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 شكر وتقدير

                       احلمد هلل الذي منّ عليّ بعونه وتوفيقه أن أمت هذا العمل، الذي مل يكن لريى النور لوال توفيقه  سبحانه وتعايل

وأتقدم بالشكر والتقدير إىل كل من ساهم يف إجناز هذا البحث ، وساعدني معنوياً ومادياً وأخص بالذكر مؤسسة 

 مواطن  املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية. 

كما أشكر أساتذتي الكرام، كل بامسة ولقبه، وأخص بالذكر األستاذ الدكتور وليد املدلل أستاذ العلوم 
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اللذين شرفاني بقبوهلما اإلشراف عل، هذا البحث، فكان آلرائرما السديدة، ومماحظاهتما الدقيقة وعلمرما الغزير 

 ن جتعلين عند حسن ظنرما.األثر الواضح يف خروج هذا العمل عل، هذه الاورة اليت أرجو أ

كما أتقدم بالشكر إىل الدكتور  اإلحاائي علي أبوزيد ملا قدمه يل من ناائح ومعلومات إلمتام اإلطار العملي يف 
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 الملخص
هدفت هذه األطروحة إلى التعرف على الدور الذي تؤديه النخبة الفلسطينية، في إحداث حالة 
من التنمية السياسية، وذلك عبر استخدام وسائل اإلعالم الجديد، وتحديدًا) الفيس بوك، وتويتر، 

منهج الوصفي التحليلي، مستخدمًة أداتين من أدوات للدراسة يوتيوب، المدونات(، واعتمدت الباحثة ال
 وهي المقابلة، واالستبانة.

ولتحقيق خطة الدراسة، قسمت الباحثة الدراسة إلى أربعة فصول متكاملة، حيث ضم اإلطار 
المنهجي للدراسة، البحث  في مشكلة الدراسة، وأورد أهدافها وتساؤالتها، وأهمية وجودها بين الدراسات 

 والبحوث العلمية، عالوة على تقديم تمهيد حول نشأة  وسائل اإلعالم الجديد موضوع الدراسة.

أما الفصل األول، فتحدث بشكل تفصيلي عن التنمية السياسية، ومفاهيمها، ونظرياتها، 
  ومكوناتها ومحدداتها، وكيف يؤثر اإلعالم الجديد في تحقيقها، وأن اإلعالم الجديد لعب دورًا جوهرياً 
في إحداث التغييرات السياسية في عدد من البلدان العربية، متطرقًا للخصائص النظرية للتنمية 
لى مقومات التنمية السياسية مثل النظام السياسي الفلسطيني،  السياسية في األراضي الفلسطينية، وا 

بيقه في األراضي ومفهومي المشاركة والتعددية السياسية، وآليات التداول السلمي للسلطة وكيفية تط
الفلسطينية، ومدى التزام المؤسسات على اختالفها داخل فلسطين، باحترام االتفاقيات الموقعة لحماية 
واحترام حقوق اإلنسان للمواطن الفلسطيني، وتحدث كذلك عن معوقات التنمية السياسية في فلسطين 

ل اإلسرائيلي على كافة األراضي الداخلية والخارجية، والمتمثلة بحسب الدراسة باستمرار االحتال
الفلسطينية، وغياب الدولة الفلسطينية المستقلة، واستمرار االنقسام الفلسطيني وكيف أثر على مجمل 
الحياة الفلسطينية، على كل المستويات، عالوة على عدم وجود تنمية اقتصادية حقيقة، أما على 

 ة في الشأن الفلسطيني.المستوى الخارجي فتتمثل باستمرار التدخالت الخارجي

فيما تحدث الفصل الثاني عن النخبة الفلسطينية ودورها في عملية التنمية السياسية، مستعرضًا 
المفاهيم المتعددة للنخبة وأهم خصائصها، ومن ثم الحديث عن عوامل تشكل النخب الفلسطينية، وعلى 

نوعة في شكلها وأدائها، وكذلك رأسها النكبة التي حلت على الشعب الفلسطيني، وأفرزت نخبة مت
الحركة الطالبية، حيث شارك الطلبة منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين في النضال الوطني في 
كافة أشكاله، إضافة إلى إنشاء منظمة التحرير والمجلس الوطني، ومن ثم اندالع االنتفاضة سنة 

، نهايًة بظهور النخبة 1993تفاق أوسلو عام ، وظهور الحركات اإلسالمية، وصواًل إلى توقيع ا1987
المعولمة، وهذه النخبة الجديدة أخذت تنشأ من خالل تزايد دخول المنظمات الفلسطينية في صناعة 

 المعونة.



 خ

 

وتناولت الباحثة في المبحث الثاني من ذات الفصل دور النخبة الفلسطينية في التنمية 
من أفراد النخبة، بالتساوي بين الضفة  10لشخصية مع السياسية، معتمدًة على إجراء المقابالت ا

الغربية وقطاع غزة، نظرًا ألن الظروف البيئية في مختلف األراضي الفلسطينية متشابه، وتناولت 
مضامين أسئلة المقابلة، مفهوم التنمية السياسية لدى النخبة، ودورهم في المشاركة السياسية، وتحقيق 

نظر في مدى تحقق مضامين التنمية السياسية على اختالفها في األراضي احترام حقوق واإلنسان، وال
الفلسطينية، ومعيقات التنمية السياسية بنظرهم، واإلطالع على دورهم في المشاركة بتفعيل ودعم 

 .-نموذجاً  -القضايا الوطنية كقضية األسرى 

دق الفرضيات الكمية أما الفصل الثالث و الرابع فتناوال الدراسة الميدانية والتأكد من ص
من  150والكيفية، التي وضعتها الباحثة في خطة الدراسة، وذلك عبر توزيع استبيان الدراسة على 

أفراد النخبة على اختالف أنواعهم السياسية، والفكرية، والثقافية، واإلعالمية، واألكاديمية..ألخ، للخروج 
 بمقترحات الدراسة.
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Abstract 

The study aimed to identify the role played by the Palestinian elites in 

creating a state of political development; Gaza Strip a model , through the use 

of new media tools , particularly ( Facebook , Twitter , YouTube and blogs ). 

To achieve this aim, the researcher adopted the descriptive analytical 

approach  using three tools which are namely the interview, the questionnaire 

, and content analysis  .  

To achieve the study plan , the researcher divided study into four 

integrated chapters; the first chapter included the study methodological 

framework which discussed the study problem , goals, questions , its 

significance among  scientific studies and researches  as well as providing a 

preface on the emergence of new media tools which constitute the subject of 

the study  .  

The second chapter discussed in detail the political development ,its 

concepts , theories , components and their determinants , and how the new 

media affects it ;whether the new media played an essential role in political 

changes in a number of Arab countries , touching the theoretical 

characteristics of political development in the Palestinian territories , the 

components of the political development such as the Palestinian political 

system , the concepts of participation and political diversity , and mechanisms 

of peaceful transfer of power as well as methods of applying it in the 

Palestinian territories. It also discussed various institutions inside Palestine 

commitment of respecting the agreements signed to protect and respect the 

human rights of the Palestinian people. The second chapter also discussed the 

internal and external hindrance facing political development in Palestine 

represented, according to the study, in the continuous Israeli occupation of all 

the Palestinian territories , and the absence of an independent Palestinian state 

as well as the continuation of the Palestinian division which affected the 

overall Palestinian life , at all levels , in addition to lack of real economic 

development. While on the external level it is represented in continuous  

foreign intervention in the Palestinian affairs  .  

The third chapter dealt with the Palestinian elites and their role in the 

political development process , presenting an overview of the multiple 



 ذ

 

concepts of the elites and their important characteristics, then talked about the 

factors that constitute the Palestinian elites , especially the catastrophe that 

has occurred to the Palestinian people , and which produced a variety in form 

and performance , as well as the student movement , whose students 

participated, since the beginning of the Israeli occupation of Palestine, in the 

national struggle in all its forms , in addition to the establishment of the 

Palestinian liberation Organization (PLO) and the National Council , and then 

the eruption of the Intifada in 1987 , and the emergence of Islamic movements 

, leading to the signing of the Oslo Agreement in 1993 , concluding with the 

emergence of globalized elites , who took arise through the increased entry of 

Palestinian organizations in the aid industry  .  

The researcher dealt ,in the second section of the same chapter, with the 

role of the Palestinian elites political development , based on interviews with 

10 members of the elites , equally between the West Bank and the Gaza Strip 

, because the environmental conditions in the various Palestinian territories 

are similar. The contents of the interview questions dealt with  the concept of 

political development for the elites, their role in political participation , and 

achieve respect for the human rights, and considering the extent of achieving  

the various contents of the political development in Palestinian territories , 

and the obstacles to political development in their opinions , and identifying 

their role in participation to activate and support the national issues like the 

prisoners issue as a model   .  

Chapter four and five included the field study to ensure the validity of 

the quantitative and qualitative hypotheses, developed by the researcher in the 

study plan , through the distribution of the study questionnaire on 150 of the 

different  elite members; political , intellectual, cultural , media , academic .. 

etc. , as well as analyzing elites' pages on Facebook , and compare the results 

of the field study , with the results of the content analysis to reach the study 

suggestions 
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 :المقدمة
ما من شٍك في أن ثنائية اإلعالم والتنمية ثنائية مترابطة في فاعليتها العملية الواقعية، منذ  

قديم األزل، وألن العصر الحالي هو عصر المعلومات التي باتت اليوم أكثر تأثيرًا في مختلف القوى 
دد أنواعها ومجاالتها ، فأن السياسية، التي يمثلها األفراد والمجتمعات، بما في ذلك النخبة على تع

دراسة العالقة بين مجالي اإلعالم والتنمية السياسية على وجه الخصوص، تأخذ طابعًا مغايرًا، تتحكم 
في اتجاهاته وتفاعالته عناصر متعددة، تتمثل في ما بات يعرف باإلعالم الجديد أو التفاعلي، وكذلك 

 النخبة، والتنمية السياسية بمقوماتها كافة.
ن الواقع الفلسطيني االستثنائي الزال يرزح تحت االحتالل منذ ما يزيد عن الستة عقود ، وأل

فإن الحديث عن التنمية السياسية ومقوماتها، ال زال مقتصرًا على بعض الجوانب دون األخرى، بحكم 
لفلسطيني استمرار االحتالل اإلسرائيلي، وغياب الدولة الفلسطينية المستقلة، إضافة إلى االنقسام ا

الداخلي الذي ألقى بظالله السوداوية على قطاعات مختلفة، أفرزت في مجموعها نخب متنوعة تأثرت 
 بشكل أو بأخرى بعوامل ذات صلة باستثنائية الواقع الفلسطيني.

وحيث أن الدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم، لم يعد يقتصر على بث وتلقي األخبار 
وتحليلها بل هناك مهمات أخرى ترتبط بالمساهمة في رقي وتطوير  والمعلومات، وال على تفسيرها

وتنمية المجتمع، من خالل دفع الجمهور إلى إدراك المشكالت التنموية المحيطة به، والبحث عن 
حلول واقعية لتلك المشكالت، وتحديدًا عبر األعالم التفاعلي، الذي أحدث نقلة نوعية في طبيعة 

 م والسياسة.العالقة بين علمي اإلعال
وعلى اعتبار أن النخبة تمثل القوى ذات التأثير األكبر داخل المجتمع من خالل  النشاط 
السياسي ذو العالقة بقضايا البيئة السياسية في مجتمع ما، والتي تؤثر بشكل مباشر في عملية التنمية 

طينية على اإلعالم الجديد فإن واقع اعتماد النخبة السياسية واألكاديمية واإلعالمية الفلس السياسية
يكتسب أهمية خاصة، لما يقدمه من مصادر لألخبار والمعلومات، انطالقاً  من كون هذا الواقع يعد 

السياسي المعاش، وقياس درجة مساهمتهم في  بالواقعبمثابة المؤشر لطبيعة العالقة التي تربط هؤالء 
 عملية التنمية السياسية

التي تعرفت على الدور الذي تؤديه النخبة الفلسطينية، في  األطروحة،والتي رصدتها هذه  
إحداث حالة من التنمية السياسية ، وذلك عبر استخدام اإلعالم الجديد، وتحديدًا) الفيس بوك، وتويتر، 
يوتيوب، المدونات(، واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمًة أداتين للدراسة وهي 

 ة.المقابلة، واالستبان
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  دطا    ن جي  ل   سر

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



3 

 

 : مشكلة الدراسة: 1.1

لقد أوجد تنامي مصادر األخبار والمعلومات في ظل تسارع حركة االتصاالت وظهور اإلعالم 
الجديد) التفاعلي( نوعًا جديدًا من العالقة بين طبيعة األنظمة السياسية وما يتبعها من بناء سياسي 

نوع األنظمة اإلعالمية القائمة من جهة أخرى، والتي تؤدي فيها النخبة دورًا مهمًا لخلق  تنموي، وبين
ما مدى اعتماد حالة من التنمية السياسية، وعليه فإن الدراسة تناولت اإلجابة عن السؤال الرئيس وهو" 
 ن؟النخبة الفلسطينية على وسائل اإلعالم الجديد في عملية التنمية السياسية في فلسطي

 ويتفرع عن هذا التساؤل مجموعة من األسئلة الفرعية وهي:
 : تساؤالت الدراسة :2.1

 ما مدى اهتمام النخبة الفلسطينية بمفهوم التنمية السياسية؟ .1
ما الوسائل اإلعالمية التي تعتمد عليها النخبة في الحصول على معلوماتها حول موضوعات  .2

السياسية، والمشاركة السياسية، واحترام حقوق اإلنسان التنمية السياسية والمتمثلة في التعددية 
 ...ألخ  ؟

إلى أي درجة تقتنع  النخبة الفلسطينية باالعتماد على  وسائل اإلعالم الجديد لتحقيق التنمية  .3
 السياسية ؟

ما أسباب اعتماد النخبة الفلسطينية على وسائل معينة من وسائل اإلعالم الجديد الستخدامها  .4
 تنمية ؟في عملية ال

ما التأثيرات التي تحاول النخبة الفلسطينية إحداثها عبر اعتمادها على وسائل اإلعالم الجديد  .5
 في التنمية السياسية ؟

ما الوسائل اإلعالمية األكثر نجاحًا في تحقيق التنمية السياسية من وجهة نظر النخبة  .6
 الفلسطينية ؟

التنمية السياسية من وجهة نظر النخبة ما معوقات نجاح وسائل اإلعالم الجديد في تحقيق  .7
 الفلسطينية؟

 : أهداف الدراسة:3.1 
التعرف على نشأة وتطور اإلعالم الجديد، وخصائصه، وسماته، و الوسائل التي يعتمد عليها في  .1

 توصيل رسائله االتصالية.
 الوقوف على دور اإلعالم  الجديد في التأثير في الحياة السياسية. .2
وجود تنمية سياسية داخل فلسطين في ظل استمرار االحتالل اإلسرائيلي  الكشف عن إمكانية .3

 وغياب الدولة الفلسطينية، واستمرار االنقسام الفلسطيني.
 التعرف على العوامل المؤثرة في عملية التنمية السياسية في فلسطين. .4
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 إظهار الدور السياسي للنخبة في المجتمعات، وتحديدًا المجتمع الفلسطيني. .5
 ح  خصائص، ومالمح، و مكونات عملية التنمية السياسية داخل فلسطين.توضي .6
 قياس مدى اعتماد النخبة الفلسطينية اإلعالمية، والسياسية، واألكاديمية، على اإلعالم الجديد .7
 معرفة مدى مشاركة النخبة الفلسطينية في عملية التنمية السياسية. .8
 ية وتحديدًا في ظل االنقسام الفلسطيني.وقفت على دور النخبة في عملية التنمية السياس .9
 : أهمية الدراسة:4.1

 تنبع أهمية هذه الدراسة لكونها:
تلقى الضوء على إمكانية إحداث التنمية السياسية رغم استمرار االحتالل وغياب الدولة  .1

 الفلسطينية.
ر ذلك على   كونها من البحوث القليلة التي تناولت  العالقة بين النخبة واإلعالم الجديد وأث .2

 التنمية السياسية.
أظهرت دور اإلعالم الجديد في تجاوز سياسة فرض الحصار واإلغالق العسكري على األراضي  .3

الفلسطينية، وذلك بالنظر إلى الحالة االستثنائية التي يعيشها الفلسطينيون، وهو ما مّكن من 
 االستمرار في التنمية السياسية  المطلوبة.

المكتبتين اإلعالمية والسياسية  لمزيد من الدراسات الميدانية في موضوع   تأتي استجابة لحاجة .4
 تأكيد العالقة التبادلية بين علمي اإلعالم والسياسة.

 : فرضيات الدراسة5.1
 : فرضيات كمية:1.5.1

 

  توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيًا بين درجة اعتماد النخبة الفلسطينية على وسائل اإلعالم
 قضايا التنمية السياسية.الجديد و 

  يختلف تبنى النخبة الفلسطينية في االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد  في عملية التنمية
 باختالف المتغيرات الديموغرافية لديهم.

  هناك عالقة ارتباطيه بين درجة اعتماد النخبة على وسائل اإلعالم الجديد  المختلفة ودرجة
 في إحداث التنمية السياسية.الثقة في قدرة هذه الوسائل 

 : منهجية الدراسة:2.5.1
تقع هذه الدراسة في إطار البحوث والدراسات المسحية، وتستند هذه الدراسة على نوعين من  
المناهج هما: المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، مستخدمة المسح الميداني للوقوف على الدور الذي 

بانة التي تم تصميمها كأداة رئيسة لدراسة متغيرات الدراسة، تؤدية النخب، من خالل تصميم االست
 إضافة للمقابلة الشخصية مع جزء من عينة الدراسة.
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 :المنهج الوصفي التحليلي
وتناولت الدراسة اإلعالم الجديد من خالل تعريفه، والتطرق لخصائصه، و وسائلة التفاعلية، 

تمعات، وربطت ذلك بالتعرف على خصائص النخبة وبحثت  في قدرته على التأثير والتغيير في المج
في فلسطين، وخصوصية نشأتها، وتكوينها، وعوامل تشكلها، والتأثير فيها، ودورها في المساهمة في 

 عملية التنمية السياسية داخل المجتمع الفلسطيني.
 المنهج التحليلي:

على الدفع نحو عملية التنمية كما حللت الدراسة العوامل واألسباب التي تؤثر سلبًا أو إيجابًا 
السياسية، وربطت بين اعتماد النخبة على اإلعالم الجديد، وتأثير ذلك على التنمية السياسية في 

 فلسطين، وذلك لتعميق المعرفة العلمية بين النخبة واإلعالم التفاعلي .
 : أدوات الدراسة:6.1

 االستبيان
د النخبة على اإلعالم الجديد في عملية التنمية وتم تصميم االستبانة للتعرف على تأثير اعتما

 السياسية، كأداة رئيسة لجمع  البيانات في اإلطار العملي، و قد وزعت االستبانة على عدة محاور:
 :البيانات الشخصية، و يشتمل على أسئلة حول النوع االجتماعي، والعمر،  المحور األول

 االنتماء التنظيمي.والوظيفة، ومكان السكن و  والمستوى التعليمي،
 :عادات و أنماط استخدام وسائل اإلعالم الجديد. المحور الثاني 
 درجة االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد في تدعيم مفاهيم التنمية السياسية.: المحور الثالث 

 أسباب االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد في التنمية السياسية.: المحور الرابع 

 التأثيرات المحتملة الستخدام وسائل اإلعالم الجديد تجاه التنمية السياسية. :المحور الخامس 

 :صدق وثبات االستبانة
تم قياس صدق وثبات االستبانة من خالل صدق المحكمين، حيث عرضت االستبانة على 
مجموعة من المحكمين المختصين في علمي اإلعالم والسياسية، وكذلك اإلحصاء، للتأكد من أن لها 

قدرة على قياس متغيرات الدراسة التي صممت لقياسها، حيث تمت االستفادة من مالحظاتهم في ال
 (1)إعادة صياغة بعض األسئلة.

 المقابلة

                                                 
هيم أبراش: أستاذ العلووم السياسوية بجامعوة األزهور، د.حسوام الوزعالن: أسوتاذ اإلحصواء بجامعوة األقصوى، د. حسون )د. إبرا  أسماء المحكمين:( 1)

أبوو حشويش: أسووتاذ اإلعوالم بالجامعووة اإلسوالمية، د. طلعووت عيسوي: رئوويس قسوم الصووحافة واإلعوالم بالجامعووة اإلسوالمية، د.موسووى طالوب: أسووتاذ 
اب أسوتاذ العلووم السياسوية بجامعوة األزهور، د. نافوذ بركوات: أسوتاذ اإلحصواء بالجامعوة اإلسوالمية، د. هواني اإلعالم بجامعة األزهور،  د.نواجي شور 

 البسوس: أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اإلسالمية، ،(.
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" من أفراد عينة الدراسة،  حيث تم اختيار األشخاص الذين 10وقد أجريت المقابالت مع "
وع في االنتماء السياسي، والمهني، تمت مقابلتهم بناًء على مجموعة من المعايير من بينها: التن

والجغرافي حرصًا على الوصول لمعلومات دقيقة حول واقع النخبة ودورها في المجتمع الفلسطيني التي 
تتفق خصائصها البيئية والمجتمعية والسياسية. وتركزت محاور األسئلة للنخبة على مفهومهم للتنمية 

لى أي مدى هي محققة بالفعل في  األراضي الفلسطينية، وما هي معيقات تحقيقها، إضافة السياسية، وا 
إلى وجهة نظرهم في مفاهيم سياسية عديدة كالمشاركة السياسية، وكيف ينظرون للعملية الديمقراطية، 

 والتركيز على أدوارهم السياسية المتنوعة كالمشاركة في دعم القضايا الوطنية مثل قضية األسرى.
 مجتمع الدراسة وعينتها:

ع الدراسة هو النخبة الفلسطينية، ويقصد بها في هذه الدراسة الفئات التي تضطلع بقيادة مجتم
المجتمع،  وتقوم بمسؤولياتها المهنية والوطنية؛ إلحداث التغيير السياسي واالجتماعي عبر المسارات 

الفكري  الرسمية والخاصة، والتي تجسدت بالنخبة) السياسية، واإلعالمية، واألكاديمية(، لثرائهم
 والمعرفي.

 

 عينة الدراسة:
اعتمد الباحثون في علم االجتماع السياسي مجموعة من المداخل التي تسهم في تحديد النخبة، 

: مدخل أي نظام سياسي، وهذه المداخل هي للتعرف على تكويناتها، من حيث الدور الذي تلعبه في
 (1)لقياديالشهرة، مدخل المشاركة في اتخاذ القرار، ومدخل المنصب ا

على أربعة أنواع من النخبة، وهى النخبة السياسية،  وركز الجانب التطبيقي في هذه الدراسة
والنخبة الفكرية، والنخبة النقابية، والنخبة األكاديمية، والنخبة اإلعالمية، وتم تحديدها كالتالي: صفوة 

لس الوطني، ومراكز سياسية من أعضاء اللجنة التنفيذية، وأعضاء المجلس التشريعي والمج
االستشارات، وأعضاء القيادات التنظيمية والحزبية، والنخبة الفكرية من الكتاب ،واألدباء، والنخبة 
اإلعالمية، والنخبة النقابية من النقابات والفعاليات الشعبية كنقابة األطباء، والمهندسين، والمعلمين، 

اد العام للمرأة.  واستخدمت الباحثة أسلوب العينة والمحامين،  والنخبة اإلعالمية والصحفيين، واالتح
 50 مبحوث بواقع 150العمدية لتوافقها مع مثل هذا النوع من الدراسات، وتم تحديد حجم العينة من 

 مبحوث لكل نخبة.
 

                                                 
امعوة النجواح الوطنيوة، ، رسوالة ماجسوتير غيور منشورةوو، جالنخب السياسية الفلسطينية وأثرها على الوحدة الوطنية(، 2012( ميسون، عمير،)1)

 14ص
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 : النظرية المستخدمة في الدراسة:7.1
 مدخل االعتماد على وسائل اإلعالم كإطار نظري للدراسة:

 االعتماد:
ض نظريه االعتماد على وسائل اإلعالم قيام الفرد باالعتماد على وسائل إعالميه إلشباع تفتر 

 . (1)احتياجاته من خالل استخدام الوسيلة 
وتتزايد أهمية وسائل اإلعالم لدى الجمهور كلما تزايدت قدرتها على إشباع احتياجاتهم، فيما          

إلعالم بحسب الدور الذي يؤديه في المجتمع، فالنخبة يختلف الجمهور من حيث اعتماده على وسائل ا
مثاًل يزيد احتمال اعتمادها على مصادر متعددة ومتنوعة للمعلومات بخالف الجمهور العادي، ويرتبط 
استقرار النظم السياسية واالجتماعية أو تغيرها بطبيعة االعتماد الذي يبديه الجمهور على وسيلة معينة 

 )2(من وسائل اإلعالم

وتطبيقًا للواقع الفلسطيني من خالل هذه الدراسة، فإن استثنائية الظروف التي خلفها االحتالل        
وتبعاته، أوجدت حالة غير مستقره داخل النظام االجتماعي والسياسي، وهو ما زاد من الحاجة لدى 

المعلومات والتوجهات الجمهور، وتحديدًا النخبة لالعتماد على وسائل اإلعالم الموجودة، والتي توفر 
واألخبار بشكل كبير وسريع ومكثف، كوسائل اإلعالم  الجديد التي زاد انتشارها بشكل الفت وكبير في 
فلسطين كغيرها من دول العالم، ونتيجة لألدوار التي تقوم بها النخبة في قيادة المجتمع أفرادًا 

بديهيًا؛ كونها تعد واحده من عوامل القوة ومؤسسات، فإن اعتماد النخبة على تلك  الوسائل يعد أمرًا 
بالنسبة لهم؛ ألنها تعد مصدرًا قويًا للمعلومات واألخبار التي تتيح لهم نوعًا من المشاركة واالنتشار 
والتأثير داخل المجتمع؛ كون عملية جمع المعلومات في عالمنا المعاصر من أدق وأعقد المشاكل التي 

رار النخبوي سواء في المجال السياسي، أو الثقافي، أو اإلعالمي  أن يتعين على من يسعى التخاذ الق
 .(3) يواجهها، وأن يدخلها في اعتباره

                                                 
، ترجموة: كموال عبود الورؤوف، القواهرة: الودار الدوليوة للنشوور نظرياات وساائل االتصاال(، 1993روكوتش ) -( ملفوين ل. ديفليور، سواندرابول1)

 .224والتوزيع، ص 
، خارجياة فاي إطاار فجاوة المعرفاةدور الصحف والتليفزيون في إمداد الجمهور المصري بالمعلومات عن األحداث ال(،  1996(أمل، جوابر، )2)

 45رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلعالم: جامعة القاهرة، ص
دراسة ميدانية على األكواديميين فوي جامعوات غوزة،  اتجاهات النخبة الفلسطينية نحو متابعة الصحافة اإللكترونية،(، 2007(إيمان، أبوجبة، )3)

 30بحث غير منشور، ص
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 : مصطلحات الدراسة:8.1
 النخبة:
يؤكد عدد كبير من الباحثين في علم االجتماع أن النخبة: تعنى جماعات، أو فئات قليلة         

لعالية، وال يعنى التميز هنا بالضرورة سيطرة النخبة وهيمنتها داخل المجتمع لها مكانتها االجتماعية ا
بالقوة على بقية أفراد المجتمع، بل يشير إلى أن عددًا محدودًا من أفراد المجتمع يتمتعون بسمات لها 
قيمة محددة كالمقدرة العقلية، أو الوضع اإلداري المرتفع، أو التحصيل العلمي، وتتحول النخبة 

سماتها الخاصة هذه إلى جماعات قيادية رائدة في وظائفها، أو مهنها، أو المتخصصة بفعل 
 (1)أنشطتها

األشخاص المتوقع أن يكونوا فاعلين في فئة معينة وفق األدوار  في هذه الدراسة ويعنى بالنخبة
من التي يؤدونها بالنظر إلى الخلفيات االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، واالجتماعية التي خرجت 

رحمها، وعالقاتها بمصادر القوة، والنفوذ، والسيطرة، وتأثرها بالعائالت الوجاهية التي أنتجت تنظيمات 
حزبية على مقاسها، وانتقلت تدريجيًا إلى أحزاب سياسية وطنية تأثرت بأيدلوجيات ثورية وبالوطنية التي 

تها في المجتمع، واالمتيازات النخبوية اُتخذت كأساس للنخبة، والتي اتخذت وطنيتها مقياسًا جديدًا لمكان
التي تتمتع بها، إضافة إلى تصنيفهم بناًء على هيكلية المواقع الوظيفية التي يحتلونها ويمارسون 

 نفوذهم سواء كان في المجاالت السياسية، أو االقتصادية، أو اإلعالمية، أو الثقافية، أو األكاديمية .
 اإلعالم الجديد

( Information Explosionيد التزاوج بين ظاهرة تفجر المعلومات)يمثل اإلعالم الجد
، ويطلق عليه إعالم عصر المعلومات، حيث تتوفر Telecommunication) واالتصاالت عن بعد)

فيه مصادر المعلومات بشكل ميسر، ويتميز اإلعالم الجديد بخاصية ال يوفرها اإلعالم القديم، وهي 
ي يعني قدرة وسيلة االتصال الجديدة على االستجابة لحديث المستخدم ، الذInteractivity التفاعل

تمامًا كما يحدث في عملية المحادثة بين شخصين، هذه الخاصية أضافت بعدًا جديدًا مهمًا إلى أنماط 
 وسائل اإلعالم الجماهيري. 

ي أن ( وهذا يعن Multimediaويتميز اإلعالم الجديد أيضًا بأنه إعالم متعدد الوسائط )
المعلومات يتم عرضها في شكل مزيج من النص، والصورة، والفيديو، مما يجعل المعلومات أكثر قوة 

ويشير إلى حالة من التنوع في األشكال، والتكنولوجيا، والخصائص التي حملتها الوسائل  (،2)وتأثيراً 
( والتخصيص  (Individulityالمستحدثة عن التقليدية خاصة فيما يتعلق بإعالء  حاالت الفردية

                                                 
، مجلووة دمشووق، المجلوود ااتجاهااات األردنيااين نحااو األداء اإلعالماايا دراسااة اسااتطالعية( ،2010، هاديووا كوواتبي، خزنووة،)  (عبوواس مصووطفي، عووزام،1)

 15، ص4-3،العدد 26
 443-244، ص2-1العدد  -26المجلد  –، مجلة دمشق اإلعالم الجديد في عصر المعلومات(، 2010سميرة، ،شيخاني،) ( 2)
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((Customization  وهما تأتيان كنتيجة لميزة رئيسة هى التفاعلية، لذا فإن القرن الحادي والعشرين
 (1).حمل اسم اإلعالم الشخصي والفردي

في هذه الدراسة اإلعالم الحر الخالي من القيود والرقابة، يستخدمه من ويقصد باإلعالم الجديد 
ين الجدد، من مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي" المواطن يمكن أن نطلق عليهم اإلعالمي

مكانياتهم لخدمة أغراض مجتمعية معينة،  الصحفي"، الذين يستطيعون من خاللها توظيف مهاراتهم وا 
يستطيعون عبرها وفي دقائق معدودة اختزال ما يحتاج نشره أليام وربما أسابيع، لذا أصبح يمثل وسيلة 

نشاء قنوات مرئية تكون حقوق  سهلة إليصال المعلومات ونشرها، والتعبير عن اآلراء والتوجهات، وا 
الملكية فيها خاصة باألفراد أنفسهم، كما تمنح مستخدميها ميزه التواصل بشكل مباشر وسريع مع 
اآلخرين، وتلقي الردود بأسرع وقت ممكن، وكل ذلك بواسطة إمكانيات مادية بسيطة، لتتشكل بذلك 

ناتجة عن اندماج ثالثة عناصر وهى: الحاسوب وشبكات اإلنترنت، والوسائط عملية اتصالية 
 المتعددة.

ويطلق على هذا النوع من اإلعالم جملة من المسميات و إن اختلفت في لفظها وشكلها إال 
أنها تبقى متفقة في مضمونها ووظائفها، ويطلق عليها )اإلعالم التفاعلي( أو )اإلعالم البديل( 

 االجتماعي( .أو)اإلعالم 
وتم التركيز في هذه الدراسة على أشهر أربع وسائل لإلعالم الجديد وأكثرها استخدامًا من قبل 

 الماليين وهي) الفيس بوك، والتويتر، واليوتيوب، والمدونات(.  
 التنمية السياسية:

، أنها (2)هناك الكثير من التعريفات التي استخدمت  لمفهوم التنمية السياسية، إذ يرى بعضهم
تشير إلى إقامة األبنية التي تسمح بالمشاركة الشعبية في العملية السياسية، وخلف جهاز إداري قادر 
على تنفيذ السياسات اإلنمائية بشكل فعال، وتلبية حاجات ومطالب المواطنين، وبناء الديمقراطية وما 

رساء قواعد ا لديمقراطية، وخلق ثقافة سياسية يرافقها من إنشاء المؤسسات السياسية الديمقراطية، وا 
 لتعزيز الوالء القومي بداًل من الوالءات المحلية، وتشجيع عملية المشاركة السياسية.

