضمون من خارج المؤسسة اإل التأثير . ب
 وجماعات الضغط.

هداف الموضوعة ضمون المقدم من خالل سياستها واألالم على عالميةتأثير المؤسسة اإلجــ. 
 و الربح أو الموازنة.أسعيها نحو تحقيق المصلحة العامة لها و 

، والمصادر التي يعتمد عليها خباريةوتبرز فيه قيود الوقت، والقيم اإل، تأثير نظام العمل . د
 .القائم باالتصال

التأثيرات التي يحدثها القائم باالتصال في المضمون من خالل خصائصه وصفاته هــ. 
   واتجاهاته وكفاءته المهنية.
لى وجود العديد من إعالمية وابة اإلعالمية التي تناولت حارس البوتوصلت الدراسات اإل

 ،2ا ينشر وما ال ينشر، وتؤدي دورا  أساسيا  في تحديد مل التي تؤثر على القائم باالتصالالعوام
 :ى عمل حارس البوابة االعالمية هيهم العوامل التي تؤثر علمن أو 

 

 معايير المجتمع وقيمه وتقاليده: . أ
ساسية التي عالمية من القوى األه المؤسسات اإلطار إالنظام االجتماعي الذي تعمل في  يعد

قرارها، ويعمل ومبادئ يسعى إلاالجتماعي على قيم تؤثر على القائمين باالتصال، وينطوي النظام 
قد ال يقدم القائم و ، ظيفة التنشئة االجتماعية السائدةويرتبط ذلك بو  ،على تقبل المواطنين لها

                                                           
العدد  عالم،المجلة المصرية لبحوث االماجدة مراد، العوامل المؤثرة على بناء القائم باالتصال ألجندة األخبار في االذاعة المصرية،  (1)
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 .217ص ، المرجع السابقمحمد حجاب،  (2)



 

31 

 

غفال نتيجة تقصير ، وقد ال يكون هذا اإلكاملة لألحداث التي تقع من حوله تغطيةعلى باالتصال 
 .1الفضائل الفردية أو المجتمعية حساسا  بالمسئولية والحفاظ على بعضإو عمل سلبي، ولكن أ

معايير ذاتية تتضمن عوامل التنشئة االجتماعية والتعليم واالتجاهات والميول   . ب
 واالنتماءات والجماعات المرجعية:

في ممارسة دور حارس البوابة  تؤدي الخصائص والسمات الشخصية للقائم باالتصال دورا    
بقة االجتماعية، التعليم، االنتماءات الفكرية، أو العقائدية، عالمية مثل: النوع، العمر، الدخل، الطاإل
 2حساس بالذات.اإل

ويعد االنتماء عنصرا  محددا  من محددات الشخصية ألنه يؤثر في طريقة التفكير أو 
 3التفاعل مع العالم المحيط بالفرد .

قتصادية واإلليمية واالجتماعية والسياسية لى بعض الجماعات التعإالفرد ينتمي  كما وأن
وتتمثل قيمهم  ا في الدوافع والميول واالتجاهاتالتي تعد بمثابة مرجعيات يشارك فيها الفرد أعضاءه

 4ومعاييرهم في اتخاذ قراره أو قيامه بسلوك معين.
 

، وعالقات عالمية، مصادر األخبار المتاحةيير مهنية تشمل سياسة الوسيلة اإلمعا  .ِّج
 العمل وضغوطه:

أن القائم باالتصال يتعرض للعديد من  "وتني"السيد نقال  عن  يوليلحسن مكاوي  يذكر
ليها والتوقعات التي تحدد إعالمية التي ينتمي ي تؤثر على توافقه مع المؤسسة اإلالضغوطات الت

 5دوره في نظام االتصال.

، وعالقات لمتاحةخبار اعالمية ومصادر األمعايير المهنية سياسة الوسيلة اإلوتتضمن ال
 ، ويمكن الوقوف عليها على النحو التالي:عمل وضغوطهال

 عالمية:سياسة المؤسسة اإل .0

مجموعة المبادئ " عبد المجيد ومحمود علم الدين السياسة التحريرية بأنها: عرفت ليلى
حفي، والقواعد والخطوط العريضة التي تتحكم في األسلوب أو الطريقة التي يقدم بها المضمون الص

، وتظهر في من جانب أفراد الجهاز التحريري بل مفهومة ضمنيا   ؛غير مكتوبة وتكون في الغالب
                                                           

 .711،787ص، (م7118 )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،7، طاالتصال ونظرياته المعاصرةحسن مكاوي، ليلي السيد،   (1)
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وتخضع لقدر من المرونة تختلف درجته من صحيفة ألخرى  ،سلوكهم وممارستهم للعمل الصحفي
 .1ومن فترة ألخرى داخل الصحيفة نفسها

مور الصحافة يتعرضون لضغوط عديدة من أالقرني أن القائمين على  يويذكر عل 
االتجاهات الصحفية والمؤسسية حيث إن أجندة المؤسسات السياسية هي التي تحدد بطريقة مباشرة 

، األول لى الرقابة التي تتبع نوعينإة ضافإ ،أجندة الصحفيين تجاه األحداث والوقائع التي يواجهونها
ن الضغوط الخارجية ، الثاني هو الرقابة السلبية الناتجة عالذاتية الناتجة عن قناعة الصحفيالرقابة 

 2 اإلعالمية.على المؤسسات 

وحدد محمد عبد الحميد نتائج تأثير سياسة المؤسسة على األداء المهني للقائم باالتصال 
 3على النحو التالي:

اهتماماته بالجمهور  ةعالمية في مقدملى المؤسسة اإلإيضع القائم باالتصال انتماءه  . أ
 وحاجاته. 

عالمية كلما تعددت المكاسب التي يحققها القائم المؤسسة اإللى إترتفع قيمة االنتماء  . ب
 و السلطة أو النفوذ.أيمكن أن يتبلور في مفهوم الثروة باالتصال من هذا االنتماء الذي 

اف وتنفيذ هدائم باالتصال والمؤسسة من حيث األتحدث حالة من التوحد بين القجـ. 
 .نتاج والنشر والتوزيعسياساتها في مجاالت اإل

فهوم تصال من مصادر المعرفة أو المعلومات وتعامله معها بمقتراب القائم باإلإيتأثر  . د
ن تنفيذ أهداف المؤسسة وسياستها تتم بشكل آلي ويؤثر إالتوحد ونتائجه، وبالتالي ف
  .على ترتيب أجندة النشر

عالمية لقوى التي تدعم وجود المؤسسات اإلتثير هذه الصورة البحث في دور اهـ. 
ساليب أئم باالتصال، وتحديد أولوياتها و جندة المشتركة للمؤسسة والقاستمرارها في رسم األوا

 4.مع المفاهيم السائدة في المؤسسة النشر بما يتفق
 :خبارمصادر األ .6

، وصعوبة تغناء القائم باالتصال عن جمهورهلى امكانية اسإأشارت معظم الدراسات  
 1خبارية والمهنية في اآلتي:المصادر على القيم اإلثل تأثيرات استغنائه عن مصادره وتتم
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 خبار معينة بطرق عديدة.ألى إنباء بتوجيه االنتباه تقوم وكاالت األ . أ
 تؤثر الوكاالت على طريقة توزيع وسائل االتصال لمراسليها لتغطية األحداث الهامة. . ب

 .ىمدن الكبر ث المتوقع حدوثها في التصدر وكاالت األنباء سجال  يوميا  باألحداجــ. 
 نباء بشكل غير مباشر النموذج الذي يتعرض له المسئولون عن التحرير.تقدم وكاالت األ . د

 تقلد الصحف الصغرى الصحف الكبرى في أسلوب تحليل المضمون.هــ. 
 

 عالقة العمل وضغوطه:.2

تضع عالقات العمل بصماتها على القائم باالتصال حيث يرتبط مع زمالئه في العمل في 
ة أولية بالنسبة للقائم تفاعل تخلق بعدا  اجتماعيا  وترسم من خالل هذه العالقة جماععالقات 
يتعاملون مع العالم من خالل ، و يتوحدون مع بعضهم داخل المجموعة ، وبالتالي تجدهمباالتصال

حساسهم الذاتي داخل الجماعة، وهذا ما يجعل الصحفي متعمدا  بدرجة كبيرة على هذه الجماعة إ
 2المعنوي.  ودعمها

 معايير الجمهور: .4

دها توقعاته يؤثر الجمهور على القائم باالتصال، فالرسائل التي يقدمها القائم باالتصال تحد
، ويتعين على يجابي في عملية االتصالإن هنا يقوم الجمهور بدور ، ومعن ردود فعل الجمهور

 3ى قراراته تأثيرا  كبيرا .تصوره للجمهور يؤثر عل ألن ةلقائم باالتصال تحديد جمهوره بدقا

لى أي إالمؤثرة على نظرية حارس البوابة تفضي  أن العوامل االجتماعية باحثةوهنا ترى ال
عالم تعكس هذا االهتمام ن وسائل اإلا  ، و إلقرارهانظام اجتماعي يشتمل على قيم ومبادئ يسعى 

الجماعات المرجعية التي  نأنب لى جاإم الثقافية واالجتماعية السائدة بمحاولتها الحفاظ على القي
 .ي تحديد ميوله واتجاهاته ودوافعهليها القائم باالتصال تضطلع بدور فإينتمي 

 نقد حارس البوابة:

، اتصال القائمة داخل جماعة بعينهال على قنوات اإلإرس البوابة ال ينطبق مفهوم حا إن
عالم رير المسئولة في وسائل اإلات التحن وكاالت األنباء وهيئمثل فريق المحررين، ونظرا  أل

                                                                                                                                                                          
سلسلة بحوث "،  المعالجة الخبرية التليفزيونية العربية بين المتطلبات المهنية والتوجهات السياسيةعبد القادر شعباني وآخرون،  (1)

 .70(، ص2440)تونس: اتحاد االذاعات العربية، 58 اذاعية
 .3، صالمرجع السابقالقرني،  يعل (2)
 .22( ص7110 مكتبة العبيكان، ، بدون طبعة)الرياض:تأثير وسائل االعالم: دراسة في النظريات واالساليبمحمد الحصيف،  (3)
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ن مفهوم حارس البوابة ال إ، لهذا ف"لوين"الجماهيري ال تمثل جماعة اجتماعية بالمعنى الذي قصده 
 1يصلح للتطبيق على كل فئات القائمين باالتصال.

 2ويذكر محمد الجوهري أن باس يقترح التمييز بين المجالين التاليين:

صحفيون الذين يتولون جمع نباء والمخبرون الاالت األجال الرئيس الذي تمثله وكالم .7
، ويحدد هذا المجال األحداث التي تستحق الكتابة والنشر عنها، ومن ثم يحدد األنباء

 لى القائمين باالتصال.إخبار التي تصل األ
مته  على ، وتقتصر مهنباءالتحرير التي يعمل فيها محررو األدارات إالمجال الثاني وتمثله  .2

وظيفة حارس  ن أن  وهذا ما يبي   ،الخام الواردة من المراسلين عالميةوتحرير المادة اإل تعديل
 . ةعلى حد بشكل منفصل وعلى نحو مختلف في كل مجال ىالبوابة تؤد

 
 :عالميةلتفسيرية لنظرية حارس البوابة اإلالنماذج ا

ليها لبيان لتي تعتمد ععالمية المرتكزات التفسيرية لنظرية حارس البوابة اإلالنماذج اتشرح 
 طار عملية االتصال:إعمل حارس البوابة في 

 :نموذج لوين . أ
ترض أن تدفق ، حيث أنه يفل من استحدث فكرة تدفق المعلوماتأو  "كيرت لوين"يعد 

عالمي بسلسلة من البوابات التي المعلومات غير متساو في جميع األحوال، ويمر التدفق اإل
ذا النموذج خمسة ويضم ه ،يحملون صفة حراس البوابةيسطر عليها أفراد أو مؤسسات 

و أوجهة ، المستقبل، والعناصر أساسية هي: مصدر المعلومات، المرسل، قناة االتصال
 3الهدف.

 نموذج شومكير ورايس: . ب

على محتوى ما تقدمه  انتؤثر سياسة الدولة وطبيعة النظام السياسي أن بين شومكير ورايس 
، عالميةعلى المضمون من خارج المؤسسة اإل التأثير األولى المرتبةوسائل االعالم، ويأتي في 

لمقدم عالمية على المضمون اة اإلمثل تأثيرات القوانين المنظمة وجماعات الضغط ثم تأثير المؤسس
 خبارية، المصادر" قيود الوقت، القيم اإل :تأثير نظام العمل ويشملثم ، وأهدافها من خالل سياستها

                                                           
 .217ص ،المرجع السابقمنال المزاهرة ،  (1)
 .33(، ص7112طبعة)االسكندرية: دار المعرفة الجامعية،، بدون علم االجتماع ودراسة االعالم واالتصالمحمد الجوهري وآخرون،  (2)
 727 ،722ص (،2477)عمان: دار المسيرة والتوزيع، 7، طاالتصال الجماهيري واالعالمي كامل مراد، (3)
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تماد عليها، والتأثيرات التي يحدثها القائم باالتصال في المضمون من خالل التي يتم االع
 1خصائصه وصفاته واتجاهاته.

 نموذج وستلي وماكلين :جـ. 
هذا النموذج الى أربعة  ، وينقسمدمته كيرت لوينقيعتبر هذه النموذج تطويرا  للنموذج الذي 

، ويشتمل الفرد األحداث التي تقع من حوله يركز القسم األول على الحالة التي يشاهد بها، أقسام
، الذي اما  اجتماعيا  يؤثر في المتلقيو جماعة أو نظأر المعلومات الذي قد يكون فردا  على مصد

، ويظهر دور حارس البوابة في ويحيطه علما  بمدى تأثير رسالته يصدر رجع الصدى للمصدر،
نظر المصدر،  ةئم احتياجات المتلقي من وجهي تالالقسم الثالث حيث يقوم باختيار األحداث الت

 2لى المصدر.إلى حارس البوابة ومن ثم إي ويأخذ القسم الرابع في االعتبار رجع الصدى من المتلق

 نموذج جايبر وجونسون:د.

العالقة  نإبوابة والمصدر، ووفقا  للنموذج فيقدم هذا النموذج تصورا  للعالقة بين حارس ال
دراك ا  بوابة لما تفرضه مقتضيات العمل و تتم قراءتها من خالل رؤية حارس ال ينالتبادلية بين الطرف

 3ت الجمهور.ماواهتما البوابة لألهداف الخاصة بالمصدر حارس
 

 نموذج مالتزاك:هــ. 

طار اجتماعي إتتم في  ،طرافماهيري كعملية معقدة ومتشابكة األيتناول االتصال الج
مليتي االختيار والتشكيل، وتؤدي ي القائم باالتصال أثناء ع، وتوجد مجموعة عناصر تؤثر فنفسي

عليه، وتشمل هذه الضغوط ضغوط الرسالة، والوسيلة،  لى اختيار محتويات معينة مما يعرضإ
، ووجود القائم باالتصال في فريق القائم باالتصال عن نفسه، وبناء شخصية القائم باالتصال

، والبيئة االجتماعية للقائم وضغوط الجمهور ة،إعالميعدا عن وجوده في منظمة  العمل،
 4باالتصال.

 نموذج باس: . و

تين ويطلق على المرحلة األولى لى مرحلإعالمية عملية حراسة البوابة اإليقسم هذا النموذج 
 ،عالميةلى المؤسسة اإلإفيها جمع المراسلين والمندوبين األخبار لتقديمها  ، ويقصدلة الجمعحمر 

المرحلة الثانية داخل المنظمة ، بينما تتم  ط اهتمام دراسات القائم باالتصالمح وتشكل هذه المرحلة
                                                           

 .247، المرجع السابقماجدة مراد،  (1)
 .773، صالمرجع السابقكامل مراد،  (2)
 .204، صالمرجع السابقمنال المزاهرة،  (3)
 .72ص  ،المرجع السابق نفسه (4)
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لى إمفردات الرسالة حتى يتم التوصل  عالمية  بتعديلمية، حيث يقوم حراس البوابة اإلعالاإل
 1الشكل النهائي وتقديمها للجمهور.

 نموذج جالتنج وروج: . ي

ت من فرصة مروره عبر مضمون ما زاد ذا توافرت فيإيركز على عدد من المعايير التي 
توقعات ، والتوافق مع العالمية وتضم هذه المعايير: الوضوح، توقيت الحدث، الضخامةالبوابات اإل

 ،واالستمرارية ،، والمفاجأةيم الثقافية واالجتماعية للمجتمعلى جانب القإالمحتملة للقائم باالتصال، 
 2.وشدة القيمةلى البنية أو التركيب واالنسجام إضافة إ

 :نموذج فسترشتال وجوهانسون . ن

احتمال عرض األخبار الخارجية هي:  يركز النموذج على ثالثة معايير أساسية تزيد من
مد النموذج أهميته من يست ذإيدلوجية القة تربط هذه العناصر بمفهوم األ، القرب، وتوجد عاألهمية

النشر أو المنع من أي مجتمع من يدلوجية حيث التأثير على القيم الخاصة بعالقته باأل
 3المجتمعات.

التعرف على اتجاهات القائمين باالتصال نحو  من خالل نظريةالوتستفيد الدراسة من 
مكن أن تشكل ، والعوامل التي يافة الفلسطينيةمفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية في الصح

ة على المعايير المهنية عندهم ، وما عالميلفة ومدى تأثير سياسة المؤسسة اإلاتجاهاتهم المخت
 ضغوطات داخلية وخارجية. منيتعرضون له 

 
 

    نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها:

 نـوع الدراسـة:  

البحوث الوصفية التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص   لىتنتمي هذه الدراسة إ
المتعلقة بطبيعة  ة الحقائق الراهنةأو دراس، ف معين يغلب عليه صفة التحديدمجموعة معينة أو موق

ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث أو مجموعة من األوضاع وذلك 
، وذلك لدخول في أسبابها أو التحكم فيها، دون ال على معلومات كافية ودقيقة عنهابهدف الحصو 

                                                           
 .213،210، صالمرجع السابقجيهان رشتي،  (1)
جامعة القاهرة ،  )القاهرة: رسالة ماجستير غير منشورةمنى فرج ، المعايير الرقابية للفيلم السينمائي الروائي في السينما والتليفزيون،  (2)

 .77ص، (2447كلية االعالم،
 71صالمرجع السابق نفسه، (3)
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ما تستهدف تقدير عدد مرات ، كوجود فروض سببية محددة مسبقا   مدبغض النظر عن وجود أو ع
 1تكرارات حدوث ظاهرة معينة ومدى ارتباطها بظاهرة أو مجموعة الظاهرات.

 

 الدراسة وأدواتهــا : امنهج
 الدراسة: اأ. منهج

 :منهج العالقات المتبادلة، و جين أساسيين هما منهج المسح تعتمد الدراسة على منه
  أواًل: منهج المسح :

وسيتم  ،سة المختلفةار باالتصال بصحف الد عينة من القائمينمسح يستخدم هذا المنهج في 
دارية د به دراسة الجوانب واألساليب اإلويقص ،طاره استخدام أسلوب مسح أساليب الممارسةفي إ

داراتوالتنظيمية التي تتبعها أجهزة اإل دف تطوير الواقع ، بهه في مختلف المجاالت اإلعالميةعالم وا 
هزة في ممارسة نشاطاتها المختلفة باعتبار التعرف على الطرق التي تتبعها األج، و التطبيقي الفعلي

ويشمل هذا النوع  ،دارية والتنظيميةينبني على مدى فعالية الجوانب اإلعالمية أن نجاح الجهود اإل
 2من المسوح الجوانب التالية:

              

مارسة ومشكالتها بالنسبة أساليب المالمختلفة ومسح  دراسة الوضع العام للوسائل اإلعالمية .7
 عالمية أو عدد من الوسائل في دولة أو مجموعة من الدول.لوسيلة إ

عالم المختلفة وأشكاله وقنواته في االتصال بفئات دراسة مدى استخدام وسائل اإل  .2
والخارجي أو العالقات العامة عالم الداخلي فة سواء في مجال اإلالجماهير المختل

 عالم.واإل
داراته إلى استخدام البحوث واإل  .7 فادة من دراسة مدى اتجاه وسائل اإلعالم وأجهزته وا 

ع الخطط ورسم السياسات وترشيد األداء اإلعالمي ونوعية هذه البحوث، نتائجها في وض
جرائها والصعوبات التي تصادف األجهزة في القيام بمثل هذه واألساليب المستخدمة في إ

 البحوث.
داراته ووسائلهت والمعيقات التي تصادف أجهزة اإلالمشكال التعرف على أهم .0 التي  عالم وا 

 .عالمية بالمستوى الفني المستهدفتعوقها عن أداء وظيفتها اإل
 

 طاره تم استخدام:: منهج العالقات المتبادلة وفي إ انياً ث
وأسبابها، ولكي  الظاهراتكيفية حدوث لى التعرف على يهدف إ وهو :وب المقارنةأسل -

لى عقد مقارنات لجوانب االتفاق واالختالف يصل الباحث إلى هذه النتيجة فإنه يعمد إ
                                                           

 .727(، ص2440) القاهرة : مكتبة عالم الكتب، 2ط ،دراسات في مناهج البحث اإلعالمي :بحوث اإلعالم سمير حسين، (1) 
.704-738ص  ،المرجع السابق نفسه (2) 
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لكي يتعرف على العوامل والمتغيرات المتكررة التي تصاحب  الظاهراتبين عدد من 
ذا كانت هذه العوامل أو المتغيرات تسبب حدوث الظاهرة ، وما إأحداثا  أو ظروفا  معينة

 ظاهراتة في حدوث نيتأثير السببي لعوامل ومتغيرات معمن الأي التأكد  ،بهذه الطريقة
 1معينة.

التعرف على العالقات بين المتغيرات المختلفة في الظاهرة أو  بهدف :الدراسات االرتباطية -
، ثل إحدى الطرق الرئيسية لهذا المنهجتمفهي مجموعة الظاهرات موضع الدراسة، 

كثر ومقدار هذه العالقة وتحليلها وتحديد تحديد العالقة بين متغيرين أو أ وتستهدف
 2.أبعادها وجوانبها المختلفة

 :الدراسة تاب. أدا
 :األداتين التاليتينالباحثة في دراستها  تستخدما 

  :ستبانةاإل -0
لتي تستخدم في صحيفة االستقصاء وهي أحد األساليب األساسية ا ت الباحثةاستخدام 

العينة المختارة أو من جميع مفردات مجتمع البحث  ة منجمع  بيانات أولية أو أساسية أو مباشر 
، وذلك بهدف التعرف على حقائق المعدة مقدما  و عن طريق توجيه مجموعة من األسئلة المحددة 
الدوافع والعوامل والمؤثرات التي تدفعهم لتصرفات  معينة أو وجهات نظر المبحوثين واتجاهاتهم أو

 سؤاال  متنوعا  مغلقا  ونصف مغلق. (01انة )ولقد تضمنت االستب ،3ةسلوكية معين
 

 وصف اإلستبيان وخطوات بنائه: 
 الحرية مفهومي نحو باالتصال القائم اتجاهات على لتعرفإلى ا ستبياناإل هدفي
في  التالية الخطوات الباحثة اتبعت وقد اليومية، الفلسطينية الصحافة في االجتماعية والمسئولية
 هي: صحيفة االستقصاء إلى أربع وحدات بتقسيم الباحثة إذ قامتستبانة إعداد اإل

، ومكان السن، ، وتشمل " النوعللقائم باالتصال والديموغرافية السمات العامة :الوحدة األولى 
ماء السياسي، مجال ، واالنتتخصص، والمؤهل العملي، الصحيفة، والالسكن، والحالة االجتماعية

 .العمل الصحفي"
تجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية خالل الفترة ا :الوحدة الثانية

يات المتاحة في الصحف مساحة الحر و ، ، وتتناول مفاهيم الحرية الصحفيةم2477-م2440
 صحفيين في توفير الحريات الصحفية.، دور نقابة الالفلسطينية

                                                           
 .702، صالمرجع  السابقسمير حسين،  (1)
 .703ص ،المرجع السابق نفسه (2)
 .240ص المرجع السابق نفسه، (3)
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م المسئولية االجتماعية في الصحافة الفلسطينية اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهو  :الوحدة الثالثة
ومدى ارتباطها بالحريات  وتتناول مفاهيم المسئولية االجتماعية ،2477- 2440خالل الفترة 

 .الصحفية
ولية االجتماعية في قانون : اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئالوحدة الرابعة
اللوائح وتتناول  ،م2477 -م2440الصحفي خالل الفترة  ومواثيق الشرفوالنشر المطبوعات 

 ميثاق الشرف الصحفيو ، والنشر، وقانون المطبوعات ر القانوني المنظم لحرية الصحافةطاواإل
 .وأخالقيات الممارسة المهنية الصحفية

العالقة بين ملكية الصحيفة واتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية  :الوحدة الخامسة 
وتتناول ملكية الصحيفة ومدى ارتباطها م، 2477-2440والمسئولية االجتماعية خالل الفترة 

القائم نواع الضغوطات التي تواجه وأ، الجتماعية في الصحافة الفلسطينيةة والمسئولية ايبالحر 
 .ة خالل فترة الدراسةباالتصال في الصحيف

ل تعرضت لها الحريات الصحفية في الوسائ تحديد أبرز المظاهر السلبية التي :الوحدة السادسة 
مصادرة ، و والرقابة الصحفية، لصحفغالق اإوتناولت  ،م2477-2440االعالمية في الفترة 

 .وغيرها بعض الصحف ومنع توزيعها
السلطة أراضي ممارسة العمل الصحفي في قات وتناولت أبرز معي :قاتمعيال الوحدة السابعة: 

 .م2477-2440ترة الوطنية الفلسطينية خالل ف
المقترحات التي يمكن أن تساهم في الحفاظ  ة منمجموع تضمنتو  المقترحات: الوحدة الثامنة: 

 .على حرية الصحافة ومسؤوليتها االجتماعية وتحسن ظروفها
 
 

 االستبيان صدق (Scale Validity :) 

 الطرق التالية ةالباحث تاستخدم وقد ، 1" لقياسه وضع ما قياس على قدرته"  ويقصد به     
 :االستبيان صدق من للتأكد

 :(Trusties Validity) المحكمين صدق . أ

 المتخصصين من ،2المحكمين من مجموعة على االستبيان بعرض الباحثة قامت     
، كما قامت بتجريبها الفقرات بعض صياغة بتعديل ذلك ضوء في وقامت بآرائهم، لالستئناس

  .يلها حتى أصبحت بصورتها النهائيةوأخيرا  تم تعد ،( مبحوث51على )

                                                           
 .73ص م(،7188) عمان : دار الشروق للنشر والتوزيع ،  7ط القياس والتقويم التنربوي، سليمان عبيدات، (1)
 غزة–أ.د سمير صافي ، أستاذ االحصاء في الجامعة االسالمية      - : المحكمون هم (2)

 غزة–أ.د عزو عفانة نائب عميد كلية التربية  في الجامعة االسالمية  -
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 1:(Internal Consistency Validity) الداخلي االتساق ب. صدق 
 اشتراك أي ألخرى، فقرة من الفرد أداء في التجانس"  بأنه الداخلي االتساق يعرف صدق

 ."الفرد في معينة خاصية قياس في االستبيان فقرات جميع

                                                                                                                                                                          

 غزة-ي جامعة األقصىرق التدريس فمناهج وطأ.د محمود األستاذ أستاذ  -
 غزة–د.أمين واقي أستاذ الصحافة واالعالم في الجامعة االسالمية  -
 غزة-د.حسن أبو حشيش أستاذ الصحافة واالعالم في الجامعة االسالمية  -
 غزة-د. زهير عابد أستاذ الصحافة واالعالم في جامعة األقصى -
 غزة-م. إيهاب الغصين رئيس المكتب االعالمي الحكومي -

 .72ص (،7182الجامعة األردنية،)عمان: 7، طمبادئ القياس النفسي والتقويم التربويسبع أبو لبدة،  (1)
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 بين بيرسون ارتباط معامل إيجاد طريق عن لالستبيان يالداخل االتساق صدق إيجاد تم وقد

 :ذلك توضح التالية والجداول ككل، االستبيان مع االستبيان في فقرة كل
 

 (1جدول )
مع  الصحافة الفلسطينيةمعامالت ارتباط بيرسون لفقرات مجال اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم الحرية في 

 المجال ككل
 

 الفقرة م
 معامل

 باطارت
 بيرسون

7 
أعتقد أن مفهوم الحرية يعني التعبير عن مختلف التيارات الفكرية والسياسية فضال  عن 

 تعزيز قيم االنتماء السياسي.
0.523** 

 **0.732 أرى أن مفهوم الحرية يرتبط بشجاعة الصحفي ووعيه بقضايا مجتمعه. 2
 **0.773 وعات الغريبة والشاذة.باعتقادي أن مفهوم الحرية يتطلب تقديم األخبار والموض 7
 **0.486 أرغب بأن تكون الحرية الحصول على المعلومات بسهولة والعمل على نشرها. 0
 **0.487 أرى ان الحرية تسمح بنقد الحكام والعمل على كشف الحقيقة.  3
 **0.699 أعتقد أن الحرية تعني الديمقراطية وحرية التعبير دون قيود. 0
 *0.455 ا ازاء مفهوم حرية الصحافة وتطبيقاتها في العمل الصحفي.أشعر بالرض 1
 **0.465 أشعر بأن الحريات الصحفية في قطاع غزة شهدت تقدما  واضحا  خالل اآلونة األخيرة  8

1 
أشعر بأن الحريات الصحفية في الضفة الغربية شهدت تقدما  واضحا  خالل اآلونة  

 األخيرة.
0.401* 

74 
بة الصحفيين تمارس دورها الفاعل في توفير الحرية الصحفية للقائم أرى أن نقا

 باالتصال في الصحافة الفلسطينية. 
0.519** 

 **0.471 أعتقد أن حرية الصحافة مقيدة بالتشريعات والقوانين التي تجيز حبس الصحفيين.  77
 **0.521 استها التحريرية. أشعر بأنه ال توجد حرية صحيفة ألنها تتقيد بنمط ملكية الصحيفة وسي 72
 *0.430 أتوقع بأنه ال يوجد تعارض بين مفهوم الحرية وااللتزام بالسياسة التحريرية . 77

70 
أشعر بأن تدخل السلطة واألجهزة األمنية في العمل الصحفي ال يؤثر على حرية 

 الصحافة. 
0.632** 

 *0.434 هاك بعض الحريات الصحفية.  أعتقد أن االنتماء التنظيمي يعد سببا  رئيسيا  بانت 73
 **0.651 أرى أن مساحة الحرية متاحة في صحف قطاع غزة أكثر من صحف الضفة الغربية. 70
 4.131** معامل ارتباط المجال باالستبيان ككل 

   1.15عند مستوى  دال إحصائيا   معامل االرتباط*   

 1.11عند مستوى دال إحصائيا  معامل االرتباط ** 
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يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ارتباط بيرسون للمجال باالستبيان ككل دال 
 ( مما يدلل على قوة ارتباط المجال باالستبيان ككل.1.11إحصائيا  عند مستوى داللة )

( وارتبطت باقي الفقرات بالمجال 1.15فقرات بالمجال عند مستوى داللة ) 1كما ارتبطت   
(، وبالتالي يمكن القول بأن مجال اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم الحرية 1.11عند مستوى )

 يتمتع بصدق االتساق الداخلي بدرجة مرضية. الصحافة الفلسطينيةفي 
 

 (2جدول )

معامالت ارتباط بيرسون لفقرات مجال اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم المسئولية االجتماعية في 
 مع المجال ككلالصحافة الفلسطينية 

 

 الفقرة م
 معامل
ارتباط 
 بيرسون

 **0.498 أعتقد أن المسئولية االجتماعية تعني التزام الصحفي بأخالقيات المهنة الصحفية. .1

2. 
أرى أن المسئولية االجتماعية تتطلب من الصحفي تحري الصدق واالمانة والدقة 

 والموضوعية فيما ينشره .
0.777** 

3. 
وجد تعارض بين المسئولية االجتماعية والتعرض للشخصيات أشعر بأنه ال ي

 العامة.
0.580** 

1. 
باعتقادي ال توجد عالقة بين المسئولية االجتماعية واالهتمام بحق الرد 

 والتصحيح.
0.612** 

 **0.556 أعتقد ان المسئولية االجتماعية تعني احترام مواثيق الشرف الصحفية . .5

1. 
ولية االجتماعية بالكشف عن األخطاء ونشر األخبار السلبية أفضل أن تهتم المسئ

 الخاصة بالشخصيات العامة والمؤسسات الحكومية .
0.369* 

7. 
أرى أن المسئولية االجتماعية هي مراعاة التوازن بين صالح الفرد والصحيفة 

 والمجتمع .
0.369* 

 *0.367 قييد حرية الصحافة.أعتقد أن المسئولية االجتماعية هي احدى وسائل النظام لت .8

6. 
أرى أن المسئولية االجتماعية مرتبطة بالحرية وكلتاهما مقيدتين عند القائم 

 باالتصال أثناء ممارسة العمل الصحفي. 
0.569** 

أعتقد بأن مفهوم المسئولية االجتماعية يعني إعالم الناس باألخبار والمحافظة  .11
 على خصوصيتهم 

0.414* 

 4.081** ارتباط المجال باالستبيان ككلمعامل  .11
   1.15عند مستوى  دال إحصائيا   معامل االرتباط*   

 1.11عند مستوى دال إحصائيا  معامل االرتباط ** 
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يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ارتباط بيرسون للمجال باالستبيان ككل دال 
 وة ارتباط المجال باالستبيان ككل.( مما يدلل على ق1.11إحصائيا  عند مستوى داللة )

( وارتبطت باقي الفقرات بالمجال 1.15فقرات بالمجال عند مستوى داللة ) 1كما ارتبطت 
(، وبالتالي يمكن القول بأن مجال اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم 1.11عند مستوى )

 لداخلي بدرجة مرضية. المسئولية االجتماعية في الصحافة الفلسطينية يتمتع بصدق االتساق ا
 

 (3جدول )
الحرية والمسئولية االجتماعية معامالت ارتباط بيرسون لفقرات مجال اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي 

 في قانون النشر والمطبوعات ومواثيق الشرف الصحفي مع المجال ككل
 

 الفقرة م
 معامل
ارتباط 
 بيرسون

7. 
الحصول على المعلومات بشكل  حفية تعالج حريةأشعر بأن القوانين والتشريعات الص

 صحيح
0.484** 

2. 
أرى أن حرية الصحافة غير مقيدة في ظل القوانين والتشريعات المنظمة للعمل 

 طق السلطة الوطنية الفلسطينيةالصحفي في منا
0.513** 

7. 
ثناء تصال أأعتقد أن قانون المطبوعات والنشر يقدم ضمانات كافية لحرية القائم باال

 ممارسة العمل الصحفي
0.398* 

0. 
اجراءات لضبط الصحيفة  باعتقادي أن قانون المطبوعات والنشر ال يتضمن 

 ومصادرتها
0.741** 

 **0.541 المنظم لحرية الصحافة القانوني واإلطار باللوائح يلتزم الفلسطيني أرى أن الصحفي .3
 **0.662 ريعات لتنظيم النشاط الصحفيمن تشباعتقادي أن قانون المطبوعات والنشر يتض .0
 **0.732 يحها لهم قانون المطبوعات والنشرأعتقد بأن الصحفيون ال يعرفون حجم الحرية التي يت .1

8. 
ع على نصوص ميثاق الشرف أشعر بأن فئة قليلة من الصحفيين لديهم االطال

  الصحفي 
0.736** 

1. 
قيات الممارسة في ضبط قواعد وأخال أرى أن ميثاق الشرف الصحفي ساهم بشكل جيد

 المهنية الصحفية 
0.363* 

 **0.712 نية التي تقيد نشر بعض الموضوعاتأشعر بأن الصحفيين ال يعرفون المواد القانو  .74
 **0.753 ال يلتزمون بمواثيق الشرف الصحفيأرى أن نقابة الصحفيين تحاسب أعضائها الذين  .72
 4.842** ستبيان ككلمعامل ارتباط المجال باال 

   1.15عند مستوى  دال إحصائيا   معامل االرتباط*   

 1.11عند مستوى دال إحصائيا  معامل االرتباط ** 
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يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ارتباط بيرسون للمجال باالستبيان ككل دال 
 االستبيان ككل.( مما يدلل على قوة ارتباط المجال ب1.11إحصائيا  عند مستوى داللة )

( وارتبطت باقي الفقرات بالمجال 1.15كما ارتبطت فقرتين بالمجال عند مستوى داللة ) 
الحرية (، وبالتالي يمكن القول بأن مجال اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي 1.11عند مستوى )

ع بصدق في قانون النشر والمطبوعات ومواثيق الشرف الصحفي يتمتوالمسئولية االجتماعية 
 االتساق الداخلي بدرجة مرضية.   

 (4جدول )

معامالت ارتباط بيرسون لفقرات مجال العالقة بين ملكية الصحيفة واتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي 
 الحرية والمسئولية االجتماعية مع المجال ككل

 الفقرة م
معامل 
ارتباط 
 بيرسون

 *0.391 سة التحريرية عند نشر المادة الصحفية.  أفضل بأن يحترم القائم باالتصال السيا .7

2. 
أرى أن ملكية الصحيفة تؤثر على  المصداقية والموضوعية في ايصال الرسالة  

 اإلعالمية الى الجماهير المستهدفة.  
0.460* 

أعتقد بأن السياسة التحريرية تفرض ضغوطا  على القائم باالتصال أثناء العمل   .7
 الصحفي.

0.721** 

0. 
أرى بأن التوجه االيدلوجي يفرض ضغوطا  على القائم باالتصال أثناء العمل  

 الصحفي 
0.565** 

3. 
 في السياسية التحريرية للمؤسسة الصحفية تمنع القائم باالتصال الكتابة والخوض

 بعض القضايا المختلفة 
0.402* 

0. 
 الفكرية اتجاهاتهب أعتقد أن عمل الصحفي داخل المؤسسة الصحفية الحزبية منوط

 .والتنظيمية
0.612** 

 **0.675 أرى أن  الصحف الحزبية تؤثر على طبيعة العمل في المؤسسة الصحفية. .1

8. 
بالحرية في نشر المعلومات وال تعرضها أرغب بأن تتمتع بعض الصحف الحزبية 

 للحذف أو المنع .
0.594** 

 4.108** معامل ارتباط المجال باالستبيان ككل 
   1.15عند مستوى  دال إحصائيا   معامل االرتباط*   

 1.11عند مستوى دال إحصائيا  معامل االرتباط ** 

يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ارتباط بيرسون للمجال باالستبيان ككل دال 
تبطت ( مما يدلل على قوة ارتباط المجال باالستبيان ككل، كما ار 1.11إحصائيا  عند مستوى داللة )
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(، 1.11( وارتبطت باقي الفقرات بالمجال عند مستوى )1.15فقرات بالمجال عند مستوى داللة ) 3
وبالتالي يمكن القول بأن مجال العالقة بين ملكية الصحيفة واتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي 

 الحرية والمسئولية االجتماعية يتمتع بصدق االتساق الداخلي بدرجة مرضية.  

 (:  Questionnaire Reliabilityثبات االستبيان )د( 

المقصود بالثبات هو " إعطاء المقياس للنتائج نفسها تقريبا  في كل مرة يطبق فيها على  
  1اد "المجموعة نفسها من األفر 

 وقد تم حساب معامل ثبات االستبيان بطريقتين هما :

 :(  Cronbach Methodطريقة ألفا كرونباخ )  .7

 Cronbach( والتي يشار إليها عادة بمعادلة كرونباخ ألفا )  Cronbachونباخ )معادلة كر 
Alpha ( أو اختصارا  بعامل ألفا ،)Alpha Coefficient و تأخذ هذه المعادلة الصيغة ،): 



                                                    =2 

                                   حيث أن :    

            . معامل ألفا = 

 .  لمقياسن  = عدد فقرات ا          

 .    المقياسعلى كل فقرة في  ستجاباتف = تباين اال 2ع         

 ككل .      لمقياسعلى ا ستجاباتس = تباين اال 2ع         
 ن من الفقرات.  ف = مجموع التباينات لعدد 2مجـ ع         

 
 (:   Split Half Methodطريقة التجزئة النصفية ). 2      

نفس عدد ، يحتوي كل منهما جزئينإلى االستبيان اعتمدت هذه الطريقة على تجزئة 
، وتم إيجاد معامل االرتباط الفقرات أو يزيد أحدهما بفقرة عن اآلخر تبعا  لعدد الفقرات في االستبيان

المحسوب وذلك بواسطة  االرتباطثم تم إجراء تصحيح وتعديل إحصائي لمعامل ن وم، الجزئينبين 
  Spearman – Brown Prophecy Formulaبراون التنبؤية  ،معادلة سبيرمان

 
                                                           

 .207ص، المرجع السابق سبع أبو لبدة،( 1)
 .733ص (،م7188 )عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع،2، طالقياس والتقويم في العملية التدريسية أحمد عودة، (2)

_مجـع5ن 
2
ف

ع5نــ
2
س
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 1: وهذه المعادلة هي

  + ر( 7/ ) ر 2ث =            
 حيث أن :           
 كله .  مقياسث  = معامل ثبات ال         
 . نالجزئيير   = القيمة المحسوبة لمعامل االرتباط بين الدرجات على          

 
 الجدول التالي يوضح معامالت الثبات لالستبيان بكال الطريقتين:و 

 (5جدول رقم )
 معامالت الثبات لالستبيان باستخدام طريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية

 
 
 
 
 

 
 

تفعة مما يؤكد على يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت الثبات لالستبيان مر 
 ثباته وصالحيته لالستخدام.

 
 
 
 
 

نها شأن االستقصاء أو أصية أو االستبصار وسيلة مستقلة شالمقابلة الشخ تعد لمقابلـــة:ا -2
 في الحصول على البيانات األولية. مالحظة، أو التجربةال
تتم بدون وهي التي  ،أو غير المقننة ةموجهالوالمقصود بالمقابلة هنا المقابلة غير   

اإلعداد المسبق لألسئلة بطريقة دقيقة وتفصيلية كما تترك فيها الحرية للمبحوث في االسترسال في 
  (1)وأفكاره ووجهات نظره.  راءهوآعرض خبراته 

                                                           
 .70(،ص7184 مكتبة االنجلو المصرية، ) القاهرة:2، ط علم النفس التربويب، آمال صادق، فؤاد أبو حط (1)

 المجال
 قيمة معامل الثبات لالستبيان

 طريقة التجزئة النصفية يقة ألفاطر 
اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم الحرية في 

 الصحافة الفلسطينية
4.811 4.837 

اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم المسئولية 
 االجتماعية في الصحافة الفلسطينية

4.811 4.827 

الحرية اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي 
في قانون النشر والمطبوعات ماعية والمسئولية االجت

 ومواثيق الشرف الصحفي

4.807 4.874 

العالقة بين ملكية الصحيفة واتجاهات القائم باالتصال 
 نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية

4.803 4.878 

 4.887 4.174 االستبيان ككل
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ل في الصحف الفلسطينية القائمين باالتصا مقابالت مع بعضبإجراء  حيث قامت الباحثة
هم في دراسة اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية ، لالستفادة منالدراسة عليها التي جرت
 .الجتماعية في الصحافة الفلسطينيةوالمسئولية ا
 

 :وعينتهامجتمع الدراســـة  
  أواًل : مجتمع الدراســـة:

األربع التي اليومية الفلسطينية الصحف في لقائمين باالتصال افي يتمثل مجتمع الدراسة   
 يمفهومبهدف التعرف على اتجاهاتهم نحو   ،وقطاع غزة فة الغربيةفي محافظات الضتصدر 

 :وهي ،الحرية والمسئولية االجتماعية
 .2 صحفيا  ( 31صحيفة القدس ) .7
 . 3( صحفيا  71الحياة الجديدة ) صحيفة .2
 4.صحفيا   (02األيام ) صحيفة .7
 .5( صحفيا  01فلسطين) صحيفة .0

مدير و ، من "رئيس تحرير االتصال( قائما  ب781)وبذلك يصبح مجموع مجتمع الدراسة 
 ." مخرجو ، رمصو و ، ومندوب، ومراسلحرير، سكرتير تو ، التحرير

 
 ثانيًا :عينـــة الدراســـة :

 :هيعينة عمدية تتكون من ثالث صحف  تم اختيار

 :لألسباب التالية ،الجديدة ، صحيفة الحياةالقدس صحيفة ، صحيفة فلسطين
  :سالمية ه حزبي قريب من حركة المقاومة اإلل اتجاصحيفة يومية تمث صحيفة فلسطين

 على، وحصلت محدودةعن شركة الوسط لإلعالم والنشر المساهمة ال حماس، تصدر
 منها األول العدد صدر وقد م، 2006 سبتمبر/أيلول 16 بتاريخ وزارة اإلعالم من ترخيص
 6.صفحة 72م، ويبلغ عدد صفحاتها  2441 مايو/ آيار 3 بتاريخ

                                                                                                                                                                          
 .711ص ،المرجع السابق سمير حسين، (1) 
 77/0/2470، بتاريخ:مقابلة هاتفيةمحمد أبو لبده، نائب مدير التحرير في صحيفة القدس، ( 2)
 73/0/2470، بتاريخ: ةمقابلة هاتفيبشار ريماوي، مدير تحرير صحيفة الحياة، (3)
 73/0/2470،  بتاريخ: مقابلة هاتفيةعبد الناصر النجار، مدير تحرير صحيفة األيام، (4)
 73/0/2470، بتاريخ: مقابلة هاتفيةاياد القرا، مدير عام صحيفة فلسطين،  (5)
)رام اهلل: المركز الفلسطيني للتنمية والحريات رالسياسة التحريرية في الصحف الفلسطينية وتأثيرها على حرية التعبيمحمود الفطافطة،  (6)

 .70(، صم2477االعالمية، 
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  ملكها عائلة أبو ت 7137مية سياسية شاملة تأسست عام صحيفة يو  :لقدساصحيفة
تعد أوسع الصحف الفلسطينية و ، 8/77/7108في  م7101صدرت بعد هزيمة  الزلف، 

صدرت في البداية بست صفحات من القطع العادي ثم أصبحت ، انتشارا  وأكثرها توزيعا  
، وهي مقربة من صفحة 72-20وتتراوح اآلن ما بين  ،صفحة 70ثم  ،ثماني صفحات

 1.حركة فتح
   الوطنية السلطة عن تصدر شاملة سياسية حكوميةصحيفة يومية  :الجديدةصحيفة الحياة 

 رام مدينة الرئيس مقرها م، 1994 نوفمبر/ الثاني تشرين 10 وصدرت بتاريخ الفلسطينية،
هي محسوبة على ، و صفحة من القطع العادي 20و  24ويبلغ عدد صفحاتها ما بين   اهلل،

 2. حركة فتح
فة القدس في الدراسة صحي معصحيفة األيام ألن نتائجها تشابهت  واستبعدت الباحثة

 .تشترك معها أيضا  في نمط الملكية، و وتحمل نفس التوجه السياسي ،االستكشافية
( 781البالغ عددهم )ستبانة على جميع مفردات مجتمع الدراسة وقامت الباحثة بتوزيع اإل

( 511االستبانات التي عادت نحو) عددوبلغ  ،ئما  باالتصال مستخدمة أسلوب المسح الشاملقا
، وبذلك يكون عدد أفراد العينة ( استبانة15الصالح منها ) تبين أنمراجعتها  وبعداستبانة، 

 .( من العاملين في الصحف الثالث15المستجيبة )
 

 : الدراسة خصائص عينة
 لي توزيع عينة الدراسة وفقا  لمتغيري الصحيفة والنوع.: يوضح الجدول التا النوع .7

 

 والنوعتوزيع عينة الدراسة بحسب متغيري الصحيفة ( يبين 6جدول )
 

 الصحيفة
 النوع

 اإلجمالي
 أنثى ذكر

 القدس
 39 10 29 ك
% 31.9% 11.0% 42.9% 

 الحياة الجديدة
 21 1 20 ك
% 22.0% 1.1% 23.1% 

 فلسطين
 31 5 26 ك
% 28.6% 5.5% 34.1% 

 اإلجمالي
 91 16 75 ك
% 82.4% 17.6% 100.0% 

                                                           
 .71، ص المرجع السابق نفسه (1)
 .71ص المرجع السابق نفسه ، (2)
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ذكور، ويمكن منهم %( 38ي الصحف المستهدفة )يتضح من الجدول أن معظم العاملين ف
ونظرا لطبيعة  ،عالمي والصحفي تصف لصالح الذكورر ذلك بأن التوجهات نحو العمل اإلتفسي

التي يغلب عليها طابع العمل الميداني، ويعكس ذلك عدد  ةالموكلة للعاملين في تلك المهنالمهام 
ا ما مع النسب المذكورة في الخريجين من الجامعات والكليات حيث يتفق توزيع أعداد الخريجين نوع  

 الجدول. 

 يوضح الجدول التالي توزيع عينة الدراسة وفقا  لمتغيري الصحيفة والسكن. المنطقة السكنية: .2

 عينة الدراسة بحسب متغيري الصحيفة ومنطقة السكن توزيع( يبين 7جدول )
 

 الصحيفة
 المنطقة

 اإلجمالي
 الضفة غزة

 القدس
 39 28 11 ك
% 12.1% 30.8% 42.9% 

 الحياة الجديدة
 21 19 2 ك
% 2.2% 20.9% 23.1% 

 فلسطين
 31 1 30 ك
% 33.0% 1.1% 34.1% 

 اإلجمالي
 91 48 43 ك
% 47.3% 52.7% 100.0% 

 

يتضح من الجدول أن أعداد العاملين حسب المنطقة الجغرافية متوازن نظرا  لكون المقرات 
الرئيسية لصحيفتي القدس والحياة الجديدة موجودان في الضفة الغربية والقدس، بينما يوجد المقر 

 ئيسي لصحيفة فلسطين في قطاع غزة.الر 
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 .والسنة وفقا  لمتغيري الصحيفة يوضح الجدول التالي توزيع عينة الدراس السن : .8

 والسنتوزيع عينة الدراسة بحسب متغيري الصحيفة يبين  (8جدول )

 الصحيفة
 السن

اكثر من  50-40 40-30 30-20 االجمالي
50 

 39 5 5 15 14 ك القدس
% 15.4% 16.5% 5.5% 5.5% 42.9% 

الحياة 
 الجديدة

 21 2 6 10 3 ك
% 3.3% 11.0% 6.6% 2.2% 23.1% 

 31 1 1 2 27 ك فلسطين
% 29.7% 2.2% 1.1% 1.1% 34.1% 

 91 8 12 27 44 ك اإلجمالي
% 48.4% 29.7% 13.2% 8.8% 100.0% 

 

يتضح من الجدول أن نصف العاملين في الصحف المستهدفة تقريبا من الفئة العمرية دون 
رية، ويفسر ذلك بأن طبيعة تلك الثالثين عاما ، بينما يتوزع النصف اآلخر على باقي الفئات العم

 المهنة يغلب عليها العمل الميداني الذي ينسجم أكثر مع فئة الشباب.

 يوضح الجدول التالي توزيع عينة الدراسة وفقا  لمتغيري الصحيفة والتخصص. التخصص: .4

 توزيع عينة الدراسة بحسب متغيري الصحيفة والتخصص( يبين 9جدول )

 االجمالي التخصص الصحيفة
 أخرى لغة عربية اعالم

 القدس
 39 7 7 25 ك

% 27.5% 7.7% 7.69% 42.9% 

 الحياة الجديدة
 21 1 2 18 ك

% 19.8% 2.2% 1.10% 23.1% 

 فلسطين
 31 3 3 25 ك

% 27.5% 3.3% 3.30% 34.1% 

 اإلجمالي
 91 11 12 68 ك

% 74.7% 13.2% 12.09% 100.0% 
 

عالمية والصحفية وهذا أمر د العينة من التخصصات اإلبية أفرايتضح من الجدول أن غال
ا بأن غالبية العاملين من التخصصات األخرى طبيعي يعزز المهنية والعمل ضمن التخصص، علم  

 من الحاصلين دورات تأهيلية أو ممارسة عملية وخبرة مهنية تؤهلهم للعمل في المجال االعالمي.
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توزيع عينة الدراسة وفقا  لمتغيري الصحيفة  يوضح الجدول التالي االنتماء السياسي: .1
 واالنتماء السياسي.

 توزيع عينة الدراسة بحسب متغيري الصحيفة واالنتماء السياسي( يبين 01جدول )

 الصحيفة
 االنتماء السياسي

 جمالياإل
 محايد ديمقراطية شعبية حماس فتح

 القدس
 39 31 1 1 2 4 ك
% 4.4% 2.2% 1.1% 1.1% 34.1% 42.9% 

 الحياة الجديدة
 21 14 0 0 1 6 ك
% 6.6% 1.1% .0% .0% 15.4% 23.1% 

 فلسطين
 31 16 0 0 15 0 ك
% .0% 16.5% .0% .0% 17.6% 34.1% 

 اإلجمالي
 91 61 1 1 18 10 ك
% 11.0% 19.8% 1.1% 1.1% 67.0% 100.0% 

 

لحركتي حماس وفتح، وليس  يتضح من الجدول أن الغالبية هي من المستقلين ومن ثم المنتمين
بالضرورة أن تعكس تلك النسب التوزيع الحقيقي للعاملين حسب انتمائهم السياسي، فمن المعروف 

 أن العديد من األفراد قد ال يفصحون عن انتماءاتهم الحقيقية.

التالي توزيع عينة الدراسة وفقا  لمتغيري الصحيفة والمؤهل يوضح الجدول  المؤهل العلمي: .6
 يالعمل

 ( يبين توزيع عينة الدراسة بحسب متغيري الصحيفة والمؤهل العلمي00جدول )

 الصحيفة
 المؤهل العلمي

 االجمالي
 عليا بكالوريوس دبلوم ثانوي

 القدس
 39 8 20 10 1 ك
% 1.1% 11.0% 22.0% 8.8% 42.9% 

 الحياة الجديدة
 21 5 12 4 0 ك
% .0% 4.4% 13.2% 5.5% 23.1% 

 فلسطين
 31 3 27 1 0 ك
% .0% 1.1% 29.7% 3.3% 34.1% 

 اإلجمالي
 91 16 59 15 1 ك
% 1.1% 16.5% 64.8% 17.6% 100.0% 
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يتضح من الجدول أن غالبية أفراد العينة من حملة البكالوريوس ويمكن ربط ذلك بأعداد  
المطروحة  الخريجين حيث أن الغالبية العظمى حملة البكالوريوس، حيث أن غالبية التخصصات

من خريجي الكليات  اد  الم هي تخصصات بكالوريوس، كما أن عدلمجال العالقات العامة واالع
 المتوسطة يقومون بالتجسير لدرجة البكالوريوس.

التالي توزيع عينة الدراسة وفقا  لمتغيري الصحيفة يوضح الجدول  مجال العمل الصحفي: .7
 والمجال الصحفي

 الدراسة بحسب متغيري الصحيفة ومجال العمل الصحفي( يبين توزيع عينة 01جدول )

 الصحيفة
 مجال العمل الصحفي

 االجمالي
 محرر مراسل

مدير 
 تحرير

 مخرج مصور

 القدس
 39 1 0 1 19 18 ك

% 19.8% 20.9% 1.1% .0% 1.1% 42.9% 

 الحياة الجديدة
 21 0 0 3 13 5 ك

% 5.5% 14.3% 3.3% .0% .0% 23.1% 

 فلسطين
 31 3 4 1 13 10 ك

% 11.0% 14.3% 1.1% 4.4% 3.3% 34.1% 

 اإلجمالي
 91 4 4 5 45 33 ك

% 36.3% 49.5% 5.5% 4.4% 4.4% 100.0% 

يتضح من الجدول أن المحررين يمثلون نصف أفراد العينة تقريبا، يليهم المراسلون، في 
فراد العينة، ويعتبر % من أ51حين شكل كل من مدراء التحرير والمصورون والمخرجون حوالي 

 ي في الصحف.هذا التوزيع ممثال لواقع التوزيع الوظيف

 التالي توزيع عينة الدراسة وفقا  لمتغيري الصحيفة يوضح الجدول  الصحيفة : .3

 ( يبين توزيع عينة الدراسة بحسب متغير الصحيفة01جدول )

 اإلجمالي الصحيفة

 39 ك القدس
% 42.9% 

 21 ك الحياة الجديدة
% 23.1% 

 31 ك فلسطين
% 34.1% 

 91 ك اإلجمالي
% 100.0% 
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% في 84% من أفراد العينة يعملون في صحيفة القدس، مقابل 48يتضح من الجدول أن حوالي 
 % في صحيفة الحياة الجديدة.28صحيفة فلسطين و

لصحيفة والحالة التالي توزيع عينة الدراسة وفقا  لمتغيري ايوضح الجدول  الحالة االجتماعية: .1
 االجتماعية.

 (: توزيع عينة الدراسة بحسب متغيري الصحيفة والحالة االجتماعية01جدول )

 الصحيفة
 الحالة االجتماعية

 االجمالي
 مطلق متزوج أعزب

 القدس
 39 1 25 13 ك
% 14.3% 27.5% 1.1% 42.9% 

 الحياة الجديدة
 21 0 19 2 ك
% 2.2% 20.9% .0% 23.1% 

 نفلسطي
 31 0 22 9 ك
% 9.9% 24.2% .0% 34.1% 

 اإلجمالي
 91 1 66 24 ك
% 26.4% 72.5% 1.1% 100.0% 

يتضح من الجدول أن غالبية أفراد العينة من المتزوجين وهذا ينسجم مع الفئة العمرية     
رهم % من العاملين في الصحف أعما11ألفراد العينة حيث أظهر جدول الفئة العمرية أن أكثر من 

سنة، ويأتي الخيار "أعزب" في  81 – 21% المتبقية أعمارهم ما بين 11سنة، وال 81أكثر من 
 %، في حين كان هناك "مطلق" واحد.26المرتبة الثانية بوزن نسبي قارب 

 

 المعالجة االحصائية للبيانات :
 .( ( spssحصائي لبيانات الدراسة من خالل البرنامج االحصائي جراء التحليل اإلإ تم
حصائية لإلجابة على تساؤالت الدراسة ت الطالبة مجموعة من األساليب اإلحيث استخدم 

 واختبار فروضها وذلك على النحو التالي:
 Pearsonللتعرف على صدق أداة الدراسة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون   .7

Correlation Coefficient. 
 Split Half Spearmanامل التجزئة النصفية للتعرف على ثبات أداة الدراسة تم استخدام مع .2

– Brown Prophecy Formula  ومعامل كرونباخ ألفا ،Cronbach Alpha. 
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لإلجابة عن أسئلة الدراسة األول والثاني والثالث والرابع استخدمت الباحثة التكرارات  .7
 والمتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية.