أما صموئيل هنتجتون فيرى أن مقومات الحداثة السياسية وبالتالي التنمية السياسية تتمثل في 
ر، وانسالخ السلطة عن الشخص ترشيد السلطة، أي ممارستها وتداولها يجرى على أساس وجود الدستو 

الحاكم، وتمايز السلطات والوظائف السياسية، أي مبدأ فصل السلطات، وعدم جمع وظيفتين في يد 

                                                 
 7-5، دار الشروق،عمان، صاإلعالم الجديدا ،دراسة في مداخلة النظرية و خصائصة العامة(، 2007(عباس مصطفي، صادق، )1)
 31، ص2003، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع،تنمية المجتمع من التحديث إلى العولمة(، 2003(على، غربي، وآخرون، )2)
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هيئة واحدة، والمشاركة السياسية من المواطنين سواء أكان اختيار الحكام أو التأثير في عملية صنع 
 .(1)القرارات

عملية التحديث والتغيير السياسي بهدف  الدراسةويقصد بالتنمية السياسية في هذه 
تعزيز االستقرار العام والسلم االجتماعي، عن طريق تطوير القوانين الناظمة للحياة العامة، وتحفيز 
المشاركة الشعبية، وا عادة تنظيم الهياكل المؤسسية العامة، واالنتقال بمفاهيم االنتماء والمشاركة 

يز التطبيق، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية، والمشاركة في السياسية من مراحلها النظرية إلى ح
االنتخابات، والترشح، واالنتماء الحزبي، والعضوية في النقابات، والجمعيات، والعمل على تحقيق 
تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات، وتأكيد الحريات العامة في ظل سيادة القانون، وقيام مجتمع 

يجاد مجتمع قائم على ينظم العالقة بين األفرا د والجماعات وبين هؤالء وبين السلطة الحاكمة ، وا 
 التعددية يؤمن بالتداول السلمي للسلطة بين األحزاب والتيارات المختلفة. 

 : مراجعة بعض الدراسات السابقة:9.1
من خالل مسح التراث العلمي، ووفق ما أمكن االطالع عليه، هناك العديد من البحوث 

التي تناولت األبعاد الثالثة لهذه الدراسة، وهي: النخبة، واإلعالم الجديد، والتنمية السياسية،  والدراسات
 وتم تقسيم هذه الدراسات وفق المحاور التالية:

 الدراسات المتعلقة بالنخبة الفلسطينية. .1
 الدراسات المتعلقة باإلعالم الجديد. .2
 الدراسات المتعلقة بعملية التنمية السياسية. .3
 : الدراسات المتعلقة بالنخبة:أوالا 
(  دور العوامل الخارجية في تشكيل النخبة  الفلسطينية في 2011) دراسة نردين الميمي .1

 :  (2)أواخر الدولة العثمانية ا القرن التاسع عشر وفترة االنتداب
اث تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات التاريخية التحليلية التي تسعى إلى تحليل وتفسير األحد 

التاريخية ،حيث تعالج الدراسة موضوع القيادات والنخبة الفلسطينية في فترتين زمنيتين مترابطتين هما 
أواخر الدولة العثمانية والفترة التالية لها االنتداب البريطاني على فلسطين، وقد خلصت   19القرن 

مهما في التأثير على النخبة  الدراسة إلى نتائج عديدة  كان أهمها أن العوامل الخارجية لعبت دوراً 
الفلسطينية في أواخر الدولة العثمانية وأوائل عهد الدولة البريطانية، كما تحدثت الدراسة عن أن 

                                                 
،  دار الجامعوة الجديودة ؤية جديدة للواقع السياسي في العاالم الثالاثالتخلف السياسي وغايات التنمية السياسية، ر (، 2008(أحمد، وهبان،)1)

 20للنشر،  اإلسكندرية، ص 
، وفتاارة االنتااداب19دور العواماال الخارجيااة فااي تشااكيل النخبااة الفلسااطينية فااي أواخاار الدولااة العثمانيااة القاارن (، 2011نووردين، الميمووي،)( 2)

 .2011غد للدراسات الدولية،سلسلة أوراق عمل، جامعة بير زيت، معهد أبو ال



11 

 

العوامل الخارجية ساهمت سواء على المستوى العربي أو الدولي على تعزيز االنقسام على المستويات 
لتنشئة الثقافية، والتعليمية، واالختالف في الوالءات الفكرية و السياسية، وجاء هذا االنقسام الختالف ا

واالرتباطات االقتصادية والسياسية مع الحكومة، والقوى، واألحزاب المتعددة في العالم العربي، كما أن 
النخبة الفلسطينية  افتقدت إلى شخصية مركزية تجمع حولها غالبية كبيرة من أعضائها، ويتضح  

نية في عهد االنتداب لم تكن سوى مستوى من األحداث الدولية، ولم تستطع أيضًا أن النخبة الفلسطي
 في النهاية مواجهة الحقائق المترتبة على بناء بريطانيا للكيان الصهيوني وتعزيز تواجده في فلسطين .

(: الحاج أمين الحسيني بين العقائدية التقليدية والواقعية 2007دراسةا أيمن يوسف ) .2
 : (1)حالة في النخبة السياسية الفلسطينيةالسياسية، دراسة 

وتطرق البحث إلى موضوع النخبة السياسية الفلسطينية في فترة االنتداب البريطاني من خالل      
الرجوع لسيرة الحاج أمين الحسيني، حيث استعرض  البحث النظريات المتعددة حول النخبة والصفوة 

فلسطيني على وجه الخصوص، كما تطرق الباحث لتعريف بشكل عام والنخبة في السياقين العربي وال
العقائدية والواقعية السياسية، ومكانة كل منهما في فكر الحاج أمين الحسيني، وممارسته وخاصة في 
دارة الصراع مع اليهود واإلدارة البريطانية في فلسطين، وعمدت الدراسة إلى الوقوف  أوقات األزمات وا 

ربط النخبة السياسية الفلسطينية مع األحداث المتتالية على الصعيدين  على طبيعة العالقة التي ت
اإلقليمي والدولي، وتحليل قدرتها لحماية المصالح الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني في ظل عولمة 
السياسة واالقتصاد وكذلك التفحص والتعمق في فهم القدرات الكاريزماتية والشخصانية التي تمتلكها 

السياسية الفلسطينية في تحريك الشارع الفلسطيني، و تجييره بشكل ذكي في سبيل تحقيق النخبة 
الهدف األكبر وهو التحرير، ولمعرفة مدى تجاوب الشعب الفلسطيني لهذه الدعوات وقناعته 
رة ومصداقيتها، مع إمكانية الربط بين النخبة السياسية تاريخيًا، والتقائها مع النخبة الفلسطينية المعاص

التي تقود العمل الوطني والنضالي الفلسطيني اليوم، وقد توصلت الدراسة إلى  عدد من النتائج حيث 
تدخل عدة عوامل ومتغيرات في صناعة النخبوية والقيادة في السياق الفلسطيني يقف على رأسها: البعد 

ى القرب من المؤسسة العائلي، والعشائري، واالشتراك في النضال والكفاح ضد عدو خارجي، إضافة إل
الدينية، والقدرات الشخصية، والكارزماتية، والمنزلة االجتماعية حيث إن مستوى ومفهوم العقيدة الدينية 
في الفكر السياسي عند المفتي جاء لخدمة البعد السياسي، ولم يكن فكرًا دينياً  أصياًل، بمعني أن 

إسالميًا متعصبًا لفكرة إنشاء دولة إسالمية في الحاج أمين الحسيني  لم يكن إسالميًا أصوليًا، أو 
نما كانت عالقاته مع المسلمين وغير المسلمين لخدمة الهدف السياسي األول، وهو  فلسطين، وا 

 التحرير من االنتداب البريطاني ومن العصابات الصهيونية.

                                                 
 الحاج أمين الحسيني بين العقائدية التقليدية والواقعية السياسية: دراسة حالاة فاي النخباة السياساية الفلساطينية،(، 2007( يوسف، أمين،)1)

 566-541بحث منشور في مجلة جامعة النجاح لألبحاث، الجامعة العربية األمريكية، جنين،ص
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 ثانياً: الدراسات المتعلقة باإلعالم الجديد:

عالم الجديد بحرية الرأي والتعبير في فلسطين ا ( عالقة اإل2011محمود الفطافطة ) .1
 :(1)الفيسبوك نموذجاا 

وهدفت هذه الدراسة المطولة إلى معرفة عالقة اإلعالم الجديد بحرية الرأي والتعبير في        
فلسطين مع التركيز على موقع التواصل االجتماعي " الفيس بوك " لما له من أهمية من حيث اإلقبال 

 في تجسيد مثل هذه الحرية، سواء أكان ذلك في العالم االفتراضي، أو في العالم الواقعي. عليه، وأثره
وسعت الدراسة إلى تفكيك العالقة بين اإلعالم الجديد ومفرداته المرتبطة بالمجال العام 

االجتماعية وبالتحول االجتماعي، وكيف  بالبنيةوالمجال االفتراضي وحتى الرأي العام وعالقة ذلك 
مكن أن يؤثر ويشكل أحدهما باآلخر.  كما حاولت الدراسة رصد العالقة بين التطور الكوني الهائل ي

في ثورة المعلومات واالتصاالت، ومدى تأثير كل ذلك على الواقع الفلسطيني بما له من خصوصيات 
ع حرية وما يعيشه من تحوالت أحياًنا هادئة وأخرى سريعة ومفاجئة. وعمدت الدراسة إلى رصد واق

الرأي والتعبير في فلسطين، ومدى التبادل واالستفادة التي من الممكن أن يوفرها المجال االتصالي 
الجديد للحركات االجتماعية الفلسطينية في تنظيم ذاتها والتعبير عن أحالمها في قضايا كبرى أهمها: 

ت الفلسطينية على صفحة الفيس االحتالل واالنقسام. وقامت الدراسة بقراءة متأنية لعينة من المجموعا
بوك لمعرفة مدى انعكاس مفرداتها ومضامينها وحتى أشكالها على الحالة الفلسطينية في مواضيع 
مهمة وساخنة مثل: االنقسام، والمطالبة بحرية التعبير والشفافية، كما خلصت الدراسة إلى  مجموعٍة 

ز حرية التعبير وا عطائها متنفسًا وطريقة للنشر، من النتائج، كان أهمها: أن المجال التقني أسهم بتعزي
لكنه لم يبن ثقافة االختالف واحترام الرأي اآلخر. وأن هنالك ارتباكًا في الشارع الفلسطيني حول 
العالقة بين تقنيات التواصل االجتماعي وحرية التعبير رغم أن هناك نسبة كبيرة ترى أنه يعززها، 

ي نسخته الفلسطينية متشبع بأسس وصفات البنية الفلسطينية في عالوة على أن اإلعالم الجديد ف
عالقتها الداخلية وعالقتها مع االحتالل، وأن هناك ضعفًا في األدبيات األكاديمية المتعلقة بنظريات 
التحول وعالقتها بنظريات الوسائط االتصالية في المشهد الفلسطيني، إضافة إلى أن األحزاب 

والسياسية ما زالت هي سيدة الموقف، وهي التي تتحكم من ناحية غير مباشرة  والتنظيمات االجتماعية
بالحراك اإللكتروني على المجال االفتراضي، وأن  الجهد الفلسطيني استغل اإلعالم الجديد لبناء رأي 
عام، لكنه لم يستطع تجاوز طرق العمل التقليدية في األداء الفلسطيني في كافة حقوله. ولم تستطع 

مات المجتمع المدني خلق قاعدة جماهيرية كافية لتحقيق التوازن مع البنى التقليدية بشكل حد من منظ
 قوة فاعلية التواصل االجتماعي.

                                                 
"، بحوووث منشوووور، المركوووز عالقاااة اإلعاااالم الجدياااد بحرياااة الااارأي والتعبيااار فاااي فلساااطينا الفيسااابوك نموذجااااا (،2011)محموووود، الفطافطوووة،  (1)

 الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية )مدى(.
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وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات، كان من أبرزها: أن  حرية الرأي ال تعني حرية 
لسطينيين والتربويين تعزيز ثقافة التشهير، فهي مرتبطة بثقافة الديمقراطية؛ لذلك على الفاعلين الف

االختالف ومفاهيم الديمقراطية، وأن على صناع القرار الفلسطيني العمل على بناء ثقافة االختالف 
وحرية التعبير، لضمان التحول الديمقراطي السليم، كما يجب الوصول إلى ميثاق شرف يعزز 

 ر الصحفي، والمعلومة الصحفية.المسؤولية االجتماعية، ويفرق بين الحملة الصحفية، والخب
 :( 1) ( اإلعالم الجديد في عصر المعلومات2010دراسةا سميرة شيخاني ) .2
يقع هذا البحث ضمن البحوث المسحية الوصفية؛ كونه يصف ظاهرة اإلعالم الجديد الناتجة        

تاحة العديد من خدمات االتصال الحديثة، وذلك من خالل تحل يل مضمون عن تفجر المعلومات، وا 
وسائل تكنولوجيا االتصال عن بعد التى ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث استهدفت 
الدراسة الدول الصناعية المتقدمة "الواليات المتحدة األمريكية، ودول غرب أوروبا، و اليابان" بوصفها 

شف عن ماهية اإلعالم الجديد أكبر دول العالم امتالكًا لوسائل االتصال الجماهيري،، كما يسعى للك
الذي ولد في عصر المعلومات في ضوء ظاهرتين بارزتين تميز بهما هذا العصر، وهما: ظاهرة تفجر 
المعلومات واالتصال عن بعد، وكذلك التعريف باإلعالم الجديد، وتحديد سماته، والعوامل التي أسهمت 

مها في توصيل رسائله  االتصالية، والتحوالت في ظهوره وتطوره، وتحديد الوسائل التقنية التي يستخد
الكبرى في صناعة الصحافة المطبوعة والوسائل اإللكترونية، كما سعى البحث للوقوف على تأثيرات 
هذا النمط اإلعالمي الجديد في وسائل االتصال. وتوصلت الدراسة إلى أن عصر المعلومات أفرز 

النظم اإلعالمية السابقة، ويتميز عنها بالعديد من السمات نمطًا إعالميًا جديدًا يختلف في مفهومة عن 
أهمها: التفاعلية، وتفتيت االتصال، والالتزامنية، وقابلية التحويل، وقابلية التواصل، وقابلية التحرك، 
والوسائط المتعددة، والشيوع واالنتشار، كما بينت الدراسة أن تكنولوجيا اإلعالم الجديد أحدثت تحوالت 

ي صناعة الصحافة المطبوعة، وفي صناعة السينما واإلذاعة و التلفاز، وأكدت أن هذه جذرية ف
التقنيات تركت تحوالت عديدة لوسائل االتصال الجماهيري لعل أهمها اكتساب هذه الوسائل طابعًا 

ظائفها دوليًا، وانتقالها إلى اإلقليمية بداًل من المركزية، وتحسين جودة منتجاتها ال سيما ما يتعلق بو 
 اإلخبارية.

                                                 
  524-435، العدد األول والثاني، ص26، مجلة جامعة دمشق، المجلة اإلعالم الجديد في عصر المعلومات(، 2010( سميرة، شيخاني، )1)
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 ثالثاا:الدراسات المتعلقة بعملية التنمية السياسية:
( بعنوان: حرية الصحافة في عهد السلطة الفلسطينية 2005دراسةاسهيل شحادة خلف ) .1

وأثرها على التنمية السياسية في فلسطين ا الضفة الغربية وقطاع  2004-1994من عام 
 :(1)" غزة

لدراسات المسحية التي تتبع المنهج الوصفي التحليلي، حيث وتقع هذه الدراسة ضمن ا    
استعرض الباحث الواقع العملي للحريات في األراضي الفلسطينية من خالل متابعة االنتهاكات التي 
تتعرض لها الصحافة الفلسطينية ووسائل اإلعالم في عهد السلطة الفلسطينية، كما تطرق الباحث إلى 

سائل اإلعالم الفلسطينية، وكيفية تعاطي وسائل اإلعالم مع تلك الرقابة، الرقابة التي تخضع لها و 
وحجم تأثيرها على واقع الحريات في المناطق الفلسطينية، كما ربط بين حرية الصحافة وتأثيرها على 
التنمية السياسية والتغيير السياسي في فلسطين، حيث تكمن مشكلة الدراسة في القصور الذي اعترى 

الفلسطينية في ممارستها للدور المطلوب منها في التنمية السياسية في أوساط المجتمع الصحافة 
الفلسطيني، حيث إن الصحافة لم تقم بالتطرق إلى بعض القضايا الداخلية المهمة إال بصفتها ناقاًل 

أن غياب للحدث، وأحيانًا ال تورده إطالقًا، وعليه فإن الباحث ينطلق في نظرته للمشكلة من اعتقاده ب
الحرية عن الصحافة الفلسطينية قد حال بينها وبين ممارسة الدور المطلوب منها في عملية التنمية 
السياسية.وتوصلت الدراسة إلى  نتيجة مفادها أن الفترة التي تغطيها الدراسة والتي تمتد من العام 

على حرية الرأي والتعبير  لم تكن فترة مثالية بالنسبة للصحافة واإلعالم، وانعكاس ذلك 1994-2004
 في األراضي الفلسطينية، وأن ال مؤشرات على تحسن حالة الديمقراطية في األراضي الفلسطينية.

( بعنوان ا اإلطار القانوني القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة 2007دراسة أنغام مسعود ) .2
 :(2)2004وحتى  1994وأثره في التنمية السياسية منذ 

هذه الدراسة بالحالة الفلسطينية الساعية للبناء ولم تصل له بعد، إضافة إلى المناداة  عنيت        
باإلصالح دائمًا وباستمرار من عدة أطراف فلسطينية، وسعت الدراسة إلى التعرف على مدى قدرة 

ة في اإلطار القانوني القائم في مناطق الحكم الذاتي على عملية التنمية السياسية، حيث لجأت الباحث
هذه الدراسة إلى استخدام أكثر من  منهج لتحقيق أهداف الدراسة منها: المنهج التاريخي والمنهج 
الوصفي التحليلي كون الدراسة تتناول الفترة الزمنية المذكورة، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن الثقافة 

سية بالشكل المطلوب، وأن القانونية للمجتمع الفلسطيني ال تسمح له أن يمارس عملية التنمية السيا
المجتمع يعاني من قيادة تؤمن بالشخصنة واالستعالء على القانون واالنتقائية في تطبيقه، وأن المجتمع 

                                                 
وأثرهااا علاااى التنميااة السياساااية فاااي  2004-1994حرياااة الصااحافة فاااي عهااد السااالطة الفلساااطينية ماان عاااام (،  2005(سووهيل، خلووف،)1)

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية. فلسطين، )الضفة الغربية وقطاع غزة(،
، رسووالة 2004-1994بيااة وقطاااع غاازة وأثاره فااي التنميااة السياسااية منااذاإلطااار القاانوني القااائم فااي الضاافة الغر ( ، 2007(أنغوام، مسووعود،)2)

 ماجستير غير منشور،جامعة النجاح الوطنية
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يعتنق فكر الفوضى، والتعدي على القانون، والتهرب منه، وعدم االنصياع إليه، إضافة إلى ظاهره 
ي، والناتجة عن عدم احترام القانون، والنظر إليه االستهانة بالقانون المتفشية داخل المجتمع الفلسطين

كضرورة ملحة لتنظيم المجتمع، بل ينظر إليه نظرة نفعية أكثر منها ضرورة، وهو ما ال يبشر بحسب 
 الباحثة بنجاح عملية التنمية السياسية في فلسطين.

 جاهت السياسية التنمية في األوروبي االتحاد ( بعنوان: دور2009فضل) دراسة اعصام .3
 :(1) م(    1991-  2007الفلسطينية المحتلة األراضي
 على ومعرفة تأثيرها التنموية، األوروبي االتحاد سياسات على الوقوف إلى الدراسة هذه تهدف

 إذا وفيما وقطاع غزة، الغربية الضفة في واألمنية، ،والسياسية، واالجتماعية، االقتصادية األوضاع
 مجرد أنها كانت أم مستقلة، فلسطينية دولة قيام على يساعد نيفلسطي اقتصاد بناء في ساهمت
 الضوء الدراسة وتلقي هذه أمنها. وضمان إسرائيل، لحماية تنموي  اقتصادي طابع ذات أمنية سياسات

 1991 عام للسالم مؤتمر مدريد انطالقها عقب منذ السلمية العملية في األوروبي السياسي الدور على
 على الباحث ، حيث وقف2007عام  نهاية في انعقد الذي للسالم أنابوليس مؤتمر إلى وصوال م،

 بناء في المانحة الدول وبقية أنابوليس، ودوره مؤتمر وحتى السلطة قيام منذ التنموية االتحاد سياسات
 هذه خالل الفلسطيني للشعب االتحاد التي قدمها المساعدات الباحث وذكر مستقل، فلسطيني اقتصاد
 المتكررة اإلسرائيلية االنتهاكات من وموقفه السياسية الفلسطينية، اإلصالحات في دوره وناقش الفترة،
 ضد إسرائيل انتهجتها التي الجماعي العقاب سياسة و من القدس، ، وتهويد المستوطنات بناء من

 ياسيةالس التنمية على الدراسة حدود و تقتصر .الثانية ظل االنتفاضة في خاصة الفلسطيني الشعب
 الدراسة. أهداف يخدم ما بمقدار للتنمية االقتصادية التطرق  مع األولى بالدرجة

 تقديم هذه وراء من األوروبي االتحاد هدف أهمها: أن النتائج من إلى مجموعة الباحث وخلص
 السلطة بمكافحة التزام بمدى المساعدات هذه ربط خالل من إسرائيل، أمن حماية هو المساعدات
 في السلمية في العملية سياسي دور عن البحث هو الهدف اإلرهابية(، و(  للمنظمات وقمعها اإلرهاب،

 هذا أقتصر لو حتى التسوية السلمية، ملف وعلى المنطقة على األمريكية المتحدة الواليات هيمنة ظل
 سياسي دور للعب المساعدات ترجمة ورقة في فشل أنه إال المساعدات، تقديم على البداية في الدور
 ولهذا العرب، لصالح منحازاً  دوره أن التي رأت واإلسرائيلية األمريكية لإلمالءات خضوعه نتيجة فاعل
 المنطقة العربية. في األمريكي للدور ومكمالً  ثانويًا، بقي

 

 التعليق على الدراسات السابقة:
دة، تبين لنا أن بعد االطالع على كافة الدراسات السابقة التي كانت في فترات زمنية متباع
 الدراسة تتفق مع الدراسات السابقة في بعض الجوانب وتختلف معها في جوانب أخرى:

                                                 
(، رسوالة ماجسوتير 2007-1991دور االتحاد األوروبي في التنمية السياسية تجاه األراضي الفلسطينية المحتلاة)( 2009(عصام، فضول،)1)

 غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية.
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 ولعل أبرز جوانب االتفاق مع تلك الدراسات :
   أن جميع الدراسات السابقة التي ورد ذكرها تحدثت عن متغير واحد على األقل من المتغيرات

لدراسات السابقة إلى ثالثة محاور تمثل جميعها كل المذكورة في هذه الدراسة، حيث تم تقسيم ا
 متغير من متغيرات الدراسة والمحصورة  بالنخبة، واإلعالم الجديد، والتنمية السياسية.

  وأن غالبية الدراسات السابقة استخدمت المنهج نفسه المستخدم في هذه الدراسة، وهو المنهج
 امًا في الدراسات اإلنسانية .الوصفي التحليلي؛ كونه األكثر انتشارًا واستخد

  واتفقت الدراسة بشكل كبير مع دراسة محمود الفطافطة؛ كونها تدرس بشكل رئيس اإلعالم
الجديد، وتحديدًا الفيس بوك، وهو ذاته موضوع الدراسة بفارق أن دراسة الفطافطة ركزت على 

ئل اإلعالم الجديد، وسيلة واحدة من وسائل اإلعالم الجديد في حين شملت الدراسة كافة وسا
 األكثر انتشارًا  وهي: ) الفيس بوك، وتويتر، و اليوتيوب( .

   كما أن دراسة الفطافطة عمدت إلى رصد واقع حرية الرأي والتعبير في فلسطين، ومدى
التبادل واالستفادة التي من الممكن أن يوفرها المجال االتصالي الجديد للحركات االجتماعية 

يم ذاتها والتعبير عن أحالمها في قضايا كبرى أهمها: االحتالل واالنقسام، الفلسطينية في تنظ
 وهو ما حاولت الدراسة التطرق إليه.

  اتفقت هذه الدراسة مع دراسة  أنغام مسعود في أن الثقافة القانونية للمجتمع الفلسطيني ال
يعاني من قيادة  تسمح له أن يمارس عملية التنمية السياسية بالشكل المطلوب، وأن المجتمع

 تؤمن بالشخصنة واالستعالء على القانون واالنتقائية في تطبيقه.
 .معظم الدراسات السابقة أجريت في بيئات تختلف عن البيئة الفلسطينية 

 :أما جوانب االختالف مع الدراسات السابقة  فتمثلت في 
  ت اإلعالم الجديد أو على الرغم من توافر جزء من الدراسات السابقة التي بحثت في موضوعا

حتى النخبة إال أن الدراسة تبقى من البحوث النادرة التي  تربط بين الجانبين، وتسعى لقياس 
ذلك على مجمل الحياة السياسية الفلسطينية، وتحديدًا مساهمة النخب في عملية التنمية 

 السياسية .
 معينة داخل المجتمع، في  ن معظم الدراسات السابقة كانت عينة الدراسة فيها محددة  بفئةأ

حين أن عينة هذه الدراسة أكثر شمولية، حيث ضمت أربعة أنواع من الصفوة، وهى النخبة 
 السياسية، والنخبة الفكرية، والنخبة النقابية، والنخبة اإلعالمية.

  أن دراسة سميرة شيخاني أكدت  على أن التقنيات التي يتميز بها اإلعالم الجديد تركت
دة لوسائل االتصال الجماهيري لعل أهمها اكتساب هذه الوسائل طابعًا دوليًا، تحوالت عدي

وانتقالها إلى اإلقليمية بداًل من المركزية، وتحسين جودة منتجاتها ال سيما ما يتعلق بوظائفها 
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اإلخبارية، في حين أن هذه األطروحة لم تركز على هذا الجانب بقدر تركيزها  على تأثير 
 م الجديد على الواقع الفلسطيني.تقنيات اإلعال

   تطرقت دراسة سهيل شحادة خلف إلى الربط بين حرية الصحافة وتأثيرها على التنمية
السياسية والتغيير السياسي في فلسطين، حيث تكمن مشكلة الدراسة لديه  في القصور الذي 

لسياسية في أوساط اعترى الصحافة الفلسطينية في ممارستها للدور المطلوب منها في التنمية ا
حيث إن الصحافة لم تقم بالتطرق إلى بعض القضايا الداخلية المهمة إال  المجتمع الفلسطيني،

على عكس ما أظهرته هذه األطروحة من دور  لإلعالم الجديد في  بصفتها ناقاًل للحدث،
 ه.التركيز على القضايا الداخلية، وليس فقط بصفتها ناقلة للحدث، بل مفسرة ومحلله ل



 
 
 
 

 مت ي 

 

  دعال   جل ة 

 وأث ه على  حليا    سياسير
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 المبحث األول : اإلعالم الجديد مفهومه وتعريفاته  نشأته و وسائلة:
تتلخص فكرة عمل شبكات االنترنت في أنها تمثل تفاعاًل بين العقل البشرى والحاسوب على 

هاتهم السياسية، والتعبير عن ذواتهم، وتكثيف نحو يجعل من السهل على مستخدميها نقل آرائهم وتوج
التأييد واالهتمام بمطالبهم وقضاياهم، وتحديدًا عبر مواقع التشبيك االجتماعي مثل: الفيس بوك، 
وتويتر، واليوتيوب، لذا تتطرق للجمع بين اآلفاق المختلفة، والمداخل المتعددة لفهم اإلعالم الجديد، 

انعكاسًا لحالة االنقالب الهائلة، ليس في نظم االتصال وحدها ولكن في  ومظاهره، وتطبيقاته باعتبارها
 الطريقة التي يعيش بها اإلنسان المعاصر.

 : تطبيقات الويب:ا اإلعالم الجديدا 1.1.2
نشأ عن المزاوجة بين شبكات االنترنت" الويب" واإلعالم ما بات يعرف باإلعالم الجديد 

في ستينيات القرن الماضي، األمر الذي أنعكس على سهولة تبادل والشبكات االجتماعية، وتحديدًا 
المعلومات واألخبار، حيث بدأت تتبلور مع مرور الوقت وظائف شبكات االنترنت الجديدة لتشمل 

 World Wideمكونات عديدة، كدعائم البريد االلكتروني، وبروتوكالت نقل الملفات، والويب أو 
Web""اختصارًا ل " "WWWويب هو أحد مكونات االنترنت، وليس هو االنترنت في حد ذاته "، فال

 .(1)كما هو شائع لدي الكثيرين
ومنذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي أصبحت وسائل اإلعالم أكثر تفاعاًل وتناغمًا  

" عبر تبادل المعلومات بشكل تفاعلي متعدد Convergenceفي ظل ظاهرة التزاوج التكنولوجي "
ط التي تتضمن الصور، والنصوص، والصوت، والفيديو، والرسومات المتحركة، والتي تدخل الوسائ

جميعها في بوتقة واحدة، عمادها النظام الرقمي، حيث تعد شبكة اإلنترنت وسيطًا اتصاليًا جديدًا 
بالنسبة لوسائل اإلعالم األخرى، كما أصبحت تضم أكثر من نمط اتصالي تنوعت بين الشخصي، 

  .(2) ي، والجماهيري، دون حدود واضحة تفصل بين تلك األشكالوالجمع
 2.0: مفهوم الويب 2.1.2

. فهذا المصطلح ليس له تعريف موحد عالمي 02.ال يوجد تعريف واضح لمصطلح الويب 
موجة المواقع الجديدة التي تعتمد في تكوينها على الشبكات  متفق عليه، ولكن هناك من يعرفه" بأنه

( وهي الصفحات التي  wikiوبرمجيات الويكي (hi5.com مثل:  Social Networks االجتماعية
 عليها، أو المواقع التي تسمح بوضع المفضالت على اإلنترنت يستطيع زائر الموقع التعديل

(Favorites) اآلخرون االطالع عليها، والبحث فيها مثل: موقع بحيث يستطيع del.icio.us)  )
                                                 

بحووث منشووور، جامعاووة بوواجي مختووار  الشاابكات االجتماعيااة واإلعااالم الجديااد، 2.0لوياابا(، 2009يمووان، بخوووش، حسووام الوودين، مرزوقووي، )(إ1)
 عناب، الجزائر.

استخدام طلباة الصاحافة فاي جامعاة النجااط الوطنياة لشابكة االنترنات واإلشاباعات المتحققاة منهاا فاي تعزياز ( 2012ضهير،) يناير  (فريد،2)
 ،.489ص-423، ص1، العدد 20، مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية، المجلد هم الصحفيةقدرات
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وهناك مجموعة اقع التي تستمد قوتها من تفاعل المستخدمين أنفسهم فيما بينهم، المو  وعليه  فهي جميع
 Face وصاحبة الريادة في تلك التقنيات وهي)  2.0من المواقع العامة هذه المواقع هي عمالقة الويب 

book  وDelecious    وFeliciter وSecond life وWikipedia  وYou tube(1). 
(، الذي تتعدد مداخله في سياقات تاريخية New Mediaم الجديد)وبذلك بدأ ظهور اإلعال

مختلفة، فبافاليك يراه من خالل مدخلي الثورة الرقمية واإلنترنت وما يليهما من تطبيقات في الخمسين 
اللذين يريا انطالقته من خالل   Owenواوين  Davis عامًا الماضية، وباحثون آخرون مثل: ديفيس

 .(2)اإلعالمية الجديدة التي غيرت تمامًا نموذج اإلعالم التقليديمجموعة من األشكال 
طفرة جديدة في عالم اإلعالم  (New Media) فيما يرى محمد صادق أمين بأن اإلعالم الجديد

باالنتشار، والتوسع، واالمتداد، حيث دخلت عالم التنظير  بدأت مطلع العقد الحالي، وهي آخذه
 والدراسات .
 إلعالم الجديد:: تعريف ا3.1.2

ويعرف أمين اإلعالم الجديد بأنه" ذاك اإلعالم الذي وفر للمستخدمين فرصة وضع     
بصماتهم في صياغة الرسالة اإلعالمية، ليتحولوا من مجرد مستقبلين للمعلومة إلى شركاء في 

 المتلقيصياغتها، فيما بات يعرف اليوم بمصطلح) المواطن  الصحفي(، وفق آلية تعتمد على تفاعل 
(Interactivity) يكون تعليق، أو رأي، أو  بحيث يكون له رد فعل على ما يرسل له من معلومات؛ قد

مصدرًا للمعلومة  -أحيانا -قد يكون هو معلومة يملكها تدعم أو تفند رأي وسيلة اإلعالم التقليدية، بل
 (3)تعتمدها وسيلة اإلعالم.

( لوصف بعض Digital Mediaه "اإلعالم الرقمي )الدكتور عباس صادق فيعرفه بأن أما      
تطبيقاته التي تقوم على التكنولوجيا الرقمية مثل: التلفزيون الرقمي، والراديو الرقمي، وغيرهما، أو 
لإلشارة إلى أي نظام أو وسيلة إعالمية تندمج مع الكمبيوتر. ويطلق عليه اإلعالم التفاعلي 

(Interactive Mediaطالما توفرت ح ) ،الة العطاء واالستجابة بين المستخدمين لشبكة االنترنت
 .(4)والتلفزيون، والراديو التفاعليين، وصحافة االنترنت، وغيرها من النظم اإلعالمية التفاعلية الجديدة

(" بأنه مصطلح يستخدم لوصف أشكال من أنواع االتصال Jonesفيما يعرفه جونز )
لكومبيوتر كمقابل لإلعالم القديم، التي تشمل الصحافة المكتوبة اإللكتروني، أصبح ممكنًا باستخدام ا

(. ويتميز Staticوغيرها من الوسائل الساكنة ) -إلى حد ما  -من جرائد، ومجالت، وتلفزيون، وراديو 

                                                 
 .10( المرجع نفسه، ص 1)
 29"، دار الشروق،  عمان، ص  اإلعالم الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات(، 2008(  عباس مصطفى، صادق، )2)
، مقاااااااااااال منشاااااااااااور علاااااااااااى New Mediaلجديااااااااااادنظااااااااااارة علاااااااااااى مفهاااااااااااوم اإلعاااااااااااالم ا(  أموووووووووووين صوووووووووووادق، محمووووووووووود، 3)

http://www.kurdiu.org/ar/wtard.php?pageid=3143 
 .30، مرجع سبق ذكره ص اإلعالم الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات( صادق،عباس مصطفى، 4)

http://www.kurdiu.org/ar/wtard.php?pageid=3143
http://www.kurdiu.org/ar/wtard.php?pageid=3143
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اإلعالم الجديد عن القديم بخاصية الحوار بين الطرفين،) صاحب الرسالة ومستقبلها(، ومع ذلك فإن 
عالم الجديد والقديم ذابت؛ ألن القديم نفسه أعيد تكوينه، وتحسينه، ومراجعته ليلتقي الفواصل بين اإل

 .(1)مع الجديد في بعض جوانبه
 وينقسم اإلعالم الجديد إلى أربع أقسام:

وتطبيقاتها، وهو جديد كليًا بصفات  Onlineاإلعالم الجديد القائم على شبكة االنترنت  -1
  .سرعة، وتتوالد عنه مجموعة من تطبيقات ال حصر لهاوميزات غير مسبوقة، وهو ينمو ب

اإلعالم الجديد القائم على األجهزة المحمولة، بما في ذلك أجهزة قراءة الكتب والصحف، وهو  -2
أيضًا ينموا بسرعة، وتنشأ منه أنواع جديدة من التطبيقات على الوسائل المحمولة المختلفة، 

 ة الشخصية، وغيرها.ومنها أجهزة الهاتف، والمساعدات الرقمي
نوع قائم على منصة الوسائل التقليدية مثل: الراديو والتلفاز التي أضيفت إليها ميزات جديدة  -3

 مثل: التفاعلية، والرقمية، واالستجابة للطلب.
اإلعالم الجديد القائم على منصة الكمبيوتر، ويتم تداول هذا النوع بوسائل إما شبكيًا، أو  -4

مثل: األسطوانات الضوئية، وما يشبهها، ويشمل العروض البصرية،  بوسائل الحفظ المختلفة
  . (2)وألعاب الفيديو والكتب االلكترونية، وغيرها

ا تلك الوسائل الحديثة لالتصال التي يمكن أن هوواستنادًا إلى كل ما سبق، فإن اإلعالم الجديد        
المهنية وصرامة التقاليد التي نشأت عليها السلطة  تكون مكملة لإلعالم التقليدي، لينتج إعالماا يزاوج بين

الرابعة، وبين التقنية الحديثة التي تتيح لإلعالم التقليدي الفرصة ليكون أكثر قرباا ليس من الحدث فحسب، 
نما من الناس أيضاا، إضافة إلى أنه ال يمكن الجزم على بقاء اإلعالم الجديد على صورته الحالية؛ ألن  وا 

الحديثة وثورة المعلومات وما توصل إليه اإلعالم واالتصال من تطور وتقدم، قد تأتي بما هو  التكنولوجيا
أكثر جدة وحداثة عما هو عليه اإلعالم اآلن، كما أن هناك تداخالا بين مفهوم  مواقع التواصل االجتماعي، 

 أي منهم بديالا لآلخرا.واإلعالم الجديد، واإلعالم البديل، واإلعالم االجتماعي، ومن الممكن أن يحل 

                                                 
"، مجلوة األكاديميوة العربيوة المفتوحوة اإلعالم الجديد دراسة في تحوالته التكنولوجية وخصائصه العامة، (2007عباس مصطفى، صوادق، )(  1)

 188ص(، 2في الدنمارك، العدد )
 19"، مرجع سبق ذكره، صعالقة اإلعالم الجديد بحرية الرأي والتعبير في فلسطين ا الفيسبوك نموذجاا (، 2011(الفطافطة، محمود، )2)
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 ( : The Social Netwotrk: الشبكات االجتماعية )4.1.2
لم يعد مصطلح المجتمع االفتراضي الذي شكل الشبكات االجتماعية من المفاهيم المتداوله         

Rhngold (1993 )عند العديد من المستخدمين لشبكة اإلنترنت، ويرجع المفهوم إلى هاوارد رينجولد 
والذي عَّرف المجتمع االفتراضي على "أنه   virtual communityب كتاب المجتمع االفتراضي صاح

تجمعات اجتماعية تشكلت من أماكن متفرقة في أنحاء العالم يتقاربون ويتواصلون فيما بينهم عبر 
بين  شاشات الكمبيوتر والبريد اإللكتروني، يتبادلون المعارف فيما بينهم، ويكونون صداقات، يجمع

هؤالء األفراد اهتمام مشترك، ويحدث بينهم ما يحدث في عالم الواقع من تفاعالت، ولكن ليس عن 
حركات التشكل  قرب، وتتم هذه التفاعالت عن طريق آلية اتصالية هي اإلنترنت الذي بدوره ساهم في

الفتراضي ( المجتمع ا2007) de Moor and Weigand( وبتعبير دي موور ووايجاند 1االفتراضية)
 .(2)اهو "نظام اجتماعي تكنولوجي

وتتمثل أهم الشبكات االجتماعية في المدونات والمنتديات بجانب مواقع عديدة مثل 
، والتطبيقات التي قدمتها الشركات الكبرى Twitter، و تويتر  Facebookوالفيس بوك، Wikiالويكي

مواقعها مثل: جوجل، وياهو التي اهتمت  لدعم الفكر االجتماعي في التفكير، والمشاركة مع مستخدمي
في مجاالت   Ajaxبالتحرير الجمعي، والكتابة، وتنفيذ العروض المشتركة، وكذلك مواقع أجاكس

التطبيقات المكتبية التي تتم بشكل تعاوني، وأيضُا مواقع التفاعل االجتماعي مثل ماي سبيس 
Myspace،رسالها للغير مثل:  ،  ومواقع خدمات وتخزين الصور، وا عادة عرضها ، ونشر Flickrوا 

، وغيرها من الخدمات والتقنيات التي تجد اهتمامًا فرديًا مع Youtubeمقاطع الفيديو مثل: يوتيوب 
 (.3) تبادل المشاركة والنشر بين المستخدمين

 :أشهر مواقع التواصل االجتماعي:5.1.2
 :Facebook:الفيس بوك 1.5.1.2

(الذي أخذ على 2004بوك إلى صاحبه " مارك زوركربيرج" عام ) ترجع فكرة نشأة موقع الفيس
األمريكية(  تصميم موقع جديد على شبكة اإلنترنت ليجمع زمالءه في الجامعة )جامعة هارفارد عاتقه

ويمكنهم من تبادل أخبارهم، وصورهم، وآرائهم، هادفًا إلى جمع شمل أصدقائه، ومن ثم توسيع قاعدة 
ينشر فيها معلوماته، وصوره، وطلب واستقبال  أنلموقع للمستخدم مساحة يمكن ويوفر ا ،(4)مستخدميه

                                                 
، سلسوولة قضووايا اسووتراتيجية، المركووز العربووي ألبحوواث نظريااة الشاابكات االجتماعيااة ماان االياادولوجيا إلااى  الميثودولوجيااا(، 2012زكووي)وليوود،  (1)

 2الفضاء االلكتروني، ص 
رجموة، جامعوة ، قسوم دراسوات التالمجتمعات االفتراضية باديالا للمجتمعاات الواقعياه، كتااب الوجاوه نموذجاا  (، 2012(بهاء الدين محمد، مزيود، )2)

 4اإلمارات العربية المتحدة، ص
 20( الفطافطة، محمود، مرجع سبق ذكره، ص3)
  //:alyaseer.net/vb/showthread.php?t=17829www.http(  منتديات الياسر للمكتبات وتقنية العلومات، 4)

http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=17829
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الصداقات، وكذلك نشر المالحظات، واالشتراك في المجموعات والتطبيقات، واالهتمام بالصفحات 
ويمنح الموقع  ،(1)في الصفحة الرئيسية اآلخرينالتي يقدم الموقع خدمات أنشأها ومشاركتها مع 

نظمة تطبيق على الجهة اليسرى للصفحة الرئيسية له، وهي ملف الصور، وملف لمشتركيه ستة أ
المذكرات، وملف المجموعات، وملف األحداث، وملف الرسائل والتسوق، وملفًا آخر حول الفيديو، 

 (.2)الذي يسمح بالعثور على أشخاص لهم اهتمامات متشابة  ILikeومن ضمن ما يتميز به نظام 
 : Twitterتويتر : 2.5.1.2

تويتر: هو عبارة عن موقع شبكات اجتماعية مصغر يسمح لمستخدمه بإرسال وقراءة تعليقات 
(. تم إنشاؤه في مارس tweetsحرف )ورمز( وهذه التعليقات تعرف باسم تغريدات ) 140ال تتجاوز 

، يعمل الموقع على توصيل األشخاص ببعضهم (3)م بواسطة األمريكي جاك دورسي2006
 كما يسمح بإرفاق روابط لوسائل إعالم أخرى مثل:(، 4)مت التي يجدونها مثيرة لالهتماوبالمعلوما

الفيديوهات، والوسائط، المتعددة، ويّمكن مستخدميه من متابعة تحديثات اآلخرين، بل واالشتراك فيها، 
يصالها بوسائل اإلعالم التقليدية: مثل الصحف اليومية، والقنوات التلفزيونية، أو حتى  التواصل مع وا 

المشاهير واألصدقاء، عالوة على تصنيف التغريدات الموجودة عبر التويتر من خالل استخدام ما 
يعرف )بالهاش(، وهو عبارة عن رمز يعمل على جمع كل الرسائل والتحديثات معًا بحسب الموضوع 

 .(5)ونوعه
قة العربية وتحديدًا في وتشير التقارير إلى أن استخدام الهاشتاق كان األكثر شعبية في المنط

) هي الفترة التي اشتد فيها ما يعرف بثورات الربيع  2011الفترة ما بين شهري يناير ومارس عام
مارس  30يناير وحتى  1العربي(، حيث يقدر عدد مستخدمي التويتر في مصر في الفترة ما بين 

 .(6)تغريدة يوميًا  24،000( مستخدم، بما معدله 131204)
 

كلمة خالل ثورة  60،000ل المثال فإن هناك مستخدمًا واحدًا في القاهرة غرد ب وعلى سبي
تغريده، كما ذكر تقرير لوسائل اإلعالم االجتماعية العربية أن حجم  1،500يناير، أي ما مجموعه 

فبراير أخذ باالنتشار في استخدام  28يناير حتى  1التغريدات اليومية في مصر خالل الفترة ما بين 

                                                 
شوووووووووووووبكة أخبوووووووووووووار واسووووووووووووط، برلموووووووووووووان الشوووووووووووووباب العراقوووووووووووووي،  مجموعاااااااااااااة محاضااااااااااااارات اإلعاااااااااااااالم االلكتروناااااااااااااي،حيووووووووووووودر،  الوووووووووووووائلي،( 1)

7936518-http://www.slideshare.net/haideralwaili/ss 
 218، مرجع سبق ذكره، ص والتطبيقات اإلعالم الجديد المفاهيم والوسائل(، 2008عباس، صادق، ) (2)
 12، المؤتمر العالمي الثاني لإلعالم اإلسالمي، صاإلعالم الجديد وقضايا المجتمع التحديات والفرص( ،2011(  صالح، كاتب)3)

)4( About Twitter, ” Twitter,  http://twitter.com/about, Accessed 10 November.2011  
(5)Chebib, Nadine Kassem & Rabia Minatullah Sohail. “The Reasons Social Media Contributed to the 2011 
Egyptian Revolution,” International Journal of Business Research and Management 3 (2011).  
(6) Arab Social Media Report 2011-20 28 

http://www.slideshare.net/haideralwaili/ss-7936518
http://www.slideshare.net/haideralwaili/ss-7936518
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يناير، وسقوط حسنى مبارك الرئيس المصري السابق  25تر لنقل األحداث الرئيسية في اندالع ثورة توي
 .(1)يناير 14فبراير، وكذلك المظاهرات في تونس في  11في 

 :”Blogs“ مدونات اإلنترنت :3.5.1.2

يطلق عليها عربيًا المدونة، وهى عبارة عن موقع على االنترنت يستخدم كصحيفة يوميات 
لكترونية فردية تعبر عن صاحبها، وتركز على موضوع معين، ويمكن أن تكون عبارة عن مذكرات إ

يومية، وهي تنشر بالنصوص، والصور، والفيديو، والصوتيات، وتحمل وصالت لمدونات أخرى، 
وال يتطلب استخدامها أكثر من عمل ما يعرف بالتدوين أو) بلوق(، عن طريق ومواقع إنترنت، 

فالتدوين يتطلب فقط الولوج إلى  (.2)نترنت دون الحاجة إلى   مهارات فنية أو برامج أخرى استخدام اال
اإلنترنت و مهارة الكتابة، وبهذه الحواجز المنخفضة التكلفة فإن الشخص بذلك يكون قد نشر مدونته 

 (. 3)الشخصية في جميع أنحاء العالم

إن عدد المدونات النشطة في المنطقة ووفقًا للشبكة العربية للمعلومات وحقوق اإلنسان ف
 (.4) (40،000) 2010، بعد أن كان في عام)600،000(وصل إلى   2013العربية عام 
 :: YouTubeيوتيوب :4.5.1.2

م علي يد 2005انطلق موقع مشاركة الفيديو األول على الصعيد العالمي" اليوتيوب" عام 
وستيف تشين، وجواد كريم، ويعد موقع اليوتيوب  وهم تشاد هيرلي،  PayPalثالثة من  موظفي شركة 

من أكبر مواقع شبكة اإلنترنت الذي يسمح للمستخدمين برفع ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل 
مجاني كمستخدمين عاديين، فكرة موقع اليوتيوب نشأت عندما كان  األصدقاء، األمريكيون الثالثة في 

مقاطع فيديو وأرادوا أن ينشروها بين زمالئهم، وفكروا بطريقة  حفلة ألحد األصدقاء وهناك التقطوا
مناسبة لكنهم لم يجدوا شيئًا مالئمًا خصوصًا أن"البريد االلكتروني" كان ال يقبل الملفات الكبيرة، ومن 

ويعد موقع يوتيوب أول موقع مخصص لتحميل  (5)،هنا بدأت تتبلور فكرة موقع لرفع أفالم الفيديو
مليارات فيديو يتم مشاهدتها يوميا  3الفيديو الشخصية.  وتشير التقارير إلى أكثر من  وتبادل مقاطع

(،6) 2010مليار مشاهدة في عام  700على موقع يوتيوب، ليصل إلى 
وكذلك تحميل و مشاهدة  

                                                 
(1) Nadia Idle and Alex Nunns, ed. Tweets from Tahrir, (New York: OR Books, 2011): 1 
(2) David C. Wyld, “The Blogging Revolution: Government in the Age of Web 2.0” The IBM Center for The 
Business of Government, 2007, 49 
)3(   The Initiative for an Open Arab Internet, “Arabic Blogs: An Embodiment of Freedom of Expression,” 
http://www.openarab.net/en/node/335, accessed 10 November, 2011 
)4 (Arabic Network for Human Rights Information Online, http://www.anhri.net/en/, accessed 10 November, 
2011. 

 43، مرجع سبق ذكره ،صالشبكات االجتماعية واإلعالم الجديد 2.0الويب(، 2009إيمان، بخوش ، حسام الدين، مرزوقي ) (5)
)6( YouTube Statistics, ”Youtube, http://www.youtube.com/t/press_statistics, accessed 10 November 2011 

http://www.openarab.net/en/node/335
http://www.anhri.net/en/
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وسائل اإلعالم، يمكن للمستخدمين أيضا التعليق على مقاطع الفيديو، ويعتبر موقع اليوتيوب ثالث 
 (.1) على االنترنتموقع 

 المبحث الثاني : اإلعالم الجديد ودوره في التغييرات االجتماعية : 
لعبت وسائل اإلعالم الجديد دورًا بارزًا في إحداث تحوالت سياسية، واجتماعية، واقتصادية في 

اعت العديد من البلدان العربية، وذلك بالتوازي مع تعاظم دور شبكات التواصل االجتماعي التي استط
أن تترجم على األرض العديد من اآلراء والتوجهات الفكرية التي بدأت في عالم افتراضي إلكتروني 

تغييرات في  2011تحولت تدريجيًا إلى واقع ملموس، حيث أحدث الحراك الشعبي العربي مطلع العام 
 السلطات السياسية من جهة، وتغييرات في طبيعة اإلعالم السياسي من جهة أخرى. 

 : اإلعالم جديد إعالم التغيير :1.2.2
لعل توفر ميزة السرعة في نقل المعلومات، والقدرة على التعليق عليها، ومشاركتها، وسهولة 
االتصال مع اآلخرين عبر وسائل الجديد، وتوفرها الدائم بسبب انتشارها عبر خدمات الهواتف الذكية 

هذا النوع من اإلعالم، كما مكنت هذه الميزات  جعل من السهل إطالق مصطلح الجديد على (2)والنقالة
إلى أن أصبح هو الفاعل والمؤثر األقوى  اإلعالم الجديد ليصبح من أكثر الوسائل قدرة على التغيير

في العالقات االجتماعية، واالقتصادية، واإلنسانية على وجه العموم، وأوجد معيارًا أخالقيًا عالي 
كل سلطة معرفية وأخالقية المستوى، يدخل بشكل مباشر في ا  (3)لمبادئ اإلنسانية ويشِّّ

ومنذ ظهور اإلنترنت في بواكير التسعينيات،أصبح اإلعالم الجديد حقيقة من حقائق حياة 
المجتمع المدني في أنحاء العالم كافة، وضم العديد من المواطنين العاديين الناشطين، والمنظمات غير 

كما تمت االستعانة به للتعبير  (،4)ودي البرمجيات، والحكوماتالحكومية، ومؤسسات االتصاالت، ومز 
 عن االحتجاجات الشعبية، ودعوة الجماهير للمطالبة بحقوقهم ال سيما السياسية.

                                                 
)1( “Top Sites,” http://www.alexa.com/topsites, accessed 10 November, 2011 

، فموونهم موون يعتبوور الهوواتف الووذكي هووو Smartphoneلووم يجوور االتفوواق بووين الشووركات المصوونعة للجووواالت علووى تعريووف موحوود للهوواتف الووذكي ( 2)
 ""QWERTYكاملة  لوحة مفاتيحوفتح ملفات األوفيس ويحتوي على  كترونيالبريد اإللومزامنة  اإلنترنتالهاتف الذي يوفر مزايا تصفح 

 http://ar.wikipedia.org/wiki 
، فوإن مجمووع مسوتخدمي الهواتوف الذكيوة فوي الشورق 2011* فبحسب التقريور الصوادر عون أسوبوع االتصواالت فوي أفريقيوا والشورق األوسوط للعوام 

، فيموا حصولت %87، أموا توونس فبلغوت %103سوبة مليون مستخدم، وأن الدولة العربية األكثر استخدامًا لهوا هوي السوعودية بن 285األوسط بلغ 
 . ، فيما لم يذكر التقرير أي نسب تشير الستخدام الفلسطينيين لها(%34، واليمن %45، أما سوريا %72مصر على 

)2( Ghannam, J., Social Media in the Arab World: Leading up to the Uprisings of 2011, Center for 
International Media Assistance(2011) 

  284، مقال إلكتروني منشور، مجلة البيان، العدد اإلعالم االجتماعي إعالم التغيير(، 2011ياسر، النيرب،) (3)
http://www.albayan.co.uk  

 
)4( Shirky, Clay, Political power of social media, volume1, 90, Foreign Affairs, January- February (2011) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
http://www.albayan.co.uk/
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 : : تأثير مواقع التواصل االجتماعي في الثورات  العربية ا الفيس بوك نموذجاا 2.2.2
ريك الشارع العربي يستوجب ذكر إن الحديث عن دور مواقع التواصل االجتماعي في تح

موقعًا األكثر زيارة في  50اإلحصاءات التي تشير إلى اإلقبال المتزايد على تلك الوسائل فمن بين 
مواقع للشبكات االجتماعية، اشتهر منها في الوطن العربي موقع الفيس بوك والذي  10العالم نجد 

 .(1)جماهير العربية إلسقاط أنظمتهماستطاع مستخدموه االستفادة منه في تحريك وتعبئة ال

مليون  36أكثر من  2012ويبلغ عدد مستخدمي الفيس بوك في العالم العربي مطلع العام 
ذا  16مستخدم في  دولة باستثناء"سوريا، والسودان، والصومال، وموريتانيا، وجيبوتي، وجزر القمر"، وا 

مس في العالم، يسبقه إلى ذلك الواليات المتحدة، ما اعتبرنا العالم العربي أمة واحدة فيكون موقعه الخا
، وازداد عدد مستخدمي الفيس بوك في العالم العربي قبل (2)والهند، واندونيسيا والبرازيل على التوالي

مليون  19حوالي  2010التحركات الشعبية وبعدها بشكل كبير، فقد كان مستخدموه  في العالم 
ه األعداد لتصل خالل األشهر التي تلت بداية التحركات الشعبية" مستخدم، لكن ما لبث وأن تزايدت هذ

مليون مستخدم أي حتى شهر " شباط فبراير  26" إلى أكثر من  2011أي من نيسان / إبريل 
" وهذا يعني أن مستخدمي الفيس بوك في العالم العربي كانوا يزدادون في األشهر األربع التي 2012

 2012مستخدم في اليوم لتستمر هذه الزيادات حتى مطلع شباط  58000أعقبت الثورات بأكثر من 
.وفي تفسير هذه الزيادة المتصاعدة لمستخدمي الفيس بوك (3)مستخدم في اليوم 3700بزيادة تفوق 

فقط دون النظر لباقي الوسائل التفاعلية، فإن ذلك يفسر األهمية المتزايدة لوسائل اإلعالم الجديد، 
التصالية في تحريك الثورات العربية، حيث أضحت هذه الوسائل تعبر عن مرحلة ودور هذه الوسائط ا

من مراحل الوعي اإلنساني، وباتت تشكل واقعًا اجتماعيًا له مردوده على الكيانات السياسية 
 واالجتماعية .

 : التأثيرات المجتمعية لإلعالم الجديد على الواقع الفلسطيني :3.2.2
رياح التغيير التي هبت في الوطن العربي، ولم تكن بعيدة عن هذه  لم تكن فلسطين بمنأى عن

 على التأثير في واضح بشكلالظاهرة التقنية الجديدة المتمثلة بمواقع التواصل االجتماعي التي ساهمت 
 على إيجابياً  انعكس مما لدى الفلسطينيين، االجتماعية من المسئولية العام، وعززت الرأي  توجهات
 في مختلف الميادين. اركةالمش مستوى 

فبحسب مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الدكتور صبري 
صيدم فإن الفلسطينيين هم األكثر تواجدًا على شبكة التواصل االجتماعي المتمثلة في 'الفيس بوك'، 

                                                 
، ورقة عمل مقدمة فوي موؤتمر االنتفاضوة العربيوة مقاربوة دور اإلعالم التواصلي الجديد في تحريك الثورات العربية(، 2012نديم، منصوري،) (1)

 سوسيولوجية ومقارنات جغرافية، الجامعة اإلميريكية، بيروت 
 2( المرجع نفسه، ص  2)
 3ص ( نفسه، 3)
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صفحة الكترونية على الفيسبوك  400والتويتر، باإلضافة إلى استخدام الهواتف المحمولة، وأن هناك 
 (.1)للفلسطينيين تتحدث عن إنهاء االنقسام واالحتالل

ووفقًا للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فان فلسطين تعتبر من أكثر دول العالم استخدامًا 
أن األراضي المحتلة سجلت أعلى معدل لالشتراك في الفيس بوك خالل شهري سبتمبر للفيس بوك، و 

   .(2)عضو جديد %1.6، وذلك بمعدل 2013بروأكتو 
 1.36ب  على مستوى العالم  81وتأتي فلسطين في المرتبة السابعة على العالم العربي والو

نسمة هم إجمالي عدد سكان غزة والضفة بحسب جهاز  مليون  4.29 مليون مستخدم من أصل
توجد أعلى نسبة   ا، كم%24.24م، أي بنسبة، 2012اإلحصاء المركزي الفلسطيني منتصف 

مستخدمين للفيس بوك في فلسطين مقارنة بعدد السكان على مستوى العالم العربي، حيث انضم أكثر 
مستخدم جديد خالل الستة شهور التي أعقبت حرب األيام الثمانية على غزة نهاية عام   ألف 19من 

دية والكويت بحسب موقع أما على تويتر فإن فلسطين تحتل المركز الثالث بعد السعو ، (3)م2012
 (4)متوترون العرب

و وجد نشطاء الفيس بوك مجااًل رحبًا التخاذ دورهم داخل المجتمع الفلسطيني، حيث دعوا 
الفصائل إلنهاء  ، وأطلقوا دعوات للتظاهر في مختلف المدن للضغط على(5)إلى إنهاء االنقسام

ومن بين  .ضفة، وغزة، والشتاتشوارع ال االنقسام، حيث دعت تلك المجموعات للتظاهر في
 5شباب »، و«آذار 15أحرار »هي مجموعة  المجموعات الشبابية التي عبرت عن هذا الحراك

 وغيرها من عشرات المجموعات المنتشرة.« شباب غزة»، و«فلسطين حرة»ومجموعة  «حزيران
إلى قرع الطناجر كما نظم مئات الشبان في الضفة الغربية وقطاع غزة صفحة على الفيس بوك تدعو 

في كافة المدن، والقرى، والمخيمات الفلسطينية في كافة األراضي  2012فبراير  -شباط 1يوم 
، ويقول هؤالء (6)الفلسطينية للمطالبة باإلنهاء الفعلي لالنقسام الفلسطيني وتطبيق اتفاق المصالحة

وتأتي وفاء للشهداء، وفي الناشطون أن"هذه الحمالت تهدف إلنهاء االنقسام، واستعادة الوحدة، 
 .(7)مقدمتهم الشيخ أحمد ياسين، والرئيس ياسر عرفات، وأبو علي مصطفى

                                                 
، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر مشروع التواصول االجتمواعي الحقيقوة مواقع التواصل االجتماعي في فلسطين( ، 11/10/2013-3نادر، زهد) (1)

 والكذب، بورصا، تركيا
 ( المرجع نفسه2)
 وك: شعب فلسطين أكثر من الصين على الفيس ب(، مقال على مدونة كان هناك، بعنوان2012خالد،  صافي، ) (3)

(4) /http://www.mtwtron.com/palestin 
، مركووز الزيتونوة للدراسووات واالستشووارات، بيووروت، 2012التقرياار االسااتراتيجي الفلسااطيني لساانة (، 2012انظور: د.محسوون محموود صوالح،) ( 5(
 2، ص1ط
 إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني".2011تح وحماس في أوائل  مايو/آيار من العام ( اتفاق المصالحة" اتفاق وقع بين حركتي ف6)
 ، وكالة معا اإلخبارية، قرع الطناجر إلنهاء اإلنقسام واستعادة الوحده -من قاع الدست(، 2009يناير/-11اللحام، ناصر،) (7)

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=451756 

http://www.mtwtron.com/palestin
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=451756
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وتعكس هذه األرقام حجم االهتمام المتزايد فلسطينيا بمواقع التواصل االجتماعي، والتي واكبت 
لمواقع التواصل  االستخدام الفعال لعدد من المجموعات الشبابية في الدول العربية واألراضي الفلسطينية

 االجتماعي كحيز لتبادل اآلراء، والحشد، والتعبئة، والتأثير.
كما أن الفضاء االفتراضي يحمل عددًا كبيرًا من المدونات الفلسطينية التي كان لها الفضل في  
طرح القضايا المتعلقة بظروف الحياة في فلسطين بشكل غير تقليدي، ومنحت النضال  التحرري 

طابعًا إنسانيًا، فعلى سبيل المثال لعبت هذه المدونات دورًا الفتًا في محاولة كشف أثر  للفلسطينيين
الحصار وواقعه على قطاع غزة، فتعامل المدونون مع هذه المدونات كوسيلة إعالمية فعالة من أجل 

هاكات طرح قضيتهم، ونقل معاناتهم للعالم للمطالبة برفع الحصار المفروض على القطاع، وفضح االنت
 .(1)اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين وحشد الدعم المعنوي لهم 

كما أقبل الفلسطينيون على وسائل اإلعالم الجديد كأحد الحلول لتحدي سياسة الخنق والقمع 
التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين، عالوة على االستفادة منها للتعبير عن الظلم الذي 

يون وال زالوا، وكان للعالم أجمع دور كبير فيها بما في ذلك العالم العربي، وذلك من عاش فيه الفلسطين
 أجل استنهاض الرأي العام العالمي، والعربي، واإلسالمي للوقوف إلى جانبهم.

وفيما يتعلق بموقع اليوتيوب فقد انطلقت هذه التقنية في فلسطين بهدف االستفادة من اإلقبال 
قبل  من تمتع هذا الموقع بأهمية منقطعة النظيرمواد الفيديو عبر اإلنترنت، وي المتزايد على مشاهدة
يبقى السمة األبرز لمستخدمي   الهدف وضوح التنظيم، وغياب وعدم العشوائية، أن الفلسطينيين، غير

 بالمجمل فإن الفلسطينيين واكبوا جيدًا مسارات التطور التي فرضتها .(2)موقع اليوتيوب للفلسطينيين
متغيرات اإلعالم الجديد فى العالم العربي، من حيث اإلقبال على استخدام تقنيات اإلعالم الجديد، 

 ومحاولة إيجاد مكان فاعل فيها.
 

                                                 
 156ص مرجع سابق(،  2011(، محمود، الفطافطة، )1)
 ، الجزيرة توك حرب فلسطينية إسرائيلية على اليوتيوب( ،  2007فبراير، 8(رزق، عروق،)2)

http://www.aljazeeratalk.net/en/node/1069 

http://www.aljazeeratalk.net/en/node/1069
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 المبحث األول:
 التنمية السياسية مفاهيم ونظريات

 : تمهيد:1.1.3
أ االهتمام بموضوع التنمية السياسية منذ منتصف الستينيات، وقد أصبحت التنمية بالمفهوم بد       

السياسي واالقتصادي واالجتماعي جزءًا ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، وهي بهذا  التكامل تتحقق من 
شيد خالل عملية تشاركية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وتهدف بالنتيجة إلى تعزيز حكم ر 

ويرتبط مفهوم التنمية السياسية بتحقيق المشاركة في إطار سيادة تتوفر له الشرعية والقيادات الفاعلة، 
القانون، حيث تعني التنمية السياسية في هذا اإلطار تأكيد حق المشاركة، وتوسيع قاعدتها، وتفعيل 

ائل التي تكفل تحقيق هذه هذه المشاركة وما يرافقها من تحديث وتطوير للنظم، واإلجراءات، والوس
 .(1) األهداف
 : مفهوم التنمية السياسية: 2.1.3

، أي Political modernizationتحديث السياسيلعرف البعض التنمية السياسية بأنها ا
 .(2)تغيير القيم، والمعتقدات، والبنيات بما يكفل التحول السياسي نحو المجتمعات الحديثة

عريفات عديدة لمفهوم التنمية السياسية، فمنهم من ركز على إلى وضع ت( 3)فيما ذهب البعض
، والعالقات بين الناس وبين المؤسسات الحكومية المجتمعالعالقات االجتماعية والروابط السياسية في 

االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، والعالقات بين هذه وأولئك، ومنهم من ركز على بنية األجهزة 
ة، وطبيعتها، ومكانتها، ودورها في الدولة، ومنهم من اهتم خاصة بقدرات النظام والهياكل السياسي

السياسي وفعالية األداء الحكومي، ومنهم من أولى عنايته الستقرار النظام السياسي وشرعيته في 
 المجتمع.