 اسة الخامس والسادس استخدمت الباحثة التكرارات واألوزان النسبية.لإلجابة عن أسئلة الدر  .0
لإلجابة عن أسئلة الدراسة السابع والثامن استخدمت الباحثة مجموع ومتوسطات الرتب  .3

 واالنحرافات.
لعينتين  t فروض الدراسة األول والثالث والسابع والثامن تم استخدام اختبار  الختبار صحة  .0

 مستقلتين.
فروض الدراسة الرابع والسادس والعاشر تم استخدام اختبار كروسكال   صحةالختبار  .1

 .Kruskal-Wallis Test واليس
اختبار تحليل التباين   فروض الدراسة الثاني والخامس والتاسع تم استخدام  الختبار صحة   .8

 One Way ANOVA األحادي
 -Square Chiاختبار  فرض الدراسة الحادي عشر تم استخدام  الختبار صحة   .1

 

 صعوبات الدراسة:
الجتماعية في الصحافة ندرة الكتب والمؤلفات التي تتحدث عن القائم باالتصال والمسئولية ا .7

 .الفلسطينية
عدم قدرة الطالبة الذهاب الى جمهورية مصر العربية للحصول على الكتب والمؤلفات التي  .2

 تناولت الحرية والمسئولية االجتماعية.
إلى  مباشرة الطالبة وصول دون يحول الذي غزة قطاع على المفروض يلياإلسرائ الحصار .7

التواصل مع جدا  أثناء ستبانة حيث أنها وجدت صعوبات كبيرة لتوزيع اإل الغربية الضفة
 ليهم والعمل على تعبئتها.إستبانة يصال اإلإالصحفيين بهدف 

 أزمة انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة. .0
 .نجاز الرسالة بالشكل المطلوبئيلي على قطاع غزة أثر على سرعة إلعدوان االسرااندالع ا .3

 

 

 :المفاهيم األساسية للدراسة
 االتجاهـــــات:  .0

م حالة تأهب عقلي وعصبي توجه استجابات الفرد ونمط سلوكه في مواقف معينة وهو تنظي
اهر االجتماعية السائدة أو حول بعض الظو  مستمر للعمليات االنفعالية واإلدراكية والمعرفية

،  وهذا الميل المكتسب المنظم للعمليات في المجتمع الذي يعيش فيه  الفردالمشكالت المعلقة 
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لية يتخذ لنفسه وظائف عامة وخاصة، لتحقيق أهداف الجماعة والفرد، ويوصف االتجاه االنفعا
 1ي.يكدراكي وظيفي دينامبأنه إ

 

 القائـم باالتصـــال:  .6
 لعطويض المؤسسات أحد لىإ ينتمي العمل فريق لداخ شخص أيه هو المقصود ب
 من مباشرا  دورا  هذا في دوره ويكون ،تصاليةإلا الرسالة نتاجوا  صنع  في ما بمسئوليات

 السياسة أو الفكرة وضع من بدءا   ،إلتصاليةا صنع الرسالة لعمليات المختلفة الحلقات خالل
 بهدف المتلقي للجمهور وتقديمها ء بإخراجها وانتها ،اله المختلفة الصياغة لومراح العامة
 2.عليه التأثير
 هذه طاقم الهيئة التحريرية بشكل عام والمحررين بشكل خاص الذين دراستنا في به ونقصد
رئيس التحرير، ومدير يشمل و، صحفيةـال وادـوالم ارـاألخب ونشر تحرير على فونيشر

 .الفني والمخرج ،الصحفي والمصور ،والمندوب ،الصحفي لوالمراس ،المحرر، والتحرير
 

 حرية الصحافــــــة: .2
 ونشرها، األخبار في استقاء حرة تكون أن وتقتضي الرأي، عن التعبير حرية صور إحدىهي   

 أن للمشرع يجوز المجال الذي وتحديد االستثنائية، الظروف في حتى للرقابة خضوعها وعدم
 إصدار حق األفراد والجماعات ومنح الصحافة، حرية نم للحد -اإلمكان قدر – فيه يتدخل

 3.السلطة اعتراض دون الصحف
 المسئولية االجتماعية:   .4

تعني االهتمام بالصالح العام، ويحددها آخرون بأنها االهتمام بحاجات المجتمع والعمل على 
مع التشويق  سعادته، بمعنى أن تتصف بسداد الرأي والدقة والعدل ومراعاة الجوانب األخالقية

 4، والمحافظة على المجتمع.والحصول على الفائدة
 

                                                           
 .203(، ص2444) القاهرة: مكتبة زهراء الشرق ،  7، طعلم النفس االجتماعينبيل حافظ، عبد الرحمن سليمان، سميرة شند،  (1)
، العدد الثالث )القاهرة: كلية المجلد الثاني والثالثون، المجلة االجتماعية القومية دراسات القائم  باالتصال،"في قراءة "ال، نجوى الفو  (2)

 م.274(،ص 7113االعالم، سبتمبر ،
، العدد الخامس، المجلد  مجلة الجامعة االسالمية"، 0995"حرية الصحافة في قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني جواد الدلو،  (3)

 .1(، ص2441األول، ) غزة: الجامعة االسالمية،  غزة، 
 .00ص (،2474)القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع،7، طمدخل الى الصحافةمحمد منير حجاب، ( 4)
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 تقسيمات الدراســـة:
 :على النحو التاليفصول  ةأربعو  مقدمة تم تقسيم الدراسة إلى

 السابقة، أهم الدراساتوهي جراءات المنهجية للدراسة، اإل ويحتوى على :األولالفصل 
 وفروضها، ،وتساؤالتها ،وأهدافها ،يتهاوأهم ،االستدالل على مشكلة الدراسة وتحديدهاو 

مجتمع ، و اوأدواته اومنهجه الدراسة ونوع، واالطار النظريوحدودها، والمتغيرات اإلحصائية، 
  .للدراسة ساسية، والمفاهيم االوصعوبتها وخصائصهاوعينة الدراسة، الدراسة 

االجتماعية في الصحافة  وهو بعنوان القائم باالتصال بين الحرية والمسئولية :الثانيالفصل و 
 ،وخصائصهسماته القائم باالتصال  ويتناول مباحث، األول أربعةلى وينقسم إالفلسطينية 

والمسئولية الصحافة  بعنوانالمبحث الثالث و ، صحافةحرية ال وهو بعنوانالمبحث الثاني و 
تماعية في واقع الحرية والمسئولية االج فهو يحمل عنوان ، أما المبحث الرابعاالجتماعية

  .الصحافة الفلسطينية

المبحث أربعة مباحث على  شتملوا تناول نتائج الدراسة وفروضهافقد  :أما الفصل الثالث
عات جتماعية وقانون المطبو والمسئولية اإلالحرية  نحو القائم باالتصال بعنوان اتجاهات األول

مدى تأثير ملكية الصحيفة عنوان الثاني فهو بالمبحث ، أما والنشر ومواثيق الشرف الصحفي
والضغوط المختلفة على اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية، 

ة الوطنية بعنوان المظاهر ومعوقات العمل الصحفي في السلط كان الثالثالمبحث بينما 
ل للحفاظ على حرية فقد حمل عنوان مقترحات القائمين باالتصا الرابعالمبحث ، أما الفلسطينية

  س وحمل عنوان نتائج فروض الدراسة.الصحافة ومسؤوليتها االجتماعية وأخيرا  المبحث الخام

اشتمل على  مناقشة نتائج وفروض الدراسة والتوصيات، عنوانحمل  الذي :بينما الفصل الرابع
فقد مبحث الثاني ، أما المناقشة نتائج الدراسة الميدانية ثالثة مباحث، المبحث األول بعنوان

أهم النتائج فقد تناول ، بينما المبحث الثالث مناقشة فروض الدراسة الميدانيةتناول 
 المراجع والمصادر والمالحق. ثم ، والتوصيات
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 الفصل الثاني

بين الحرية والمسئولية االجتماعية في القائم باالتصال 
 الصحافة الفلسطينية 
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 نيالثاالفصل 
 بين الحرية والمسئولية االجتماعية في الصحافة الفلسطينية القائم باالتصال 

 
خصائصه، ل الوقوف على من خالالتعرف على القائم باالتصال  الثانيالفصل  يتناول

قناع إوامل التي تجعل لديه القدرة على ، والعوالشروط التي يجب أن يتصف بها همسؤولياتو 
مل التي تجعل لديه القدرة العواو  ،مليهالرسالة االتصالية الموجهة إ لالجماهير المستهدفة من خال

 .عملهممارسة  أثناء ألدائهمؤثرات التحكم القيمي لى إ باإلضافة، على اإلقناع
حرية الرأي  حيث تناول، المسئولية االجتماعية في الصحافةالحرية و  على الفصل واشتملكما  

كما واشتمل على ، العوائق التي تقف أمامهاو ، هاعناصر و ، اوأهميته، حرية الصحافةو ، والتعبير
المسئولية االجتماعية  لىباإلضافة إ ،التشريعات الدولية والفلسطينيةو  وفق القوانينحرية الصحافة 
الحرية مع المسئولية  خالقية التي تحققمحدداتها وتصنيفاتها والضوابط األفي الصحافة و 

واقع الحرية والمسئولية و ، ومواثيق الشرف الصحفي المهنةات قيلى أخال، باإلضافة إاالجتماعية
 الجتماعية في الصحافة الفلسطينية.ا
 

 : مباحث أربعةويشتمل الفصل على 
 .سماته وخصائصه :القائم باالتصال :المبحث األول

  .حرية الصحافة المبحث الثاني:
 الصحافة والمسئولية االجتماعية. المبحث الثالث:

 واقع الحرية والمسئولية االجتماعية في الصحافة الفلسطينية. ابع :المبحث الر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 

  هوخصائص ،هسماتالقائم باالتصال :  ول :األ  المبحث
 
مفهوم القائم سمات وخصائص واشتمل على ، األول هذا المبحث ثالثة مطالبتناول ي
عوامل التي تزيد من اللثاني تناول المطلب ا، بينما ومسؤولياتهه، وشروطه، خصائصو  ،باالتصال

، القائم باالتصال أثناء عملية اإلقناع والجوانب التي تؤثر على خصائص قناع،قدرته على اإل
 .كم القيمي ألداء القائم باالتصالمؤثرات التح علىواشتمل المطلب الثالث 

  ، شروطه.: مفهومه، خصائصهالقائم باالتصال: األول المطلب 
 م باالتصال:مفهوم القائأواًل:  

عالمية للقائم باالتصال، فقد اتجهت بعض راس اإلتتفاوت المفاهيم التي وضعتها المد
 " بأنه  :فكار واآلراءخر في األآو بأمنظور القدرة على التأثير بشكل  لى تعريفه منإالمدراس 

وكفاءات في به من قدرات  الشخص الذي يتولى إدارة العملية االتصالية وتسييرها على ضوء ما يتمتع
 1حدد مصير العملية االتصالية برمتها".وي ،األداء

على  "الوسيطذ تطلق عليه لقب "إخر للقائم باالتصال آوتطرح المدرسة الفرنسية مفهوما  
تار مضمون الرسالة ثم يتوجه ، فهو يبحث عن المعلومة ويخاس أن الصحفي يقوم بأدوار متعددةأس

الجمهور " و ، ضيا  بين صانع المعلومة "المصدر"ا  تفاو ور لى الجمهور وهو بذلك يلعب دإبها 
 2".المتلقي

 لتوصيل االتصالية العملية في يشارك منبأنه هو  باالتصال القائم ضيف عادل عرفوي  
 التي المسافة طول على البوابة حارس وهو الجمهور، إلى إعالمية وسيلة خالل من اإلعالمية الرسالة
 3ر.الجمهو  إلى تصل حتى اإلعالمية المادة تقطعها

أحد عناصر بأنه "عالم والرأي العام نظريات اإلفي كتابه  القائم باالتصال "العبد"عرف وي
  4."يسعى لتوجيه الرسالة مماثال   ا  و شخصالعملية االتصالية، سواء كان صحفيا  أو مذيعا  أ

 يقوم أو االتصال،ب يبادر الذي الطرف" :ن القائم باالتصال يقصد بهأ الهاشمي مجد ويشير
 من تفكير متعددة بعمليات الشخصية أو الذاتية سواء االتصالية المصادر كل وتمر رسالته، بتوجيه

 إما شيفرة رمزية في يضعها رسالة في أفكاره تضمين بعملية يقوم المرسل أن :أي للفكر، وصياغة

                                                           
 .271، صالمرجع السابق منال المزاهرة، (1)
 .271، صالمرجع السابق نفسه( 2)
 كلية  )الزقازيق منشورة دكتوراه غير رسالة  ،"المصرية اليومية بالصحف الخارجية صفحاتلل التحريرية السياسة"  ،ضيف عادل(3)

 .74ص ،م( 1997 الزقازيق، بجامعة اآلداب
(، 2442) القاهرة: دار الفكر العربي ، 7، طنظريات االعالم والراي العام، األسس العملية والتطبيقات العربيةعاطف العبد عبيد، ( 4)

 .1ص
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 ذلك عن ، والتعبيرواالستجابة همالف بقصد الرموز يفك الذي المستقبل إلى بها ويبعث لفظا ، أو كتابة
 1.رمزية رسالة في المستقبل يصوغه فعل برد

 أو بيانات تتضمن ةرسال لديه الذي المرسل" : هو باالتصال القائم أن موسى أحمد ويقول
في تحديد ن هذه البيانات تساهم حيث أ إليها، حاجة في هم من إلى بإبالغها يقوم اتجاهات، مبادئ

 2. "مؤسسة أو هيئة، أو أفراد، مجموعة أو فردا   يكون قد باالتصال ئموالقا ،موقف معين
 المعلومات بنقل مباشرة يرتبط منظماالتصال بأنه هو أي شخص أو فريق كما ويمكن تعريف القائم ب

 عبر الجمهور إلى الرسائل نشر مراقبة عالقة تسيير له أو اإلعالمية، الوسيلة عبر آلخر فرد من
 3ية.اإلعالم الوسائل

 

يترك بصماته على  ألنه ؛ا في العملية االتصاليةاستراتيجي  ا القائم باالتصال دور   ويؤدي
عن طريق انتقائه للمعلومات  ق معايير ومقاييس وضغوط مؤسساتية ألنهكونه يشكلها وف ،الرسالة

ما  أن القائم ، عللثقافي الذي يعيشه المجتمع بأسرهواختياره لها يصور الواقع االجتماعي والسياسي وا
مختلف إن  الذي يقول يرى كوهن، وفقا لما في تحديد أجندة الجمهور مهم   دور   باالتصال له

 .4لى العالم الخارجيمن خالله إ المجتمعات تنظر
تقع على عاتقه وأنه ال سيما  د رأي في المجتمع الذي يعيش فيهويعد القائم باالتصال قائ

، فيجب على القائم ار والقيم الهدامةه باألفكمعه، أو تسميمئولية االجتماعية في بناء مجتالمس
عالمي ألن العمل اإل االلتزام بالمهنية والموضوعية؛الذي يعمل في أية وسيلة اعالمية باالتصال 

 .  س فيه عند تقديم المعلومات أو األخبار لدى الجماهير المختلفةواجب مقدس ال يمكن المسا
تؤثر على القائم  اإلطار االجتماعيتعمل ضمن النظام و عالمية التي إن الوسائل اإل

جموعة من القيم ، فأي نظام اجتماعي ينطوي على مل في انتقاء الموضوعات ومعالجتهاباالتصا
لها عن طريق التنشئة االجتماعية،  والعمل على تقبل الجماهير اهإقرار خاللها  والمبادئ يسعى من
 ه من خالل الحفاظ على القيم الثقافية واالجتماعية السائدة.عالمية هذا االتجاوتعكس الوسائل اإل

للجمهور تعزيز  سيقدمهاالمادة أو الرسالة التي  عند اختيارهيهدف لذا نجد القائم باالتصال 
 5.القيم والمبادئ والتقاليد السائدةوتدعيم  

                                                           
 .77(، صم2472والتوزيع،  للنشر أسامة دار :)عمان 7ط  ،الجماهيري االتصال وسائل تكنولوجيا  هاشمي،ال مجد((1
 .31ص سنة(، بدون الشرق، زهراء مكتبة :مدينة )بدون طبعة بدون ،الجماهيري االتصال إلى المدخل موسى أحمد(2)
 .27(، ص2440ية: دار المعارف الجامعية، ، بدون طبعة)االسكندر الرقابة في المؤسسات الصحفيةأشرف خوخة،  (3)
، دراسة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الثالث لإلعالم االسالمي ، "سوسيولوجيا القائم باالتصال في االعالم االسالمي"يسري خالد، ( 4)

 .70م، ص 2477كلية االعالم،  العراق ،
يد خيارات القائم باالتصال، دراسة ميدانية للعاملين في قناتي حسين الزويني، "حرية االعالم بين المرغوبية االجتماعية وتحد(5)

 .840بدون سنة(، ص )بغداد: كلية االعالم، جامعة بغداد،11العدد مجلة كلية اآلداب، "المسار""الرشيد"، 



 

11 

 

 عاتقهيقع على ساس الذي سئول والشخص األهو المأن القائم باالتصال  ترى الباحثةو 
 على تحريرها وتقديمها بالشكل خاصة وأنه يقومعالمية لية الكبيرة في اختيار المادة اإلالمسئو 

االتصالية تمر بعدة مراحل  تنتقل من ، ال سيما وأن الرسالة دفلى الجمهور المستهالمطلوب إ
ن بيمن  ميةعالباختيار الرسائل اإلالقائم باالتصال بعدها يقوم و ، لى المتلقيتصل إ حتىالمصدر 

 .اهير المختلفةلى الجمالكم الهائل وتقديمها إ
 

 1خصائص القائم باالتصال:ثانيًا : 

على تجميع وصـياغة ووضـع الرسـالة اإلعالميـة فـي شـكلها النهـائي إلـى  شراف بشكل مباشراإل .7
 الجمهور.

أديــة ين باالتصــال لتمنفــردا أو قــد يكــون عضــوا  فــي فريــق مــن القــائمالصــحفية الرســالة  صــياغة .2
 .المهمة ذاتها

ـــة واألخالقيـــة مســـئوال مســـؤولية مباشـــرة عـــن الرســـالة  .7 ـــة القانوني ـــائم باالتصـــال مـــن الناحي يعـــد الق
وهــذا يتطــابق مــع اللغــة االنكليزيــة  ،اإلعالميــة التــي يشــرف علــى صــياغتها وصــناعتها للجمهــور

 .(  journalists ،communicator   ،news menفي التسمية مثل )
 

 

 2:الواجب توفرها في القائم باالتصال شروط: الثالثاً 
 :التالية في النقاط" ديفيد برلو" الباحثالشروط التي يجب أن تتوافر في القائم باالتصال وفقا  لتحديد 

 .السليم لتحديد أهداف االتصال التفكيرو ، الكتابة، التحدث، القراءة، اإلنصاتالقدرة على  .7
تلقي، وكلما كانت هذه الم نحو الموضوع ونحواتجاهات القائم باالتصال نحو نفسه و   .2

 .باالتصال يجابية زادت فعالية القائمإاالتجاهات 
 .بالموضوع الذي يعالجه يؤثر في زيادة فعاليته مستوى معرفة المصدر وتخصصه .7
وطبيعة األدوار التي يؤديها  مركز القائم باالتصال في إطار النظام االجتماعي والثقافي .0

 .االتصال الناس فيه يؤثر على فعالية والوضع الذي يراه
 :بعدة طرق منها " وارين بريد "لمؤسسته، ويتم ذلك حسب السياسة اإلعالميةبمعرفة   .3

 .القراءة المستمرة لجريدة المؤسسة -
 .المؤسسة المشاركة في الدورات والمحاضرات التي تقيمها -
 .الخبرة في المؤسسة ه ذويئعن طريق االحتكاك مع زمال -

                                                           
.23(، ص2440 دار الفالح، )الكويت،7، طقضايا إعالمية محمد قيراط،(1)

 .201(،ص2441المفتوح،  للتعليم القاهرة جامعة مركز : القاهرة( طبعة بدون ،عالمنظريات اإل العبد، عاطف مكاوي، حسن (2)
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 .التحرير عن طريق توجيهات رئيس -
 .الخبرة عن طريق -

 

ة أن الشروط التي يتصف بها القائم باالتصال يجب أن تؤدي أدورا  متكامل باحثةوترى ال  
ن أ، و الجماهير المستهدفة عندن يراعي الفروق الفردية والعقلية أأثناء عمله الصحفي، ويجب عليه 
في نقل المعلومات وأن يلتزم بالمصداقية وتجنب األخطاء التي  يكون لديه القدرة على التفكير والدقة

، وهذا يتطلب من القائم لى الجماهيرإعالمية واضحة إليمكن أن يرتكبها حتى تصل الرسالة ا
 باالتصال بأن يكون لديه معرفة ودراية بكافة األمور التي تدور حوله.  

 1: المسؤوليات القائم باالتصرابعًا : 
 :كالتالي لمفروضة على القائم باالتصال وليات اتتمثل المسؤ 

 .المقدمة للجمهور الدقة والتأكد من صدق المعلومة .7
 .العامة واالبتعاد عن تفضيل المصلحة الشخصية المصلحة أجل العمل من .2
 .الحفاظ على نزاهة وكرامة المهنة .7
 .احترام الحياة الخاصة للمواطنين .0
 .احترام سر المهنة، وأخالقياتها .3
 .ع عن حقوق اإلنسانالدفا .0
 .المشاركة في اإلصالح االجتماعي .1
 .االلتزام بالموضوعية والصدق .8
 .تبني اتجاهات الجمهور .1

 
 

 2على االقناع: قدرةقائم باالتصال : العوامل التي تجعل لل المطلب الثاني
 :المصداقيةأواًل: 

، لثقةوزيادة ا ،يين هما الخبرةإن قياس مصداقية القائم باالتصال تقوم على عنصرين أساس
لقائم باالتصال لإلجابة الصحيحة عن السؤال أو ويفسر مفهوم الخبرة بمدركات المتلقي عن معرفة ا

بأن يشارك القائم باالتصال  دراك المتلقي عنأما عنصر الثقة فيشير إلى إ، القضية المطروحة
 3.باالتصال بشكل موضوعي دون تحيز

 
 

 

                                                           
تاريخ الزيارة ،  ،2470/فبراير/0،نشرت يوم الثالثاء ،المدونة اإللكترونيةخالد الحربي،"القائم باالتصال "المرسل" "الرسالة "،(1)
  post_1148.html-http://khaled5059.blogspot.com/2013/05/blog  :مساء 1:44 الساعة: ، 7/74/2470
 .713المرجع السابق، حسن مكاوي، ليلي السيد،  (2)
 .237، المرجع السابقمنال المزاهرة،  (3)

http://khaled5059.blogspot.com/2013/05/blog-post_1148.html


 

11 

 

 : الجاذبيةثانيًا: 
ن على محددات خاصة فقد ركز الباحثو ، ه  الخاصية موضوعيا  قياس هذنظرا  لصعوبة 

ائم ، وذلك بناء على الفرض القائل بأن المصدر أو القمفهوم تتمثل في التشابه والتماثللهذا ال
 1قناع.محايد أو الذي له الجاذبية في اإلكثر تأثيرا  على الشخص الباالتصال ذو الجاذبية سيكون أ

 صدر":قوة "المثالثًا: 
في تغيير اتجاهات األفراد  القوة والتأثير لديهن القائم باالتصال يجب أن يكون إ

دراكها من خالل سيطرة الفرد وضبطه لألمور القوة التي يمكن إ لديهموهؤالء يكون  ،وسلوكياتهم
دراك المتلقي للضبط والسيطرة ويظهر ذلك في قوة على التدقيق والتمحيص وا   لى قدرتهباإلضافة إ
 2.أو القائم باالتصال المصدر

 

 
 :ئص القائم باالتصال على عملية اإلقناعجوانب تأثير خصا

 قناعيية العالية تؤثر في تغيير اآلراء، والتأثير اإلالمصداق.  
  فعادة ما نتأثر  ، على الجاذبية كبيرتأثير  لهمامصداقية المصدر أو القائم باالتصال

 أو أميرا . كونه نبيال  من بالشخص الخبير أكثر 
 قناع ويظهر التباين واضحا  بين المصادر المتباينة كلما تأثير المحتوى على عملية اإل

 3قلت األدلة التي تدعم الرسالة.
لها  أثناء ممارسة العمل الصحفيالقائم باالتصال  التي يكتسبها مصداقيةال أن الباحثةوترى 

يصال الرسالة اإلعأه أن ويمكن ، لى الجماهير المستهدفةالمية إمية كبيرة جدا  خاصة في نقل وا 
 . لتي ال تستحوذ على ثقة الجماهيرأكثر من باقي المصادر األخرى ا اوسريع   ايجابي  يكون تأثيرها إ

 مدى على يؤثر الذي يقوم على صياغة الرسالة االعالمية باالتصال القائم أنَّ  رشتي جيهان وتقول
 بالقائم يتعلق ما كل دراسة أهمية تأتي هنا ومن ة،اإلعالمي الرسالة لمحتوى الجمهور تقبل

 للجمهور، ورؤيته ومعتقداته، ه،ئوأدا وتدريبه، وتأهيله، االقتصادي، وضعه حيث من باالتصال
 إضافة المهنية، لمسئولياته ممارسته دون تحول التي والمعوقات والصعوبات بعمله، قيامه وآليات
 4.به المنوط للدور واستيعابه لها، تعرضي التي واإلدارية المهنية الضغوط إلى

                                                           
 .237، صالمرجع السابق نفسه (1)
 .237، صالمرجع السابق نفسه (2)
 .237ص  المرجع السابق،منال المزاهرة،  (3)
 29. ص سابق،المرجع ال رشتي، جيهان(4)
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 باالتصال: القائم ألداء  "القيمي مؤثرات "التحكم: المطلب الثالث
التي تؤثر على أداء القائم باالتصال أثناء قيامه بعمله  القيميةتوجد مجموعة من المؤثرات 

 أهمها:
 المؤثرات الشخصية: . أ

  للرسالة صياغته على مباشرا   أثيرا  ت تؤثر باالتصال القائم بها يتصف التي الشخصية 
 باالتصال القائم دور ويعتمد، اإلعالمي أدائه على الشخصية طراز انعكاس على فضال   ،اإلعالمية

 العاطفة قوة لى جانبالتي يمر بها، إ الحالة مغزى على األحداث وتغطية لالستجابة التهيئة في
 1.األخالقي نضجه ىومستو  السابقةه التعليمية وتجارب لديه المستثارة

 
 :باالتصال القائم في المؤثرة الشخصية الذاتية يمكن تحديد المعايير

 ."أنثى ،ذكر"النوع  مثل البيولوجية العوامل .1
 الشخصية. الجاذبية .2
 الثقافي. والحضور العملية والتجربة العلمي بالتحصيل الخاصة العوامل .3
 .جيةواأليدولو  والمرجعية األولية االنتماءاتو  الجماعات .1

 والقضايا المختلفة، األحداث معبالتعامل  باالتصال القائمتوجيه بإمكان هذه المعايير    
 مهنة بها توصف التي والمتاعب ،"أنثى ،ذكر " باالتصال القائم بجنس الخاصة البيولوجية فالعوامل
 .اإلناث من أكثر المهنة اختيار إلى الذكور تدفع اإلعالم،

 بشأن القرار اتخاذ عملية في واأليديولوجية المرجعية واالنتماءات ،الجماعات تأثيرويتجلى 
والناشرين  التحرير رؤساء أيدي في تكون يمكن أن العملية هذه، فتغطيتها يجب التي األحداث

 عبر التي يجب اتباعها الطريقة في محددة أفكاروفي الغالب تكون لديهم   والمراسلين، والمحررين
 هناك نأ إال واالستقاللية، بالحرية يتمتع باالتصال القائم ن كانا  و  وحتى ية،اإلعالم المادة صياغة
 يديولوجيةأ ذاته حد في الحرية مبدأ نأ كما ،تتبع السياسة اإلعالمية أليدولوجية يتعرض بها ما طريقة

 ال وبهذا بحرية، رأيه بالشخص إلبداء تؤدي اإلعالمية الحرية كما وأن باالتصال، القائميتأثر بها 
 2.يدلوجيةاأل عن بعيدا   يكون أن باالتصال لقائمل يمكن

 
 
 

 

                                                           
 244العدد رسالة ماجستير منشورة، مجلة بغداد،  حسين الزويني، "أولويات التحكم القيمي ألداء القائم باالتصال في معالجة العنف"، (1)

 .7471(، ص2472كلية االعالم،  )بغداد:
  .7424، صلمرجع السابقاحسين الزويني،  (2)
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 : المؤسساتية المؤثرات . ب
أنه خاصة و ر على طبيعة عمل القائم باالتصال، هناك مجموعة من المؤثرات يمكن أن تؤث

 1على عمله منها: تؤثرة يمكن أن يعمل ضمن سياسات ومؤثرات معين
 المالمح يرسم ما غالبا   اإلعالمية المؤسسة به ضطلعت التي الوظيفي الدورإن  :المؤسسة بنية .7

 العمل فريق مع وتفاعله باالتصال على القائم المنظمة تركيب يؤثر كما ،بنيتها لطبيعة الرئيسية
 المؤسسة في اإلدارة نمط على المسؤوليات التنظيمي وتحديد الشكلو  وخارجها، المؤسسة داخل

 .أفضل اإلدارة كانت نتائج لماك العمل، انسيابية مراعيا   اإلعالمية
  ، هما:مهمين عنصرين إلى اإلشارة يمكن هنا ي:اإلعالم طبيعة .2

 المعلومات، يديه بين من تمر الذي الشخص على يطلق هذا المصطلح بة:البوا حارس 
المادة  تنشر كيف يقرروهو من  ،وغير صالح للنشر يستبعد وما نشره ويقرر ما يجب

 .األولويات ترتيب أجندة وضع لىباإلضافة إ ،يةعالماإل
 داخلالمعلومة  نتاجا  و  صناعة في عنصرا  فاعال   باالتصال القائم يعد: االعتبارات المهنية 

كما ، عالمية التي يعمل بهاجانب أنه يخضع لسياسة المؤسسة اإللى ، إعالميةالمؤسسة اإل
دارة التنظيمية يةالناح من القرارات اإلدارية على تؤثر مهنيةاعتبارات  ثمة وأن هناك  وا 
 اإلعالم وسائل في للقائمين باالتصال بالنسبة بالمساحة تتمثل االعتبارات وهذه التحرير،

السلطة  على تتوقف تعد لم اإلعالمية للوسيلة القيمي التحكم محددات أن كما المطبوعة،
نما ؛فحسب ةيالسياس  ثيروالتأ "اإلعالم تصنيع" ظاهرة في تتمثل أخرى عوامل هناك وا 

 الخاصة. الملكية عبر االقتصادي المتزايد للمنطق
 المؤثرات االجتماعية: ج.

تغطية  يستطيع أن يقدم الالقائم باالتصال  حياناأل بعض في نهأ" وارين بريد "الباحث يشير
 بعض تقديم عن يغفلبل أحيانا  ليس تقصيرا  منه،  حوله، من تقع التي لألحداث كاملة

 بهدف  ،االجتماعية بالمسؤولية ا منهحساس  ا  و   ضميره من نابعا   قرارال ذلك ويكون األحداث
 .االجتماعية أو الفردية الفضائل بعض على محافظةال
 الصحفي بالسبق أحيانا   تضحي والنظام التقاليد تحترم التي اإلعالم وسائل نأ "بريد" ويرى 
لها أهمية كبيرة  لتيا األخبار تقديم عليها يفرض الذي واجبها في الشيء بعض تفرط أو
 ميقي  ، وفي أحيان أخرى وتقاليده المجتمع قيم تدعيم فيا منه رغبة وذلك ،الجماهير عند

 التي االجتماعية النتائج االعتبار بعين خذينالقائمون باالتصال الموضوعات اإلعالمية آ

                                                           
 .7424، صالمرجع السابق نفسه(1)
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 في ايدفنوه أو الموضوعات عضاهتماما  لب يعطونال  وقد عرضها، أو نشرها على ستترتب
  1.العادات والقيم االجتماعية المحافظة على بهدف الداخلية؛ الصفحات

إن تأثير القيم االجتماعية على عمل القائمين باالتصال يتراوح بين قيم اجتماعية تكمن في 
لى أنواع من الضغوط االجتماعية ن كانوا ال يؤمنون بها إيلتزمون بها حتى وا   أذهانهم

ثال المؤثرات ، الذي يقبل على سبيل المة النظام االجتماعي ذاتهطة بطبيعالمباشرة المرتب
الذي يفرض على القائمين باالتصال  "بالذوق االجتماعي"أن نسميه  يمكنو االجتماعية 

التذوق االجتماعي" للرسائل "  يمكن أن نطلق عليهمن جانب آخر ،  التزاما  بهذا الذوق
عالمية  أنماطا  من الرسائل االعالمية بغض فالجمهور يتذوق من الرسائل اال ،عالميةاإل

من كيانهم االجتماعي  ا، ويتذوق الجمهور جزء  خرقيمتها بينما ال يقبل نمطا  آ النظر عن
 2وهو ما يسمى بالثقافة الجماهيرية . 

أحد المعايير ، القيم الذاتية للقائمين باالتصال، التي تتباين من فرد إلى آخروبذلك تشكل 
مجموعة من القيم تكونت من تضافر  ، وهذهعالجة الموضوعات اإلعالميةوم في انتقاءالتي تتحكم 
وهذا يعكس  ،ة والمكونات والسياسية والثقافية، الجماعات المرجعي، التنشئة االجتماعيةالعوامل منها

ع في المواقف طار داللي يؤثر في أفكاره ومعتقداته ويحدد السلوك المتوقلدى القائم باالتصال إ
 .االتصالية المختلفة

عالمية الحدث وانتقاء مضمون الرسائل اإل لى أهميةفي النظرة إ ايالحظ أن هناك اختالف  و 
ين باالتصال وبحسب طبيعة كل منهم، ومكوناته الثقافية، والنفسية، واالجتماعية باختالف القائم

 .3واتجاهاته، وعقائده وخبراته المكتسبة
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 الصحافة حرية: يالمبحث الثان
 

واستعرض  ة الصحافةبعنوان حري المطلب األول ،مطالب ةعلى ثالثهذا المبحث  يشتمل
 .ها، وعناصر تها هميأو وحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، الحرية  كال  من مفاهيم

، المهنية والسياسية المعيقات واستعرضحرية الصحافة  معيقاتبينما تناول المطلب الثاني 
 . د السياسية والقانونية واإلدارية، والقيو مشاكل التمويل االقتصاديلى إنقسمت وا
ية الصحافة في حر  واشتمل على، فق القوانين الدوليةحرية الصحافة و  بعنوانما المطلب الثالث أ

 .القوانين الدولية
 

 وعناصرها: مفهومها، وأهميتها، :: حرية الصحافةاألول المطلب
 :ةالحريمفهوم : أوالً 

ن كان من ، وا  تماعيةنونية والفلسفية واالجمفاهيم الحرية بتعدد مداخلها اللغوية والقا دتتعد
ياق الثقافي والسياسي عن الس بمعزل  وكذلك تناولها ، لفصل التام بين هذه المداخلالصعب ا
 .واالجتماعي

عني حرة ضد األمة وحرره ت، والقة من األصل )حر( والحر ضد العبدالحرية مشتكلمة 
 1 .الحرية الخلوصو ، استخلصه

ة والظلم واالستبداد وأن مفهومها اللغوي تعني الخالص من القيود والعبوديفي الحرية و 
ئل لوسائل االعالم وثورة ومع التطور الها، فعل ما يشاءعلى االختيار وأن يرد القدرة يكون للف
جمهورا  واسعا  غير الذي أصبح قاعدة المتلقي  من ، توسعت مجاالت الحرية ألنها وسعتاالتصال

ر األمن ، لكن مفهوم الحرية في العصور الحديثة صار مفهوما  منظما  من أجل توفيمحدد المالمح
ن المجتمعات الحديثة تقوم على فلسفة بسيطة ، وبمعنى آخر فإنسانيةواالستقرار للمجتمعات اإل

، وتقوم حياة آمنة له ولآلخرينأجل ضمان  مفادها أن كل فرد قد تنازل عن جزء من حريته من
 2السلطة أو الدولة بالسهر على مصلحة الناس وأمان المجتمع.

ل فرد ، وكالحرية ليست مطلقة ولكنها مقيدة، بالحد الذي يوفر األمن واالستقرار للمجتمعو 
 ، وحرية الرأي والتعبير مرتبطة بالمسئولية االجتماعية التي تنظمهاحر يشترط أال يضر باآلخرين

 3القوانين واللوائح بما يحفظ مصالح المجتمع والناس.
 

                                                           
 )حلوان: جامعة حلوان، 72العدد، مجلة كلية اآلداب، نافذ المدهون، الحريات االعالمية بين الضوابط الشرعية والقانونية أحمد حماد،( 1)
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 :حرية الرأي والتعبيرثانيًا: مفهوم 
 ممارسة أو بينهما الفصل يستحيل متالزمتين حريتين والتعبير الرأي حرية في الحق يتضمن

ن" التعبير حرية "والثانية ،"الرأي" حرية األولى األخرى، دون إحداهما  قالح هذا ممارسة ضمان وا 
، ايةغ وليس وسيلة وهو" بقائه واستمرار وتطويره الديمقراطي تمعلمجا لبناء واألساس الركن بمثابة
 هممهم وشحذالمجتمع  في األفراد ثارةإ هو به، األفراد تمتع وضمان حمايته من الرئيسي الهدف
شراكهم ،تهموطاقا بداء يحدث ما ةبمتابع السليم الحكم وضمان البالد في العامة الحياة إدارة في وا   وا 
 1."فيه الرأي

شروط لقيام حرية الرأي  ، فهناك عدةأي والتعبيرإن جوهر حرية الصحافة حرية الر 
ذ يرى حسن عماد أن هناك ضرورة لسقوط القيود التي تعوق الفرد التعبير عن نفسه إ، والتعبير

تالية بير العناصر الوتتطلب حرية الرأي والتع، وما يعتقد ألن يحقق خيره وسعادتهوعن مجتمعه 
 :حتى تقوم على الوجه األمثل

 يمان الراسخ بالعقل الذي يألف المناقشة والحوار والجدل.اإل -
، فليس الصواب أو الخطأ حكرا  على فرد دون ار الحصانة عن أي فرد في المجتمعانحص -

 غيره أو جماعة دون غيرها.
، أن يكون في المجتمع التسليم ىمح تسود فيها حرية التعبير بمعنوجود بيئة تتسم بالتسا -

، والتسليم كذلك بإمكان التوافق بين المخالفين في الرأي ي الرأيبحق االعتراض والمخالفة ف
 2والمعارضين. 

وهناك من يرى أن حرية الرأي والتعبير وما يتولد عنها من تفاعل آراء ال يجوز تقييدها 
، رتكز عليه باقي الحريات العامةاألصل التي تبإعالن تعوق ممارستها وذلك ألن حرية التعبير هي 

، وق والحريات ضمن حرية التعبير هي حرية عرض اآلراءوالحق، من مستلزمات النظام الديمقراطيف
 3.نشر اآلراءو ، ، تدفق المعلومات، حق النقد البناءتلقي اآلراء
علومات ي الحصول على المكان األصل في العمل الصحفي حرية التعبير والحق ف نوا   

ة من أي تعد عليهم ، وحق القارئ في تلقي هذه المعلومات دون عوائق وحماية رجال الصحافواألخبا
ت ومسئوليات على الصحفي البد من ن ممارسة هذه الحريات تستوجب واجبافي الوقت نفسه، فإ
ية له ال ومن ال مسئول ،جراءات أو الشروط أو العقوبات ذلك أن الحرية مسئوليةإخضاعها لبعض اإل

 4يستطيع أن ينعم بالحرية التي يطالب بها.
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 :مفهوم حرية الصحافة: ثالثاً 

ك وكذل ،الف القائمين عليهايديولوجيات واختمفاهيم حرية الصحافة باختالف األ لقد تعددت
 باختالف المراحل التاريخية التي مرت بها عبر العصور.

 طبقا   هذا المفهوم يعد إذ ،يديولوجيألا المنظور باختالف الصحافة حرية مفهوم ويختلف
 قد ما هي حرية الصحافة أن بمعنى ،الحرية لمعنى لالشام المفهوم من اجزء  " االشتراكي للنموذج
 أهداف معينة". تحقيق سبيل في المواطنين منح في الحكومة عليه توافق

 ينبغي" نهأ" ماركس كارل" يرى حيث ،"لنين" و" ماركس" أفكار لىإ المنظور هذا ويستند
 عن البحث في المساعدة  أجل من وليس السياسة االشتراكية يصالإل لاالتصا لوسائ توفير

 مرتبة أسمى في الحاكمة السلطة المجتمع التي تقدرها مصلحة المنظور هذا يجعل وبذلكالحقيقة، 
فة عامة وحرية الصحافة بصفة بصالمعرفة وبالتالي تعطي الحرية  في الفرد وحقه حرية من

طرف جهة معنية هي الحكومة االشتراكية ومن  من ، مكانة ثانوية ومفهوما  ضيقا  ومحتكرا  خاصة
 1يواليها ويعمل على بسط نفوذها وتحقيق أهدافها. 

ات هي نقل األفكار واآلراء والمعلومف"وفق المفهوم الليبرالي  "حرية الصحافة"أما مفهوم 
ل التي تتيح سهولة ودقة اتخاذ القرارات المناسبة حو نقل األفكار  بدون قيود حكومية بهدف تشجيع

المفهوم الليبرالي لحرية الصحافة على أساس حرية ويأتي ، الشئون العامة وصالح المجتمعات"
 ومات في المجتمع الحر الديمقراطي، ويفترض أن تقوم وسائل اإلعالمالناس في استقبال المعل

لموضوعات التي تهم الجماهير من خالل السوق الحر بالتعبير عن مختلف اآلراء واألفكار حول ا
األفكار يستطيع الناس الوصول إلى الحقيقة، كما يفترض أن تقوم لألفكار ومن خالل صراع 

 2عالم بدون الرقيب على ممارسات الحكومة.وسائل اإل
في النظم السياسية المختلفة باختالف فلسفتها  وهكذا تختلف مفاهيم حرية الصحافة

ماعات لح التي تخدمها ففي المجتمعات الغربية تخص حرية الصحافة الفرد أوال  ثم الجوالمصا
، وفي المجتمعات االشتراكية تعد حرية الصحافة حقا  الخاصة سياسية أو اقتصادية، أو اجتماعية

ن حرية في العالم الثالث فإ بينما ،شعبالجماعيا  مفوضا  لحزب السلطة بافتراض أنه ممثل 
سياسية أو اقتصادية أو  من المصالح الراسخة سواء كانت اد  عدحكومي يخص  امتيازالصحافة 
 3.مركز قوة
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للفرد وحرية الصحافة كحق التوزان بين حرية الصحافة كحق  أهمية تأتيومن هنا 
، وضرورة كفالة هذا الحق لكافة تيارات المجتمع وطبقاته وجماعاته دون تفرقه أو استبعاد للمجتمع

ا الحق بمجموع الحريات الديمقراطية وتقييد حق التدخل الحكومي في السيطرة والرقابة مع ربط هذ
وحكومة ديمقراطية تتفاعل  ،حكامه، وقضائي مستقل تحترم أوالتنظيم، ونظام قانوني يرعى الحريات

 مع حرية الصحافة.
ة حري أما ،ة الطباعةور" فان حرية الصحافة تاريخيا  هي حرير وحسب جريدة "الديلي م  
 سواء يختارها، التي واآلراء نشر األخبار في التحرير رئيس حريةالصحافة اليوم فهي بصورة عامة 

 وأثرها، شأنها عظم كانت مهما جماعة أية الحكومة أو استحسان يوافق ال أو يوافق ينشر ما كان
 والحشمة الدين نطاق عن والخروج الحكومة على القذف واالعتداء بقانون مقيدة الحرية هذه أن إال

 1.البرلمانية واالمتيازات العام باألمن واإلخالل
التيارات حق بمختلف  الصحفية الحرياتيوضح أن  حرية الصحافةآخر لمفهوم  وهناك
اآلراء واألفكار صدار الصحف والحصول على الحقائق والتعبير عن في إالمختلفة  والجماعات 

يب ممارستها في إطار وحثها على تصو  المختلفةحكم، وقطاعات المجتمع الومراقبة مؤسسات 
وااللتزام بالقيم الدينية بين حقوق األفراد والجماعات  والموازنة، يخدم المصالح العامة للمجتمع

 2تحقيق االستقاللية والوحدة والتقدم".و واألخالقية 
 

 

 :الصحافة حرية أهمية: رابعا  
 كون أفضلت أن يمكن الف من القضايا ةقضي أي االنسان رأيإن ": بورجر سالز آثر" يقول

 إنسان أي أعط بمعنى أخر ،يمكن أن تقديم اليه فيما يتعلق بتلك القضية التي المعلومات نوع من
 فرصة ولكن الوقت لبعض ربما رأيه في للخطأ معرضا سيظل وشأنه ركهاتثم  صحيحة معلومات

 ."األبد إلى يده في الصواب ستظل
 بالدعايةمحشوة  أو ناقصة أو مشوهة إليه قدمها أو إنسان أي عن المعلومات حجب"ا
 من انطالقا "مستوى اإلنسان دون ما إلى به ونزلت – تفكيره جهاز كل دمرت فقد إذن -والزيف
 عامة بصفة ه الصحافةبتكتس الذي األهمية مقدار أولي بشكل ولو نقدر أن يمكن المقولة هذه

  .خاصة بصفة الصحافة وحرية
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 أهمية كبيرة ذو عنصر الديمقراطي الخطاب في الصحافةتعتبر حرية  السياسية الناحية من .7
 ضمن الحقوق خاصة مكانة الصحافة لحرية يرشح حيث، الديمقراطية العملية في

 1.األساسية
 الحرية هذه كانت قيامها لذلك على البارزة والسمة ،الديمقراطية عن الصادق التعبير  .2

 إذا أنه يقال لذلك الدول، مختلف في الحكم نظام مقراطيةدي مدى لقياس المعيار الدقيق
 عن فاسأل ذلك غير أم ديمقراطيا ما دولة في السياسي النظام كان إذا ما أن تعرف أردت

 .بها الصحافة حال حرية
 يحتاجونها التي بالمعلومات تمد المواطنين وأن الدولة من مكان كل في اآلراء تعدد تعكس .7

 2.األقليات رؤى عن تعبير جماهيري لكل المنفذ تعتبر كما آرائهم، لتشكيل
 

 :صحافةعناصر حرية ال: خامساً 
، والضمانات القانونية فقط ،ال تتحقق حرية الصحافة بالقواعد الدستورية والمواثيق الدولية

نها من الشروط أو الضمانات السياسية واالقتصادية واالجتماعية األخرى، كما أ ولكن يلزمها جملة
ل بعاد األساسية التي يستدتتوافر مجموعة من العناصر أو األ ننما يجب أجملة واحدة، وا  تحقق ال ت

 .بوجودها على وجود حرية الصحافة
، عطاة لمصطلح حرية الصحافةعناصر تبعا  الختالف المفاهيم المويختلف تحديد هذه ال

 ت في وجه الصحافة.التي تختلف بدورها باختالف البيئة االجتماعية وما تخلقه من تحديا
العناصر يلخصها ورد المعهد الدولي للصحافة بزيوريخ تبعا  لتعريفه لحرية الصحافة جملة من وقد أ

 3:على النحو التالي
 خبار.حرية استقاء األ 
 خبار.حرية نقل األ 
 .حرية التعبير عن وجهات النظر 

 

 حرية الصحافة أربعة عناصر منها:لو 
 .ابقة النشروع الصحافة والرقابة سعدم خض .7
 تحديد المجال الذي يجوز للمشرع أن يتدخل فيه للحد من حرية الصحافة. .2
 نباء ونشرها.حرية الصحافة في استقاء األ .7
 صدار الصحف بغير توقف على رضا الحكومة.حرية إ .0
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 :حرية الصحافة قاتمعي المطلب الثاني:
 :المهنية والسياسية قاتالمعي -
صناعة الصحافة بصورة ضخمة أصبح  تطور في ظل قتصادي:مشاكل التمويل اإل . أ

، وقد أوقعت مشاكل لمواجهة مطالب اآلالت صيد هائل من األمواللى ر إصدار الصحيفة يحتاج إ
ي محظور الخضوع للقوى االقتصادية، وأصبحت حرية الصحافة ملكا  في الصحافة ف التمويل هذه

لصحافة فأصبحت مقيدة ط حرية ا، ونتج عن ذلك سقو لكل من يملك القدرة على التمويل غلباأل
الخطر  وهذا هو ي عدد من البلدان ملكا  لمن يدفع، وصارت حرية الصحافة فبالمصالح اإلقتصادية

على  ، ثم تأتيحرية الصحافة وحق المواطن في اإلعالم نما علىالداهم ليس على الصحافة وا  
سة حرية الصحافة خاصة مام الصحفيين عائقا  جديدا  لممار الصحفي مصاعب ضمانات العمل أ
من سياسيا  ام هذه الضغوط يفتقد الصحفيون اإلستقرار واأل، وأمضغوط األجور والضمانات القانونية

 1 .واقتصاديا  وقانونيا  
 

 

 

 :القيود السياسية والقانونية واإلدارية . ب
ما ارسها السلطات الحاكمة على الصحف، إقيود نجدها سارية في معظم دول العالم تم

  حرية. الحرية مباشرة أو لتحجيم كفاءة الصحف على ممارسة هذه اللقهر 
أصبحت في ظل معظم النظم الحاكمة مؤسسة قومية بناء على ما سبق نجد أن الصحافة 

، فقد تحولت الصحف من مجرد عميقة التأثير مع باقي وسائل اإلعالم هميةذات رسالة بالغة األ
لى مشروعات اجتماعية ذات صبغة قومية تجارية إة سواء ألهداف سياسية أو مشروعات فردي

 2.غير مباشرة لتأثير النظام الحاكمتخضع بطرق مباشرة أو 
تقريرها عن الواليات المتحدة  وأصدرت، حرية الصحافةللجنة  تشكيل تم م7101عام  في  

مملكة وال األوروبيةفي الدول  صدى   وقد لقى التقرير ،"صحافة حرة مسئولة"األمريكية بعنوان 
اس التنظيم الذاتي لمهنة على أس نهاإ، حيث م7101المتحدة فشكلت اللجنة الملكية للصحافة عام 

بد  ، وأن الحرية اللنظرية الليبرالية غير مرغوب بهان الحرية السلبية للصحافة في اأ، و الصحافة
عتبارها اضعة في ا، و ن تبقى في يد القطاع الخاصأوأن ترتبط بالمسئولية، وعلى الصحافة 

 .المصلحة العامة
تي على الصحافة القيام بها من الوظائف ال اوكانت لجنة حرية الصحافة قد وضعت عدد  

، وأن تقدم عمل كمنبر لتبادل التعليق والنقد، والحداث اليوميةلأل ةإعطاء تقارير صادقة وشامل وهي:
هداف المجتمع أمجتمع، وتقديم لمتنوعة التي يتكون منها الوسائل االتصال صورة ممثلة للجماعات ا
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من ضمن توصيات ، و م معلومات كاملة عما يجري يوميا، وتوفر وسائل اإلعالوقيمه وتوضحها
، وأوصت اللجنة لضمانات الدستورية لحرية الصحافة، أن تقدم الحكومة الجنة حرية الصحافة

، الجماهير احتياجاتشباع المؤسسات الصحفية بتقديم خدمة تتسم بالتنوع والنوعية والكم المالئم إل
 1.بنقد متبادل وعنيف لبعضهم البعض ودعت العاملين بالصحافة

مة بين الحرية والمسئولية وااللتزام بالقانون، فال حرية بغير مسئولية، وال ءالمواوهنا يجب  
الحرية اإلساءة  ىل هي تدعيم وترسيخ لها، وليس معنحق بال واجب، فالمسئولية مالزمة للحرية ب

 .لهما عن الحرية ىحرية اآلخرين، فالمواطن والجماعة ال غن ىإل
 

لى انتهاك ن أن غياب القانون والضوابط أدى إأثبتت بعض التجارب الفلسطينية في فلسطي  
لعبه بعض الصحفيين والمؤسسات  ، كما وأن الدور الذيية الرأي والتعبير وحرية الصحافةحر 
 هي الضوابط فإن عليهو ، العنف على وحرض الكراهية تأجيج في ساهم عالمية تحول سلبا ، ممااإل
 بين الموازنةف االجتماعية المسئولية مع الحرية تترافق أن ولضمان الحريات الحترام ضروري أمر

 2.ضروري أمر ومحدداتها الحرية
 

 :الدولية وفق القوانين والتشريعاتحرية الصحافة  :الثالثالمطلب 
 

ظمة ديمقراطية يعرف ال في ظل أنإتؤدي رسالتها االجتماعية  طيع أنتالصحافة ال تسإن 
ها ور حرية الرأي والتعبير التي هي بدحدى صور إالصحافة التي تعد  حريةفراد والجماعات فيها األ

 3.جزء من الحريات العامة
طار قانوني يضمن له استقالليته إعالم حر دون وجود إفال يمكن الحديث عن وجود 

، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحق لمفروضة عليه في أضيق نطاققيود اويحصر ال
 4المعلومات التي  تلمس األخبار. يالتعبير عن رأيهم بحرية وفي تلق المواطنين في

ئية طار النتائج التي ترتبت على قيام الحرب العالمية الثانية من ظهور القطبية الثناإفي و 
حرر الوطني في دول العالم التحاد السوفيتي" واتساع نطاق حركات الت، ا"الواليات المتحدة األمريكية
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، وتعاظم دور وسائل االتصال ولي مناصر للحريات وحقوق االنسان، وبروز تيار دالثالث
 .1ريالجماهي

 بذلت، ب انتهاء الحرب العالمية الثانيةالدولي الجديد الذي تشكل عقالنظام مع ظهور و 
ميثاق األمم  هذه الحقوق في جملة من المواثيق الدولية أبرزها بإرساء جهودا   المنظمات الدولية

لى بعض المواثيق إ باإلضافة، (7108ن العالمي لحقوق االنسان )عال( واإل7103المتحدة )
صة السائرة في فلك األمم المتحدة، خصوصا  الصادرة عن بعض األجهزة والوكاالت المخت الدولية

تفاقية األوربية لحقوق االنسان ثل: اإلقليمية ممن المواثيق اإللة ليها جمإ"اليونسكو" يضاف 
 2(.2440( والميثاق العربي لحقوق االنسان )7134)

 
 

 حرية في قامت بحماية الحق التي األولى الوثيقة اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن يعدو 
عالنات اتفاقيات نم تالها لما أسست كما دعائمه، ووضعت الصحفي الرأي والتعبير في العمل  وا 

ا اإلعالن يورد المختلفة، وربما لم اإلنسان حقوق ا نص   الصحفي العمل عن فيه يتحدث صريح 
 حرة، صحافة عن الحديث يمكن ال بدونها التي القواعد أرسى ولكنه الصحافة، حرية عن أو وحريته

 جمعت التي المواد أهم من اإلعالن من (71 (رقم المادة الصحفيين، وتعتبر عمل حرية عن أو
 الحق هذا ويشمل والتعبير، الرأي بحرية التمتع حق شخص لكل" أن حيث ورد فيها القواعد، هذه

 اآلخرين، إلى ونقلها وتلقيها األنباء واألفكار التماس وفي مضايقة، دون اآلراء اعتناق في حريته
 3."للحدود اعتبار ودونما وسيلة بأية

 عن األفراد تعبير حرية على تقتصر لم أنها حقيقة على فيق المادة هذه نص في والمتأمل
 في إنسان كل لحق ضمانات يعطي وهذا مضايقة، دون همئآرا اعتناق في على حقهم بل ؛رأيهم
 تكوين في لإلنسان الحرية إطالق يظهر وهنا وصوابيتها، بصحتها التي يعتقد واآلراء األفكار تبني
 .المجتمع في السائد وعن عن السلطة مستقل بشكل وأفكاره رأيه

 أن كل "  (19) مادة في التعبير حرية على المدنية والسياسية للحقوق الدولي العهد ينصو 
 حرية الحق ويشمل هذا رأيه، عن التعبير في الحق تدخل، وللجميع أي دون له حرية االعتقاد فرد

 أو ةشفاه الحدود، عن نظرال بغض واستالمها ونقلها نوع أي من األفكار أو المعلومات عن البحث
 ."يختارها أخرى وسيلة بأي أو فني قالب في كان ذلك وسواء طباعة، أو كتابة

ضوابط من شأنها أن تحمي  بل وضعت ؛لى أن الحرية ليست مطلقةإشارة ينبغي اإلو   
 تكون وأن ويؤكد العهد الدولي على تحديدها ،العامة واألمن اآلدابخرين وتحافظ على سمعة اآل

                                                           
 ) القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 2، طحرية الصحافة في السياسة التشريعية وعالقتها بالتطور الديمقراطيمحمد ابراهيم، ( 1)

 .74ص (،7111
(، 2477لتنمية والحريات االعالمية ،"مدى"، )رام اهلل: المركز الفلسطيني ل ،التنظيم القانوني لحرية االعالم في فلسطينرشاد توام،  (2) 

 .1ص
 .8ص ،سابقالجع المر  ضد الصمت،المركز الفلسطيني لحقوق االنسان،  (3)
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 حقوق احترام في الحرية من تحد التي من الضوابط والهدف الضرورة مفهوم ويحدد "وريةضر 
 1."العامة اآلداب أو العامة أو الصحة العام النظام أو القومي األمن حمايةو  سمعتهم، أو اآلخرين

 والتحريض للحروب، في الترويج الصحافة عدم استغالل حرية نفسه، ولضمان السياق وفي
خشية  ضوابط، يرافقه أن يجب الحرية إطالق الدولي على أن العهد يؤكدوالتمييز،  يةالكراه على

 أية على(20) المادة  تؤكد ذإنقيضها،  إلى المقاصد وتنقلب عارمة، لفوضى األمر أن يتحول
 2.الدينية أو العنصرية أو القومية الكراهية إلى دعوة أية بالقانون تحظر دعاية للحرب،

انون الدولي لحقوق االنسان بعض القيود على حرية الرأي والتعبير وحرية وقد أجاز الق  
ال أنه اشترط إالمصالح  ضماية الحقوق والحريات الخاصة وبعالحصول على المعلومة بهدف ح

شروط رئيسية يجب أن تأخذ بها الدول عند فرض هذه القيود حتى تكون مقبولة ومعترف بها  ةثالث
 3الشروط هي: من المجتمع الدولي وهذه

 ."أن يكون هدف القيد قانونيا  "أي أن يتم النص عليه بالقانون .7
 .مشروعةوالعامة المصلحة الأن يكون هدف القيد لحماية  .2
، وقد تم التأكيد على هذه الشروط من روريا  من أجل حماية هذه المصلحةأن يكون القيد ض .7

 نسان.حقوق اإلنسان والمحكمة األوربية لقبل اللجنة الدولية لحقوق اال
أن  وضمان الحريات احترام من األمور الضرورية التي تساعد على الضوابط فإن وعليه

 ال تقوض بحيث ضروري أمر ومحدداتها الحرية بين الموازنة كما وأن المسئولية، مع الحرية تترافق
نما؛ الحرية جوهر من المحددات  4.وضمانها حمايتها إلى تسعى وا 

 الرأي حرية تصون التي الدولية والمواثيق والقوانين المعاهدات هنا أن التأكيد ويجب
 بتطبيقها، والملتزمة عليها الموقعة الدول من خاصة احترامها، يجب لذا القانون قوة والتعبير تمتلك

 من 30 في أعلن الفلسطينية الوطنية السلطة ورئيس الفلسطينية، التحرير منظمة رئيس علما  أن
بحماية  تتكفل التي الدولية، والقوانين والمعاهدات المواثيق باحترام االلتزامم  1993رأيلول سبتمب

بشكل  المحلية القوانين تنسجم أن يتطلب وهذا والتعبير، الرأي حق ضمنها ومن اإلنسان حقوق
لحقوق  العالمي اإلعالن مقدمتها وفي الدولية والمواثيق القوانين في ورد ما مع جزئي ال كامل

ومبادئ  والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي والعهد اإلنساني، الدولي والقانون اإلنسان،
 5.وغيرها للمعلومات والوصول التعبير وحرية القومي األمن حول "جوهانسبيرغ"
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 :ةــــــالمسئولية االجتماعيالصحافة و : الثالث المبحث
 

 

 عنوان مفهوم المسئولية االجتماعيةالمطلب األول ب، ثالثة مطالبعلى  يشتمل هذا المبحث
 ومحدداتها.ية ، واستعرض مفهوم المسئولية االجتماعومحدداتها للصحافة

بينما تناول المطلب الثاني الذي حمل عنوان تصنيفات المسئولية االجتماعية وااللتزامات التي 
، واستعرض أنماط ة الذاتية، المسئولي، المسئولية التعاقديةالوجوبية ينبغي التحلي بها منها المسئولية

، ن يتحلى بها أثناء ممارسة المهنةالمسئولية الصحفية وااللتزامات التي يجب على القائم باالتصال أ
واشتمل بينما تناول المطلب الثالث الذي حمل عنوان أخالقيات الصحافة ومواثيق الشرف الصحفي 

 ، والبدايات األولى لظهورالصحافة الضوابط األخالقية لحرية، و اإلعالممفهوم أخالقيات على 
 .مواثيق الشرف على الصعيد الدولي

 
 :ومحدداتها ة االجتماعية للصحافةيالمسئولمفهوم  ول:المطلب األ 

 أواًل: مفهوم المسئولية االجتماعية:
م أنها مسألة تطرح اختلفت اآلراء حول تحديد مفهوم المسئولية االجتماعية للصحافة رغ

 ال أنها ال تزال مسألة غير محددة.المجتمع إنفسها بقوة أمام 
خرون االهتمام بالصالح العام ويحددها آ تعنيالمسئولية االجتماعية للصحافة  نَّ يقول البعض أ  
، بمعنى أن تتصف الصحافة بسداد الرأي حاجات المجتمع والعمل على سعادتهبأنها االهتمام ب

المحافظة على ، و يق والحصول على الفائدةالتشو خالقية مع لعدل ومراعاة النواحي األوالدقة وا
 1.المجتمع

ا نفسه الصحفي واإلعالمي بها ي لزم التي واألخالقيات القيم مجموعةعرف  بأنها "ت  كما   إلزام 
 والهادفة الصادقة المعرفة والمجتمع في الجمهور حق لرعاية بالمهنية، ومكتسب ا بالخلقة، فطريًّا
 .واآلخرة" دنياال في عنها مسئوال   ويكون

بأنها المهام التي يجب أن يلتزم بتأديتها الصحفي واإلعالمي أمام المجتمع آخرون عرفها ي  و 
في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية شرط أن يتوفر للصحافة حرية 

أنها ، كما ة العامة والدينأي العام والمصلححقيقية تجعلها مسئولة أمام العقل والمنطق والقانون والر 
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من جانب وسائل اإلعالم بمجموعة من المواثيق األخالقية التي تستهدف إقامة توازن بين التزام 
 1حرية الفرد وبين مصالح المجتمع.