 The operation of aويعتقد البعض أن التنمية السياسية هي عملية قيام الدولة الوطنية 
nation state  على أساس أن التنمية السياسية تتكون من إطار تنظيمي للحياة السياسية، وتعمل

ويعرفها الفرد  ،(4)على تقديم الوظائف السياسية وفقًا للمستويات المتوقعة للدولة الوطنية المتمدنة

                                                 
 ،2012/ 6/2، مقال منشور،وكالة أنباء البحرين، التنمية السياسية المفهوم، الدالالت والهدف( 1)

http://www.bna.bh/portal/news/492672     
 11،  القاهرة ،عالم الكتب، ص مية السياسية(،الراديو والتن1981)(  محمد، العويني، 2)
، ورقووة عموول مقدمووة فووي مووؤتمر كليووة العلوووم التنميااة السياسااة نظاارة فااي المفاااهيم والنظريااات(،2011صووالح، بلحوواج، )(   انظوور فووي ذلووك،  3)

 السياسية، جامعة الجزائر.
 13،  مرجع سبق ذكره، صالراديو والتنمية السياسية(محمد، العويني، 4)

http://www.bna.bh/portal/news/492672


31 

 

قدرة لكي يحقق ديامنت بأنها" العملية التي يستطيع النظام السياسي أن يكتسب من خاللها مزيدًا من ال
 (1)باستمرار وبنجاح النماذج الجديدة من األهداف والمطالب، وأن يطور نماذج جديدة للنظم

كما يرى علماء التنمية بأن هناك عالقة وطيدة بين التنمية السياسية والنظم االجتماعية، 
لعمليات السياسية فالتنمية السياسية " دالة في النظام االجتماعي الذي يسهل المشاركة الشعبية في ا

والحكومية، أما "لوسيان باي" فهو يرى بأن التنمية السياسية تأتي كمقابل للدولة القومية؛ ألن التنمية 
السياسية هى" العملية التي بموجبها تصبح المجتمعات دواًل قوية، سواء من حيث الشكل أو المكانة 

 .(2) الدولية
ي عملية  شاملة تطال تغيير مدخالت وآليات ويرى بعض المفكرين أن التنمية السياسية ه

النظام السياسي، إذ يعتبر صمويل هنتنغتون أن التنمية السياسية هي المقابل للتخلف السياسي، وتقوم 
على ثالثة مقومات هي: ترشيد السلطة،و والتمايز البنيوي، أي الفصل بين الكيانين العضوي والوظيفي 

ة السياسية، وهذه المقومات حسب هنتنغتون، تجسد الواقع للسلطة ومؤسسات الدولة، والمشارك
المعاكس للتخلف السياسي الذي تستند فيه السلطة إلى مقومات غير رشيدة مثل: الكاريزما، أو السلطة 
التقليدية المستمدة من العشائرية، واالستزالم والمترافقة مع تركيز السلطة بيد السلطة التنفيذية، وتدني 

اهيرية، في الحياة السياسية. وأشار هنتنغتون إلى غايتين اعتبر الوصول إليهما بمثابة المشاركة الجم
 .(3)الولوج في عالم الحداثة النسبية، وهما: تنظيم السلطة وتحقيق المشاركة السياسية

االنسجام الفلسطيني السياسية يشمل وفيما يخص الواقع الفلسطيني فإن مفهوم التنمية 
ي بما يضمن  تحقيق ما ورد في المفاهيم العامة للتنمية السياسية، باعتبارها جزءًا من واالستقرار الداخل

عملية التنمية الشاملة، من خالل أدوات وآليات تنموية، كالتنشئة السياسية، واالتصال السياسي، 
التنموية واألحزاب السياسية، والنخبة السياسية، وهذه اآلليات ال بد من توافرها لضمان نجاح العملية 

 في فلسطين.
ولصعوبة إيراد جميع التعريفات المتعلقة بمفهوم التنمية السياسية، فإن نجاحها في تحقيق 
أهدافها يتطلب وصولها لكافة أنساق البناء االجتماعي في إطار انسجام سياسي يأتي من خالل بناء 

السياسية بتطوير نظمها، لتبقى ثقافة سياسية حول حقوق اإلنسان وواجباته، والعمل على تحديث الحياة 

                                                 
"، دمشووق، مجلووة الفكوور السياسووي، العوودد التنميااة السياسااية فااي الااوطن العرباايا الضاارورات والصااعوبات(، 2005نظوور عووز الوودين،  ديوواب،)( ا1)

 السنة الثامنة  23و22
لنجوواح ، رسووالة ماجسووتير منشووورة، جامعووة ااالسااتيطان اإلساارائيلي فااي الضاافة الغربيااة وأثااره علااى التنميااة السياسااية(، 2010(بوالل، إبووراهيم،)2)

 25الوطنية، ص
آفاااق التحااول الااديمقراطي فااي النظااام السياسااي الفلسااطيني، إشااكالية العالقااة بااين منظمااة التحرياار الفلسااطينية (، 2006(حسوون، أيوووب، )3)

 .17-16، رسالة ماجستير غير منشورة و، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، ص كعامل محوري  2003-1993والسلطة الوطنية الفلسطينية 
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ظاهرة كلية شمولية ذات عالقة تكاملية ارتباطيه متعددة األبعاد واالتجاهات تستهدف في الدرجة 
 األولي تحسين حياة اإلنسان.

 : خصائص التنمية السياسية:3.1.3
ى أبرز الحديث عن المفاهيم ذات العالقة بعملية التنمية السياسية، يدفع باتجاه اإلشارة إل   

 خصائصها، والتي يمكن حصرها في : 
أنه ال يوجد مجتمع في حالة سكون دائم أو جمود تام، فسمة التغيير والتطوير ليست قاصرة  -1

 على مجتمع دون اآلخر.
أن التنمية ظاهرة كلية شاملة، وأن التصنيف إنما هو من باب التبسيط، والتحليل، والعالقة بين  -2

ة تكاملية ارتباطيه، فهي ال تقف عند مرحلة وتنتهي عند مرحلة مكونات وأبعاد التنمية عالق
أخرى  لذا فهي عملية نسبية سواء من حيث معدالت التنمية بين الدول أو من منظور اختالف 

 مستوى التنمية في الدولة الواحدة من مرحلة زمنية إلى أخرى".
نموذج التنمية السياسية على  عالمية ظاهرة التنمية السياسية، بمعنى أنه من الصعوبة اقتصار -3

 بلد واحد في ظل االنفتاح  الذي  يشهده العالم.
 .(1) التنمية بوجه عام متعددة االتجاهات واألبعاد، وهي ليست أحادية االتجاه -4

وتعمل التنمية السياسية على تعبئة الجماهير وتفاعلها مع النظام القائم، أي زيادة المشاركة 
التي تالئم الظروف االقتصادية واالجتماعية، كما أن تحقيق التغيير  الشعبية، وقيام المؤسسات

يتطلب حالة من االستقرار السياسي، الذي يعد من المهام الرئيسة للتنمية السياسية، كما أن  االجتماعي
 .(2).تعميق التنمية السياسية يتطلب تعميق والء المواطنين ليكون والؤهم للدولة وليس للقبيلة أو العشيرة

وبشكل عام يمكن اإلشارة إلى عدد من النقاط والمؤشرات التي تقاس بها مؤشرات التنمية 
 :(3)السياسية ألي بلد 

تحقيق المساواة بين جميع مواطني المجتمع بغض النظر عن اختالف األصول واالنتماءات أو  .1
 الثقافة الفرعية.

 ت القانونية.  مشاركة الجماهير في صنع القرارات من خالل النظم والمؤسسا .2
 عدم تركيز السلطة في هيئة واحدة، وتحقيق الفصل بين السلطات. .3
قيام السلطة على أسس عقالنية رشيدة، بحيث يكون تقلد المواقع مكفواًل للجميع، استنادًا إلى  .4

 معايير محددة.  

                                                 
 44-43مكتبة دار المنارة، الطبعة الثانية، غزة،  ص  ،التنمية السياسية دراسة في النظريات والقضايا(صادق، ناجي، شراب، 1)
 15، ، مرجع سبق ذكره، صالراديو والتنمية السياسية(محمد، العويني، 2)
"، ،مرجووع 2006-1993السياسااية فااي فلسااطين ا حركااة التحرياار الااوطني الفلسااطيني فااتح وأثرهااا علااى التنميااة(،2007( محموود، أحموود،) 3)

 100سابق، ص
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 نمو قدرات الجماهير على إدراك مشكالتها الحقيقية والتعامل معها تعاماًل رشيدًا. .5
يق الوحدة والتكامل السياسي بين أجزاء المجتمع من خالل كفاءة نظم التنشئة السياسية تحق .6

 واالتفاق على الحد األدنى من القيم السياسية، مع وجود والء سياسي للسلطة المركزية.
ا فقد أكد على أن هناك مدلوالت خمسة لعملية Robert Berghinhamأما ا روبرت بيركنهام 

 (:1)وهي التنمية السياسية
 مدلول قانوني: يهتم بالبناء الدستوري للدولة" وهو بعد ديمقراطي". -1
 مدلول اقتصادي: تحقيق نمو اقتصادي وتوزيع عادل للثروة. -2
 مدلول إداري: ضرورة وجود إدارة عقالنية ذات فعالية وكفاءة. -3
 مدلول سياسي: المشاركة في الحياة السياسية.  -4
لك نتيجة لثقافة سياسية معينة. ولكن الكاتب أمين دبور رأي مدلول ثقافي: يتعلق بالتحديث، وذ -5

أن  التنمية السياسية كذلك لها مجموعة من الغايات التي  تسعى إلى ترسيخ  فكرة المواطنة، 
وتحقيق التكامل واالستقرار داخل المجتمع، والعمل على زيادة معدالت المشاركة الجماهيرية 

ضفاء الشر في الحياة السياسية، و  مراعاة مع عية على السلطة استناداً إلى أساس قانوني، ا 
الفصل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية  بما يوفر الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة المتبادلة 

تخليص المجتمع المتخلف سياسيًا من كافة سمات تخلفه وكذلك بين هيئتيهما المستقلتين.،
الشرعية، وأزمة المشاركة، وأزمة التغلغل، وأزمة التوزيع، والمتمثلة في: أزمة الهوية، وأزمة 

 .(2)وأزمة االستقرار السياسي، وأزمة تنظيم السلطة
ويتضح أن عملية التنمية السياسية لها جملة من المالمح، والمحددات، والهياكل، 

ر السياسي، كالديمقراطية، والتعددية، الحزبية، والمشاركة السياسية، والوعي السياسي، واالستقرا
وممارسة الحريات السياسية )كحرية االنتخابات، وحق الترشح، وتولي الوظائف العامة، وحق التعبير، 
وحرية الرأي، والتداول السلمي للسلطة(، مع مراعاة الخصوصية التي يتمتع بها كل مجتمع دون اآلخر 

، وهذا ما تم تناوله في بما يتصف من أهداف وعوامل قد ترسم مالمح الحياة السياسية بوجه عام
 المبحث الثاني، الذي يتطرق للخصائص النظرية للتنمية السياسية في األراضي الفلسطينية. 

 

                                                 
دور التعلاايم العااالي فااي تعزيااز الهويااة الفلسااطينية وأثااره علااى التنميااة السياسااية  ماان وجهااة نظاار الطلبااة (، 2010(  برهووان،الرحمن،) 1)

 .9سطين، ص، رسالة ماجستير غير منشورة،  جامعة النجاح الوطنية، فلجامعة النجاط أنموذجاا ،  والعاملين
 .14، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، صنظريات التنمية السياسية(، 2013(  أمين ، دبور، )2)
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 المبحث الثاني:
 الخصائص النظرية للتنمية السياسية في األراضي الفلسطينية

 : تمهيد:1.2.3
عد والمستويات الكثير من التحوالت على كافة الص -ما يزال -شهد المجتمع الفلسطيني و

أهمها: التحوالت السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، واألمنية، والعسكرية، فمن الواضح 
نظرًا للتجارب واألحداث التي عايشها، حيث وقع  بخصوصيتهتاريخيًا أن المجتمع الفلسطيني يتميز 

 .(1)را شعب آخالقرن العشرين تحت ظروف لم يعشه  المجتمع الفلسطيني منذ مطلع
فمنذ الصراع مع االنتداب البريطاني والهجرة اليهودية إلي فلسطين مرورًا بظروف االقتالع 

، وما بعدها، وصواًل إلى العيش فعاًل تحت االحتالل 1967، وسنة 1948والتشتت في سنة 
اتفاقية   وتوقيعالضفة الغربية وقطاع غزة، واندالع االنتفاضة األولى، وحرب الخليج،   اإلسرائيلي في

ثم إجراء االنتخابات  ،(2)أوسلو، ثم قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ثم اندالع انتفاضة األقصى
وما نتج عنها من حالة انقسام وازدواجية للسلطة، كل ذلك أثر بصورة أو بأخرى  2006التشريعية عام 

ية برمتها وجعل من الصعب على مجمل العملية السياسية، األمر الذي أضعف الحالة الفلسطين
الحديث عن تنمية سياسية حقيقية، إضافة إلى ما ترتب على ذلك من فرض الحصار واإلغالق 
العسكري على قطاع غزة ومدن الضفة الغربية، كل هذه العوامل لعبت دورًا جوهريًا في تشكيل الحياة 

 السياسية في األراضي الفلسطينية. 
إلى مفردات عملية التنمية السياسية، كالتعددية السياسيةو،  وتتطرق الدراسة في هذا المبحث

والمشاركة السياسيةو والنظام السياسي الفلسطيني وتداول السلطة، إضافة إلى الحريات والحقوق 
 السياسية للمواطنين، تطبيقًا لكل ما ذكر على الواقع الفلسطيني.

 : مقومات التنمية السياسية في فلسطين : 2.2.3
 :: النظام السياسي الفلسطيني ودوره في عملية التنمية السياسية1.2.2.3

م، على إثر اتفاق 1994نشأت سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني في األراضي الفلسطينية عام 
، ورغم عدم وجود دولة فلسطينية مستقلة 1993أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 

لسلطة الناشئة كتطور مهم وتحول في النظام السياسي الفلسطيني الذي ذات سيادة، فإنه أصبح ينظر ل
كانت تمثله منظمة التحرير الفلسطينية، فقد أصبح هناك كيان يمتلك كثيرًا من مقومات النظام 

ن لم تحَده حدود، وتوليه مسؤولية المجتمع الفلسطيني المتواجد على  أراضالسياسي على  فلسطينية، وا 

                                                 
 نيسان -/أبريل25، مقال منشور، وكالة أسوار برس، هل يوجد تنمية سياسية في فلسطين(، 2012(عالء، مرزوق،)1)

http://www.aswarpress.com/ar/news.php?maa=PrintMe&id=40506 
 ( المرجع نفسه.2)

http://www.aswarpress.com/ar/news.php?maa=PrintMe&id=40506
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ضافة إلى امتالك النظام لمؤسسات سياسية منظمة مثل بقية الدول، إذ ُأنشئت إ ،(1)تلك األرض
السلطات الثالث الرئيسة التي تعد أساس هذا النظام السياسي، وهي: السلطة التشريعية، و التنفيدية، 
والسلطة القضائية، أو كما يقول جميل هالل فإن السلطة الوطنية عملت على بناء هيمنة جديدة، لذا 

رت في منح نفسها رموزًا وشكل دولة حديثة في المجاالت المتاحة لها وفق اتفاق أوسلو واالتفاقات باش
 .(2)الالحقة

وبالرغم من أن نظام الحكم في فلسطين هو نظام ديمقراطي نيابي بنص القانون األساسي،  
خبرة سابقة في أي من الخلط بين النظامين الرئاسي والبرلماني، دون وجود  أساسفإنه عمليًا ُبني على 

 النظامين، أو حتى نية صادقة تجبر الساسة على االلتزام بالشفافية والنزاهة.
وقد تسبب هذا النظام المختلط في العديد من اإلشكاليات على األرض، وبدا ذلك واضحًا من  

خالل تضارب الصالحيات بين الرئاسة والحكومة، وحتى تضارب صالحيات الرئيس مع المجلس 
 (.3)تشريعيال

و بدا واضحًا  بحسب منذر عبد اللطيف وعدد من الكتاب افتقاد السلطة القضائية القدرة على 
الحسم والتصرف باستقاللية تامة، ولم تتمكن مؤسسات النظام من المحافظة حتى على الحد األدنى 

الحياتها، أو ارتكابها العليا واألجهزة األمنية عند تجاوزها لص اإلداراتمن حقوق اإلنسان، وكبح جماح 
المخالفات الواضحة. ولعل العنصر األبرز تمثل في عدم قدرة المجلس التشريعي على االلتزام بواجباته 
الدستورية كممثل للشعب، بل على العكس تمامًا فقد تصرف المجلس بمجمله كنسخة تنظيمية للقوى 

، (4)التام من أول يوم مارس فيه أعماله السياسية التي جاءت به إلى تلك المكانة، مما أدى إلى شلله
حتى بعد إجراء االنتخابات التشريعية الثانية لما نتج عنها من إحداث حالة من االنقسام عمل على 
استمرار سيطرة حركة فتح على رئاستي السلطة الوطنية ومنظمة التحرير، في مقابل سيطرة حركة 

 حماس على المجلس التشريعي والحكومة.
دى إلى عدم بناء هياكل وآليات تنظيم المجتمع الفلسطيني في مختلف المجاالت بما وهو ما أ

الطبيعي والسليم للمجتمع بما في ذلك إيجاد نظام سياسي فلسطيني جديد تأسس على  التطوريكفل 
 القضية الحزبية الثنائية، وهو ما ينذر بغياب حالة التنوع والتعددية في الساحة الفلسطينية.

                                                 
، أثر ازدواجية السلطة على التنمية السياسية في السالطة الوطنياة الفلساطينية بعاد االنتخاباات التشاريعية الثانياة(، 2009(غسان، يوسف )1)

 .3-2ة ماجستيرغير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، صرسال
 1، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،ط النظام الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلة نقدية(، 1998(جميل، هالل،)2)
، معهود بيووت الحكمووة، جتماعيااةالرؤيااة االسااتراتيجية للدولااة الفلسااطينية السياسااية واالقتصااادية واال(، 2008(منوذر، عبوود اللطيوف، وآخوورون،)3)

 7المعهد الفلسطيني لالستشارات وحل النزاعات، ص 
 ( المرجع  نفسه.4)
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 : التعددية السياسية  في  األراضي الفلسطينية:2.2.2.3
يعتبر مصطلح التعددية السياسية حديث الظهور واالستخدام، وهو ذو صلة وثيقة بمصطلح 
الديمقراطية، فالتعددية السياسية تشير إلى وجود تنوع في مجتمع ما بفعل عدد دوائر االنتماء فيه 

التنوع وقبول ما يترتب عليه من خالف أو اختالف في  ضمن هويته الواحدة، كما يشير إلى احترام هذا
العقائد، واأللسنة، والمصالح، وأنماط الحياة االجتماعية، وكذلك إيجاد صيغ مالئمة للتعبير عن ذلك 

، (ا1)كله بحرية في إطار مناسب، وبالشكل الذي يحول دون نشوب صراع يهدد سالمة المجتمع
زاب، والقوى السياسية، والشخصيات الوطنية والسياسية وجماعات فالتعددية السياسية هي مجموعة األح

المصالح والضغط داخل المجتمع، والتي تنشد التأثير في الحياة السياسية بأساليب وصيغ شرعية 
مقبولة. وحين نذكر التعددية السياسية، فإنها ال تقتصر على تعدد األحزاب، بل تتعدى ذلك إلى وجود 

ي، كالمنظمات والجمعيات المعنية بحقوق اإلنسان، والمرأة، والبيئة، والثقافة مؤسسات المجتمع المدن
 .(2) وهذه تعتبر أساسية من أجل قيام التعددية

وبالتالي فإن التعددية السياسية تعني بالضرورة مشاركة كافة أطياف المجتمع في العملية 
ثير على عملية صناعة القرار السياسي، السياسية بما يتيح لها التعبير عن نفسها للعب دورها في التأ

تأسيسًا لعملية تنموية سياسية، ويعزى ذلك ألن هذه المشاركة هي مبدأ مهم من مبادئ الديمقراطية بما 
يشمل من ضمان التداول السلمي للسلطة، إضافة إلى أن التعددية السياسية التي تصون وتحمي حقوق 

 نموية.وكرامة اإلنسان الذي هو أساس أي عملية ت
 :النظام الحزبي الفلسطيني:3.2.2.3

جاءت كل التشكيالت السياسية التي عرفها الفلسطينيون منذ بداية القرن العشرين في إطار 
البحث عن هوية وكيان جديدين، فلم تخرج هذه التشكيالت من حيث مرجعياتها الفكرية وأساليب عملها 

والحداثة الغربية الناجمة عن استمرار االحتالل وأهدافها عن الصراع بين منظومتين هما اإلسالم 
 ومقاومته.

ولم تحقق األحزاب الفلسطينية في بداياتها أي تميز في البرامج السياسية واأليديولوجية وبالتالي 
تحولها إلى محط جذب جماهيري، عبر توفير عناصر معينة ،كأن تشكل امتدادًا أليدولوجيا مهيمنة 

ا دول قائمة أو حركات كبرى فاعلة، وكذلك قدرتها على تفسير الظواهر السياسية إقليميًا وعالميًا تمثله
السائدة، واللجوء إلى نمذجة المبادئ والقيم الثقافية لجعلها في متناول عامة الناس، وتبني مواقف 

 .(3)حازمة في مواجهة الحركة الصهيونية واالحتالل

                                                 
 37( المرجع  نفسه.، ص1)
 39( المرجع نفسه ،ص 2)
 30،مؤسسة مواطن،رام هللا، صالنظام السياسي والتحول الديمقراطي في فلسطين(، 1996(خالد، محمد األزعر،)3)
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ب أو ذاك فكانت من خالل التمايز والتميز لهذا الحز  ذأما اكتساب مساحات التأثير و النفو 
البرنامجي، وامتالك طاقة احتجاجية وتعبوية الستنفار قيم معينة من الثقافة السائدة، واالنخراط الفعال 
في الكفاح الوطني ضد االحتالل، مع تفضيل األساليب الجهادية كالكفاح المسلح، والعمليات 

تي تعاطت مع مشاكل الجمهور، وقدمت حلواًل لها كشبكات االستشهادية، والمبادرات الجماهيرية ال
الخدمة االجتماعية، وامتالك الموارد، وتقديم التسهيالت، وأشكال التحفيز المختلفة لبناء جمهور 

 المؤيدين.  
وتسببت الفصائلية السياسية العسكرية في شيوع أمراض التناحر والمساومات الفئوية الضيقة، 

القيادة األبوية الالمؤسسية. ولم تكن التعددية السياسية التي تعني قدرًا من وروح التعصب وسيادة 
التحمل والتعايش المشترك في نفس الحيز السياسي، جزءًا من القناعة الراسخة أو الثقافة المتجددة بقدر 

لمحكومة ما مثلت امتدادًا للتعددية االجتماعية التقليدية الناشئة عن العالقات القبلية والعشائرية ا
 .(1)بموازين القوى القائمة ومراعاة المصالح المشتركة

وبالتالي فإن مسألة التعددية السياسية داخل المجتمع الفلسطيني ال تبدو محققة للغايات  
السياسية للشعب الفلسطيني ،وذلك ألن كل ما ورد من تعريفات حول موضوع التعددية السياسية تؤكد 

ب علي هذا التنوع من اختالف، ألن التعددية السياسية بمعناها الحقيقي وجوب التنوع وقبول ما يترت
أضحت ال تعدو  كونها ديكورًا يزين الشكل الديمقراطي الفلسطيني فقط السيما بعد حالة الصدام التي 
وقعت بين الفصيلين األكبر في الساحة الفلسطينية، واستأثرت الحركتان فتح العلمانية وحماس 

درات السلطة سياسيًا، وماليًا، وميدانياً، في شطري الوطن الفلسطيني )الضفة الغربية اإلسالمية بمق
وقطاع غزة(، في ظل عجز القوى األخرى السيما اليسارية عن تشكيل أي قوة ردع تمنعهما من التفرد 

 .(2)بالقرار، والسماح لها بالمشاركة في القرارات المصيرية
انحسر دور اليسار الفلسطيني في محاوالت الوساطة والتوحيد بين  ومنذ االنقسام الفلسطيني        

الحركتين المتنافستين، والعمل المكتبي واإلدانة عبر البيانات دون االلتفات لبلورة مبادرة وطنية كبديل 
األمر الذي يظهر الحاجة الماسة لظهور تيار ثالث له حضور، ،(3)عما تطرحه كل من فتح وحماس

ث حالة من التغيير والتحديث السياسي، شريطة أن ال يقوم على تحركات جماهيرية وقادر على إحدا
تطرح شعارات واهية، وتفترض شكاًل غير مقبول للهوية، يعمل على تعبئة الجماهير لصالح برامح 
سياسية واقتصادية  في ظل توافر بيئة تنموية حقيقية يكون هدفها الحقيقي هو دحر االحتالل، من 

ء نظام ديمقراطي شامل للمكونات التي تضمن صيانة حقوق اإلنسان بما في ذلك حرية خالل إرسا

                                                 
 ( المرجع نفسه.1)
 ، صحيفة المونيتورز، ( ،صعود وسقوط اليسار الفلسطيني2013 فبراير 22، )حازم، بعلوشة ( 2)

 http://www.al -monitor.com/pulse/ar/contents/articles/original 
 ( المرجع نفسه3)
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جراء انتخابات حرة نزيهة  التعبير العلني، وتكوين الجمعيات، واالنضمام إليها، وسيادة القانون، وا 
يتنافس فيها الجميع على فترات دورية، ووجود نظام متعدد األحزاب يسمح بتداول السلطة بصورة 

 ية ومنظمة.رسم
 : المشاركة السياسية في فلسطين:5.2.2.3

المفهوم العام والبسيط للمشاركة السياسية هو حق المواطن في أن يؤدي دورًا معينًا في عملية 
صنع القرارات السياسية، هذا في أوسع معانيها، وفي أضيق معانيها تعني حق ذلك المواطن في أن 

، وهي تعني عند صموئيل هنتنكتون (1)ب صدورها من الحاكميراقب القرارات بالتقويم والضبط عق
وجون نيلسون، "ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع قرار 
الحكومة، سواء أكان هذا النشاط فرديًا أو جماعيًا، منظمًا أو عفويًا، متواصاًل أو منقطعًا، سلميًا أم 

غير شرعي، فعااًل أم غير فعال "، والمعنى األكثر تداواًل لمفهوم المشاركة السياسية عنيفَا، شرعيًا أو 
هو "قدرة المواطن على التعبير العلني والتأثير في اتخاذ القرارات سواء بشكل مباشر أو عن طريق 

 .(2)ممثلين يفعلون ذلك
السياسية التي تنهل منها ويرتبط موضوع المشاركة السياسية بموضوع التنشئة السياسية والثقافة 

هذه التنشئة، فالتنشئة السياسية هي عملية تهيئة وا عداد المواطن حتى يصبح مؤهاًل ليشارك في الحياة 
السياسية في مجتمعه، وعليه فإن التنشئة السياسية والثقافة السياسية تلعبان  دورًا كبيرًا في فهم المواطن 

يجاباً لحقوقه السياسية وعلى رأسها حقه في الم  .(3) شاركة في اتخاذ القرار السياسي سلبًا وا 
 أشكال المشاركة السياسية:

تختلف أشكال المشاركة السياسية بين مجتمع وآخر، وكذلك داخل المجتمع نفسه ومن زمان 
آلخر، وضمن نظام سياسي معين، لكن ذلك مرتبط بمدى توفر الظروف التي تتيح المشاركة أو 

ل المواطنين على المساهمة في العمل العام، وهناك مستويات أربعة تختلف تقيدها، وعلى مدى إقبا
 باختالف المجتمع وهذه المستويات هي:

ويشمل من تتوافر فيهم بعض الشروط المهمة مثل:عضوية منظمة ممارسو النشاط السياسي: أوالا 
في الحمالت  سياسية، والتبرع لمنظمة، وحضور االجتماعات السياسية بشكل متكرر، والمشاركة

 االنتخابية، وتوجيه رسائل بشأن قضايا سياسية لذوي المناصب السياسية ووسائل اإلعالم.
                                                 

أزمة المشاركة السياسية في العالم الثالاث، الديمقراطياة وحقاوق اإلنساان فاي (، 1983جالل، على الدين ، هالل وآخورون )عبد معوض،  (1)
 ،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.الوطن العربي

، 251العربووي، العوودد  ، مجلووة :المسووتقبلإشااكالية الشاارعية والمشاااركة وحقااوق اإلنسااان فااي الااوطن العربااي(، 2000محموود تووامر، كاموول ،) (2)
 118-117ص
، مجلووة :الجامعووة مسااتوي المشاااركة السياسااية لاادي الشااباب الجااامعي الفلسااطيني فااي عصاار العولمااة(، 2011صووالح، الشووامي، )يونيووو  (3)

 1238، ص 2، العدد 19اإلسالمية، سلسلة الدراسات اإلنسانية، المجلد 
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ويشمل هذا المستوى الذين يصوتون في االنتخابات ويتابعون  المهتمون بالنشاط السياسي: ثانياا 
 بشكل عام ما يحدث في الساحة السياسية.

ل من ال يهتمون باألمور السياسية وال يميلون لالهتمام ويشم الهامشيون في العمل السياسي: ثالثاا 
بالعمل السياسي، ولكن يضطر بعضهم للمشاركة بدرجة أو بأخرى في أوقات األزمات، أو عندما 

 يشعرون بأن مصالحهم المباشرة مهددة.
لى أساليب وهم أولئك الذين يعملون خارج األطر الشرعية القائمة، ويلجأون إرابعاا المتطرفون سياسياا: 

 (1) العنف
الوعي غير أن الوضع الفلسطيني غير العادي بسبب ظروف االحتالل خلق حالة من  

المجتمعي بأهمية المشاركة في العمل السياسي لخدمة قضيته الوطنية. حيث تختلف صور المشاركة 
اإلطار القانوني على سبيل المثال والذي يعد -السياسية لدى المواطن الفلسطيني، فالقانون الفلسطيني 

( 26يؤكد على تنظيم االنتخابات كنوع من أنواع المشاركة السياسية، حيث نصت المادة) -والدستوري 
منه على أن " للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا وجماعات، ولهم على وجه 

ون، وتشكيل النقابات، الخصوص الحق في تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها وفقًا للقان
والجمعيات، واالتحادات، والروابط، واألندية، والمؤسسات الشعبية وفقًا للقانون، إضافة إلى التصويت 
والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم باالقتراع العام وفقًا للقانون، وكذلك تقلد 

 .(2)رصالمناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الف
كما فرض الواقع الفلسطيني على المواطنين أن يكونوا نشطاء سياسيين، ولديهم اإللمام 
والمعرفة العميقة بالقضايا واألحداث السياسية، سيما تلك التي تدور من حولهم، خاصة وأنها كثيرة 

 .تكون يومية ومثيرة، وتشغل بال كل فرد في المجتمع الفلسطيني -بل أحياناً  -ومتغيرة، 
 ويمكن تلخيص صور المشاركة السياسية في المجتمع الفلسطيني على النحو التالي:

االنتماء للتنظيمات واألحزاب السياسية، واالعتماد عليها في صياغة الثقافة السياسية للمواطن  .1
الفلسطيني، إضافة إلى االنتماء لمؤسسات المجتمع المدني، والتي هي في األساس اجتماعية 

 ية الجوهر.المظهر سياس
القيام بكافة األنشطة السياسية ذات العالقة بتلك األحزاب عبر تنظيم الندوات والمؤتمرات  .2

 السياسية، والمسيرات، والمهرجانات التي تدعو لزيادة المشاركة لهذا الفصيل أو ذاك .

                                                 
، المركوز الفلسوطيني للدراسوات المادني فاي تعزياز المشااركة السياساية فاي فلساطين(، دور منظماات المجتماع 2010) (ناصر، الشويخ علوى،1)

 32وحوار الحضارات، ص 
 فلسطين، –لجنة االنتخابات المركزية ( 2)

 http://www.elections.ps/ar/tabid/535/language/en-US/Default.aspx 

http://www.elections.ps/ar/tabid/535/language/en-US/Default.aspx
http://www.elections.ps/ar/tabid/535/language/en-US/Default.aspx
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المشاركة في مسيرات االحتجاج ضد كل ما يضر بمصالح القضية الفلسطينية، والدعوة لدحر  .3
الحتالل، وتحقيق المصالح الوطنية، وقيام الدولة المستقلة، ومناهضة مشاريع االستيطان، ا

وفضح ممارسات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ولعل مسيرات نعلين 
وبلعين األسبوعية المناهضة لجدار الفصل العنصري في مناطق الضفة الغربية تعد تطبيقًا 

شارك فيها قطاعات اجتماعية ينتمي معظم المشاركين فيها  ألحزاب عمليًا لذلك، حيث ت
 ومنظمات مختلفة.

الدعوات المتكررة إلنهاء االنقسام وتوحيد الصف الفلسطيني من خالل جملة من األنشطة  .4
 السياسية  الداعمة لتحقيق المصالحة الوطنية 

تخابات المحلية، والتشريعية، توجيه وسائل اإلعالم بشأن قضايا سياسية متنوعة من بينها االن .5
 .2006والرئاسية وهذا ما جرى خالل االنتخابات التشريعية الثانية عام 

المشاركة في دعم قضايا جوهرية في لب الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي مثل: قضية األسرى  .6
 2012الفلسطينيين كتلك التي كانت أثناء مساندة األسرى المضربين عن الطعام مطلع العام 

من خالل تنظيم االعتصامات واإلضرابات، وتوجيه رسائل خطية لمنظمات حقوق اإلنسان 
واللجنة الدولية للصليب األحمر من أجل حماية األسرى الفلسطينيين، كما أن نشطاء اإلعالم 

حملة إلكترونية لدعم األسرى ومناصرتهم، إدراكًا منهم لمدى  2012الجديد أطلقوا نهاية العام 
 عالم الجديد في معالجة قضايا سياسية متعددة.فاعلية اإل

 : التداول السلمي للسلطة: 6.2.2.3
يمكن القول إن التداول السلمي للسلطة يعني عدم جعل الحكم في قبضة شخص أو مجموعة 
نما التعاقب على الحكم من خالل انتخابات دورية، فهو آلية لصعود القوى السياسية  بشكل دائم، وا 

السلطة، ونزول أخرى من السلطة إلى المعارضة وفقًا لطرق مجددة بشكل دستوري، المعارضة إلى 
وفي الحالة الفلسطينية ال بد عند الحديث عن هذه المسألة مراعاة أن األمر ال يتعلق بنظام سياسي 
مستقر في إطار دولة مستقرة ذات سيادة، بل سلطة أنشئت أساسا لمرحلة انتقالية محددة زمنياً بخمس 

وات، ولم يكن مخططًا لها أن تبقى كل هذه السنوات، إضافة إلى عدم امتالكها سيادة كاملة على سن
 .(1)األرض

غير أن قراءة الحالة الفلسطينية تستدعي النظر إلى  النظام السياسي الفلسطيني الذي اعتمد 
الذي شابه الغموض و وهو النظام المختلط " رئاسي برلماني" 2003في إطار السلطة الوطنية منذ العام 

، وتحديد الصالحيات بين السلطات الثالث، واإلشكاليات التي برزت في االختصاصاتفي توزيع 

                                                 
 2012-5-21بتاريخ ،PNN، شبكة فلسطين اإلخبارية التداول السلمي للسلطة في إطار السلطة الوطنية'(  1)

http://www.pnn.ps/index.php/home/pn-.  

http://www.pnn.ps/index.php/home/pn
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إطار كل سلطة من هذه السلطات، وتلك المتعلقة بالنظام االنتخابي، إضافة إلى تلك المرتبطة بإنشاء 
دارة الهيئات العامة، واألجهزة األمنية والمال العام الذي انعكس سلبًا على مسألة التداول ، األمر (1).وا 

والتي تمخض  2006السلمي للسلطة في األراضي الفلسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانية عام 
عنها فوز حركة حماس، من خالل تعميق حدة الصراع بين القوى الفلسطينية، كون مسألة الفصل بين 

ور القانون األساسي عن تحديد اختصاص كل السلطات والتداخل في االختصاصات فيما بينها وقص
سلطة بشكل دقيق أصبح يشكل عقبة أمام التداول السلمي للسلطة، وخلق حالة من الصراع على 
السلطة التي نتج عنها تعطل ألعمال المجلس التشريعي، وقيام حكومتين بإدارتين منفصلتين في كل 

حكم فيها لحركة فتح فيما الثانية تخضع لسيطرة من الضفة الغربية وقطاع غزة، األولى آلت مقاليد ال
حركة حماس، وبحسب ما سبق يمكن القول إن التداول السلمي كأحد دعائم الديمقراطية والحكم الرشيد 

 لم يتوافر كما يجب في األراضي الفلسطينية.
 : حماية واحترام حقوق اإلنسان: 7.2.2.3

بلورة مؤشرات قياس عملية التنمية السياسية؛ تعد حقوق اإلنسان كاًل ال يتجزأ، يترتب عليه 
ذلك ألن هذه الحقوق تسهم في رسم معالم المستقبل للمواطنين في أي بلد، وهو ما يتطلب تكثيف 
الجهود والمساعي من أجل بناء نظام حكم ديمقراطي يتمتع فيه المواطنون بكافة حقوقهم التي نصت 

ن خالل الفصل بين السلطات، وسيادة القانون، والمشاركة عليها المعايير والمواثيق الدولية، وذلك م
السياسية، كما تعتبر هذه الحقوق حقًا لكل فرد بمقتضي أحكام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
والقاضي بأن يتمتع الناس بنظام اجتماعي يشاركون بشكل نشط وحر في عملية التنمية بوجه عام بما 

د الناجمة عن عملية التنمية باعتبار أنها عملية شاملة لكافة الجوانب في ذلك التوزيع العادل للفوائ
السياسية، واالقتصادية، والثقافية، حيث من شأن ذلك أن يسهم في إيجاد ظروف مواتية لتنمية جزء 
كبير من اإلنسانية بحسب إعالن الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

 .(2)م1986
وألن قياس  تقدم وتطور األمم والشعوب في القرن الحادي والعشرين مرتبط بمدى التزامها 
بالمعايير الدولية للديمقراطية وحقوق اإلنسان، إال أن الحالة الفلسطينية ال زالت تشهد تراجعًا واضحًا 

الة االنقسام، لحقوق اإلنسان الفلسطيني، وذلك بسبب استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية، واستمرار ح
وفشل جهود المصالحة الفلسطينية، والتي أدت إلى تراجع حاد في مجال الحريات وحقوق اإلنسان، 
وكذلك تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني عن القيام بدوره الرقابي على السلطة التنفيذية وأجهزتها 

                                                 
 ( المرجع نفسه.1)
 .91،غزة، ص 2011، دليل حقوق اإلنسان سان( المركز الفلسطيني لحقوق اإلن2)
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بارات األمنية على االلتزام بالقانون األمنية، وتعثر إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية، وتغليب االعت
 .(1)والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان

ويتعرض المواطنون الفلسطينيون في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى انتهاكات خطيرة 
لحقوق اإلنسان  سواء على صعيد تلك االنتهاكات الممارسة من قبل االحتالل اإلسرائيلي، أو داخليًا 

لفصائل الفلسطينية التي تحكم كال الحكومتين وتحديدًا بعدما اصطلح على تسميته على مستوى ا
)باالنقسام الفلسطيني(، وبالتالي فإن الحديث عن وجود تنمية يبدو صعبًا في ظل استمرار هذه 

 االنتهاكات.
 فعلى صعيد الممارسات اإلسرائيلية فإن التقرير الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

طالق  2012نهاية العام  يؤكد بأن إسرائيل ال زالت مستمرة في أعمال القتل، واالعتقال، والقصف، وا 
النار على المدنيين الفلسطينيين، وهدم المنازل، وتجريف األراضي، وفرض اإلقامة الجبرية على عدد 

وة المفرطة ضد من المواطنين من سكان الضفة الغربية، كما أنها ال تألو جهدًا في استخدام الق
المسيرات واالحتجاجات السلمية في الضفة الغربية والمناهضة للجدار العازل الذي قسم األرض 
والسكان في المناطق المقام عليها، إضافة إلى استمرار اعتداءات المستوطنين في مدن الضفة الغربية 

إقامة العشرات من الحواجز على الممتلكات واألشخاص بدعم من الحكومة اإلسرائيلية، ولم تتوقف عن 
العسكرية إلعاقة حركة مرور الفلسطينيين، كما تقوم بمنع الفلسطينيين من الحصول على مياه كافية 
عن طريق سيطرتها على المصادر المشتركة للمياه و اتباعها سياسات تمييزية، عالوة على ذلك فهي 

سنوات، حيث كرست معبر كرم أبو  ال زالت مستمرة في فرض الحصار على قطاع غزة منذ نحو سبع
سالم من الناحية الفعلية كمعبر تجاري وحيد للقطاع رغم عدم مالءمته لألغراض التجارية من حيث 
بعده وضعف قدرته التشغيلية، مما حرم سكان القطاع من الحصول على مستلزماتهم األساسية التي 

 .(2)توفر لهم الحد األدنى من الحياة الكريمة
ًا فإن تقارير منظمات حقوق اإلنسان العاملة في األراضي الفلسطينية تفيد بأن أما داخلي

االنتهاكات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ال زالت مستمرة كنتيجة لالنقسام الفلسطيني، حيث 
تلك  2012المستقلة لحقوق اإلنسان )ديوان المظالم( في تقرير لها صدر نهاية عام  الهيئةانتقدت 

تهاكات بما في ذلك االعتقال على خلفية سياسية، والتعذيب، وسوء المعاملة، والفصل التعسفي من االن
 .(3)الوظيفة، واالستدعاء، ومنع التجمع والسفر

                                                 
 الديمقراطية شمس، مقالة منشور، مركز حقوق اإلنسان و حالة حقوق اإلنسان في فلسطين(، 2009(مخيمر، أبوسعدة، )1)
 7-1، ص.2012/ديسمبر، غزة،  26تقرير االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، ( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، 2)
تشورين الثواني نووفمبر  10صوحيفة القودس، رام هللا ، ، ( انتهاكات حقوق اإلنسان في الضفة وغزة: سجن وتعذيب وفصل تعسفي ومنع السفر3)

2012    http://www.alquds.com/news/article/view/id/396806 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/396806
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كما أثر االنقسام سلبًا على مختلف الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها المواطنون 
يث عمل طرفا األزمة " الحكومتان في غزة و رام هللا" الفلسطينيون كالحق في حرية الرأي والتعبير، ح

وأجهزتهما األمنية على ارتكاب المزيد من االنتهاكات واالعتداءات بحق الصحفيين، إضافة إلى كتاب 
الرأي، ومواطنين آخرين كل في منطقة سيطرته، وخاصة ضد التوجهات التي تتعارض مع توجهاتهما، 

قطاع غزة باستدعاء البعض من نشطاء حركة فتح بشكل متكرر،  وقد استمرت األجهزة األمنية في
واحتجاز عدد كبير منهم لساعات طويلة، فيما استمرت األجهزة األمنية في الضفة الغربية باعتقال 
حالة عدد منهم إلى القضاء بتهمة االنتماء لتنظيم  نشطاء ينتمون لحركة حماس لفترات طويلة، وا 

ال زالت الحكومة في غزة  تمنع دخول وتوزيع الصحف اليومية الثالث محظور، أو إثارة الفوضى، و 
التي تصدر في الضفة الغربية وهي" القدس، والحياة الجديدة، واأليام"، فيما تمنع الحكومة في الضفة 

 (1)الغربية طباعة وتوزيع صحيفتي فلسطين والرسالة اللتين تصدران من قطاع غزة.
 : ة الوصول إلى تنمية سياسة حقيقية في فلسطين يتطلبوبناءا على ما تقدم فإن كيفي

 تعزيز المشاركة السياسية. .1
 بناء اقتصاد فاعل وتوزيع عادل للثروة . .2
 التركيز على استقاللية النظام السياسية الفلسطيني. .3
 تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني . .4
 تحقيق الديمقراطية والعدالة االجتماعية . .5
 لرأي اآلخر ونبذ العنف السياسي.تعزيز ثقافة الرأي وا .6
 تجسيد الروابط االجتماعية في المجتمع الفلسطيني. .7
  .إعطاء دور فاعل للمثقفين والكفاءات الفلسطينية .8

 : معوقات التنمية السياسية في فلسطين:8.2.2.3
يواجه المجتمع الفلسطيني عددًا من المعوقات التي تقف  حائالً  أمام  وصوله لعملية تنمية 

اسية حقيقية، وتنقسم العوامل المؤثرة بدرجات متفاوتة في ذلك إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية، سي
 وهي على النحو التالي: 

 :المعوقات الداخلية 
 استمرار االحتالل اإلسرائيلي. .1
 غياب الدولة الفلسطينية المستقلة. .2
 استمرار االنقسام الفلسطيني. .3

                                                 
،ديسومبر  تقرير الحق في حرية الرأي والتعبير في التجمع السلمي في ظل السالطة الوطنياة الفلساطينيةمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسوان، ( ال1)

 14، ص 2011
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 غياب التنمية االقتصادية الحقيقية. .4
 

 :المعوقات الخارجية 
 التدخل األمريكي واألوروبي في الشأن الفلسطيني.  -1
 التدخل اإليراني في الشأن الفلسطيني. -2
 الموقف العربي حيال القضية الفلسطينية. -3

 أوالا: المعوقات الداخلية:
 : استمرار االحتالل اإلسرائيلي -1

لخصوصية الوضع تعد تجربة المجتمع الفلسطيني في التنمية تجربة فريدة من نوعها 
ذات   . فوجود االحتالل وغياب الدولة1967الفلسطيني الخاضع لالحتالل اإلسرائيلي منذ العام 

السيادة الكاملة على األرض والشعب والموارد، أدى إلى خصوصية في الفكر والعمل التنموي 
ادية واالجتماعية، الفلسطيني، حيث واجه الشعب الفلسطيني تدهورًا كبيرًا في تنمية أوضاعه، االقتص

والسياسية نتيجة لممارسات االحتالل اإلسرائيلي  التي تركزت على هدم كل ما يمكن أن يساعد في 
تنمية الظروف الحياتية، أو تحسين المعيشة للفلسطينيين، ولعب هذا االحتالل الدور األكبر على مدار 

 (1)في فلسطين عدة عقود في خلق جميع التحديات في طريق تحقيق تنمية مستدامة
 التحديات التي أوجدها االحتالل : 

قامة الحواجز العسكرية، ومنع الحركة، وفصل  .1 اإلغالق الشامل للمناطق الفلسطينية، وا 
 محافظات الضفة الغربية عن قطاع غزة .

، واالستيالء على المساحات (2)استمرار سياسية االستيطان، والطرد والتهجير للفلسطينيين .2
راضي الفلسطينية، وتضييق الخناق على السكان وخنق التجمعات السكانية الواسعة من األ

 الفلسطينية.
عمدت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة على مدى سنوات االحتالل إلى اتباع سياسة التجهيل  .3

خضاعهم لسياستها، ودفعهم إلى التوجه لسوق العمل  لخلق جيش من األميين يسهل اقتيادهم وا 
و أن يضافوا إلى جيش العاطلين عن العمل، وفي كال الحالتين فإن ذلك يقف اإلسرائيلي، أ

عائقًا أمام عملية التنمية السياسية، ألن مستوى المشاركة السياسية الفاعلة مرتبطة ارتباطًا 

                                                 
 ،  مركز المعلومات الوطني الفلسطيني معوقات التنمية في فلسطين( 1)

http://www.idsc.gov.ps/arabic/economy/development/development-13.html 
، رسووالة ماجسووتير غيوور منشوووره، جامعووة االسااتيطان اإلساارائيلي فااي الضاافة الغربيااة وأثااره علااى التنميااة السياسااية(، 2010(بووالل،  إبووراهيم )2)

 .41النجاح الوطنية، فلسطين، ص 

http://www.idsc.gov.ps/arabic/economy/development/development-13.html


45 

 

وثيقًا بالمستوي التعليمي لهم، كما أن التعليم يسهم مساهمة إيجابية في مجاالت التنمية 
 .(1)المختلفة

ة الجدار الفاصل على طول المناطق الشمالية والغربية للضفة الغربية، والذي يدخل في إقام .4
كم أحيانًا، حيث يشكل هذا الجدار عائقًا رئيسًا أمام  10أراضيها ألعماق مختلفة تصل إلى 

عملية التنمية السياسية من خالل الحيلولة دون إقامة دولة ومجتمع متماسك فهو  يقوم على 
األراضي الزراعية المقام عليها الجدار، وكذلك فصل الفلسطينيين عن أراضيهم،  تدمير كافة

والحد من حركتهم، وتوقفهم عن القيام بكافة األنشطة اإلنسانية الضرورية لحياتهم، سواء من 
وعليه  (2)حيث تلقي العالج، أو مواصلة التعليم، أو الوصول للمنشآت السكينة الخاصة بهم،

أن الجدار يستهدف القضاء على العنصر الرئيس في عملية التنمية هو  فإن ما سبق يؤكد
 اإلنسان. 

تعد عملية التنمية الشاملة عملية مترابطة ومتكاملة، فالتنمية السياسية مرتبطه بالتنمية 
االقتصادية، وضرورية إلحداثها، وعليه فإن استمرار فرض الحصار االقتصادي والسياسي على قطاع 

خال التمويل والمواد األولية الالزمة لعملية األعمارو، واالستمرار في تدمير البني غزة، وعدم إد
األساسية في األراضي الفلسطينية من خالل شن الهجمات المتتالية على قطاع غزة خالل حربي 

،إضافة إلى اقتحام مدن الضفة الغربية، واتباع سياسية 2012وحرب الثمانية أيام نهاية العام  2008
عتقاالت كل ذلك يقف حائاًل أمام الوصول إلى عملية تنموية سياسية محققه ألهداف الشعب اال

 .(3)الفلسطيني
 غياب الدولة الفلسطينية المستقلة:  -2

يرتبط غياب الدولة الفلسطينية بشكل وثيق باستمرار االحتالل اإلسرائيلي  المسيطر على كافة 
تنمية سياسية يعد أمرًا صعبًا، ذلك ألن قيام الدولة األراضي الفلسطينية، ومن ثم فإن الحديث عن 

ثالثة عناصر رئيسة: العنصر األول الشعب وهم سكان الدولة، والعنصر الثاني اإلقليم يتطلب  توافر 
وهو األرض أو المكان ذو الحدود المعلومة الذي تقام عليه الدولة، والعنصر الثالث السيادة وهي 

، ولكن على الرغم من (4)المطلقة للسلطة الحاكمة في حدود هذه الدولة اإلرادة ذات القوة المستقلة

                                                 
 146مرجع  نفسه، ص ( ال1)
، رسوالة ماجسوتير غيور منشوورة، جامعوة النجواح تأثيرات الجادار الفاصال علاى التنمياة السياساية فاي الضافة الغربياة(، 2005بالل، جبور، ) (2)

 2-1الوطنية، فلسطين، ص
، ورقوة عمول االقتصاادية العالمياةالتنمياة االقتصاادية والسياساية فاي فلساطين فاي ضاوء االنتكاساة (، 2009محمد إبوراهيم، مقوداد،)مارس  (3)

 .13مقدمة في مؤتمر التغيرات الدولية وأثرها على القضية الفلسطينية، المركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات واألبحاث، نابلس، ص
 ، موقع دنيا الوطن، 2009-11-20، مقال منشور  بتاريخ مقومات إعالن الدولة الفلسطينية( حلس، فواز، 4)

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/20/180382.html 

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/20/180382.html
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نضال الشعب الفلسطيني بكافة األشكال دفاعًا عن الوجود والهوية والشخصية الوطنية المستقلة فإن 
 الفلسطينيين لم يحصلوا بعد على دولتهم المستقلة.

سرائيلية التي ال زالت تقوم على ويعود ذلك إلى أسباب عديدة على رأسها استمرار السياسة اإل
وبقاء الجيش اإلسرائيلي على نهر األردن،  (1)1967العودة لحدود عام وعدمعدم وقف االستيطان، 

وعدم التنازل عن القدس كعاصمة لدولة إسرائيل، إضافة إلى رفض عودة الالجئين الفلسطينيين إلى 
حتمل إنشائه يجب أن يكون منزوع السالح، ديارهم، حتى أن إسرائيل تفترض أن أي كيان فلسطيني م

وتبقى حدوده خاضعة للمراقبة اإلسرائيلية، ويحظر عليه التحالف مع أي كيان سياسي خارجي، هذا 
من جانب، في حين أن الرأي العام اإلسرائيلي  يؤكد استمراره معارضة قيام دولة فلسطينية رغم تفاوت 

، بينما 2010عام  %29، في حين بلغ 1996عام  %52إلى 1987عام  %79النسبة وتراجعها من 
وقف االستيطان في الضفة الغربية، كما أن النسبة العظمي  2012من اإلسرائيليين عام  %68يرفض 

، وعليه ا(2)1967من اإلسرائيليين يرفضون تعريف الدولة الفلسطينية على أنها تعني العودة إلى حدود 
ن أن الدولة المستقلة تحظي بسيادة فعليه على األرض ال ينطبق فإن مسألة سيادة الدولة ما يتضمنه م

فعليا علي الوضع القائم  اآلن في فلسطين التي تقع تحت سيطرة االحتالل االستيطاني العسكري  
اإلسرائيلي، ولهذا فإن المعايير القانونية لسيادة الدولة والمتعلقة بالحدود ووظائف واختصاصات الدولة 

 (.3)رسة تلك االختصاصات غير  موجود واقعيًا بسبب حالة االحتاللوحريتها في مما
وبذلك إذا ما افترضنا بأن الوصول للدولة الحديثة يعد هدفًا في عملية التنمية السياسية ألي  

بلد، فإن هذه الدولة يجب أن تتوافر لها مجموعة من المقومات وهي: األرض، والشعب، والحكومة 
، وتلك المقومات تبقي بحاجة العتراف دولي بها كي  تشكل كيانًا دوليًا، وعضوًا التي تجسد فكرة الدولة

ن اعتبر البعض حصول  في المجتمع الدولي ولكن ذلك لم يتحقق في الحالة الفلسطينية، حتى وا 
إال أن القرار لم ينص  2012 -11-29فلسطين على صفة مراقب غير عضو في األمم المتحدة في 

شعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه وفقًا للقانون الدولي، وعلى رأسها حقه في صراحًة على حق ال
، وحق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى 1967تقرير مصيره على كامل األرض التي احتلت عام 

 وقبله وبعده. 1948أرضهم التي هّجروا منها عام 
                                                 

، والتووي دخلتهووا أيضووا سووورية واألردن اسووتطاعت 1967فووي الحوورب التووي شوونتها إسوورائيل علووى مصوور فووي الخووامس موون يونيووو حزيووران عووام ( 1)
يل احوتالل منواطق شاسوعة مون األراضوي، فقود اسوتولت علوى الضوفة الغربيوة وقطواع غوزة ومرتفعوات الجووالن وشوبه جزيورة سويناء حتوى الضوفة إسرائ

سورائيل علوى أسواس أن تنسوحب إسورائيل مون األراضوي  الشرقية لقناة السويس. وقد ظل مبدأ األرض مقابل السالم أساسا للمفاوضات بين العرب وا 
مقابول إبورام اتفاقيوات سوالم تعتورف بحودود إسورائيل و حقهوا فوي األمون. وقود أعوادت إسورائيل شوبه جزيورة سويناء  1967ي حورب عوام التي احتلتها فو

  BBC Arabic، راجع موقعلمصر ضمن اتفاقيات السالم المبرمة بين البلدين عام تسعة وسبعين
http://www.bbc.co.uk/arabic/specials/meast_maps/6.shtml 

 4، مركز الجزيرة للدراسات، ص فرص الدولة الفلسطينية الممكن والمحتمل والمأمول(،  2012وليد، عبد الحي،) (2)
، مجلوة  سياسوات، معهود السياسوات العاموة، رام ةالسايادة الفلساطينية باين االحاتالل اإلسارائيلي والدولاة المساتقل(، 2010نبيل، الرمالوي،)  (3)

 11هللا، ص 

http://www.bbc.co.uk/arabic/specials/meast_maps/6.shtml
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و هو انتصار قانوني لكن البعض يعتبر أن اعتراف األمم المتحدة بفلسطين دولة غير عض
من االنضمام إلى االتفاقيات والمعاهدات الدولية مما يعمل على  فلسطينللفلسطينيين، حيث ستتمكن 

تحسين الوضع السياسي واالقتصادي على وجه الخصوص للفلسطينيين، كما سيمكنهم من إعادة 
طيني ممثاًل بمنظمة التحرير النظر في كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تمت بين الجانب الفلس

والجانب اإلسرائيلي بما يخدم المصلحة العليا الفلسطينية، وأن هذا القرار يجيز للفلسطينيين إعادة 
ما بطريقة اإللغاء، كما ستحد هذه الخطوة من سياسية  السابقةالنظر في االتفاقيات  إما باالتفاق وا 

 (1).في الضفة المحتلة التوسع االستيطاني في األراضي الفلسطينية خاصة
 استمرار االنقسام الفلسطيني:  -3

ألقى التدهور الذي حصل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وزيادة حدة االنقسام بين حركتي فتح 
وحماس بظالله على مختلف جوانب الحياة للشعب الفلسطيني، سواء السياسية، أو االقتصادية، أو 

وكذلك على القضية الفلسطينية، والنظام السياسي بمجمله، فقد  االجتماعية، أو الثقافية واألخالقية،
خلف هذا االنقسام حكومتين وسلطتين فلسطينيتين متناحرتين، إحداها تحت االحتالل، واألخرى تحت 
الحصار، وال زالت السلطة التشريعية معطلة جراء حالة االنقسام السياسي، وهو ما عطل بدوره مهمة 

برلمانية على عمل السلطة التنفيذية ومحاسبتها، إضافة إلى مهمة التشريع األساسية المساءلة والرقابة ال
التي كان ينتظر منها إعادة تشريع وصياغة قوانين ديمقراطية، كما أسفرت عن انقسام السلطة 
القضائية إلى سلطتين مختلفتين إحداهما في الضفة الغربية واألخرى في غزة، وهو ما ترتب عليه 

حالة حقوق اإلنسان الفلسطيني بسبب غياب نظام سياسي ديمقراطي موحد يدير شؤون  تدهور في
، مما يعد تدميرًا للقضية الفلسطينية ومشروع التحرير بكل األشكال الذي استمر (2)السلطة الفلسطينية

على مدى عقود من التضحيات، واالتجاه إلى إضعاف وتهميش دور)م.ت.ف( التي كانت تعاني على 
م من الترهل والضعف، رغم أنها التي كانت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتشكيك الدوا

بطال قرارات الشرعية الدولية التي اعتبرت الضفة  في قدرة الشعب الفلسطيني في حكم نفسه بنفسه، وا 
فة وتهويد الغربية وقطاع غزة وحدة واحدة، ومكن االنقسام إسرائيل من التفرغ لالستيطان في الض

القدس بشكل غير مسبوق، كما مكنها من اتخاذ قرارات عنصرية، والتذرع بعدم وجود شريك فلسطيني، 
كما أدى االنقسام إلى إحداث ازدواجية  ،(3)والتهرب من عملية السالم لضعف الموقف الفلسطيني

وظائفها، وأدت تلك السلطة، والذي أثر بصورة سلبية على عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية وأدائها و 
                                                 

يجابياتح  )1(   .2012/ 15/12، تقرير إخباري، موقع فلسطين اليوم، صول فلسطين على صفة مراقب سلبيات وا 
http://www.paltoday.ps/ar/post/. 

، تقرير الحق في حرية الرأي والتعبيار والحاق فاي التجماع السالمي فاي ظال السالطة الوطنياة الفلساطينيةق اإلنسوان،( المركز الفلسطيني لحقو 2)
 6-5، غزة،  ص 2011ديسمبر 

-2004إشااكالية العالقااة بااين حركااة فااتح وحركااة حماااس وأةثرهااا علااى عمليااة التحااول الااديمقراطي فااي فلسااطين (، 2011(عوووده، عووواد، )3)
 .142ير غير منشوره، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،مرجع سابق، ص ، رسالة ماجست2010

http://www.paltoday.ps/ar/post/
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االزدواجية إلى التنازع على الصالحيات بين مؤسسات النظام السياسي وبين الحزبين الكبيرين في 
السلطة " حماس وفتح" والذي أفضى إلى االنقسام السياسي والجغرافي، مما أدى إلى عرقلة إمكانيات 

 (.1) وآفاق التنمية السياسية
رجية في صنع القرار الفلسطيني حيث فقد القرار كثيًرا من ازدياد التدخالت الخاكما أدي إلى 

الفلسطينيون على مدى نضالهم الطويل التعبير عن حقهم بالحرية حاول االستقاللية التي طالما 
انشغال عالوة على  وبتقرير المصير وعدم التدخل في شؤونهم انطالًقا من حقهم في االستقالل،

فيما بينهم على حساب قضاياهم الوطنية، وتأثير االنقسام على الشارع الفلسطينيين بالخالفات الداخلية 
تغييب ،أضف إلى ذلك الفلسطيني وطغيانه على غيره من اإلشكاليات، وعدم االهتمام بالقضايا الكبرى 

المصالح العليا لدى الشعب الفلسطيني على حساب القضايا اليومية واالنهماك بها من معابر، وحدود، 
إعمار... إلخ، وتركيز الخطاب السياسي الفلسطيني على القضايا الفلسطينية، والخالفات، ومعونات و 

والتصريحات، والمناكفات اإلعالمية على حساب القضايا األساسية والهم الفلسطيني العام ممثال في 
 (.2)الحقوق السياسية الفلسطينية

تغييب وغياب الدور الفاعل  أخطر ما حصل من االنقسام على المستوى االجتماعي هوولعل  
للعالقة بين السياسي واالجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، والمثقفين، والمؤسسات النقابية، واللجان 

كما عمل على عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي بفرض الحصار  ،(3)الشعبية، والنقابات واالتحادات
الت الفقر والبطالة، ونقص المواد األساسية لسكان اإلسرائيلي عليها، وما نجم عن ذلك من ارتفاع معد

القطاع، بل واللجوء لحفر األنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية للحصول على مستلزماتهم اليومية 
. 

لذا فإن الوصول إلى حالة تنموية سليمة يتطلب إنهاء االنقسام، وليس إدارة االنقسام، وتوقيع 
تشكيل حكومة وحدة وطنية، وحل أزمة النظام السياسي الفلسطيني، اتفاق المصالحة الفلسطينية، و 

رساء قواعد الديمقراطية السليمة.  والعمل على إشاعة ثقافة قبول اآلخر، وا 
 غياب التنمية االقتصادية الحقيقية:-4

يتكبد االقتصاد الفلسطيني خسائر سنوية فادحة جراء معيقات االحتالل أمام تطوره ونموه، 
حجم الخسائر الناجمة عن استمرار الحصار، واإلغالق، وسيطرة االحتالل على المعابر،  ويرتفع سنوياً 

على سداد مستحقات القطاع الخاص المتراكمة منذ سنوات، ويجمع  الفلسطينيةوعدم قدرة السلطة 
مختصون في الشأن االقتصادي على أن االقتصاد الفلسطيني غير قادر على النمو والتطور في ظل 

                                                 
، أثر ازدواجية السلطة على التنمية السياسية في السلطة الوطنية الفلسطينية بعد االنتخابات التشاريعية الثانياة(، 2009( يوسف، غسوان،)1)

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، مرجع سابق
 ،مرجع سبق ذكره 2010-2004إشكالية العالقة بين حركة فتح وحركة حماس وأةثرها على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين ( |2)
 151( المرجع نفسه، ص3)
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ل، لذلك ترتفع حجم الخسائر االقتصادية سنويًا، ويرجع خبراء االقتصاد ذلك إلى تحكم االحتال
االحتالل في المعابر التجارية الفلسطينية، والتبعية االقتصادية لالحتالل التي عملت على تدمير 

أن  االقتصاد الفلسطيني بطريقة منهجية دائمة، حيث ذكر معهد األبحاث التطبيقية في القدس "أريج"
مليار دوالر نتيجة االحتالل اإلسرائيلي،  5.6االقتصاد الفلسطيني يتكبد خسائر سنوية تقدر بحوالي 

وا عاقته للتنمية االقتصادية، األمر الذي يبقي االقتصاد الفلسطيني غير قادر على االستفادة من طاقاته 
قامة المتاحة. كما عمل تقييد االقتصاد الفلسطيني على انخفاض قدرته على ا لنمو والنهوض وا 

 (.1) المشاريع الخاصة
وأمعنت سلطات االحتالل من قبضتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، واستخدمت أساليب 

الفلسطيني، ففي قطاع غزة فرضت سلطات االحتالل حصارًا هو األول من  االقتصادجديدة لخنق 
ة، والمواد الخام للزراعة، والصناعة، نوعه في حجمه ونوعه، حيث منعت إدخال أغلب المواد التمويني

واإلنشاءات، وأبقت على دخول الحد األدنى من المواد الغذائية، ولم تسمح بتصدير أي سلعة من 
البضائع المنتجة في قطاع غزة، و ألغت الكود الجمركي، وبالتالي حرمان تجار القطاع من االستيراد 

 (.2)ة من التعامل مع الحكومة في غزةالمباشر، كما حذرت البنوك التجارية الفلسطيني
وعملت سلطات االحتالل كذلك على إغالق المعابر، ومنعت العمال من الدخول إلى الخط 
األخضر للعمل فيه، وقيدت دخول الوقود، وأوقفت عمل المؤسسات اإلنسانية الدولية، عالوة على 

بعد أن شنت إسرائيل  2008العام تدمير البنية التحتية، والمصانع، والمؤسسات، والمزارع نهاية 
عدوانها على قطاع غزة فيما أطلقت عليه عملية الرصاص المصبوب، وبالتالي تحول اقتصاد القطاع 
تدريجيًا إلى اقتصاد كوارث يعتمد بشكل أساسي على تلقي المساعدات اإلنسانية عبر قوافل 

 (.3)والعقباتالمساعدات التي تصل إلى القطاع، وتواجه العديد من العراقيل 
أما في الضفة الغربية فقد دخلت السلطة الوطنية الفلسطينية في أزمة مالية خانقة فبحسب 
اإلحصاءات الواردة في تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في تقييمه ألداء االقتصاد 

وطنية فقد زاد عجز موازنة السلطة ال 2012وذلك خالل منتصف العام  2011الفلسطيني للعام 
 (.4)مليون دوالر 1.27803ليصل إلى  2011الفلسطينية خالل عام 

كما أصدرت الحكومة الفلسطينية في رام هللا بيانًا قالت فيه:" إن قانون الموازنة الفلسطينية  
تميز بتقليص االعتماد على المساعدات الخارجية، وتقليل قيمة العجز الجاري من  2012للعام 

                                                 
خواص  الملوف االقتصوادي، ملحوق (،االقتصاد الفلسطيني يفقد قدرته على االستفادة من الطاقاات المتاحاة،2012، )نوفمبر نرمين، ساق هللا(1)

 3، ص 2012تشرين الثاني ، نوفمبر  4صادر عن صحيفة فلسطين، 
 18، ص 2010،  غزة، 2012-2011خطة التنمية  ( وزارة التخطيط الفلسطينية، 2)
 ( المرجع نفسه3)
 .2012، رام هللا، فلسطين، 2011أداء االقتصاد الفلسطيني الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،( 4)
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، ويعزى ذلك إلى (1)200عام  %22بعد أن كان  2012عام  %10ي، إلى إجمالي الناتج المحل
ارتفاع النفقات الحكومية بنسبة أعلى من االرتفاع في اإليرادات، إضافة إلى انخفاض مستوى الدعم 

حيث تعتمد السلطة على هذا  %29الخارجي لسد العجز في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة
موظفيها، وذلك للضغط عليها من أجل عدم إتمام  رواتبتمويل خزينتها وسداد الدعم كمصدر أول ل

المصالحة الفلسطينية وكذلك حصولها على االعتراف كدولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة نهاية 
 .2012العام 

و يتضح لنا أن ضعف االقتصاد الفلسطيني يحول دون تحقيق التنمية بكل أشكالها، فهو يؤثر 
على مستوى المعيشة للمواطنين الفلسطينيين، بسبب عدم توفر االستقرار والتدخالت المباشرة  سلباً 

لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، وضرب البنية التحتية  األمر الذي يتطلب وجود رؤية واضحة لعملية 
تحرر من التنمية االقتصادية، وما يرتبط بها بشكل مباشر من تنمية سياسية قائمة باألساس على ال

التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما يضمن السيطرة 
على الموارد، والمعابر، والحدود، إضافة إلى تشجيع االستثمار الخارجي، و العمل على جذب الدعم 

عتبارات سياسية و الدولي لملء الخزينة الفلسطينية التي تعتمد على المساعدات الخارجية كنتاج ال
إيجاد آليات للحد من الفقر لتوفير الضمان االجتماعي، وتضييق الفجوة في دخول المواطنين، والسعي 
الستثمار العناصر البشرية كأساس إلنجاح أي عملية تنموية، وتشجيع المبادرات الخاصة، لكن 

حكومة موحدة تفعل فيها بالمجمل فإن ذلك لن يتحقق إال في ظل توفر نظام سياسي سليم في إطار 
عمل السلطات الثالث، واالستفادة من أدوات العمل الحكومي لضمان تحقيق األهداف التنموية 

 اقتصاديًا وسياسيًا.
 ثانياا: المعوقات الخارجية:

 التدخل األمريكي و األوروبي في الشأن الفلسطيني : -1
اقيات أوسلو الموقعة بين نشأت السلطة الفلسطينية في ظروف سياسية محدودة أوجدتها اتف

هذه االتفاقيات على أبعاد أدت إلى إيجاد كيان  انطوت، حيث 1993الفلسطينيين واإلسرائيليين عام 
فلسطيني مكباًل سياسيًا واقتصاديًا ال يقوى على االعتماد على نفسه، كما أدت القيود المفروضة على 

التنمية الذاتية، األمر الذي وضعها في بوتقة  السلطة الفلسطينية إلى عدم قدرتها على اعتماد أسلوب
الحاجة الدائمة ألموال المانحين حتى باتت تقايض للحصول على األموال بالسير قدمًا في العملية 

                                                 
 على الرابط ، 2012مليار دوالر عجز الموازنة الفلسطينية في  1.3 ،أخبار اقتصادية فلسطينيةالفلسطيني،   ( منتدى األعمال1)

http://www.pbf.org.ps/site/?q=pages/view/5180 
 

http://www.pbf.org.ps/site/?q=cats/blog/81
http://www.pbf.org.ps/site/?q=cats/blog/81
http://www.pbf.org.ps/site/?q=pages/view/5180
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السلمية التي تصب في مصلحة إسرائيل والدول الراعية والداعمة لها وفي مقدمتها الواليات المتحدة 
 (1)ااألمريكية.