 وهي الجماعة، عن الفردية المسؤولية بأنها االجتماعية المسؤوليةعرف سيد عثمان وي  
 أنها أي ،فيه يعيش الذي المجتمع أو إليها ينتمي التي ةالجماع عن ذاته أمام الفرد مسؤولية
 والمحاسبة الداخلية المراقبة األخالقية من فيها مسؤولية، أخالقية مسؤولية ذاتية، مسؤولية
 خاص داخلي إلزام أنه إال داخلي ا، الملزم الواجب في ما األخالقي من فيها أن كما الذاتية،
 2.االجتماعي التأثير عليها غلبي أو اجتماعية، طبيعة ذات بأفعال

 التي يأتيها أعماله عن حساب ا يقدم أن الفرد عرف أحمد أمين المسئولية االجتماعية بأنها اضطراروي  
  3 .شر ا أو خير ا سواء   عواقبها يتحمل وأن واختياره بإرادته

 بأربعةلى جوهرها إيشير  Carrollالباحث  جعلت االجتماعية المسؤولية محتوى شمولية إن
 بشكل هذه األبعاد وظف حيث والخيري، واألخالقي، والقانوني، االقتصادي،: هي رئيسية جوانب
 يمثل آخر بعد استناد أي فإن آخر جانب ومن جانب، من بينها الترابط لتوضيح متسلسل هرمي
 ذهه تكن لم إذا خيرية ومسؤولة مبادرات األعمال منظمات من نتوقع أن يمكن واقعية، فال حالة

 تجاه واألخالقية والقانونية لمسؤولياتها االقتصادية تحملها إطار في شوط ا قطعت قد المنظمات
 4.فيها تعمل التي المجتمعات

 

، حتى أصحبت كافة حفية بمبدأ المسئولية االجتماعيةنادت التنظيمات النقابية الصو  كما
، وقد تتضمن مبدأ المسئولية مع الحرية القوانين الصحفية أو النقابات الصحفية في العالم الغربي كله

حيث نص على  ين العرب في ميثاقه للعمل الصحفياالتحاد العام مع الصحفيبلور هذا االتجاه 
يمان الصحفيين رية والمسئولية االجتماعية يجسد إشعار االتحاد الذي يرتكز على أساسين هما الح

ها عبر سنوات رة المسئولية التي يحملون أعباءطو لخ فاعهم العنيد عن الحرية ال يعني إغفالهمبأن د
 5العمل الصحفي.

                                                           
، ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات مؤتمر االعالم الفلسطيني ، "المسئولية االجتماعية في االعالم الفلسطيني"اسماعيل الثوابتة (1)

 .0ص م (،2477الذي نظمته وزارة االعالم، )غزة: وزارة االعالم ،  وتحديات المواجهة
  07ص (،7180المصرية، نجلواأل مكتبة طبدون)القاهرة:االجتماعية، التحليل األخالقي للمسئولية سيد أحمدعثمان،(2)
 211(، ص7103، بدون طبعة )القاهرة: النهضة العربية،األخالقأحمد أمين،  (3)

4 The Moral Management of Organizational Carroll Archie B The Pyramid of Corporate Social 
Responsibility Toward  
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عرف الدكتور عبد اللطيف حمزة المسئولية االجتماعية للصحافة بأنها المهام التي ينبغي و 
لقائمة على المسئولية طار تتمتع الصحافة بالحرية ابها الصحافة على أن يكون ذلك في إ أن تقوم

 .لمجتمع والقانونالقي الذي حدده اخوالمنهج األ
 

 أمام االلتزام بتأدية مهامها ن المسئولية االجتماعية للصحافة تعنيوعلى هذا األساس فإ
ة والثقافية التي يجب أن تعكس السياسية واالقتصادية واالجتماعي المجاالتالمجتمع في مختلف 

ة يحرية حقيق توفيرشرط ، بية على المستويين المحلي والدولينضاع التاريخية والحضارية اآلو األ
والمصلحة العامة وعقيدة ي العام م العقل والمنطق والقانون والرأتجعلها مسئولة أماللصحافة كي 
 .األمة اإلسالمية

اثيق األخالقية والمسئولية بهذا المعنى التزام ذاتي من جانب الصحافة بمجموعة من المو 
، ويتحقق ذلك بخضوع الصحافة لمجتمعن حرية الفرد وبين مصالح اقامة توازن بيالتي تستهدف إ

 1لرقابة الرأي العام في المجتمع عن طريق مواثيق الشرف الصحفية.
الجريمة نشر أخبار  :لحرية المطلقة الكثير من األخطاء منهالالصحافة  ممارسةلقد برزت 

عن خبار تخلت بعض األ ن، كما أاألخبار الجادةالفضائح على حساب  خبار التافهة وأخبارواأل
، تشهير بعيدا  عن مجال مسؤولياتهم، واستخدمت الفيما تقدمه من معلومات مختلفة مبدأ الصدق

 .ن يصاحبها التزاماتيجب أالتي الحرية  مبدأ نا جاءومن ه
وهكذا يتضح أن مبدأ الحرية المسئولة هو الحل الوحيد للمعادلة الصعبة التي تتمثل في 

لصحافة الكامل طالقها من دون قيود وحق احرية الصحافة أو إ رتبة على تقييدالنتائج السلبية المت
ساء استغالل ، بحيث ال يسئولية االجتماعية وصالح المجتمع، بشرط أن تلتزم المفي التمتع بالحرية

 2.الحرية من قبل الصحف
والمسئوليات  على أسس أخالقيات الصحافةبأن الصحافة التي تقوم  وهنا ترى الباحثة

، هنا تكون في والقوانين والتشريعات المهنيةعدا عن تمتعها بمواثيق الشرف الصح، االجتماعية
 مات الدقيقة الممزوجة بالمصداقيةمسئولة أمام المجتمع لكي تكتسب ثقته من خالل تقديم المعلو 

 .والموضوعية والتوازن
 الصحفيالعمل  لممارسة ذو قيمة خالقيا  أ ساسا  أ وضعواعالم واالجتماع فالخبراء في اإل

 المهني العمل نجاح متطلبات ومن ذاتها، المهنة من تنبع خالقيةأ سلوكية معايير وجود عن تعبر
فمن الطبيعي أن تتأثر سلوكيات العاملين  ،المهني الدستور وأ خالقياأل النظام بهذا الممارس التزام

                                                           
 .01، صالمرجع السابق نفسه (1)
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 بعقله ومسؤولياتها الصحيفة رسالة يجسد هو الذي فالصحفي ،حولها بما يدور الصحفية في المهنة
 1.وعالقاته وجهده

المسئولية االجتماعية التي تذهب إلى ضرورة تحرر ظهور نظرية القرن العشرون  وقد شهد
، وضرورة التزام هذه الوسائل الجماهيرية قيود المسبقة التي تضعها الحكومةعالم من الوسائل اإل

عالم تنطوي ل اإلعم أن  حرية وسائ، حيث تز فقط هامالكي، بدال  من خدمة امبخدمة الصالح الع
ظل التعديل األول من الدستور  ، فاالمتياز الذي تحظى به وسائل االعالم فيعلى بعض المخاطر

رسات االعالم خالل القرن لعام، فممامريكي هو حق دستوري يكفله المجتمع لتحقيق الصالح ااأل
والعمل  ،صى قدر ممكن من األرباحقد ضحت بمسئوليتها االجتماعية في سبيل تحقيق أقالعشرين، 

 2المفيدة. على إلهاء الناس، بدال من تقديم اإلعالم والثقافة
 

 

    3محددات المسئولية االجتماعية للصحافة ::  ثانياً 
صدى داخل الواليات المتحدة  "حرة ومسئولة"صحافة لدعوة لجنة حرية الصحافة  لقد لقيت

المملكة المتحدة فتشكلت الملكية األولى للصحافة عام با وعلى رأسها و وخارجها في بلدان أور 
 لى: ، فقد دعت إ 7101
، حيث تقوم الفكرة المحورية على ي الصحافة بمسؤوليتهم االجتماعيةحساس العاملين فإ .7

 ، حيث وافقفتقوم الصحافة بتنظيم نفسها، الذاتي االختياري لمهنة الصحافة التنظيم
ة غير مرغوبة على أن الحرية السلبية في النظرية الليبراليالممارسون في الواليات المتحدة 

 .في المجتمع الحديث
بل عرضه لعمليات تأثير  كائن عاقل راشد فاإلنسان، الحرية بالمسئوليةيجب أن ترتبط   .2

 واسعة النطاق من قبل خبراء العالقات العامة.  
 

في الواليات المتحدة  على أن صناعة اإلعالم م7101نص تقرير لجنة الصحافة لعام قد و 
، وقد كانت للجنة اضعة في اعتبارها المصلحة العامة، و يجب أن تستمر في يد القطاع الخاص

التوصيات للحكومة  وعدد من ،وظائف الصحافة في المجتمع الحديثمجموعة تصورات حول 
 فية نتعرض لها باختصار:وللمؤسسات الصح

، رأت اللجنة أن الصحافة يجب أن معاصرسائل االعالم في المجتمع المن حيث وظائف و  . أ
 :ةتقوم بالوظائف التالي

 عطاء تقرير صادق وشامل عن األحداث اليومية. إ  -
 أن تعمل كمنبر لتبادل التعليق والنقد.  -
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 .عالم صورة ممثلة للجماعات المتنوعة التي يتكون منه المجتمعأن تقدم وسائل اإل -
 .مه وتوضيحهام أهداف المجتمع وقيعالأن تقدم وسائل اإل -
 عالم معلومات كاملة عما يجري يوميا .أن توفر وسائل اإل -
أوصت لجنة حرية الصحافة الحكومة بتطبيق الضمانات الدستورية لحرية الصحافة وأن  . ب

فسة بين الوسائل الكبيرة ، واستمرار المناهور وسائل إعالم جديدةتعمل الحكومة بتسهيل ظ
جراء تغييرات األفراد ومساندة إالتشريع الذي يحظر على  بإلغاء، كما طالبت اللجنة القائمة

 .ثورية على المؤسسات القائمة 
عالمية بتقديم خدمة تتسم بالتنوع والنوعية والكم إلأوصت لجنة حرية الصحافة المؤسسات ا . ت

اديمية والبحث كفضال  عن زيادة مراكز الدراسة األ، احتياجات الجماهير إلشباعالمالئم 
 .تقلة لتقييم أداء الصحافة لعملهانشاء هيئة جديدة ومسال اإلعالم، وا  والنشر في مج

عالم بنقد متبادل وعنيف لبعضهم البعض وأن يقبلوا أوصت اللجنة العاملين بمجال اإل . ث
 . م كناقل عام للمعلومات والمناقشةمسئوليته

 

فظة على ذا قامت الصحيفة بإعالم الناس والمحاإ مفادهارؤية جديدة للمسئولية  وهناك
خر هو بيان مسئولية مراعاة قيمهم فهذه نصف المسئولية، ولكن النصف اآلو خصوصياتهم 

تعامل مع ال ينفسهم، إذ يجب على الجمهور أالتي هي بدورها تجاه أالجماهير تجاه المادة المذاعة 
 . يتقبلها كما يقرأها أو يسمعهاما يقدم من خالل الصحافة وعليه أن يدرس الوقائع وال

 

تحاد العام للصحفيين العرب الذي صدر عن االجتماع التأسيسي لالتحاد في دستور االكما ونص 
واألخالقية سؤوليات الصحفيين العرب المهنية م على م7100الحادي والعشرين من شهر شباط 

  .حيال مجتمعهم
 أن يتوخى األمانة والصدق في طريقة على الصحفي العربي أنه يجبوقد أكد الدستور   

أن يتحقق قبل النشر و ، عامة في كل ما يقدم للرأي العاموأن يراعي المصلحة الالكتابة  والتعبير، 
لوقائع اأو يخفي  بأن ال يشوهحريصا   عدا أن يكونمن صحة المعلومات التي يحصل عليها 

 .ا يتنافى مع شرف المهنة وأصولهاهذبشكل متعمد، ف الصحيحة
ه االحتفاظ بسرية المصادر التي يستقي منها وال يجوز من واجبكما وأن الصحفي العربي 

ياتهم الخاصة أو ن يخدم سمعة األفراد وال يجوز له التعرض لح، ومن واجبه أالضغط عليه إلفشائها
  1.المساس بسمعتهم إال إذا كان في النشر مصلحة عامة

                                                           
 .848، صالمرجع السابق، حرية االعالم بين المرغوبية االجتماعية وتحديد خيارات القائم باالتصال"حسين الزويني، " (1)



 

81 

 

 :تي ينبغي التحلي بهاوااللتزامات ال تصنيفات المسئولية االجتماعية للصحافة المطلب الثاني:
 أواًل: تصنيفات المسئولية االجتماعية للصحافة:

، وذلك لى مسئوليات وجوبية وتعاقدية وذاتيةوليات الصحفية إلويس هودجيز" المسئ "يقسم
 على النحو التالي: 

للمراقب ، كما تظهر تحدد الحكومات مسئوليات الصحافة تكون حين :المسئولية الوجوبية . أ
، حدة مسئوليات قليلة من هذا النوع، وفي صحافة الواليات المتم االعالميالخارجي للنظا

ل محددة مثل القذف وتشويه تيان بأفعا، أي االمتناع عن اإلفالحكومة تحدد واجبات سلبية
ة يجابية "أي أفعال" مثل نشر خطاب الرئيس أو حاكم الواليالسمعة، ولكن ال تحدد واجبات إ

 .رر عليه مسئوليات سلبية وايجابيةة وكذلك المحنيار معفالمندوب يعين لتغطية أخب
الصحافة تقوم بمسئولياتها في الواليات المتحدة من خالل ميثاق مع  :المسئولية التعاقدية  . ب

جتمع ، فالمالكن هذا يجعله أقل واقعية ونفاذ  و  ؛وليس من خالل عقد رسمي مكتوبالمجتمع 
و من حيث وه واآلراءها ستسد حاجته للمعلومات ، افتراضا  أنيمنح الصحافة حرية في العمل

المية ليست محددة بدقة كما أن المؤسسات اإلع ، فالواجبات الخاصةالشكل أقرب لعقد الزواج
 1.ير حرة في اختيار منتجات المؤسسةالجماهير والجماه تحتاجهتهتم بما 

مؤسسات لت النه في الغالب حتى لو أخلى هذه النقطة حيث أمكن أن يوجه إوثمة نقد ي
على  ن عادات القراءة واالستماع والمشاهدة ستمثل ضغطا  بمسئولياتها تجاه الجمهور، فإ

عالمية بمسؤوليتها التثقيفية كما أن إخالل المؤسسة اإلالجمهور كي يتعرض للوسيلة، 
ستوى الوسائل ، خاصة مع نقص التعددية على ممية لن يثني الجمهور عن متابعتهاوالتعلي
مشتركين في هذه  فراد يكونونا يفترض الباحثون أن الصحفيين األ، كمواالتجاهات واآلراء

لمسئوليات تجاهها رسمية عالمية حيث تكون ا: األول مع المؤسسة اإلالحالة في عقدين
 2الثاني مع الجماهير وتكون المسئوليات غير رسمية وغير واضحة.، بينما واضحة

سة الرفيعة، ار حساسا  بالمميون األفراد في أذهانهم إني الصحفحيث يب :المسئولية الذاتية . ج
، وهؤالء ينظرون لقرارهم بأن حثا  عن المبادئ وخدمة اآلخرينرادتهم بيلزمون أنفسهم بمحض إ

 على حد ، أو أنهملوا صحفيين على أنه رسالة نبيلة، أكثر من كونه عمال  في صحيفةيع
نفسهم ليكونوا متميزين وأصحاب واجبات تعبير لوثر كينج نداء باطني بقوة داخلية في أ

 3.متميزة
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 1:ولية الصحفية في عدة جوانب أهمهايحدد "ديني إليوت" أنماط المسؤ كما و 
فالصحيفة كغيرها من وسائل اإلعالم عليها واجبات في  مسؤولية الصحافة تجاه المجتمع: .7

 ساءة لألفراد.إمداد الجماهير بالمعلومات وبذل الجهد لعدم اإل
، فعبارات ون أخالقيا  عن أفعالهم وأقوالهمألن الصحفيين مسئول :ؤولية أمام النفسالمس .2

، أما النقد الذاتي فهو ضروري الستقامة رير أمرني بذلك ال تصلح كمبررمثل رئيس التح
 العمل في أي مهنة.

الصحفي باعتباره األداة الرئيسية التي تؤثر الصحافة من خاللها  :مسؤوليات المضمون .7
ى ساسي للتعرف على مديعد المضمون الصحفي هو المحك األ لرأي العام ومن ثمفي ا

 .التزام الصحافة بمسؤوليتها
من  "المضمون الذي يقدم عبر وسيلة اإلعالم "خاصة الصحافة ويقسم "لويس هودجز"

 2لى مستويات:إ حيث المسئولية
 المستوى االول:

تلعبها الصحافة تؤدي من وجهة  عية التيمستوى الوظائف التي تقوم بها واألدوار االجتما
ائف ومسؤوليات ره عدة وظائف اقتصادية سياسية اجتماعية ويذكر النقاد البريطانيون وظنظ

 ثارة االهتمام بالقضايا العالمية كالبيئة وغيرها.أخرى للصحافة مثل إ
 

 المستوى الثاني: 
دوائر عديدة متداخلة تمثل خالقي للصحافة في "آجي والت" و"ايميري" القانون األيلخص 

لبوابة "مسؤولي المؤسسات ضافة لحراس الألفراد، إ المعايير المهنية والممارسات األخالقية
مع ونرى، ، من رؤساء ومديري تحرير رؤساء األقسام" الذين يحددون ماذا نقرأ ونسالصحفية

، أو غير مكتوبة سواء كانت مكتوبة ومواثيقها الداخلية وتمثل معايير الوسيلة اإلعالنية
المسئولة عن تنظيم عمل وسائل  وتتضمن المعايير المهنية التي تضعها الهيئات الصحفية

 .اإلعالم المختلفة وضبطه
وهي تلك القواعد التي لها صفة اإللزام والمتصلة عالمية ومن هنا يأتي دور التشريعات اإل

ع المعايير التي تتحكم في ووضتنظيم ممارساته  بالنشاط اإلعالمي واالتصالي والتي تتولى
إلى تشريعات تنقسم إلى المضمون، وأخرى تتصل بالمؤسسات  ، وتنقسم هذه التشريعاتأنشطته

داراتها، وثالثة تتصل بالمهنة  3.عالم الدوليةاألخيرة تشريعات اإل، و اإلعالمية من حيث تنظيمها وا 
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 1بها أثناء ممارسة المهنة: التحلي: االلتزامات التي يجب على القائم باالتصال ثانياً 
 : التزامات ومسئوليات مهنية .0

شويه وذكر الحقيقة من غير مراوغة، وااللتزام نباء دون تحريف أو تتعد الدقة في نقل األ
، ت معنيةسرار المهنة بعد التصريح باالطالع على معلومابالموضوعية والصدق، واحترام أ

 .لمعلومات عنهخص الذي يتم تخزين االحصول على موافقة الش
 :التزامات ومسئوليات أخالقية .6

تتمثل في التزام الصحفي بمستوى عال من النزاهة والبعد عن كل ما يسئ لمهنته كأن 
، االمتناع عن العمل مع أجهزة المخابرات لتزويدها يكون دافعة للكتابة مصلحة شخصية

، عدم التعرض هنيةحسابها تحت ستار واجباته الموالقيام بأعمال تجسس ل ،بالمعلومات
 للحياة الخاصة لألفراد وجعلها بمنأى عن العالنية.

 :التزامات قانونية .2
عاقبهم جنائيا  في حالة وهي مجموعة االلتزامات التي يفرضها على المهنيين القانون وي 

، شهير أو االتهام بالباطل أو السب، االمتناع عن التنون: االلتزام بأحكام القامخالفتها، منها
ضد أي شخص أو مجموعة من األشخاص، عدم  التحريض على أي عمل غير قانوني عدم

مانات للمتهمين في محاكمة نها التأثير في سير العدالة حتى تتوافر الضنشر أمور من شأ
   مام قاضيهم فال يجوز محاكمتهم على صفحات الصحف قبل حكم القضاء.عادلة أ

 التزامات ومسئوليات اجتماعية:  .4
ها إلحساسه بمسئوليته المسئوليات التي يقبل الصحفي طواعية االلتزام ب ونعني بها

صرف الصحفي بشكل مسئول اجتماعيا ، ويحترم مسئوليته إزاء : أن يتاالجتماعية، وتتمثل في
، ومبادئ التعاون بين الشعوب نسان، وحقوقه ومصالحه، واحترام حقوق االالرأي العام

، ومراعاة مسئوليته تجاه المجتمع الدولي فيما الحقوق راك في الكفاح من أجل هذهواالشت
 يتعلق باحترام القيم التي اتفق عليها المجتمع الدولي.

وتقوم الصحافة بتأدية رسالة نبيلة في ظل مجموعة من المبادئ والقيم الراسخة تسمى بآداب 
ارسة عمله ، والتي يتعين على الصحفي االلتزام بها ومراعاتها عند مميات المهنةوأخالق

في مختلف المواقف والموضوعات التي  الوسيلة التي تضئ الطريق وتوجهه أنها الصحفي إذ
  2ذالل أو ضغط.ون كرامته وتحميه من التعرض ألي إيواجهها العمل والتي تص
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معية كبرى خالقيات العمل الصحفي مهمة وتعتبر ذات مسؤولية مجتأن أ الباحثةوترى 
تحمي و  فأخالقيات المهنة تؤثر بشكل فعال على القائمين باالتصال،، واقعة على الصحفي نفسه

فاإلعالم كمهنة تقوم على أسس ، ما يجب عليه المحافظة ، فهي تحدد للفردالتدفق الحر اإلعالمي
المطلوب منا كإعالميين التمسك بأخالقيات ف، من األخالق واجب التحلي بها لكل فرد يمتهنها

ى نشر مبادئها في أوساط الجيل اإلعالمي الجديد من أجل خلق صحافة مهنتنا السامية والعمل عل
بالرسالة المجتمعية الخيرية  طلوب أيضا العمل على خلق جيل واعواعية تحمل هموم المجتمع، والم

 .من األمراض المجتمعية العصرية لصحافة ودورها في بناء مجتمع قوي خالل
 

 

 
 ثيق الشرف الصحفي:أخالقيات الصحافة وموا المطلب الثالث:

 أواًل: مفهوم أخالقيات اإلعالم:
 المقبولة التقاليد عن الخروج أو اإلسفاف وخشية الجماهيري، االتصال أنظمة تباين بسبب

 توصدر  ،اإلعالمي العمل تنظم قوانين بوضع السلطوي النظام ذات الدول أقدمت المجتمعات، في
فتقوم الهيئات  الليبرالية األنظمة في اأم ،توجد إن المختصة المجالس عبر الحكومة عن

 القضايا في الفصل للقضاء تاركة ،لتنظيم العمل الصحفي شرف مواثيق بإصدار ،اإلعالمية
 1.الخالفية

 قول :تشمل متداخلة رئيسية قيم أربعة على الغالب في األخالقيات معايير وتنصب
 الكرامة واحترام ، اآلخر تجاه بالمسؤولية ورالشع أي التضامنية والحرية بالعدالة، وااللتزام الحقيقة،
 .اإلنسانية

 المشاركين في توجه التي المعايير أنها" عام بشكل "االتصال أخالقيات" أندرسون ويعر ف
 2."األخالقية لالتصال النوعية على الحكم في الناقد يستخدمها أن يمكن التي أو االتصالية األنشطة

 التي حول الطرق الصحفيين تواجه التي الخيارات بأنها" الماإلع أخالقيات ريتش ويعرف كما 
 مقصود تختار بشكل أن في المعنوية المسؤولية" بأنها األخالقيات برات يعرفكما و  ؛"بها يتصرفون
 علينا تؤثر أن التي يمكن والحقيقة والعدالة والفضيلة الخير مثل قيم من تتبعه أن يجب ما وطوعي

 في والخطأ الصحة يحدد"فلسفيا " امفهوم   األخالقيات في برات يرى ا،وأخير   ؛"اآلخرين على أو
 3اإلنساني. السلوك
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 تهتم الصحافة مهنة وآداب المهني للسلوك قواعد" :بأنه الصحفي الشرف ميثاق عر فوي
 داخلية توجيهات بمثابة تعد المواثيق وهذه الصحافة، مهنة األخالقي لممارسة الجانب بتنظيم

 لحماية ويهدف المهني عمله أثناء يواجهها التي والمعضالت المواقف مختلف في ةمهنيال قراراتلل
قضايا  معالجة الصحف، مالك حماية الصحفيون، القراء،: التالية الفئات من أكثر واحد أو
 تفرض وقد ا لهمذاتي   تنظيما باعتبارها بتنفيذها ويلتزمون الصحفيون يصوغها قد والمواثيق المعلنين؛

 1."من الفاعلية مختلفة درجات الحال هذه في لها ويكون أخرى جهة من معليه
 المبادئ والمعايير من مجموعة" بأنها اإلعالمية األخالقيات مواثيق تعريفات جمالإ ويمكن

 المبادئ وهذه من أفعال، به يقوم ما حول قراراته التخاذ اختياري بشكل بتطبيقها الصحفي يقوم التي
 أهداف، حددها ستة بتحقيق األخالقية المواثيق وتساعد "اإلنساني الفعل صحة مدى تحدد التي هي

 2:التالي النحو على الخوري طارق
 المهنة. ومسؤوليات مثاليات وصف  .7
 .والمهنيين المعلومات متلقي وحماية الواقع األمر تثبيت  .2
 .المهنة صورة تحسين .7
 .المهنة في عملهمل مبرر لتعريف لدفعهم الممارسين لهاموا   تنشيط  .0
 .المقبول السلوك حول إرشادات إعطاء  .3
 .القضايا مختلف حول واالهتمام الوعي زيادة  .0

عن النقابات أو الجمعيات الصحفية  يصدر عادةالشرف شارة إلى أن ميثاق يجب اإلو 
إطاره يتيح التزام األعضاء ببنود الميثاق  فيالذى يصدر الميثاق  التنظيميواإلعالمية وهذا الكيان 

للتحديث بما يتوافق مع  ، وغالبا  ما تخضع هذه المواثيقيحدد الجهة المنوط بها متابعة تفعيلهو 
 3التطورات.

 

 4لحرية الصحافة:األخالقية  ثانيًا: الضوابط
فيجب ، األديان السماويةحرمة  أن نراعي ىبمعن ،حرية الرأي في إطار احترام األديانمراعاة  .7

 .ةالدعوات العنصري ىحياز إلالصحفيين االمتناع عن االن على

                                                           
 .8، صسابقالرجع المعصام موسى،  (1)
 .8، صالمرجع السابق نفسه (2)
،  مقال نشر في موقع صحيفةاألهرام المصرية"، أساليب التنظيم الذاتي لإلعالميين وتأثيره على أخالقيات اإلعالم" بسيوني،محمد  (3)

 aspx?Serial=1390359&eid=16847http://digital.ahram.org.eg/articles. 74/74/2470تاريخ الزيارة 
مقدمة ورقة عمل ، الصحافة بين الحرية والمسئولية االجتماعية مقدمة لندوة الحريات اإلعالمية في األراضي الفلسطينية"" ماجد تربان،( 4)

 .0(، ص2441العالم ، )غزة: كلية ا ضمن  ورشة عمل بمناسبة  اليوم العالمي لحرية الصحافة نظمتها كلية االعالم بجامعة االقصى

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1390359&eid=16847
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 المعرفة الكاملة عن لديهأن من يكون  ىبمعن حرية الرأي في إطار المقدرة العلمية والثقافية .2
المعرفة أن يدلي برأيه تجاه ليس لديه حرية الرأي لمن  ىوال يجوز بدعو  الموضوع أو القضية،

 القضايا التي تتطلب معرفة.
 .حرية الرأي في إطار مصلحة المجتمع .7
 .احترام الحياة الخاصة للمواطنين حرية الرأي في إطار .0
 .ومراعاة سمعة األفراد والجماعات حرية الرأي .3
تكلم، أحقية صاحب العلم والمعرفة أن ي" ىي إطار الصلة بموضوع النقاش بمعنحرية الرأي ف .0

 ."أساس صلة المعرفة بالموضوع ىويبدي رأيه عل
 ن كان غير صائب.إاجع عنه طار عدم التعصب والتر إحرية الرأي في  .1
 طار حماية اآلداب العامة وصيانة المجتمع من األعمال الفاحشة.إحرية الرأي في  .8
، ومعالجة األوضاع المتردية التي تمر ن حافظ إن االلتزام بهذه الضوابطويقول صالح الدي   

وتشريعية تبني دولة بها حرية الرأي والتعبير تأتي من خالل إصالحات ديمقراطية سياسية، وثقافية، 
القانون والمؤسسات، وتطلق الحريات، وتصون الحقوق، وتضمن حرية الصحافة والتعبير عن الرأي 
من ناحية، وكذلك اعتماد تنمية إنسانية شاملة؛ تعيد التوازن االقتصادي االجتماعي الذي اختل 

بناء دولة جديدة  ىة القادرة علفة، أو بغياب اإلرادكثيرا بفعل السياسات الخاطئة، واالختيارات الضعي
 1.الحرية وتبني لها حاضنة مناقضة للبيئة الخانقة التي نعيش في أسرها ىحديثة تقوم عل

 
 

 : البدايات األولى لظهور مواثيق الشرف على الصعيد الدولي:ثالثاً 
، اإلعالميالمهني للعمل داء ظهور مواثيق الشرف األخالقية تحسين األإن الهدف الرئيس ل

، وضع قواعد مهنية إعالمية للصحفيينبضرورة من قبل المنظمات غير الحكومية ذلت جهود وقد ب  
" الذي "قواعد األخالق الصحفية" أو قانون "القيم الصحفية وضع  لوقد وضعت مالمحها من خال

 2.م7120الذي عقد في واشنطن عام  مريكاعموم أ ةول مؤتمر لصحافأاعتمده 
 عام المحررين رابطة عن األميركية" "كانساس والية في القيأخ ميثاق أولصدر وقد 

 عرف باسم ميثاقا الصحف تحرير لرؤساء األميركية الجمعية تبنت ٨١٥٥ عام وفي ،٨١٨٠
 التعبير حمى حريةي األميركي الدستور في الرابع التعديل أن ديباجته في وجاء ،"الصحافة قانون"

مستوى  لىلكي يتوصلوا إمحددة على كاهل الصحفيين فاألمر يضع مسئولية  عليها تعد أي من
 الصحف تحرير رؤساء جمعية عمدت ولهذا، مهنة العمل الصحفياألمانة والكرامة بما يتفق مع 

 من مستوى أعلى إلى الوصول يشجع امعيار   مواد لتكون ست على يشتمل بيان لتقديم األميركية
                                                           

 .0، صالمرجع السابقماجد تربان،  (1)
 .12ص ، (،2442 ،القاهرة: دار الفكر العربي (7، طمدخل الى الصحافةعبد اهلل محمد زلطة،  (2)

http://library.ku.edu.bh/KUv5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.101.&criteria1=9.&SearchText1=%d8%af%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a
http://library.ku.edu.bh/KUv5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.101.&criteria1=9.&SearchText1=%d8%af%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a
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 الصحفي، استقالل الصحافة، حرية المسؤولية،" تتناول المواد وهذه، األخالقي والمهني األداء
 1."بإنصاف الخبرية القصة كتابة الصحفي، االنحياز والدقة، عدم الصدق

خاصة  ،نفسه اإلعالمي بها يقومالتي  تنظيمال عملية من اجزء   األخالقية المواثيق وتعد
 تسمح التي لملزمةا القوانينيجابيات حيث أنها تحول دون صدور وأنها تتميز بمجموعة من اإل

 يتم والسلوك للحياة أحكام بمثابة هي فالقوانين ،أفكاره وقناعاتهمع  تتفق ال بأشياء القيام لإلعالمي
 على يفرضها الصحفي والسلوك للحياة أحكام األخالقيات نفإ بالمقابل خارجية؛ قوة بواسطة فرضها
ذا بها، ليلتزم عليه مؤسسته تفرضها أو نفسه  كبيرة، عليها عقوبات يترتب ال فقد كهاتم انتها ما وا 
 يكون أن أساسها فلسفة داخلية األخالقيات، فاالختيارية باألعمال النهائية المحصلة في تتعلق ألنها
 2.المجتمع تجاه الممزوج بالمسئولية والسلوك بالحقيقة اوملتزم   اودقيق   عادال   المرء

 التزام الصحفي" األولى في فيدخل قانونية،وال األخالقية االلتزامات بين الباحثون ويفرق  
 دافعه كأن يكون لمهنته، يسيء ما كل عن ويمتنع بالنزاهة يتمتع بحيث عال أخالقي بمستوى
 العمل عن وعليه أن يمتنع  .مادية منفعة أجل من أو العام الصالح حساب على الشخصية الكتابة

 أما ،"لألفراد للحياة الخاصة التعرض عدمو  وسمعتهم البشر كرامة المخابرات واحترام أجهزة مع
، "مخالفتها حالة في ويعاقبهم جنائيا الصحفيين على القانون يفرضها" ما فهي القانونية االلتزامات

  3والسب. والقذف بالباطل أو االتهام التشهير عن واالمتناع القانون، بأحكام االلتزام شروطها ومن
لحرية االعالم والصحافة على مشروع " ميثاق  وافقت اللجنة الفرعيةم 7137في عام 

أخالقي دولي للعاملين في مجال اإلعالم" وقد نصت ديباجة هذا الميثاق على أن "حرية اإلعالم 
التي كرسها ميثاق األمم المتحدة، والمشهرة في اإلعالن  نساني ومحك لكل الحرياتوالصحافة حق إ

السالم والحفاظ عليه ويمكن الحفاظ على هذه الحرية نسان وهي ضرورية لتعزيز العالمي لحقوق اإل
تمرار الحفاظ عالم األخرى باسلعاملون بالصحافة وكافة وسائل اإلعلى نحو أفضل عندما يجاهد ا

ا االلتزام األخالقي وأن يكونوا أمناء وأن ئولية معتنقين تمام  حساس بالمسعلى أكبر قدر من اإل
 4.خباريةة في التقارير اإللى الحقيقيسمعوا إ

بريل شهر أفي صدر أول ميثاق شرف فقد بمواثيق شرف الصحافة العربية، وفيما يتعلق 
تناولت حرية التي مواد ال مجموعة منم وقد أقر ميثاق الصحافة العربية الذي احتوى على 7137

وقد ، للصحفيين وغيرها من الموضوعات الصحافة والحفاظ على شرف المهنة والحصانة الصحفية
 الميثاق على التالي:نص 

                                                           
 .8ص المرجع السابق،عصام سليمان موسى،  (1)
 .70، صالمرجع السابقسليمان صالح، ( 2)
 للدراسات الرأي مركز ن: عما(يةالصحف ضوء التشريعات في العربية الدول في والتعبير الصحافة حريةليلى عبد المجيد،   (3)

 .21، ص( ٥٠٠٥ والمعلومات،
 .12، صالمرجع السابقعبد اهلل محمد زلطة،  (4)
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الدفاع عن مصالحهم ومصالح العرب، وعن  أن يكون بينهم اتحاد مقدس تجتمع به كلمتهم في :أوال  
 .انين الدستورية، والحريات العامة في حدود القو حرياتهم الصحفية

 وفي أشخاص القائمين ن يكون دستورهم التعاون لرفع مستوى الصحافة العربية في توجيههاأ :ثانيا  
 ن ينبذوا كل من يخل بشرف المهنة أو ينزل بمستواها فيما يكتب أو ينشر أو يعمل.، وأبالعمل فيها

 .ن دفاعا  مشتركا  بمختلف وسائلهم: أن يكون للصحفي حصانة صحفية يدافع عنها الصحفيو ثالثا  
ب دهم وأسبازالة الحدود والقيود التي تحد من جهو علم الصحفيون العرب مجتمعين على إرابعا : أن ي

 .نشاطهم في جميع البالد العربية
يحاء بعيدا  عن كل تأثير أو اتجاه أو إخامسا : أن يكون نشاط الصحفي في الصحافة العربية 

 1خارجي ال يتفق مع السياسية المشتركة في بالدهم.
ثاق مين أهم ما يميز ثابة دستور لجميع الصحفيين العرب، لذا فإوقد أقر أن يكون هذا الميثاق بم

لميثاق بأن معظم مواده جاءت حاملة في طياتها ويتسم هذا ا أن يتسم ببعد قومي عربي، 7137
، عندما أقر م7181 في عام الفكرا  مستنيرا ، ولم يتكرر إصدار ميثاق شرف عربي بعد ذلك إ

 .2مبر من ذلك العام ميثاق الشرف اإلعالمي العربيسبت 70مجلس جامعة الدول العربية في 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .747ص المرجع السابق، ،عبد اهلل محمد زلطة(1)
.747، صالمرجع السابق نفسه (2)
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 الجتماعية في الصحافة الفلسطينيةوالمسئولية ا ةالحريواقع : المبحث الــرابع
 

عالم اإلالمطلب األول الذي حمل عنوان  ،مطالب أربعةعلى  الرابعالمبحث  يشتمل
  .ودور المؤسسات اإلعالمية في حماية الصحفيين ،وسماته ،أنواعهالفلسطيني، 

على حرية الصحافة في القوانين البيئة القانونية واشتمل  طلب الثانيبينما تناول الم
، بينما اشتمل المطلب الثالث يساس، والقانون األقانون المطبوعات والنشروالتشريعات الفلسطينية، و 

فة الفلسطينية بالفترة لصحاعلى أثر األحداث السياسية على الحرية والمسئولية االجتماعية في ا
 ،الصحافة الفلسطينية في ةيمهنالقواعد الالذي حمل عنوان  الرابعما المطلب أ ،2440-2477

مواثيق الشرف الصحفي ، و وواجبات الصحافة، يةالصحافة الفلسطين مظاهر انتهاكاتاشتمل على 
 عالم الفلسطيني.، ووثيقة أخالقيات اإلالفلسطيني

 في حماية عالميةؤسسات اإلدور الم، وسماته ،أنواعه..االعالم الفلسطيني :المطلب األول
 :الصحفيين

 1عالم الفلسطيني:أنواع وسائل اإلأواًل: 

ة لهيمنة ، لكنها خاضعتكون ممولة من الموازنة العامةهذه الوسائل  عالم العامة:وسائل اإل .7
فصيل واحد وهو حركة فتح، وهي هيئة اإلذاعة والتلفزيون، ووكالة األنباء الفلسطينية" وفا"، 

، ومنذ سنوات سلطة بتمويلها في البداية جزئيا  ريدة الحياة الجديدة التي تقوم اللى حد ما جوا  
    كليا .

حماس وهي خاضعة كليا  في حركة لى مي إتنتبعض الوسائل  عالم حزبية:وسائل إ .2
، وأيضا  صحيفة االستقالل ، والرسالة  ة وسياستها التحريرية لمن تنتمي إليهسياستها العام
 منهم ينتمي لفصيل معين . ، والكرامة كال  

 "فتح أو حماس" قين أو كليهمايمختلفة من أحد الفر تخضع لتأثيرات  :وسائل إعالم مستقلة .7
المباشر  عالم المستقلة التي يتلقى معظمها الدعم المباشر وغيروقليلة هي فعال  وسائل اإل

ن مجالس قلة باستثناءات قليلة ألمن السلطة أو من حركة حماس وهي فعليا  غير مست
 عالمية تنتمي للفصيلين الكبيرين وبخاصة حركة فتح.إدارتها الصحافية واإل

                                                           
 203ص م (،2477الديمقراطية،، ط بدون )رام اهلل: مؤسسة مواطن لدراسة االعالم الفلسطيني واالنقسامهاني المصري،  (1)
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عالم الفلسطيني أحوج ما يكون ألن يؤدي دوره بمهنية وشفافية ن اإلأ الباحثةوترى   
التي  زماتاألحداث واألتناول وموضوعية واألهم من ذلك أن يتصف بالمسئولية االجتماعية أثناء 

 .عب الفلسطينييتعرض لها الش

 1:"6002 –6002خالل الفترة " الفلسطيني اإلعالم سمات ثانيًا:

 .حد التناقض بين المواقف السياسيةاالزدواجية في الخطاب اإلعالمي التي تصل إلى  .7

بدا واضحا في تناقل األخبار المتعلقة و  واالبتعاد عن المسئولية االجتماعية، اإلثارة والتهويل .2
ة ت بين القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية وبين عناصر األجهزة األمنيباألحداث التي اندلع

العصيان على أوامر الرئيس عباس والحكومة بمنع خروجهم في الذين أعلنوا حالة من التمرد و 
 بين لتزيد النار اشتعاال   ةتظاهرات حيث جاءت األخبار متواترة حول هذه األحداث المؤسف

ان ما امتدت إلى الضفة الغربية بين مما وسع نطاق المواجهة التي سرعمؤيدي الجانأنصار و 
 مكاتب عدد من النواب.طالت عمليات الحرق والتدمير هناك مقر مجلس الوزراء و و 

غياب السياسة اإلعالمية وهي مشكلة مرتهنة بغياب االستراتيجية السياسية الواضحة التي   .7
 .اتها على وسائل اإلعالمعكس تأثير تتبناها السلطة الفلسطينية وتن

إثارة النعرات الحزبية والعشائرية بدال  من محاربتها والتصدي لها وتمثل ذلك في تحريض   .0
بعض الجهات المتكرر لعائالت المواطنين الذين قتلوا في إطار حالة االنفالت األمني التي 

 تسود الشارع الفلسطيني.

الهادف إلى توحيد الصف  الواعي عالمياإلالعشوائية واالرتجالية والبعد عن التخطيط   .3
طية اإلعالمية للخالفات الفلسطيني بدال من زيادة فرقته وتشرذمه حيث ضاعفت التغ

 .السياسية

فالجمهور يشعر بعدم احترام  الجماهير:تغييب المشاركة الجماهيرية واالستخفاف بعقلية   .0
الفلسطينية في تشكيل رأي عام و لم تنجح وسائل اإلعالم  له،رأيه أو توجيه أدنى اهتمام 

الممارسات ضد السياسات و  اضاغط اعام امنها رأيمساند للقضايا التي تطرحها لتصنع 
  .السلبية في المجتمع

                                                           
،  ورقة عمل منشورة على صفحته الشخصية "اإلدارة اإلعالمية لألزمة السياسية الفلسطينية...الحزبية تقهر المهنية"محسن االفرنجي: ( 1)

 2، ص عبر موقع للجامعة االسالمية
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همال القضايا الوطنية العليا: ترتيب األولويات انقالب في  .1 بدال من أن تهتم األجندة  وا 
ي تالمس الهم الفلسطيني مباشرة حدث اإلعالمية الفلسطينية بالقضايا العليا والحيوية الت

انقالب في ترتيب األولويات حيث تركز االهتمام على الخالفات التي ال تعرف لها نهاية 
 سياسية متردية للغاية.صادية واجتماعية و صحية وأمنية و في ظل أوضاع اقت

عد ل أو أعمال تعدم الموضوعية في طرح القضايا وتغطية األحداث، والتحريض على أفعا .8
ضرار سرارهم واإلفشاء أفراد أو المس بكرامتهم أو إ، وانتهاك خصوصية األجرائم في القانون
يه صورتهم لمجرد انتمائهم لهذا و شل أجهزة الدعاية التي تعمل على تبسمعتهم من خال
 1الفصيل أو ذاك.

نسج خيالهم لتشويه صورة بفبركة بعض القصص والروايات من  ونبعض الصحفيين يقوم .1
 2خر.رف اآلالط

، الوطنية ، حيث مس بالثوابتلى هوة سحيقةم الفلسطيني انحدر إعالأن اإل ومن الواضح 
، وفقد من تشرذم المجتمع والتعصب الحزبيوانشغل عن االحتالل وجرائمه، وهموم المواطن، وزاد 

 3دوره بالمجتمع كأداة تساهم في ازدهار المجتمع وعالج المشاكل الداخلية والخارجية.

كأحد الوسائل الرئيسية في  هعالم الفلسطيني تسخير األخطار التي تعرض لها اإل وأيضا  من 
 4خر في تحقيق أهدافه.لخدمة كل منهما اآل بين حركتي فتح وحماس، الصراع السياسي

في الصراع بين عالم الفلسطيني استخدم كأداة رئيسية أنَّ اإل جليةظهر بصورة  حيث
بين الحركتين  رط اإلعالم الحزبي بمختلف أنواعه في تأجيج الصراع حركتي فتح وحماس، حيث تو 

بركة العديد منها في إطار محاولة كل وفوأنصارهما عبر نشر معلومات تعكس مواقف الحركتين 
إلساءة لآلخر بشتى الطرق حتى دون أية اعتبارات لعقل المشاهد أو ذوقه أو المعلومات اطرف 

لعديد من المراقبين والمحللين وخبراء اإلعالم بأنه خروج عن المهنية التي يبحث عنها، ما اعتبره ا
 5ه.وتورط في التحريض ضد اآلخر ومحاولة تشويه مواقفه وآرائ

                                                           
ورقة عمل مقدمة  ضمن ورشة عمل عقدها يد "، لغة الخطاب االعالمي في فلسطين "ماذا نريد، وكيف نحقق ما نر  جواد الدلو، (1)

 (،2448)غزة: منتدى االعالميين ،  2448" ،منتدى االعالميين الصحفيين  بعنوان " الخطاب االعالمي الفلسطيني.. كيفيه اصالحه
 2ص

 2ص المرجع السابق نفسه، (2)
 2ص المرجع السابق نفسه، (3)
 .34(، ص2474) رام اهلل: مركز رام اهلل لدراسات حقوق االنسان، مطارق وسندانالصحافة الفلسطينية: ثالث وليد العمري،  (4)
فضائيتا األقصى وفلسطين "نموذجا "،) رام اهلل: المركز  دراسة بحثية "دور االعالم الفلسطيني في تعزيز االنقسام"، منتصر حمدان، (5)

 71م(، ص24742الفلسطيني لحقوق االنسان، 
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 طرح يصبح قادرا  على حتى استراتيجية تباعا إلى يحتاج الفلسطيني اإلعالم سلوكإن 
 يساند أن يستطيعحتى  حوله، نفيم مؤثرا   محيطه، في فاعال   واتزان بمنهجية الوطنية قضايانا
 1.الدولية الساحة السياسية في القيادة

 

 المية ودورها في حماية الصحفيين:عالمؤسسات اإل أبرزثالثًا : 
عالمية التي من المفترض أن بة الصحفيين من أبرز المؤسسات اإلتعتبر وزارة االعالم ونقا

في ظل االنتهاكات  وتوفير الحرية لهم يينيكون لها الدور الفاعل والحقيقي في الدفاع عن الصحف
من السلطة الوطنية و سواء كان من االحتالل اإلسرائيلي أضدهم التي تمارس الصحفية 
 الفلسطينية.

 

 :نقابة الصحفيين
 

تحت اسم رابطة الصحفيين العرب في  7111تأسست نقابة الصحفيين الفلسطينيين عام 
حينه أي تسمية تشير إلى فلسطين، وقد عملت النقابة  القدس حيث منع االحتالل اإلسرائيلي في

، علما   بأن الصحفيين الفلسطينيين في 7110منذ عودة السلطة الوطنية عام  المذكوربمسماها 
الداخل والخارج ممثلون في االتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين بصفته اإلطار النقابي لـ 

ين من حيث تين مستقلتبين الكتاب والصحفيين في إطارين نقابم.ت.ف إلى أن تم الفصل النهائي 
 2ا بالواجبات المنوطة بهما.ماالختصاص والمهمة والعضوية لتسهيل قيامه



 أن إال الديمقراطية، ، وروحالتعددية إطار في وأنشطتها سياستهاوحددت نقابة الصحفيين 
 في ظل االنقسام الفلسطيني. ضعفا   وازداد محدودا   يبدو اإلعالمية الحياة في تأثيرها

 ة مهنةمزاول قبل عضويةال على الحصول من شخص أي الصحفيين نقابة يمنع قانونو 
 وطلب الجامعية الشهادات مع ترفق ،سنوات ثالثة عن تقل ال بحيث ،أعوام بعدة الصحفي العمل

 انطباق عدم بسبب اإلعالمي؛ الوسط خارج من المهنة تمارس كبيرة أعداد لذلك هناك االنتساب،
 عضوية إلى بحاجة هم النهاية في العضوية، الزامية لمبدأ أو لمعارضتهم عليهم، العضوية شروط
 3.لهم حق وهو انتساب

ليها، م الصحفي الذي يجمع الصحفيين واألعضاء المنتمين إوتمثل نقابة الصحفيين الجس
 ، وتقديم كافةمسؤولياتها، والوقوف عند بذل جهودا  مضنية في تنظيم عملهاويجب عليها أن ت

، وتوفير الحماية الصحفية المؤازرةن خاصة فيما يتعلق بالدعم و االحتياجات التي يحتاجها الصحفيو 

                                                           
 .7/74/2470صباحا  يوم ، 74:44صحفية في مكتبه ، يوم االربعاء الساعة  جواد الدلو، مقابلة (1)
 73/74/2470صباحا ، تاريخ الزياة  7:44، الساعة 71/74/2470اليوم الجمعة  ،لنقابة الصحفيين، الموقع االلكتروني انظر (2)

http://www.pjs.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=28&lang=ar 
  المرجع السابق. الموقع االلكتروني، لنقابة الصحفيين، (3)

http://www.pjs.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=28&lang=ar
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حيث أن   تماما ، ذلك عكسلكن الواقع الموجود في فلسطين في الضفة الغربية أو قطاع غزة يسير 
 ،السياسي االنقسام بسبب الصحفي النقابي الجسم فيا  شرخ أن هناكبالملموس على أرض الواقع 

باإلضافة الى االنتهاكات التي تواجه  اإلعالمي، الصحفي العمل بدوره على نعكسالذي ا
نتيجة غياب الحماية المفترضة الصحفيين من االحتالل االسرائيلي والسلطة الوطنية الفلسطينية 

 1.لهم
 تأمين وفي دورها، إضعاف يف الحزبي االنتماء على تعتمد التي النقابة تركيبة وساهمت

 مشاكل مع التعامل في النقابة فعل ةرد على انعكس بدوره وهذا النقابة، على معين فصيل سيطرة
 الخلفية حسب معهم التعامل في تمييز هناك فإن الصحفيين من عدد أجمع فكما الصحفيين،

 وال تعالج ال أنها كما ورسمي، قانوني بشكل ال شخصي، بشكل التعامل هذا ويتم السياسي، والتوجه
 التي للجهة رادع وجود عدم بسبب سوءا ، تزيدها بل المختلفة، لالعتداءات الصحفيين تعرض تمنع

  .واألمن بالحماية الصحفي إحساس عدم وبسبب االنتهاك، عنها يصدر
 الفلسطينية، الوطنية السلطة من تتلقاه الذي الدعم على تمويلها في النقابة اعتماد أن كما

 من الصحفيون لها يتعرض التي االنتهاكات تجاه مواقفها جدية وعلى واستقاللها، نزاهتها على يؤثر
ضعاف تهميش من ذلك وزاد السلطة، وأجهزة مؤسسات قبل      2.للصحفيين وملجئ كعنوان النقابة وا 
م هغياب قوانين واضحة تمكن ن بسببالتي يتعرض لها الصحفيو هناك الكثير من اإلشكاليات و 

ت، حيث أن قانون الحصول على المعلومافيما يتعلق بالحق في من ممارسة عملهم، خاصة 
، بالتالي فإن الصحفيين في حال ارتكابهم أي أردنيهو  العقوبات المعمول به في فلسطين

مخالفة يتم محاكمتهم كغيرهم من المواطنين دون إعطاء أي خصوصية لقضاياهم التي تتعلق 
   3.بيربحرية الرأي والتع
نقابة الصحفيين ضعيف وال يرتقي الى المستوى المطلوب في الذي تقوم به دور ويعد ال

كافة الجهات المعنية والمؤسسات ويجب أن تقوم بتحريك  ،الفلسطينيين الصحفيينحماية 
اإلعالمية للضغط باتجاه صياغة قوانين ال تحمي فقط حرية الرأي والتعبير، إنما قوانين تحمي 

 4من المالحقة أثناء تغطية الجلسات والمحاكم والقضايا المختلفة.الصحفي 
 

 

 

                                                           
صباحا   74:44، الساعة 78/74/2470جواد الدلو، مقابلة صحفية في مكتبه، يوم السبت  (1)

الحق في حرية الرأي والتعبير والحـــق في التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية " الفلسطيني لحقوق االنسان، المركز (2)
 82" ، ص 77، سلسلة دراسات العدد""2447 مايو20،  6000مايو 0الضفة الغربية 

 م71/74/2470لهاتف اليوم الخميس مدير مركز تطوير االعالم في رام اهلل، مقابلة صحفية عبر ا نبال ثوابتة، (3)
 

 . المرجع السابق نفسه (4)
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 1( : 6002-6002المشاكل التي واجهت نقابة الصحفيين في االعوام ) .0
سرائيلي التي تعيق مسيرة النقابة من حيث اعتقال أعضاء النقابة سياسة االحتالل اإل . أ

 .ممارسة عملهم الصحفي أثناء اتباع سياسة القمع ضد الصحفيين ،ومنعهم من التنقل
قرار أي قانون لها رغم وجود عدد من مسودات اب األصل القانوني للنقابة وعدم إغي . ب

 القوانين.
لى جرأة الكثيرين حفيين وعدم وحدتهم وتعاونهم أدى إحالة الالمباالة التي تسيطر على الص . ح

 ضعاف النقابة.دم دفعهم لرسوم العضوية ساهم في إعليهم وع
لنقابة بشكل واضح ومسيء من قبل حركة فتح في خالفها مع حركة حماس إثر استخدام ا. د

 .2441االنقسام السياسي الحادث في شهر حزيران عام 
مر في شدتها اذا تعلق األ جليا  غلبة الفئوية على عمل مجلس الرابطة حيث ظهر ذلك ه. 

 حماس.لحركة بخروقات 
سلطة التنفيذية بل وأحيانا  ضمن كادر عمل أعضاء مجلس النقابة في مناصب عليا بال. و

 لى الرابطة وأفقدها ثقة الصحفيين وأضعفها أمام الجميع.أجهزة األمن الفلسطينية ما أساء إ
في الضفة الغربية قام نقيب الصحفيين بتنسيب من يريد من حظوته في النقابة ورفض  .ز

الرابطة بتنسيب من يريد ، وفي غزة قام مجلس سباب شخصية ذاتية وأسباب سياسيةآخرين أل
، وتم تنسيب بعضهم مع ضمان الحفاظ على تفوق أتباع خاصة من يتبع لونه السياسي بكثرة

 حركة فتح بنسبة كبيرة.
 

سوى عند وقوع حادثة اعتداء  النقابة بجانبهملم يشعروا بوجود  من الواضح أن الصحفيين
لى سباتها العميق بانتظار اعتداء نقابة إلتعود ال، وتكتفي باالستنكار والشجبعلى أحد الصحفيين 

 جديد.
مجموعة من الصعوبات تواجه عمل نقابة الصحفيين منها انتهاكات سلطات  أيضا   هناكو 

مصادرة  االحتالل العسكرية والمستوطنين لحقوق الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الصحفية مثل
طالق النار ف ، واعتقال الصحفيين وزجهمالصحف ومنعها من التوزيع ي السجون اإلسرائيلية وا 

من السفر إلى الخارج أو التنقل في  هم ومنعهمالمتعمد على الصحفيين وتحطيم ومصادرة كاميرات
يذها مجموعات مسلحة تنفب تقومانتهاكات على المستوى المحلي لى ، إضافة إالفلسطينية المناطق

                                                           
ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر االعالمي األول  بعنوان "االعالم الفلسطيني واقع عماد االفرنجي، "نقابة الصحفيين ..الى أين"،  (1)

 740ص (،2441)غزة: كتلة الصحفي الفلسطيني،  ،وتطلعات "الذي تنظمه كتلة الصحفي الفلسطيني
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ز قوى في المؤسسات األمنية الرسمية أو إجراءات قمع وانتهاكات تنفذها مراك ،تنتمي لفصائل
 1.قانونأصال حماية وتنفيذ ال المنوط بها

 

إن الصحفي ال يستطيع أن يبذل جهودا  مضنية في البحث والتحري عن األخطاء أو يكافح 
تمثل استدعاءات الجهات ، حيث لجهات التي تقوم بحماية الصحفيينفي ظل غياب االفساد 

لتحقيق معهم أحد الضغوط التي يجد الصحفيون فيها مضايقة الرسمية للصحفيين وممارسة ا
نتيجة لغياب جهات رسمية أو غير رسمية تقوم على  همهامهم ويعتبرونممارسة صريحة ألداء 

 2حمايتهم.
د الصحفيين هذا وقد شهدت فترة الدراسة العديد من االنتهاكات المختلفة التي مورست ض

تحرك النقابة ساكنا  دفاعا  ربية أو قطاع غزة ومع ذلك لم في الضفة الغ أثناء ممارستهم عملهم
سياسي انعكس سلبا  على لى انقسام التي أدت إ 2441ويرجع السبب إلى أحداث يونيو ، عنهم

 3عالمي في السلطة الوطنية الفلسطينية.الواقع اإل
 

حفيين منجزات فيما يتعلق بالدفاع عن الص ةويتضح أن نقابة الصحفيين لم تسجل أيكما 
أو توفير الحماية لهم خاصة في ظل االنتهاكات التي تمارس ضدهم سواء كان من جانب السلطة 

لى أنه لم يشهد لها أي خطوات الفلسطينية أو سياسة االحتالل اإلسرائيلي، باإلضافة إالوطنية 
لبيانات صدار االصحفي فقد كان دورها يتمثل في إ عملية ملموسة على طريق لم الشمل

 4. ستنكارات والشجب فقطواال
ال في حاالت قليلة جدا  ال تكاد تذكر صوتها إ أن نقابة الصحفيين ال يسمعومن الواضح 

وأن الحزبي أن تمثل النقابة جميع الصحفيين بصرف النظر عن انتماءاتهم وميولهم  المتأملومن 
 5ذا تعرضوا ألي مضايقات أو أية أخطار.تدافع عنهم أينما كانوا إ

عن اتخاذ مواقف حاسمة تجاه االنتهاكات  ةغائبت أن  نقابة الصحفيين كان باحثةلوترى ا
بدور فاعل لنيل حقوقهم  قيامهاالتي يتعرض لها أعضاؤها على اختالف انتماءاتهم السياسية أو 

                                                           
ورقة عمل مقدمة ضمن ورشة عمل نظمها المنتدي االعالمي لنصرة قضايا "دور نقابة الصحفيين في حماية االعالميات" موفق مطر، (1)

بعنوان " التحديات التي تواجه االعالميات  بالضفةالمرأة في قطاع غزة بالتعاون مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي 
 3ام اهلل:  المنتدى االعالمي، بدون سنة(، ص ، )ر الفلسطينيات

، الرابط 72:38، الساعة،  23/1/2477عيسى سوادي ، غياب الحماية يعرقل رسالة االعالميين ، مقال نشر في الوطن اون الين ، (2)
tp://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=161403&CategoryID=5ht 

، 6002سبتمبر  20-6002سبتمبر 0الحق في حرية الرأي والتعبير في السلطة الفلسطينية ، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،   (3)
 24م ، ص 2477

مجلة تصدر عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية "مدى" ، العدد غازي بني عودة ، نقابة الصحفيين في الميزان ،  (4)
 24، ص2477، حزيران، االول

ورقة عمل مقدمة ضمن المؤتمر االعالمي االول كتلة الصحفي الفلسطيني، بعنوان فريد أبو ضهير، واقع االعالم الفلسطيني،  (5)
 00(، ص2441الصحفي الفلسطيني، ، )غزة: كتلة "االعالم الفلسطيني واقع وتطلعات"

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=161403&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=161403&CategoryID=5
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نقابة اتخاذ قرارات جد ية  للدفاع عن الحريات الصحفية والعمل على ال، حيث يتوجب على وحمايتهم
القيات المهنة، لى ما ينبغي أن تقوم به من وضع لوائح تضبط أخ، إضافة إلصحفييناحماية 

 . واالرتقاء بهم علميا  ومهنيا   ورعاية شئون الصحفيين
على الرغم من القائم باالتصال بالمسئولية االجتماعية  أن يلتزم على ضرورة الباحثة وتؤكد
ذلك من تداعيات تنجم عادة باالنزالق الى  لما في، والتحديات التي كان يمر بها كافة الظروف

، كما تؤثر على طبيعة العمل الصحفي النزاعات الحزبية والصراعات السياسية المختلفة التي قد
  .ر الحمايةالصحفيين وتوفيبية للقيام بواجباتها تجاه على النقابة أن تقوم بخلق أجواء ايجاويجب 

 
 وزارة االعالم:

 

عالمية يمكن االعتماد عليها كنواة إم لعدم وجود مؤسسة 7110ام تأسست وزارة االعالم ع
عالمي ة على أشخاص لهم عالقة بالعمل اإل، ومعتمدية داخل الضفة الغربية وقطاع غزةأساس

 خارج فلسطين.
بلورة السياسة اإلعالمية لى تحقيق مجموعة من الوظائف الرئيسية منها  إوتسعى الوزارة 
عداد وتقديم مشاريع للسلطة الوطنية الفلسطي نية استنادا  لبيان وقرارات وتوجهات الحكومة، وا 

القوانين المتعلقة باإلعالم وعرضها على المجلس التشريعي إلقرارها، والعمل على تطبيقها بعد 
 1إقرارها بصورة تؤمن حرية الصحافة واإلعالم وحقوق المجتمع وحريات اآلخرين.