عام الذي نشأت فيه السلطة الفلسطينية مع متطلبات التنمية بوجه عام، ويتعارض اإلطار ال
كما جاءت هذه المساعدات على خلفية التسوية السياسية، وبقيت قائمة إلنجاحها، وعليه فإن الدعم 

بالدرجة األولى إلى دعم العملية السلمية والمصالح اإلسرائيلية  واألمريكية  يهدفالمقدم للفلسطينيين 
 نطقة.في الم

وفي إطار دفع العملية السلمية إلى األمام تعهدت الدول الراعية لهذه العملية، وعلى رأسها  
اإلدارة األمريكية بدعم البنية التحتية في المناطق الفلسطينية في كافة المجاالت بهدف إرساء األسس 

ة لدى الجانبين حتى يتسنى لها الوصول لتسوية سياسية مقبول انتقاليةإلقامة سلطة فلسطينية 
واإلسرائيلي، وذلك من خالل تقديم الدعم والمساعدة في المجاالت السياسية، و  -الفلسطيني

االقتصادية، والثقافية، وفي هذا اإلطار يعتبر موقف الواليات المتحدة األمريكية أكثر وضوحًا بين 
مناطق الحكم الذاتي، كون  الدول المانحة، والذي يتجلى باإلصرار على التدخل السياسي والثقافي في

المساعدات التي تقدمها مرتبطة بالتزام الفلسطينيين باتفاقيات أوسلو، كما أنها مشروطة بعالقات سلمية 
 .(2)من قبل الفلسطينيين مع اإلسرائيليين والدول المجاورة

إضافة إلى ذلك  فقد شكل وصول حركة حماس إلى الحكومة الفلسطينية بعد فوزها في 
، وما ترتب على ذلك من رفض عربي ودولي لنتائج 2006ابات التشريعية الثانية نهاية عام االنتخ

األمريكية في الشأن الفلسطيني، حيث كانت الواليات المتحدة قد التدخالت االنتخابات نموذجًا آخر من 
وضعت شروطًا لمشاركة حماس في تلك االنتخابات، األمر الذي رفضته حركتا فتح وحماس في 

ينه، حيث حذر مجلس النواب األمريكي السلطة الفلسطينية من أنها تخاطر بفقدان الدعم المالي ح
ومن هنا يتضح كم  ،(3)األمريكي لها إذا سمحت لحركة حماس بالمشاركة في تلك االنتخابات

في  التي تتعارض مع مفاهيم التنمية السياسية والديمقراطية القائمة على حرية الفلسطينيين التدخالت
 اختيار ممثليهم.

كما أن هناك ثمة إستراتيجيتين مركزيتين في تعامل الواليات المتحدة مع الموضوع الفلسطيني، 
األولى ترك موازين القوي بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي تحدد نتائج المفاوضات من خالل النص 

خل مستند إلى القانون الدولي، وال الدائم على ترك حل القضية لنتائج التفاوض بين الطرفين دون تد
والشرعية الدولية، أما االستراتيجية الثانية فتتمثل في عدم السماح ألية  المتحدةحتى لقرارات هيئة األمم 

                                                 
 ، شبكة أمين اإلعالمية، على الرابط تأثير المساعدات األمريكية على التنمية في فلسطيندراسة بعنوان : ( ظاهر، فارس، 1)

http://blog.amin.org/faresdahaher/2010/06/02// 
 ( المرجع نفسه2)
 2005صحيفة الشروق  ،ئل المقاومة تعلن انتهاء التهدئةوفصا ...حماس ترفض التدخل األمريكي في االنتخابات الفلسطينية  (3)

http://blog.amin.org/faresdahaher/2010/06/02/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7-3/
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تطورات في المنطقة في التأثير إيجابيًا في الموضوع الفلسطيني، وصرف االهتمام الدولي عن 
 .(1)تجاه األرض والشعب الفلسطيني التصرفات السياسية والعسكرية اإلسرائيلية

عالوة على أن الواليات المتحدة تعمل بشكل كبير على مواصلة الخلل في موازين القوى، بل 
وزيادته بين الطرفين المتفاوضين سواء في الميراث العسكري، أم االقتصادي، أو السياسي، أم 

نعكاسًا لموازين القوى، األمر الذي يعني لن تكون إال ا المفاوضاتالدبلوماسي، وهو ما يعني أن نتائج 
وهو ما يؤدي إلى الحد من قدرة  (2)تحقيق تسوية تحقق فيها إسرائيل كافة شروطها ومطالبها

الفلسطينيين على المضي في عملية التنمية بمختلف أشكالها، ألن تحقيق المصالح األمريكية يبقي 
ة إلبقاء التبعية لها ولحليفتها ٍإسرائيل التي تمنحها الهدف األول لها في تعاملها مع القضية الفلسطيني

السياسة األمريكية مساحة أكبر للمضي قدمًا في تطبيق خططها التوسعية على حساب الفلسطينيين 
سواء من خالل االستمرار في بناء المستوطنات واستغالل الموارد الطبيعية للفلسطينيين"األرض 

اه قطاع غزة  تقضي بشكل رئيس على أهم مكونات عملية التنمية وتنفيذ ضربات عسكرية تج والمياه"،
 وهو اإلنسان .

ن كان األكبر واألكثر تأثيرًا  لكن الالفت في األمر أن التدخل األمريكي في الشأن الفلسطيني وا 
إال أنه ليس الوحيد، فثمة تدخالت أوروبية يمكن لها أن تعرقل العملية التنموية برمتها وعلى رأسها 

نمية السياسية، ومن ذلك موقف االتحاد األوروبي الذي يربط بين استمرار الدعم المالي السلطة الت
الوطنية الفلسطينية وبين استمرار المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، ففي الوقت الذي تنشط فيه 
ذه المفاوضات تزداد فيه المساعدات، وفي الوقت الذي تتوقف فيه العملية السلمية تقل فيه ه

المساعدات، وفي ضوء ذلك صرح مدير مكتب المفوضية األوروبية في الضفة الغربية جون 
م "أن حجم الدعم االقتصادي للشعب الفلسطيني مرتبط 2007( في أيلول سبتمبر John Kjarكير)

وبي ولتحقيق أهداف االتحاد األور  ،(3)بالتقدم في العملية السلمية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
آلية مشتركة في إطار السياسة الخارجية واألمنية المشتركة لدعم  1993قرر المجلس األوربي عام 

 عملية السالم من خالل اإلجراءات التي رافقت القرار وهي:
 قيام االتحاد األوروبي بدور الوسيط بين جانبي عملية السالم. .1
مراقبين أوروبيين لإلشراف على  دعم دولة القانون والديمقراطية وتعزيزها من خالل إرسال .2

 االنتخابات في غزة والضفة الغربية.
                                                 

، بيوروت، لبنوان   ص 1، مركز الزيتونة للدراسوات واالستشوارات، ط2011(، التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة 2012، )محسن، صالح(1)
203 

 210( المرجع نفسه، ص2)
، رسووالة (2007-1991لسياساية تجااه األراضااي الفلساطينية المحتلاة )دور االتحاااد األوروباي فاي التنميااة ا(، 2009(عصوام، بنوي فضول )3)

 .153ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، ص 
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بناء جهاز الشرطة الفلسطينية، وتوفير التمويل الالزم لتدريبه من خالل تخصيص مبالغ مالية  .3
لهذا الغرض، لتعزيز األمن واالستقرار، ودفع العملية السلمية التي وافقت عليها السلطة 

 ا.الوطنية الفلسطينية وأقرته
لكن سياسة االتحاد األوروبي هذه تجاهلت ارتفاع معدالت البطالة، وتوفير الموارد البشرية 
المؤهلة وغير المستغلة، كما تجاهلت ممارسات االحتالل القمعية والتعسفية بحق الفلسطينيين، وذلك 

نشاء نظام تقوده إسرائيل بما تملك من تكنو  لوجيا متطورة وقوة لتقويض العملية التنموية الفلسطينية، وا 
اقتصادية كبيرة مع استمرار أساليب الترغيب بالمغريات المادية والمعنوية لترسيخ اعتماد الفلسطينيين 
على العون الخارجي، ولتسهيل قبولهم بشروط التسوية السياسية وفقًا لوجهة النظر اإلسرائيلية، بل 

بقاء التبعية لالقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيل  .2005ي، ومن ذلك توقيع اتفاقية المعابر عام وا 
 2006فبرايور/ وعنودما شورعت حركوة حمواس بتشوكيل الحكوموة الفلسوطينية الجديودة فوي شوباط

م،سوووووارعت اللجنوووووة الرباعيوووووة إلمهالهوووووا شوووووهرين لالعتوووووراف بشوووووروط اللجنوووووة الرباعيوووووة وهوووووي )االعتوووووراف 
توراف بإسورائيل، ونبوذ العنوف واإلرهواب( مقابول باالتفاقيات الموقعوة بوين إسورائيل ومنظموة التحريور، واالع

االسوتمرار فوي تقوديم المسواعدات للشوعب الفلسوطيني، وعنودما رفضوت حمواس شوروط اللجنوة الرباعيوة لوم 
تكتف أوروبا والواليات المتحدة األمريكية بقطع المعونات والمساعدات التوي تقودمها للشوعب الفلسوطيني، 

تحووواد األوروبوووي قووووانين مكافحوووة اإلرهووواب لفووورض المقاطعوووة علوووى فقووود اسوووتخدمت الواليوووات المتحووودة واال
الحكومووة الفلسووطينية، وألن حركووة حموواس مدرجووة علووى قائمووة المنظمووات اإلرهابيووة فقوود سووهل فوورض هووذه 
المقاطعووة، ونتيجووة ذلووك امتنعووت البنوووك عوون تحويوول أي مبووالغ ماليووة إلووى حسوواب الحكومووة الفلسووطينية 

هوا يفقود القودرة علوى التعامول بالودوالر و اليوورو بموجوب قووانين مكافحوة الجديدة، ألن أي بنوك يتعامول مع
اإلرهوواب، فأصووبحت الحكومووة الفلسووطينية التووي تقودهووا حركووة حموواس عوواجزة عوون دفووع رواتووب الموووظفين 
،ولوووم يصووول إليهوووا سووووى بعوووض األمووووال العربيوووة التوووي توووم تهريبهوووا كوووأموال نقديوووة فوووي حقائوووب المسوووؤولين 

 .(1)الخارج عبر معبر رفح الحدودي العائدين إلى غزة من

                                                 
 178( المرجع نفسه، ص 1)
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 التدخل اإليراني في الشأن الفلسطيني: -2
تستند السياسية اإليرانية في التعاطي مع القضية الفلسطينية إلى مقولتين أساسيتين: واحدة 
تنادي بضرورة تقديم الدعم المالي، والعسكري، والسياسي لمن يمثل مشروع المقاومة المؤمن بالبندقية 

المسلح كطريق لتحرير األرض الفلسطينية، أما الثانية فتقوم على رفض التعامل مع أصحاب والكفاح 
مشروع التسوية السياسية والمفاوضات مع إسرائيل. ولطالما حرصت طهران على الفصل بين 
المشروعين وتقديمهما وكأنهما رؤيتان مختلفتان بالكامل، وقد يصح القول إنه ال عالقة تجمع 

إلسالمية اإليرانية بالقضية الفلسطينية، بل هناك عالقات عّدة تخضع لحيثيات القضية الجمهورية ا
نفسها الموزعة بين فصائل، وسلطة، واحتالل، ودول اعتدال، ومحاور مقاومة، وغيرها، فضاًل عن 

 تحديات المصالح الوطنية والخطوط الحمر لألمن القومي. 
ينيين وقضيتهم هو عبارة عن عالقات وخطوط في الواقع يبدو أن ما يجمع إيران بالفلسط

عند نقطة اشتراك واضحة تتمثل باإلجماع على العدو التاريخي  -أحياًنا–اتصال كثيرة تتقاطع 
والمشترك متمثاًل بإسرائيل. لكن هذه الخطوط قد تتفرع وتختلف عند نقاط أخرى تطغى عليها لغة 

 .(1)المصالح، وأحياًنا تتصادم فيما بينها
الحقيقة تؤكد أن السعي اإليراني لدعم القضية الفلسطينية ال يقف عند حد نصرة القضية لكن  

كواجب ديني بدعوى تخليص فلسطين من اليهود، بقدر ما هو مدخل لتسويق المبادئ واألفكار 
اإليرانية في المنطقة، ولتصدير الثورة اإليرانية الشيعية من خالل بعض فصائل المقاومة الفلسطينية، 

العالقة قائمة في األساس على تحقيق المصالح اإليرانية الخالصة، وليس شاهدًا على ذلك أكثر من ف
أمين عام حزب هللا اإليراني  لصحيفة عصر إيران متسائاًل" ما الفائدة  –تصريح محمد باقر خرازي 

يين يجب أن نكون التي جنيناها أو سوف نجنيها من دعم الحركات الفلسطينية، فإذا أردنا دعم الفلسطين
ذا لم تكن على مذهب أهل البيت إذن ما  متيقنين أن فلسطين ستكون سائرة على مذهب أهل البيت، وا 

 وعليه فإن أسباب الدعم اإليراني للقضية الفلسطينية يمكن إجماله بسببين: ،(2)الفرق بينها وبين إسرائيل
، ولتصدير الثورة الشيعية قائم على تحرير فلسطين من منطلق الواجب الديني :سبب ديني

للعالم العربي واإلسالمي عبر القضية الفلسطينية من  خالل محاولة إشعار الناس أن ال أحد يهتم 
بالقضية الفلسطينية كدولة مثلما تهتم بها إيران، ويتضح ذلك من خالل عقد المؤتمرات والندوات 

 سطينية باألموال والسالح .العالمية المناصرة للقدس، وكذلك دعم حركات المقاومة الفل
وذلك بتحقيق مكاسب سياسية، ولفت نظر المقاومة أنَّ الدولة التي  :سبب سياسي استراتيجي

يمكن أن تحتضنهم وترعاهم هي إيران، كما يطمح اإليرانيون أن تكون هذه الفصائل ورقة تستطيع أن 
                                                 

 3-2ت، ص، مركز الجزيرة للدراسا(، إيران والقضية الفلسطينية الواقع والمتغيرات2012ديسمبر/ كانون األول  13(عبد القادر، طافش، )1)
مقوال منشوور علوى شوبكة نوور اإلسوالم،   المصالح اإلستراتيجية اإليرانية في دعم القضاية الفلساطينية  ا محاولاة للفهاما،(  خباب، الحمد، " 2)

 net/index.php?option=content&task=view&id=9124&Itemid=25http://www.islamlight.  على

http://www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=9124&Itemid=25
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كإسرائيل لمواجهة المشروع األخرى الموجودة في المنطقة  التياراتتلعب بها وتخيف بها تلك 
 (1)االستعماري األمريكي عبر القضية الفلسطينية

 الموقف العربي حيال القضية الفلسطينية: -3
لقد عملت التدخالت والضغوطات الخارجية ) المباشرة وغير المباشرة (، التي تمارس على 

يات السياسية السائدة سواء الفلسطينيين وعلى قيادتهم، بوسائل مختلفة على إجبارهم للتماثل مع المعط
تعلق األمر بالشأن الداخلي، أو تعلق باتجاهات ومستويات الصراع ضد إسرائيل، وهي تدخالت نابعة 
من طبيعة القضية الفلسطينية ذاتها، باعتبارها قضية ذات أبعاد عربية ودولية أيضًا، وهو ما أدى إلى 

  (2)بمسارات عمل منظمة التحرير الفلسطينيةتحكم التجاذبات و االستقطابات والتدخالت العربية 
ومما ال شك فيه أن افتقاد منظمة التحرير لساحة عمل مستقلة جعلها تخضع لمحددات 
السياسة العربية على تباينها، كما جعلها في مرحلة الحقة تتماثل مع النظام السياسي العربي، وتصبح 

ل انقيادها مع األنظمة العربية الكثير من نظامًا من أنظمته، وعلى ذلك فقد تحملت المنظمة خال
التبعات، وقد فاقم من ذلك طبيعة القيادة الفلسطينية التي حاولت اللعب على التناقضات، في نظام 

" والتداعيات 1990عربي انكفأ البعد العربي في الصراع مع إسرائيل على خلفية غزو العراق للكويت "
ام العربي على األغلب بالشخصانية، والقطرية، ويفتقد للديمقراطية العربية الناشئة عنه، كما اتسم النظ

وللسياسة، باعتبارها عماًل يخص الشأن العام ومصالح الشعب واألمة، وتركز اهتمام الدول العربية 
بشؤونها الداخلية  السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، وبمواجهة االستحقاقات الناشئة عن مسارات 

 .(3)تحديات والتدخالت الخارجيةالعولمة وال
 
 
 
 
 

 

                                                 
 ( المرجع نفسه.1)
، علووى 12/5/2012، بتوواريخ 49مقووال منشووور فووي صووحيفة األهوورام الديمقراطيووة، العوودد  أزمااة النظااام السياسااي الفلسااطيني،(ماجوود،  كيووالي،2)

 //:democracy.ahram.org.eg/News/326/www.http الرابط التالي:
 ( المرجع نفسه3)

http://www.democracy.ahram.org.eg/News/326/
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 المبحث الثالث:

 اإلعالم الجديد وأثره على التنمية السياسية:

  : تمهيد:1.3.3
دورًا محوريًا في الحياة العامة والحياة السياسية،  -ومازالت–لعبت الوسائل اإلعالمية المختلفة  

لمواطن على العالم الخارجي، ويرى من خاللها والثقافية، واالجتماعية باعتبارها النافذة التي يطل منها ا
 المجتمع، وهي بذلك تعتبر من أكثر المؤسسات الموجودة في الدولة أهمية وخطورة.

وتؤدي وسائل اإلعالم الجديد تحديدًا أدوارًا مهمة ومؤثرة في حياة األفراد والمجتمعات، إذ يناط 
مسيرة التنمية في المجتمعات المتقدمة والنامية بها تسليط األضواء حول المؤثرات السلبية التي تعيق 

ثارة المعرفة اإلنسانية فيما يتعلق بعمليات  على حد سواء، بل وتأخذ زمام المبادرة في طرح الخطط، وا 
 .(1)الوعي المعرفي والسلوكي التي تؤدي بدورها إلى تنمية المجتمع بشكل عام

 : تأةثير اإلعالم التنموي على المجتمعات: 2.3.3
 :: أوالا: نشأة اإلعالم التنموي 1.2.3.3
لقد ظهر مفهوم اإلعالم التنموي في العقد السابع من القرن العشرين ويعود الفضل األول في  

، انطلق شرام من 1974نشأته إلى الباحث ولبر شرام الذي ألف كتابًا في وسائل اإلعالم والتنمية عام 
التاريخية للتحوالت الكبرى، ووجد أن اإلعالم أحدث أثرًا أهمية اإلعالم بصفة عامة من خالل الذاكرة 

 (2)كبيرًا في المحيط الذي يعمل فيه.

وقد تعددت التعريفات التي وضعها الباحثون والمختصون في مجال اإلعالم حول تعريف 
ة يرى بأنه )المنظومة اإلعالمية الرئيسة أو الفرعية المتخصصة في معالج مناإلعالم التنموي، فمنهم 

قضايا التنمية( بينما يعرفه آخرون بقولهم )اإلعالم التنموي فرع أساسي ومهم من فروع النشاط 
اإلعالمي يعمل على إحداث التحول االجتماعي بهدف التطوير والتحديث، أو بمعنى آخر هو العملية 

ما يتفق مع التي يمكن من خاللها توجيه أجهزة اإلعالم ووسائل االتصال الجماهيري داخل المجتمع ب
وعليه يتضح أن اإلعالم التنموي ال يعمل على  (،3)أهداف الحركة التنموية ومصلحة المجتمع العليا

 إيجاد التنمية بقدر قيامه بتهيئة الظروف المواتية ألحداث التنمية.

                                                 
بحووث مقوودم لمووؤتمر التنميووة دور وسااائل اإلعااالم فااي تحقيااق التنميااة المسااتدامة فااي العااالم اإلسااالمي، (،  2008أمووين،)، رضوا عبوود الواحوود (1)

 2معات اإلسالمية والبنك اإلسالمي للتنمية، ص المستدامة في العالم اإلسالمي في مواجهة العولمة، رابطة الجا
 15/11/2012، دراسة على موقع الديوان اإلخباري، بتاريخ مفهوم اإلعالم التنموي ودوره في  المجتمعأميره، جاف عبد هللا،  (2)

http://www.aldiwan.org/articles.php?action=show&id=3446 
 ( المرجع نفسه.3)

http://www.aldiwan.org/articles.php?action=show&id=3446
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 : ثانياا: أهمية اإلعالم التنموي:2.2.3.3
نجازها بالشكل وتكمن أهمية اإلعالم التنموي في الدفع قدمًا نحو األ مام لمسار التنمية وا 

د. حسين توفيق بقوله:"إن إنجاز التنمية يفترض تعبئة الموارد للمجتمع  يبينهاالمطلوب، هذه الحقيقة 
نشاء  وفق استراتيجية واضحة ومدروسة لكيفية تحقيق التنمية، وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية، وا 

ر الرئيس في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، وتوزيع وتحديث األجهزة والمؤسسات التي تنهض بالدو 
ويحدد د.وجيه الشيخ أدوار اإلعالم التنموي بأنها أدوار اجتماعية، وسياسية، وثقافية،  ،(1)أعباء التنمية

فمن الناحية االجتماعية يقوم بتوسيع اآلفاق الفكرية، ويلفت انتباه الناس إلى القضايا العامة باعتبار 
طلب قيمًا، ومعاييرًا، ومعتقدات اجتماعية متجددة، وعلى صعيد الدور السياسي فإنه يهدف التنمية تت

إلى تأكيد أهمية مبدأ الوحدة الوطنية، وتوسيع دائرة الحوار السياسي، ودفع الناس باتجاه المشاركة 
الوظائف وبحسب نظرية شرام فإن  ،(2)السياسية، واتخاذ القرار، وتوضيح األبعاد الوطنية للتنمية

 لوسائل اإلعالم هي : التنموية
 الرقابة. .1
 التعليم. .2
 توسيع اآلفاق الفكرية. .3
 معرفة أسلوب حياة اآلخرين. .4
 تنمية التعاطف بالتقريب بين الناس. .5
 التعرف واالطالع على مختلف األشياء في البلد. .6
 تقديم قيادة اإلدارة  الحكومية لشعبها لبث أفكارها ومعتقداتها وخطوات عملها. .7
يجاد مناخ فكري يحفز الناس على التغيير والتطورب .8  عث الطموح والتطلع إلى حياة أفضل، وا 

(3) 
تؤكد هذه الوظائف التنموية لإلعالم أن ثمة عالقة بين اإلعالم والتنمية فهما مصطلحان 
فرضتهما طبيعة التطور المجتمعي، حيث إن كاًل منهما يشكل عنصرًا أساسيًا من عناصر الحضارة، 

يات تقدمها، حتى أن العديد من النظريات اإلعالمية ظهرت لتواكب عملية التنمية لكونها تنظر وآل
لجوهر عملية التنمية وهو اإلنسان، ومن تلك النظريات نظرية الحرية القائمة على أن الفرد يجب أن 

أو مصادرة يكون حرًا في نشر ما يعتقد أنه صحيح عبر وسائل اإلعالم رافضة هذه النظرية الرقابة 
الفكر، كما ظهرت نظرية المسؤولية االجتماعية القائمة على ممارسة العملية اإلعالمية بحرية قائمة 

                                                 
، مجلوة دمشوق للعلووم االقتصوادية و القانونيوة، دور اإلعالم في تحقيق التنمية والتكامل االقتصاادي العرباي(، 2004(الجاسم جموال،المحمود،)1)

 251العدد الثاني، ص -20المجلد 
 252( المرجع ا نفسه، ص2)
 253( المرجع نفسه، ص3)
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على المسؤولية االجتماعية، وظهرت القواعد والقوانين التي تجعل الرأي العام رقيبًا على آداب المهنة، 
 قراطية.كما ظهرت النظريات التنموية، وأخرى قائمة على المشاركة الديم

 : ثالثا: أهداف اإلعالم التنموي:3.2.3.3
ويعمل اإلعالم التنموي على تحقيق جملة من األهداف من بينها تحفيز المواطنين على 

واجتماعية، وثقافية، إضافة إلى بث الشعور بالمسؤولية  واقتصادية،المشاركة بكافة أشكالها سياسية، 
والمساهمة في تغيير االتجاهات بشكل إيجابي يدفع باتجاه االجتماعية لديهم تجاه قضاياهم الوطنية، 

تحقيق عملية التنمية، عالوة على نشر الوعي بحقوق اإلنسان باعتبارها أساس المواطنة الصالحة 
 والحكم الرشيد.
 : رابعاا: اإلعالم الجديد وأثره على مكونات التنمية السياسية:4.2.3.3

ًا اإلعالم البديل، وخاصة شبكات التواصل االجتماعي تعد وسائل اإلعالم الجماهيرية تحديد
واإلعالم االلكتروني، عنصرًا فعااًل في المجتمعات، حيث تؤثر في كافة الظروف االقتصادية، 
واالجتماعية، والسياسية، ولكن بقدر ما تأخذ منه، وبالتالي ال نستطيع أن نتوقع من وسائل اإلعالم في 

هذا المجتمع إال بالقدر الذي سمح به درجة تطورها وذلك يختلف من  مجتمع تقليدي أن تقوم بتطوير
مجتمع إلى آخر، فال شك أن الوظائف التي تؤديها وسائل اإلعالم تلعب دورًا مهمًا يتناسب مع حجم 

 (1)تطور هذا المجتمع
ولإلعالم الجديد تأثيرات واسعة في المجتمعات التي تعتمد على التقنيات الحديثة، وتهتم 

لتطور العملي، وأصبحت جزءًا مهمًا في صناعة القرار السياسي من خالل مساهمتها في بناء الثقافة با
 السياسية، واالجتماعية، والفكرية.

ويشكل هامش الحريات الواسعة لإلعالم الجديد  سببًا واضحًا لنشر الحريات في مختلف 
رية، وهو ما ينتج قيادات تملك من أشكالها ويسهم  في صناعة مجتمعات قائمة على التعددية الفك

القدرات والمعارف بما يدور حولها ما يؤهلها ألن تؤثر في صناع القرار بشكل مباشر، بل إنه صار 
يحظي باهتمام حتى األحزاب والجماعات السياسية كونه المعبر عن فكرها، وفلسفتها، ونشاطاتها، 

آخر أتاحت المجال أمام السياسيين وقادة الرأي  وتطورها وقدرتها على التأثير في الجمهور، وفي جانب
للحصول على المعلومات والبيانات، وتلقي ردود أفعال الجمهور نحو سياستهم، وقراراتهم، ومواقفهم، 
مما يساعد في كل العمليات والخطوات المصاحبة لصنع القرار السياسي، وسمح كذلك للمواطنين 

يا السياسية في بلدانهم بما يجعلهم غير مكتوفي األيدي حيال بالتزود بالمعلومات الدقيقة حول القضا
تلك القضايا، بل يدفع بهم التخاذ أدوارهم المناسبة لمساعدة النظام السياسي للحكم الرشيد، وعليه فإن 

                                                 
،، ورقوة عمول مقدموة فوي تفعيل دور اإلعالم في توعياة وترسايق قيماة التخصاص التطبيقاي لادي النشاأ الفلساطيني(،  2012أمين، وافوي،) (1)

 يوم دراسي بعنوان االختصاصات التطبيقية ودورها في خدمة المجتمع المحلي،  الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، غزة
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وسائل اإلعالم الجديد تؤدي دورًا فاعاًل في التأثير في مثل هذه المجتمعات الديمقراطية؛ ألن ذلك 
 طالق نحو التغيير السياسي المرتبط بشكل مباشر بعملية التنمية السياسية  المنشودة.مرتبط باالن

ويظل اإلعالم االجتماعي مهمًا بسبب حجم وسرعة التواصل الذي يسمح به بين الجماعات 
المختلفة، مما يجعله وسيلة فعالة للتعبئة والتنسيق بين الناشطين، فضاًل عن قدرته على تمكين األفراد 

جماعات من تشكيل شبكات اجتماعية منظمة بشأن قضايا معينة، ومن التواصل عبر المنصات وال
وتزود وسائل اإلعالم الرقمية والشبكات االجتماعية المواطنين ومؤسسات  (1)االجتماعية المختلفة

يقدموا المجتمع المدني بوسائل االتصاالت والتعبئة. حيث توفر الميادين التي يستطيع فيها األفراد أن 
آراءهم ويعبروا عن اعتراضهم، وبذلك يعززون االتجاهات نحو الديمقراطية السياسية، عالوة على أن 

تستعمل اإلنترنت كوسيلة لوجستية للتنظيم واالتصال ،وتوّفر شبكة  (2)مجموعات المجتمع المدني
جتماعية من النمو، اإلنترنت لهم بنية تحتية للمعلومات مستقلة عن الدولة، حيث تتمكن الحركات اال

وبذلك تكون البنية التحتية للمعلومات هي سياسة بحد ذاتها، ففي دول عديدة، هي أيضًا تشاركية أكثر 
بكثير من الثقافة السياسة التقليدية السائدة. وبالنتيجة، ُتدخل السياسات المستندة إلى التكنولوجيا 

 . (3)فعها أفراد النخبةالجديدة الديمقراطية إلى الترتيبات القديمة التي يد
وفي مستوى آخر من التحليل، يذهب مجموعة من الباحثين في مجال االتصال الرقمي 
السياسي  إلى أن تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات أدت  إلى تحول جوهري في العالقة بين الدولة 

سياسيًا على تحديد والرأي العام. حيث أضعف اإلعالم الرقمي قدرة الدولة في المجتمعات المغلقة 
أجندة الرأي العام، وتأطير تلك األجندة في سياق معين. فقد شهد ميزان القوى بين اإلعالم التقليدي 
الحكومي واإلعالم الرقمي في مجال تحديد التفضيالت السياسية للمواطنين وتقديم المعلومات التفسيرية 

 .(4)لتلك التفضيالت تغيرًا ملحوظًا لمصلحة اإلعالم الرقمي
لكن ال يخفي على أحد بأن اإلعالم الجديد وأن كان يحمل الكثير من اإليجابيات، إال أن 
طياته مليئة بكثير من السلبيات، حيث يصعب الوقوف والتحقق من صحة وصدق العديد من البيانات 
 والمعلومات التي يتم تداولها عبر مواقع اإلعالم الجديد، عدا عن ضعف ضبط الحدود الضرورية
لضمان عدم المساس بالقيم الدينية واالجتماعية والثقافية بالمجتمعات، وهو ما قد يتسبب في نشر 
مفاهيم العنف والتطرف، وعدم تحقيق التوازن بين حجم ونوعية الرسائل اإلعالمية الموجهة واالستجابة 

                                                 
 12462،، مقال منشور في صحيفة الشرق، العدد التأثيرات السياسية لإلعالم الجديد(، 2013/ يناير10(خالد، الرويتع،)1)
( يّعورف المجتموع المودني بأنووه مجتموع مون النوواس ذاتوي التوليود وذاتووي الودعم حيوث يتشواطر فيووه النواس قيموًا جوهريووة وينظموون طوعوًا النشوواطات 2)

 الدولة.  السياسية، أو االقتصادية أو الثقافية بصورة مستقلة عن
، مقوال منشوور علوى موقوع وزارة التأثير المستدام لوساائل اإلعاالم الرقمياة علاى المجتماع المادنى(، 2010فبراير  -شباط3(فيلب إن، هوارد، )3)

 الخارجية األمريكية، على الرابط 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2010/02/20100203171800mlenuhret0.4904901.html#axz

z2Jgtni1iw 
 ، مرجع سابق .التأثيرات السياسية لإلعالم الجديدالرويتع ، خالد، ،(4)

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2010/02/20100203171800mlenuhret0.4904901.html#axzz2Jgtni1iw
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2010/02/20100203171800mlenuhret0.4904901.html#axzz2Jgtni1iw


60 

 