 

 2م:6002م و حتى العام 9940واقع الوزارة منذ بداية العام   .0
أداة للرقابة  لتكونعالمية يمنة الحكومة على الوسائل اإلعالم أداة لهوزارة اإل تعتبر  . أ

 .وال تخدم الحريات وحقوق االنسان تخدم الحكومةمن ثم ، و والسيطرة والقمع

 لم يكن لها سلطة أو هيمنة على "هيئة التليفزيون، فتشكلت وزارة االعالم بدون أنياب . ب
عالم من السيطرة والرقابة رة اإلت من قدرة وزاوبالتالي حد  ، " أو وكالة "وفا"لفلسطينيا

 .والقمع

الذي يعد نسخة طبق  7113قانون المطبوعات والنشر لعام إلى استندت وزارة االعالم  . ت
يوجد األصل من قانون المطبوعات والنشر األردني، وهذا القانون عليه مآخذ كثيرة ولكن 

قابلة للتفسير المتباين والتأويل، وبالتالي تطبيقه يعتمد على المن المواد القانونية  فيه الكثير

                                                           
)جامعة  رسالة دكتوراه غير منشورةحسن أبو حشيش، بيئة العمل في الصحف الفلسطينية دراسة لواقع الصحف والقائم باالتصال،  1

 81ص (،2440الدول العربية: معهد البحوث والدراسات العربية،
، 74/77/2470الم سابقا   مقابلة صحفية عبر الهاتف، اليوم االثنين، هاني المصري، مدير عام النشر والمطبوعات في وزارة االع (2)

 مساء . 0:44الساعة 
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يمكن  الصالحيات بحيث الوزير أو مدير عام المطبوعات والنشر الذي يخوله قانون
بشكل سلبي يعمل  استخدامهأو  حرية الرأي والتعبيريجابي يدعم إبشكل  استخدام القانون
 .على تقييد الحرية

عالمية، فقد رخصت وسائل اإلوزارة االعالم على ترخيص التلك الفترة اقتصر دور في 
صحيفة ومراكز وأبحاث وعشرات المحطات  704عالمية بتلك الفترة منها إلف مؤسسة أ

 .صدار البطاقات الصحفية، وا  التليفزيونية

لصحفيين من ا العديدتعرض ، و عالميةالعديد من الوسائل اإل أغلقت على الجانب اآلخر،
، في من قبل أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينيةالصحفية واالعتداء على حرية الصحافة لالنتهاكات 
المكاتب الصحفية فتح ، و فراج عن الصحفييناإلالوزارة بالسعي الحثيث بدور  يقتصرهذه الحالة 

 1.التي صدر قرار بإغالقها

سواء كانت مستقلة أو حكومية أو عالمية بأنه يجب أن تكون الوسائل اإل باحثةوترى ال
 .سلطة عامة وليست سلطة تنفيذية صاحبةشعب وأن تكون وللتابعة للوطن  خاصة

 

 2عالمية:تفعيل الحالة اإلعالم في عهد الحكومة العاشرة ودورها في واقع وزارة اإل .6
في  و الوزير والوكيل المساعدات الصادرة عن الوزارة بشكل عام أتفعيل البيانات والتصريح . أ

 موقف.إلى كل المواقف التي تحتاج 
، يةعالموسائل اإلالخبارية تهتم بأخبار الحكومة توزع على كافة إومية صدار نشرة يإ . ب

صدار نشرة أسبوعية باسم المشهد الفلسطيني في الصحافة العالمية تحاول إلى إباإلضافة 
 .رصد أهم المواقف الدولية تجاه القضايا الفلسطينيةمن خاللها 

 الموجود.لواقع ا ليواكبكانت هناك محاوالت لدراسة تطوير قانون المطبوعات والنشر . جــ
عالمية الرسمية من خالل الزيارات لكن قات تعاونية مع بقية المؤسسات اإلنسج عال . د

 نهتها في مهدها.ياسية للمؤسسات أعاقت المحاولة وأالطبيعة الس
ن أال إعالميـــة االعـــالم لتفعيـــل الحالـــة اإلوزارة  علــى الـــرغم مـــن المحـــاوالت التـــي قامـــت بهـــا

عالمي قوي كـأجهزة الحاسـوب إالمادية المساعدة على وجود أداء مكانات فشلت بسبب قلة اإلالوزارة 
عــالم كمصــدر ورة، وعــدم االعتمــاد علــى وزارة اإلوكــاميرات التصــوير الفوتــوغرافي والتليفزيــوني المتطــ

                                                           
1
المرجع السابق.هانيالمصري،
ورقة عمل مقدمة ضمن المؤتمر االعالمي االول كتلة الصحفي الفلسطيني،  "،االعالم الحكومي..الواقع والتطويرحسن أبو حشيش، "  (2)

 82ص ،(2441)غزة: كتلة الصحفي الفلسطيني،2441، نوفمبر،يني واقع وتطلعات"بعنوان "االعالم الفلسط
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وال مصـدر تالي لم تعد الوزارة ذات شأن مهم لدى قادة الـرأي للرواية الرسمية والمواقف الحكومية وبال
   .المعلومة

فهــي لــيس لهـا عالقــة مــن  امحـدودكــان فــي تلــك الفتـرة أن دور وزارة االعـالم  ومـن الواضــح 
قريب أو بعيد مع أجهزة اإلعالم الحكومية من إذاعة وتليفزيون وصحف ووكالة أنباء ولم تتقدم بـأي 

يا م العمل اإلعالمي في فلسطين وغاب صوتها إزاء الكثير من المواقف والقضـامشاريع قوانين لتنظي
معلومـات وافيـة وحقيقيـة عنهـا ولـم تسـهر بالقـدر الكـافي علـى حمايـة التي تهم الناس ويحتاجون إلـى 

الصــحفيين مــن التجــاوزات التــي تعرضــوا لهــا مــن جهــات مختلفــة ولــم تقــم بدراســات علميــة تقــف مــن 
تغطيــة وتعامــل اإلعــالم الفلســطيني واألجنبــي مــع قضــايانا المختلفــة إضــافة إلــى  خاللهــا علــى كيفيــة

عــدم تحديــدها لسياســة إعالميــة عامــة تنســجم مــع األهــداف والتطلعــات التــي يصــبو نحوهــا الشــعب 
ـــة منهـــا: االحـــتالل والظـــروف السياســـية  ـــك يعـــود فـــي جـــزء منـــه ألســـباب مختلف الفلســـطيني ولعـــل ذل

  1التي نعيش فيها. واالقتصادية واالجتماعية
هــذا يعنــي أن دور وزارة اإلعــالم اقتصــر علــى وظــائف محــددة أهمهــا: إصــدار التصــريحات 
صــدار بعــض المــواد اإلعالميــة وخاصــة المطبوعــة  نتــاج وا  والبيانــات وتنظــيم المــؤتمرات الصــحفية وا 

 2منها ومنح التراخيص الرسمية للصحف واإلذاعات الخاصة.
من  رفضت كل  ن عن نتائج االنتخابات وفوز حركة حماس عالوبعد اإل 2441وفي العام 

، سرائيلي على القطاعالتالي فرضوا التضييق والحصار اإل، وبلطة فتح والجهات الدولية النتيجةس
 وأصبحت وزارة، لى مسؤوليات رئيس السلطةإ "لسطينيالتليفزيون الف"و "وكالة وفا"من  لت كل  أحيو 

 الطبيعي األمر ولكن ؛المهمتين المؤسستين هاتين على صالحيات أية تمتلك ال الفلسطينية اإلعالم
 معظم في السائد األمر هو هذا حكومية، جهة ألية تتبع ال وأن مستقلة، اإلعالم وسائل أن تكون

 ؛رسمية جهة عن معبر ا فلسطين، تلفزيون أو وفا، وكالة تكون ال أن من المفترض العالم حيث  دول
 من عالية درجة على القضايا تعالج التي المستقلة ضمن المؤسسات من تكون أن يجب بل

 .3محددة لجهة واآلراء المواقف لبث تكون أدوات أن ال والحياد، والنزاهة الموضوعية
الظروف الصعبة رغم بدأت وزارة االعالم تستعيد قواها  ،خيرةولكن خالل السنوات األ

 الحماية للصحفيينفي توفير  يوم بدور فاعل وحقيقتق الوزارة ، حيث بدأتعايشتهاالتي السياسية 
مخاطبة الجهات الدولية لتقوم بأدوارها والعمل على ، عالمية والوقوف بجانبهموالمؤسسات اإل

                                                           
ضمن مقدمة ورقة عمل جواد الدلو، "توجهات مجلس الوزراء الفلسطيني نحو مجلس أعلى لإلعالم الفلسطيني مهام واختصاصات"،  (1)

 7(، صم6002ورشة عمل نظمتها وزارة االعالم)غزة: وزارة االعالم ،
 7، ص، المرجع السابقدلوجواد ال (2)
 727) بيروت: مركز الزتونية، بدون عام (، ص مركز الزيتونية للدراسات واالستشارات،"االداء االعالمي لحركة حماس"، فريد ضهير،  (3)
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ترفها بحق الصحفيين سرائيل على الجرائم البشعة التي تقإساسية لحماية الصحفيين ومحاكمة األ
   1، "الفرقان". السجيل" مية خاصة في حربي "حجارةعالوالمؤسسات اإل
عالم العصري، لقوانين المختلفة منها قوانين اإلامشاريع قامت بإعداد مجموعة من و كما 

لتشريعي بسبب ، لكنها لم تعرض على المجلس اعالميقانون التراخيص، قانون التدريب اإل
عالمية اإلاالنقسام الفلسطيني واألحداث السياسية في قطاع غزة، عدا عن تجهيز الدراسات 

عالمية التي تنسجم جنبي، وتحديد السياسة اإلعالم األع اإلاألجنبية والتي تناولت كيفية التعامل م
الجهود الدولية واإلعالمية والحقوقية والرأي العام العالمي ضد ما  مع األهداف الفلسطينية بحشد

ادة "إسرائيل" للمحاكمة يقوم به االحتالل من انتهاكات بحق الصحفيين وفضح جرائمهم، وتقديم ق
 .الدولية على ما اقترفوه من جرائم بحقهم

، عالميين في القطاعة تقوم على متابعة وتسهيل عمل اإلخاص لجان تحقيقكما وشكلت 
 2بهدف عدم تعرضهم ألية إشكاليات من الجهات األمنية.

 

 المطلب الثاني: البيئة القانونية:

 :الفلسطينيةالقوانين و التشريعات في : حرية الصحافة  أوالً 
 

ضر العديد شهدت السنوات القليلة الماضية منذ السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى وقتنا الحا
فقد صدر البعض منها  ،ات العالقة بحرية الرأي والتعبير والنشروالفرعية ذ من التشريعات الرئيسية

بشأن  7113( لعام 1رقم )م مثل قانون 7110عام  التي أجريت فيقبل االنتخابات التشريعية 
، والساري 7177( لسنة 7نون المطبوعات رقم )المطبوعات والنشر الذي بموجبه ألغى العمل بقا

لساري المفعول في ا 7101( لسنة 70، وقانون المطبوعات والنشر رقم )المفعول في قطاع غزة
قت للسلطة الوطنية لمؤ ساسي الذي هو بمثابة الدستور االضفة الغربية إضافة إلى القانون األ

القرارات وذلك على النحو ، وقرار مجلس الوزراء لتنظيم المسموع والمرئي وغيرها من الفلسطينية
 3التالي:

 

 :المطبوعات والنشرقانون  .0
قانونا  م، 5111عام  أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية في الخامس والعشرين من يونيو

التشريعية التي تعد األصل في سن التشريعات  للمطبوعات والنشر، لم يكن مصدره السلطة
صادر عن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ألنه صدر قبل وجود  موجب مرسومل بب، والقوانين

 .المجلس التشريعي
                                                           

 المرجع سابق .ايهاب الغصين،  (1)
 .نفسه  المرجع سابق (2)
 .172، ص بقالمرجع الساأحمد ابراهيم حماد ، نفاذ ياسين المدهون،  (3)
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ال أن هناك ة الرأي والتعبير وحرية الصحافة إت بحريلف( تك4، 8، 2ورغم أن مواده )
  1:( وأبرز االنتقادات التي وجهت له هي87لمادة رقم )وخاصة ا ،العديد من المواد التي تقيدها

أوال : تعامله بإبهام مع حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات واألخبار ونشرها وتحليلها والتعليق 
(، واإلشـــارة إلـــى تعامـــل الجهـــات  الرســـمية مـــع 4عليهـــا، وفقـــا  لمـــا جـــاء فـــي الفقـــرة )ج( مـــن المـــادة )

(،علمـا  بـأن هـذا الحـق يعـد 6كما تنص المادة )، طالع على برامجهايل مهمته في االالصحفي وتسه
 2من أهم الحقوق في العمل الصحفي.

علـــى رئـــيس التحريـــر أن يكـــون ( تشـــترط 55فالمـــادة ) ،وضـــع القـــانون قيـــودا  علـــى الصـــحفيينثانيـــا : 
بوعـة، وأال ، ويتقن  لغة المطبوعـة التـي يـرأس تحريرهـا، وأال يكـون مسـئوال  عـن أكثـر مـن مطصحفيا  

، وأال يكـــون محكومـــا عليـــه ة التـــي يـــرأس تحريرهـــا أو فـــي غيرهـــايمـــارس وظيفـــة أخـــرى فـــي المطبوعـــ
،  كمــا تضــمن الشــروط 3ن يكــون مقيمــا فــي فلســطينأ، و أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو األمانــةبجنايــة 

 مين علــى شـــكل تعهــد بنكــي يكفـــل أجــور العــاملين لمـــدة ســتة شــهور مـــع عــدم تحديــد قيمـــةيــداع تــأإ
  4التعبير.قيود تشكل انتهاكا لحرية الرأي و وهي التأمين  للصحف اليومية أو غير اليومية 

الـذي تعمـل بـه الـدول  ثالثا : يأخذ قانون المطبوعات والنشر بنظام الترخيص بدال  من نظام اإلخطـار
لــب ن يتضــمنها طالمعلومــات والشــروط التــي ينبغــي أ 25-53، فقــد تضــمنت المــواد مــن الديمقراطيــة

 وهـذا يعـدن حـق إصـدار الصـحف ي، األمـر الـذي يعنـي مـنح أفـراد ومنـع آخـر الحصول على الرخصة
 5انتهاكا لحرية الصحافة.

وريـة : ألزم القانون مالك المطبعة أو مديرها المسئول بإيداع أربـع نسـخ مـن كـل مطبوعـة غيـر درابعا  
هــا، وهـذا يعنـي وجــود رقابـة مباشــرة النشـر فــي وزارة اإلعـالم قبـل توزيعلـدى مـدير دائــرة المطبوعـات و 

  6.بعد النشر وقبل التوزيع، وهو ما يعد قيدا سافرا  أمام حرية الصحافة وتدفق المعلومات

( المقاالت التي من شأنها اإلساءة إلى الوحدة الوطنيـة، 87: حظرت الفقرة الثالثة من المادة )خامسا  
ثـــارة الطائفيــــة ،أو التحـــريض علــــى ارتكـــاب الجــــرائم وهــــي عبـــارات مطاطيــــة ، بـــين أفــــراد المجتمـــع وا 

 1فضفاضة يمكن للسلطة استغاللها في محاكمة الصحفيين أو إغالق الصحف.

                                                           
ورقة عمل مقدمة ضمن المؤتمر االعالمي األول الذي تنظمه كتلة الصحفي ، "7113قانون المطبوعات والنشر " جواد الدلو،(1)

 .01(،ص2441)غزة: كتلة الصحفي الفلسطيني،6007نوفمبر  واقع وتطلعات"، الفلسطيني بعنوان "االعالم الفلسطيني..
 .0، صالمرجع السابق  نفسه (2)
 .081، صالمرجع السابق "،6000، 6002انتهاكات حرية الصحافة في السلطة الوطنية الفلسطينية،"" جواد راغب الدلو، (3)
 .714، صالمرجع السابق، دراسات في الصحافة الفلسطينيةجواد الدلو،  (4)
 .3ص ، ، المرجع السابق0995وقفة مع قانون النشر والمطبوعات جواد الدلو،  (5)
 .3، صالسابق نفسه المرجع (6)
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: أعطــى القــانون للســلطة اإلداريــة ممثلــة فــي وزيــر اإلعــالم، حــق ضــبط الجريــدة ومصــادرتها سادســا  
ي التعــويض فــي ( دون أن يضــمن حــق صــاحب الجريــدة فــ87ليــوم واحــد، إذا خالفــت أحكــام المــادة )

 2حالة البراءة، وهذا يعني وجود لون آخر من الرقابة المباشرة تعرف بالرقابة بعد النشر والتوزيع.

: مــنح قــانون المطبوعــات وزيــر اإلعــالم حــق إلغــاء تــراخيص الصــحف التــي لــم تصــدر خــالل ســابعا  
ى حوالي ثالثة ستة شهور من تاريخ منحها الرخصة، وكذلك التي توقفت عن الصدور لمدة تصل إل

 3شهور، إال إذا كان هناك عذر مشروع يقبله وزير اإلعالم.

 51) 5111مطبوعـــة عـــام  44خطـــورة ذلـــك تتضـــح إذا علمنـــا أن الســـلطة ألغـــت تـــراخيص 
نمـا  ،مجلة( 84جرائد و  والخلل يكمن أن اإللغاء ليس عقوبة على جريمة ارتكبتهـا هـذه الصـحف، وا 

 راخيص المطلوبة.جاء ألسباب إدارية بعد منحها الت

 ىلـرد والتصـحيح، علمـا  أن الـرد يعطـ: لم يفرق قانون المطبوعات والنشر الفلسـطيني بـين حـق اثامنا  
لألفــراد والتصــحيح للســلطات العامــة، كمــا أنــه لــم يحــدد كيفيــة التعامــل مــع الــرد أو التصــحيح إذا زاد 

 4قانون قرر ذلك مجانا .حجمه عن حجم المادة التي استوجبت الرد أو التصحيح، خاصة وأن ال

لى المطبوعات غير الدوريـة ، كمـا : أجاز قانون المطبوعات الرقابة بعد النشر وقبل التوزيع عتاسعا  
داري ليـوم واحـد وبقـرار قضـائي لمـدة ل ضبط الجريدة ومصادرتها بقـرار إجازها بعد التوزيع من خالأ

 5ال تتجاوز عن الثالثة شهور.

ة وغيـر منظـورة غيـر مباشـرة علـى الصـحافة فـي فلسـطين تتمثـل فـي اجـازة : توجد رقابة منظـور عاشرا  
( واحتــواء المــادة األخيــرة 87ذا خالفــت أحكــام المــادة )( مصــادرة جميــع نســخ المطبوعــة، إ47ة )المــاد

، وغيرهــا مطاطيــة غامضــة مثــل: العنــف، التعصــب، البغضــاء، الوحــدة الوطنيــةعلــى ألفــاظ وعبــارات 
 6ع لتصبح ستارا  لحماية السلطة واألشخاص.من األلفاظ التي قد تتس

                                                                                                                                                                          
 .01، صالمرجع السابق نفسه (1)
 .714، صدراسات في الصحافة الفلسطينية، المرجع السابقجواد الدلو،  (2)
 .714، صالمرجع السابق نفسه (3)
 .01، ص، المرجع السابق 0995 وقفة مع قانون النشر والمطبوعاتجواد الدلو،  (4)
 34ص المرجع السابق نفسه، (5)
 34ص السابق نفسه، المرجع (6)
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وجودة في قانون المطبوعات والنشر، والمآخذ التي سجلت عليه : رغم القيود الكثيرة المالحادي عشر
نــه يحتــرم مبــادئ المجتمــع ويحــافظ علــى مقوماتــه واآلداب واألخــالق العامــة وحــق الخصوصــية أإال 

 1.ور تحسب لهوهي أم ،ب اإلعالن ويضمن حسن سير العدالةويراعي آدا

أبقـى الصـحفي الفلسـطيني دون  المطبوعـات والنشـربناء على ما سـبق إن الخلـل فـي قـانون 
حصــانة أو حمايــة وحصــره فــي دائــرة الخــوف، وعــدم األمــان خــالل أداء عملــه الصــحفي ســواء كــان 

ائل عـن وسـبعـاد األجهـزة األمنيـة غفـل القـانون ضـرورة إ، كمـا أاإلعالمية أو خارجهـاداخل المؤسسة 
 2عالم.اإل

 وقوانين أخرى: يالقانون األساس .6

 صلته بحكم األبرز المتعلقة بتنظيم اإلعالم، الدستورية الوثيقة األساسي يعد القانون
 الصياغة ومعايير انسجامه وبحكم التشريعي، المجلس ق بل وسن ه من الفلسطينية، بالسلطة المباشرة

في عن الرئيس  وقد صدرؤقت للسلطة الوطنية الفلسطينية، بمثابة الدستور الم هكما أنالتشريعية، 
للمرة الثانية  وعدل، م2447عام  مارسالثامن عشر من م، وتم تعديله للمرة األولى في 2442عام 

وبالتالي،  ،ا على تسميته بالقانون األساسي المعدلواصطلح رسمي   ،م2443في أغسطس عام 
صدرت عقب صدور عشرات القوانين العادية األقل درجة، حظ أن الوثيقة التشريعية األسمى قد يال

م7113والتي صدرت في غيبة الوثيقة الدستورية، ومن بينها قانون المطبوعات والنشر 
3

. 

 التمييز مبدأ عدم بذلك كافال   العامة، والحريات للحقوق الثاني الباب األساسي القانون وأفرد  
 وحرياته حقوق اإلنسان والتزام احترام وجوب على ومؤكدا والقضاء، القانون الفلسطينيين أمام بين

 اإلقامة والتعبير، وحرية الرأي وحرية والعبادة، العقيدة والسالمة، وحرية الحرية في كالحق األساسية؛
الصحف  وتأسيس السياسية، الحياة في والمشاركة العمل، وحرية الشخصية، والملكية والتنقل،
 والنشر الطباعة وحرية والمكتوبة، والمسموعة المرئية اإلعالم وسائل ةوحري اإلعالم، وسائل وسائر

بضمان حرية الرأي والتعبير، وأكد على أن  (71) في المادة تكفلفيها، و  والعاملين والتوزيع والبث
 ( الحق في تأسيس21عن رأيه قوال  أو كتابة، وضمن للجميع في المادة ) من حق كل فرد أن يعبر

  .4افي عملها دون رقابة، ماعدا مصادر تمويله ، والحريةئل االعالمساو  الصحف وسائر

                                                           
 1، صمرجع السابقالجواد الدلو،  (1)
 23ص (،7111الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ،حزيران  :، )رام اهلل"قانون النشر والمطبوعات بين النظرية والواقع"ماهر العملي،  (2)
 74-20، ص المرجع السابقرشاد التوام،  (3)
 .2443ساس، رام اهلل، أغسطس، السلطة الوطنية الفلسطينية، القانون األ (4)
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 مالحظات على القانون األساسي:

كفالة )الدستور( في تعاطيه مع حرية الصحافة، إغفاله القانون األساسي ؤخذ على ي  
الدستورية لضمان مراعاة  لبعض الحريات والحقوق التي تستحق بطبيعتها الكفالة "جامعة مانعة"

الحق في الحصول على في:  الحقوق والحرياتأبرز هذه وتتمثل ، التشريعات األقل درجة لها
 .1المعلومات، وحماية الملكية الفكرية، وسرية مصادر المعلومات

شر حكما يقضي ورد قانون المطبوعات والن، أللقانون األساسي في غياب السند الدستوريف  
ات واإلحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها حرية الصحافة البحث عن المعلوم بشمول

سمية على تسهيل مهمة الصحفي آخر بأن تعمل الجهات الر تضمن حكما ، كما /ج4المختلفة مادة 
   .6ومشاريعها مادة  والباحث في االطالع على برامجها

ام أدنى ألفاظ اإللز وهي من  (تعمل)كما هو واضح في الحكم األخير، فقد استعملت لفظة و 
نما )ت، كذلك ف(يجب/ تلتزم/ على)يتصدرها القانوني التي  سهيل إن القانون لم يتضمن )تمكين( وا 

كذلك لم يستعمل ، هذا الحق فهو مقصور على الصحفيين والباحثين صحابأما عن أ، و (مهمة
نما)االطالع(، بمعنى عدمو  (،الحصول)لفظة  نما االطالع ضمان الحصول على وثائق و  ا  عليها، ا 

 .االطالع عليها باإلمكانشكال الوثائق التي أصر يضا فقد حأو 

ن كان قد كفل الملكية لم يكفل القانون األساسي الحق بالملكية الفكرية بشكل صريح، و و  ا 
 عن حقبة االنتداب البريطاني، لكنالميراث التشريعي الجزئي للسلطة الفلسطينية بوجه عام، ولوال 

سان التي تتقاطع عندها الحقوق أحد أبرز حقوق اإلنوحماية  في تنظيم في مواجهة فراغ تشريعي
شقين  أن الملكية الفكرية تكفلذلك  ،واالجتماعية والثقافية المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية

ستغالل المصنف ؤلفه، والحقوق المادية بامإلى من الحقوق: الحقوق المعنوية بنسب المصنف 
 . 2للكسب المالي

ف أن كشف مصادر المعلومات من قبل الصحفي بحد ذاته إخالال بمبدأ عدم ومن المعرو 
 .3إفشاء أسرار المهنة

أو غير مباشرة  مباشرة عالقة ويندرج تحت القانون األساس مجموعة قوانين وتشريعات ذات
م، أما 7113 لسنة والنشر المطبوعات قانون الصحافة، وفي القوانين المباشرة ال يوجد سوى بتنظيم

فال  بالحكومة، وعالقتهما اإلعالم وسائل لعمل اإلداري والتنظيم والمسموع، المرئي اإلعالم طاعق
                                                           

 33، صالمرجع السابقرشاد التوام،  (1)
 70-28، ص نفسهالمرجع السابق  (2)
 7ص ،(2440، ط بدون ) االسكندرية : منشأة المعارف، حرية االعالم والقانونراغب الحلو،  (3)
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 قرار مجلس بموجب المحطات تراخيص موضوع تنظيم تم إال أنه تنظيم قانوني شامل، بال زاال
 والفضائية والتلفزيونية اإلذاعية المحطات نظام ترخيص بشأن م2440 لسنة  782 رقم الوزراء

 الالسلكية. و 

تشريعات تنظيم المرافق  التصنيف هذا وفي القوانين والتشريعات غير المباشرة، يدخل ضمن
وهو قانون أردني وما يزال م، 5112لسنة  57قانون نقابة الصحفيين األردني رقم ك اإلدارية والمهنية

الهيكلي والوظيفي بالتنظيم  م،2114لسنة  258وقرار مجلس الوزراء رقم  المفعول في الضفة، سار  
ون اإلدارية والمهنية ؤ أنها تنظم الشالصفة التي تجمع بين هذه التشريعات هي ، و لوزارة اإلعالم

 .اصحافة واإلعالم عموم  لل

يدخل ضمن هذا التصنيف التشريعات التالية: قانونا و  تشريعات ذات طبيعة عامةوهناك 
على حدة، قانون حقوق الطبع والتأليف  كل العقوبات الساريان في الضفة الغربية وقطاع غزة،

والقاضي بتطبيق أحكام قانون حقوق الطبع والتأليف البريطاني لسنة  م7120االنتدابي لسنة 
 سشأن تكريب م7118 لسنة 7ومرسوم رئاسي رقمم، 2443لسنة الفساد مكافحة ، وقانونم7177

 .1الوحدة الوطنية ومنع التحريض
 

- 6002الفترة حرية والمسئولية االجتماعية بعلى ال ةالسياسي األحداث أثر: المطلب الثالث
 م:6002

الماضية الثمانية سنوات التراجعا  خطيرا  خالل عالمية في فلسطين الحريات اإل شهدت
لى استقطاب حاد وانتهاكات ضد الحريات إمما أدى وتحديدا  بعد االنقسام الفلسطيني الداخلي، 

ادل من خالل التحريض المتب وظهر ذلك جليا  ، بشكل خاصالمية عالحريات اإلو  بشكل عامالعامة 
صطلحات لم تكن م عالميةالساحة اإل، حيث ظهرت على لذي بلغ مستويات في غاية الخطورةا

االتهامات من كل نوع على أساس  طالقا  و ، "، الميليشيا، التكفير"العصابة :موجودة من قبل مثل
هي السمة الغالبة على لغة التخاطب لغة التخوين ت أن الشخص الذي ليس معي فهو ضدي، وبات

 2وسائل االعالم الفلسطينية المختلفة. في
كانون  23 بتاريخاالنتخابات الفلسطينية التي أجريت في الضفة العربية وقطاع غزة  بعدف
فوز حركة المقاومة االسالمية عن أسفرت النتائج  م،  2440يناير في العام خالل شهر الثاني  

                                                           

(
1
 .00-77ص ،المرجع السابقرشاد التوام، (

ريرية في الصحف الفلسطينية وتأثيرها على حرية التعبير، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات السياسة التحمحمود الفطافطة، ( 2)
 20، صالمرجع السابق ،االعالمية



 

118 

 

في الوقت الذي حصلت فيه  مجموع مقاعد المجلس التشريعي 772مقعدا  من أصل  10س بــ حما
الواليات المتحدة  ثار ردود فعل قوية عليها من قبلمقعدا ، األمر الذي أ 07فتح على  حركة
، فقد رفضت حركة فتح وباقي فصائل يقبل بهاوتيار السلطة الفلسطينية لم  "اسرائيل"مريكية واأل

، وساهمت أو شجعت فرض التحرير الفلسطينية المشاركة في الحكومة التي شكلتها حماس منظمة 
 .1سرائيل والرباعية الدوليةمع الواليات المتحدة األمريكية وا  الحصار والمقاطعة عليها، بالتعاون 

تلفين في المنهج والموقف السياسي، كل منهما له وكانت نتيجة هذا الوضع بروز تيارين مخ
سية واألمنية ووقوع العديد من لى زيادة الصراعات والمناكفات السياالمختلف، وهو ما أدى إتوجهه 

، وزادت حدة الصراع د من المواطنين في الضفة والقطاعحداث الدامية التي راح ضحيتها العدياأل
اسية ي السيسلبا  على المجتمع الفلسطيني من النواح ، وانعكستان األمنيواالقتتال الداخلي والفل
 العديد وصدر العامة، المصلحة على والفئوية الشخصية المصالح تبتغلذ واألمنية واالجتماعية، إ

 العامة المواطنين بحقوق باإلجحاف منها الكثير واتسم أخرى، قرارات أفعال على كردود القرارات من
ن م العديد تم إغالق حيث اإلعالمية، والحريات عامة الحريات على سلبا   وهو أثر والخاصة،
ا مليئ   اإلعالمي المشهد أصبح وبالتالي الصحف،صدور وتوزيع بعض  ومنع، المؤسسات
 2.اآلخر والرأي للرأي يتسع وال الضبابية من الكثير يشوبهو  بالصراعات

 
 
 

على ، وكثرت عمليات الخطف والقتل تصاعدت الحمالت اإلعالمية بين الطرفين ومن ثمَّ 
التهدئة، واتجه قطاع غزة نحو االنفالت العام، وهو ما دفع حماس  الهوية، وفشلت كل محاوالت

، وقيام ، وفرض سيطرتها على قطاع غزة2441حزيران )يونيو(  70كريا  في مور عسإلى حسم األ
ئاسة حكومته وتشكيل حكومة طوارئ بر  سماعيل هنيه وحل  محمود عباس بإقالة األستاذ إالرئيس 

إلى وجود حكومتين األولى في غزة، والثانية في رام اهلل، قامت كل أدى  الذيالدكتور سالم فياض و 
واحدة منهما بإصدار قرارات وتنفيذ إجراءات بحق أنصار بعضهما البعض، شكلت انتهاكا  للحريات 

 .3، وحرية الصحافة التي كانت ترتفع وتنخفض وفقا  للوضع الفلسطينية الداخليالعامة
تسمت تغطيته بالبعد عن ، حيث االمستوى المهني لإلعالمولقد أدى هذا الوضع إلى تراجع 

لى زرع األحقاد والتعصب على أفعال تعد جرائم في القانون إضافة إ، والتحريض الموضوعية
 والكراهية ورفض اآلخر.

، وابتعد عن هموم المواطن وجرائم االحتالل وهذا يعني  أن اإلعالم الفلسطيني انشغل بذاته
، نظرا  لسيطرته على معظم مناطق الضفة له انتهاكات كثيرة لحرية الصحافةالذي هو اآلخر كان 

عالم الفلسطيني واصل بين مدنها وقراها وقطاع غزة، وهذا يعني أن اإلالغربية ويحول دون الت
                                                           

 .084صالمرجع السابق،  ،"6000-6002"انتهاكات حرية الصحافة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية "جواد الدلو،  (1)
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ذلك على النحو سرائيلي وحكومتي غزة ورام اهلل و هاكات مختلفة من قبل االحتالل اإلتعرض النت
 التالي:

 سرائيلية لحرية الصحافة:نتهاكات اإلأواًل: اال 
   

تزايدا ملحوظا  في ( 2477-2440شهدت السنوات األخيرة الماضية خالل االعوام )
، األمر الذي هدد بنية االعالم الفلسطيني في الضفة والقطاعسرائيلية ضد الصحفيين االنتهاكات اإل

ين على نقل األحداث التي تجري داخل وبالتالي أضعفت قدرة الصحفي عليها،والمرتكزات التي يقوم 
 األراضي الفلسطينية.

طالق النار قتل الصحفييب اإلسرائيلية لحرية الصحافة في فلسطين االنتهاكات وتتمثل ن وا 
لتنقل ومنعهم من الحركة وا ،بالضرب واالعتداء على الصحفيين ،واالعتقال، عليهم, واالحتجاز

ل الصحف إلى ومنع دخو  ،ومنعهم من السفر للخارج ،ثوالوصول إلى أماكن األحدا ،داخل الوطن
منع ، باإلضافة الى وتدمير أجهزة ومعدات الصحفيين ،وقصف المؤسسات اإلعالمية ،قطاع غزة

، ويمكن 1األحداث واألزمات التي يتعرض لها أثناء لى قطاع غزةالصحفيين األجانب من الوصول إ
 توضيح ذلك على النحو التالي:

 

  فيين بالقتل واإلصابة: استهداف الصح . أ
ب الذين يعملون جانرة الكثير من الصحفيين العرب واألطالت االعتداءات االسرائيلية المتكر 

، حيث بدا واضحا  أن قوات االحتالل األجنبية وأالعربية سواء كانت عالمية لصالح الوسائل اإل
  2.وبشكل متعمد دون استثناء سرائيلي تستهدف الطواقم الصحفيةاإل

االعتــداءات الجســدية بحــق الصــحفيين  عالميــة منهــانتهاكــات االحــتالل بحــق الحريــات اإلوتنوعــت ا
اســــتهدافهم بالرصــــاص أو أعقــــاب البنــــادق،  وأباأليــــدي أو باســــتخدام العصــــي و بالضــــرب المباشــــر 

معظــم االعتــداءات الجســدية خــالل ، وكانــت تقــع المطــاطي، أو بقنابــل الغــاز والصــوت، أو بالحجــارة
 3.الصحفيين لألحداث المختلفةتغطية 

 االعتقال: . ب

، مما ال ية األفراد نتيجة وجود االحتالليد حر يمن الطبيعي أن تظهر سياسة االعتقاالت وتق
ســـرائيلية ضـــد أبنـــاء شـــعبنا قائمـــة علـــى أن سياســـة االعتقـــاالت التـــي تتبعهـــا الحكومـــات اإلشـــك فيـــه 

ذالله لى النيل من الشعبلتخطيط والبرمجة المسبقة وتهدف إا خضاعه وا   .وتركيعه وا 

                                                           
"نظمتها الجامعة االسالمية قسم الصحافة الحريات الصحفية في العالم بين االحترام واالنتهاك“ندوة إعالمية بعنوانجواد الدلو،  (1)
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بعد سرائيلي التي يمارسها االحتالل اإلنتهاكات االاعتقال الصحفيين من أخطر أنواع ويعد 
يحول دون قدرتهم على توفير و وأسرهم اعتقالهم يبعدهم عن عملهم حيث إن االعتداء الجسدي، 

 1.الحقيقة مكلفا  وغاليا  لفترات طويلة، فيكون عقاب نقل  عائالتهم قوت

بشكل سلبي، وسلبت حقهم في عملهم على الصحفيين أثرت حاالت اعتقال واحتجاز  ولقد
 2.تهديد أو عواقب سلبية لممارستهم عملهم بأمانة وموضوعية أوالعمل بحرية دون خوف 

ه سلطات االحتالل أي تهم  هؤالء الصحفيين، بل تعتمد أسلوب "االعتقال  ضدولم توج 
اء أية أسباب اإلداري" حيث تجدد مدة حبسهم لثالثة أو ستة أشهر على ذمة التحقيق دون إبد

.بعض الحاالت الفردية لالعتقال، باستثناء
3

 

 

 جــ. التحقيق: 
هم بطريقة عادة ما يتم استجواب ذإ همالتحقيق مع الصحفيين من االنتهاكات القاسية بحق يعد
ا  خالل ما بالنسبة لألسئلة األكثر تكرار عمالهم الصحفية لساعات طويلة، أوتعطلهم عن أ ،غير الئقة

 ،كتابة هذا المقاللك ، من الذي دفعت عن هذا الموضوع" لماذا كتب :التحقيق مع الصحفيين فهي
ا يهدف ؟ ما هو مصدر معلوماتك؟ وعادة ممن الذي يمول صحيفتك؟ من هو المسئول عنك

 4حفي وتوجيه رسالة له بعد الكتابة.لى ترهيب الصتدعاء فقط إاالس
 

 د. الضرب واإلهانة:
صحفيين والتحقيق معهم، بل تعدتها الاعتقال واحتجاز  االنتهاكات على لم تقتصر

التي كفلتها لهم المواثيق  تهكة بذلك أبسط حقوقهم اإلنسانيةلتشمل التعرض لهم بالضرب، من
 5قوانين المحلية.الدولية وال

 هانة شكال  متكررا  من أشكال االنتهاكات التي تعرض لهاويشكل الضرب واإل
العتداء على الصحفيين بالضرب عالمي حيث تواصل االصحفيون والعاملون في الحقل اإل

 6عالمي.لمعاملة أثناء قيامهم بواجبهم اإلء او هانة وسواإل
 

 
 

                                                           
 77ص ،المرجع السابق نفسه (1)
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 1العمل الصحفي في قطاع غزة:سرائيلي على حرية ه. تأثير الحصار اإل
 العمل الصحفيالتي تسهل  لى األجهزة والمعدات الصحفيةافتقار المؤسسات اإلعالمية إ .7

 . نتيجة الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع
أعمال النشر والطباعة بسبب النقص الحاد في األحبار واألوراق الالزمة  توقفت معظم .2

، وأصبحت كتابة البيانات تالل دخولها إلى قطاع غزةد أن منعت قوات االحللطباعة بع
 .الكتب والدوريات من األمور الصعبةالصحفية و 

تقييد قوات االحتالل حركة الصحفيين وحرمانهم من السفر والمشاركة في الندوات   .7
 .والمهرجانات والمؤتمرات العالمية

تأدية واجبهم المهني  العمل الصحفي بهدف منعهم من ثناء ممارستهماستهداف الصحفيين أ .0
 الفلسطينية.  واألزمات عالمية لألحداثالتغطية اإلفي 

تأثير الحصار على صقل وتبادل الخبرات بين الكوادر اإلعالمية في قطاع غزة ومثيالتها  .3
عالمي الموجود في قطاع غزة يعتمد على الخبرات السابقة خارج، فالكادر اإلفي ال

ولكن ال يوجد أي تطوير أو أية  ؛من الخارج واجاؤ  الموجودة وعلى اإلعالميين الذين
دورات خارجية للصحفيين لمتابعة أحدث التقنيات وآخر التطورات في العمل الصحفي، مما 

 2.يؤثر على صقل مواهب الصحفيين الفلسطينيين
 

 : سرائيلية على غزةالل الحروب اإلسرائيلية لحرية الصحافة خاالنتهاكات اإلو.
مقارهم الصحفية الحتالل العديد من األساليب التي حولت بها الصحفيين و استخدمت قوات ا

صابة والمنع من دخول مناطق األحداث ، مستهدفة إياهم بالقتل واإللى أهداف مشروعةإ
لتغطية ما يحدث هناك، فقد شهدت فترة الحرب على قطاع غزة تصعيدا  متزايدا  في انتهاكات 

  :منها،3الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية المحلية والعالميةارستها ضد قوات االحتالل التي م
ئيلي الصحفيين من سرابعد الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، منعت قوات االحتالل اإل  .7

وكان هناك العشرات من  يث لم يسمح ألي صحفي من دخول غزة،، حدخول قطاع غزة
كنهم كان يتذرعون بأن دخول الصحفيين ينتظرون موافقة االحتالل على دخولهم القطاع ل

 4القطاع سيشكل خطرا  على حياتهم.
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صابة وقتل زاماتها بموجب القانون الدولي اإلنساني وتعمدت إتحللت قوات االحتالل من الت .2
صابة الطاقم اتهم مثل مقتل الصحفي باسل فرج وا  المدنيين بما فيهم الصحفيين واستهداف مقر 

 1الذي كان يرافقـه.
 واضح بشكل برزت التي الحتالل بأشكال االستهداف المباشر وغير المباشرلم تكتف قوات ا .7

 العمل لحرية فقط فظ ا انتهاك ا ليس جديد ألسلوب لجأت فقد ،على القطاع حروبهاخالل 
 الملكية ولحقوق بل المتعددة بأشكالها بالصحافة المتعلقة الحريات من وغيرها الصحفي

ا ذاعات لفضائيات المخصصة البث ترددات علىل االحتال قوات استولت فقد ،أيض   محلية وا 
 2.الفلسطينية المقاومة على التحريض على وتعمل بالقتل تهديد رسائل تبث وكانت فلسطينية

         وجرائمه االحتالل قوات ممارسات بفعل جمة مصاعب الشعب صوت إذاعة واجهت حيث
 بث موجات اختراق االحتالل يتعمد كان حيث ة،غز  على اإلسرائيلي للعدوان تغطيتها خالل

ن، وبالنهاية تم قصف للمواطني تحذيرية رسائل لبث المحلية اإلذاعات من وغيرها اإلذاعة
 3.يـالصحف العمل لحرية صارخ انتهاك فياالذاعة بشكل مباشر 

من  العديدتعرض و أنَّ حرية الرأي والتعبير عانت من انتهاكات عدة،  وترى الباحثة
جراءات تعد مخالفة للقوانين أنَّ هذه اإلو  ،لعملهمممارستهم  عنداالعتداء  ى االعتقال أولإ الصحفيين

 عالن العالمي لحقوق االنسان والعهد الدولي وغيرها.الدولية وفي مقدمتها اإل
 

 اكات الفلسطينية لحرية الصحافـة:ثانيًا: االنته
زة والضفة الغربية لجملة عالمية في كل من قطاع غلقد تعرض الصحفيون والمؤسسات اإل

حداث الجارية على الساحة تي تعرقل عملهم الصحفي في نقل األال من المضايقات واالعتداءات
فقدان بعض الوسائل ، و فيين من التغطية اإلعالميةلى تهديد ومنع الصح، باإلضافة إالفلسطينية

لتعبير األمر الذي ساهم في حاللها ألسلوب التحريض مكان الرأي وادورها اإلعالمي وا  عالمية لاإل
 4.اجع وانتقاص حرية الرأي والتعبيرتر 

 

بالعديد من الممارسات التي  نية عبر أجهزتها األمنيةوقامت السلطة الوطنية الفلسطي
انتهكت فيها القوانين والتشريعات الفلسطينية ومختلف الحقوق والحريات المنصوص عليها في 

ر جراء محاكمات أمام محاكم غيالعتقاالت والتعذيب وا  طيني، مثل االقانون األساسي الفلس
جراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين مثل محكمة مختصة، وحرمان المحكومين من اإل
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جمت حرية التظاهر ، وحواعتمدت السلطة على اإلقصاء الوظيفي، وتكميم األفواهأمن الدولة كما 
 وأبرز هذه االنتهاكات هي: ،1، وحرية الرأي والتعبيروالتجمع السلمي

 :تهاكات حرية الصحافة في قطاع غزةان أ.
تحطيم أخذ االعتداء على الصحفيين في قطاع غزة أشكاال  خطيرة منها االعتداء بالضرب و 

لى منع الصحفيين من القيام حمالت الترهيب والتهديد الهادفة إلى الكاميرات واالعتقال، إضافة إ
 2عالمية.التهم اإلبواجبهم الصحفي وأداء رس

 أعقابعاقة العمل والمنع من التصوير وا  تهديد بالقتل، التعرض بعض الصحفيين إلى و 
 في موراأل ومقاليد منيةاأل المقرات على حماس سيطرةفوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية و 

 3.ةغز قطاع
ضربهم و ، ينمنها اعتقال الصحفي في قطاع غزةحوادث للصحفيين من ال عدةحدثت كما   

 4. لمنعهم من ممارسة عملهم الصحفي كاميراتهم وإعطاب ،الوجه على صفعهم أو بالهراوات
 

 5زة:ــــانتهاكات حرية الصحافة في قطاع غ من أشكالو 
  يفة ، ومنع مراسليه عادل الزعنون وسمير خلن فلسطين عن العمل في قطاع غزةتوقف تلفزيو

غالق  ،التابعة إلى حركة فتح عن العمل اإلذاعاتتوقف و نقل األحداث من قطاع غزة،  من وا 
 مقارها.

   دس والحياةصحيفة الق توزيعمنع ، ن واستدعائهم والتأثير على عملهممضايقات الصحفيي 
 عالمية التابعة لحركة فتح.المكاتب اإل غالق بعضوا  ، يامواأل

  فعالياتيراتهم خالل تغطية بعض العلى الصحفيين بالضرب وتكسير كام االعتداء. 
 

مكتب العربية ووكالة باستثناء عالمية نها لم تغلق أية مؤسسة إأكدت حكومة غزة  ألقد و 
وأن المؤسسات ، فتحهما بعد انتهاء التحقيقاتؤقتا  من النائب العام و غالقهما ممعا فقد تم إ

، وأن من تلقاء نفسها دون تدخل منها قامت بذلك 2441التي أغلقت أبوابها في عام  عالميةاإل

                                                           
) فلسطين : جامعة  ، رسالة ماجستير غير منشورة "حرية الفرد في القانون الفلسطيني وأثر ذلك على التنمية السياسية"راوية السيد ، (1)

 00( ، ص2477النجاح ، كلية الدراسات العليا، 
 3صالمرجع السابق ، الهيئة المستقلة لحقوق االنسان، (2)
 3ص ، المرجع السابق نفسه (3)
  3، ص المرجع السابق نفسه (4)
، نشرت على  م6007ورقة عمل بعنوان" واقع حرية العمل الصحفي في األراضي الفلسطينية بعد أحداث يونيو حسن أبو حشيش،  (5)

 .7ص صفحته الشخصية عبر موقع الجامعة االسالمية،
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االضرار التي لحقت بها كانت من بعض المواطنين، علما  أن بعضها عاد للعمل من جديد مثل 
  1.اذاعة صوت الشعب

قسام وفوز لقد كانت االنتهاكات الصحفية في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل أحداث االن
االعتداءات على حداث من خالل أثناء األحدة االنتهاكات زادت ، ولكن تحركة حماس باالنتخابا

ي طبيعة العالقة بين لى وجود حالة من التوتر والقلق فإ باإلضافةالصحفيين في الميدان، 
من  اد  ، كما أن هناك عدواألمني وبين الجسم الصحفي عالمية ببعديها السياسيالمؤسسات اإل

 2 المظاهر السلبية  التي س جلت على أنها تجاوزات فرضتها الظروف واألحداث.

تعزيز  فيتابعة لحركة حماس أو حركة فتح العالمية سواء المؤسسات اإل أسهمتلقد و 
علما  أن ، انين وأصول المهنةكل األعراف والقو  وخالفتالتحريض وزادت من  ،االنقسام الفلسطيني

القدس، الشعب،  كانت تعمل في غزة قبل األحداث هي: األقصى،  اإلذاعات المحلية التيهم أ
االنقسام توقفت إذاعات:  وخالل أحداث ،العمال ،اإليمان، المنار، غزة أف أمية، الشباب، الحر 

لى هروب إضافة ، باإلوالمعدات والحرق لى سرقة البثإوتعرضت  ة،والحري، والعمال ،الشباب
العتداء عليهم من قبل حكومة حماس، بالمقابل تعرضت وليها خوفا  على أنفسهم من اؤ مس

غالق من قبل السلطة الفلسطينية واألجهزة لى اإلإفة الغربية عالمية في الضالمؤسسات اإل
  3.األمنية

وبخصوص الصحف فمنذ اليوم األول لألحداث السياسة انحازت الصحف لرواية فتح، 
تم منع توزيع الصحف حكومة رام اهلل المحسوبة على حركة فتح ، لذا  مفردات في خطابها  وتبنت 

وااليام في قطاع غزة وبالمقابل تم منع توزيع صحيفة فلسطين القدس الجديدة و الثالثة الحياة 
 4والرسالة في الضفة الغربية. 

بمجملها على أثرت  2477- 2440 الفترةفي األحداث السياسية أن  وترى الباحثة
 المشاكلعديد من ومواجهتهم لل عمل الصحفيينلى عرقلة دى إمما أ ،الحريات الصحفية بشكل كبير

 .لألحداث الجارية في القطاع أثناء تغطيتهمالحصول على المعلومات  التي تمنعهم من
 
 
 

                                                           
 المرجع السابق.ايهاب الغصين، ( 1)
(2)

، اليوم مقابلة صحفية عبر الهاتفللندنية ، رئيس مجلس ادارة المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية، فتحي صباح، مراسل الحياة ا
مساء   1:44، الساعة 23/77/2470االثنين:

(3)
 .المرجع السابق نفسه

 المرجع السابق نفسه. (4)
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 :ت حرية الصحافة في الضفة الغربيةثانيًا: انتهاكا
 واالنتهاكات، المضايقات من للعديد أيضا الغربية الضفة في اإلعالمية الحريات تعرضت

 عناصر األجهزة لقب من االنتهاكات من للعديد الصحفية والمؤسسات رض الصحفيونـفقد تع
 ومنعت بعض الصحف ،بعض المؤسسات الصحفية إغالق وتم ،المسلحة المجموعات أو األمنية

 1والنشر. الطباعة من
 ضد ثأرية أعمال سلسلة الغربية بالضفة لها التابعة األمنية واألجهزة فتح حركة نفذتو 

 ومقرات اإلعالمية بوالمكات واالجتماعية والثقافية الصحفية من المؤسسات اد  عدو  حماس حركة
 2.المحلية التابعة لها والتلفاز اإلذاعة

 ـلالعم ةـحري وعلى الصحفيين على االعتداءات تواصلت األمني االنفالت حالة إطار في
اعتقال و  الصحفية المكاتب وتحطيم بالضرب االعتداء منها ،متعددة بأشكال واإلعالميصحفي ـال

 صحفيينـال عـمن إلى الهادفة والتخويف الترهيب تحمال إلى إضافة ،همكاميراتالصحفيين وتحطيم 
  ل.بالقت الصحفيين تهديد ومنها المهني القطاع بواجبهم نـم

بتاريخ  الفلسطينية األمن واتـق امـقي الصحفيين على وقع الذي األخطر االعتداء كانو
 تغطية من ومنعهم كاميراتهم وتكسير بالضرب الصحفيين على باالعتداء 2441/ 21/77
 اـ  احتجاج ةـالغربي الضفة في الفلسطينية المحافظات من عدد في انطلقت التي سيرات السلميةـلما

 3.وجنين لحم وبيت اهلل رام محافظاتي ـفنابوليس" "أؤتمر ـم ىـعل
 

 4في الضفة الغربية:الصحافة  حرية انتهاكات ومن أشكال
 صحيفة اليومية و  نطيفلس ةلصحف الصادرة من غزة وخاصة صحيفمنع طباعة وتوزيع ا

غالق مكاتبهاالرسالة األسبوعية ر عمل مراسليها، واإليعاز للمطابع بعدم طباعتها، يحذتو  ،، وا 
 واالستيالء على معداتها واعتقال ومطاردة مراسليها. من العمل فضائية األقصى تحذيروكذلك 

 جل تبني الرواية ممارسة الضغوط المباشرة وغير المباشرة على وسائل اإلعالم بشكل عام من أ
 .الرسمية للجهات الحاكمة في الضفة

  التضييق على شركات اإلنتاج الخاصة للتأثير على دورها وتعطيلها من خالل فرض الضرائب
 الباهظة إلضعافها أمام شركات أخرى تعود ملكيتها لرموز وقيادات سياسية وأمنية.

 السلمية لكل من يعارض السلطةرات منع المؤتمرات الصحفية والتجمعات السياسية والتظاه ،
وهذا حدث مع العديد من القوى التي أرادت أن تنزل إلى الشارع في مناسبات داخلية ووطنية 

                                                           
 3، صالمرجع السابقإيهاب الغصين،  (1)
 082ص  ، المرجع السابق "، 6006000-6002السلطة الوطنية الفلسطينية "، "انتهاكات حرية الصحافة في جواد الدلو (2)
 8، صالمرجع السابق الهيئة المستقلة لحقوق االنسان، (3)
 7، صالمرجع السابقحسن أبو حشيش،  (4)
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عامة كما حصل مع حزب التحرير، واالعتداء على الصحفيين خالل تغطيتهم هذه المحاوالت 
 كما حدث مع مراسل الجزيرة في الخليل وائل الشيوخي.

 :(6002-6002) بالفترة في الضفة وغزةانتهاكات حرية الصحافة حصائية إ ثالثًا:
وفي نفس العام حصلت  ،%70.2 بنسبة صحفيا   انتهاكا  ) 17)نحــو 2440 عامال شهد 

افية والنزاهة، أشاد بها م في أجواء اتسمت بالشف7117امع السلطة قيامثاني انتخابات فلسطينية منذ 
يجابية في حياة ن تمثل نتائجها اتجاهات إد كان من المفترض أن، فقوالدوليو  نالمراقبون والمحللو 

وأدى إلى انتشار الفوضى ، ا لم يحدث بل انعكس سلبا  على األوضاع الداخليةلكن هذ ،الشعب
 1.في القطاع وانتهاك للحريات الصحفية وضاع االقتصادية والسياسيةوتدهور األ

على حركة فتح منعطفا  سلبيا  على  وقد شكلت االنتخابات التي فازت فيها حركة حماس
لى فرض الحصار ضا  من المجتمع الدولي وحركة فتح، مما أدى إقطاع غزة، فقد القت نتائجها رف

على القطاع، ونشوب المناكفات السياسية بين حركة فتح وحماس واالبتعاد عن المهنية 
 فترة الدراسةلتي حدثت خالل عالمية، عدا عن االنتهاكات الصحفية اعبر الوسائل اإلوعية والموض

 . ةيالسياسبسبب األحداث 
يعتبر من األعوام وهو  اإلعالمية للحريات انتهاكا   (700 (نحو 2441 عامالشهد بينما 

االنتهاكات الفلسطينية، بسبب الخالفات الحادة بين حركتي فتح وحماس بعد  حيث من السيئة
خالل هذا راضي الفلسطينية احتلت األوقد ، 2االنتخابات وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة 

، والذي تقوم بإعداده دولة( 701)في التصنيف العالمي لحرية الصحافة من  (738)المرتبة العام 
 3.مراسلون بال حدود ةمنظم

-2440خالل األعوام األحداث السياسية التي جرت إلى  في ذلك السبب الباحثةوترجع 
، فقد شهد العام المذكور ات للحريات اإلعالمية عن العام السابقاالنتهاك لى زيادةما أدى إم 2477
الصحفية ومصادرة المعدات الصحفية، غالق المؤسسات ات متعددة منها االعتقاالت وا  انتهاك

المسئولية و ، المهنية اإلعالميةعن لى االبتعاد والتراشق اإلعالمي بين األطراف، ما أدى إ
الحزبية والفئوية الضيقة مما جعلها أداة فاعلة من أدوات توتير في دهاليز االجتماعية واالنخراط 

 األجواء الداخلية وزيادة حالة اإلرباك في الساحة الفلسطينية.
 قواتقبل  منانتهاكا   (147) منها انتهاكا ، (257) عدد االنتهاكات بلغ 2448ي العام فو 
أقل قليال   نهايمكن القول أ ، لكنسطينيةالفل األمنية األجهزة قبل من ((110و اإلسرائيلي، االحتالل

                                                           
 .012،ص المرجع السابق،  "6000-6002"انتهاكات حرية الصحافة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية" جواد الدلو، (1)
 017، صالمرجع السابق نفسه (2)
 المستقلة الهيئة :اهلل رام "(عشر الثالث السنوي التقرير" الفلسطينية السلطة مناطق في اإلنسان حقوق وضع :وآخرون سنيورة، رندة (3)

 711ص ،)2441 اإلنسان، لحقوق
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العامل األبرز  هو، ومن الواضح أن استمرار االنقسام في القطاع والضفة الغربية من العام الماضي
 .1عالميةي فرضت على الصحفيين والوسائل اإلوراء القيود الت

الصحفيين، االعتداء على  تمثلت فيمختلفة من االنتهاكات  اأنواع   شهد هذا العامكما   
صحيفتي فلسطين والرسالة من صحف الحياة الجديدة والقدس واأليام في قطاع غزة، ومنع غالق وا  

والتأثير سلبا  على أدائه في  ،التعبيرالرأي تراجع في حرية لى ، مما أدى إالتوزيع في الضفة الغربية
 2عام في المجتمع.الرأي التشكيل 

 21عـــدوانا  علـــى قطـــاع غـــزة اســـتمر مـــن  م2448ســـرائيلي خـــالل العـــام شـــن االحـــتالل اإلو 
ـــاني" ينـــاير" كـــ 78حتـــى  2448كـــانون األول "ديســـمبر"   نحـــو لـــى استشـــهادأدى إ، 2448انون الث

بالنسـبة كثـر األعـوام دمويـة يمكن القول أن هذا العام يعـد مـن أو  ،شهيدا   110 شهيدا  وأصاب 077
مــــن زمالئهــــم بنيــــران قــــوات االحــــتالل  الــــذين فقــــدوا أربعــــةخاصــــة لصــــحفيين لو عامــــة للفلســــطينيين 

يهـاب  ،باسل فـرجو  ،عالء مرتجىو ة وهم: عمر السيالوي، اإلسرائيلي أثناء العدوان على قطاع غز  وا 
ة أثنـاء العـدوان الوحيدي، عدا قصف وتدمير المؤسسات اإلعالمية وبيوت الصحفيين فـي قطـاع غـز 

  .اإلسرائيلي

ذ بلغ لية والفلسطينية عن العام الماضي، إسرائياإل تعدد االنتهاكا زادم 2009عام الفي و 
 سرائيلي،انتهاكا  من قوات االحتالل اإل (97) ،عالميةانتهاكا  للحريات اإل (173) حواليعددها 
.الفلسطيني الجانب انتهاكا  من (76)

3 
 

الخالفات  وتيرةاالنتهاكات بحق الصحافيين الفلسطينيين تتزايد عند تصاعد  ويالحظ أن
هذا العام كانت األراضي الفلسطينية تحت السيطرة األمنية من عدة  خالل ،ينية الداخليةالفلسط
 سلطات جهة فمن ،اإلعالمية الحريات تنتهك التي الجهات تعدد إلى أدى الذي األمر ،أطراف

 والضفة غزة قطاع من كل في األمنية األجهزة أخرى جهة ومن ،والمستوطنين اإلسرائيلي االحتالل
 وبالتالي ،المتاحة التعبير وحرية اإلعالمية الحريات تراجع استمرار إلى أدى الذي األمر ،ةالغربي
 المهنية اإلعالمية الفلسطينية. مستوى تراجع أدى

منها  ،انتهاكا  للحريات االعالمية (218) نحو بلغ عدد االنتهاكات م2474العام في بينما 
 لتزيد الفلسطينية األمنية األجهزة منانتهاكا   (79)ونحو االحتالل، قوات منانتهاكا    (139)نحو

د الذي ،2441 العام عن انتهاكا   03 بذلك عدد االنتهاكات نحو  حيث(انتهاكا ، 717) خالله ر ص 
 عددها وصل حيث االنتهاكات، من األكبر الجزء والمستوطنون اإلسرائيلي االحتالل قوات ارتكبت

                                                           
 082ص المرجع السابق ، "،6000-6002 انتهاكات حرية الصحافة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية"جواد الدلو، " (1)
 2، ص 2448، "مدى"  "انتهاكات الحريات اإلعالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة"المركز الفلسطيني لحقوق االنسان،  (2)
 082، صالمرجع السابق ،جواد الدلو (3)



 

118 

 

 الفلسطينية األمنية األجهزة ارتكبت ، فيما2441 العام عن هاكا  ( انت02) مقداره بارتفاع (771) إلى
 1.بثالثة انتهاكات 2441 العام انتهاكات عدد لتتخطى انتهاكا   (11) والقطاع الضفة في

 تعزيز االنقسامعملت على  الفلسطينية األراضي في أن الظروف السياسية السائدة وترى الباحثة
األمر الذي  ،في العالقة بين حركتي حماس وفتح تقان واحتداموما صاحبه من حالة احالفلسطيني 

إلى االعتداء على المؤسسات لك الوقت مما أدى الفلسطينية السائدة في ذتدهور األوضاع لى أدى إ
غالقها ومنعه ومنع الصحف الفلسطينية اليومية من ا من ممارسة عملها الصحفي، الصحفية وا 

 .فتح أو حماس كانت التابعة لحركة التوزيع سواء
 عام انتهاكات عدد من جدا   قريب رقم وهو ،صحفيا   انتهاكا  ( 240)نحو  م2477العام  وقد شهد
 عدد انخفاض إلى تشير األرقام أن من وبالرغم انتهاكا ، (278) إلى وصلت والتيم 2474

 الحريات وضع في نوعيا تحس نا   يعتبر ال أنه إال انتهاكا   عشر باثني 2474 العام عن االنتهاكات
 .2477 العام في ارتكبت التي االنتهاكات بعض لخطورة نظرا   اإلعالمية

، بينما ارتكبت صحفيا  انتهاكات  (740)ارتكبت األجهزة األمنية في الضفة والقطاع حيث 
، فقد لوحظ أن االنتهاكات صحفيا انتهاكا   (744)قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنون 

 2.طلمر ة األولى انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي ولو بفارق بسيلالفلسطينية تخطت 
% 14ارتكبت قوات االحتالل ما يقارب فقد ، انتهاكا  ( 278م نحو )2472بينما شهد العام 
 انتهاكا ، فيما ارتكبت جهات فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية (700)من مجملها بمجموع 

 3.ن مجمل االنتهاكات% م74انتهاكا  أي ما يعادل  (10)
قطاع غزة سرائيلي عدوانا  شرسا  على االحتالل اإل م شن  2472عام في  ه، أنَّ الجدير ذكره

م األسوأ على 2472 عاميعتبر  لذا، للمرة الثانية مما أدى إلى استشهاد ثالثة من الصحفيين
 عالمية في فلسطين.الحريات اإل

 

الحريات الصحيفة وزاد من حدة االنتهاكات  سرائيلي أثر علىأن العدوان اإلوهذا يعني 
ل خطرا  كبيرا  على حياة الصحفيين أثناء شك  ي وهو ما، لصحفيينوخاصة قتل واستهداف االصحفية 

قطاع غزة والضفة الغربية على حد  في السائدةحداث السياسية أن األلوحظ عملهم الصحفي، كما 
  .ارسة العمل الصحفيية الصحافة وممكبيرة على حر ات لها تأثير  سواء 

                                                           
)غزة: المركز الفلسطيني للتنمية ،"ضي الفلسطينية المحتلةانتهاكات الحريات االعالمية في األرا"المركز الفلسطيني لحقوق االنسان ،  (1)

 2(، ص 2474والحريات االعالمية ، عام 
، ) غزة: المركز الفلسطيني للتنمية "انتهاكات الحريات االعالمية في األرض الفلسطينية المحتلة"المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، ( 2)

  0ص، ( 2477والحريات االعالمية، 
)غزة: المركز الفلسطيني للتنمية  ،"انتهاكات الحريات االعالمية في االرض الفلسطينية المحتلة"ز الفلسطيني لحقوق االنسان، المرك(3)

2(، ص 2472،والحريات ،"مدى" 
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سرائيلي منها ( انتهاكا  صحفيا ، ارتكب االحتالل اإل221م نحو )2477بينما شهد عام 
فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع الجهات الارتكبت  بينما، %00انتهاكا  أي ما يعادل  (737)

اع غزة بواقع أما االنتهاكات الفلسطينية تركزت في قط، %70انتهاكا  أي ما يعادل  (18)غزة 
انتهاكا   (28) ينية التي سجلت في الضفة الغربية، في حين بلغت االنتهاكات الفلسطانتهاكا   (34)

هذا العام انخفاضا  في عدد االنتهاكات عن عام سجل ، ومقارنة بالعام الذي سبقه فقد صحفيا  
 1.( انتهاكات1بما ال يزيد عن ) 2472

 ا الصحفيونعايشهالتي لمتواجدة في الضفة وغزة و السياسية ا أنَّ الظروف وهكذا يتضح
أو الفلسطيني  سرائيليمن الجانب اإل توتيرة االنتهاكات التي يتعرضون إليها سواء كان زادت من

حالت من تحسن الوضع الصحفي وتوفير حرية الرأي والتعبير وتسهيل الحصول على المعلومة 
الصحفيين من تناول القضايا المختلفة  لم يمنعهذا ن لك، نقل الحقيقة ووقائع المجريات الفلسطينيةو 
  . تي تحاكي هموم المواطن الفلسطينيال

 
 
 
 

 

 الشرف الصحفي: وميثاقصحافة الفلسطينية للة يمهنالقواعد ال: المطلب الرابع
عرضه يبثه أو يأو نشره دفة من خالل ما يالمستهالفلسطيني في الجماهير عالم اإل يؤثر 

، وتسخيرها لخدمتها على المستويين ن األحزاب إلى االهتمام بهام او ما دفع عدد  ، وهعبر وسائله
 ، والشدة و الرخاء.الخارجي، في أوقات السلم و الحربالداخلي و 

عنصر أساسي من عناصر القوة التي  تستخدمها النظم  في وقتنا الحاضرهذا يعني أن اإلعالم 
للتعبير عن وجهات نظرها ومواقفها لعربية أو الفلسطينية سواء كانت في الدول االسياسية واألحزاب 

من القضايا المطروحة على الجمهور في محاولة منها لتشكيل رأي عام مؤيد لها، و داعم 
 .لتوجهاتها ومواقفها

أن يكون صحيحا ، منسجما  مع أسس تنظيم النشاط الصحفي  يجبولكن هذا االستخدام  
ومسئولياته االجتماعية عية الرأي وااللتزام بمبادئ المجتمع التي تتمثل في صدق الخبر وموضو 

سرارهم الخاصة أوالحفاظ على مقوماته، ومراعاة اآلداب واألخالق العامة، وحماية كرامة المواطنين و 
 .2في تناول كافة القضايا المختلفةوكفالة حق الرد والتصحيح، 

 

خلال   شهدت م2477-2440من الواضح أن بيئة العمل الصحفي خالل األعوام  لكن
عالميون جزءا  من في الضفة والقطاع، إذ أصبح اإلجرت كبيرا  نتيجة لألوضاع السياسية التي 

لذا ، الفجوة السياسية بين طرفي الصراعفي تعميق  دور رئيسيحالة االستقطاب السياسي ولهم 

                                                           
سنوي لعام التقرير ال ،انتهاكات الحريات االعالمية في االرض الفلسطينية المحتلة المركز الفلسطيني للتنمية والحريات "مدى" ، (1)

 7(، ص2477، ) غزة: المركز الفلسطيني للتنمية والحريات ، 2477
 .2، ص، المرجع السابقجواد الدلو، "لغة الخطاب االعالمي في فلسطين " (2)
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م وجود دعوات ، رغالمهنة موضوعية وانتهاك أخالقيات، والبعد عن الاتسمت تغطياتهم بعدم المهنية
 .وبميثاق الشرف الصحفي الفلسطيني ،تطالب بااللتزام بها

 

 :الصحافة الفلسطينية في المهنة أخالقيات انتهاكاتمظاهر أواًل: 

متمثلــة فــي الخــالف الحــاد بــين طرفــي المــع تصــاعد وتيــرة األزمــة السياســية الفلســطينية الراهنــة 
وســـائل اإلعـــالم فـــي االتجـــاه المغـــاير بعيـــدا عـــن المهنيـــة  الصـــراع بـــين حركتـــي فـــتح وحمـــاس انتقلـــت

والمســئولية االجتماعيــة بعــد أن انخرطــت فــي دهــاليز الحزبيــة ممــا جعلهــا أداة فاعلــة مــن أدوات تــوتير 
األجواء الداخلية و فقدان السـلم االجتمـاعي و زيـادة حالـة اإلربـاك فـي السـاحة الفلسـطينية التـي تعـاني 

ـــةوأم أصـــال مـــن تشـــوهات سياســـية ـــات ني ـــى انتهـــاك أخالقي ـــة، أدت ال فـــي الصـــحافة الفلســـطينية  المهن
 1:بما يليوتمثلت 

  وواجباتها مالمحها وضوح وعدم اإلعالمية للعملية السياسة التحريرية غياب. 

  النشر بجرائم يتعلق فيما خاصة القانونية الثقافة إلى الصحافة في العاملين افتقار. 

  القذف إلى تعرضهم أثناء تباعهاا عليهم يجب التي ليباألسا المواطنين معرفة عدم 
 .اإلعالم في  والتشهير

  على النشر بجرائم  المستهدفين إقدام دون حال مصادرها؛ وتنوع األمنية التهديدات اتساع 
 .وحرياتهم مصالحهم يهدد ما تنشر التي اإلعالمية المؤسسات ضد قضائية شكاوى تقديم

  األخالقي السلوك ومبادئ بمعايير الناشئة، الصحف في ملينوالعا الصحفيين معظم جهل 
 .للمهنة

   المهنية األخالقيات لوائح إلى بعضها افتقار مقابل في النشر ومنابر منافذ ريتطو. 

  تناول في المنافسة لغة واشتداد التمويل، إلى الفلسطينية اإلعالم وسائل معظم افتقار 
 .السلبية لآلثار االكتراث دون والتهويل اإلثارة ليبأسا تباعا لها يتيح االنقسام، مواضيع

                                                           
لسلم ورقة عمل مقدمة ضمن مؤتمر اعبد الناصر سرور، "مواجهة العنف وحماية السلم األهلي ..إشكالية الواقع السياسي الفلسطيني"،  (1)

 (.2440، )غزة: الهالل األحمر االماراتي، األهلي ونبذ العنف: أبعاد وتحديات، جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
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  من بسمعتهم واإلضرار سرارهمأ إفشاء أو بكرامتهم المس أو األفراد خصوصية حق انتهاك 
 الفصيل لهذا انتمائهم لمجرد صورتهم لتشويه نهار ليل تعمل التي الدعاية أجهزة خالل
 1.أو ذاك

  اللمز خالل من العامة واآلداب لألخالق خباريةاإل المواقعو  اإلعالم وسائل بعض انتهاك 
 2. العام الرأي أمام صورهم وتشويه بالتجريح لهم والتعرض المواطنين عراضأب

لى ، ولجأت إلفلسطينية مبادئ أخالقيات المهنةعالم اوسائل اإلمن بعض  ولم تراع    
حيث ، اباتباالنتخوفوز حركة حماس  2441التحريض وبث الشائعات واألكاذيب خاصة بعد عام 

عالمية ماية الصحفيين وتنظيم قضاياهم اإلفشلت في تشكيل جسم صحفي قادر على ح نهاإ
 3.والمطالبة بحقوقهم من أجل الدفاع عن أنفسهم فيما بينهموتحقيق التضامن 

 عن يخرج ألن ذلك بالتحريض، اإلعالم وسائل تقوم أن األحوال من حال ةبأي يجوز الف
 اإلعالم وسائل تعمل أن اإلعالم، في البديهيات فمن ،خالقيات العمل الصحفيوأ المهنية إطار
 العليا المصالح يعاوأن تر  االجتماعي، النسيج على تحافظ وأن المجتمع، قيم عن الدفاع على

 4.للوطن
على أخالقيات  أثرتفي بيئة العمل الصحفي  السياسية التي حدثتتأثيرات الأن  وهكذا نجد 

، منها صعوبات العمل الصحفي، وخصوصياته وكيفية تعامل الصحفيين مع مهنة الصحافة
واألوضاع المهنية الطارئة والعادية، خاصة فيما يتعلق بالجانب األخالقي  االنتهاكات الصحفية

ن توفير بيئة عمل ، علما  أ5دعامة مهمة في عمل الصحافة وأداة من أدوات نجاحها يعدالذي 
، ويسهم في رفع مستوى األداء ويعلي من شأن أخالقيات كاتمن االنتهامناسبة من شأنه التقليل 

 .المهنة

بشكل  -ي للصحفيينأن القواعد الخاصة باألخالقيات المهنية أو السلوك المهن ومن المعلوم 
 ،كبير ا في توليد الكرامة المهنيةصياغتها فإنها تسهم إسهام ا  القائم باالتصال إذا أحسن -عام

 .لمبادئ وقواعد مقننة ومتفق عليهاجبات وفق ا وممارسة الوا

                                                           
 2ص "لغة الخطاب االعالمي في فلسطين "، المرجع السابق،جواد الدلو ، (1)
 2، ص المرجع السابق نفسه (2)
 المرجع السابق نفسه. (3)
 عصرا . 0:44، الساعة 8/74/2470يوم االربعاء  واالعالم في جامعة النجاح،  مقابلة عبر الهاتف، فريد ضهير، أستاذ الصحافة (4)
جريدة الرشوق الجزائرية  نموذجا ، ابريل، دراسة بحثية "، بيئة العمل الصحفي وأثرها على ممارسة أخالقيات المهنةحسين بوشيخ ، " (5)

 77م، ص2477
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 ضمنيا   التزاما   يعد المهنة، بأخالقيات اإلعالمية والمؤسسات الصحفيين نَّ التزامأكما 
 الدولة ومؤسسات اإلعالم في المواطن حق احترام ألن عاتقهم، على الملقاة اإلعالمية بالمسؤولية
 في المساهمة إلى الهادف الجاد اإلعالمي العمل ميمص من أيضا   هو العامة، والمصلحة وقوانينها

 1.العام الرأي وتشكيل بالمعلومات األفراد تزويد خالل من وتطويره المجتمع بناء
 

    

 واجبات الصحافة الفلسطينية:ثانيًا: 
اجتماعية مسئولية أن تكون ذات يجب أن تؤدي الصحافة دورها بمهنية وموضوعية و  .7

 األزمات.و  األحداثخاصة في تناول 
ضرورة توعية الجماهير بالمخاطر التي تنجم عن استمرار وتصاعد وتيرة الخالفات بين  .2

 2.األطراف الحزبية
، حتى يتمكنوا في تقديم المعلومات الصحيحة لهم العمل على حماية الصحفيين ومساعدتهم .7

 ة عن األوضاع الداخلية والخارجية.يمن نقل صورة واضحة وحقيق
خر وأن تنقل الحقيقة كاملة دون م أال تنحاز لطرف دون آعالسائل اإلو  ضرورة مطالبة .0

 .الحزبية محاباة ألي طرف من األطراف
عالمية الحزبية عن ممارسة الضغوط على أن تتوقف القيادات السياسية واإل يجب .3

موضوعية، وتجنب القذف  الصحفيين الذين يعملون بمؤسساتهم ليقدموا رسائل منحازة غير
 3فشاء أسرار الناس.ا  بالباطل و 

 

 أثرت واالجتماعية، واالقتصادية والقانونية السياسيةو  ةيلمتغيرات البيئأن ا وترى الباحثة
 قلب إلى" وحماس فتح" بين السياسية الخالفات تأد   إذ العامة، والحريات الحقوق منظومة على

 التركيز على إلى وتحول ،بالقضايا الجوهرية االهتمام عن يتراخى فبدأ الفلسطيني أجندة اإلعالم
 السلم حساب على الفصائلية النعرات تثير التي القاسية األقوال من نهجا   يوتبن   الجانبية الصراعات

م ، ويعملوا على تنقية رسائلهأنفسهم أن يأخذوا زمام المبادرة على الصحفيين، لذا يجب األهلي
أن ، و يم ضمائرهم فيما يكتبواوتحكلة العماالتكفير و التخوين و اإلعالمية من عبارات التحريض و 

، كما نطالبهم أن كلمة إذا ما خرجت منك صارت لغيركفال ،ممام عينيهأمصلحة الوطن  وايضع
4أخالقها.ثاق شرف صحفي يصون آداب المهنة و يلزموا أنفسهم بمي

 

                                                           
 77، صفسهن المرجع السابقحسين بوشيخ ، (1)
 .2ص المرجع السابق،محسن االفرنجي،  (2)
 .2، ص المرجع السابق لغة الخطاب االعالمي في فلسطين"،"جواد الدلو،  (3)
 .2، صالمرجع السابق(4)
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 1:ميثاق الشرف الصحفي الفلسطينيثالثًا: 
أخالقيات المهنة وتعزيز المسئولية  اظ علىللحفلقد جاء ميثاق الشرف الصحفي الفلسطيني 

، مراعاة لشرف المهنة ،المصداقيةو والنزاهة وتوخي الدقة واألمانة والموضوعية االجتماعية 
  أهمها: ابند (71ضمن )ت، ولقد المصالح الوطنية للشعب الفلسطينيو 

ل الصادرة في ستقالعالن االطينية العامة وبما ورد في وثيقة إااللتزام الكامل بالقوانين الفلس .7
عراف والمواثيق الدولية بهذا المطبوعات والنشر الفلسطيني واأل ، وقانونم7188الجزائر عام 

يجابي للتطور الفكري والموروث ومة القيم الناتجة عن التفاعل اإلالشأن باالعتماد على منظ
 الثقافي والحضاري للشعب الفلسطيني.

، الحقائق والتعبير عن رأيها بحريةالجماهير في معرفة  الدفاع عن حرية الصحافة تأكيدا  لحق .2
لى الجماهير الحقائق بالطرق المشروعة ونقلها إوااللتزام التام بالحصول على المعلومات و 

مهنة أو المساس بالمصالح بمصداقية وأمانة لحماية الصحافة من أي انحراف عن شرف ال
 .الوطنية

الصحيحة أو نسبة وق بصحتها أو تشويه المعلومات االمتناع عن نشر المعلومات غير الموث .7
 لى أي شخص بدون التأكد منها.أقوال أو أفعال إ

ق الصحفي بأن يعقب فيما يراه خالل بحالتصحيح لمعلومات سبق نشرها دون إااللتزام بنشر  .0
 .من إيضاح لرأيه في الموضوع

، وعدم استغالل لسطينيخبار والصور المنافية ألخالقيات الشعب الفاالبتعاد عن نشر األ .3
 المهنة في الحصول بدون وجه حق على مزايا شخصية من أي نوع سواء مادية أو معنوية.

ط إلفشائها مع التأكيد االلتزام الكامل باألمانة الصحفية وبصيانة أسرار المهنة ورفض أي ضغ .0
ؤها فشاصميم أسرار المهنة التي ال يجوز إسرار الخاصة بكل صحفي هي من على أن األ

 وهي محمية بحكم القانون.
ذا تعارض أو التسجيل ألشخاص دون موافقتهم إال إاحترام الحريات الخاصة وعدم التصوير  .1

 " الكشف عن الجريمة، أو االضرار بالصحة". ذلك مع المصلحة العامة في المجاالت التالية
 

 
 
 
 

 عالم الفلسطيني:وثيقة أخالقيات اإل
التي تدعو  وتضمنت مجموعة من المبادئ 2448س صدرت هذه الوثيقة في آب أغسط

اطر التي تحدق في ، لتعزيز الجبهة الداخلية في وجه المخالقيم المهنية، والشفافيةلى التمسك بإ
 2:، وأبرز ما جاء فيهاالمشروع الوطني

                                                           
0)القدس: نقابة الصحفيين ، بدون سنة(، ص،  ميثاق الشرف الصحفي الفلسطينينقابة الصحفيين،  (1)
 .13(، ص2448، مؤسسة فريدوش ايبرت األلمانية) رام اهلل:  ،وثيقة  أخالقيات االعالم الفلسطيني الهيئة الوطنية المستقلة، (2)
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يخدم القضية الفلسطينية والنظام  بما، وتسخير أدواته العمل على تحسين الواقع اإلعالمي .7
عيدا  عن ب ،اآلخرينالديمقراطي، وثقافة المصالحة والتداول السلمي واحترام  السياسي

 . أساليب الرفض والمعارضة
 تعد أخالقيات المهنة الصحفية في العمل الصحفي من العناصر الرئيسية كونها تشكل  .2

 .ضمانة الحترام اآلراء المتباينة
عن أفكاره ومبادئه عبر نه يعبر عالم الحزبي ال يمثل مشكلة بمفهومه النظري، كو إن اإل  .7

كاره ومبادئه دون الترويج عن أففصيل ، لذلك من حق أي حزب أو وسيلته اإلعالمية
 خر أو التقليل من شأنه.تجريح الطرف اآل

توفير الحماية للصحفيين والعمل على احترامهم وعدم ضرورة أن تقوم السلطة الحاكمة ب .0
 .حفيصاالعتداء عليهم أثناء ممارسة العمل ال

 

عالم الفلسطيني، ومواثيق الشرف الصحفي تحمل جملة من أن أخالقيات اإل ترى الباحثةو 
بالمسئولية االجتماعية  بشرط أن ترتبطالحرية الصحفية عطاء مساحة من إالمبادئ العامة مفادها 

باألمانة والمصداقية والدقة في نقل العمل الصحفي التي تلزم الصحفيين مهنة وأخالقيات 
 .معلوماتال

 

 1خالقيات والقواعد السلوكية الخاصة باإلعالميين الفلسطينيين:مدونة األرابعًا: 

، ومن وجود رغبة أكيدة كونها صادرة عن الصحفيين أنفسهم تكتسب هذه المدونة أهميتها أيضا  من
 ا: ، وأبرز ما جاء فيهع والجمهور وبين الصحفيين أنفسهمفي ترسيخ أخالقيات المهنة مع المجتم

 .العمل على تطوير القوانين الفلسطينية والمعايير المهنية المنظمة للعمل االعالمي 
 .مناصرة حرية الرأي والتعبير واالعتقاد 
  .كشف قضايا الفساد واألخطاء التي تضر بالمواطن 
 الديمقراطية. العمل على نشر مبادئ 
 

 من المجاالت التالية: بشكل عام وفي كل تااللتزاما هوتحقيقًا لذلك فسيتم ترجمة هذ
 أواًل: في المجال المهني:

 ة أصحاب النفوذ والسلطة السياسيةااللتزام بمساءل. 
 لحصول على المعلومات بطرق مشروعةا. 

                                                           
 08صالسياسة التحريرية في الصحف الفلسطينية وتأثيرها على حرية التعبير، المرجع السابق،محمود الفطاطفة، (1)
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  المعلومات أو الصور أو الصوت تالفيا  عدم التالعب في مضمون المادة اإلعالمية أو
 لتغيير الحقائق.

 مات كليا  أو جزئيا .خفاء للمعلو تقديم القصة كاملة دون إ 
  قليمية والمصالح الحزبية.الشخصية والفئوية والعشائرية واإلاالبتعاد عن األجندات 
 .توخي الحذر في صياغة عناوين األخبار والتأكد من أنها تعكس وقائع القصة 

 

 ثانيًا: في مجال النزاهة االعالمية:
 ة أو مادية .االمتناع عن استغالل المهنة للحصول على أية مكاسب شخصي 
 .االمتناع عن استغالل المهنة لتهديد الجمهور أو المؤسسات 
  االمتناع عن تقاضي أي أجر مادي او مكافاة من أي جهة سوى من المؤسسة التي تتبع

 لها.
 

 ثالثًا: في مجال الواجبات نحو الجمهور:
 لعناية بالفئات عطاء االهتمام الكافي لقضايا الرأي العام من خالل المعلومات الموثقة واإ

 والمناطق.
 بالغ ذويهمايا قبل التأكد من هوياتهم وقبل إعدم نشر أسماء الضح. 
 ي العام.غراض ال عالقة لها بالمهنة والرأاحترام الحياة الخاصة لألفراد، وعدم استغاللها أل 
 ار.مراعاة الجوانب القانونية والقواعد األخالقية في احترام حقوق األشخاص المعنيين باألخب 
  أي شخص أو مؤسسة على أساس عدم التشهير أو التحريض على العنف والكراهية ضد

 و العرق أو الدين أو االنتماء السياسي.الجنس أ
 زاء تحديد المهتمين بأحداث المجني عليهم.ي الحذر والدقة واألخالق العامة إتوخ 

 

 عالمي مع زمالئه:: في مجال سلوك اإلرابعاً 
  لى أي اقتباس أو اخه كليا  أو جزئيا ، وباإلشارة إعمل اآلخرين أو استنس االمتناع عن انتحال

 نقل مسموح به بإشارة تنصيص.
 عدم التشويش أو التحريض على الصحفيين. 
 عالميين من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالح المهنة.التضامن مع اإل 
 المادية والمعنوية  عالمية الحرص على الحقوقاء التحرير وأصحاب المسؤوليات اإلعلى رؤس

 الميين. لمن يعمل تحت إمرتهم من اإلع
عالم أخالقيات المهنة إال أن معظم اإل ورغم وجود كل هذه المواثيق التي تؤكد على ضرورة مراعاة

ظل فئويا ، يعمل وفق أجندة حزبية، لم يراع أخالقيات المهنة، وال مواثيق الشرف الفلسطيني 
 .صالح المجتمعم، وال الصحفي
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 الفصل الثالث 

 وفروضهانتائج الدراسة الميدانية 
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 :الثالثل الفص

 وفروضها الدراسة الميدانيةنتائج 

هذا الفصل نتائج الدراسة الميدانية التي جرى تطبيقها على اتجاهات القائم  يستعرض
لضفة الغربية في ااالجتماعية في الصحف الفلسطينية الحرية والمسئولية  يباالتصال نحو مفهوم

واختبار فروضها  م2477- 2440 للدراسة الواقعة ما بين األعوام نيةوقطاع غزة  خالل الفترة الزم
 : مباحث خمسة لىتم تقسيمه إو 

والمسئولية االجتماعية وقانون المطبوعات الحرية  نحو القائم باالتصال اتجاهات :المبحث األول
 .والنشر ومواثيق الشرف الصحفي

اتجاهات القائم باالتصال نحو والضغوط المختلفة على  ملكية الصحيفةمدى تأثير  :ثانيالالمبحث 
 .االجتماعية مفهومي الحرية والمسئولية

 ومعوقات العمل الصحفي في السلطة الوطنية الفلسطينية.السلبية  المظاهر: الثالثالمبحث 

 لصحافة ومسؤوليتها االجتماعية.مقترحات القائمين باالتصال للحفاظ على حرية ا :الرابعالمبحث 

 نتائج فروض الدراسة.المبحث الخامس: 
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 والمسئولية االجتماعيةالحرية  نحو القائم باالتصال اتجاهات :المبحث األول

 عات والنشر ومواثيق الشرف الصحفيوقانون المطبو  
 

صال نحو الحرية، اهات القائم باالتاتجتمثلت في ثالثة محاور رئيسية يتناول المبحث 
اتجاهات القائم باالتصال نحو أيضا  و ، في الصحافة الفلسطينية المسئولية االجتماعيةمفهوم و 

 خاللالمطبوعات والنشر في الصحافة الفلسطينية مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية في قانون 
توصل إليها بناء على النتائج التي تم ال المبحث ، واستعرضالفترة الزمنية المحددة للدراسة
  .المعالجات اإلحصائية لالستبيان

التكرارات واألوزان النسبية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية، بهدف  باحثةاستخدمت الو 
 اعتمدت الباحثة المعايير التالية:و تفسير األوزان النسبية الناتجة من عملية التحليل، 

 تجاهات سلبية جدا .شير إلى ات% 74لنسبية األقل من األوزان ا 
  تشير إلى اتجاهات سلبية.34أقل من  -% 74األوزان النسبية من % 
  تشير إلى اتجاهات محايدة.04أقل من  -% 34األوزان النسبية من % 
  تشير إلى اتجاهات إيجابية.84أقل من  -% 04األوزان النسبية من % 
  فما فوق تشير إلى اتجاهات قوية جدا.84األوزان النسبية % 

 
 :في الصحافة الفلسطينيةأواًل: اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم الحرية 

اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم الحرية في الصحافة  نتائج الجدول التالييتناول 
 .م2477-2440ما بين األعوام  الزمنية للدراسةالفلسطينية خالل فترة 
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 (05جدول )
وم الحرية في افات المعيارية واألوزان النسبية التجاهات القائم باالتصال نحو مفهالمتوسطات واالنحر يبين 

 الصحافة الفلسطينية

االنحراف  المتوسط عدد اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم الحرية في الصحافة الفلسطينية م
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 1 %83.0 0.868 4.15 91 وعيه بقضايا مجتمعه.أرى أن مفهوم الحرية يرتبط بشجاعة الصحفي و  7

2 
أرغب بأن تكون الحرية الحصول على المعلومات بسهولة والعمل على 

 نشرها.
91 4.01 0.901 80.2% 2 

7 
أعتقد مفهوم الحرية يعني التعبير عن مختلف التيارات الفكرية والسياسية 

 فضال  عن تعزيز قيم االنتماء السياسي.
91 3.98 0.745 79.6% 3 

 4 %79.4 1.09 3.97 91 أرى ان الحرية تسمح بنقد الحكام والعمل على كشف الحقيقة. 0

3 
أعتقد أن حرية الصحافة مقيدة بالتشريعات والقوانين التي تجيز حبس 

 5 %71.4 1.024 3.57 91 الصحفيين.

0 
أشعر بأنه ال توجد حرية صحيفة ألنها تتقيد بنمط ملكية الصحيفة 

 التحريرية. وسياستها
91 3.53 1.068 70.6% 6 

 7 %69.8 1.251 3.49 91 أعتقد أن الحرية تعني الديمقراطية وحرية التعبير دون قيود. 1

8 
أعتقد أن االنتماء التنظيمي يعد سببا  رئيسيا  بانتهاك بعض الحريات 

 الصحفية.
91 3.42 1.086 68.4% 8 

1 
غزة أكثر من صحف أرى أن مساحة الحرية متاحة في صحف قطاع 

 9 %58.0 1.174 2.9 91 الضفة الغربية.

 10 %57.2 1.121 2.86 91 أشعر بالرضا ازاء مفهوم حرية الصحافة وتطبيقاتها في العمل الصحفي. 74

77 
ية وااللتزام بالسياسة أتوقع بأنه ال يوجد تعارض بين مفهوم الحر 

 .التحريرية
91 2.78 1.093 55.6% 11 

72 
ن مفهوم الحرية يتطلب تقديم األخبار والموضوعات الغريبة باعتقادي أ
 والشاذة.

91 2.64 1.269 52.8% 12 

77 
أشعر بأن الحريات الصحفية في قطاع غزة شهدت تقدما  واضحا  خالل 

 اآلونة األخيرة
91 2.62 1.181 52.4% 13 

70 
أشعر بأن الحريات الصحفية في الضفة الغربية شهدت تقدما  واضحا  

 ل اآلونة األخيرة.خال
91 2.48 1.089 49.6% 14 

73 
أشعر بأن تدخل السلطة واألجهزة األمنية في العمل الصحفي ال يؤثر 

 على حرية الصحافة.
91 2.19 1.219 43.8% 15 

70 
أرى أن نقابة الصحفيين تمارس دورها الفاعل في توفير الحرية الصحفية 

 للقائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية.
91 2.13 1.046 42.6% 16 

  %63.4 0.358 3.170 91 اإلجمالي 
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يتضح من الجدول السابق أن الوزن النسبي الكلي التجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم 
%( مما يشير إلى اتجاهات إيجابية تقترب بأن تكون 07.0الحرية في الصحافة الفلسطينية بلغ )

متوسط استجابات أفراد العينة على فقرات هذا المجال محايدة نحو مفهوم الحرية، حيث بلغ 
 (.4.70( بانحراف معياري )7.71)

 

( على اتجاهات إيجابية 2( والفقرة )7حصلت الفقرة )، فقد أما على صعيد فقرات المجال
( )مفهوم الحرية يرتبط بشجاعة الصحفي 7حصلت الفقرة )و %(، 84بوزن نسبي أعلى من ) اجد  

( )أرغب بأن تكون 2%، بينما حصلت الفقرة رقم )87معه( على وزن نسبي ووعيه بقضايا مجت
 %.84.2الحرية الحصول على المعلومات بسهولة والعمل على نشرها( على وزن نسبي بلغ 

 

( على اتجاهات سلبية بأوزان 70(، )73(، )70) من الجانب اآلخر، حصلت الفقرات
ر بأن الحريات الصحفية في الضفة الغربية ( )أشع70حصلت الفقرة )و %(، 34نسبية أقل من )

( )أشعر بأن 73%، والفقرة )01.0شهدت تقدما  واضحا  خالل اآلونة األخيرة( على وزن نسبي 
تدخل السلطة واألجهزة األمنية في العمل الصحفي ال يؤثر على حرية الصحافة( على وزن نسبي 

ورها الفاعل في توفير الحرية الصحفية ( )أرى أن نقابة الصحفيين تمارس د70%، والفقرة )07.8
 %.02.0للقائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية( على وزن نسبي 

 

 :نحو مفهوم المسئولية االجتماعية : اتجاهات القائم باالتصال ثانياً 

اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم المسئولية نتائج الجدول التالي عرضا  ليتناول 
 باحثةاستخدمت ال، وقد الفترة الزمنية المحددة للدراسة فة الفلسطينية خاللحااالجتماعية في الص

 التكرارات واألوزان النسبية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية، والجدول التالي يوضح ذلك:
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 (02جدول )

تصال نحو مفهوم المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية التجاهات القائم باال  يبين الجدول
 المسئولية االجتماعية في الصحافة الفلسطينية

 م
اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم المسئولية االجتماعية في 

 الصحافة الفلسطينية
 المتوسط عدد

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

أرى أن المسئولية االجتماعية تتطلب من الصحفي تحري  .7
 والدقة والموضوعية فيما ينشره . الصدق واالمانة

91 4.473 0.848 89.5% 1 

أعتقد أن المسئولية االجتماعية تعني التزام الصحفي بأخالقيات  .2
 المهنة الصحفية.

91 4.396 0.880 87.9% 2 

أعتقد ان المسئولية االجتماعية تعني احترام مواثيق الشرف  .7
 الصحفية .

91 4.154 0.773 83.1% 3 

قد بأن مفهوم المسئولية االجتماعية يعني إعالم الناس أعت .0
 باألخبار والمحافظة على خصوصيتهم

91 3.934 1.009 78.7% 4 

أرى أن المسئولية االجتماعية هي مراعاة التوازن بين صالح  .3
 الفرد والصحيفة والمجتمع 

91 3.714 1.068 74.3% 5 

ن ارية وكلتاهما مقيدتة مرتبطة بالحأرى أن المسئولية االجتماعي .0
 عند القائم باالتصال أثناء ممارسة العمل الصحفي.

91 3.396 1.173 67.9% 6 

أشعر بأنه ال يوجد تعارض بين المسئولية االجتماعية والتعرض  .1
 للشخصيات العامة.

91 3.132 1.284 62.6% 7 

8. 
أفضل أن تهتم المسئولية االجتماعية بالكشف عن األخطاء 

خبار السلبية الخاصة بالشخصيات العامة والمؤسسات ونشر األ
 الحكومية .

91 3.066 1.200 61.3% 8 

أعتقد أن المسئولية االجتماعية هي احدى وسائل النظام لتقييد  .1
 حرية الصحافة.

91 2.714 1.195 54.3% 9 

باعتقادي ال توجد عالقة بين المسئولية االجتماعية واالهتمام  .74
 صحيح.بحق الرد والت

91 2.516 1.058 50.3% 10 

  %71.0 0.475 3.549 91 اإلجمالي 
 

يتضح من الجدول السابق أن الوزن النسبي الكلي التجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم 
%( مما يشير إلى اتجاهات إيجابية نحو 17المسئولية االجتماعية في الصحافة الفلسطينية بلغ )

، حيث بلغ متوسط استجابات أفراد العينة على فقرات هذا المجال مفهوم المسئولية االجتماعية
 (.4.013( بانحراف معياري )7.33)
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على اتجاهات  (7(،)2)،(7)الفقرات الثالثة أما على صعيد فقرات المجال فقد حصلت 
" أرى أن المسئولية االجتماعية (7%، فقد حصلت الفقرة )84لى منإيجابية قوية بأوزان نسبية أع

ب من الصحفي تحري الصدق واألمانة والدقة والموضوعية فيما ينشره"، على وزن نسبي تتطل
( "أعتقد أن المسئولية االجتماعية تعني التزام الصحفي بأخالقيات المهنة 2%(، والفقرة )81.3)

"أعتقد ان المسئولية االجتماعية تعني احترام  (7%(، والفقرة )81.1الصحفية" على وزن نسبي )
 %(.87.7الشرف الصحفية" على وزن نسبي ) مواثيق

%(، 34من الجانب اآلخر، لم تحصل أي فقرة على اتجاهات سلبية )وزن نسبي أقل من 
 -% 04( على اتجاهات إيجابية )أوزان نسبية 8 ، 0 ،1، 3، 0)الفقرات الخمسة بينما حصلت 

جتماعية يعني إعالم الناس )أعتقد بأن مفهوم المسئولية اال( 0%(، فقد حصلت الفقرة )84أقل من 
( )أرى أن 3، وحصلت الفقرة )%78.7( على وزن نسبي باألخبار والمحافظة على خصوصيتهم

على وزن نسبي  المسئولية االجتماعية هي مراعاة التوازن بين صالح الفرد والصحيفة والمجتمع(
جتماعية والتعرض ( )أشعر بأنه ال يوجد تعارض بين المسئولية اال1، وحصلت الفقرة )74.3%

( )أرى أن المسئولية 0، وحصلت الفقرة )%  62.6للشخصيات العامة( على وزن نسبي 
االجتماعية مرتبطة بالحرية وكلتاهما مقيدتين عند القائم باالتصال أثناء ممارسة العمل الصحفي( 

شف عن ( )أفضل أن تهتم المسئولية االجتماعية بالك8، وحصلت الفقرة )%67.9على وزن نسبي 
األخطاء ونشر األخبار السلبية الخاصة بالشخصيات العامة والمؤسسات الحكومية( على وزن 

 .%61.3نسبي 

%(، فقد 04أقل من  -% 34( على اتجاهات محايدة )24(،)20بينما حصلت الفقرتان )
حدى وسائل النظام لتقييد حرية إ( )أعتقد أن المسئولية االجتماعية هي 20حصلت الفقرة )

( )باعتقادي ال توجد عالقة بين 24، بينما حصلت الفقرة )%54.3حافة( على وزن نسبيالص
 .%50.3المسئولية االجتماعية واالهتمام بحق الرد والتصحيح ( على وزن نسبي 
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نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية في قانون المطبوعات  القائم باالتصالاتجاهات  :ثالثاً 
 رف الصحفيمواثيق الشالنشر و 

الحرية والمسئولية  ياتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم التالي نتائج يتناول الجدول
استخدمت قد ، و الفترة الزمنية المحددة للدراسة خاللاالجتماعية في قانون المطبوعات والنشر 

 الي يوضح ذلك:الباحثة التكرارات واألوزان النسبية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية، والجدول الت

 (07جدول )

المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمدى اطالع القائم باالتصال على قانون يبين الجدول 
 يف الصحفومواثيق الشر  المطبوعات والنشر

لية االجتماعية نحو مفهومي الحرية والمسئو   باالتصال القائم اتجاهات م
 اثيق الشرف الصحفيومو والنشر المطبوعات في قانون 

االنحراف  المتوسط عدد
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

أشعر بأن الصحفيين ال يعرفون المواد القانونية التي تقيد نشر بعض  .7
 1 %79.1 0.855 3.956 91 الموضوعات.

أشعر بأن فئة قليلة من الصحفيين لديهم االطالع على نصوص ميثاق  .2
 2 %77.6 0.976 3.879 91 الشرف الصحفي . 

أعتقد بأن الصحفيون ال يعرفون حجم الحرية التي يتيحها لهم قانون  .7
 3 %69.5 1.036 3.473 91 المطبوعات والنشر.

أرى أن ميثاق الشرف الصحفي ساهم بشكل جيد في ضبط قواعد  .0
 4 %63.3 0.934 3.165 91 وأخالقيات الممارسة المهنية الصحفية .

قانون المطبوعات والنشر يتضمن تشريعات لتنظيم النشاط  باعتقادي أن .3
 5 %62.4 0.953 3.121 91 الصحفي.

باعتقادي أن قانون المطبوعات والنشر ال يتضمن اجراءات لضبط  .0
 6 %62.2 0.983 3.110 91 الصحيفة  ومصادرتها.

أشعر بأن القوانين والتشريعات الصحفية تعالج حرية الحصول على  .1
 7 %54.5 1.034 2.725 91 مات بشكل صحيح.المعلو 

يقدم ضمانات كافية لحرية القائم أعتقد أن قانون المطبوعات والنشر  .8
 8 %51.4 0.990 2.571 91 باالتصال أثناء ممارسة العمل الصحفي.

المنظم لحرية  القانوني واإلطار باللوائح يلتزم الفلسطيني أرى أن الصحفي .1
 9 %50.8 0.981 2.538 91 الصحافة.

أرى أن نقابة الصحفيين تحاسب أعضائها الذين ال يلتزمون بمواثيق  .74
 10 %47.3 1.216 2.363 91 الشرف الصحفي.

أرى أن حرية الصحافة غير مقيدة في ظل القوانين والتشريعات المنظمة  .77
 11 %45.3 1.020 2.264 91 للعمل الصحفي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

  %60.3 0.455 3.015 91 اإلجمالي 
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لقائم يتضح من الجدول السابق أن الوزن النسبي الكلي الذي يتعلق بمدى اطالع ا
ومواثيق الشرف الصحفي ومعرفته بالمواد الخاصة والنشر المطبوعات باالتصال على قانون 

، يجابيةإتكون  أنمن رب قتتحيادية %( مما يشير إلى 04.7بالحرية والمسئولية االجتماعية بلغ )
( بانحراف معياري 7.473حيث بلغ متوسط استجابات أفراد العينة على فقرات هذا المجال )

(4.033.) 

يجابي قوي حيث إاتجاه  من الفقرات على أما على صعيد فقــرات المجال فلم تصل أي فقرة
( 7ابات على الفقرات )شكلت االستج فقد%، 84كانت األوزان النسبية لجميع فقرات المجال دون 

، بينما الفقرة  "أشعر بأن الصحفيين ال يعرفون المواد القانونية التي تقيد نشر بعض الموضوعات"
،  "ع على نصوص ميثاق الشرف الصحفيأشعر بأن فئة قليلة من الصحفيين لديهم االطال"( 2)

حها لهم قانون المطبوعات يأعتقد بأن الصحفيون ال يعرفون حجم الحرية التي يت"( 7أما الفقرة )
أرى أن ميثاق الشرف الصحفي ساهم بشكل جيد في ضبط قواعد وأخالقيات "( 0، والفقرة )"والنشر

باعتقادي أن قانون المطبوعات والنشر يتضمن تشريعات "( 3)الفقرة ، و  "الممارسة المهنية الصحفية
جراءات لضبط إوالنشر ال يتضمن أن قانون المطبوعات "( باعتقادي 0و) ،"لتنظيم النشاط الصحفي

  ايجـــابيـــة. اتجاهات، جميعهـــا حصلت على "ومصادرتها الصحيفة

( )أشعر بأن القوانين والتشريعات الصحفية تعالج حرية الحصول 1بينما حصلت الفقرة )
يقدم ضمانات ( )أعتقد أن قانون المطبوعات والنشر 8على المعلومات بشكل صحيح(، والفقرة )

 ( )أرى أن الصحفي1، الفقرة )ية لحرية القائم باالتصال أثناء ممارسة العمل الصحفي( كاف
جميعها حصلت على اتجاهات المنظم لحرية الصحافة(  القانوني واإلطار باللوائح يلتزم الفلسطيني
 محايدة.

أن فقد كانت فقرتان هما: " أرى  اتجاهات سلبيةاالستجابات عليها  سجلتأما الفقرات التي 
نقابة الصحفيين تحاسب أعضائها الذين ال يلتزمون بمواثيق الشرف الصحفي" بوزن نسبي 

%(، والفقرة "أرى أن حرية الصحافة غير مقيدة في ظل القوانين والتشريعات المنظمة للعمل 01.7)
 .%(03.7ة الفلسطينية" بوزن نسبي )الصحفي في مناطق السلطة الوطني
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  ملكية الصحيفة أثيرمدى ت :الثانيالمبحث 

مي الحرية والمسئولية اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهو على  والضغوطات المختلفة
 االجتماعية

تأثير ملكية الصحيفة على اتجاهات القائم باالتصال محورين تمثل األول في المبحث  يتناول
أثناء العمل وطات التي تواجهه الضغ، بينما الثاني تمثل في مي الحرية والمسئولية االجتماعيةنحو مفهو 

 م.2477-2440الصحفي خالل الفترة 

الحرية والمسئولية  ياتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومعلى الصحيفة  ملكيةتأثير : أوالً  
  :االجتماعية

حرية اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الملكية الصحيفة على تأثير يتناول الجدول 
التكرارات واألوزان  باحثةاستخدمت الوقد ، خالل الفترة الزمنية المحددة للدراسة عيةوالمسئولية االجتما

 :في الجدول التاليكما هو مبين يارية النسبية والمتوسطات واالنحرافات المع

 ( 08جدول )

اهات القائم باالتصال اتجالمتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لواقع تأثير ملكية الصحيفة على يبين الجدول 
 والمسئولية االجتماعية  نحو مفهومي الحرية

الحرية والمسئولية االجتماعية عند  مفهومي علىواقع  تأثير ملكية الصحيفة  م
االنحراف  المتوسط عدد القائم باالتصال

 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي

 1 %80.4 0.894 4.022 91 سة الصحفية.أرى أن  الصحف الحزبية تؤثر على طبيعة العمل في المؤس .7

لومات وال بالحرية في نشر المعأرغب بأن تتمتع بعض الصحف الحزبية  .2
 2 %79.3 1.090 3.967 91 .تعرضها للحذف أو المنع

أرى أن ملكية الصحيفة تؤثر على  المصداقية والموضوعية في ايصال الرسالة  .7
 3 %78.9 0.736 3.945 91 اإلعالمية الى الجماهير المستهدفة.

أعتقد بأن السياسة التحريرية تفرض ضغوطا  على القائم باالتصال أثناء العمل  .0
 4 %78.7 0.742 3.934 91 الصحفي.

 في السياسية التحريرية للمؤسسة الصحفية تمنع القائم باالتصال الكتابة والخوض .3
 5 %78.7 0.879 3.934 91 .بعض القضايا المختلفة

رى بأن التوجه االيدلوجي يفرض ضغوطا  على القائم باالتصال أثناء العمل أ .0
 6 %76.9 0.918 3.846 91 .الصحفي

 7 %76.3 0.868 3.813 91 أفضل بأن يحترم القائم باالتصال السياسة التحريرية عند نشر المادة الصحفية. .1

 باتجاهاته أعتقد أن عمل الصحفي داخل المؤسسة الصحفية الحزبية منوط .8
 8 %72.7 1.091 3.637 91 .والتنظيمية الفكرية

  %77.7 0.499 3.887 91 اإلجمالي 
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اتجاهات  تأثير ملكية الصحيفة علىليتضح من الجدول السابق أن الوزن النسبي الكلي 
%( مما يشير إلى اتجاه 11.1الحرية والمسئولية االجتماعية بلغ ) القائم باالتصال نحو مفهومي

ابي يقترب ألن يكون إيجابي جدا ، حيث بلغ متوسط استجابات أفراد العينة على فقرات هذا إيج
 (.4.011( بانحراف معياري )7.881المجال )

الصحف الحزبية تؤثر  ( " أرى أن7فقد حصلت الفقرة  ) أما على صعيد فقرات المجال، 
إلى اتجاه والذي يشير %(  84.0على طبيعة العمل في المؤسسة الصحفية" على وزن نسبي )

أرغب بأن تتمتع بعض الصحف الحزبية "( 2بينما حصلت بقية الفقرات وهى الفقرة ) ايجابي قوي،
أرى أن ملكية الصحيفة تؤثر "( 7الفقرة )و  "بالحرية في نشر المعلومات وال تعرضها للحذف أو المنع

( 0والفقرة ) "،جماهير المستهدفةلى الإعية في ايصال الرسالة اإلعالمية على  المصداقية والموضو 
والفقرة "، أعتقد بأن السياسة التحريرية تفرض ضغوطا  على القائم باالتصال أثناء العمل الصحفي"
بعض  في السياسية التحريرية للمؤسسة الصحفية تمنع القائم باالتصال الكتابة والخوض"( 3)

دلوجي يفرض ضغوطا  على القائم باالتصال يأرى بأن التوجه األ"( 0والفقرة ) "،القضايا المختلفة 
أفضل بأن يحترم القائم باالتصال السياسة التحريرية عند نشر "( 1الفقرة )، و "أثناء العمل الصحفي

 أعتقد أن عمل الصحفي داخل المؤسسة الصحفية الحزبية منوط"( 8، والفقرة )"المادة الصحفية
 اتجاهاتتشير إلى  هاجميع%( و 14ية أعلى من )لى أوزان نسبع "والتنظيمية الفكرية باتجاهاته
 .عند القائم باالتصال إيجابية

 :ائم باالتصال أثناء العمل الصحفيالق تواجهالضغوط التي  ثانيًا:

نواع الضغوطات التي واجهت القائم باالتصال أثناء ممارسه أأبرز إلى الجدول  عرضيت
استخدمت الباحثة التكرارات واألوزان ، وقد الفترة الزمنية المحددة للدراسةعمل الصحفي خالل 

 :لنسبية، والجدول التالي يوضح ذلكا
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 (09جدول )

 العمل الصحفيأثناء  واجهت القائم باالتصالالتي  نواع الضغوطالنسبية أل  واألوزان التكراراتيبين الجدول 

 م
العمل أثناء  واجهت القائم باالتصالالتي  أنواع الضغوط

 الصحفي

الوزن النسبي  ارالتكر 
 )نعم(

 الترتيب
 ال نعم

 1 %63.7 33 58 سياسية وحزبية ضغوط 7

 2 %51.6 44 47 مهنية ضغوط 0

 3 %40.7 54 37 ضغوط أمنية  3

 4 %38.5 56 35 ضغوط مالية "أجور ورواتب" 1

 5 %30.8 63 28 قانونية ضغوط 2

 6 %27.5 66 25 خارجية ضغوط 7

 7 %24.2 69 22 ضغوط أيديولوجية 0

 8 %13.2 79 12 ضغوط تفرضها نقابة الصحفيين  8

  %36.3 464 264 اإلجمالي 

 

يتضح من الجدول السابق أن الضغوط السياسية والحزبية حصلت على أعلى وزن نسبي 
%( ثم الضغوط األمنية 37.0%(، تالها الضغوط المهنية حصلت على وزن نسبي )07.1)

%(، ثم تالها الضغوط المالية "أجور ورواتب" حصلت وزن نسبي 04.1حصلت على وزن نسبي )
 .(%30.8(، ثم الضغوط القانونية حصلت على وزن نسبي )38.5%)

، ثم %(20واأليدولوجية على وزن نسبي ) حصلت الضغوط الخارجية، من الناحية األخرى
ى أوزان جميعها حصلت عل ،(77.2حصلت على وزن نسبي )%و ضغوط نقابة الصحفيين تالها 

 .تمثلت جميعها باتجاهات سلبية ،%74أقل من 
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 العمل الصحفي في السلطة الوطنية الفلسطينية: ومعيقاتالمظاهر السلبية  :الثالثالمبحث 

المظاهر السلبية التي تعرضت لها الحريات الصحفية  ول تناولمحورين، األ يتناول المبحث
قات حرية ممارسة العمل الصحفي في معيني تناول بينما الثافي السلطة الوطنية الفلسطينية، 

 .الزمنية المحددة للدراسة لسطينية خالل الفترةالسلطة الوطنية الف

السلطة الوطنية مناطق في  أواًل: المظاهر السلبية التي تعرضت لها الحريات الصحفية
 :الفلسطينية

وسائل الصحفية في  تعرضت لها الحريات المظاهر السلبية التي التالي يتناول الجدول
استخدمت الباحثة التكرارات واألوزان النسبية، ، وقد دراسةالزمنية للفترة الخالل  عالم المختلفةاإل

 والجدول التالي يوضح ذلك:

 (60جدول )

التكرارات واألوزان النسبية ألبرز المظاهر السلبية التي تعرضت لها  الحريات الصحفية في الوسائل يبين الجدول 
 ميةاالعال

 م
أبرز المظاهر السلبية التي تعرضت لها  الحريات 

 وسائل االعالمالصحفية في 
الوزن النسبي  التكرار

 الترتيب )نعم(
 ال نعم

 1 %75.8 22 69 منع توزيع بعض الصحف 7

 2 %74.7 23 68 اعتقال واستدعاء صحفيين من األجهزة األمنية 2

 3 %62.6 34 57 غالق التام للصحفاإل 7

 4 %58.2 38 53 تدخل االحزاب والفصائل 0

 5 %52.7 43 48 غالق بعض وسائل االعالمإ 3

 6 %46.2 49 42 الرقابة على الصحيفة 0

 7 %45.1 50 41 مصادرة بعض الصحف 1

 8 %36.3 58 33 الفصل من العمل  8

 9 %35.2 59 32 تهديد وضرب 1

 10 %31.9 62 29 مصادرة التجهيزات 74

 11 %23.1 70 21 ق النارطالإ 77

  %49.3 508 493 اإلجمالي 
 

منع توزيع الصحف حصلت على أعلى وزن نسبي  فقرة يتضح من الجدول السابق أنَّ 
غالق %( ثم اإل10.1) بوزن نسبي %(، تالها اعتقال واستدعاء صحفيين من األجهزة األمنية13.8)

غالق بعض إ(، ثم %58.2) وزن نسبيب حزاب والفصائل%(، ثم تدخل األ02.0التام للصحف )
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، ثم مصادرة  (%46.2)الصحيفة بوزن نسبي، ثم الرقابة على (%52.7)بوزن نسبي  عالماإلوسائل 
 .(%45.1)بوزن نسبي بعض الصحف 

%( والتهديد 70.7)وزن نسبي على  "الفصل من العمل" ت فقرةمن الناحية األخرى، حصل
%( 77.1)وزن نسبي " حصلت على ادرة التجهيزاتمص، وفقرة "%(73.2)وزن نسبي بوالضرب 
 ها حصلت على أوزان ضعيفة نسبيا .%(، جميع27.7) وزن نسبيحصلت على  طالق النارإوأخيرا 

 :في في السلطة الوطنية الفلسطينيةحرية ممارسة العمل الصحقات يمع :ثانياً 

أثناء ممارسة العمل  جهت القائم باالتصالقات التي واالمعي ترتيب الجدول التالي يتناول
 استخدمت الباحثة متوسط الرتب ومجموعها، والجدول التالي يوضح ذلك:، وقد الصحفي

 (60) جدول 

 حرية ممارسة العمل الصحفي معيقاتمتوسط رتب يبين  

 العدد حرية ممارسة العمل الصحفي معيقات م
مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

االنحراف 
 المعياري

ترتيب المعوق 
 يتهحسب أهم

تغطية في  ورؤساء التحريرعلى الصحف  تدخل القائمين 7
 ومعالجة الموضوعات الصحفية.  

91 416 4.57 3.531 1 

 2 2.810 5.13 467 91 االفتقار إلى المهنية واالحتراف وعدم تعاون المسئولين. 2

من قبل االدارة العليا في المؤسسة  والتسلطالديكتاتورية  7
  الصحفية

91 477 5.24 3.922 3 

حول أخر المستجدات  مةعلى المعلوصعوبة الحصول  0
 .الصحفية

91 503 5.53 3.089 4 

 5 3.141 5.59 509 91 نمط الملكية  والسياسة التحريرية.  3

التهديد أو اعتقال الصحفيين ومصادرة أدواتهم ومنعهم من  0
 ممارسة العمل الصحفي .

91 526 5.78 3.660 6 

 7 2.482 6.57 598 91 ونية المنظمة للعمل الصحفي. البيئة القان 1

 8 3.910 7.60 692 91 عدم وجود نقابة فاعلة  8

 9 3.462 8.08 735 91 الرقابة المباشرة وغير المباشرة  المفروضة على الصحف 1

 10 3.473 8.93 813 91 الضغوط التي يمارسها المعلنون.  74

لومات غير دقيقة تثير غالق الصحف بحجة أنها تنشر معإ 77
 الجدل بين المواطنين

91 813 8.93 3.428 11 

 12 2.838 9.24 841 91 الضغوط التي تمارس من مصادر االخبار. 72

 13 3.349 9.37 853 91 الموروث االجتماعي )عادات وتقاليد( 77
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ي فورؤساء التحرير  على الصحف تدخل القائمين"يتضح من الجدول السابق أن الفقرة 
االفتقار إلى المهنية "على المرتبة األولى، تالها حصلت  "تغطية ومعالجة الموضوعات الصحفية

الديكتاتورية والتسلط من قبل االدارة العليا في المؤسسة "، ثم "واالحتراف وعدم تعاون المسئولين
ط نم"، تالها "خر المستجدات الصحفيةآمة حول على المعلوصعوبة الحصول "، ثم "الصحفية

التهديد أو اعتقال الصحفيين ومصادرة أدواتهم ومنعهم من ممارسة "، ثم "الملكية والسياسة التحريرية
، "عدم وجود نقابة فاعلة"، ثم "البيئة القانونية المنظمة للعمل الصحفي"، تالها "العمل الصحفي

التي يمارسها  الضغوط"، تالها "الرقابة المباشرة وغير المباشرة المفروضة على الصحف"تالها 
 ."غالق الصحف بحجة أنها تنشر معلومات غير دقيقة تثير الجدل بين المواطنينإ"، ثم "المعلنون
غوط التي الض ، وفقرةفقرة الموروث االجتماعيمن  كل  من الناحية األخرى، حصلت و 

غالق الصحف بحجة أنها تنشر معلومات غير دقيقة تثير ، وفقرة إتمارس من مصادر األخبار
 .ين، على المراكز الثالثة األخيرةالجدل بين المواطن
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 ة الصحافة ومسؤوليتها االجتماعيةلحفاظ على حريل مقترحات القائمين باالتصال: المبحث الرابع
 

  تصـون حريـة الصـحافة ومسـئوليتهاأن الحلـول والمقترحـات التـي يمكـن  التالي نتائج يتناول الجدول 
استخدمت الباحثة متوسط الرتب ومجموعها، مـن خـالل الجـدول وقد  ،لهاتحسن من ظروف عماالجتماعية و 

 التالي :
 (66جدول )

 اؤوليتها االجتماعية وتحسين ظروفهمتوسط رتب المقترحات التي يمكن أن تساهم في الحفاظ على حرية الصحافة ومسيبين الجدول 

المقترحات التي يمكن أن تساهم في الحفاظ على حرية  م
مجموع  العدد .ؤوليتها االجتماعيةالصحافة ومس

 الرتب
متوسط 
 الرتب

االنحراف 
 المعياري

 المقترحترتيب 
 حسب أهميته

 1 5.246 5.48 499 91 توفير الحرية والحماية الفعلية للصحفي أثناء عمله الصحفي.  .7
 2 4.608 5.70 519 91 اصدار قانون يكفل للصحفي حق الحصول على المعلومات.  .2

ة أن تمارس نقابة الصحفيين عملها في تقييم العمل ضرور  .7
 3 4.249 6.21 565 91 الصحفي وتوفير الحرية للقائمين باالتصال. 

استصدار قوانين تمنع اعتقال وحبس الصحفيين والعمل على  .0
 4 3.995 6.73 612 91 .تعزيز المسؤولية االجتماعية والوطنية

 5 4.464 6.85 623 91 .ة تدافع عنهاتشكيل لجان تعني بالحريات الصحفي .3

تعديل القوانين الحالية في إطار توفير بيئة أفضل لحرية  .0
 6 3.769 7.05 642 91 اإلعالم .

العمل على توفير حرية القائم باالتصال  للقائم لتساعده   .1
 7 3.631 7.13 649 91 على نقد الحكومة في اطار القوانين والتشريعات المفروضة.

ضرورة تحقيق وترسيخ مبدأ الحرية والمسؤولية االجتماعية  .8
قراره من الصحفيين .  8 4.101 7.91 720 91 وا 

ضرورة أن ينأى الصحفيون والمؤسسات اإلعالمية عن  .1
 9 4.665 8.05 733 91 تداعيات االنقسام.

 10 4.941 9.14 832 91 .العمل الجدي لتوحيد نقابة الصحفيين  .74

77. 
عمل ميثاق إعالمي فلسطيني يدعم عدالة القضية  ضرورة

ويبقيها خارج التجريب، بحيث ال تخضع النتماء 
 االعالميين.

91 846 9.30 3.825 11 

72. 
 حقيقيا   رفدا   لتكون ضرورة دعم استقاللية الصحف ومساندتها

 المسؤولة بالحرية ملتزمة ، حتي تكون يالفلسطين لإلعالم
 .والمهنية الرفيعة

91 947 10.41 3.676 12 

 والنشر المطبوعات العمل على تعديل البنود الخاصة بقانون .77
 13 3.949 10.62 966 91 العمل الصحفي. على قيودا   الذي يفرض الفلسطيني

70. 
 وقطاع الغربية الضفة في المختلفة الجهات تحمل ضرورة
 فتح الصحفية، بإعادة الحريات ضمان في لمسؤولياتها غزة
 مؤخرا    أغلقت التي الصحفية تبالمكا

91 1025 11.26 4.247 14 

مراعاة آداب وأخالق المهنة الصحفية أثناء ممارسة العمل  .73
 15 4.194 13.11 1193 91 الصحفي.

 16 3.537 14.40 1310 91 بعض الصحف االعالمية مسيسة وتعمل بشكل حزبي  .70

رية الصحافة تنظيم دورات تتعلق بالقوانين المنظمة لح .71
 17 3.524 15.02 1367 91 ومسئولية الصحفي نحو مجتمعة 

نشر قيم وثقافة حقوق االنسان وفق انتهاكات وجرائم  .78
 18 3.349 15.14 1378 91 االحتالل االسرائيلي
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يتضح من نتائج الجدول السابق أن توفير الحرية والحماية الفعلية للصحفي أثناء عمله 
صدار قانون يكفل إالمرتبة األولى، بينما حصل على المرتبة الثانية الصحفي حصلت على 

المرتبة الثالثة  ضرورة أن تمارس نقابة  وحصلت علىللصحفي حق الحصول على المعلومات، 
، أما المرتبة الرابعة وتوفير الحرية للقائمين باالتصالالصحفيين عملها في تقييم العمل الصحفي 

ع اعتقال وحبس الصحفيين والعمل على تعزيز المسؤولية االجتماعية استصدار قوانين تمنكانت 
المرتبة  أما، تشكيل لجان تعني بالحريات الصحفية تدافع عنهاالمرتبة الخامسة بينما ، والوطنية
المرتبة السابعة   بينماتعديل القوانين الحالية في إطار توفير بيئة أفضل لحرية اإلعالم، السادسة 

طار القوانين إائم لتساعده على نقد الحكومة في ير حرية القائم باالتصال  للقالعمل على توف
الحرية والمسؤولية  ضرورة تحقيق وترسيخ مبدأ والتشريعات المفروضة، أما المرتبة الثامنة

ت ضرورة أن ينأى الصحفيون والمؤسسا، بينما المرتبة التاسعة قراره من الصحفيينا  االجتماعية و 
العمل الجدي لتوحيد نقابة الصحفيين، أما  ما المرتبة العاشرةأ، تداعيات االنقساماإلعالمية عن 

عالمي فلسطيني يدعم عدالة القضية ويبقيها خارج إضرورة عمل ميثاق  ةالمرتبة الحادية عشر 
ضرورة دعم استقاللية الصحف  ة، المرتبة الثانية عشر عالميينالتجريب بحيث ال تخضع النتماء اإل

والمهنية  المسؤولة بالحرية ملتزمة تكون ىحت الفلسطيني لإلعالم حقيقيا   رفدا   لتكون اومساندته
 والنشر المطبوعات العمل على تعديل البنود الخاصة بقانون ةما المرتبة الثالثة عشر أ، الرفيعة

 تحمل ضرورة ة، بينما المرتبة الرابعة عشر العمل الصحفي على قيودا   الذي يفرض الفلسطيني
 الصحفية، بإعادة الحريات ضمان في لمسؤولياتها غزة وقطاع الغربية الضفة في المختلفة هاتالج
مراعاة آداب وأخالق المهنة  ةما المرتبة الخامسة عشر أمؤخرا ،  أغلقت التي الصحفية المكاتب فتح
عالمية بعض الصحف اإل ةلمرتبة السادسة عشر ، بينما اصحفية أثناء ممارسة العمل الصحفيال

تنظيم دورات تتعلق بالقوانين المنظمة لحرية  ةما السابعة عشر أمسيسة وتعمل بشكل حزبي، 
واألخيرة نشر قيم وثقافة  ةتمعه، بينما المرتبة الثامنة عشر الصحافة ومسئولية الصحفي نحو مج

 .سرائيلياإلنسان وفق انتهاكات وجرائم االحتالل حقوق اإل
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 دراسةنتائج فروض ال :الخامسالمبحث 

اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية لدراسة  أهم نتائج الفروض المبحث تعرضيس
ة وقطاع غزة خالل الفترة الزمنية الفلسطينية في الضفة الغربي ةفاوالمسئولية االجتماعية في الصح

 المحددة للدراسة:

 :الفرض األول

 باالتصال القائـم اتجاهـات في( α ≤ 4.43ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )
 للنوع "الجنس".اليومية تعزى  الفلسطينية الصحافة في االجتماعيـة والمسئوليـة الحريـة مفهومي نحو

 T-test for Towلعينتين مستقلتين  tوالختبار صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
Independent Samples:والجدول التالي يوضح ذلك ، 

 (27ل )جدو 

 لداللة الفروق في اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية تعزى للنوع tنتائج اختبار يبين الجدول 

المتوسط  عدد النوع المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الداللة اإلحصائية tقيمة 

 اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم الحرية
 0.365 3.20 75 ذكر

 غير دالة 1.672
 0.295 3.04 16 أنثى

اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم المسئولية 
 االجتماعية

 0.470 3.54 75 ذكر
 غير دالة 0.583-

 0.508 3.61 16 أنثى

الحرية اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي 
في قانون النشر والمطبوعات والمسئولية االجتماعية 
 الشرف الصحفيومواثيق 

 0.458 3.04 75 ذكر

 غير دالة 0.969
 0.442 2.91 16 أنثى

العالقة بين ملكية الصحيفة واتجاهات القائم 
 باالتصال

 0.514 3.88 75 ذكر
 غير دالة 0.303-

 0.435 3.92 16 أنثى

 جمالياإل
 0.297 3.35 75 ذكر

 غير دالة 0.779
 0.287 3.29 16 أنثى

 : ــدول السابــــقالجـــيتضـــح من 

( في اتجاهـات القائـم α ≤ 4.43عـــــدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )
باالتصال نحو مفهومي الحريـة والمسئوليـة االجتماعيـة في الصحافة الفلسطينية اليومية تعزى للنوع 

 )ذكــــر، أنثـــى(.
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اتجاهات اإلناث حول مفهومي الحرية و اهات الذكور هذا يعني بأنَّه ال يوجد اختالف بين اتج
والمسئولية االجتماعية في الصحافة الفلسطينية، ففي المجالين األول والثالث وفي الدرجة الكلية للمجال 

حصائيا على الرغم من ارتفاع متوسط اتجاهات الذكور عن إ( عن وجود فروق دالة tلم يظهر اختبار)
فروق على الرغم  ة( عن أيtالمجالين الثاني والرابع لم يكشف اختبار) متوسط اتجاهات اإلناث، وفي

 ن متوسط اتجاهــــات الذكــــور.من ارتفاع متوسط اتجاهات اإلناث ع
سواء  وبناء على نتائج الجدول السابق تبين أن نوع القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية

مي الحرية والمسئولية القائم باالتصال نحو مفهو ال يؤثر على طبيعة اتجاهات  كان ذكر أو أنثى
نحو ناثا  إ مسواء كانوا ذكورا  أالقائمين باالتصال اتجاهات ، بمعنى أنَّ هناك اتفاق بين االجتماعية

 .االجتماعية في الصحف الفلسطينية مفهومي الحرية والمسئولية

 :الثانيالفرض 

 باالتصال القائـم اتجاهـات في( α ≤ 4.43ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )
 للسن.عزى اليومية ت   الفلسطينية الصحافة في االجتماعيـة والمسئوليـة الحريـة مفهومي نحو

 One Wayوالختبار صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين األحادي
ANOVA: والجدول التالي يوضح ذلك ، 

 (64جدول )

 لداللة الفروق في اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية تعزى للعمر ANOVAنتائج اختبار 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 Fقيمة  المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم الحرية
 0.21 3 0.63 بين المجموعات

 0.13 87 10.90 داخل المجموعات غير دالة  1.675
   90 11.53 المجموع

اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم المسئولية 
 االجتماعية

*4.309 0.87 3 2.62 بين المجموعات
* 

دالة عند 
 0.20 87 17.66 داخل المجموعات 4.47

   90 20.29 المجموع
و مفهومي الحرية اتجاهات القائم باالتصال نح

والمسئولية االجتماعية في قانون النشر 
 والمطبوعات ومواثيق الشرف الصحفي

 0.37 3 1.10 بين المجموعات
 0.20 87 17.57 داخل المجموعات غير دالة  1.815

   90 18.67 المجموع

العالقة بين ملكية الصحيفة واتجاهات القائم 
 باالتصال

 0.27 3 0.80 بين المجموعات
 0.25 87 21.58 داخل المجموعات غير دالة  1.070

   90 22.38 المجموع

 اإلجمالي
 0.16 3 0.49 بين المجموعات

 0.08 87 7.32 داخل المجموعات غير دالة 1.952
   90 7.81 المجموع

 4.43دالة عند  F)*( تعني قيمة 

 4.47دالة عند  F)**( تعني قيمة 
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 ول السابق ما يلي:يتضح من الجد

 ( توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα  =4.47 في اتجاهـات القائـم باالتصال )
 للسننحو مفهومي الحريـة والمسئوليـة االجتماعيـة في الصحافة الفلسطينية اليومية ت عزى 

 وذلك في مجال اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم المسئولية االجتماعية.
  ال تو( جد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα ≤ 4.43 )القائـم اتجاهـات في 

 اليومية الفلسطينية الصحافة في االجتماعيـة والمسئوليـة الحريـة مفهومي نحو باالتصال
مجاالت: اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم الحرية، اتجاهات  في وذلك للعمر تعزى

لحرية والمسئولية االجتماعية في قانون النشر والمطبوعات القائم باالتصال نحو مفهومي ا
اتجاهات القائم باالتصال، وفي ومواثيق الشرف الصحفي، العالقة بين ملكية الصحيفة و 

 جمالي ككل.اإل

لمجال اتجاهات القائم باالتصال  السنوللتعرف على وجهة الفروق في مستويات متغير 
 Scheffeeتخدمت الباحثة اختبار شيفيه للمقارنات البعدية نحو مفهوم المسئولية االجتماعية، اس

Post Hoc ظهرت نتائج اختبار شيفيه ما يلي:أ، وقد 

 ( توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα  =4.43 في مجال اتجاهات القائم )
 ، والفئةا( عام  74 – 24باالتصال نحو مفهوم المسئولية االجتماعية بين الفئة العمرية )

 .ا( عــــام  74– 24لصالح الفئة العمرية ) ا( عام04 – 74العمرية )

يمتلكـــون اتجاهــات  ا( عـــام  74–24) أنَّ الفئة العمريــــة وخلصت نتائج الجدول السابق
 ماعية في الصحافة الفلسطينيـــة.أكثـــــر إيجابية من غيرهم نحو مفهوم المسئولية االجت

 الفرض الثالث:

 القائـم اتجاهـات في( α ≤ 4.43فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) ال توجد
لمكان تعزى  اليومية الفلسطينية الصحافة في االجتماعيـة والمسئوليـة الحريـة مفهومي نحو باالتصال
 السكن.

 T-test for Tow Independentوالختبار صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار
Samples التالي يوضح ذلك: ، والجدول 
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 (65جدول )

لداللة الفروق في اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية  tنتائج اختبار يبين الجدول 
 االجتماعية تعزى لمكان السكن

مكان  المجال
 السكن

المتوسط  عدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 تصال نحو مفهوم الحريةاتجاهات القائم باال
 0.351 3.174 43 غزة

 غير دالة 0.120
 0.368 3.165 48 ضفة

اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم المسئولية 
 االجتماعية

 0.422 3.719 43 غزة
دالة عند  **3.400

 0.472 3.398 48 ضفة 4.47
اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية 

جتماعية في قانون النشر والمسئولية اال
 والمطبوعات ومواثيق الشرف الصحفي

 0.497 3.104 43 غزة
 غير دالة 1.778

 0.404 2.936 48 ضفة

العالقة بين ملكية الصحيفة واتجاهات القائم 
 باالتصال

 0.493 3.988 43 غزة
 غير دالة 1.854

 0.491 3.797 48 ضفة

 االجمالي
 0.278 3.423 43 غزة

دالة عند  *2.487
 0.294 3.273 48 ضفة 4.43

 1011دالة عند  t)*( تعني أن قيمة 

 1015دالة عند  t)**( تعني أن قيمة 

 يتضح من الجدول السابق:

 ( توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα  =4.47 في مجال اتجاهات القائم )
 سكان وذلك لصالح قطاع غزة.باالتصال نحو مفهوم المسئولية االجتماعية تعزى لمكان ال

 ( توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα  =4.43 في إجمالي المجاالت تعزى )
 لمكان السكان وذلك لصالح قطاع غزة.

 ( ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα ≤ 4.43 )القائـم اتجاهـات في 
 اليومية الفلسطينية الصحافة في عيـةاالجتما والمسئوليـة الحريـة مفهومي نحو باالتصال

: مجال اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم الحرية، مجال في وذلك السكن لمكان تعزى
اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية في قانون النشر 

واتجاهات القائم والمطبوعات ومواثيق الشرف الصحفي، مجال العالقة بين ملكية الصحيفة 
 باالتصال.
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أنَّ القائمين باالتصال من قطاع غزة يمتلكون التي خرج بها الجدول السابق تبين والنتيجة 
اتجاهات أكثر إيجابية نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية من القائمين باالتصال من 

 .خالل الفترة الزمنية للدراسة الضفة الغربية

 :الفرض الرابع

 القائـم اتجاهـات في( α ≤ 4.43وجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )ال ت
 عزىت   اليومية الفلسطينية الصحافة في االجتماعيـة والمسئوليـة الحريـة مفهومي نحو باالتصال

 للمؤهل العلمي.

، بسبب ابتعاد Kruskal-Wallis Testوالختبار صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
ع العينات عن التوزيع الطبيعي وذلك نظرا لصغر حجم تلك العينات، وتم كذلك ضم مؤهلي الثانوية توزي

( مما يعيق استخدام 7العامة والدبلوم في مستوى واحد )دبلوم فأقل( بسبب أن تكرار )الثانوية العامة = 
 :يوضح النتائجاالختبار االحصائي، والجدول التالي 

 

 (62جدول )

لداللة الفروق في اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية  Kruskal-Wallis Testنتائج اختبار 
 والمسئولية االجتماعية تعزى للمؤهل العلمي

متوسط  العدد المؤهل العلمي المجال
 الرتب

 قيمة
Chi-square 

الداللة 
 اإلحصائية

 اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم الحرية
 54.59 16 دبلوم فأقل

 43.63 59 بكالوريوس غير دالة 2.787
 46.16 16 دراسات عليا

اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم المسئولية 
 االجتماعية

 39.31 16 دبلوم فأقل
 49.69 59 بكالوريوس غير دالة 3.286

 39.09 16 دراسات عليا
اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية 

الجتماعية في قانون النشر والمسئولية ا
 والمطبوعات ومواثيق الشرف الصحفي

 54.28 16 دبلوم فأقل
 45.45 59 بكالوريوس غير دالة 2.507

 39.75 16 دراسات عليا

العالقة بين ملكية الصحيفة واتجاهات القائم 
 باالتصال

 33.53 16 دبلوم فأقل
 49.60 59 بكالوريوس غير دالة 4.731

 45.19 16 ات عليادراس

 اإلجمالي
 47.38 16 دبلوم فأقل

 47.14 59 بكالوريوس غير دالة 0.864
 40.44 16 دراسات عليا
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 يتضح من الجدول السابق : 

 ( عدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα ≤ 4.43 في اتجاهـات القائـم )
الجتماعيـة في الصحافة الفلسطينية اليومية باالتصال نحو مفهومي الحريـة والمسئوليـة ا

 تعزى للمؤهل العلمي )دبلوم فأقل، بكالوريوس، دراسات عليا(.
المؤهل العلمي للقائم باالتصال ال يؤثر في اتجاهاته نحو مفهومي  نَّ أ   الجدول السابق نتائج وتظهر

 اليومية. جتماعية في الصحافة الفلسطينيةالحرية والمسئولية اال
 :الخامس  الفرض

 القائـم اتجاهـات في( α ≤ 4.43ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )
لنمط  تعزى اليومية الفلسطينية الصحافة في االجتماعيـة والمسئوليـة الحريـة مفهومي نحو باالتصال

 .ملكية الصحيفة
 One Wayدي والختبار صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين األحا

ANOVA:والجدول التالي يوضح ذلك ، 
 (67جدول )

 لداللة الفروق في اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية تعزى للصحيفة ANOVAنتائج اختبار 

مجموع   المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 Fقيمة  المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 م باالتصال نحو مفهوم الحريةاتجاهات القائ
 0.06 2 0.11 بين المجموعات

 0.13 88 11.42 داخل المجموعات غير دالة 4.023
   90 11.53 المجموع

اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم المسئولية 
 االجتماعية

 1.45 2 2.91 بين المجموعات
دالة عند  **7.36

 0.20 88 17.38 داخل المجموعات 4.47
   90 20.29 المجموع

اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية 
والمسئولية االجتماعية في قانون النشر 
 والمطبوعات ومواثيق الشرف الصحفي

 0.16 2 0.32 بين المجموعات
 0.21 88 18.35 داخل المجموعات غير دالة 0.765

   90 18.67 المجموع

الصحيفة واتجاهات القائم العالقة بين ملكية 
 باالتصال

 0.93 2 1.86 بين المجموعات
دالة عند  *3.986

 0.23 88 20.52 داخل المجموعات 4.43
   90 22.38 المجموع

 جمالياإل
 0.28 2 0.56 بين المجموعات

دالة عند  *3.411
 0.08 88 7.25 داخل المجموعات 4.43

   90 7.81 المجموع
 4.43دالة عند  Fقيمة  )*( تعني

 4.47دالة عند  F)**( تعني قيمة 
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 :يتضــح من الجدول السابق

 ( توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα  =4.47 في اتجاهـات القائـم باالتصال )
نحو مفهومي الحريـة والمسئوليـة االجتماعيـة في الصحافة الفلسطينية اليومية تعزى لنمط 

وذلك في مجال اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم المسئولية  ملكية الصحيفة
 االجتماعية.

 ( توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα  =4.43 في اتجاهـات القائـم باالتصال )
نحو مفهومي الحريـة والمسئوليـة االجتماعيـة في الصحافة الفلسطينية اليومية تعزى لنمط 

جال العالقة بين ملكية الصحيفة واتجاهات القائم باالتصال ملكية الصحيفة وذلك في م
 وفي إجمالي االستبيان.

 ( ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα ≤ 4.43 )القائـم اتجاهـات في 
 اليومية الفلسطينية الصحافة في االجتماعيـة والمسئوليـة الحريـة مفهومي نحو باالتصال

بها وذلك في: مجال اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم للصحيفة التي يعمل  تعزى
الحرية، ومجال اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية في 

 قانون النشر والمطبوعات ومواثيق الشرف الصحفي.

وللتعرف على وجهة الفروق في مستويات متغير)الصحيفة( في المجاالت ذات الداللة 
، وقد Scheffee Post Hocصائية استخدمت الباحثة اختبار شيفيه للمقارنات البعدية اإلح

 أظهرت نتائج اختبار شيفيه ما يلي:

 ة:ــة االجتماعيــوم المسئوليـــأواًل: مجال اتجاهات القائم باالتصال نحو مفه

 ( توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα  =4.47بين العاملين في صحيفة ) 
 فلسطين والعاملين في صحيفة القدس لصالح العاملين في صحيفة فلسطين.

 ( توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα  =4.47 بين العاملين في صحيفة )
 فلسطين والعاملين في صحيفة الحياة الجديدة لصالح العاملين في صحيفة فلسطين.

العاملين في صحيفة فلسطين يمتلكون اتجاهات  أنَّ  لتي خرج بها الجدول السابقاوتدل النتيجة 
 أكثر إيجابية نحو مفهوم المسئولية االجتماعية عن غيرهم من العاملين في الصحف األخرى.
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  :لصحيفة واتجاهات القائم باالتصالثانيًا: مجال العالقة بين ملكية ا

  يعمل بها( مما لم يظهر اختبار شيفيه وجهة الفروق بين مستويات متغير )الصحيفة التي
 ( برغم داللتها اإلحصائية.Fيشير إلى ضعف قيمة اإلحصائي )

العاملين في صحيفة فلسطين يمتلكون اتجاهات  وتدل النتيجة السابقة على الرغم من أنَّ 
أكثر إيجابية في مجال العالقة بين ملكية الصحيفة واتجاهات القائم باالتصال من غيرهم من 

ى، إال  أن هذا التفوق لم تكشف عنه اختبارات المقارنة البعدية مما العاملين في الصحف األخر 
 ا .ير إلى أن هذا التفوق ليس جوهريـيش

 ثالثًا: اإلجمالي:

  لم يظهر اختبار شيفيه وجهة الفروق بين مستويات متغير )الصحيفة التي يعمل بها( مما
 ( برغم داللتها اإلحصائية.Fيشير إلى ضعف قيمة اإلحصائي )

ل النتيجة السابقة على الرغم من أن العاملين في صحيفة فلسطين يمتلكون اتجاهات وتد
أكثر إيجابية بصفة عامة من غيرهم من العاملين في الصحف األخرى، إال أن هذا التفوق لم 

 لى أن هذا التفوق ليس جوهريــا .تكشف عنه اختبارات المقارنة البعدية مما يشير إ

 :السادسالفرض 

 القائـم اتجاهـات في( α ≤ 4.43فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )ال توجد 
 عزىت   اليومية الفلسطينية الصحافة في االجتماعيـة والمسئوليـة الحريـة مفهومي نحو باالتصال

 لالنتماء السياسي.

، بسبب Kruskal-Wallis Testوالختبار صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
العينات عن التوزيع الطبيعي وذلك نظرا لصغر حجم بعض العينات، وتم كذلك ضم  ابتعاد توزيع

( مما يعيق استخدام االختبار 7، يساري= 7حذف تكرارين بسبب أن تكرار )الجبهة الديمقراطية = 
 حصائي، والجدول التالي يوضح النتائج:اإل
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 (68جدول )

فروق في اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية لداللة ال Kruskal-Wallis Testنتائج اختبار 
 الجتماعية تعزى لالنتماء السياسيوالمسئولية ا

متوسط  العدد االنتماء السياسي المجال
 الرتب

 قيمة
Chi-square 

الداللة 
 اإلحصائية

 اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم الحرية
 46.20 10 فتح

 46.61 18 حماس غير دالة 0.133
 44.33 61 محايد

اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم المسئولية 
 االجتماعية

 46.15 10 فتح
 55.36 18 حماس غير دالة 3.899

 41.75 61 محايد
اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية 

والمسئولية االجتماعية في قانون النشر 
 والمطبوعات ومواثيق الشرف الصحفي

 55.65 10 حفت
 45.72 18 حماس غير دالة 2.074

 43.04 61 محايد

العالقة بين ملكية الصحيفة واتجاهات القائم 
 باالتصال

 37.30 10 فتح
 54.33 18 حماس غير دالة 3.482

 43.51 61 محايد

 االجمالي
 46.70 10 فتح

 53.19 18 حماس غير دالة 2.523
 42.30 61 محايد

 

 يتضح من الجدول السابق :

 القائـم اتجاهـات في( α ≤ 4.43عدم وجود فروق دالة إحصائيـــــا  عند مستوى داللة )
 تعزى اليومية الفلسطينية الصحافة في االجتماعيـة والمسئوليـة الحريـة مفهومي نحو باالتصال

 لالنتماء السياسي )فتح، حماس، محايد(.

الرغم من أنَّ القائمين باالتصال المنتمين لحركة حماس  وتأتي النتيجة السابقة على  
يمتلكون اتجاهات أكثر إيجابية بصفة عامة نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية من غيرهم 

ــق لمستوى الداللة اإلحصائية إال أن  هذا التفوق لم يرتمن المنتمين لحركة فتح والمحايدين، 
 المطلوب.
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  : السابعالفرض 
أنواع الضغوط  التي   بين( α ≤ 4.43 توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )ال

 للنوع.عزى ت   تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي في الصحيفة
 T-test for Tow Independentصحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار  والختبار

Samples:والجدول التالي يوضح ذلك ، 
 (69جدول )

لداللة الفروق في أنواع الضغوط التي تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي في الصحيفة تعزى  tج اختبار نتائ
 للنوع

المتوسط  عدد النوع المجال
 الحسابي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

الداللة 
 اإلحصائية

 ضغوط سياسية وحزبية
 0.483 0.640 75 ذكر

 غير دالة 0.112
 0.500 0.625 16 نثىأ

 ضغوط قانونية
 0.470 0.320 75 ذكر

 غير دالة 0.546
 0.447 0.250 16 نثىأ

 ضغوط خارجية
 0.430 0.240 75 ذكر

 غير دالة 1.612
 0.512 0.438 16 نثىأ

 ضغوط مهنية
 0.503 0.507 75 ذكر

 غير دالة 0.402
 0.512 0.563 16 نثىأ

 ضغوط أمنية
 0.490 0.387 75 ذكر

 لةغير دا 0.832
 0.516 0.500 16 نثىأ

 ضغوط أيديولوجية
 0.403 0.200 75 ذكر

دالة عند  *2.478
 0.512 0.438 16 نثىأ 4.43

 ضغوط مالية "أجور ورواتب"
 0.490 0.387 75 ذكر

 غير دالة 4.480
 0.500 0.375 16 نثىأ

 ضغوط تفرضها نقابة الصحفيين
 0.327 0.120 75 ذكر

 غير دالة 4.171
 0.403 0.188 16 نثىأ

 إجمالي الضغوط
 1.619 2.800 75 ذكر

 غير دالة 7.222
 2.094 3.375 16 نثىأ

 

 يتضح من الجدول الســـابق:

 ( توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα  =4.43  في الضغوط األيدولوجية التي )
 ـالح اإلناث.تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي تعزى للنوع وذلك لصــ
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 ( ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα ≤ 4.43  في باقي أنواع الضغوط التي )
 عزى للنوع.تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي ت  

 

 

 
 :الثامنالفرض 

أنواع الضغوط  التي   بين( α ≤ 4.43ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )
 لمكان السكن.تعزى  العمل الصحفي في الصحيفة تواجه العاملين أثناء

 T-test for Tow Independentوالختبار صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
Samples:والجدول التالي يوضح ذلك ، 

 (20جدول )

 عزى لمكان السكنلداللة الفروق في أنواع الضغوط التي تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي في الصحيفة ت tنتائج اختبار 

مكان  المجال
 السكان

المتوسط  عدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 ضغوط سياسية وحزبية
 0.474 0.674 43 غزة

 غير دالة 0.690
 0.494 0.604 48 ضفة

 ضغوط قانونية
 0.412 0.209 43 غزة

 غير دالة 1.943
 0.494 0.396 48 ضفة

 يةضغوط خارج
 0.474 0.326 43 غزة

 غير دالة 1.023
 0.425 0.229 48 ضفة

 ضغوط مهنية
 0.506 0.488 43 غزة

 غير دالة 0.503
 0.504 0.542 48 ضفة

 ضغوط أمنية
 0.495 0.395 43 غزة

 غير دالة 0.204
 0.498 0.417 48 ضفة

 ضغوط أيديولوجية
 0.427 0.233 43 غزة

 غير دالة 4.712
 0.438 0.250 48 ضفة

 ضغوط مالية "أجور ورواتب"
 0.505 0.535 43 غزة

2.880** دالة عند  
 0.438 0.250 48 ضفة 4.47

 ضغوط تفرضها نقابة الصحفيين
 0.294 0.093 43 غزة

 غير دالة 7.477
 0.377 0.167 48 ضفة

 إجمالي الضغوط
 1.864 2.953 43 غزة

 غير دالة 4.213
 1.584 2.854 48 ضفة
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 يتضح من الجدول السابق:

  ق دالة إحصائيا  عند مستوى داللةتوجد فرو (α  =4.47 "في الضغوط المالية "أجور ورواتب )
 التي  تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي تعزى لمكان السكن وذلك لصالح قطاع غزة.

 ( ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα ≤ 4.43 في باقي ) أنواع الضغوط التي  تواجه
 عزى لمكان السكن.العاملين أثناء العمل الصحفي ت  

:التاسع الفرض   

أنواع الضغوط  التي   بين( α ≤ 4.43ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )
 لنمط ملكية الصحيفة. تعزى تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي 

 One Wayالباحثة اختبار تحليل التباين األحادي والختبار صحة هذا الفرض استخدمت 

ANOVA:والجدول التالي يوضح ذلك ، 

 (20جدول )

لداللة الفروق في أنواع الضغوط التي تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي تعزى لنمط  ANOVAنتائج اختبار 
 ملكية الصحيفة التي يعمل بها

 المتوسط نمط الملكية المجال
االنحراف 

 يالمعيار 
 مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

ضغوط 
سياسية 
 وحزبية

 0.441 2 0.88 بين المجموعات 0.502 0.564 القدس

 0.229 88 20.15 داخل المجموعات 0.507 0.571 الحياة الجديدة  غير دالة 1.924

  90 21.03 المجموع 0.425 0.774 فلسطين

ضغوط 
 قانونية

 0.368 2 0.74 بين المجموعات 0.478 0.333 القدس

 0.212 88 18.65 داخل المجموعات 0.507 0.429 الحياة الجديدة غير دالة 1.737

  90 19.38 المجموع 0.402 0.194 فلسطين

ضغوط 
 خارجية

 0.060 2 0.12 بين المجموعات 0.468 0.308 القدس

 0.205 88 18.01 داخل المجموعات 0.463 0.286 الحياة الجديدة لةغير دا 0.291

  90 18.13 المجموع 0.425 0.226 فلسطين

 ضغوط مهنية
 0.026 2 0.05 بين المجموعات 0.505 0.538 القدس

 0.258 88 22.67 داخل المجموعات 0.512 0.524 الحياة الجديدة غير دالة 0.103

  90 22.73 المجموع 0.508 0.484 فلسطين

 ضغوط أمنية
 0.286 2 0.57 بين المجموعات 0.506 0.487 القدس

 0.243 88 21.38 داخل المجموعات 0.463 0.286 الحياة الجديدة غير دالة 1.177

  90 21.96 المجموع 0.495 0.387 فلسطين
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 المتوسط نمط الملكية المجال
االنحراف 

 يالمعيار 
 مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

ضغوط 
 أيديولوجية

 0.008 2 0.02 بين المجموعات 0.442 0.256 القدس

 0.189 88 16.66 داخل المجموعات 0.436 0.238 الحياة الجديدة غير دالة 1.111

  90 16.68 المجموع 0.425 0.226 فلسطين

ضغوط مالية 
"أجور 
 ورواتب"

 0.422 2 0.84 بين المجموعات 0.478 0.333 القدس

 0.235 88 20.69 داخل المجموعات 0.463 0.286 الحياة الجديدة غير دالة 1.765

  90 21.54 المجموع 0.508 0.516 فلسطين

ضغوط 
تفرضها نقابة 
 الصحفيين

 0.336 2 0.67 بين المجموعات 0.427 0.231 القدس

 0.111 88 9.75 داخل المجموعات 0.218 0.048 الحياة الجديدة غير دالة 3.131

  90 10.42 المجموع 0.250 0.065 فلسطين

 اإلجمالي

 1.031 2 2.06 بين المجموعات 1.820 3.051 القدس

 2.978 88 262.05 داخل المجموعات 1.354 2.667 الحياة الجديدة غير دالة 0.346

  90 264.11 المجموع 1.821 2.871 فلسطين

 

 يتضح من الجدول السابق:

 عدم ( وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα ≤ 4.43في جميع أنواع الض )  غوط التي
 تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي تـ عـــــزى لنمــط ملكية الصحيفة.

 : العاشرالفــــــرض 

أنواع الضغوط  التي   بين( α ≤ 4.43ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )
 لالنتماء السياسي.تعزى تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي 

، والجدول Kruskal-Wallis Testاستخدمت الباحثة اختبار  والختبار صحة هذا الفرض
 التالي يوضح النتائج:
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 (26جدول )

لداللة الفروق في أنواع الضغوط  التي  تواجه العاملين أثناء العمل  Kruskal-Wallis Testنتائج اختبار 
 الصحفي تعزى لالنتماء السياسي

-Chiقيمة  متوسط الرتب العدد االنتماء السياسي المجال

Square 

الداللة 
 اإلحصائية

 ضغوط سياسية وحزبية
 42.70 10 فتح

 53.08 18 حماس غير دالة 3.245

 42.99 61 محايد

 ضغوط قانونية
 48.80 10 فتح

 43.36 18 حماس غير دالة 0.449

 44.86 61 محايد

 ضغوط خارجية
 55.25 10 فتح

 42.89 18 حماس غير دالة 3.040

 43.94 61 محايد

 ضغوط مهنية
 53.15 10 فتح

 41.78 18 حماس غير دالة 1.720

 44.61 61 محايد

 ضغوط أمنية
 35.90 10 فتح

 44.31 18 حماس غير دالة 20111

 46.70 61 محايد

 ضغوط أيديولوجية
 47.85 10 فتح

 46.86 18 حماس غير دالة 10172

 43.98 61 محايد

 ضغوط مالية "أجور ورواتب"
 36.40 10 فتح

 54.69 18 حماس غير دالة 10816

 43.55 61 محايد

 ضغوط تفرضها نقابة الصحفيين
 39.50 10 فتح

 44.44 18 حماس غير دالة 50781

 46.07 61 محايد

 جمالياإل
 44.90 10 فتح

 48.53 18 حماس غير دالة 0.452

 43.98 61 محايد
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 يتضح من الجدول السابق:

( بين أنواع الضغوط التي  α ≤ 4.43عند مستوى داللة )ال توجد فروق دالة إحصائيا  
 لالنتماء السياسي.تعزى تواجه العاملين 

 :الحادي عشرالفرض 

( بين أنواع الضغوط  التي  α ≤ 4.43ال توجد عالقة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )
 أثناء العمل الصحفي ونمط ملكية.تواجه العاملين 

للتعرف على داللة  Chi-Squareوالختبار صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
العالقة بين أنواع الضغوط التي تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي ونمط ملكية الصحيفة التي 

 يعمل بها، والجدول التالي يوضح النتائج:
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 (11جدول )

 لداللة العالقة بين أنواع الضغوط التي تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي ونمط ملكية الصحيفة التي يعمل بها Chi-Squareج اختبار نتائ

  أنواع الضغوط
-Chiقيمة  نمط ملكية الصحيفة

Square 
الداللة 
 االجمالي فلسطين الحياة القدس اإلحصائية

ضغوط سياسية 
 وحزبية

 33 7 9 17 عدد ال

 غير دالة 2.8.3

% 18.7% 9.9% 7.7% 36.3% 

 58 24 12 22 عدد نعم
% 24.2% 13.2% 26.4% 63.7% 

 91 31 21 39 عدد جمالياإل
% 42.9% 23.1% 34.1% 100.0% 

 ضغوط قانونية

 63 25 12 26 عدد ال

 غير دالة 3.457

% 28.6% 13.2% 27.5% 69.2% 

 28 6 9 13 عدد نعم
% 14.3% 9.9% 6.6% 30.8% 

 91 31 21 39 عدد جمالياإل
% 42.9% 23.1% 34.1% 100.0% 

 ضغوط خارجية

 66 24 15 27 عدد ال

 غير دالة 0.598

% 29.7% 16.5% 26.4% 72.5% 

 25 7 6 12 عدد نعم
% 13.2% 6.6% 7.7% 27.5% 

 91 31 21 39 عدد جمالياإل
% 42.9% 23.1% 34.1% 100.0% 

 ضغوط مهنية

 44 16 10 18 عدد ال

 غير دالة 0.212

% 19.8% 11.0% 17.6% 48.4% 

 47 15 11 21 عدد نعم
% 23.1% 12.1% 16.5% 51.6% 

 91 31 21 39 عدد جمالياإل
% 42.9% 23.1% 34.1% 100.0% 

 ضغوط أمنية

 54 19 15 20 عدد ال

 غير دالة 2.371

% 22.0% 16.5% 20.9% 59.3% 

 37 12 6 19 عدد نعم
% 20.9% 6.6% 13.2% 40.7% 

 91 31 21 39 عدد جمالياإل
% 42.9% 23.1% 34.1% 100.0% 

 ضغوط أيديولوجية

 69 24 16 29 عدد ال

 غير دالة 1.161

% 31.9% 17.6% 26.4% 75.8% 

 22 7 5 10 عدد نعم
% 11.0% 5.5% 7.7% 24.2% 

 91 31 21 39 عدد جمالياإل
% 42.9% 23.1% 34.1% 100.0% 

ضغوط مالية "أجور 
 ورواتب"

 56 15 15 26 عدد ال

 غير دالة 3.517

% 28.6% 16.5% 16.5% 61.5% 

 35 16 6 13 عدد نعم
% 14.3% 6.6% 17.6% 38.5% 

ددع جمالياإل  39 21 31 91 
% 42.9% 23.1% 34.1% 100.0% 

ضغوط تفرضها 
 نقابة الصحفيين

 79 29 20 30 عدد ال

 غير دالة 5.813

% 33.0% 22.0% 31.9% 86.8% 

 12 2 1 9 عدد نعم
% 9.9% 1.1% 2.2% 13.2% 

 91 31 21 39 عدد االجمالي
% 42.9% 23.1% 34.1% 100.0% 

 جمالياإل

 78 28 19 31 عدد ال

 غير دالة 2.162

% 34.1% 20.9% 30.8% 85.7% 

 13 3 2 8 عدد نعم
% 8.8% 2.2% 3.3% 14.3% 

 91 31 21 39 عدد االجمالي
% 42.9% 23.1% 34.1% 100.0% 
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 يتضح من الجدول السابق:

 ( عدم وجود عالقة دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα ≤ 1011  بين أنواع الضغوط التي )
 تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي ونمط ملكية الصحيفة التي يعمل بها.
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 الفصل الرابع

 الدراسة والتوصياتوفروض مناقشة نتائج 
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  الرابعالفصل 

 الدراسة والتوصياتوفروض مناقشة نتائج  
 

وتلخيصا  ألهم النتائج التي وفروضها ة نيفصل مناقشة نتائج الدراسة الميدالهذا ا يستعرض
الحرية والمسئولية  يتوصلت إليها الدراسة الميدانية حول اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم

ثالثة لى إوتم تقسيم الفصل ، 2477- 2440لسطينية خالل األعوام االجتماعية في الصحافة الف
 : مباحث

 

 : مناقشة نتائج الدراسة الميدانيةث األولالمبح

 مناقشة فروض الدراسة الميدانية المبحث الثاني:

 توصيات الدراسة المبحث الثالث:
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 المبحث األول: مناقشة نتائج  الدراسة الميدانية:
 

 يتناول هذا المبحث مناقشة نتائج الدراسة الميدانية وتلخيصا  ألهم النتائج التي توصلت
اليها الدراسة حول اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية في 

، وتأثير ملكية عات والنشر وقوانين الشرف الصحفيونحو قانون المطبو الصحافة الفلسطينية 
الصحيفة على اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية، وأبرز 

ات حرية ممارسة قفي في السلطة الوطنية الفلسطينية، وترتيب معيهر السلبية للعمل الصحالمظا
، باالضافة الى ترتيب المقترحات التي يمكن أن تساهم في الحفاظ على حرية العمل الصحفي

  .الصحافة ومسؤوليتها االجتماعية

 .سطينية في الصحافة الفلاتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم الحرية أواًل: 

اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم الحرية في الصحافة  كشفت الدراسة الميدانية أنَّ 
%( مما يشير إلى اتجاهات إيجابية تقترب بأن تكون محايدة نحو مفهوم 07.0الفلسطينية بلغ )

اري ( بانحراف معي7.71الحرية، حيث بلغ متوسط استجابات أفراد العينة على فقرات هذا المجال )
(4.70.) 

أنَّ اتجاهات القائمين  أكدتحيث  نرمين خضر دراسةهذه النتيجة مع نتيجة واتفقت 
ة الصحافة من وجهة تمثل حري، حيث غلب عليها الحياديةيباالتصال نحو مفهوم حرية الصحافة 

حرية نقد الحكام، وكشف الفساد و حرية الحصول على المعلومات ونشرها، باالتصال نظر القائمين 
 1من جهة، والحقيقة من جهة أخرى، كما أنها تعني الديموقراطية وحرية التعبير عن الرأي".

لى االنتكاسات التي حدثت في الساحة إاقتراب مستوى الحرية من الحيادية  الباحثةوترجع 
، وهو ما دفع السلطة الوطنية الفلسطينية الى وضاع السياسية خالل فترة الدراسةالفلسطينية واأل

اقتحام مكاتبهم واغالق العديد من و دخل في العمل الصحفي وممارسة الضغوط على الصحفيين الت
الرقابة  ممارستهمالصحفية ومنعهم من نشر بعض الموضوعات السياسية ما أدى الى  المؤسسات

ذ قام إ، الذاتية على انفسهم من خالل االبتعاد عن القضايا والموضوعات التي تسبب لهم اشكاليات 
 2تحديد الموضوعات التي سيتم تناولها عبر الوسيلة االعالمية.هم ببعض

                                                           
 المرجع السابق.نرمين زكريا خضر،  (1)
 بق .المرجع السابشار ريماوي،  (2)
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يجب أن و تها عند القائم باالتصال ضرورية ممارسة الحرية واتجاها أنَّ  الباحثة وتؤكد
ضمن المسئولية االجتماعية  ن تكونبشرط أتالمس أرض الواقع أثناء ممارسة العمل الصحفي، 

م باالتصال حتى تمكنه من الحصول على المعلومة بسهولة القوانين المفروضة على القائاطار و 
اشكاليات أو عقبات يمكن أن تواجهه أثناء العمل  ةومن ثم تقديمها الى الجماهير المستهدفة دون أي

 الصحفي. 

دون قيود أو  المواطنينتداول وبث المعلومات بين ضرورة على نظرية الحرية  أكدتو 
هدفة باألحداث ألن تعريف الجماهير المست ؛ائل االعالممؤثرات خارجية أو داخلية عبر وس

 تضعها التي القيود من وسائل اإلعالم حررتت أن تناولت ضرورةو كما ، والقضايا حق مشروع
 1الصالح العام. بخدمة الوسائل هذه والتزام الحكومة،

 

مة ال في ظل أنظإالصحافة ال يمكن أن تؤدي رسالتها االجتماعية  نَّ أ ومن المعلوم
حدى صور حرية الرأي إالتي تعد و فيها األفراد والجماعات بحرية الصحافة  يعملديمقراطية 

 2والتعبير التي بدروها جزء من الحريات العامة.

ولكنها مقيدة بالحد الذي يجب أن يوفر االمن واالستقرار  ؛ليست مطلقةالصحافة حرية ف
الرأي والتعبير مرتبطة بالمسئولية االجتماعية للمجتمع، وكل فرد يشترط أال يضر باآلخرين، وحرية 

 3التي تنظمها القوانين واللوائح بما يحفظ مصالح المجتمع والناس.

في الضفة الهيئة المستقلة لحقوق االنسان بعد االنتخابات الفلسطينية التي أجريت  وأظهرت
 ية وقطاع غزة المؤسسات الحكومية في الضفة الغرب نأ، م2440عام العربية وقطاع غزة في 

من االنتهاكات  د  عدلى إبالشلل التام، وتعرضت حرية الرأي والتعبير والحريات اإلعالمية أصيبت 
تجاه م يكن لنقابة الصحفيين أي دور حيث لى المؤسسات اإلعالمية والصحفية، عل اتواالعتداء

 .4في ذلك الوقت الصحفيين أو المؤسسات االعالمية 
 
 
 

 

                                                           
 .702ص المرجع السابق، حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد،( 1)
 .788ص المرجع السابق، دراسات في الصحافة الفلسطينية،جواد الدلو،  (2)
.817، صالمرجع السابقأحمد حماد، نافذ المدهون، ( 3)

، كانون 77،  2441كانون ثاني ، 7، الفلسطينية وضع حقوق االنسان في مناطق السلطة الوطنيةالهيئة المستقلة لحقوق االنسان ، ( 4)
 74ص (،2441)غزة: الهيئة المستقلة لحقوق االنسان،  ،2441الثاني ،
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 .قائم باالتصال نحو مفهوم المسئولية االجتماعية في الصحافة الفلسطينية ثانيًا: اتجاهات ال

في أظهرت الدراسة أنَّ اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم المسئولية االجتماعية 
ا يشير إلى اتجاهات إيجابية نحو مفهوم المسئولية م، %(17الصحافة الفلسطينية بلغ )

( بانحراف 7.33ات أفراد العينة على فقرات هذا المجال )االجتماعية، حيث بلغ متوسط استجاب
 (.4.013معياري )

اتجاهات القائمين  والتي أكدت أنواتفقت هذه النتيجة مع دراسة الباحث محمد أبو العال 
ن كانت النسب ا  يجابية و إالمسئولية االجتماعية باالتصال في صحيفتي األهرام واألهالي نحو 

 1تين.متفاوتة فيما بين الصحيف

أنه على الرغم من أن اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم المسئولية ايجابية  الباحثةوترى 
االتصال سلبية خاصة بعد عام اتجاهات القائم بوهي % 74ما تبقى بنسبة %، اال أن 17بنسبة 
ى نكان القائم باالتصال يتغ فقد ،واألحداث السياسية التي حدثت بين حركة حماس وفتح، 2441

باألخالقيات المهنية خاصة فيما يتعلق في نشر المعلومات والبيانات بالمسئولية االجتماعية والتزامه 
دون تطبيق فعلي على في الحقيقة  لكن و لبس عند الجماهير المستهدفةالحقيقة دون غموض أ

 ." 2441-2440خالل األعوام "به من المسئولية االجتماعية  ما يتغنىو أرض الواقع 

يالحظ أن وسائل االعالم اتبعت في تناقل األخبار ونشرها على عناصر التهويل  كانو 
 األحداث هذه حول متواترة األخبار جاءت حيثواالثارة بعيدا  عن المهنية والمسئولية االجتماعية 

، فقد ابتعدت الوسائل االعالمية عن فتحو من حماس  كل  أنصار  بين لتشعل النيران المؤسفة
، حيث حزبية التحريضية وفق أجندة حزبيةمسئولية االجتماعية وكانت تعمل في اطار الالمهنية وال

، ف الصحفي وال المصالحة المجتمعيةنها لم تراعي أخالقيات المهنة الصحفية وال مواثيق الشر إ
يجب على الصحافة الفلسطينية  التي نصت بأنه االعالم الفلسطينيمع وثيقة أخالقيات  يتنافىوهذا 
مهنية والشفافية والحرية لضمان المساهمة في حماية المكتسبات وتعزيز لتتمسك بالمبادئ والقيم ا أنَّ 

 2الجبهة الداخلية لمجابهة المخاطر التي تحدق بالمشروع الوطني.

مختلف اآلراء القائم باالتصال أن يتوخى األمانة والصدق في بسط  لذا يجب على  
لتي يتحملها وهو يؤدي واجبه، وأن يراعي المصلحة العامة في ، وأال يستهين بالتبعات اوتفسيرها

ن يكون أحة المعلومات التي يحصل عليها، و من صالنشر قبل كل ما يقدم للرأي العام، وأن يتحقق 

                                                           

 المرجع السابق.(عزة عبد الاله،  1)

ع مؤسسة فريدوش ايبرت ، بالتعاون م 2448( الهيئة المستقلة الوطنية، وثيقة  أخالقيات االعالم الفلسطيني ، صدرت في آب 2)
  المرجع السابق، لمانيةاأل
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حدود تكون ضمن يجب أن و ، بأية طريقة من الطرق ا بأن ال يخفي الوقائع الصحيحةحريص  
 لصحافة الفلسطينية .خالقيات العمل الصحفي في اأقوانين و و 

 الصحافة حرية بين التوفيق التي عملت علىووفقا  لنظرية المسئولية االجتماعية، 
بمعنى أن النظرية ركزت على  "مسؤولية يقابلها حرية كل" أنَّ  ترى االجتماعية والمسؤولية

وااللتزام  تيةالذا المراقبة هي اإلعالم في الفلسفة لهذه األساسي التوجه" يكون المسؤولية، وبذلك
 الحرية واالستقالل بقيم التضحية دون الصحافة تؤديها التي السامية بالرسالة واالجتماعي األخالقي
 1والمبادرة.

مرتكزات قائمة على  المسئولية االجتماعية يجب أن تكون نابعة من بأنَّ  الباحثةوترى    
بالمسئولية االجتماعية ئمين باالتصال والقاالفلسطينية تلتزم الصحافة وأن ، والدين، أخالق المهنة

الفوضى لمحافظة على االستقرار بهدف منع ضمن اطار قانوني يضمن حرية الرأي والتعبير وا
ثارة االن م تناولها عبر الوسائل طبيعة القضايا التي يتعلى يؤثر  نَّ أفالت األمني الذي يمكن وا 
المعايير المهنية واألخالقية يؤدي الى تكريس  ، كما وأنَّ افتقار الوسائل االعالمية علىاالعالمية

على تطوير األداء هنية وأخالقيات المهنة التي تعمل المصالح الشخصية واالبتعاد عن الم
 االعالمي. 

أن الحرية حق وواجب  تضمنتالتي لمسئولية االجتماعية انظرية  الباحثةويعزز رأي   
تجاه المجتمع ويمكنها القيام بهذه  معينةتزامات بال يةوسائل االعالمال تقومومسؤولية ويجب أن 

االلتزامات من خالل وضع مستويات أو معايير مهنية لإلعالم مثل الصدق والموضوعية والتوازن 
الحظ أن هذه المعايير تفتقد اليها نظرية الحرية ويجب على وسائل االعالم في اطار يوالدقة، و 

 .2أمورها ذاتيا في اطار القانون والمؤسساتقبولها لهذه االلتزامات أن تتولي تنظيم 

يلتزم بالمسئولية االجتماعية وأخالقيات المهنية أن القائم باالتصال يجب أن  الباحثة وتؤكد
ار الشعب بمختلف تياراته أفكآراء و عن خاصة عند التعبير ضمير رأي و صاحب  وأن يكون
تزويد كل قطاعات جميع الجهات ل، ومن واجبه الحصول على المعلومات والحقائق من وطبقاته
ها وممارستها في إطار الحرية وااللتزام ئتصحيح أساليب أدابالحكومة  حث علىفضال  ، المجتمع

من القائمين ، حيث يتطلب ةمجتمع ومصالحه العامللانية واألخالقية والوطنية خدمة بالقيم اإلنس
 االنزالق مخاطرمن  تجنبهم لضمان عية،واالجتما األخالقية بمسؤوليتهم المهنيةالتمسك  باالتصال

 هذه وتوظيف المسلحة، السياسية والصراعات الحزبية النزاعات عادة عن تنجم التي التداعيات إلى
                                                           

 .08ص المرجع السابق،( أحالم باي، 1)
 .713، ص المرجع السابق ( بسام المشاقبة،2)
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 على تقوم التي المهنية األخالقيات مبادئ خالل من والمصالحة أجواء التسامح إلشاعة المسؤولية
 قوة وتكمن المواطنين، من تستمد وقوته الماإلع ألن أهمية ؛والدقة واإلنصاف التوازن أساس

 والمهنية الشخصية خالفاتهم النظر عن بغض البعض بعضهم مع تحادهما في اإلعالميين
 .والسياسية

ثالثًا : اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية في قانون النشر 
 والمطبوعات ومواثيق الشرف الصحفي 

ومواثيق  والنشر المطبوعاتلدراسة الميدانية أنَّ اطالع القائم باالتصال على قانون بينَّت ا
%( مما يشير 04.7الشرف الصحفي ومعرفته بالمواد الخاصة بالحرية والمسئولية االجتماعية بلغ )

، حيث بلغ متوسط استجابات أفراد العينة على فقرات هذا الحيادية تقترب ألن تكون ايجابيةإلى 
 (.4.033( بانحراف معياري )7.473جال )الم

، حياديوالنشر قانون المطبوعات على اطالع القائم باالتصال  أنَّ السبب  الباحثةوت رجع 
شرف الصحفي ليست ومواثيق ال والنشــر المطبوعاتبقانون القائم باالتصال  معرفة أنَّ  يوضحهذا و 

ب الصحفيين في الصحف الفلسطينية ليس أغل أنَّ  ويرجع السبب في ذلكمنه،  أمولبالمستوى الم
مضمونة يحتوي على تقييد لحرية الصحافة،  ألنوالنشر لديهم قناعة بما يحتويه قانون المطبوعات 

 كما وتحتوي مواده على مجموعة من المصطلحات المطاطية الغامضة، وأن بعضا  من قوانينه
الصحفية،  لمصادرة الحريات ستغلتو  والتأويل التفسير في التوسع تحتمل غامضة بطريقة صيغت

المطبوعات ، باإلضافة الى أن قانون والبياناتالمعلومات  نشر على ه وضع قيودا  معقدةأنَّ  كما
ئم خذ سلبية ال تعود لصالح القاآن باالتصال ألنه يشتمل على مو لم ي عول عليه القائم والنشر

 لكنه ؛والتعبير الرأي حرية والنشر بوعاتوقد كفل قانون المطباالتصال أثناء ممارسة المهنة، كما 
اطار القانون بحدود قيدها  الخاصة الحياة العامة واحترام حرية والواجبات والحقوق الحريات و 

 تضيق التنفيذية كي للجهات المتاح الهامش لتوسيع عادة ت ستغل عبارات وهي وحرمتها لآلخرين
 . القانون طائلة تحت الحريات على

نشر معلومات حظر  :من المحظورات منهامجموعة ن المطبوعات والنشر قانو تضمن قد و 
سرية عن الشرطة وقوات األمن وأسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريباتها، والمقاالت 

، والمقاالت التي من لمذاهب المكفولة حريتها قانونيا  التي من شأنها اإلساءة على تحقير الديانات وا
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، واألخبار التي يحتوي ة أو التحريض على ارتكاب الجرائمساءة الى الوحدة الوطنيشأنها اإل
 1مضمونها على زعزعة الثقة بالعملة الوطنية .

: حق الفرد لى مجموعة من األسس الفكرية منهاوهذا يتنافى مع نظرية الحرية التي تقوم ع
، وال يمكن أن لحقيقةمعرفة ا ، حق االنسان فيا يجري حوله من دون حدود أو شروطفي معرفة م

ذا توافر لألفراد الحق في التعبير عن أرائهم ومناقشة ما يجري حولهم بحرية إال إلى ذلك إيصل 
 2تامة، وسائل االعالم هي السوق الحرة لألفكار واآلراء والمعلومات.



 ةدون حصان الفلسطيني الصحفي لجع والضبابية في قانون المطبوعات والنشر إن  الخلل
 داخل أو عمله في الميدان خالل األمان عدمالشعور بو  الخوف، دائرة في وادخاله حماية أو

منية عن وسائل بعاد األجهزة األإالقانون ضرورة  فيها ، كما أغفل يعمل التي المؤسسة اإلعالمية
  3االعالم أو التدخل في شئونها الصحفية .



مجموعة من القواعد األخالقية  بارة عنفهي عوفيما يتعلق بمواثيق الشرف الصحفي     
، عية أثناء ممارسة المهنة الصحفيةرشاد الصحفيين في تحقيق المسئولية االجتماإالتي تعمل على 

 4ضرورة التمتع باألمانة والنزاهة والمصداقية.و ، في نشر المعلوماتوالعمل على توخي الحذر 

 ممارسة العمللية االجتماعية أثناء ميثاق الشرف الصحفي الفلسطيني لتحقيق المسئو  وجاء
ضبط سلوكيات القائم باالتصال، وتوخي الحذر بسلوكه وأدائه والتركيز على محاولة و  الصحفي

 .مبادئ الشرف واألمانة والنزاهة والمصداقية

نص الميثاق على الدفاع عن حرية الصحافة تأكيدا  لحق الجماهير في معرفة الحقائق  و 
حرية، وااللتزام التام بالحصول على المعلومات والحقائق بالطرق المشروعة والتعبير عن رأيها ب

لى الجماهير بمصداقية، واالمتناع عن نشر المعلومات غير الموثوق بصحتها أو تشويه إونقلها 
 5المعلومات الصحيحة أو نسبة أقوال أو أفعال الى أي شخص بدون التأكد منها

على اجتهادات من بعض  رف الصحفي جاءت بناء  بنود ميثاق الش أنَّ  الباحثةوترى 
وضع بهدف ، مؤسسات الصحفية المختلفةالصحفيين الذين يمارسون العمل الصحفي في ال

                                                           
 ، صالمرجع السابق دراسات في الصحافة الفلسطينية،جواد الدلو،  (1)
 .271ص نظريات االتصال، المرجع السابق،محمد حجاب،  (2)
 (،7111حزيران المواطن، لحقوق المستقلة الفلسطينية الهيئة: اهلل )رام والواقع، النظرية ينب والنشر المطبوعات قانون العلمي، ماهر (3)

 23ص
)األردن: جامعة الشرق األوسط  رسالة ماجستير غير منشورةمحمد أبو عرقوب، اتجاهات الصحفيين ازاء ميثاق الشرف الصحفي،  (4)

 8(، ص2474لدراسات العليا،
.المرجع السابق، الشرف الصحفي الفلسطينيميثاق نقابة الصحفيين،  (5)
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ملهم مجموعة من المرتكزات التي تتعلق بالقواعد المهنية واألخالقية للصحفيين أثناء ممارسة ع
عملهم مين باالتصال أثناء محاولة ضبط سلوكيات القائو ، الصحفي في المؤسسات الصحفية

عالميين بانتهاج ممارسات تقترب من ، والعمل على مساعدة اإلالصحفي دون تشويه الحقائق
  .ن تضبطهم أدون قوانين يمكن الموضوعية والدقة والحيادية في عملهم حتى 

ووفقا  لنظرية المسئولية االجتماعية التي جاءت بعد نظرية الحرية لمعالجة النصوص 
ة االلتزام تقادات التي  انتقدت فيها نظرية الحرية فقد تناولت مجموعة من المبادئ منها ضرور واالن
المعلومات بدقة المهنية الراقية لنقل  روضع المعاييعالمية الضوابط التي يجب على الوسائل اإلب

 1والعنف والفوضى. نشر الجريمة  اإلعالم وسائل تتجنب وموضوعية، كما ويجب أن
 

مي الحرية والمسئولية اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهو على ملكية الصحيفة تأثير  :رابعاً 
 االجتماعية

كشفت الدراسة أنَّ واقع تأثير ملكية الصحيفة على الحرية الصحفية والمسئولية االجتماعية 
دا ، ج ا%( مما يشير إلى اتجاه إيجابي يقترب ألن يكون إيجابي  11.1عند القائم باالتصال بلغ )

( بانحراف معياري 7.881حيث بلغ متوسط استجابات أفراد العينة على فقرات هذا المجال )
(4.011.) 

 يبين ملكية الصحفية واتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم ارتباط وهذا يعني وجود
ة وملكية السياسة التحريري ن  أ، بمعنى اليومية في الصحافة الفلسطينيةوالمسئولية االجتماعية  الحرية

غطية االعالمية لألحداث أثناء الت واتجاهاته على األداء المهني للقائم باالتصال انالصحيفة تؤثر 
 لمعلومات واألخبار المختلفةه لنشر أثناء  على طبيعة عمل القائم باالتصال يؤثر ، وهذا المختلفة

ال  ،التحريرية للصحيفةالتي يجب أن تكون ضمن حدود القوانين والسياسة  عبر الوسائل االعالمية
 ،واضحة ومبهمة للصحفيين غير قانونية سيما وأن بعض الصحف تضع هذه القوانين في ظل رؤية

ها المعلومات التي يحتاج وانسياب الصحافة لتقييد حرية كمبررالصحف تستخدم هذه القوانين ف
 .الجمهور حول األحداث المختلفة

باالتصال أثناء نشر لى اتجاهات القائم عتؤثر ملكية الصحيفة أن  ويرجع ذلك لكون
مع السياسة  تتوافقطبيعة التغطية االعالمية وبالتالي فإن وتناقل األخبار المعلومات والبيانات 
 في كل صحيفة.القائم باالتصال التحريرية وفق رؤية 

                                                           
 07صالمرجع السابق،  محمد حسام الدين،(1)
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أن بعبد الجواد سعيد محمد ربيع التي أكدت نتائجها دراسة مع وقد اتفقت هذه النتيجة 
اك عالقة ارتباطيه بين نمط ملكية الصحيفة ونوعية القضايا التي تعرضها مواد الرأي المنشورة هن

 1للجماهير المختلفة.

القائم باالتصال يتعرض لمجموعة من  نأالتي تؤكد  حارس البوابة نظرية ويعزز النتيجة
أو سياسة المؤسسة ة التحريرية السياس المعايير المهنية منها طبيعة تؤثر على  التي الضغوطات

 2.للصحيفةعالمية حيث أنها تقوم بوضع أهداف معينة لتحقيق المصلحة العامة اإل

"مجموعة المبادئ والقواعد والخطوط العريضة التي تتحكم  :وتعرف السياسة التحريرية بأنها
بل  حفي، وتكون في الغالب غير مكتوبة؛في األسلوب أو الطريقة التي يقدم بها المضمون الص

، وتظهر في سلوكهم وممارستهم للعمل الصحفي من جانب أفراد الجهاز التحريري مفهومة ضمنيا  
وتخضع لقدر من المرونة تختلف درجته من صحيفة ألخرى ومن فترة ألخرى داخل الصحيفة 

 .3نفسها

أن بعض الصحف والمؤسسات االعالمية عادة ما تلجأ الى استضافة بعض  الباحثةوتؤكد 
نشر  التي تقوم على التابعة لملكية الصحيفة السياسية التحريرية مقربة والتي تؤيدالالشخصيات 

 للمواطنين األفكار وتوصيل اإلقناع على قدرات تلك الشخصيات من لالستفادةاألخبار والمعلومات 
 القراء . عقول في وترسيخها نظرها، وجهات فاعلة لتمرير طريقة وهي
االضافة بما يتوافق مع اتجاهات  للحذف أو األحيان أيضا  في بعض  المادة الصحفيةتتعرض و 

  ملكية الصحيفة واتجاهاتها السياسية. 
 المختلفة الجماهير تنوير التي تقوم علىوهذا يتنافى مع نظرية المسئولية االجتماعية 

 على كذلك العامة، األحداث على وصحيحة متزنة أحكام إصدار تستطيع حتى واألرقام بالحقائق
 األفراد لمصالح صيانة العامة والهيئات والشركات الحكومة أعمال تراقب أن اإلعالم ئلوسا

 4.والجماعات
 غمار تدخل غزة قطاع أو الغربية الضفة في الصحفية المؤسسات أنَّ  الباحثة وترى

 المستقل، االعالم :أصناف ثالثة الى الصحفية المؤسسات تصنيف ويمكن جوانبها، بكل السياسة
 ومن الرسمي، الحكومي عالمواإل معينة، حزبية سياسية يتبع الذي المسيس الحزبي ماالعالو 

                                                           
 المرجع السابق. عبد الجواد سعيد محمد ربيع ، (1)
 242ص المرجع السابق،ماجدة مراد،(2)
 87(، ص7117بدون طبعة) القاهرة: بدون دار النشر، فن الكتابة الصحفية،ليلى عبد المجيد، محمود علم الدين،  (3)
 08، صالمرجع السابق(4)
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 والمسئولية الحرية مفهوم نحو باالتصال القائم اتجاهات على الصحيفة ملكية تؤثر أنَّ  الطبيعي
 .أثناء ممارسة العمل الصحفي وتناقل ونشر االخبار عبر الوسائل االعالمية االجتماعية

 نشر في المهنة وأخالقيات واألمانة بالموضوعية الصحف التزام ضرورةعلى  حثةالباوتؤكد   
 . المستهدفة الجماهير ثقة تكسب لكي االعالمية الوسيلة عبر والمعلومات األخبار

عالمية تحكم العمل الحزبي بهدف تنظيم العمل إقوانين وضع  ضرورة الباحثةترى و 
أمام  ثغرات الحزبي وغير الحزبي يفتح اإلعالم لعملاتضبط   ناظمة قوانين فعدم وجودالصحفي، 

، حيث أن هناك مجموعة من المؤسسات المهنية في تناول األخبارب االلتزام الصحفيين بعدم
لكنه في الحقيقة يكون عن الحزبية  ا  بعيدتوهم الجمهور المستهدف بأنه اعالم مستقل االعالمية 

 ؛ضحة ومحددة أمام القائم باالتصالوانين واتجاهات وااعالم حزبي تابع لسياسة معينة تقع ضمن ق
عالمية بأن تكون عبارة عن أبواق لدعم المالي المشروط للمؤسسات اإللكن الخطورة تكمن في ا
 غرس الثقافة العنيفة والتحريضية.فاضحة تأجج الصراع وت

 
 

 .ي الصحيفة: أنواع الضغوطات التي واجهت القائم باالتصال فثانياً 

الصحفي خالل  لدراسة أنواع الضغوط التي واجهت القائم باالتصال أثناء العملا كشفت
الضغوط السياسية والحزبية على أعلى وزن نسبي حصلت ، فقد الزمنية المحددة للدراسة الفترة 

ثم الضغوط األمنية ، %(37.0حصلت على وزن نسبي ) %(، تالها الضغوط المهنية07.1)
وزن على ، ثم تالها الضغوط المالية "أجور ورواتب" حصلت %(04.1حصلت على وزن نسبي )

 .(%30.8حصلت على وزن نسبي )و ( ، ثم الضغوط القانونية %38.5نسبي )

، ثم % (20األيدولوجية على وزن نسبي )من الناحية األخرى حصلت الضغوط الخارجية و 
على أوزان ( بمعنى جميعها حصلت 77.2ضغوط نقابة الصحفيين حصلت على وزن نسبي )%

 %.74أقل من 

هو ، لحزبية على باقي الضغوطات األخرىسبب تفوق الضغوط السياسية وا الباحثةرجع وت  
و حماس لذا من الطبيعي أن ما محسوبة على حركة فتح أإفهي  صحف الدراسة "مسيسة " أنَّ 

ألعوام يني في اعالم الفلسطاإلأن ، ال سيما األداء المهني للقائم باالتصالطبيعة على ينعكس ذلك 
 الضغوطاتو شكاليات اإلالفوضى العارمة و  تمثلت في ،عدةانتكاسات شهد م  2477-م 2440

فوز حركة حماس بعد  خاصةني بين الضفة الغربية وقطاع غزة التي مسته نتيجة االنقسام الفلسطي
غالقات إلاباإلضافة الى ، مختلفةحفية تواجه ضغوطا  حزبية ما جعل المؤسسات الصباالنتخابات 
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ن ومنعهم من سحب التراخيص واعتقال بعض الصحفييو ، للصحف والمؤسسات االعالمية المتكررة
 .ممارسة عملهم الصحفي

 

الموجهة  الضيق الفئوي على المنابر اإلعالمية ابمفهومه تسيطر  الحزبية هذا يعني أنو 
موضوعات والقضايا بمهنية عالم فلسطيني يتناول الإلى إبحاجة  لذلك نحن ،لى الجماهير المختلفةإ

، فليس عيبا  أن يكون االعالم حزبيا  بشرط أن 1واالبتعاد عن الحزبية السياسية موضوعيةوشفافية و 
  2، ويصبح جزء من اآللة السياسية. أو الفصيل مهنيا ، وليس حزبيا  يصفق ويهلل للحزبيكون 
عالمي من خالل تحكمها س اإلأن المؤسسات الصحفية كانت تعيش حالة من التسي الباحثةوترى 

في طبيعة المواد المنشورة وفقا  لألبعاد السياسية والفكرية التي تؤمن بها، ومن خاللها تسعى الى 
تصال الذي القائم باال، فهذا يندرج ضمن السياسة التحريرية، و ث التأثير على الجماهير المختلفةحداإ

، تالها الضغوط مهنيةضغوطا   سية ثمحزبية وسيا ضغوطا  يواجه  يعمل في الصحف المحلية
، وجميع الضغوط بكافة أشكالها وأنواعها تؤثر على تراجع المهنية منية والمالية واألجور والرواتباأل

 .لصحفي أثناء ممارسة العمل الصحفيواألداء المهني ل
أثرت على التي و القائم باالتصال لها تعرض الضغوطات المهنية التي يأما بالنسبة الى 

ومدى تناوله للمعلومات والبيانات التي يقوم بنشرها عبر الوسيلة االعالمية،  طبيعة عمله الصحفي
وبالتالي يؤدي  ليهاإعالمية التي ينتمي التي تنتهجها المؤسسة اإلالتحريرية السياسة  لىإفذلك يرجع 

 .  لى انخفاض المهنية لدى القائم باالتصالإ

انخفاض المهنية والتي أكدت ر جابر عبد الموجود الدكتو  دراسةوقد اتفقت هذه النتيجة مع 
في الصحافة الفلسطينية بسبب تعدد الضغوط المهنية واإلدارية عليه من قبل السلطة الفلسطينية 
واالحتالل "اإلسرائيلي" والنظام االجتماعي السائد، ومواجهه العديد من المشكالت منها قيود حرية 

 3ب االستقرار في المجتمع.التعبير وتدني الرواتب وغيا

من الضغوطات المختلفة  لجملة يتعرضفان القائم باالتصال  "حارس البوابة"ووفقا  لنظرية 
 وعالقات المتاحة، األخبار مصادرو  االعالمية، وسيلةالتحريرية لل سياسةالو  مهنيةال معاييرالمنها 
 من للعديد يتعرض صالباالت القائم أن السيد وليلي مكاوي حسن ، ويذكروضغوطه العمل

 تحدد التي والتوقعات اليها ينتمي التي االعالمية المؤسسة مع توافقه على تؤثر التي الضغوطات
  4االتصال نظام في دوره

                                                           
 7صالمرجع السابق، محسن االفرنجي،  (1)
م.2448، 08مجلة البيادر السياسي، العدد  تقرير إخباري منشور،   "اإلعالم الفلسطيني وآفاق المصالحة الوطنية"، محمد المدهون ، (2)

،) القاهرة : اسة غير منشورة ضمن أعمال المؤتمر السنوي االولدر   جابر عبد الموجود، "القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية"، (3)
 م(2442أكاديمية أخبار اليوم ، 
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االعتداءات واالنتهاكات من قوانين تحمي الصحفيين عدم وجود أن  الباحثةوترى 
أثناء ممارسة ، على الحرياتؤثر سلبا  التي تواجههم ت واالشكالياتالمهنية المختلفة والضغوطات 
المفترض أن يكون فمن ، لنقابة الصحفيين الغائب وغير الفاعل، فضال  عن الدور العمل الصحفي

 . ز وحقيقي في دعم وحماية الصحفيينلها دور بار 
تدخل األجهزة األمنية سبب بالضغوطات األمنية على المرتبة الثالثة  حصول الباحثةوترجع 

عمل طبيعة ، واألجهزة األمنية التابعة لحركة حماس في الفلسطينيةالوطنية لسلطة ل التابعة
 األمنية األجهزة ترتكب الغالب فيو  ،أو الضرب الخطف أو لالعتقال عرضة جعلهم الصحفيين مما

 اهانتهمأو  ينصحفيلا على بالضرب باالعتداء إما الحدث لحظة ميدانيابحق الصحفيين  مغالطاتها
 والصورة الحقيقة نقل ضرورة على الصحفيين صرارإبعد  السيما مصادرتها؛ أو معداتهم تحطيم أو

 تمارس التي واألمنية الجهات المسلحة عناصر سخط يثير األمر الذي بأرواحهم والمجازفة الخبرية؛
 المسؤولين يقدمها االعتذار التي طلبات خالل من ذلك ويستشف قانوني، سند دون االعتداء

 .المطاف هذا عند األمر وينتهي حقوقهم، المنتهكة للصحفيين
 

 

 السلطة الوطنية الفلسطينية.مناطق لعمل الصحفي في لممارسة ابرز المظاهر السلبية أ : سادساً 

، وكان م2477 -2440في الفترة  للعمل الصحفيأظهرت الدراسة أن المظاهر السلبية 
اعتقال واستدعاء  %(، تاله13.8نسبي )على أعلى وزن  الذي حصل منع توزيع الصحف أبرزها 

%(، ثم تدخل االحزاب 02.0ثم االغالق التام للصحف ) ،%(10.1صحفيين من األجهزة األمنية )
 ، ثم الرقابة على الصحيفة(%52.7(، ثم اغالق بعض وسائل االعالم)%58.2والفصائل )
الفصل من  ، من الناحية األخرى، حصل( %45.1، ثم مصادرة بعض الصحف )( 46.2%)

طالق إا وأخير   ،%(77.1يزات )ومصادرة التجه ،%(73.2%( والتهديد والضرب )70.7العمل )
 ضعيفة نسبيا . األخيرة أنها على أوزان ويالحظ%(، 27.7)النار

األحداث  إلىاألولى توزيع الصحف على المرتبة منع سبب حصول  الباحثةرجع وت  
على طبيعة  األمر الذي انعكس 2477- 2440عوام األخالل  تحدثوالمناكفات السياسية التي 

والسلطات الحكومية  جهات ال منعتالوسائل االعالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد  وعمل
نشر أخبارا  ومقاالت  على تقوم  بحجة أنهاتوزيع الصحف في الضفة الغربية وقطاع غزة األمنية 

ومن الصحف ر مهنية في نشر المعلومات واألخبار، غير صحيحة ودقيقة ، باإلضافة الى أنها غي
، وبالمقابل منعت ، وصحيفة "الرسالة""فلسطين"صحيفة من التوزيع داخل الضفة الغربية  التي منعت
 .من التوزيع داخل قطاع غزة  " و"األيام"الحياة"و "القدس"صحيفة 
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 ربية وقطاع غزة الضفة الغ سلطتي حماس وفتح فيهذه االجراءات التي قامت بها  وتعد
 الواجب بالضمانات يتعلق فيما ،والنشر المطبوعات قانون وروح لنص شكال  ومضمونا  مخالفة 

 .الفلسطيني للجمهور ونقلها األحداث لتغطية بحرية للعمل توفرها للصحافيين
يسوده مجموعة فوضوي يحيط بالقائم باالتصال  كان هذا يؤكد أن الواقع الصحفي الذيو 

ن يكون أألنه يعمل دون ضمانات تحميه وتحافظ على حقوقه وكرامته، لذلك وجب  ؛من المخاطر
والعمل بمهنية بعيدا  عن ، بأنفسهم عن المناكفات السياسية ىلدى الصحفيين التزام أخالقي ينأ

ولقد أكدت نظرية المسئولية االجتماعية على ضرورة التزام الصحفيين بالمعايير المهنية  الحزبية،
 .التوزانو ، ، مثل: الحقيقة، والدقة، والموضوعيةقلهم المعلوماتأثناء ن

المرتبة على  صحفيين من األجهزة األمنيةالعتقال واستدعاء فقرة ا حصول الباحثةوترى 
بية وقطاع غزة خاصة بعد فوز حركة تأجيج الساحة الداخلية في الضفة الغر  يعود الى، الثانية

نعت عالن حالة الطوارئ وعلى أثرها م  إلى إمما دفع عباس ، نتخابات وتوليها الحكمحماس باال
، وبالمقابل حدث فة وتم اعتقالهم واالعتداء عليهمعالم حماس وصحفييها من العمل في الضإوسائل 

في قطاع غزة االعتداء والضرب والتنكيل بالصحفيين التابعين لحركة فتح ومنع األجهزة األمنية 
أثرت على طبيعة ، ةواألمني السياسية ، فالتجاذباتلممارسة عملهمكة حماس الصحفيين التابعة لحر 

 ،االنقسام من جزءا   أصبح وبالتالي ذاك، أو الطرف هذا إلى بعضه انحاز حيث ،العمل الصحفي
 واالعتقال، للتهديد فيها العاملون تعرض إذ اإلعالم، وسائل عمل على سلبا   انعكس الذي األمر

 دون حالت التي االنتهاكات من وغيرها األحداث، تغطية من والمنع ، األجهزة ومصادرة والضرب
، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دارسة الدكتور ةوالدولي المحلية واألعراف القوانين وفق بحرية عملهم

 فترة خالل والقطاع بالضفة وقعت التي االنتهاكات حجم أنجواد الدلو حيث أظهرت نتائجها 
 وجود ولوحظ وغزة، اهلل رام لحكومتي تابعة رسمية جهات أرباعها ثالثة فذن انتهاكا ، 499 الدراسة
 استخدامهما في متشابهتان الحكومتين أن وتبين واحتجازهم، الصحفيين اعتقال في ممنهجة سياسة
 في االنتهاكات أن الدراسة وكشفت منها، نوع أي على التركيز في ومختلفتان االنتهاكات، ألنواع
 لألوضاع وفقا   تتذبذب كانت الضفة في بينما تتراجع، أخذت ثم 2006 عام وتهاذر  بلغت القطاع

 1.واألمنية السياسية
 

تعرص الصحفيون في الضفة الغربية وقطاع غزة الى جملة من االنتهاكات المختلفة و كما 
 2477عامفاالنتهاكات الفلسطينية  ،2441عة العمل الصحفي منذ العام على طبي تالتي أثر 
للمر ة األولى انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي ولو بفارق بسيط، حيث ارتكبت األجهزة األمنية تخط ت 

تدخل األجهزة ، هذا يؤكد م 2474عام في  اانتهاك   11تهاكات مقارنة بـ ان 740في الضفة والقطاع 
لحة وعدم تطبيق اتفاقات المصااستمرار االنقسام  فضال  عن، الصحفيالعمل طبيعة في األمنية 
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أدى إلى هذا االرتفاع الملحوظ في مما وعدم محاسبة المعتدين على الصحفيين ووسائل اإلعالم 
 .1عدد االنتهاكات الفلسطينية

تعرضت بعض  فقد، إغالق الصحف على المرتبة الثالثةحصول فقرة سبب  الباحثة وت رجع
غالق إتم  ذإ، وياتهمغالق ومصادرة محتسائر واإلبعض الخإلى المؤسسات التابعة لحركة فتح 

ومنع الصحفيين ، ووكالة معا  للسلطة الوطنية الفلسطينية، وفضائية فلسطين التابع وفا وكالة موقع
في الضفة والسلطة الوطنية الفلسطينية وبالمقابل مارست الحكومة ، بحرية من مزاولة أعمالهم

ة  يتي فلسطين والرسالذ أغلقت مكاتب صحف؛ إغالق للمؤسساتإشتى االنتهاكات من الغربية 
 ات الصحفيين للمصادرة والتكسير وغيرها.عد  ، وتعرضت م  ومكاتب فضائيتي القدس واألقصى

 

 .في في السلطة الوطنية الفلسطينيةقات حرية ممارسة العمل الصحترتيب معي:  سابعاً 
 

تغطية ومعالجة في ورؤساء التحرير باالتصال تدخل القائمين كشفت الدراسة أن 
من المعوقات التي تواجه حرية ممارسة العمل  على المرتبة األولىحصلت وعات الصحفية الموض
، تالها االفتقار إلى المهنية واالحتراف وعدم تعاون في في السلطة الوطنية الفلسطينيةالصح

، ثم صعوبة ة الصحفيةالمسئولين، ثم الديكتاتورية والتسلط من قبل االدارة العليا في المؤسس
، نمط الملكية والسياسة التحريرية خر المستجدات الصحفية، تالهاآمة حول على المعلوالحصول 

ثم التهديد أو اعتقال الصحفيين ومصادرة أدواتهم ومنعهم من ممارسة العمل الصحفي، تالها البيئة 
 باشرةالرقابة المباشرة وغير الم القانونية المنظمة للعمل الصحفي، ثم عدم وجود نقابة فاعلة، تالها

غالق الصحف بحجة أنها إ، تالها الضغوط التي يمارسها المعلنون، ثم المفروضة على الصحف
 .تنشر معلومات غير دقيقة تثير الجدل بين المواطنين

ضغوط التي ال ، وفقرةفقرة الموروث االجتماعيكال  من من الناحية األخرى، حصلت و  
ا ، و رمارس من مصادر األخبات   لصحف بحجة أنها تنشر معلومات غير دقيقة غالق اإفقرة أيض 

 تثير الجدل بين المواطنين، على المراكز الثالثة األخيرة .
 

تغطية في ورؤساء التحرير باالتصال تدخل القائمين فقرة حصول السبب  الباحثةوترجع 
ام خالل األعو السائدة  وضاع السياسيةاأل لىإ ومعالجة الموضوعات الصحفية على المرتبة األولى

الذي أصبح بوقا  عالم الفلسطيني اإلعمل على  بشكل سلبيالتي انعكست م و  2477  -2440
المرجعية أنفسهم بأن لهم يعتبرون  رؤساء التحريروبالتاليفإن،والتحريضالشائعات  بثبحزبيا  

بما تفسيراتهم ومزاجتيهم أيضا  وبالتالي تطغى عليها  في معالجة ونشر الموضوعات ساسيةاأل
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غياب ل، ويرجع السبب في ذلك عالمةة في الوسيلة اإلبعطبيعة السياسية التحريرية المتفق مع اتو ي
 .ني في الوسيلة االعالمية الحزبيةالمه العمل القوانين التي تحدد طبيعة

 الدستوري اإلطار غياب أن التي أكدت الباحثةرأي  دراسة الباحثة سجى الطيراوي عززتو 
 الفلسطيني، وغياب األساسي القانون صريح في بشكل المعلومة لحق الحصول على الحامي

 الصعيد على الحق لهذا الناظم القانوني واإلطار الحق، هذا تكفل التي الصريحة النصوص
رادتهم وتفسيراتهم المسؤولين لمزاجية تطبيقه المجال في يترك مما الفلسطيني،  .1وا 

 

ملكية و عالمية عالمي في المؤسسات اإلإلعالمية التي تضبط العمل اغياب القوانين اإلف
، تي تسبب هشاشة في العمل االعالميساسية المن العناصر األة التحريرية الصحيفة والسياس

عالمية تعمل على هواها، وتروج لثقافات تتعارض مع مفاهيم الثوابت الوطنية، اإلوسائل ال جعليو 
الء الوطني بوصفه المشترك الذي من  عن إعالء شأن ثقافات فئوية ضيقة على حساب الو فضال  

 شأنه الحفاظ على وحدة النسيج االجتماعي.
يد من المؤثرات أثناء القائمين باالتصال يواجهون العد نَّ أ ولقد أكدت الدراسات االعالمية

  االعالمية، المؤسسة خارج من المضمون على ، والتأثيرالسياسية التحريريةعالمية منها التغطية اإل
 سياسة تؤثر حيث يديولوجية،األ ، عدا عن تأثيرالضغط وجماعات المنظمة القوانين رتؤث حيث
 2.االعالم وسائل تقدمه ما محتوى على السياسي النظام وطبيعة الدولة

 أن على المرتبة الثانية بسبب  االفتقار إلى المهنية واالحتراف وعدم تعاون المسئولينفقرة حصلت و 
فمن المتعارف أن  حماس وفتح، حركتي بين داخلية سياسية ومعارك فترة الدراسة شهدت أحداثا  

 في نقل وتداولالمصداقية والمهنية  القائمين باالتصالتفقد وبالتالي سالصحف الحزبية طبيعة 
دعائية أكثر من كونها وسيلة  ا  أبواق أصبحت تلك الوسائل، وبالتالي عالميةاألخبار عبر الوسيلة اإل

زيادة التوتر والقلق وخلق لغة التحريض السائدة  فقد عملت على، نشر المعلومةتقوم على عالمية إ
 في المجتمع.
 الديكتاتورية والتسلط من قبل االدارة العليا في المؤسسة الصحفيةفقرة حصول سبب أما 

 سلطتها على الصحفيينعالمية الحزبية للمؤسسات اإلا فيعود الى ممارسة، على المرتبة الثالثة
تمارس نوعا  ، وبالتالي االعالمية وسيلتهاتناولها عبر طبيعة القضايا التي تقوم بب يما يتعلقخاصة ف

ف المواد التي ال تستحق ، وأيضا  حذلمواد االعالمية التي سيتم نشرهامن الديكتاتورية في طبيعة ا
 و تتعارض مع السياسة التحريرية للوسيلة االعالمية .أن تنشر أ

 بالسياسة التحكمة صالحي لديه الفلسطينية الصحف في التحرير يسرئ ومن المتعارف أن
 والمالي السياسي النفوذ اصحاب مع تربطه التي الوطيدة العالقة ظل في سيما للصحيفة، التحريرية
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 مبدأ عليها يغلب قد للصحيفة التحريري الجهاز طاقم مع التحرير رئيس فعالقة والمجتمعي، واالمني
 1. اآلراء وتعددية التشاركية مبدأ ال والتحكم الهيمنة

مة حول أخر المستجدات الصحفية على على المعلوبينما حصلت فقرة صعوبة الحصول 
االحداث التي حدثت خالل عدم وجود قانون لتداول المعلومات في فلسطين و بسبب المرتبة الرابعة 

تدخل األجهزة  ر أدى الىفترة الدراسة من مناكفات وصراعات سياسية بين حركة حماس وفتح  األم
قلة عملهم وتأديه في عمل الصحفيين وتقوم بعر سواء كانت التابعة لحركة فتح او حماس األمنية 

وتمنعهم من الحصول على المعلومة ونقل الحقيقة واألحداث الى الرأي العام، ، واجبهم الصحفي
 ال سيما وأنئل االعالمية ، تسليط األضواء على األحداث في الوسا فيوهذا األمر نابع من خوفهم 

 النظرة على الضيقة النزعة الحزبية سيطرةباالضافة الى  المجتمع في االنقسام من هناك حالة
 الصحفيين على أداء منعكسة السياسي الصراع عن المترتبة اآلثار ستكون الحال بطبيعةو  الوطنية،

 .العام الرأي في تؤثر قد تيال الحقيقة كشف من ومنعهم الدائم، والخوف بالقمع المحاصرين
 الجهات تعمل أن (6 ) رقم المادة نصتوهذا يتنافى مع قانون المطبوعات والنشر حيث 

 وبالتالي ، ومشاريعها برامجها على اإلطالع في والباحث الصحفي مهمة تسهيل الرسمية على
 الرسمية، تالمعلوما على واالطالع التقصي، بحق المعلومة على الصحفي بالحصول حق يرتبط
 الوطنية المصلحة أن ترى سياسية ثقافة ضمن إال يتبلور وهذا ال اإلدارة، دوائر عن تصدر التي
 بحق المعرفة في الحق يرتبط كما ،"الناس يعلمون" كان إذا إال يتكونا أن يمكن ال البلد وأمن

 حق إتاحة بمستوى وذلك يتعلق بأمانة، اإلعالمية المعلومات بتلقي المواطنين حق وهو المتلقي،
 كحق بسهولة ويسر مصادرها من للمعلومة والمقروءة والمسموعة المرئية اإلعالم وسائل امتالك
 2.عليها االطالع من الجمهور يتمكن لكي أصيل،

 

ليتها ترتيب المقترحات التي يمكن أن تساهم في الحفاظ على حرية الصحافة ومسؤو  ثامنًا:
 االجتماعية وتحسين ظروفها

المقترحات التي يمكن أن تساهم في الحفاظ على حرية الصحافة أنَّ  ت الدراسةكشف  
توفير الحرية والحماية الفعلية للصحفي أثناء عمله  :هيومسؤوليتها االجتماعية وتحسين ظروفها 

صدار قانون إعلى المرتبة األولى ، بينما حصل على المرتبة الثانية  اذ حصلت هذه الفقرة الصحفي
حفي حق الحصول على المعلومات، أما المرتبة الثالثة  ضرورة أن تمارس نقابة يكفل للص

، أما المرتبة الرابعة وتوفير الحرية للقائمين باالتصالالصحفيين عملها في تقييم العمل الصحفي 
استصدار قوانين تمنع اعتقال وحبس الصحفيين والعمل على تعزيز المسؤولية االجتماعية 
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تدافع عنها، بينما المرتبة و بة الخامسة تشكيل لجان تعني بالحريات الصحفية المرتو والوطنية، 
 .ر توفير بيئة أفضل لحرية اإلعالمالسادسة تعديل القوانين الحالية في إطا

لتساعده على نقد  توفير حرية القائم باالتصال صلت عليها فقرةفقد حأما المرتبة السابعة   
ضرورة تحقيق وترسيخ  فهي ريعات المفروضة، أما المرتبة الثامنةطار القوانين والتشإالحكومة في 

قراره من الصحفيين مبدأ الحرية والمسؤولية ، بينما المرتبة التاسعة ضرورة أن ينأى االجتماعية وا 
ما المرتبة العاشرة  العمل الجدي لتوحيد أ، ت اإلعالمية عن تداعيات االنقسامالصحفيون والمؤسسا
عالمي فلسطيني يدعم عدالة إضرورة عمل ميثاق  ةأما المرتبة الحادية عشر نقابة الصحفيين، 

ضرورة  ة، المرتبة الثانية عشر عالميينالقضية ويبقيها خارج التجريب بحيث ال تخضع النتماء اإل
ة الحري ملتزمة الفلسطيني، حتي تكون لإلعالم حقيقيا   رفدا   لتكون دعم استقاللية الصحف ومساندتها

 العمل على تعديل البنود الخاصة بقانون ةما المرتبة الثالثة عشر أ، ةوالمهنية الرفيع المسؤولة
 ة، بينما المرتبة الرابعة عشر العمل الصحفي على قيودا   الذي يفرض الفلسطيني والنشر المطبوعات

 الحريات ضمان في لمسؤولياتها غزة وقطاع الغربية الضفة في المختلفة الجهات تحمل ضرورة
مراعاة  ةما المرتبة الخامسة عشر أمؤخرا  ،   أغلقت التي الصحفية المكاتب فتح ية، بإعادةالصحف

بعض  ة، بينما المرتبة السادسة عشر صحفية أثناء ممارسة العمل الصحفيآداب وأخالق المهنة ال
تنظيم دورات تتعلق بالقوانين  ةما السابعة عشر أعالمية مسيسة وتعمل بشكل حزبي، اإلالصحف 

واألخيرة   ة،نظمة لحرية الصحافة ومسئولية الصحفي نحو مجتمعه، بينما المرتبة الثامنة عشر الم
 نشر قيم وثقافة حقوق االنسان وفق انتهاكات وجرائم االحتالل االسرائيلي.

 

حصول توفير الحرية والحماية الفعلية للصحفي أثناء عمله الصحفي  أسباب الباحثة وترى
وفوز حركة حماس باالنتخابات وتشكليها للحكومة  2440ه بعد العام أن ؛على المرتبة األولى

انتهكت حرية وبالمقابل ، منية بين حركتي حماس وفتحمناكفات سياسية وأنتج عن ذلك العاشرة 
وتعرضوا ، في نقل االخبار والمعلوماتالصحفية الصحفيين من ممارسة الحرية  منع الصحافة و 

من ممارسة عملهم والحصول على المعلومة  منعتهمالتي لسطينية الفوالضغوطات االنتهاكات  الى
، وهذا يفسر عدة مفاهيم منها التجاذبات السياسية التي على نشرها عبر الوسيلة االعالميةوالعمل 

الممارسات واالنتهاكات "االسرائيلية" التي عن  فضال   ،ربية وقطاع غزةحصلت في الضفة الغ
ة في ظل غياب القوانين التي تحمي الصحفيين أثناء ممارسة مورست ضد الصحافة الفلسطيني

الرأي  وحرية عامة الحريات تعرض ود نتائج دراسة الدكتور جواد الدلالعمل الصحفي،  وهذا يؤك
حرية  تقيد التي النصوص من العديد ووجود االنقسام، بسبب كثيرة النتهاكات خاصة والتعبير
 1تعديل.  إلى وتحتاج والنشر المطبوعات قانون في الصحافة
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 رقابة أو قيود انتهاكات أو أية من تتخلص أن تتطلب الصحافةحرية نَّ أ ومن المعلوم
 وتوزيعها الصحف إصدار في األفراد حرية مع والنقد، التعبير في حريتها تحد من الحقة أو سابقة

استقاء  في وحريتهم الصحف هذه في للعاملين المهني االستقالل مع سابق، دون ترخيص
 1للصحف والصحفيين. توجيه أو إكراه دون القانون به يسمح ما إطار في ونشرها المعلومات

لذلك يجب على الفرد أن يتمتع بالحرية في نشر ما يعتقد أنها أخبارا  صحيحة عبر الوسيلة 
 2.االعالمية

 اتصدار قانون يكفل للصحفي حق الحصول على المعلومإبينما احتلت المرتبة الثانية 
في  واسواء كانالقائمين باالتصال في الصحافة الفلسطينية  في ذلك شعور السببأن  الباحثةوترى 

التي صدرت ضبابية وتقيد حرية العمل قوانين الصحافة  أنَّ بالغربية  الضفةفي  وأقطاع غزة 
صعوبات  ةول على المعلومات دون أيفي الحصكي تساعدهم عادة تعديل لإلى إبحاجة الصحفي و 

 من الحصول على المعلومات . م، أو تدخالت خارجية قد تمنعهو عوائقأ
 مالزمة تكونالتي  بالقيود مثقال   يزال ال فلسطين في العمل االعالمي نوالمالحظ أ

 ثقافة تعزيز فكرة السائدة القوانين والممارسة عن تغيب وفي المقابل القانونية، النصوص لمختلف
 3.المختلفة النظر ووجهات واحترام النقد راآلخ بالرأي والقبول التسامح

رغم قانون حق الحصول على المعلومات، تفتقد ل ال تزال التشريعات الفلسطينية أنكما 
قيت معلقة نظرا  للشلل عليه بن المصادقة أمراجعتها مؤخرا ، اال و  2443قانون عام مسودة صياغة 

بين الضفة الغربية وقطاع غزة عام  الذي اعترى المجلس التشريعي عقب االنقسام الفلسطيني
 .م2441

 فإن ذلك ومع ،الرأي والتعبير حرية الفلسطيني األساسي القانون من 71 المادة وتكفلكما 
 الرأي حرية تتخطى قد التي األخرى القوانين بأحكام مقيد ألنه ؛للقوة يفتقد الدستوري الضمان هذا

 تقيد التي غزة وقطاع الغربية الضفة من في كل ساريةالقوانين ال من العديد هناك إن حيث والتعبير،
بما في ذلك  عقوبات، على تمليش الذي المطبوعات والنشر، قانون الرأي والتعبير مثل حرية

 4السجن.
 دون حصانة الصحفيين قانون النشر والمطبوعات بالضبابية والخلل مما أبقىيتصف كما و 

 التي المؤسسة اإلعالمية داخل أو الميدانية م مهامهمئهأدا خالل األمان بعدم موشعوره حماية أو
 أو اإلعالم وسائل عن األمنية األجهزة إبعاد ضرورة يساساأل القانون أغفل كماا، فيه ونيعمل
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 نه ينسفأكما  الوطن في حرة صحافة إرساء من مالاآل دأفق أنهفضال  على  في شؤونها، التدخل
 الحرية منح على تنصان اللتان المطبوعات والنشر قانون من والرابعة الثالثة المادتين مضمون
 1.للصحافة

 

ضرورة أن تمارس نقابة الصحفيين عملها في تقييم العمل الصحفي  فقرةبينما حصلت 
نقابة إلى ضعف  السبب الباحثةوترجع ، على المرتبة الثالثة وتوفير الحرية للقائمين باالتصال

سمية أو غير ر ورقة ضغط على أية جهة  فهي ال تمثل، 2477-2440خالل األعوام  الصحفيين
 . لحماية القائم باالتصال أثناء ممارسه عمله الصحفيرسمية 

في حماية الصحفيين تجاه  ملموسلذلك يمكن القول أن نقابة الصحفيين دورها غير 
أن تكون فهي ال تمتلك الحصانة الكافية التي تؤهلها ب االنتهاكات والممارسات التي تمارس ضدهم،

أن تكون  النقابة حتى تستمد قوتها يجب ف الحامية للصحفيين في حال اعتقالهم أو التنكيل بهم،
، وتنظيم ى توفير الحياة الكريمة للصحفيين، وأن يكون لها ميزانية خاصة لكي تقوم علمستقلة
لدور الذي تقوم أن ا، وهذا يعني  2لى تطوير ورفع كفاءة الصحفيين إالتدريبية التي تهدف  الدورات

، وتحريك لى المستوى المطلوب في حماية الصحفي الفلسطينيإنقابة الصحفيين ال يرتقي  به
الجهات المعنية والمؤسسات اإلعالمية للضغط باتجاه صياغة قوانين ال تحمي فقط حرية الرأي 

القضايا والتعبير، إنما قوانين تحمي الصحفي من المالحقة أثناء تغطية الجلسات والمحاكم و 
 3المختلفة.

بين  الوطنية لى وحدتهاإ تفتقرن نقابة الصحفيين خالل الفترة الزمنية للدراسة كانت كما أ
، ويعلم الصحفيون أن المشاكل التي القانون الناظم لها غير واضحو ، الضفة الغربية وقطاع غزة

ي نابعة من العالقات تتدخل فيها النقابة هنا أو هناك غير نابعة من قوة النقابة بالقدر ما ه
 .4الشخصية لبعض أعضاء الهيئة االدارية

 

تتمتع بأي صالحية تقوم فيها على محاسبة نقابة الصحفيين ال  أنَّ  الباحثة وتؤكد
الصحفيين في حال عدم التزامهم بالقوانين أو مواثيق الشرف الصحفي وأخالقيات المهنة الصحفية 

قوية بأنَّ لطة س ذاتلكنها ليست  ؛عة من الصحفيينوالتي جاءت بناء على اجتهادات من مجمو 
 تفرض عقوبات على الصحفي الذي يخالف آداب العمل الصحفي. 
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 وتعمل علىاستصدار قوانين تمنع اعتقال وحبس الصحفيين فقرة المرتبة الرابعة حصلت و 
ية الفلسطينية الوطن قيام السلطة إلىالسبب  الباحثةوترجع  تعزيز المسؤولية االجتماعية والوطنية

بحرية؛ لذا تعرض  منعهم من ممارسة عملهم الصحفيباعتقال الصحفيين وتتدخل في عملهم و 
، ع داتمالنتهاكات أبرزها الضرب واالهانة، واالعتقال، وتحطيم ال  منهم ألشكال مختلفة من ا اد  عد
عالمية على الوجه اإلالقيام بواجبهم وأداء رسالتهم لى حمالت الترهيب والتهديد لمنعهم من إضافة إ

 .الصحيح
وهذا يقتضي من القائمين باالتصال في الصحف الفلسطينية الموازنة بين الحرية والمسئولية 

وااللتزام  الذاتية المراقبة هي اإلعالم في الفلسفة لهذه األساسي التوجه" يكون ، وبذلكاالجتماعية
 الحرية واالستقالل بقيم التضحية دون حافةالص تؤديها التي السامية بالرسالة واالجتماعي األخالقي
 1."والمبادرة
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 مناقشة نتائج فروض الدراسة: الثاني المبحث

 

لدراسة اتجاهات  الباحثةيتناول هذا المطلب عرضا  موجزا  لمناقشة الفروض التي وضعتها  
خالل الفترة افة الفلسطينية الحرية والمسئولية االجتماعية في الصح يالقائم باالتصال نحو مفهوم

 الزمنية للدراسة، وذلك على النحو التالي:

 في( α ≤ 4.43فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )أنه ال توجد أظهرت نتائج الدراسة ب .7
 الفلسطينية الصحافة في االجتماعيـة والمسئوليـة الحريـة مفهومي نحو باالتصال القائـم اتجاهـات
ناث في اتجاههم نحو إلبين الذكور وا اهذا يؤكد أن هناك اتفاق   ،(أنثـــى ذكــــر،) نوعلل عزىت   اليومية
 .في الصحافة الفلسطينية الحرية والمسئولية االجتماعية يمفهوم

ناث والذكور نحو مفهومي الحرية والمسئولية اتفاق اتجاهات اإلبالسبب  الباحثةوترجع   
في الضفة  نيالصحفيمن  كل  لى تشابه البيئة التي يعيش فيها إاالجتماعية في الصحافة الفلسطينية 

مما يبرهن على أنه ال توجد فروق بين العاملين  " إناث اأم  ذكور ا" واسواء أكان الغربية أو قطاع غزة، 
األبعاد الوظيفية والمهنية  فضال  على أن، اإلناث م منمن الذكور أكانوا في وسائل اإلعالم سواء 

ية واالجتماعية والسياسية وحتى األمنية، ليست من األبعاد التي تظهر فيها االختالفات واالقتصاد
يسعى  "ذكرا  أم أنثى"في وسائل اإلعالم سواء كان  الصحفي الذي يعملف ،واضحة بين الجنسين
وأننا نعيش  ال سيماجذب للفتيات  الصحافة تشكل عامل باإلضافة إلى أنإلى التفوق في عمله، 

، والتطور الهائل في مجال اإلعالم واالتصاالت، حيث باتت كثير من الثورة التكنولوجية في عصر
المؤسسات اإلعالمية خاصة األجنبية تستعين بالفتيات، خاصة بعد أن أثبتت كثير من الفتيات 

لذا يستوي الجنسان  ،جدارتهن في العمل اإلعالمي كمراسالت ومحررات مما يزيد من حدة المنافسة
ناث( في حرصهما على العمل اإلعالمي و ) ذك  .ثبات تفوقهماا  ور وا 

أن مهنة الصحافة مهنة المتاعب والمخاطر، وأصبحت تالئم اتجاهات المرأة في عالم  كما  
نها تضطر إالصحافة، من حيث خروجها من المنزل للعمل في الليل وعملها مراسلة اعالمية حيث 

المرأة الصحفية تشترك مع الصحفي الرجل في ممارسة  لى السفر والمبيت بالخارج، فقد أصبحتإ
  بينهما.  اتية فروقأالعمل الصحفي دون 
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أنَّ العالقة مع الشخصيات السياسية تندرج تحت  صحفياتعدة ، أجمعت ومن هذا الجانب
صفت اإلعالمية األنثى بأنها األقدر واألسرع في الحصول على المعلومة و  طار المهنية، كما إ

  1ثى وهذا ما يجعل الرجل المسئول يفضل التعامل معها عوضا  عن الصحفي.كونها أن

( في α  =4.43توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )الدراسة الميدانية بأنه نتائج كشفت  .2
( 74 – 24مجال اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم المسئولية االجتماعية بين الفئة العمرية )

 . ا  ( عــــام74– 24لصالح الفئة العمرية ) ا  ( عام04 – 74العمرية ) ، والفئةا  عام

متسلح و أن  االعالم الفلسطيني فتي ويحكمه جيل شبابي يتمتع بعنفوان السبب  الباحثة وترى 
منها مفهوم المسئولية االجتماعية وأخالقيات  ،بالفكر والمعرفة والثقافة الواسعة من مختلف المفاهيم

رط خلم تن ( عام ا74-24ى أن الفئة العمرية )فضال  علممارسة العمل الصحفي،  المهنة أثناء
التي واجهت  عاما   (04- 74 )ما بين بالعمل الصحفي بالقدر الذي انخرطت فيه الفئة العمرية

الحرية والمسئولية االجتماعية  اتجاهاتهم نحوشكاليات والضغوطات التي أثرت على اإلالعديد من 
 .يالعمل الصحف أثناء ممارسة

الحرية والمسئولية االجتماعية يحكمها مدى  يأنَّ اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومكما 
مفهوم الحرية وما يمكن أن يتضمنه)في الحصول على المعلومات ونشرها ل هدراكا  و  هة واطالعتثقاف

جتماعية وأخالقيات لى مفهوم المسئولية االإدون أن يكون هناك قيود حزبية أو سياسية( باإلضافة 
 العمل الصحفي، واحترام مواثيق الشرف الصحفي، والتشريعات والقوانين التي تنظم العمل الصحفي. 

لى كثير من العاملين هي المسيطرة عة والمسئولية االجتماعية ثقافة الحريوتعتقد الطالبة أن 
عالمي على العمل اإل قبل الصغير والكبيرحيث ي  عالم بغض النظر عن أعمارهمفي وسائل اإل

جراء مقابالت مع م الوطني وحرصهم على التغطيات اإلا من وعيهانطالق   عالمية المتميزة، وا 
 .المسؤولين والشخصيات االعتبارية

 القائـم اتجاهـات في( α ≤ 4.43توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )ه أنًّ الدراسة  أظهرت .7
زى ــعت   اليومية الفلسطينية الصحافة في االجتماعيـة لمسئوليـةوا الحريـة مفهومي نحو باالتصال

 ."قطاع غزة"ح ـــلصال

ظهرت الدراسة أنَّ القائمين باالتصال من قطاع غزة يمتلكون اتجاهات أكثر أ وبصفة عامة
 الضفة الغربية. فيإيجابية نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية من القائمين باالتصال 
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 حرب "ن وهما حربيم  2474-2441عام الخالل قطاع غزة شهد  أنالسبب  لباحثةات رجع 
لقائمين واجبا  على الصحافة الفلسطينية واومنذ تلك اللحظة كان ، "حجارة السجيل"وحرب  ،"الفرقان

 وااللتزام ،عالمي وعدم زج الصحفيين في الصراعات السياسية والحزبيةباالتصال تحييد العمل اإل
الجماهير  لىإونشرها ومات واالخبار ولية االجتماعية في نقل المعلخالق المهنة والمسئوأ بآداب

 االجتماعية فيجب على القائم باالتصال أن يتحمل المسئولية ،مستهدفة عبر الوسائل االعالميةال
 أن تؤثريمكن  خارجيةأو داخلية تأثيرات الحقيقة بأمانة وموضوعية دون الرسالة بصورتها نقل في 

، فالحروب التي عايشها قطاع غزة خالل تلك الفترة ألزم الصحفيين عالميعلى طبيعة العمل اإل
أكثر من الصحفيين في  عالمية في نقل الحقائق عبر وسائلها اإلااللتزام بالمهنية والموضوعية 

ت االنتهاكاشكاليات والضغوطات المختلفة منها إ ةعد الضفة الغربية الذين ال زالوا يواجهون
لى المعلومات ونقل الوقائع إ والضرب والمنع من وصولهمواالعتقاالت والسجن، سرائيلية، اإل

، كما أن القطاع شهد خالل الفترة الزمنية المذكورة لى الجماهير المستهدفةإومصداقية بموضوعية 
اكفات لى انخفاض حدة المنإضافة إ، رسات وسائل االعالميجابيا  على مماإهدوءا  أمنيا  انعكس 

 السياسية في الفترة األخيرة . 

( في اتجاهـات α ≤ 4.43عدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )أظهرت الدراسة  .0
القائـم باالتصال نحو مفهومي الحريـة والمسئوليـة االجتماعيـة في الصحافة الفلسطينية اليومية 

 عليا(. تعزى للمؤهل العلمي )دبلوم فأقل، بكالوريوس، دراسات

لقائم باالتصال ال يؤثر في اتجاهاته نحو مفهومي عند اأن المؤهل العلمي  يؤكدهذا و 
 .الجتماعية في الصحافة الفلسطينيةالحرية والمسئولية ا

أنَّ ، فضال  على زيادة نسبة المتعلمين في األراضي الفلسطينيةلى إ هجعمر  ولعل ذلك
ة تومعرف يحكمها ثقافته ة والمسئولية االجتماعيةالحري ياتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم

لمفهوم الحرية ) في الحصول على المعلومات ونشرها دون أن يكون هناك قيود حزبية أو سياسة ( 
لى مفهوم المسئولية االجتماعية وأخالقيات العمل الصحفي واحترام مواثيق الشرف إباإلضافة 

 عمل الصحفي.الصحفي والتشريعات والقوانين التي تنظم ال

كلما زاد اطالع ومعرفة القائم باالتصال بمفاهيم الحرية والمسئولية االجتماعية، سينعكس ف  
أثناء المحددات التي يجب أن يسير عليها ب هتمعرفو يجابيا  على أداء مهنة العمل الصحفي إ

ئة الحاصلة على عالمي الفن الفئة المهيمنة على السوق اإلأعدا  ،بمصداقية وأمانة ممارسته لعمله
أكثر من الصحفية ن الحريات أ، ال سيما و وبالتالي هم يدركون الصواب من الخلل البكالوريس
طار إضمن وضبط لى تنظيم وترتيب إحساسية أثناء العمل الصحفي، لذلك فهي بحاجة األمور 
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بعض لكن في  ؛ن باالتصال أثناء العمل الصحفييكفل الحرية بشكل صحيح لدى القائميقانوني 
األحيان بعض األمور تحكم القائمين باالتصال وتؤثر على طبيعة عملهم الصحفي مثل السياسة 

 التحريرية والضغوطات الداخلية أو الخارجية التي يمكن أن تؤثر على طبيعة العمل الصحفي.

 القائـم اتجاهـات في( α ≤ 4.43فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) وجودأظهرت الدراسة  .3
لنمط عزى والمسئوليـة االجتماعيـة في الصحافة الفلسطينية اليومية ت   الحريـة مفهومي نحو االتصالب

اتجاهات القائمين باالتصال في صحيفة فلسطين يمتلكون اتجاهات ن إحيث  ،ملكية الصحيفة
 لكن تلك الفروق غير جوهرية. ؛صحف الدراسة الباقيةمن  يجابيةإأكثر 

بية وتنتمى ألحزاب حز  عليها الدراسة تجريأ  ن الصحف التي أ السبب الباحثةوترجع 
وهذا يؤكد  ،و غير جوهريةفاوتة أومن الطبيعي أن تكون الفروق أو االتجاهات مت، وفصائل مختلفة

الحرية  ينحو مفهوم ين باالتصالن  نمط الملكية يعد عامال  مؤثرا  على طبيعة اتجاهات القائمأ
مختلفة على ال مجموعة من الضغوطاتتمارس  الصحفذا يوضح أن وه ،والمسئولية االجتماعية

واتفقت هذه ، تتناولها الصحيفةفي طبيعة القضايا والموضوعات التي خاصة القائم باالتصال 
بين نمط ملكية  ةباطيعالقة ارتكدت وجود أالتي دراسة عبد الجواد سعيد محمد ربيع النتيجة مع 

ضها مواد الرأي المنشورة بها حيث يزداد عرض القضايا الصحيفة ونوعية القضايا التي تعر 
ة واالقتصادية واالجتماعية والدينية ذات المضمون الجاد، بالمقارنة بالصحف القومية، يالسياس

 1وأيضا  والنمط السائد في الصحف الخاصة بالنسبة لبريد القراء في الصحف الخاصة. 

تناولها الصحف توضوعات التي نمط الملكية على طبيعة المعلومات والمويؤثر 
واستبدالها بمعلومات وأخبار تخدم المصالح حذف بعض النصوص ذ كثيرا  ما تقوم بإالفلسطينية، 
عالمية التي تقوم على رقابة المواد يديولوجية للصحيفة وهذا ما يدرج ضمن الرقابة اإلالسياسية واإل

 . التي يتم نشرها عبر الوسيلة االعالمية
 

على حرية الرأي والتعبير والحصول على  نمط ملكية الصحيفة يؤثر أنَّ  ثةالباحوترى 
الحرية الصحفية دون ومن الضروري أن يمارس القائم باالتصال المعلومة عند القائمين باالتصال، 

حرية الصحافة ترتبط فتؤثر على طبيعة العمل الصحفي، داخلية أو خارجية يمكن أن مؤثرات أية 
لى درجة التالزم، إذ ال يمكن أن نطالب بحرية صحافة ونتجاهل حرية إبالمعلومة ارتباطا  وثيقا  

 الوصول للمعلومة وحجبها عن المواطنين بهدف تحقيق أهداف ومصالح سياسية وأيدولوجية.  
 

أنَّ بعض الصحف الفلسطينية في العمل الصحفي الميداني وجدت  الباحثةومن خالل خبرة 
وثقافة  وفكرن رؤية للين والسياسيين والكتاب المقربين الذين يحملو عادة ما تستضيف بعض المح
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، واألهداف التي تسعى نظرها وفقا  لسياستها التحريرية بوجهه قناع القراءإ، بهدف موائمة لها
 لتحقيقها.

الفرد وأن تقوم على خدمة  بضرورة أننظرية الحرية التي تدعو الصحافة مع وهذا ينافي 
نقد الحكومة والرقابة على السلطة التنفيذية، فهذه النظرية ال تنظر لإلنسان و تعمل على التغيير 

كيانه المستقل وقدرته على  ليه بأن لهإتنظر  بل  ؛أنه غير قادر على االعتماد على نفسهعلى 
 1التمييز بين الصواب والخطأ.

 

يجابية إتجاهات يمتلكون ا إلى حركة حماس القائمين باالتصال المنتمين أنَّ كشفت الدراسة  .0
 لكن م المنتمين لحركة فتح والمحايدين؛من غيرهأكثر الحرية والمسئولية االجتماعية  ينحو مفهوم

 مستوى الداللة االحصائية.إلى  هذا التفوق غير جوهري ولم يرتق  
 

محابية ومناصرة للحزب وبالتالي ستكون  "مسيسة"الدراسة صحف أن  السبب الباحثةوترجع 
تابعة لحزب أو فصيل معين يتعاملون الصحف الفي فالقائمين باالتصال الذين يعملون ، التابعه له

 ؛بحذر أثناء التغطية االخبارية حتى ال يتهمون أنهم منحازون للفصيل السياسي الذي ينتمون اليه
لكن في  ؛دق حتى ال يتعرضوا ألي ة مضايقاتبل وينقلون األخبار بثوب من الموضوعية والص

  .التحريرية للصحيفةعلى السياسة  اة، ال يمكن فصلهون ويعملون وفق أجندة حزبيـــمنتم الحقيقة هم
 الطابع يساهموبالتالي  ،سياسي توجه أو انتماء بدونعالم  إ يوجد ال ه  أن  ب الباحثة وترى 

، ف المسيسة لحزب معارضالصح السيما الموضوعية معدل في انخفاضبشكل كبير  الحزبي
 والتلوين التحيز ويزداد السلطة من بموقعها يرتبط الحزبية الصحف في الخبر لوينتن فضال  على أ

 .الخالفية غير بالموضوعات مقارنة الخالفية الموضوعات في
أن حرية الصحافة وااللتزام بالقوانين وأخالقيات العمل الصحفي هي واجب  الباحثة وتؤكد

يصال الرسالو  تغطية األحداثوطني ومهني خاصة في  ، وهذا عالمية عبر الوسائل االعالميةة اإلا 
حركة حماس والعاملين في لى إالمنتمين  في قطاع غزة خاصة ما كان يضعه القائمين باالتصال

 المؤسسات االعالمية نظرا  لألحداث السياسية التي عايشها القطاع من حروب متتالية فرضت على
 . ومبادئها وآدابهاوااللتزام بتقاليد المهنة ة عالميإيجابيين في التغطية اإلالصحفيين أن يكونوا 

 

أنواع  في( α ≤ 4.43دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )فروق  عدم وجودكشفت الدراسة  .1
 .للنوععزى ت   الضغوط  التي  تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي في الصحيفة

 

الصحفية سواء كان "  من الصحفي أو البيئة التي يعيش فيها كل   لىإيعود  ولعل السبب
أنه ال توجد بمما يبرهن ، ة االقتصادية واألمنية والسياسيةمن الناحي متشابهةفهي نثى " ا أم أذكر  
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تأثرهم  في اإلناثمن من الذكور أو  كانوا سواء عالميةالوسائل اإلفروق بين العاملين في 
 .في العمل الصحفي بالضغوط التي تواجه القائم باالتصال

الحرية والمسئولية االجتماعية   يأن اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم لباحثةاوتعتقد 
ن كان ذو يؤثر على جميع الشرائح،  لمؤسسة التحريرية لسياسة اللك بدرجات متفاوتة تبعا  لطبيعة ا 

 .االعالمية
 

أنواع  في( α ≤ 4.43فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) أوضحت الدراسة عدم وجود  .8
خرجت ، و لمكان السكنتعزى  لضغوط  التي  تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي في الصحيفةا

 :التاليةنتائج بال
 توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة (α  =4.47 في الضغوط المالية "أجور )

 غزة.ورواتب" التي  تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي تعزى لمكان السكن وذلك لصالح قطاع 
 ( ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα ≤ 4.43  في باقي أنواع الضغوط التي )

 عزى لمكان السكن.تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي ت  
( في α  =4.47السبب بأنَـــّه توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) الباحثةتـ ـــــــرجع 

تب" التي  تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي تعزى لمكان السكن الضغوط المالية "أجور وروا
 األزماتالفترة الزمنية للدراسة مجموعة من واجه قطاع غزة خالل  حيثوذلك لصالح قطاع غزة، 

وفي مقدمتها الحصار "االسرائيلي" الذي أثر على كافة مناحي الحياة في مقدمتها الجوانب 
غالق بسبب التغيرات التي فالس واإلهت المؤسسات الصحفية خطر اإلواج فقد، والمالية االقتصادية

برى د من الشركات التجارية الكتوقف عدو تصادية مما أثر عليها سلبا ، حصلت على األوضاع االق
ف تعتمد حالص وأن ، سيماعبر الصحف الفلسطينية عالناتفي قطاع عن نشر الدعايات واإل

 على تدنى الرواتب الشهرية للصحفيين.مر الذي أثر بالسلب األ ،اإلعالنات على كليا   اعتمادا  

أن الصحفي التي أكدت نتائجها  واتفقت هذه الدراسة مع دراسة الدكتور جابر عبد الموجود  
الفلسطيني يواجه العديد من المشكالت المختلفة منها قيود حرية الرأي التعبير، وتدني الرواتب 

 1وغياب االستقرار في المجتمع.

في الصحف الفلسطينية  من المحررين والمراسلين العاملينالصحفيين أنَّ  الباحثةترى و 
بهدف تطوير مؤسساتهم الصحفية  الى التدريب من قبلمن تدني أجورهم وافتقارهم من يعانون 

 ، اضافة الى عدم الشعور باألمن الوظيفي في ظل عمل عدد كبير منهم بدون عقودقدراتهم المهنية
 .نود واضحة تحمي حقوقهمعمل ذات ب
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( في باقي أنواع α ≤ 0.05فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) سبب عدوم وجودو 
طبيعة  تشابهة الى ،ء العمل الصحفي تعزى لمكان السكنالضغوط التي تواجه العاملين أثنا
النتهاكات ن افضال  على أ، كال  من الضفة الغربية وقطاع غزةالظروف السياسية المتواجدة في 

 عوامأابهة، ال سيما خالل ن أثناء التغطية االعالمية متشواالعتداءات التي يواجهها الصحفيو 
بممارسة بعض  يقومون ن رؤوساء التحرير والمسئولينألى إ، باالضافة (2440-2477)

يس ن يكون بعيدا  عن غرفة التحرير أو رئأ،  فال يمكن ت المختلفة تجاه القائم باالتصالالضغوطا
 التحرير مهما كانت المسافة قريبة فيما بينهما.

( في أنواع α ≤ 4.43عدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )كشف الدراسة   .1
 الضغوط التي  تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي تـ عـــــزى لنمــط ملكية الصحيفة.

سياسة تحريرية ضمن السياسة ل وتابعةحزبية صحف الدراسة السبب أن   الباحثةوتـ ــــرجــــــــع 
م في الضفة  "2477- 2440" األعوام خاللالصحافة الفلسطينية العامة للمؤسسة االعالمية، ف

غالق إمن حيث الغربية وقطاع غزة، واجهت العديد من الضغوطات التي مورست ضدها 
تؤثر على طبيعة العمل  تيعالمية المختلفة المنع توزيعها ومصادر ممتلكاتها اإلالصحف، و 

من الطبيعي أن  يواجه القائم باالتصال العديد من الضغوطات المختلفة منها ، فالصحفي
الضغوطات المهنية والقانونية، واألمنية، واالجراءات القانونية وغيرها من الضغوطات التي تؤثر 

الضغوطات لن تختلف  فإنوبالتالي ، باالتصال في الحصول على المعلومةالقائم طبيعة عمل على 
تسيطر على المجتمع حالة االنقسام التي حزبية الصحف و عن بقية صحف الدراسة بسبب 

واقع على الصراع السياسي منعكسة  لىة الحال ستكون اآلثار المترتبة ع، وبطبيعالفلسطيني
  ة.أداء الصحفيين، ومنعهم من كشف الحقيقالحريات الصحفية و 

منها :" و  ،عليهالتصال في العمل الصحفي تؤثر جهها القائم بان الضغوطات التي يواكما أ
ظروف العمل التي يفرضها البناء البيروقراطي للعمل الصحفي منها السياسة التحريرية للوسيلة 

عالم لها سياسة إاالعالمية، والتعارض بين سياسات الناشر وتطلعات القائم باالتصال، فكل وسيلة 
ة بوضوح من خالل صياغة المواد ، وتظهر هذه السياسلسياسة أم السواء اعترفت بتلك ا معينة
 1. "عالمية األخرى التي تتناول موضوعا  أو حدثا  معينا  اإل

، في مجتمع من المجتمعات عالم السائدةية الصحيفة هي تعبير عن نظرية اإلإن ملك
، وحرية اعية، سياسيةاسي بأركانه المختلفة في المجتمع: اقتصادية، اجتموانعكاس للنظام السي

  2الصحافة تتحقق في شكل الملكية التي يقرها المذهب أو النظام.
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، فالصحف المملوكة ملكية الصحيفة: ق التي تقف أمام حرية الصحافة هيومن العوائ  
ولدت الصحف اليومية في  حيث، خط الحكومة بنسبة عالية ال تستطيع الخروج على للحكومة

 1لصعب الخروج أن تنأى بنفسها عن التأثير الحكومي.حضن الحكومة وليس من ا
عالمية ومدى هو الذي يحدد نوعية المضامين اإل نَّ نمط الملكية االعالمية للصحيفةإ

ثالن تدخل السلطة الحاكمة في توجيه األداء االعالمي وتحديد نوعية المضامين االعالمية يم
  2االعالمية. طار النهائي للسياسةالمعيار الحاسم في تحديد اإل

في أنواع ( α ≤ 4.43عند مستوى داللة )وجود فروق دالة احصائيا  عدم ة كشف الدراس .74
 .لالنتماء السياسي العاملين أثناء العمل الصحفي تعزىالضغوط التي تواجه 

 وصحفقطاع غزة " مسيس" في الضفة الغربية أو االعالم الفلسطيني  أنَّ  الباحثة وترى
 أنواعفي  صحف الدراسةبين وجود فروق عدم  يؤكدمما ، وفصائل معينة بألحزاالدراسة تابعة 

الزمنية خالل الفترة  البيئة الصحفية، فضال  على أن القائمين باالتصال التي تواجهغوطات الض
 عمل الصحفيين والمؤسسات الصحفية .طبيعة انعكست على ية سياسمناكفات كان يشوبها  للدراسة

والسياسي على متطلبات المهنة  انتماءه الحزبيقديم القائم باالتصال ت أنَّ  الباحثةوتعتقد 
في  ، ويضعف دورها عالميةمصداقية المؤسسة اإل عالمية يؤثر علىفي المؤسسة اإلالصحفية  

 .تشكيل الوعي الوطني
 

( بين α ≤ 4.43عالقة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )أنه ال توجد الدراسة  أظهرت .77
 .التي يعمل بها التي  تواجه العاملين أثناء العمل الصحفي ونمط ملكية الصحيفة أنواع الضغوط

 
 

الضفة  وأعالمي في قطاع غزة في المجال اإلأن جميع المؤسسات العاملة  الباحثةوترى 
 التي تمارسها ضد القائم باالتصالالضغوطات لنمط ملكية معين بعيدا  عن أنواع  تابعةالغربية 

تمارسها  ، وبالتالي ليس هناك عالقة بين أنواع الضغوطات التيلعمل الصحفيأثناء ممارسة ا
لكنها  ؛، وهناك بعض الصحف الفلسطينية تعلن عن نفسها بأنها مستقلةالصحيفة وملكية الصحيفة

وذات معنية  جهات علىفي الحقيقة تكون مناصرة أو تابعة لجهات سياسية أو تنظيمات محسوبة 
  3.لى تحقيق أهدافها والحفاظ على جمهورها إصة تسعى من خاللها وأجندة خا سياسي لون

م في قطاع غزة أو عالأن هذه األمور تعد من المعيقات التي تواجه اإل الباحثةوتعتقد 
ألن االعالم الحزبي أصبح يفتقد ثقة الجمهور، الذي يبحث عن وسيلة تتسم  الضفة الغربية؛

 يجابا  على التعرض لهذه الوسائل.إاألمر الذي سينعكس  ،مصداقية حتى تحوز على ثقته ورضاهبال
                                                           

  71(، ص7110، ط بدون ، ) األردن : عمان مركز االفق للنشر، التحرير الصحفيمنال الشريف، (1)
رسالة االنترنت العربية من وجهة نظر المحررين ،عزام أبو الحمام، تأثير العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية على صفحات ( 2)

 11ص ( ،2477)كلية االعالم، جامعة الشرق األوسط،  ماجستير غير منشورة
 مساء   0:44، الساعة  0/1/2470منتصر حمدان ، محرر صحفي في صحيفة الحياة، مقابلة صحفية عبر الهاتف ، اليوم الجمعة  (3)



 

186 

 

 

المعايير المهنية الراقية لنقل ب االلتزامعلى ضرورة  االجتماعية نظرية المسئوليةولقد أكدت 
تقل مسؤولية الصحفي في وسائل ال ، وأوازنالموضوعية والتو الدقة، و المعلومات مثل الحقيقة، 

 1هم أمام المالك وأسواق الصحف في التوزيع أو اإلعالن.اإلعالم أمام المجتمع عن مسؤوليت
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 توصيات الدراسة  : الثالث المبحث
 

في ضوء  الباحثة التوصيات التي توصلت اليها ألهميتناول هذا المبحث عرضا  موجزا  
الصحافة  دراسة اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم الحرية والمسئولية االجتماعية في نتائج 

 وهي: م2477-2440 خالل الفترة الزمنية للدراسة  الفلسطينية
 

الحرية والمسئولية بمفاهيم القائمين باالتصال  توعية وتثقيفضرورة العمل على  .7
بهدف ضبط القائمين  ومواثيق الشرف الصحفي، وقانون المطبوعات والنشر االجتماعية

  باالتصال في العمل الصحفي.
تعزيز الحرية والمسئولية االجتماعية عند القائمين باالتصال رورة توصي الدراسة بض .2

بالموضوعية  والتحلي ،في الضفة الغربية وقطاع غزة يةخاصة عند تناول القضايا المجتمع
 والمهنية بعيدا  عن الفئوية التي تزيد من حالة االحتقان في الشارع الفلسطيني.

مسئولية  ن يقابلها أعلى  الصحفيةحرية من الوسع  أيجب منح وسائل االعالم مساحة  .7
، األمر الذي سينعكس أثناء ممارسة العمل الصحفيعند القائمين باالتصال اجتماعية 

 يجابيا  على العمل الصحفي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.إ
جراء ،لدراسة قانون المطبوعات والنشر مختصة لجنة توصي الدراسة بضرورة تشكيل .0  وا 

 األساسي القانون وبنود الدولية، والمواثيق المعايير االعتبار عليه، واألخذ بعين تتعديال
 المعلومات، فقانون تلقي في المواطنين وحق الصحفي العمل حرياتب تكفل التي

، ومر عليه حوالي عقدين من الزمن الصحفي، العمل على كبيرة شكل قيودا   المطبوعات
 ، وجعلت من العالم قرية صغيرة.وسائل االتصالطورات التي شهدتها ضافة الى التإ
عالمية وابتعادها عن الفئوية والحزبية سة بضرورة استقاللية المؤسسات اإلتوصى الدرا .3

لتكون رفدا  حقيقا  لالعالم الفلسطيني على أن تكون ملتزمة بالحرية المسؤولة بالمهنية 
 الرفعية .

يل الدور الحقيقي لنقابة وتفع غزة، في في الضفة الغربية وقطاعالجسم الصحتوحيد   .0
وخلق بيئة قانونية ، ، والدفاع عنهم وصون كرامتهمالصحفيين في حماية الصحفيين

وضاع حرية الصحافة أ، وتسهم في تحسين ة، وتجنبهم المناكفات السياسيومجتمعية أفضل
 في فلسطين . 

في العمل الصحفي،  تعزيز مبدأ احترام وسيادة القوانين ووضع حد للتدخالت الخارجية .1
 المجتمع بمصالحا ال يمس ومحاولة إلغاء كافة أشكال الرقابة على عمل الصحفيين، بم

 .الفلسطيني
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، ومدونة االخالقيات واقواعد الشرف الصحفيعادة النظر بوثيقة إضرورة قيام الصحفيون ب .8
، ويكون يةا، والخروج بميثاق شرف صحفي واحد، يعزز المسئولية االجتماعالسلوكية وغيره

 ملزما  لجميع الصحفيين.
يتضمن مجموعة من القواعد والقوانين التي تضبط توصي الدراسة بضرورة وضع دليل  .1

العالقة بين أجهزة األمن واالعالميين حفاظا  على التغطية اإلعالمية لألحداث ومنعا  
 .لتدخالت التي يتعرض لها الصحفيونلالنتهاكات والضغوط وا

في الفلسطينية أنَّ تهتم المؤسسات الصحفية ووزارة االعالم بضرورة  توصى الدراســـة  .74
وتقديم الصحافيين والعاملين في وسائل اإلعالم  رواتبقطاع غزة والضفة الغربية  بتحسين 

 .قدراتهم الفردية ل، لصقختلفة لهم، وتنظيم دورات مهنية متشجيعية لهممكافآت 
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 لدراسة اومصادر  مراجع 
 

مراجع الدراسة على القرآن الكريم، والمراجع العربية، والرسائل العلمية غير تشتمل 
ل، والتقارير والدراسات ، والدراسات واألبحاث العلمية المنشورة، والكتب، واوراق العمالمنشورة
 .ة، والمراجع األجنبيوالمقاالت والمواقع االلكترونية المحاضراتو ، والمقابالت، البحثية
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 مراجع ومصادر الدراسة
 

 أواًل: القرآن الكريم 
 ثانيًا المراجع العربية :

 الرسائل العلمية غير المنشورة:  . أ
 بمدينة صحفية بمؤسسات ميدانية دراسة الجزائر، في الصحافة حرية معوقات باي، أحالم .7

 . 2441 طينة،قسن منتوري جامعة: الجزائر منشورة، غير ماجستير، رسالة قسنطينة،

انتصار سالم، دور الصحف المصرية في تشكيل معارف جمهور القراء واتجاهاتهم نحو  .2
،الزقازيق: كلية األداب  رسالة دكتوراه غير منشورةالقضايا السياسية، دراسة تطبيقية، 

 .2441بجامعة الزقازيق،

قائم حسن أبو حشيش، بيئة العمل في الصحف الفلسطينية دراسة لواقع الصحف وال .7
،جامعة الدول العربية: معهد البحوث والدراسات رسالة دكتوراه غير منشورةباالتصال، 
 .2440العربية ،

رسالة حرية الفرد في القانون الفلسطيني، وأثر ذلك على التنمية السياسية،  راوية السيد، .0
 .2477، فلسطين: جامعة النجاح ، كلية الدراسات العليا، ماجستير غير منشورة

رسالة الطيراوي، حرية الوصول للمعلومات في الواقع القانوني والعملي الفلسطيني، سجى  .3
 م.2477، بيرزيت: جامعة بيرزيت،غير منشورة ،رماجستي

 م7110 عام من الفلسطينية الوطنية السلطة عهد في الصحافة حرية"خلف، شحادة سهيل .0
 رسالة ،"غزة وقطاع غربيةال الضفة فلسطين في السياسية التنمية على وأثرها م2440 حتى

 .م2443 العليا، الدراسات كلية الوطنية، النجاح جامعة ،منشورة غير ماجستير

 رسالة ،"المصرية اليومية بالصحف الخارجية للصفحات التحريرية السياسة" ضيف، عادل .1
 .م7111 الزقازيق، بجامعة اآلداب كلية: ،الزقازيقمنشورة غير دكتوراه،

أثير العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية على صفحات االنترنت عزام أبو الحمام، ت .8
،كلية االعالم، جامعة  رسالة ماجستير غير منشورةالعربية من وجهة نظر المحررين ،

 .2477الشرق األوسط، 
المسئولية االجتماعية للصحافة المصرية: دراسة مقارنة للمضمون والقائم محمد أبو العال، " .1

غير  رسالة ماجستير، 7110"-7117الصحف القومية والحزبية من  باالتصال في
 7110القاهرة: قسم الصحافة، كلية اإلعالم، ، منشورة
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 ماجستير رسالة الصحفي، الشرف ميثاق إزاء الصحفيين اتجاهات عرقوب، أبو محمد .74
 .2474العليا، لدراسات األوسط الشرق جامعة: ، األردنمنشورة غير

رسالة الرقابية للفيلم السينمائي الروائي في السينما والتليفزيون، منى فرج، المعايير  .77
 .2447جامعة القاهرة، كلية االعالم، ، القاهرة:ماجستير غير منشورة

 

 

 :العلمية المنشورةالدراسات واألبحاث  . ب
مجلة أحمد حماد، نافذ المدهون، الحريات االعالمية بين الضوابط الشرعية والقانونية،  .72

دورية أكاديمية  علمية محكمة  تهتم بنشر الدراسات االنسانية واالجتماعية،  ،كلية اآلداب
 م. 2477حلوان: جامعة حلوان، ،72العدد 

 تطوير لقضايا باالتصال القائم معالجة في المؤثرة العوامل" على، الرحيم عبد أسامة .77
 ،القاهرة ،االعالم كلية ،عشر الخامس الدولي العلمي المؤتمر أبحاث ضمن ،" التعليم
 .2441يوليو

"، المجلة المصرية لبحوث ، "القائم باالتصال في الصحافة اإلقليمية سين حافظأسماء ح .70
 2447، يناير القاهرة، ، كلية اإلعالمر، العدد العاشاإلعالم

ضمن جابر عبد الموجود، "القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية: دراسة ميدانية"  .73
 م.2442، أخبار اليومالقاهرة: أكاديمية  ،الولأعمال المؤتمر السنوي ا

مجلة ، 7113، حرية الصحافة في قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني جواد الدلو .70
 م.7111، ريناي :، غزة :الجامعة اإلسالمية، العدد األول، المجلد الثانيالجامعة اإلسالمية

: 2474-2440فلسطينيةال الوطنية السلطة في الصحافة حرية ، "انتهاكاتجواد الدلو .71
غزة: الجامعة  ، العدد الثاني،مجلة الجامعة االسالمية للبحوث االنسانية، راسة وصفية"د

 .2472، يونيو االسالمية
 موضوعات معالجة في باالتصال القائم ألداء القيمي التحكم أولويات" الزويني، حسن .78

: ،بغداد244 العدد ،االستاذ لةمج،"والحرية بالدي قناتي في للعاملين ميدانية دراسة: العنف
 .2472االعالم، كلية بغداد جامعة

 باالتصال، القائم خيارات وتحديد االجتماعية المرغوبية بين االعالم حرية الزويني، حسين .71
: بغداد ،11العدد ،اآلداب كلية مجلة ،" الرشيد" "المسار" قناتي في للعاملين ميدانية دراسة
 .سنة بدون بغداد، جامعة االعالم، كلية

المسئوليات ، "التعرض للحياة الخاصة للشخصيات العامة في حدود حنفي حيدر أمين .24
، فيين والنخب من الشخصيات العامة"دراسة تطبيقيه لعينة من الصح :القانونية واألخالقية
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منشور ضمن أبحاث المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر بين الحرية والمسئولية 
 م.2448، يوليو رةجامعة القاه ، القاهرة:االجتماعية

ال في قنوات التليفزيون ، "العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي للقائم باالتصيىدينا يح .27
 .2447، أكتوبر،القاهرة، ، العدد العشرون، كلية االعالممجلة البحوث االعالمية، المحلية"

طار التكامل إين في ، "رؤية القائم باالتصال في الصحافة المصرية لمواقع التدو شيم قطب .22
عشر   ضمن أبحاث المؤتمر العملي الدولي الخامسبين الوسائل التقليدية والجديدة"، 

 .2441، يوليو ، القاهرة: جامعة القاهرة: الواقع والتحدياتاالعالم واالصالح
، "العالقة بين نمط ملكية الصحف المصرية وحرية التعبير عبد الجواد سعيد محمد ربيع .27

منشور ضمن أبحاث المؤتمر ، ارنة بين الصحف القومية والخاصة"دراسة مقعن الرأي: 
، يوليو ة: جامعة القاهر القاهرة ،، االعالم بين الحرية والمسئوليةالعلمي الدولي الرابع عشر

2448. 
بعد  م باالتصال في الصحافة العراقية،"حقوق وضمانات القائعبد المنعم كاظم .20

 ،كلية االعالم ،، العدد الحادي والسبعونالتربية االساسيةمجلة كلية "،2447/ 1/0التغيير
 .2477،بغداد 

، "المسئولية االجتماعية للصحافة المصرية دراسة تحليلية لوظائف الصحافة عزة عبد الاله .23
، كتاب رسالة ماجستير، م"7181، 7118هرام واالهالي خالل الفترة على صحيفتي اال

 م.7110، ، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيعولىألبعة اطالبحوث جامعية في االعالم، 
نرمين زكريا خضر،"اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية  .20

 ،لمؤتمر العلمي الدولي الرابع عشرضمن أبحاث ا، افة المصرية في األلفية الثالثة"للصح
 م.2448،القاهرة، يوليو ،القاهرة: جامعة االعالم بين الحرية والمسئولية

 ،"إعداد القائم باالتصال في الصحف المصرية في ظل تكنولوجيا االتصالنوال الصفتي .21
، العدد الثاني، كلية المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، الحديثة : دراسة تقويمية نقدية"

 .2447سبتمبر –، يوليو القاهرة، اإلعالم
صال في الصحافة المصرية: دراسة ميدانية مرعي مدكور،" الرضا المهني للقائم باالت .28

، ، العدد الثامن، كلية اإلعالمالمجلة المصرية لبحوث اإلعالمعلى عينة من الصحفيين"، 
 م.2447مارس  –، يناير القاهرة 

ماجدة مراد، العوامل المؤثرة على بناء القائم باالتصال ألجندة األخبار في االذاعة  .21
، القاهرة ،العدد الثامن والعشرون، كلية االعالم ،ث االعالمالمجلة المصرية لبحو ، المصرية

 .2441ديسيمر،-بجامعة القاهرة، أكتوبر
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 بالسمات وعالقتها للصحفيين والقانونية األخالقية المسؤوليات "،محمد سعد إبراهيم  .74
منشور ضمن أبحاث المؤتمر العلمي السنوي التاسع عن أخالقيات االعالم ، الشخصية"
 .2447: جامعة القاهرة، مايو ، القاهرةة والتطبيقبين النظري

، المجلد المجلة االجتماعية القومية" ،دراسات القائم  باالتصالفي ءة ، قرانجوى الفوال .77
 .7113، سبتمبر ،القاهرة ،كلية االعالم، الثالثالعدد الثاني والثالثون، 

دراسة مقدمة ضمن ، ، سوسيولوجيا القائم باالتصال في االعالم االسالمي يسري خالد .72
 .2477، العراق، بجامعة العراق ،كلية االعالم ،المؤتمر العلمي الثالث لإلعالم االسالمي

 
 جــ. الكتب:

القاهرة: دار العربي للنشر  ، ط بدون،ادارة المؤسسات الصحفيةابراهيم المسلمي،  .77
 .والتوزيع، السنة بدون

 .7103ضة العربية،، بدون طبعة، القاهرة: النهاألخالقأحمد أمين ،  .70
،عمان: دار الشروق للنشر 2، طالقياس والتقويم في العملية التدريسيةأحمد عودة،  .73

 .7188والتوزيع،
 زهراء مكتبة  مدينة ، بدون طبعة بدون ،الجماهيري االتصال إلى المدخل موسى، أحمد .70

 سنة. بدون الشرق،
كندرية: دار المعارف ، بدون طبعة، االسالرقابة في المؤسسات الصحفيةأشرف خوخة،  .71

 .2440الجامعية، 
حرية الصحافة دراسة تحليلية في التشريع المصري أشرف رمضان عبد الحميد،  .78

 .2440دار الكتب المصرية،  القاهرة: ،7، طوالقانون المقارن
 . 2003، جامعة المنصورة: دار مكتبة االسراء،7، طلى الصحافةإمدخل آمال المتولي،  .71
 .2444أيلول  ،70ينية، العدد انظر الوقائع الفلسط .04
 .2477، ط ا، االردن: دار اسامة للنشر والتوزيع، نظريات االعالمبسام المشاقبة،  .07
، ط بدون،غزة: مكتبة األمل للطباعة دراسات في الصحافة الفلسطينيةجواد الدلو،  .02

 .2444والنشر،
ة العربية، القاهرة: دار النهض ،7ط ،األسس العملية لنظريات االعالمجيهان رشتي،  .07

7117. 
، القاهرة : الدار المصرية 7، ط أخالقيات العمل االعالمي دراسة مقارنةحسن مكاوي ،  .00

 . 7110اللبنانية،
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 القاهرة جامعة مركز  :،القاهرة طبعة بدون نظريات اإلعالم، العبد، عاطف مكاوي، حسن .03
 .2441المفتوح،  للتعليم

،القاهرة: الدار المصرية  7، ط المعاصرة االتصال  ونظرياتهحسن مكاوي، ليلي السيد،   .00
 .7118اللبنانية ،

القاهرة: الدار المصرية  ،7، طاالتصال  ونظرياته المعاصرةحسن مكاوي، ليلي السيد،   .01
 .7118اللبنانية،

 .2440، ط بدون، االسكندرية: منشأة المعارف، حرية االعالم والقانونراغب الحلو،  .08
الجامعة عمان: ، ـ7، طنفسي والتقويم التربويمبادئ القياس السبع أبو لبدة،  .01

 .7182األردنية،
 .2442، الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، 7، ط أخالقيات االعالمسليمان صالح ، .34
، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع،  7، طالقياس والتقويم التنربوي ،سليمان عبيدات .37

 م.7188
، القاهرة: مكتبة 2، طبحوث اإلعالم إلعالمي:دراسات في مناهج البحث اسمير حسين،  .32

 .2440عالم الكتب، 
القاهرة: مكتبة ، ، ط بدونالتحليل األخالقي للمسئولية االجتماعيةسيد أحمد عثمان،  .37

 .7180األنجلوالمصرية،
، األسس العملية والتطبيقات العربية، نظريات االعالم والراي العامعاطف العبد عبيد،  .30

 .2442الفكر العربي، ، القاهرة: دار 7ط
دار  ردن:، األ7ط ،لى وسائل االعالم واالتصالإالمدخل عبد الرزاق الدليمي،  .33

 .2477الثقافة،
 .2442 ،القاهرة: دار الفكر العربي ،7، طمدخل الى الصحافةعبد اهلل محمد زلطة،  .30
القاهرة: ، 7وتحديات قرن، ط  ،عالمي آفاق المستقبلاالتصال اإلعبد المجيد شكري ،  .31

 .7113العربي للنشر والتوزيع، 
، بدون ميون السعوديون: دراسة مسحية على استخدامات الوسائلعالاإلعلي القرني،  .38

 الرياض: كلية اآلداب بجامعة الملك سعود، بدون سنة. طبعة،
نجلو مكتبة األ القاهرة: ،2، طعلم النفس التربويفؤاد أبو حطب، آمال صادق،  .31

 .7184 المصرية،
، 7"، طلنظرياتعالم " التطور، الخصائص، ااالتصال الجماهيري واإلكامل مراد،  .04

 .2477األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 

http://library.ku.edu.bh/KUv5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.101.&criteria1=9.&SearchText1=%d8%af%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a
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القاهرة: بدون  ،، بدون طبعةفن الكتابة الصحفيةليلى عبد المجيد، محمود علم الدين،  .07
 .7117دار النشر،

، 7، ط تشريعات الصحافة في مصر وأخالقياتها ، رؤية تحليليةليلي عبد المجيد ،  .02
 .7111لنشر والتوزيع ، القاهرة : دار العربي ل

حرية الصحافة والتعبير في الدول العربية في ضوء التشريعات  ليلي عبد المجيد، .07
 .2442، عمان: مركز الرأي للدراسات والمعلومات،الصحفية

 للنشر أسامة دار : ،عمان 7 ط ،الجماهيري االتصال وسائل تكنولوجيا الهاشمي، مجد .00
 .2472والتوزيع، 

، ة الصحافة في السياسة التشريعية وعالقتها بالتطور الديمقراطيحريمحمد ابراهيم،  .03
 .7111، القاهرة : دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ،2ط
، بدون طبعة، عالم واالتصالعلم االجتماع ودراسة اإلمحمد الجوهري وآخرون، .00

 .7112االسكندرية: دار المعرفة الجامعية،
، بدون طبعة، دراسة في النظريات واالساليبعالم: تأثير وسائل اإلمحمد الحصيف،  .01

 .7110مكتبة العبيكان، الرياض:
 .2474، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع ، 7، ط نظريات االتصالمحمد حجاب ،  .08
القاهرة: الدار المصرية  ،7، طالمسئولية االجتماعية للصحافةمحمد حسام الدين،   .01

 .2447اللبنانية، 
، القاهرة : منشورات الدارة 7، طسئولية االجتماعية للصحافةالممحمد حسام الدين،  .14

 .2447المصرية اللبنانية، 
حرية الصحافة دراسة في السياسة التشريعية وعالقتها بالتطور  محمد سعد ابراهيم،   .17

 .7110، ط بدون، المنيا: جامعة المنيا، الديمقراطي
، القاهرة: عالم الكتب، 2ط ،واتجاهات التأثير نظريات اإلعالم محمد عبد الحميد، .12

 م.2444
،القاهرة: عالم الكتب للطباعة،  7، طواتجاهات التأثير نظريات اإلعالم محمد عبد الحميد، .17

7111. 
 .2440دار الفالح، الكويت، ،7، طقضايا إعالمية محمد قيراط، .10
،القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع  7، طنظريات االتصالمحمد منير حجاب ،  .13

 م.2474،
 .2474، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع،7، طلى الصحافةإمدخل محمد منير حجاب، .10
 . 7110، ط بدون،  األردن : عمان مركز االفق للنشر، التحرير الصحفيمنال الشريف،  .11
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 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،، 7ط ،نظريات االتصال منال المزاهرة،  .18
2472 . 

، القاهرة: 7، طعلم النفس االجتماعيلرحمن سليمان، سميرة شند ، عبد ا نبيل حافظ، .11
 .2444مكتبة زهراء الشرق، 

، نقابة الصحفيين ، بدون ، القدس ميثاق الشرف الصحفي الفلسطينينقابة الصحفيين ،  .84
 سنة . 

، ط بدون ،رام اهلل : مؤسسة مواطن لدراسة  االعالم الفلسطيني واالنقسامهاني المصري،  .87
 م .2477راطية،الديمق

، 2448، صدرت في آب وثيقة  أخالقيات االعالم الفلسطينيالهيئة الوطنية المستقلة ،   .82
 بالتعاون مع مؤسسة فريدوش ايبرت األلمانية.

 
 د. أوراق العمل :

، ورقة عمل مقدمة "المسئولية االجتماعية في االعالم الفلسطيني"اسماعيل الثوابتة،  .87
، الذي نظمته وزارة االعالم "الفلسطيني وتحديات المواجهة ضمن فعاليات مؤتمر االعالم

 م2477عام  غزة ، وزارة االعالم،
جواد الدلو، "توجهات مجلس الوزراء الفلسطيني نحو مجلس أعلى لإلعالم الفلسطيني  .80

،غزة:  ضمن ورشة عمل نظمتها وزارة االعالممقدمة ورقة عمل مهام واختصاصات"، 
 .2447الجامعة االسالمية، 

ورقة عمل مقدمة ضمن ، " 7113وقفة مع قانون المطبوعات والنشر "جواد الدلو،  .83
بعنوان "االعالم  ،الذي تنظمه كتلة الصحفي الفلسطيني عالمي األولالمؤتمر اإل
 .2441واقع وتطلعات"،  الفلسطيني

ماذا نريد، وكيف نحقق ما نريد "، ، لغة الخطاب االعالمي في فلسطين"جواد الدلو، .80
بعنوان "   عمل مقدمة  ضمن ورشة عمل عقدها منتدى االعالميين الصحفيين ورقة

 . 2448غزة ، منتدى االعالميين،  صالحه"،إالخطاب االعالمي الفلسطيني.. كيفيه 
حسن أبو حشيش ، " معوقات العمل الصحفي، ورقة عمل بعنوان نشرت على صفحته  .81

 الشخصية بالجامعة االسالمية.
إشكالية الواقع السياسي  مواجهة العنف وحماية السلم األهلي"عبد الناصر سرور،  .88

، ورقة عمل مقدمة ضمن مؤتمر السلم األهلي ونبذ العنف: أبعاد وتحديات، "الفلسطيني
 .2440، عام جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، غزة، فبراير
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نحراف في عالمية لمعالجة الجريمة واالالضوابط المهنية واالخالقية اإل"عصام موسى،  .81
 .2443، الخرطوم، ورقة مقدمة ضمن ندوة االعالم واألمن، "المجتمع العربي

لى كتلة الصحفي إورقة عمل مقدمة لى أين، إعماد االفرنجي، نقابة الصحفيين  .14
الفلسطيني المؤتمر االعالمي األول بعنوان" االعالم الفلسطيني واقع وتطلعات، 

 . 2441،نوفمبر
ورقة عمل مقدمة ضمن المؤتمر االعالمي ، "العالم الفلسطينيواقع ا"فريد أبو ضهير،  .17

، بعنوان "االعالم الفلسطيني واقع وتطلعات"، االول كتلة الصحفي الفلسطيني
 .2441نوفمبر،

الصحافة بين الحرية والمسئولية االجتماعية مقدمة لندوة الحريات "ماجد تربان،  .12
قدمة ضمن  ورشة عمل بمناسبة  اليوم مورقة عمل ، اإلعالمية في األراضي الفلسطينية"

 .2441جامعة األقصى، غزة، ، كلية االعالم، العالمي لحرية الصحافة
،  "الحزبية تقهر المهنية اإلدارة اإلعالمية لألزمة السياسية الفلسطينية" محسن االفرنجي: .17

 ورقة عمل منشورة على صفحته الشخصية عبر موقع للجامعة االسالمية.
ورقة عمل مقدمة ضمن ر نقابة الصحفيين في حماية االعالميات" موفق مطر،" دو  .10

، نظمها المنتدي ورشة عمل بعنوان" التحديات التي تواجه االعالميات الفلسطينيات
االعالمي لنصرة قضايا المرأة في قطاع غزة بالتعاون مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني 

 واالجتماعي بالضفة الغربية .
 
 

 :راسات البحثيةالتقارير والد . د
، سلسلة حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والتشريعات المحليةأحمد الغول،  .13

 .2440غزة: الهيئة المستقلة لحقوق المواطن،  "،03تقارير العدد "
"، دراسة 6002"أخالقيات المهنة الصحفية في العراق بعد نيسان أحمد عبد الحميد،  .10

 داد نموذجا .بحثية، جريدة الزمان طبعة بغ
، الحق في الحصول على المعلومات وواقعه في فلسطين"بالل البرغوثي، أحمد حماد، " .11

 . 2474غزة: المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية "مدى"، 
 بحثيةدراسة  ،"بيئة العمل الصحفي وأثرها على ممارسة أخالقيات المهنة"حسين بوشيخ، .18

 م.2477نموذجا ، ابريل،  حول جريدة الرشوق الجزائرية 
، رام اهلل: المركز الفلسطيني "التنظيم القانوني لحرية االعالم في فلسطين"رشاد توام،  .11

 .2477للتنمية والحريات االعالمية،"مدى"، 
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 التقرير" الفلسطينية السلطة مناطق في اإلنسان حقوق وضع :وآخرون سنيورة، رندة .744
 .2441 اإلنسان، لحقوق المستقلة الهيئة :اهلل رام ،عشر الثالث السنوي

، المعالجة الخبرية التليفزيونية العربية بين المتطلبات عبد القادر شعباني وآخرون .747
ذاعات العربية ، تونس: اتحاد اإل38، سلسلة بحوث اذاعية المهنية والتوجهات السياسية "

 ،2440. 
والنشر في قانون  العالقة بين القانون األساسي وقانون المطبوعات"عزمي الشعيبي،  .742

رام اهلل: الهيئة المستقلة لحقوق االنسان،  دراسات ومالحظات نقدية، ،"النشر والمطبوعات
7111. 

، بدون االعالميون السعوديون: دراسة مسحية على استخدامات الوسائلعلي القرني،  .747
 كلية اآلداب بجامعة الملك سعود، بدون سنة. طبعة، الرياض:

، مجلة تصدر عن المركز الفلسطيني الصحفيين في الميزان نقابةغازي بني عودة ،  .740
 .2477للتنمية والحريات االعالمية "مدى" ، العدد االول، حزيران، 

، المركز الفلسطيني للتنمية االعالم الفلسطيني الرسمي وحرية التعبير ،عودةبني غازي  .743
 .2470والحريات االعالمية، رام اهلل، أيلول، 

مركز الزيتونية للدراسات واالستشارات،  العالمي لحركة حماس "،،"االداء افريد ضهير .740
 بيروت: مركز الزتونية، بدون عام .

 الهيئة :اهلل رام ،والواقع النظرية بين والنشر المطبوعات قانون العلمي، ماهر .741
 .7111حزيران المواطن، لحقوق المستقلة الفلسطينية

، رام اهلل، الهيئة المستقلة ظرية والواقعقانون النشر والمطبوعات بين النماهر العملي،  .748
 .7111حزيران  لحقوق المواطن،

، تقرير إخباري منشور، اإلعالم الفلسطيني وآفاق المصالحة الوطنية، محمد المدهون .741
 م.2448 ،131 العددمجلة البيادر السياسي، 

 السياسة التحريرية في الصحف الفلسطينية وتأثيرها على حريةمحمود الفطافطة،  .774
 م2447، رام اهلل: المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية ،التعبير

الحق في حرية الرأي والتعبير والحـــق في التجمع  المركز الفلسطيني لحرية االنسان، .777
مايو 20، 6000مايو 0السلمي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية الضفة الغربية 

 .2447(،  77، سلسلة الدراسات العدد ) 6002
الحق في حرية الرأي والتعبير في السلطة المركز الفلسطيني لحقوق االنسان،  .772

، غزة: المركز الفلسطيني لحقوق 2477سبتمبر  20-6002سبتمبر 0الفلسطينية، 
 2477االنسان، 
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الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع المركز الفلسطيني لحقوق االنسان،  .777
 .2447  ،"77سلسلة الدراسات " ،سطينيةالسلمي في السلطة الفل

انتهاكات حرية  التعبير عن الرأي ، ضد الصمتالمركز الفلسطيني لحقوق االنسان،  .770
، 6008ديسمبر  20لـ 6008يناير  0والعمل الصحفي في قطاع غزة في الفترة 

 غزة: المركز الفلسطيني لحقوق االنسان.، م، تقرير توثيقي2448
انتهاكات الحريات االعالمية في مية والحريات االعالمية، المركز الفلسطيني للتن .773

غزة: المركز الفلسطيني للتنمية  ، التقرير السنوي،"مدى"،األراضي الفلسطينية المحتلة
 .2474عام  والحريات،

انتهاكات الحريات االعالمية في األرض المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية،  .770
غزة : المركز الفلسطيني للتنمية والحريات،  "مدى" ، لتقرير السنوي،، االفلسطينية المحتلة

 .2477 عام
انتهاكات الحريات اإلعالمية في  المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية، .771

غزة: المركز الفلسطيني للتنمية التقرير السنوي "مدى"، ،األراضي الفلسطينية المحتلة
 .م 2448عام والحريات االنسان، 

انتهاك الحريات االعالمية  في األرض الفلسطينية  المركز الفلسطيني للتنمية والحريات، .778
 .2477عام  " مدى"، غزة: المركز الفلسطيني للتنمية والحريات،، ، تقرير سنويالمحتلة

انتهاكات الحريات االعالمية في االرض  المركز الفلسطيني للتنمية والحريات، .771
غزة : المركز الفلسطيني للتنمية والحريات،  ،قرير السنوي، "مدى"الفلسطينية المحتلة، الت

 .2477  عام
رض عالمية في األ انتهاكات الحريات اإلالمركز الفلسطيني للتنمية والحريات،  .724

 غزة: المركز الفلسطيني للتنمية والحريات،  ،التقرير السنوي،"مدى" الفلسطينية المحتلة،
 .عام 2472،
انتهاكات حرية التعبير عن الرأي والعمل الصحفي في  االنسان،مركز الميزان لحقوق  .727

 .2441لعام  ، غزة: مركز الميزان للتنمية والحريات، ، تقرير توثيقيقطاع غزة
، منظمة دراسة تقييم تطور االعالم الفلسطينيمركز تطوير االعالم في بيرزيت،  .722

 .2470اليونسكو،  
فضائيتا  بحثية،دراسة  ي تعزيز االنقسام"،"دور االعالم الفلسطيني فمنتصر حمدان ،  .727

 م.2472 رام اهلل ، األقصى وفلسطين "نموذجا "،
صادر عن الموسوعة الفلسطينية لمراقبة حقوق -ميرفت جابر ونهى دياب: "الرقيب" .720

 2444،  73، العدد  7111سنوي للعام  تقريراالنسان، 
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العالمية في مناطق السلطة الحريات ا الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق االنسان، .723
(، غزة، 31سلسلة تقارير خاصة العدد ) ،20/00/6007-05/2الوطنية الفلسطينية، 

2441. 
 وضع حقوق االنسان في مناطق السلطة الوطنيةالهيئة المستقلة لحقوق االنسان ، .720

 م.2441التقرير السنوي للعام ،، كانون الثاني20، 6007كانون ثاني ، 0 الفلسطينية
" الحريات والحقوق في غياب  قطاع غزة بعد االقتتالة المستقلة لحقوق المواطن، الهيئ .721

 ."37"، سلسلة التقارير الخاصة "سلطة القانون
، رام اهلل: مركز رام اهلل الصحافة الفلسطينية: ثالث مطارق وسندانوليد العمري،  .728

 .2474لدراسات حقوق االنسان، 
 

 هــ . المقابالت:
يس المكتب االعالمي الحكومي، مقابلة صحفية  في مكتبه، اليوم يهاب الغصين، رئإ  .721

 صباحا . 74:44، الساعة 21/1/2477االثنين 
بشار ريماوي، مدير تحرير صحيفة الحياة، مقابلة صحفية عبر الهاتف، اليوم  .774

 مساء 0:44، الساعة 0/1/2477الخميس
صحفية عبر الهاتف خالد عمار، صحفي من صحيفة القدس في الضفة الغربية، مقابلة  .777

 .صباحا   1:44، الساعة 70/1/2470اليوم الثالثاء، 
 73/0/2470عبد الناصر النجار، مدير تحرير صحيفة األيام، مقابلة هاتفية: بتاريخ  .772
نبال ثوابتة، مدير مركز تطوير االعالم، رام اهلل، مقابلة صحفية عبر الهاتف اليوم  .777

 م71/74/2470الخميس 
يوم  صحافة واالعالم في جامعة النجاح،  مقابلة عبر الهاتف،فريد ضهير، أستاذ ال .770

 عصرا . 0:44، الساعة 8/74/2470االربعاء 
هاني المصري، مدير عام النشر والمطبوعات في وزارة االعالم سابقا ، مقابلة صحفية   .773

 .مساء   0:44، الساعة 74/77/2470عبر الهاتف، اليوم االثنين، 
التحرير في صحيفة القدس، مقابلة هاتفية بتاريخ محمد أبو لبده، نائب مدير  .770
:77/0/2470. 
منتصر حمدان، محرر صحفي في صحيفة الحياة، مقابلة صحفية عبر الهاتف، اليوم  .771

 .مساء   0:44، الساعة  0/1/2470الجمعة 
وليد الشرفا، أستاذ بجامعة بيرزيت، مقابلة صحفية عبر الهاتف، اليوم السبت، التاريخ   .778

77/1/2470. 
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 73/0/2470ياد القرا ، مدير عام صحيفة فلسطين، مقابلة هاتفية، بتاريخ :إ .771
 74:44الساعة  ،7/74/2470جواد الدلو، مقابلة صحفية في مكتبه، يوم االربعاء  .704

 .صباحا  
 74:44، الساعة 78/74/2470جواد الدلو، مقابلة صحفية في مكتبه، يوم السبت  .707

 .صباحا  
 

 
 

 :مواقع االلكترونيةو.المحاضرات والمقاالت وال
 

 
 

" الحريات الصحفية في العالم بين االحترام واالنتهاك“ندوة إعالمية بعنوان جواد الدلو،  .702
 نظمتها الجامعة االسالمية قسم الصحافة واالعالم. 

، نشرت يوم المدونة اإللكترونيةخالد الحربي، القائم باالتصال "المرسل" "الرسالة "،  .707
 مساء، 1:44، الساعة:2470/فبراير/0الثالثاء ،

post_1148.html-http://khaled5059.blogspot.com/2013/05/blog 
 مقال نشر في الوطن اون الينعيسى سوادي، غياب الحماية يعرقل رسالة االعالميين،  .700
 .الرابط ،72:38، الساعة، 23/1/2477،

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=1614
03&CategoryID=5 

 ،محاضرات لطلبة الماجستيرعالم الجماهيري، محمد الموسوي، نظريات االتصال واإل .703
 قسم االعالم واالتصال، األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك كلية اآلداب والتربية.

مقال ، أساليب التنظيم الذاتي لإلعالميين وتأثيره على أخالقيات اإلعالممحمد بسيوني،  .700
في صحيفة األهرام المصرية،  نشر

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1390359&eid=16847 
 ،71/74/2470 الجمعة ،اليوم الصحفيين لنقابة االلكتروني الموقع الصحفيين، نقابة .701

  صباحا   7:44 الساعة
http://www.pjs.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=4

8&Itemid=28&lang=ar 
 

 ثالثا: المراجع األجنبية:
 

148. Amani Channel ،"Gatekeeping and citizen journalism": A 

qualitative examination of participatory newsgathering" ،University of 

South Florida ،College of Arts and Sciences،2010 

http://khaled5059.blogspot.com/2013/05/blog-post_1148.html
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=161403&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=161403&CategoryID=5
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1390359&eid=16847
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1390359&eid=16847
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149. Meredith Ann Corti  ،" The effects of individual and routine 

forces in gatekeeping on Student journalists and editors of university 

Newspaper publications" ، Study Master A & M University in Texas in 

2009 

150. The Moral Management of Organizational Carroll Archie B The 

Pyramid of Corporate Social Responsibility Toward 
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 قــالحــامل

 
 

 يتتضمن المالحق استمارة االستقصاء بعنوان "اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم

 "2477-2440" خالل الفترة الحرية والمسئولية االجتماعية في الصحافة الفلسطينية اليومية
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                            غزة                              -الجامعة االسالمية
 عمادة الدراسات العليا

 قسم الصحافة 
 

ان لدراسةياستب  

 الصحافة الفلسطينيةاتجاهـات القائـم باالتصال نحو مفهومي الحريـة والمسئوليـة االجتماعيـة في 
 : دراسة ميدانيةم "2477- 2440" خالل الفترةاليومية 

 أخي الصحفي /الكريم 

كريمةأختي الصحفية /ال  

 بعد التحية،،،

، حول اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية في نضع بين يديك استبيان    
رفته بقانون ، والوقوف على مدى معهما، وتقييمه لية، بهدف الكشف عن تصوراته عنهماالصحافة الفلسطينية اليوم

 حفي وغيرها.، ومواثيق الشرف الصالمطبوعات الفلسطيني

، واختيار االجابات المناسبة من وجهة نظركم بأمانة رم باإلجابة على فقرات االستبانةلذا يرجى منك التك    
، تفيد المعنيين في التعرف على واقع العمل ي الوصول الى نتائج دقيقة وصحيحةوموضوعية، األمر الذي سيسهم ف

 تصال في الصحافة الفلسطينية اليومية.الصحفي ، وطبيعة الممارسة المهنية للقائم باال

 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 الباحثة / نداء طه الدريملي

 4311010132جوال/

 شراف/ أ.د جواد راغب الدلوإ

 غزة–عالم في الجامعة االسالمية أستاذ اإل

 م 2470-م2477
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 : أواًل : مفهوم حرية الصحافة 
 خضوعها   وعدم ونشرها، األخبار في استقاء حرة تكون أن يوتقتض الرأي، عن التعبير حرية صور إحدىهي 
 من للحد -اإلمكان قدر – فيه يتدخل أن للمشرع يجوز المجال الذي وتحديد االستثنائية، الظروف في حتى للرقابة
 (1.(السلطة اعتراض دون الصحف إصدار حق األفراد والجماعات ومنح الصحافة، حرية

 2: للصحافة جتماعيةثانيا : مفهوم المسئولية اال
هي االهتمام بالصالح العام، ويحددها أخرون بأنها االهتمام بحاجات المجتمع والعمل على سعادته، بمعنى أن 

، مع التشويق والحصول على الفائدة تتصف الصحافة بسداد الرأي والدقة والعدل ومراعاة الجوانب االخالقية
 .والمحافظة على المجتمع 

 

 3الشرف الصحفي: ثالثا: مواثيق  
عية هي عبارة عن مجموعة من القواعد األخالقية التي تعمل على ارشاد الصحفيين في تحقيق المسئولية االجتما  

، عدا عن التمتع باألمانة والنزاهة علومات، والعمل على توخي الحذر في نشر المأثناء ممارسة المهنة الصحفية
 والمصداقية.  

 7113:4الصادر عام والنشر قانون المطبوعات رابعا : 
( 51)هو القانون الـذي أصـدره الـرئيس الراحـل ياسـر عرفـات وتـم نشـره فـي جريـدة الوقـائع  الفلسـطينية ويحتـوي علـى 

وبموجبه فإن حرية الرأي والتعبير مكفولة بنص المـادة الثانيـة، وحريـة الصـحافة هـي إحـدى صـور حريـة الـرأي ، مادة
 مادة الثالثة.والتعبير مكفولة أيضا  بنص ال

                                                           
، العدد األول ، ) غزة: اجلامعة  ، المجلد الخامس مجلة الجامعة االسالمية، 5991د. جواد الدلو ، حرية الصحافة يف قانون املطبوعات والنشر الفلسطيين 1

 9(  ص7002االسالمية،  غزة، 
 64( ص 7050 ) القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع ،5، ط مدخل الى الصحافةحممد منري حجاب ،  2
 .8(صم7050جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،  :األردن  ) رسالة ماجستيراتجاهات الصحفيين ازاء ميثاق الشرف الصحفي ، حممد أبو عرقوب ،  3
 54ص.) ٢٠٠٢ واملعلومات، للدراسات الرأي مركز :عمان(الصحفية ضوء التشريعات في العربية الدول في والتعبير الصحافة حريةليلى عبد اجمليد ،  4
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 :السمات العامة للقائم باالتصال: الوحدة األولى
 (  أمام االجابة الصحيحة :x)ضع اشارة 

 النوع. 7
 )    ( أنثى.      ( ذكر                                                 )
 . العمــر 2
 سنة      04سنة إلى أقل من 74من  (   )                               74سنة إلى أقل من 24( من  ) 
 سنة فأكثر. 34( من  )                                    34إلى أقل من  04( من   ) 
 . مكان السكن:7 
  الضفة الغربية )   (                                                  قطاع غزة(  ) 
 . الحالة االجتماعية:0
 )   ( متزوج                                            )  ( أعزب          
 )   ( أرمل                            )   ( مطلق                          
 . التخصص3
 ( إعالم                                                    )    ( لغة عربية  )  

 اجتماعيات)    (                                )    ( لغة انجليزية               
 )    ( علوم طبيعية                           )    ( أخرى حدد.....................

 . المؤهل العلمي:0
 سبكالوري(    )   ( دبلوم متوسط               )      ( ثانوية عامة            ) 
 دراسات عليا (    )
 :ةالصحيف. 1

 فلسطين)    ( صحيفة                    الحياة الجديدة)    ( صحيفة                  القدس)  ( صحيفة 
 . االنتماء السياسي:8
)   ( حماس                           )    ( جهاد إسالمي                               ( فتح                          ) 

 )    ( محايد                   جبهة ديمقراطية)    (                       بيةشع)    ( جبهة 
 )    ( أخرى حدد ................

 

 . مجال العمل الصحفي:1
 ( محرر صحفي )   ( مراسل صحفي                                                     )  

 )    ( رئيس التحرير                                    )     ( مدير التحرير                 
 )     ( أخرى حدد.....
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 م6002-6002خالل الفترة  الصحافة الفلسطينيةالوحدة الثانية : اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم الحرية في 
 أمام درجة الموافقة التي تناسبك  :)×( ضع اشارة 

 

أعارض  العبارة   الرقم
 ةبشد

أوافق   أوافق محايد  أعارض
 بشدة

عن مختلف التيارات الفكرية والسياسية فضال  عن تعزيز قيم  التعبيرأعتقد مفهوم الحرية يعني  .7
 االنتماء السياسي.

     

      أرى أن مفهوم الحرية يرتبط بشجاعة الصحفي ووعيه بقضايا مجتمعه. .2
      م األخبار والموضوعات الغريبة والشاذة.باعتقادي أن مفهوم الحرية يتطلب تقدي .7
      أرغب بأن تكون الحرية الحصول على المعلومات بسهولة والعمل على نشرها. .0
      أرى ان الحرية تسمح بنقد الحكام والعمل على كشف الحقيقة.  .3
      أعتقد أن الحرية تعني الديمقراطية وحرية التعبير دون قيود. .0
      عر بالرضا ازاء مفهوم حرية الصحافة وتطبيقاتها في العمل الصحفي.أش .1
      أشعر بأن الحريات الصحفية في قطاع غزة شهدت تقدما  واضحا  خالل اآلونة األخيرة . .8
      أشعر بأن الحريات الصحفية في الضفة الغربية شهدت تقدما  واضحا  خالل اآلونة األخيرة.  . 1
أن نقابة الصحفيين تمارس دورها الفاعل في توفير الحرية الصحفية للقائم باالتصال في أرى  .74

 الصحافة الفلسطينية. 
     

      أعتقد أن حرية الصحافة مقيدة بالتشريعات والقوانين التي تجيز حبس الصحفيين.  .77
      سياستها التحريرية. أشعر بأنه ال توجد حرية صحيفة ألنها تتقيد بنمط ملكية الصحيفة و  .72
      أتوقع بأنه ال يوجد تعارض بين مفهوم الحرية وااللتزام بالسياسة التحريرية . .77
      أشعر بأن تدخل السلطة واألجهزة األمنية في العمل الصحفي ال يؤثر على حرية الصحافة.  .70
      بعض الحريات الصحفية.   أعتقد أن االنتماء التنظيمي يعد سببا  رئيسيا  بانتهاك .73
      أرى أن مساحة الحرية متاحة في صحف قطاع غزة أكثر من صحف الضفة الغربية. .70

 
-6002: اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهوم المسئولية االجتماعية في الصحافة الفلسطينية خالل الفترة الوحدة الثالثة

 م.6002
 ة التي تناسبك :أمام درجة الموافق)×(ضع اشارة 

أعارض  العبارة الرقم
 بشدة

أوافق   أوافق محايد أعارض
 بشدة

      المهنة الصحفية.صحفي بأخالقيات الالتزام أعتقد أن المسئولية االجتماعية تعني  .71
 تحري الصدق واالمانة والدقةأرى أن المسئولية االجتماعية تتطلب من الصحفي  .78

 . فيما ينشره والموضوعية
     

أشعر بأنه ال يوجد تعارض بين المسئولية االجتماعية والتعرض للشخصيات  .71
 العامة.

     

باعتقادي ال توجد عالقة بين المسئولية االجتماعية واالهتمام بحق الرد  .24
 والتصحيح.

     

      أعتقد ان المسئولية االجتماعية تعني احترام مواثيق الشرف الصحفية . .27
أفضل أن تهتم المسئولية االجتماعية بالكشف عن األخطاء ونشر األخبار السلبية  .22

 الخاصة بالشخصيات العامة والمؤسسات الحكومية .
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أرى أن المسئولية االجتماعية هي مراعاة التوازن بين صالح الفرد والصحيفة  .27
 والمجتمع .

     

      وسائل النظام لتقييد حرية الصحافة. حدىإأعتقد أن المسئولية االجتماعية هي  .20
أرى أن المسئولية االجتماعية مرتبطة بالحرية وكلتاهما مقيدتين عند القائم  .23

 باالتصال أثناء ممارسة العمل الصحفي. 
     

أعتقد بأن مفهوم المسئولية االجتماعية يعني إعالم الناس باألخبار والمحافظة  .20
 على خصوصيتهم 

     

 
ومواثيق  والنشر في قانون المطبوعاتالحرية والمسئولية االجتماعية الوحـــدة الرابعـــة : اتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي 

 م6002-6002الشرف الصحفي خالل الفترة 
 أمام درجة الموافقة التي تناسبك :)×(ضع اشارة 

 
 

 أعارض العبارة  الرقم
 بشدة

أوافق   أوافق محايد أعارض
 بشدة

المعلومات بشكل الحصول على  حريةتعالج الصحفية  أشعر بأن القوانين والتشريعات .21
 صحيح.

     

أرى أن حرية الصحافة غير مقيدة في ظل القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفي في  .28
 مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

     

قدم ضمانات كافية لحرية القائم باالتصال أثناء يأعتقد أن قانون المطبوعات والنشر  .21
 ممارسة العمل الصحفي.

     

      باعتقادي أن قانون المطبوعات والنشر ال يتضمن اجراءات لضبط الصحيفة  ومصادرتها. .74
     .المنظم لحرية الصحافة القانوني واإلطار باللوائح يلتزم الفلسطيني أرى أن الصحفي .77
      ادي أن قانون المطبوعات والنشر يتضمن تشريعات لتنظيم النشاط الصحفي.باعتق .72
      أعتقد بأن الصحفيون ال يعرفون حجم الحرية التي يتيحها لهم قانون المطبوعات والنشر. .77
      أشعر بأن فئة قليلة من الصحفيين لديهم االطالع على نصوص ميثاق الشرف الصحفي .  .70
أن ميثاق الشرف الصحفي ساهم بشكل جيد في ضبط قواعد وأخالقيات الممارسة أرى  .73

 .المهنية الصحفية 
     

      أشعر بأن الصحفيين ال يعرفون المواد القانونية التي تقيد نشر بعض الموضوعات. .70
      ها الذين ال يلتزمون بمواثيق الشرف الصحفي.ءأرى أن نقابة الصحفيين تحاسب أعضا .71

 

 
الوحدة الخامسة : العالقة بين ملكية الصحيفة واتجاهات القائم باالتصال نحو مفهومي الحرية والمسئولية االجتماعية خالل 

 م.6002-6002الفترة 
 التي تعتقد أنها األنسب في العمود المقابل لها :)×( ضع اشارة 

 

 أعارض العبارة  الرقم 
 بشدة

أوافق   أوافق محايد أعارض
 بشدة

 المادةأن يحترم القائم باالتصال السياسة التحريرية عند نشر أفضل ب .78
   .الصحفية

     

في ايصال  والموضوعية أرى أن ملكية الصحيفة تؤثر على  المصداقية  .71
   الى الجماهير المستهدفة. الرسالة اإلعالمية
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العمل م باالتصال أثناء فرض ضغوطا  على القائتالسياسة التحريرية أعتقد بأن  .04
 الصحفي.

     

أرى بأن التوجه االيدلوجي يفرض ضغوطا  على القائم باالتصال أثناء العمل  .07
 الصحفي 

     

 الخوضالكتابة و السياسية التحريرية للمؤسسة الصحفية تمنع القائم باالتصال  .02
  بعض القضايا المختلفة .  في

     

 باتجاهاته طاالمؤسسة الصحفية الحزبية من داخل أن عمل الصحفي أعتقد .07
 .والتنظيمية الفكرية

     

00.  

      أرى أن  الصحف الحزبية تؤثر على طبيعة العمل في المؤسسة الصحفية.

بالحرية في نشر المعلومات وال أرغب بأن تتمتع بعض الصحف الحزبية  .03
 تعرضها للحذف أو المنع .

     

  ؟م6002-6002العمل الصحفي في الصحيفة خالل الفترة واجهتك أثناء   التي لضغوط أنواع ا . حدد42
  ( أمام االجابة التي تجدها مناسبة  (Xبوضع عالمة مالحظة : يمكن اختيار أكثر من اجابة 

 االجابة  العبارة  الرقم
  سياسية وحزبية ضغوط 00/7
  قانونية ضغوط 00/2
  خارجية ضغوط 00/7
  مهنية وطضغ 00/0
  ضغوط أمنية  00/3
  ضغوط أيديولوجية 00/0
  ضغوط مالية "أجور ورواتب" 00/1
  ضغوط تفرضها نقابة الصحفيين  00/8

 
  ؟م 6002 -6002أبرز المظاهر السلبية التي تعرضت لها  الحريات الصحفية في الوسائل االعالمية في الفترة . الوحدة السادسة : حدد 01

  ( أمام االجابة التي تراها مناسبة  (Xبوضع عالمة كن اختيار أكثر من اجابة مالحظة : يم
 االجابة العبارة  الرقم
  غالق التام للصحفاإل 01/7
  الرقابة على الصحيفة 01/2
  تدخل االحزاب والفصائل 01/7
  منع توزيع بعض الصحف 01/0
  مصادرة بعض الصحف 01/3
  المغالق بعض وسائل االعإ 01/0
  مصادرة التجهيزات 01/1
  اعتقال واستدعاء صحفيين من األجهزة األمنية 01/8
  تهديد وضرب 01/1
  الفصل من العمل  01/74
  طالق النار .إ 01/77
  أخرى حدد............................................................... 01/72
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حرية ممارسة العمل الصحفي في السلطة الوطنية الفلسطينية من وجهة نظرك خالل  معيقات. الوحدة السابعة : رتب 48

 م6002-6002فترة ال
( األقل 0( األقل أهمية و)7( األقل أهمية و)2( األكثر أهمية و )7( مع اعطاء الرقم )77-7مالحظة: يرجى الترتيب من )

(األقل أهمية وهكذا  حتى نصل 1( األقل أهمية، و) 8ية , و)( األقل أهم 1( األقل أهمية ,و )0( األقل أهمية ،)3أهمية و)
 77للرقم 

 :ها األنسب في العمود المقابل لهاأما االجابة التي تعتقد أن)×( ضع اشارة 
 

 الترتيب العبارة الرقم
  تغطية ومعالجة الموضوعات الصحفية.  في  ورؤساء التحرير تدخل القائمين 08/7
  .حول أخر المستجدات الصحفية  مةلمعلوعلى اصعوبة الحصول  08/2
                                  من قبل االدارة العليا في المؤسسة الصحفية  والتسلطالديكتاتورية  08/7
  االفتقار إلى المهنية واالحتراف وعدم تعاون المسئولين. 08/0
  نمط الملكية  والسياسة التحريرية.  08/3
اعتقال الصحفيين ومصادرة أدواتهم ومنعهم من ممارسة العمل  التهديد أو 08/0

 الصحفي .
 

  البيئة القانونية المنظمة للعمل الصحفي.  08/1
  الضغوط التي يمارسها المعلنون.  08/8
  الموروث االجتماعي )عادات وتقاليد( 08/1
  الضغوط التي تمارس من مصادر االخبار. 08/74
حجة أنها تنشر معلومات غير دقيقة تثير الجدل بين غالق الصحف بإ 08/77

 المواطنين
 

  عدم وجود نقابة فاعلة  08/72
  الرقابة المباشرة وغير المباشرة  المفروضة على الصحف 08/77
  أخرى ، حدد ....................................... 08/70

 

ساهم في الحفاظ على حرية الصحافة ومسؤوليتها االجتماعية وتحسين : رتب المقترحات التي يمكن أن ت. الوحدة الثامنة01
 ظروفها
( األقل أهمية والرقم 2( األكثر أهمية، والرقم )7( حسب األهمية مع اعطاء الرقم )78-7مالحظة: يرجى الترتيب من )      

 78ذا حتى نصل للرقم ( األقل أهمية .... وهك0( األقل أهمية،)3) ( األقل أهمية،0( األقل أهمية ، و)7)
 الترتيب العبارة  الرقم 
  توفير الحرية والحماية الفعلية للصحفي أثناء عمله الصحفي.  01/7
ضرورة أن تمارس نقابة الصحفيين عملها في تقييم العمل الصحفي وتوفير  01/2

 الحرية للقائمين باالتصال. 
 

  ومات. صدار قانون يكفل للصحفي حق الحصول على المعلإ 01/7
العمل على توفير حرية القائم باالتصال  للقائم لتساعده على نقد الحكومة في   01/0

 طار القوانين والتشريعات المفروضة.إ
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  .تدافع عنهاتشكيل لجان تعني بالحريات الصحفية  01/3
قرار و ضرورة تحقيق وترسيخ مبدأ الحرية  01/0 ه من المسؤولية االجتماعية وا 

 . الصحفيين
 

  .تعديل القوانين الحالية في إطار توفير بيئة أفضل لحرية اإلعالم  01/1
تعزيز المسؤولية والعمل على  حبس الصحفيينو  استصدار قوانين تمنع اعتقال 01/8

 .االجتماعية والوطنية
 

  .ن ينأى الصحفيون والمؤسسات اإلعالمية عن تداعيات االنقسامأضرورة  01/1
  .ي لتوحيد نقابة الصحفيينالعمل الجد  01/74
ضرورة عمل ميثاق إعالمي فلسطيني يدعم عدالة القضية ويبقيها خارج  01/77

 نتماء االعالميين.التجريب، بحيث ال تخضع ال
 

الذي  الفلسطيني والنشر المطبوعات قانونالعمل على تعديل البنود الخاصة ب 01/72
 .الصحفي العمل على قيودا   فرضي

 

 لإلعالم حقيقيا   رفدا   لتكون ومساندتهااستقاللية الصحف ة دعم ضرور  01/77
 .والمهنية الرفيعة المسؤولة بالحرية ملتزمة ، حتي تكونالفلسطيني

 

 في لمسؤولياتها غزة وقطاع الغربية الضفة في المختلفة الجهات تحمل ضرورة 01/70
 مؤخرا    قتأغل التي الصحفية المكاتب فتح الصحفية، بإعادة الحريات ضمان

 

تنظيم دورات تتعلق بالقوانين المنظمة لحرية الصحافة ومسئولية الصحفي نحو  01/73
 مجتمعة 

 

  مراعاة آداب وأخالق المهنة الصحفية أثناء ممارسة العمل الصحفي. 01/70
  بعض الصحف االعالمية مسيسة وتعمل بشكل حزبي  01/71
  انتهاكات وجرائم االحتالل االسرائيلي نشر قيم وثقافة حقوق االنسان وفق 01/78

  أخرى حدد................................................ 01/71
 
 
 
 
 

 
 
 
 