ية في استخدامها، أمر التي قد يبيدها المستخدمون لتلك الوسائل، الذي تحكمهم األهواء والميول الذات
قد يمس بحقوق اآلخرين، وينتهك حقوق النشر والملكية الفردية، بل والدفع باتجاه ارتكاب جرائم 

 الكترونية، تؤثر بشكل أو بأخر على الواقع المعاش.
واستناداا لكل ما سبق، فإنه يمكن أن نستخلص أهم األدوار التي يؤديها اإلعالم الجديد في 

 سياسية وهي:مجال التنمية ال
تشكيل ثقافة ديمقراطية قائمة على حرية الرأي، والتعبير، وقبول اآلخر، والمساهمة في بناء  .1

 دولة المؤسسات والقانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.
تفعيل المشاركة السياسية، والقدرة على التأثير في صنع القرار السياسي بما ينسجم مع  .2

 ومع عملية اإلصالح بكافة أشكالها.ضرورات بناء مجتمع سليم، 
منحت مستخدميها وتحديدًا الشباب الفرصة للخروج من ظاهرة الشيخوخة السياسية المبكرة التي  .3

 فرضت عليهم لسنوات من قبل المؤسسات واألجهزة الرسمية وغير الرسمية .
تم بنشر إحالل قيم ومعتقدات سلوكية جديدة  تمكن مستخدميها من نشر المعلومات التي ته .4

 ثقافة المواطنة القائمة على قيم المساواة، وعدم التمييز، والمشاركة، والتعددية.
التأكيد على مشروعية حق المواطنين في التعبير عن آرائهم السياسية بالوسائل الجماعية،  .5

كالدعوة لإلضراب، أو التجمع السلمي، حيث جمعت أكبر قدر من المجموعات الشبابية 
كاديميين والصحفيين المهتمين بعمليات اإلصالح والتغير السياسي في أي والمثقفين واأل

 مجتمع، فهي توفر بيئة مالئمة للحشد والتعبئة السياسية
 تنظيم حمالت توعويه  تنموية شاملة . .6
 االرتقاء بوعي الجمهور إلى مستوى فهم السياسات التنموية وآليات تطبيقها. .7
معلومات السياسية التي يتعرضون لها، فهم قادرون على مكنت نشطاء اإلنترنت من اختيار ال  .8

 المطالبة بالمساءلة والشفافية.
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   فص    ثاني 

 

   نخبر   فلسطينير ودو  ا يف عملير

   تنمير   سياسير 
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 المبحث األول: 
 النخبة الفلسطينية الخصائص والمكونات:

 : تمهيد:1.1.4
ة بموضوع النخبة أنه ليس عربيًا، بل إن الباحثين الغربيين هم من ركزوا  تؤكد الدراسات المتعلق

في دراساتهم على النخبة ونظرياتها التي تفسر كل الجوانب التي تتعلق بالنخبة،  فمفهوم النخبة 
(Elite( اشتق من الفعل الالتيني )Eligere أي العنصر المختار أو المنقول من ،)(  وتعني ) يختار

 ( 1)، واألفراد الذين يشغلون مناصب عليا.ثقافة ما
 : أوالا: النخبة مفهومها وخصائصها:2.1.4

نظرًا لغموض مفهوم النخبة، فإن لكل منظر من منظري السياسة تعريفًا وحدودًا لهذا المفهوم 
،حيث يختلط استخدام مصطلح النخبة الحاكمة" مع مصطلح النخبة السياسية، أو الطبقة الحاكمة، 

ة، والقيادة السياسية، ويستخدم مصطلح الطبقة الحاكمة في أدبيات علم االجتماع اإلنجليزي والصفو 
بداًل من مصطلح النخبة، وهو مصطلح يشترك في الكثير من الصفات مع مصطلح النخبة في 

 .(2)محدودية العدد والتميز، ولكنه يدل على توافر الوعي لدي أعضاء الطبقة الحاكمة بدورها
خبة كل شخص يؤثر في صناعة القرار فهم من تتجاوز قراراتهم حدود المجال وشملت الن

الخاص إلى المجال العام، وال بد أنهم أشخاص يتمتعون بمكانة اجتماعية عالية، ويملكون من أدوات 
السيطرة ما يعطيهم التميز أكثر، مثل: السيطرة على الجيش، أو المكانة الدينية، أو التفوق العرقي، أو 

 (3)بلي، مما يؤهلهم بالتالي لتمثيل المصالح العامةالق
ويذهب جميل هالل إلى أن التعريف اإلجرائي للنخبة يتحدد بما تملكه من تأثير على مسار، 
أو حركة، أو التغيير في واحد أو أكثر من حقول مختلفة كحقل السياسة سواء أكان هذا في مجال 

حزاب والحركات السياسية(، أم في مجال منظمات ممارسة السلطة أو المعارضة السياسية )كاأل
المجتمع المدني ) خارج األحزاب والحركات السياسية(، أم في الحقل االقتصادي ) كرجال األعمال، 
وكبار رؤوس أصحاب األموال والمستثمرين(، أم في الحقل الثقافي )كاألدباء، واألكاديميين، والباحثين، 

                                                 
خاااب السياساااية الفلساااطينية وأثرهاااا علاااى الوحااادة الوطنياااة ا نخباااة المجلاااس التشاااريعي الفلساااطيني الثااااني الن(، 2012(ميسوووون، عميووور، )1)

 14"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، صنموذجاا 
، مركووز الزيتونووة للدراسووات ةساامات النخبااة السياسااية الفلسااطينية قباال وبعااد قيااام الساالطة الوطنيااة الفلسااطيني(،  2009(سوومير، البرغوووثي،)2)

 45، ص 1واالستشارات، بيروت، ط
 11، فلسطين، معهد إبراهيم لغد للدراسات الدولية، ص خصوصية نشوء تكوين النخبة الفلسطينية(، 2003(حسن، خضر)3)



63 

 

الحقل اإلعالمي، أم على صعيد التأثير في الرأي العام" كرؤساء  والفنانين، والصحافيين( أم في
 (1)التحرير، والمشرفين على اإلذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع االلكترونية (

وبشكل عام فإن النخبة تتكون من أولئك األفراد الذين يمسكون بزمام األمور، ولهم القدرة على 
خص النشاطات الرئيسة في المجتمع، االقتصادية، والسياسية، والثقافية، إصدار القرارات وتنفيذها فيما ي

وتتكون النخبة بفعل عوامل ذاتية، أو بفعل عوامل موضوعية، أو عوامل مشتركة ذاتية  واالجتماعية،
فقد يصل بعض األفراد للنخبة بفعل صفات خاصة مثل: الذكاء العالي، والقدرة العالية  وموضوعية،
والخبرة الكبيرة، وغير ذلك، وقد يصل أفراد آخرون إلى النخبة بفعل تجاذبات مراكز  على التحليل،

القوى والنفوذ في المجتمع، أو بفعل تقاطع المصالح، أو تضاربها بين فئات المجتمع، وقد يصل بعض 
 (.2)األفراد للنخبة بفعل تقاطع العوامل المختلفة سابقة الذكر

ال في داخل أحد فروع النشاط، ومن ثم فإن عدد النخب يكون  وال يمكننا الحديث عن النخبة إ
بقدر ما يكون لدينا من فروع للنشاطات، وهنا البد أن نفرق بين أنواع من النخبة، حيث ُتدعى النخبة 
التي تمارس نفوذًا في أي مجموعة بنخبة المجموعة )النخبة السياسية، النخبة الدينية ، النخبة 

 لثقافية، واإلعالمية .(االجتماعية، النخبة ا
وتتمتع النخبة داخل المجتمعات بخصائص تميزها عن غيرها لتتمكن من التأثير 

 في قضايا المجتمع المختلفة، وهذه الخصائص هي:
تستطيع الشخصية النخبوية أن تنظر لجميع األمور والتصرفات والسلوكيات اإلنسانية من  .1

 لألمور والموضوعات.الزاوية األعم، وتفرق بين الخطوط الرئيسة 
التمكن من المهارات الالزمة المتعلقة بالقطاع الذي يعمل به صاحب الشخصية المؤثرة والقدرة  .2

 الفائقة على تنظيم العمل.
يجاد وسائل جديدة أفضل إلنجاز األعمال، وتحتاج إلى استعداد عقلي  .3 القدرة على االبتكار وا 

 نسان اكتسابها بتدريب عقله.معين، وهدوء نفسي شديد، وهي مهارة يستطيع اإل
يتميز أفراد النخبة بمستوى تعليمي وثقافي رفيع يؤهلهم للقيام باألدوار المسئولة في المجتمع،  .4

 .(3)كما يتميزون بقوة تأثيرية في دوائر صنع القرار والرأي العام
 

                                                 
، موواطن لدراسوة السالطة الوطنياة تكوين النخبة الفلسطينية منذ نشوء الحركة الوطنية الفلسطينية إلى ما بعد قياام(، 2002(هالل، جميول، )1)

 ، مرجع سابق10، ص 1الديمقراطية، ط
الاارأي العااام الفلسااطيني وأثااره علااى تحديااد التوجهااات السياسااية لصااناع القاارار وعمليااة صاانع القاارار السياسااي (، 2009(فووراس، صووليح، )2)

 .112ين، ص النجاح الوطنية، فلسط ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة(2006-1993الفلسطيني )
نعاكسااتها علاى مقروئياة الصاحف الورقياة(، 2010(محمد الفاتح،  حمدى، )3) ،  رسوالة ماجسوتير استخدامات النخبة للصاحافة اإللكترونياة وا 

 .2010غير منشورة، جامعة الحاج الخضر باتنة، الجزائرو، 
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لذين وتعرف النخبة ألغراض هذا البحث بأنها " تلك المجموعات من األفراد الفلسطينيين ا
يعيشون في األراضي الفلسطينية، والتي تسهم في التحوالت  والتغييرات التي تجري في المجتمع 
الفلسطيني على المدى البعيد، والتي يكون لها تأثير على مجمل الحياة العامة" سياسيًا، واقتصادياً، 

جانسة من األفراد تنتمي في واجتماعيًا، وفكريًا، وثقافيًا، وا عالميًا..."، وهي باألساس مجموعة غير مت
معظمها لجهات ذات ثقل في المجتمع، وتستطيع بفضل مقوماتها الوصول إلى المصادر التي تسهم 

 .قدرة على التأثير في الرأي العامفي اتخاذها لدورها المناسب في مختلف المجاالت وأبرزها ال
 : ثانياا: النخبة الفلسطينية وعوامل تشكلها:3.2.4

ورت قيادات النخبة في المجتمع الفلسطيني في بداية القرن العشرين تبعًا لقد نمت وتط
للظروف السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية السائدة، حيث كانت النخبة قبل النكبة تحكمها التنافسية 

، وتوالى ظهور النخبة السياسية (1)والعائلة والعشائرية وهى التي تسيطر على القرارات السياسية
جتماعية في فلسطين في سياق تطور مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، وكانت النخبة السياسية واال

الفلسطينية قد تشكلت من الشخصيات ذات النفوذ التقليدي في إطار الهيئة العربية العليا قبل عام 
 .(2)، وكانت منحدرة من جذور العائالت األرستقراطية1948

وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية  1965ة المعاصرة في سنة وبعد انطالقة الثورة الفلسطيني
، تكون معظم قيادات الفصائل الفلسطينية على اختالف مشاربها من خريجي 1964في سنة 

الجامعات المتعلمين والمتنورين ممن ساهموا في بلورة الرؤية السياسية والنضالية الوطنية، حيث جاءت 
، وكان لطابع تلك الشريحة القيادية التي أتت في 1967و 1948 الثورة المعاصرة كرد على هزيمتي

أصولها من المتعلمين والمثقفين دور في إغناء الفكر السياسي، وتعزيز النقاش في الوسائل واآلليات 
 (3)والبرامج والمناهج األفضل لتحرير فلسطين

اق أوسلو، برزت على إثر توقيع اتف 1994ولكن عندما تشكلت السلطة الفلسطينية بعد عام 
نخبة تمثل السلطة الوطنية، وكذلك نخبة تنتمي للتيارات اإلسالمية، واليسارية، والمؤسسات الحكومية، 
والنقابات واالتحادات، إضافة إلى بروز قيادات العمل األهلي والمجتمع المدني التي أصبحت مطلة 

مصادر دخل مرتفعة نسبًيا ودخلت  على متطلبات المجمع المدني والتحول الديمقراطي كما توفرت لها
 .(4)أنماط جديدة على سلوك أفرادها ومعارفهم وخبراتهم

                                                 
-2004علااى عمليااة التحااول الااديمقراطي فااي فلسااطين اإشااكالية العالقااة بااين حركااة فااتح وحركااة حماااس وأثرهااا (، 2011(عووواد، عوووده، )1)

 82مرجع سبق ذكره، ص  ،2010
، 2012/تشورين الثواني /نووفمبر 14، مقوال منشوور علوى وكالوة زمون بورس اإلخباريوة، تشكل النخب الفلسطينية الجديادة(محسن،  أبو رمضان،2)

 /zamnpress.comwww.ttp://h على الموقع اإللكتروني:
 ( المرجع نفسه3)
-2004إشااكالية العالقااة بااين حركااة فااتح وحركااة حماااس وأثرهااا علااى عمليااة التحااول الااديمقراطي فااي فلسااطين ا(، 2011(عووواد، عوووده )4)

 82"، مرجع سبق ذكره، ص 2010

http://www.zamnpress.com/
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 : عوامل تشكل النخبة الفلسطينية:3.2.4
لقد تشكلت النخبة الفلسطينية في ظروف غير طبيعية، وعانت من عدم االستقرار والتشتت، 

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي  وغياب السيادة واالستقالل وعاشت حالة نضالية ثورية في دائرة
قليميًا  والمتغيرات السياسية التي تعاقبت على كيفية التعامل مع القضية الوطنية الفلسطينية محليًا وا 
ودوليًا، فهذه العوامل الداخلة والخارجة أثرت على صياغة وتشكيل النخبة، مما أدى إلى بروز نخب 

 .)1( ثر على القضية الفلسطينيةواختفاء نخبة أخرى، بحكم المتغيرات التي تؤ 
ولعل أبرز ما أثر في تشكيل النخبة الفلسطينية على مدار عمر المشروع الوطني الفلسطيني 

 هو ذات العوامل التي ساهمت في تشكيل الثقافة السياسية للمجتمع الفلسطيني  وهي: 
موس السياسي التي كان لها سماتها وخصوصيتها في إدخال مفردات جديدة في القا النكبة: .1

الفلسطيني، عندما حولت الشعب الفلسطيني إلى شعب الجئ مشتت جغرافيًا، انعكست على 
الوعي الوطني، وتشكل النخبة الفلسطينية، وأصبحت المخيمات هي مصدر فرز القيادات 

كما صاغت فيها تجربة اللجوء الفكر السياسي للنخبة سواء من كان الجئ أم من  ،(2)الفلسطينية
حالة اللجوء، فانتقل الفلسطينيون إلى بالد مجاورة وخضعوا لقوانينها، فالالجئون في عاصر 

األردن لم يستطيعوا ممارسة أي نشاط سياسي إال في ظل النظام األردني، الذي اعتبر 
الالجئين على أرضه باإلضافة إلى سكان الضفة الغربية جزءًا من سكان األردن، أما في 

، فتشكل مجلس تشريعي انتخب جزء من 1962ياة النيابية قبل سنه قطاع غزة فلم تبدأ الح
أعضائه وتم تعيين الجزء اآلخر من قبل الحاكم العام المصري، وبقي فلسطينيو سوريا ولبنان 

 .(3)بدون أي مشاركة سياسية 
: منذ أن نشأت القضية الفلسطينية، وتحديدًا في بداية الحركة الطالبية والنخبة الفلسطينية .2

قرن العشرين بدأت فئة الطلبة على الرغم من قله عددها في لعب دور مهم وحيوي في ال
النضال الوطني الفلسطيني، حيث شارك الطلبة منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين في 
النضال الوطني في كافة أشكاله، واستمر هذا الدور يتفاعل ويتطور في كافة المراحل 

العالي نهاية األربعينيات وبداية الخمسينيات مع بدايات مرحلة الثورة المقاومة، وبلغ مستواه 
وبدأ الطلبة ،(4)الفلسطينية الحديثة وتشكل منظمة التحرير الفلسطينية بداية الستينيات

الفلسطينيون في الخمسينيات تشكيل أول تجمع طالبي في القاهرة، حيث شكل ذلك التجمع 

                                                 
ياااة ا نخباااة المجلاااس التشاااريعي الفلساااطيني الثااااني النخاااب السياساااية الفلساااطينية وأثرهاااا علاااى الوحااادة الوطن(، 2012ميسووون، عميووور، ) (1)

 24"، مرجع سبق ذكره، ص نموذجاا 
 26-25(  المرجع نفسه، ص2)
 148، مرجع سبق ذكره، ص سمات النخبة السياسية الفلسطينية قبل وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينيةسمير، البرغوثي،  (3)
 76،مرجع سبق ذكره، ص خبة السياسية وتأثيرها على صنع القرار السياسي الفلسطينيالخصائص االجتماعية للن(، 2007( مسلم، عماد)4)
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، ومن ذلك التجمع برزت معظم القيادات السياسية لفصائل نواة االتحاد العام لطلبة فلسطين
الثورة الفلسطينية األساسية التي توحدت فيما بعد في كيان سياسي ضمن إطار منظمة 
التحرير، وطبق األمر ذاته في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الواقعتين تحت السيطرة 

ة والفصل الجغرافي ألجزاء الوطن الواحد، اإلسرائيلية بإجراءاتها التعسفية والعسكرية المعقد
 .(1)واستمر هذا الدور للحركات الطالبية إلى أن أصبح لها مؤسساتها ودورها الفاعل

وبدا هذا الدور يبرز بشكله المنظم والمنهجي في الجامعات والمعاهد العليا بشكل أساسي، 
رية، وكان ذلك فرصة للحركة حيث تشكلت مجالس واتحادات الطلبة كأطر ومؤسسات نقابية وجماهي

الطالبية كقوة رئيسة أن تمتلك مقومات صياغة وتشكيل النخبة الشبابية في سنوات الثمانينيات المرتكزة 
على الخلفية الوطنية بغض النظر عن الخلفية االجتماعية لهذه النخب، وأعطاها الفرصة لمواجهة 

ع غزة  أي تغيير في طابع القيادة بشكل عام، فمن القيادات التقليدية السائدة في الضفة الغربية وقطا
جهة منحت الفرصة لشرائح كانت مغيبة عن العمل السياسي الوصول إليه، حيث منح الفرصة لشريحة 
الشباب في المشاركة في اتخاذ القرار، وتمثيل التنظيمات السياسية المختلفة، وسمحت لشرائح مجتمعية 

 .(2)ة النخبة والقيادة السياسية في الوطنمتوسطة ودنيا من الولوج إلى شريح
بما مثلته من ممارسة الديمقراطية بشكل  1964عام  إنشاء منظمة التحرير والمجلس الوطني .3

أكثر حيوية، ذلك ألنه يضم فلسطينيين من جميع أنحاء العالم، معتمدًا على مبدأ التمثيل 
سية معبرًا بذلك عن رغبة القوي النسبي الذي يستند على اعتبارات جغرافية، ووظيفية، وسيا

الفكرية في المجتمع على تولي القيادة عبر انتخابات ديمقراطية رغم سيطرة التمثيل الفصائلي 
عليها، رغم أنه في سبعينيات القرن العشرين كانت المؤسسات الوطنية القليلة في األراضي 

حرير، إال أن تداخل المال الفلسطينية المحتلة أكثر ديمقراطية في تركيبتها عن منظمة الت
ساءة استخدامها أنشأت نخبًا لم تستطع  العربي، وأموال المنظمة، وعشوائية توزيع األموال، وا 
أن تستقل عن امتدادها في منظمة التحرير في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك 

 .(3)تفردها في صناعة القرار

                                                 
 77( المرجع ا نفسه، ص 1)
  78( المرجع نفسه 2)
، 150-148، مرجووع سووبق ذكووره، صساامات النخبااة السياسااية الفلسااطينية قباال وبعااد قيااام الساالطة الوطنيااة الفلسااطينية(البرغوووثي، سوومير، 3)
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في تشكيل النخبة الفلسطينية بأربعة جوانب مهمة  وقد عبرت منظمة التحرير عن تحول نوعي
 وهي:
يجاد  -أ إنتاجها لنخب وطنية وحقل سياسي وطني، وترتب عليه تجديد مفردات الهوية الوطنية، وا 

شبكة من العالقات والتضامن بين التجمعات الفلسطينية الرئيسية التي باتت بعد النكبة معزولة 
 عن بعضها.

النخب التي انحدرت في القيادات األولى من أصول برجوازية  تغيير التكوين الطبقي لهذه -ب
صغيرة حديثة، بمعنى أن النخبة تشكلت من مختلف الطبقات االجتماعية داخل المجتمع 

 الفلسطيني.
 تحول في القاعدة االجتماعية التي اتسمت بدرجة من التنظيم والتعبئة الوطنية . -ج
 (1)ي ظل تأثرها بحركات التحرر العالمية ونجاحهاتحول في التكوين الفكري للقيادة الجديدة ف -د
: حيث تشكلت معيار القيادة في حينه بالوطنية والقدرة على 1987اندالع االنتفاضة سنة  .4

خدمة المجتمع، وكان الطالب، والفالحون، واألكاديميون، والبسطاء يشاركون جنبًا إلى جنب 
ع شرائح المجتمع في بوتقة واحدة، لكن في قيادة فعاليات االنتفاضة، وصهرت االنتفاضة جمي

مع اشتداد اإلجراءات اإلسرائيلية لمنع مظاهر المقاومة تشكلت لجان من طالب الجامعات، 
وفتحت المجال أمام قيادات المخيمات والفئات الفقيرة للمشاركة في إدارة شؤون الحياة، كما زاد 

 طنية بمختلف تجلياتها األيدلوجية.ذلك  من دور الجامعات التي تحولت لحاضنة األعمال الو 
: ويعد ظهور الحركات اإلسالمية السياسية في فلسطين تعبيرًا عن ظهور الحركات اإلسالمية .5

هو توظيف  أزمات مختلفة في المجتمع الفلسطيني، فأصبح التوجه لدى بعض الفئات
ة، و تماشي ذلك مع األيديولوجيات الدينية في عملية المقاومة وتعزيز الهوية الوطنية والديني

طبيعة الدين الفطري الذي نشأ فيه المجتمع الفلسطيني، والذي شكل نواة أمام هذه الحركات 
األصولية لكسب التأييد في الشارع الفلسطيني، لكن المالحظ أن تلك الحركات وتحديدًا حركة 

مالت المقاومة اإلسالمية حماس شاركت في المواجهة ضد االحتالل، وفي اإلضرابات وح
المقاطعة للبضائع اإلسرائيلية، ثم أخذت تنخرط شيئًا فشيئًا في أعمال مسلحة ضد أهداف 
إسرائيلية، فهي تؤمن بأن قضية فلسطين قضية ٍإسالمية أساسية، وأن اإلسالم هو المؤهل 

 ،.(2)الوحيد لتفجير طاقات األمة وتحرير فلسطين
ي داخل المجتمع الفلسطيني ومؤسساته، فمنذ نشأتها سعت حركة حماس جاهدة لفرض النفوذ ف

بدءًا من النقابات، ومجالس الطلبة، والمعلمين، والمهندسين، واألطباء، والمحاسبين..إلخ، كما أن لديها 
                                                 

، رسوالة م2009-2005الثقافة السياسية وانعكاسها على مفهاوم المواطناة لادى الشاباب الجاامعي فاي قطااع غازة (، 2010قر )(وسام، صو1)
 75ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة، ص 

 152( المرجع نفسه، ص 2)
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اق حركة االستقطاب بين فئة طمجالت وصحفا دورية تعمل، باإلضافة إلى توظيف اإلنترنت لزيادة ن
ملت على التأثير في المجتمع من خالل الخدمات التي الشبان والشابات وطلبة الجامعات، كما ع

تقدمها جمعياتها مثل: كفاالت األيتام، وأسر الشهداء، وتوزيع المعونات، ولجان الزكاة، والعمل على 
تخريج قيادات شابة للعمل الثقافي اإلسالمي التعبوي في المساجد، واهتمت بدورات أحكام الترتيل، 

قامة المهرجانات األمر الذي أفرز  ،(1)، إلى جانب العمل المسلح في مواجهة االحتاللوالحفظ، وا 
للمجتمع نخبًا تحمل أفكارًا تقوم على اعتبار السلطة الوطنية الفلسطينية خارجة عن اإلجماع الوطني، 
وأنهم يحملون مفاهيم اإليمان والوطنية التي ال تشوبها شائبة، ورفعت شعار اإلسالم هو الحل، كما 

جود تيارين أساسين داخل الحركة أحدهما يميل إلى االندماج والمشاركة السياسية وفق أفرزت  و 
استراتيجية تقوم على التراضي، وقد تكون لديه بوادر قابلة للتطور نحو الوعي بأهمية الديمقراطية 

ية، وضرورتها كآلية وكشروط إجرائية تقوم على حق االقتراع، وحق التشريع، وتداول السلطة، والتعدد
وصيانة الحريات. أما التيار الثاني فيتردد في االندماج والمشاركة، ويميل أكثر إلى االنفراد، 

 .(2)والتعصب، والسيطرة، وفرض رؤيته على المجتمع
سرائيل توقيع اتفاقية أوسلو .6 : لقد شكلت االتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واٍ 

مع، وأفرزت قيادات جديدة لم تكن موجودة على الساحة في أوسلو عبئًا على تطور المجت
اعتمدت السلطة  13/9/1993الفلسطينية، فبناًء على إعالن المبادئ الموقع بين الطرفين في 

في فرض سيطرتها على األراضي الفلسطينية على أساليب متعددة،  قيام السلطة الوطنية 
ناصر حركة فتح الذين شكلوا األساس لبناء الفلسطينية، وبناء قوة أمنية مسلحة اعتمدت على ع

هذه القوة على األرض، حيث دخلت كوادر وقيادات المنظمة إلى أراضي السلطة الوطنية 
الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني في الداخل في أعلى درجات االنصهار االجتماعي، وأحدث 

ئح المنظمة التي تعيش هذا االنتقال للنخب نوعًا من الصدمة في المجتمع ،عند تالقي شرا
بيروقراطية متشعبة وتقسيمات فصائلية، و ترتيبة قيادية لم يعهدها المجتمع تحت االحتالل، 
ورغم مظاهر المشاركة والتعددية التي نادت بها كل النخب في الداخل والخارج، إال فإن 

وتغلبت الثقافة  التناقض بدا واضحًا عند االلتقاء، وسادت عقلية نخبة الخارج وبيروقراطيتهم،
السياسية القادمة من الخارج على نمط الحياة السياسية في الداخل، وفرضت هذه النخبة 

 .(3)عالقات كانت قد تهمشت في المجتمع الفلسطيني من ارتباط بالعشائرية، والعائلية

                                                 
، مجلوواإلسااالم السياسااي بعااد التحقااق : حماااس نموذجااا(، 2012صووالح،  عبوود العوواطي،)حزيران  (1) ة تسووامح، مركووز رام هللا لدراسووات حقوووق ًً

 95، ص 10، السنة 37اإلنسان، العدد 
 100المرجع  نفسه، ص( 2)
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وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ونتيجة للحراك السياسي واالجتماعي وللمتغيرات 
ياسية التي ارتبطت بالقضية الفلسطينية فقد برزت هناك ثالث تقسيمات للنخبة، أولها: نخبة السلطة الس

الفلسطينية مشكلة بالقيادات التي تعمل في مجال المؤسسة األمنية، والبيروقراطية، واالقتصادية الموالية 
نخبة الحركات اإلسالمية  للسلطة، والتي اعتمدت في تشكل النخبة على والوالء التنظيمي، وثانيهما:

األصولية المعارضة لتيار السلطة، والتي تبنت المقاومة خيارًا استراتيجيًا لمقاومة االحتالل اإلسرائيلي، 
وثالثها: الشخصيات التي تحتل مواقع ذات مكانة مميزة في القطاعات والمؤسسات االجتماعية، 

تمع المدني، فهذه المستويات للنخب سادها حالة واألكاديمية، والمهنية، واالقتصادية، ومؤسسات المج
من عدم االستقرار والصراع التنافسي في الرؤى؛ كون التركيبة النخبوية الفلسطينية ال تحمل صفة 

 (.1)االستقرار واالنسجام في الرؤى السياسية
وهذه النخبة الجديدة أخذت تنشأ من خالل تزايد دخول المنظمات  بروز النخبة المعولمة: .7

من ناشطين ينتمون إلى الطبقة  -إلى حد كبير-لفلسطينية في صناعة المعونة، وهي تتكون ا
الوسطى الحضرية الجديدة الذين برزوا في السبعينيات والثمانينيات كمشاركين في الحركة 

، بسبب ارتباطهم بالمنظمات األهلية والجهات الفاعلة 1987الشعبية لالنتفاضة األولي عام 
، ففي االنتفاضة الثانية قام عدد متزايد من األوروبيين واألميركيين (2)دوليةواألجندات ال

الشماليين بزيارة فلسطين تعبيرًا عن التضامن والدعوة إلى حماية  ودعم الشعب الفلسطيني، 
وهو ما أدى إلى التحول في االقتصاد السياسي للمعونات المقدمة للمنظمات األهلية في 

أشكااًل جديدة من رأس المال االجتماعي والسياسي، ما حفز وجود فلسطين، والتي أوجدت 
حالة من التنافس بين ناشطي الطبقة الوسطي في تلك المنظمات وبين النخبة التقليدية في 

 .(3)الجمعيات الخيرية والقيادة الشعبية داخل المجتمع
التابع لجامعة بيرزيت  وكان استطالع للنخبة وقادة الرأي العام أجراه برنامج دراسات التنمية

 : حيث قسم النخبة داخل المجتمع الفلسطيني إلى 2007عام 
 األحزاب السياسية، والتنظيمات الفلسطينية، والمجلس التشريعي، والسياسيين، نخبة سياسية :

 والوزراء.

                                                 
"، النخب السياسية الفلسطينية وأثرها على الوحدة الوطنية ا نخباة المجلاس التشاريعي الفلساطيني الثااني نموذجااا (، 2012(ميسوون،عمير، )1)

 .25ص  مرجع سبق ذكره ،
، مؤسسووة الدراسووات الفلسووطينية، مجلووة الدراسووات الفلسووطينية، النخبااة الفلسااطينية الجدياادة المعولمااة(، 2006(لينوودا، طبوور، وسوواري، حنيفووي،)2)

 6، ص67، العدد 17المجلد 
 8( المرجع نفسه 3)
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 تتكون من)المؤسسات األهلية، والجمعيات الخيرية، والعشائرية، والعاملين نخبة اجتماعية  :
الجامعات، والمثقفين، والفنانين، ورؤساء بلديات، والنقابات، واالتحادات الجماهيرية في 

 والنسوية.
 مدراء القطاع الخاص، وأصحاب االستثمارات ورؤؤس األموال.نخبة اقتصادية : 
 نخب صحفية، وفكرية، وكّتاب، ومثقفين، وقيادات دينية كأئمة مساجد، نخبة فكرية وثقافية :

 (1)الدين.ومفتون، ورجال 
 (2)كما أن أبراش يرى أن النخبة الفلسطينية تتشكل على النحو التالي:

 .قادة الفصائل واألحزاب وأعضاء المكاتب السياسية أو مجالس الشورى 
 .أعضاء المجلس الوطني والمجلس التشريعي 
 .قادة األجهزة األمنية والجماعات المسلحة 
 وأئمة المساجد.رجال اإلصالح، و المخاتير، ورؤساء العشائر ، 
 .رؤساء تحرير الصحف الرئيسة في غزة والضفة 
 .بعض المثقفين وقادة الرأي العام 
 .بعض مدراء ورؤساء منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية 
 .رجال مال وأعمال في الضفة يتعاملون اقتصاديا مع إسرائيل، وتجار أنفاق في غزة 

                                                 
 .4، ص 2007فبراير/ شباط،  28رام هللا،   ، برنامج دراسات التنمية،،استطالع النخبة وقادة الرأي العام( جامعة النجاح الوطنية 1)
، مقوال منشوور، علوى شوبكة (، النخبة السياسية الفلساطينية : صاناعة االنقساام وأوهاام االنتصاار2012آب/ أغسطس12ا) إبراهيم، أبراش،(2)

 أمين اإلعالمية، على الموقع االلكتروني :
 http://www.amin.org/articles.php?t=opinion&id=18822  

http://www.amin.org/articles.php?t=opinion&id=18822
http://www.amin.org/articles.php?t=opinion&id=18822
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 المبحث الثاني:
 لفلسطينية في التنمية السياسية:دور النخبة ا

 : تمهيد:1.2.4
إن ممارسة السلطة السياسية داخل المجتمع تجعل من الضرورة إيجاد عالقة بين الحاكم 
والمحكوم على نحو يجعل العالقة بينهما تصب في الصالح العام للبالد، وألن الحاكم ال يستطيع أن 

المجتمعات يمكن أن تشارك بفاعلية أكثر من غيرها  يمارس كافة األدوار السياسية فإن النخبة داخل
من أفراد المجتمع في رسم السياسية العامة داخل الدولة بمختلف تأثيراتها اإليجابية والسلبية؛ وذلك 

 .(1)ألنها تميزت عن غيرها من أفراد المجتمع بمميزات تجعلها تنفرد بهذا الدور السياسي
اقف وتصرفات منتظرة من فرد بسبب وضعه أو موقعه في ويعرف الدور ابتداًء بأنه ترابط مو 

الميدان االجتماعي، ويجسد الدور بشكٍل عام ما يمكن أن يؤديه الفرد أو الجماعة أو الدولة في إطار 
النشاطات المختلفة، ومنها السياسية التي تتم من خاللها تأدية الوظيفة داخل المجتمع والنظام 

ور والوظيفة بالشكل الذي يجعل كل منهما معبرًا عن اآلخر بصورة تجعل السياسي، إذ يرتبط مفهوم الد
الوظيفة االجتماعية أو السياسية ما هي إال نتاج للدور الذي يؤديه الفرد، أو الجماعة، أو المؤسسة 

 .(2) داخل المجتمع
وللتعرف على دور النخبة الفلسطينية في عملية التنمية السياسية اعتمدت الدراسة على 

 لمقابالت مع عدد من أفراد النخبة الفلسطينية:ا
 : أوالا: مفهوم التنمية السياسية لدى النخبة:2.2.4

يعتقد غالبية من تمت مقابلتهم أن التنمية السياسية تعني الوصول إلى حالة ديمقراطية يتساوى 
األحزاب المختلفة فيها المواطنون في الحقوق والواجبات، والقدرة على التعايش السلمي بين األطياف و 

بعيدًا عن النازعات السياسية، أو الدينية، والعمل من أجل تحقيق التعددية السياسية، والمشاركة الشعبية 
 في الحكم، ودعم التداول السلمي للسلطة. 

خالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب في  الضفة الغربية يعتقد أن التنمية 
بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تحمل مضامين سياسية وأخرى السياسية هي"عملية تشاركيه 

                                                 
/ السووونة 4، مجلوووة جامعوووة تكريوووت للعلووووم القانونيوووة والسياسوووية، العوووددالنخباااة السياساااية وأثرهاااا فاااي التنمياااة السياساااية( محمووود، المجمعوووي، 1)

 .142األولي،ص
 .( المرجع نفسه2)
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اقتصادية واجتماعية، وتهدف لتأكيد حق المشاركة، وتوسيع قاعدتها، وتفعيل هذه المشاركة، وتحقيق 
 (. 1)المساواة في الحقوق والواجبات

السياسية  والصحفي وسام عفيفة رئيس تحرير صحيفة الرسالة الصادرة في غزة يرى أن التنمية
يقصد بها"عملية بناء ثقافي وحالة الوعي للواقع السياسي عبر المشاركة السياسية للمواطنين، وهي جزء 

في حين ينظر د.إبراهيم أبراش األكاديمي في جامعة األزهر إلى أن  ،)2(من الكل الثقافي والحضاري 
ء كانت ثقافية، أم اقتصادية، "التنمية السياسية هي مصطلح شامل ضمن مفهوم التنمية بوجه عام سوا

أم اجتماعيه، وقال" إنها تأتي أحيانًا كرديف للديمقراطية، وأنها تأتي في إطار تطوير كل مجاالت 
الحياة السياسية بدءًا من المواطن من خالل تعريفه بحقوقه، وواجباته ومرورًا إلى تنمية المؤسسات 

لة من حكم القانون، كما أنها عملية مستمرة السياسية في إطار مشاركة سياسية، وصواًل إلى حا
 )3(.ومتطورة بتطور المجتمعات

ويختلف أ. عدنان أبو حسنه، المستشار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين عن سابقيه 
في تعريف التنمية، فهو يعتقد أنها تعني وجود أطراف حقيقية تعبر عن أدوار سياسية طليعية تعبر عن 

تزمة تمامًا بقضاياهم، بعيدًا عن أي أجندات سواء كانت شخصية، أو حزبية، وأنها رأي الناس، ومل
تعبير عن أفعال شريطة أن تناسب الواقع الموجودة فيه، وتحديدًا الخصوصية التي يتمتع بها الواقع 
الفلسطيني، لكنه يتفق معهم على أنها عملية شاملة، و ديناميكية، ويجب أن تكون مرتبطة بالبيئة 

 (4).بأدوات اإلنتاج في المجتمعو 
وينظر د.أحمد أبو هولي النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية أن التنمية 
السياسية كي تتحقق ال بد لها من توافر شروط معينة من بينها: الوعي الديمقراطي، والممارسة 

فهوم التنمية يتطلب تجزئة المفهوم إلى االنتخابية، والتداول السلمي للسلطة، معتقدًا أن الحديث عن م
شقين: شق سياسي، وآخر تنموي، وأنها تعني باألساس العمل المنظم باتجاه تطور سياسي بمستوى 

 (5)عاٍل فيما يربطنا باألنظمة السياسية العالمية المتقدمة

                                                 
مخويم  دور النخب فاي عملياة التنمياة السياساية،لسياسي لحزب الشعب، مقابلة عبر الفيس بوك، (، عضو المكتب ا2013خالد، منصور)  (1)

 .2013الفارعة، نابلس، فلسطين، 
غوزة، ، دور النخب في عملية التنمياة السياساية، .(، رئيس تحرير صحيفة الرسالة، مقابلة شخصية في مقر الصوحيفة2013وسام، عفيفة،) (2)

 فلسطين، 
(، أكووواديمي فوووي جامعوووة األزهووور، محلووول سياسوووي، وزيووور سوووابق "وزيووور الثقافوووة،  ،مقابلوووة شخصوووية فوووي مكتبوووة، جامعوووة 2013أبوووراش) إبوووراهيم، (3)

 ، غزة  فلسطيندور النخب في عملية التنميةاألزهر،
فااي عمليااة التنمياااة دور النخااب (، المستشووار اإلعالمووي "لألنروا"،مقابلووة شخصووية فووي مقووور المؤسسووة األمميووة، 2013عوودنان، أبووو حسوونة) (4)

 غزة، فلسطين، السياسية،
دور النخااب فااي عمليااة (، النائووب فووي المجلووس التشووريعي عوون كتلووة فووتح البرلمانيووة، مقابلووة شخصووية فووي مكتبووة، 2013أحموود، أبووو هووولي، ) (5)

 المغازي، قطاع غزة، التنمية السياسية،
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في بعض في حين أن بعض أفراد النخبة لم يتعاملوا مع مفهوم التنمية بوجه عام، لكنهم سعوا  
األحيان  للبحث عنه كمفهوم علمي، مثل م. عبد الرحمن زيدان النائب في المجلس التشريعي عن كتلة 
التغيير واإلصالح في الضفة الغربية، الذي يعتقد أن التنمية السياسية تعني" تطوير الجانب النظري 

عددية السياسية، وتعميق والعملي في تعميق الممارسة السياسية للمواطن، وقبول الطرف اآلخر، والت
، في حين ينظر إليها البعض على أنها فهم الواقع السياسي والقدرة على (1)المشاركة الديمقراطية

التعامل والتفاعل مع هذا الواقع وتطويره، وأنها شيء ضروري لكل إنسان، وذلك بحسب رأي القيادي 
 (.2) لصحة النفسيةفي حركة الجهاد اإلسالمي د. سمير زقوت مسئول برنامج غزة ل

في حين يجزم األستاذ المساعد بكلية اإلعالم بجامعة النجاح الوطنية د. فريد أبو ضهير أن 
التنمية السياسية هي اتخاذ كل اإلجراءات، وتوظيف كل اإلمكانات السياسية؛ من أجل تنمية  القدرة 

لتطوير المشاركة  الشعبية في على إدارة العمل السياسي، خاصة فيما يتعلق باآلليات الديمقراطية  
في المقابل ينظر إليها د.محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء سابقًا في غزة  .(3)العملية السياسية

على أنها اكتساب المجتمع القدرة على التطور الذاتي الشامل، بمعنى المشاركة في الحياة السياسية 
 .(4)باستيعاب التعديالت أو التطورات المطلوبة

س تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة الغربية د.خليل عساف قال إن التنمية السياسية هي رئي
عمل يشارك فيه كل أبناء الشعب الفلسطيني، لكن هذا بحسبه يتوفر في ظل توافر أجواء طبيعية 
 تسمح بتطبيق التنمية السياسية، مجماًل مفهوم التنمية وفق وجهة نظره "بمشاركة الجميع بحرية مع ما
يضمنه القانون األساسي  في الدولة، يمنح فيها المواطن الحقوق والواجبات ملزمة كما كفلها الدستور، 

 .(5)وهذا األساس الذي تتقدم على أساسه كل دول العالم
 : ثانياا: مفهوم المشاركة السياسية لدى النخبة:3.2.4

هم يعتقدون أن المشاركة وحول سؤال الباحثة عن مفهوم المشاركة السياسية " تبين أن جميع
السياسية تعني: قيام األفراد داخل المجتمع بممارسة أدوارهم السياسية المختلفة بما يعود بالنفع عليهم، 
ابتداًء من مشاركتهم في العملية االنتخابية واختيار ممثليهم، مرورًا باإلشراف على عمل المنتخبين، 

                                                 
دور النخاب فاي عملياة ل العاموة واإلسوكان سوابق فوي الحكوموة العاشورة، (، عضو مجلس تشريعي، وزير " األشغا2013عبد الرحمن، زيدان، (1)

 مقابلة عبر الهاتف، طولكرم ،الضفة الغربيةالتنمية السياسية، 
(، أخصووائي نفسووي ومشوورف فووي برنووامج غووزة للصووحة النفسووية، قيووادي فووي الجهوواد اإلسووالمية، مقابلووة شخصووية علووى 2013سوومير، زقوووت، ) (2)

 .2013،غزة، دور النخب في عملية التنمية السياسيةمن القومي الفلسطيني السنوي األول، بمركز رشاد الشوا، هامش أعمال مؤتمر األ
، دور النخب في عملياة التنمياة السياساية(، أستاذ مساعد بكلية اإلعالم بجامعة النجاح الوطنية، مقابلة عبر الهواتف، 2013فريد، ضهير) (3)

 نابلس، الضفة الغربية
دور النخااب فااي عمليااة التنميااة (، أمووين عووام مجلووس الوووزراء فووي حكومووة حموواس، مقابلووة عبوور البريوود االلكترونووي، 2013عوووض،) محموود، (4)

 ، غزة، فلسطينالسياسية
(، رئوووويس تجمووووع الشخصوووويات المسووووتقلة بالضووووفة الغربيووووة  وعوووووض لجنووووة الحريووووات المنبثقووووة عوووون لجووووان المصووووالحة 2013خليوووول، عسوووواف،) (5)

 ، الضفة العربية، فلسطيندور النخب في عملية التنمية السياسيةلة عبر الهاتف، الفلسطينية، مقاب
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معنى مراقبة األداء الحكومي، ولكن اختلف كل منهم في وانتهاًء بمحاسبتهم والوقوف على أخطائهم، ب
صياغة تعريف المشاركة بناًء على الفهم الخاص لديه، فوسام عفيفة يرى بأنها تعني أن يأخذ المواطن 
حقه في ممارسة دوره السياسي من خالل ترشيح نفسه أو المشاركة في عملية االنتخابات نفسها، 

كاتخاذ القرار واالستفتاء، محماًل المسؤولية في ترسيخ مفاهيم  إضافة إلى ممارسته ألدوار أخرى 
المشاركة السياسية للمؤسسات الحكومية، واألفراد، ومؤسسات المجتمع المدني، واإلعالم كونه أحد 
مكونات العملية السياسية سواء كدوره في رفد المواطنين بالمعلومات، أو كونه رقيبًا للمواطن وعينه 

 على الحكومة. 
ويتفق د.إبراش مع سابقه في معنى المشاركة السياسية، لكنه يضيف بأن المشاركة هي كيف 
يصبح المواطن سياسيًا؟ وكيف ينتقل األفراد من رعايا إلى مواطنين؟ وبالتالي جزءًا فاعاًل في الحياة 

والخروج في السياسية، و أن هناك أوجه متعددة للمشاركة السياسية مثل االنتماء لألحزاب السياسية، 
مظاهرات ومسيرات حتى أن البعض قد يدخل العنف السياسي داخل مفهوم المشاركة السياسية إذا 

ويضيف عساف أنها  تعني الحرية بإنشاء األحزاب  ،(1)انغلقت أفق المشاركة بالوسائل الديمقراطية
ون هناك حرية إقامة واالنتماء إليها دون مالحقة كما يتم حاليًا في الضفة وغزة وفق قوله، وأن يك

 مهرجانات، و اعتصامات،  وفعاليات شعبية، وتجمعات سلمية .
 : مدى تحقق التنمية السياسية في فلسطين من وجهة نظر النخبة:4.2.4

أجمعت النخب على أن التنمية السياسية بمفهومها الصحيح غير محققة بشكل فعلي في 
ساف يرى أن الشعب الفلسطيني قطع شوطًا كبيرًا األراضي الفلسطينية، وعزوا ذلك ألسباب عدة، فع

في وضع القانون األساسي الناظم بالمجمل للحياة العامة، لكن االنقسام الحاصل عطل وأوقف كل 
مجاالت التنمية، بل وأجد برأيه حالة من عدم الوضوح في مجاالت التنمية، فالمواطنون ال يحصلون 

يختلف معه زقوت قلياًل في أن التنمية السياسية محققة،  في حين، (2)على الحد األدنى من الحريات
لكن ال يوجد وعي سياسي على المستوى العام لتحدث التنمية السياسية، بمعني أن التنمية محققة داخل 

. وعن رأي د. أبو ضهير فهو (3)األحزاب والفصائل مع غياب القواسم المشتركة ألفراد المجتمع كافة
اضحًا في فلسطين فيما يتعلق بتفعيل مكونات التنمية السياسية بالشكل يؤكد أن هناك غيابًا و 

المطلوب، وهناك غياب لدور األحزاب والجمعيات والمنظمات، وغياب عن تفعيل تحقيق التطور 
لكن اإلعالمي وسام عفيفة يعتبر أن الحديث  (،4)السياسي والمشاركة الشعبية في إدارة العملية السياسية

                                                 
 غزة  فلسطين ،(، مرجع سابق2013( إبراهيم، أبراش،)1)
 ( عساف، مقابلة سبق ذكرها 2)
ة شخصووية علووى (، أخصووائي نفسووي ومشوورف فووي برنووامج غووزة للصووحة النفسووية، قيووادي فووي الجهوواد اإلسووالمية، مقابلوو2013سوومير، زقوووت ،)  (3)

 ،غزة،دور النخب في عملية التنمية السياسيةهامش أعمال مؤتمر األمن القومي الفلسطيني السنوي األول، بمركز رشاد الشوا، 
 ( أبو ضهير، فريد، مرجع سابق4)



75 

 

في فلسطين يجب أن يرتبط بخصوصية الحالة الفلسطينية الواقعة تحت االحتالل، إذا  عن مدى تحققها
ما قورنت بعدد من الدول العربية التي تحظى باستقاللها، كما أنها ترتبط بمستوى التعليم لدى المجتمع 

كيل الفلسطيني الذي أصبح يعي بدرجة معقولة الكثير من المفاهيم السياسية، وظهر ذلك من خالل تش
األحزاب وظهور التنظيمات السياسية، واالنتماءات السياسية، والفعاليات السياسية المرتبطة باالنتخابات 
سواء داخل األحزاب، أو على صعيد االنتخابات البلدية، والتشريعية، والرئاسية في الفترتين اللواتي 

اركة السياسية وحجم الوعي ، داعيًا لقياس حجم المش2006و  1994أجريت فيهما االنتخابات عامي 
 .(1)السياسي وحتى المفاهيم السياسية الموجودة لدى المواطنين لكي يتم التأكد من مدى تحققها فعلياً 

ويتفق معه د.أبراش في أن خصوصية الواقع الفلسطيني توجب النظر بطريقة مختلفة لمفهوم 
هذا الموضوع كافة تختص بالمجتمعات  التنمية السياسية وتحقيقها، عازيًا ذلك إلى أن الدراسات حول

المستقرة والمستقلة، لكن عند الحديث عن مجتمع محتل فالمفاهيم تصبح مغايره. ألن أولويات الشعب 
الفلسطيني ليست التنمية السياسية بمفهوم الديمقراطية والتعددية السياسية بقدر ما يتصدر اهتمامهم 

مية السياسية كرديف للمقاومة ومواجهة االحتالل، دون أن التحرر من االستعمار، ومن هنا تتحول التن
يتم تجاهل الحاجة الماسة لتحقيق التنمية المرادفة للديمقراطية، ال سيما بعد قدوم السلطة الفلسطينية 

، كما يجزم بأنها أي" التنمية السياسية" بالمعنى السابق لم تتحقق بفعل حالة االنقسام التي 1994عام 
لية الديمقراطية، وعطلت كل جوانب الحياة، األمر الذي خلق أزمة حقيقية في النظام قضت على العم

 .(2) السياسي
أما النائب أبو هولي فيعتقد أن كثيرًا من القضايا التي لم تتحقق بعد تجعلنا ندرك بأننا لم  

ة الحزبية، نصل بعد لتنمية سياسية حقيقية من بينها الوعي الديمقراطي المنقوص، وانتشار الثقاف
. وفي (3)واقتصار التنمية السياسية فقط في الجانب السياسي مع تجاهل ربطها بالمفاهيم الشاملة للتنمية

المقابل فإن نظيره عن كتلة التغيير واإلصالح في الضفة عبد الرحمن زيدان يعتقد أن التنمية لم 
وال يختلف منصور  ،(4)ذلك تماماً  تتحقق، فهي تعني الزيادة والتطور غير أن الحاصل واقعيًا هو عكس

مع سابقيه على أن التنمية محققة بشكل نظري فحسب، أما في الجانب التطبيقي فإن النظام القضائي 
برأيه مقيد، وتسود الواسطة والمحسوبية في التوظيف وفصل السلطات غير متحقق، حيث تهيمن 

 .(5)نهاء االنقسامالحكومة على الجهاز التشريعي كما فشل النظام السياسي بإ

                                                 
 (، وسام، عفيفة، مقابلة سبق ذكرها.1)
 (  إبراهيم، أبراش ، مقابلة سبق ذكرها 2)
 ة سبق ذكرهاأحمد، أبو هولي، مقابل (3)
 عبد الرحمن، زيدان، مقابلة سبق ذكرها. (4)
 خالد، منصور، مقابلة سبق ذكرها. (5)
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 : معيقات التنمية في رأي النخبة:5.2.4
وعن سؤالنا عن المعيقات التي تحول دون تحقيق التنمية السياسية في األراضي الفلسطينية  
أجمع معظم من تمت مقابلتهم على أن االحتالل، وغياب الدولة، وعدم وجود نظام سياسي حقيقي 

عدم وجود تعددية سياسية حقيقة، واالنتهاك الواضح للحريات يمثل الحالة الفلسطينية، إضافة إلى 
والحقوق اإلنسانية سواء على المستوى الداخلي أو حتى من قبل االحتالل، وكذلك تأثير التدخالت 
الخارجية في الشأن الفلسطيني جميعها تعيق عملية التنمية، حيث يرى عفيفة أن أول هذه التحديات 

كن إنكار دوره، وكذلك غياب الدولة الفلسطينية، إضافة إلى أن المجتمع ال هو االحتالل، والذي ال يم
زال يلتزم بالبعد القبلي والعشائري بمعنى أن المجتمع عندما تحدث فيه عملية سياسية من أي نوع فإن 
جزءًا كبيرًا من المشاركة مبني علي دور القبيلة يكون حاضرًا سواء من خالل ترشيح أبناء العائلة و 

يس على برامج سياسية، ثالثًا كما يقول: "األحزاب والفصائل الفلسطينية لعبت دورًا سلبيًا في هذا ل
األمر رغم  أنها تشكل حالة من التعددية السياسية، فنحن لدينا فصائل من أقصي اليمين إلى أقصى 

ب كان فيها وال زال اليسار، لكن هذا التنوع رغم أنه إيجابي فإن الممارسة على مستوى الفصيل أو الحز 
حالة األبوية" وهو ما يعطي القائد في الحزب رمزية ال تسمح ألحد أن يطلب منه أن يتنحى، أو أن 
يتم التناوب على السلطة، كما تحدث عفيفة عن التدخالت الخارجية التي  تلعب دورًا مهمًا" وبات 

في المنطقة، والتي لعبت دورًا في هذا ، مبينًا أن األمر مرتبط بالتحالفات 2006واضحًا بعد انتخابات 
 الجانب.

ويتفق د. إبراش مع سابقه في أن أهم معيق هو االحتالل، ويأتي بعد ذلك االنقسام الجغرافي، 
ومن ثم ثقافة األحزاب والفصائل السياسية غير المشبعة بمفهوم وثقافة الديمقراطية، يضاف إلى ذلك 

صادية حقيقية، ولم ينكر عدنان أبو حسنه رغم كونه يعمل في العامل االقتصادي وعدم وجود تنمية اقت
منظمة أممية أن االحتالل هو أهم عائق من معيقات التنمية، فهو يعطل أي عملية تنموية كما يحرم 
الفلسطينيين من أن يكَّونوا مجتمعًا صحيًا وسليمًا، ويصبح الهم األكبر للمواطن للفلسطيني مرّكزًا نحو 

 يعني القضاء على باقي القضايا األساسية التي يجب أن يتمتع بها أي مجتمع .االحتالل وهذا 
تأثير االنقسام الفلسطيني على كل مناحي الحياة، متسائاًل" كيف  (1)ولم ينكر د.أحمد أبو هول

سيكون هناك تنمية سياسية في ظل حكومتين ومؤسستين بكل معاني الكلمة منقسمتين بين شطري 
واطن بدأ يشعر بأزمة ثقة تجاه كل المشروعات المطروحة"، ويتفق هو مع وسام الوطن، وما بين م

عفيفة في أن االنتماء للعائلة والعشيرة يبقى في كثير من األوقات أحد معيقات أي عملية تنموية في 
 األراضي الفلسطينية.

                                                 
 ( أبو هولي، أحمد، مقابلة سبق ذكرها1)
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عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، فينظر إلى عدم وجود نظام  (1)أما خالد منصور 
سياسي فاعل يبقى أهم معيق على المستوى الداخلي، مشيرًا إلى أن عدم وجود مشاركة سياسية حقيقية 
ينتج عنه تباطؤ في عملية التنمية السياسية، ويضاف إليها التبعية االقتصادية لالحتالل وعدم 

 استقاللية القرار الفلسطيني "
وى المنظمات واألحزاب والسلطة إن هناك إشكالية على مست (2) ويقول د. فريد أبو ضهير

الحاكمة،  فهي ال تقوم بعملها على الوجه المطلوب كما أن هناك قصورًا في الفهم لدى القائمين على 
السلطة في إدارة العمل والمشاركة الجماهيرية، حيث  يتم التعامل مع األمر كأن الشعب ليس صاحب 

شعبي ودورهم في التنمية السياسية، وينتقد د. السلطات  وهذا  ينعكس على الحراك الجماهيري  وال
عساف وقوف العالم بشكل وصفه بالمفضوح مع االحتالل اإلسرائيلي ضد طموحات الشعب الفلسطيني 

 والقانون الدولي الذي يعطي الفلسطينيين الحق.
ن كان يلعب دورًا في عدم إحداث  (3)ويختلف د. زيدان تمامًا عن سابقه في أن االحتالل  وا 

الة تنموية حقيقية، مشيرًا إلى أن فكرة الهيمنة على السلطة لدى الحزب الحاكم " ويقصد هنا السلطة ح
الوطنية الفلسطينية بصفتها القائمة على الحكم في الضفة الغربية وبصفته نائبًا عن كتلة التغيير 

لطة لعشرات واإلصالح"، وأن هذا الطرف ال يستوعب فكرة الشراكة، وأنه ظل مهيمنًا على الس
السنوات، مضيفًا" هذا الطرف ال يستوعب فكرة تداول السلطة، وال وجود مؤسسات تكون أقوى من 
التقسيمات الفصائلية، وبالتالي ترتب على هذه السيطرة عدم تقبل هذا الطرف لنتائج االنتخابات 

نتكاسات و، سواء تحت  والعملية الديمقراطية التي كان مشهودًا لها، وهو ما أدخلنا في سلسلة  من اال
صالحيات الحكومة، أو التشريعي، أو محاولة االنقالب على هذه التجربة، لذا فنحن نعاني من تقهقر 
في  العملية السياسية." إضافة إلى أنه ال يوجد ثقافة قبول اآلخر، وعدم تقبل المشاركة والتعددية 

 السياسية الحقيقية.
 بة:: مفهوم الديمقراطية لدى النخ5.2.4

لسطينية، فمنهم تباينت آراء النخب حول معنى الديمقراطية، ومدى وتطبيقها داخل األراضي الف
من يعتقد أن المفهوم ليس غريبًا عن الواقع الفلسطيني، فيما يرى البعض أنها مفهوم غريب على 
المجتمع الفلسطيني، ومصدرة إليه من الغرب، لكنهم جميعًا اتفقوا على أن االنتخابات التشريعية التي 

 ة.تمثل جزءًا من حالة الديمقراطي 2006-1994عقدت لمرتين منذ عامي 

                                                 
 خالد، منصور، مقابلة سبق ذكرها. (1)
 فريد، أبو ضهير، مقابلة سبق ذكرها (2)
 عبد الرحمن، زيدان، مقابلة سبق ذكرها (3)
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إن الشعب الفلسطيني ال زال يتعامل بضبابية الديمقراطية كمفهوم، فهي ال  (1)ويقول عفيفة 
يجب أن تكون سيفًا مسلطًا على رقاب الشعوب، بل يجب تقبل نتائجها، واصفًا إياها بأفضل السيئ 

اقع الفلسطيني مقارنة بأنظمة سياسية أخرى، وأننا ال يجب أن نستورد المفهوم بكل سلبياته مراعاًة للو 
الذي قال " إننا يجب أن نحدد أولوياته"، مؤكدًا أن ال أحد يقبع تحت االحتالل يمكن أن يمارس  

 ديمقراطيته بشكل سليم. 
يختلف مع عفيفة في أن الديمقراطية ال تحمل إال معنى واحدًا وتحديدًا في  (2)لكن د. أبراش

اطية كما أسماها من جماعات اإلسالم السياسي ظل العولمة، متهمًا بعض القوى المعارضة للديمقر 
بأنها من تطلق مسميات ومعاني متباينة للديمقراطية كي تتهرب من استحقاقاتها، غير أنه يتفق على 

 أن مسألة تطبيق الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني ال يمكن أن تحدث تحت االحتالل.
تم بشؤون الالجئين الفلسطينيين، فهو يرى فكونه يعمل في مؤسسة دولية ته (3)أما أبو حسنه

أن الوصول لحالة ديمقراطية حقيقية  صعب في ظل استمرار االحتالل وفرض الحصار، وفرض 
التشديد األمني على سكان الضفة الغربية و انشغال المواطن في تفاصيل حياتهم اليومية دون البحث 

هة نحو أمور أخرى كاالحتالل، عن كيفية النهوض بحياتهم، ويقول:"جهودهم أصبحت موج
 والمستوطنين، والحصار، وسياسية األمر الواقع".

 : دور النخبة في دعم القضايا الوطنية) األسرى نموذجاا(:6.2.4
وعن تفعيل دور النخب في القضايا الوطنية األساسية وتحديدًا قضية األسرى، وجد أن غالبية 

الفعاليات التضامنية مع األسرى وقضاياهم، غير أن  من تمت مقابلتهم ال يشاركون بشكل مباشر في
عددًا منهم يرى أن دعم األسرى ال يجب أن يقف عند حد المشاركة في الفعاليات، فيقوم بأداء هذا 
الدور من خالل طرق أخرى ككتابة المقاالت الصحفية، أو عبر التواصل بشكل مباشر مع ذوى 

 األسرى ورعاية شؤونهم.
بصفته رئيس تحرير أحدى الصحف أن تخصيص زوايا مختلفة في  (4)يعتقد وسام عفيفة

صحيفته لعرض معاناة األسرى يعد أحد أوجه الدعم التي يمارسها على صعيده الشخصي، ويقول" 
مشاركتي بشكل شخصي كانت ضئيلة ومحدودة لكن قضايا األسرى دائمًا حاضرة في جدول أعمال 

ن كانت تزيد بشكل موسمي ب  حسب فعاليات األسري مثل: اإلضرابات، وصفقات اإلفراج.الصحيفة، وا 

                                                 
 ابلة سبق ذكرهاوسام، عفيفة، مق (1)
 إبراهيم، أبراش، مقابلة سبق ذكرها (2)
 ،عدنان، أبو حسنة مقابلة سبق ذكرها (3)
 وسام،عفيفة، مقابلة سبق ذكرها (4)
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فيؤكد أن  قضية األسرى تتصدر قائمة أولوياته، فهو يشارك في  (1)أما النائب أبو هولي 
االعتصام األسبوعي لألسرى ويتواصل مع ذوي األسرى، ويتساوى  معه تقريبًا بهذا الخصوص النائب 

كل مستمر في االعتصام األسبوعي لدعم األسرى، ويشعر أن زيدان من الضفة الغربية، فهو يشارك بش
هذا من صميم عمله، كونه اعتقل لعدة مرات فهو األقرب لمعاناة األسرى، لكنه يقول:"أشارك رغم عدم 

 قناعتي بجدوى االعتصام في حد ذاته".
 فيقول: "على مستوى الكتابات كتبت في ذلك كثيرًا، ولكن على مستوى  (2)أما د.أبراش  

األنشطة و االعتصامات فأنا لم أشارك فيها سوى مرة أو اثنتين، وذلك يعود لطبيعتي، فأنا ال أشارك 
فكان مختلفًا تمامًا، وذلك بوصفه عاماًل  (3)في مثل هذه الفعاليات"، غير أن األمر بالنسبة ألبى حسنه

ن الناس وعن فكرة في منظمة دوليه فكان رده" أنا أعمل في منظمة دولية، أعمل على الدفاع ع
مظلوميتهم، فاألونروا تقدم خدمات هائلة للناس، ونحاول أن نكون إيجابيين نحو هؤالء، ونقدم رسالة 
إعالمية مستقلة ومحايدة ليس لنا أجندات سياسية، دون أن يتطرق في الحديث عن قضية األسرى 

سرى، لقناعته بأن فيشارك بشكل جزئي في فعاليات التضامن مع األ (4)بشكل خاص، أما عساف
تحرير األسرى ال يتم عن طريق االعتصام، بل يجب أن يتم ذلك بطريقة أخرى أكثر جدوى في إشارة 
منه للعمل العسكري، ويقول:" هذا أمر مخجل أن يبقى أسرانا لعشرات السنوات، وأنا أعتقد أن 

والذي تميز  (5)ا د.عوضالتنظيمات الفلسطينية قادرة على إخراجهم لو كان لهم إرادة حقيقية، أم
باإلجابات المقتضبة جدًا فكان رده حول دوره في دعم قضية األسرى" هناك مشاركة من خالل نشر 
قضاياهم في وسائل التواصل االجتماعي واإلعالمي" دون الحديث بشكل مفصل عن مدى قناعته 

 من أجل هذه القضية. بجدوى الفعاليات التضامنية مع األسرى، أو أي دور آخر يمارسه على األرض
 وتلخيصاا لما سبق ذكره فإن :

النخبة لديها وعي بمفهوم التنمية السياسية كتعريف إجرائي كٌل حسب وجهة نظره، ولديهم  .1
إجماع على أنها تعني إيجاد حالة من الديمقراطية الشاملة لتطوير كل مجاالت الحياة 

ياسية، واالحتكام للقانون، وتحقيق العدالة السياسية في إطار المشاركة السياسية، والتعددية الس
 االجتماعية... إلخ .

أجمعوا على أن التنمية محققة بشكل جزئي في األراضي الفلسطينية، لكن بالقدر الذي تسمح  .2
به استثنائية الظروف التي يحياها الفلسطينيون، سواء بسبب استمرار االحتالل أو حالة 

                                                 
 أحمد،أبو هولي ، ،  مقابلة سبق ذكرها (1)
 إبراهيم، إبراش مقابلة سبق ذكرها (2)
 عدنان، أبوحسنة، مقابلة سبق ذكرها (3)
 لة سبق ذكرهاخليل، عساف، مقاب (4)
 د. محمد، عوض، مقابلة سبق ذكرها (5)
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ي الحياة المختلفة، وغياب حالة من الوعي بخطورة االنقسام التي أثرت سلبًا على مناح
التدخالت الخارجية في الشأن الفلسطيني، وكذلك الفقر التي يعيشه الفلسطينيون، وأن كل ذلك 

 يحول دون تحقيق تنمية سياسية. 
يرون أن أهم معيق للتنمية  السياسية هو االحتالل، وغياب الدولة، وعدم وجود نظام سياسي  .3

فلسطيني، وانعدام التعددية السياسية، ووجود حالة غير طبيعية من االستقطاب يمثل الكل ال
الحزبي، واالنتهاك الواضح للحريات وحقوق اإلنسان سواء من قبل االحتالل أو داخليًا بسبب 

 االنقسام.
د.زيدان الوحيد الذي يعتقد أن االحتالل ليس المعيق األول لعملية التنمية السياسية، بل فكرة  .4

 يمنة على السلطة هي المعيق األول. اله
المشاركة السياسية لديهم تعنى مشاركة األفراد في العملية االنتخابية سواء بالترشح، أو اختيار  .5

 ممثليهم، ومن ثم متابعة األداء الحكومي.
ظهر وجود تناقض في الفهم لدى البعض فيما يخص مفهوم الديمقراطية، ويعود السبب في  .6

لحزبية لهم، ومدى توافقهم مع السياسيات الغربية، المّصدرة للديمقراطيات في ذلك لالنتماءات ا
 العالم .

المشاركات الفعلية للنخبة في األنشطة ذات العالقة بالقضايا الوطنية كالقدس، والالجئين،  .7
واألسرى، وغيرها تبدو موسمية ومرتبطة بأحداث معينة، وهذا يدلل على عدم وجود وعي كاٍف 

رهم كنخب فاعلة في المجتمع  للتأكيد على أن تلك القضايا جزء أصيل في جوهر بأهمية دو 
 الصراع مع االحتالل.  

كل ما ورد ذكره يؤكد أن النخبة ال تقوم بالدور المنوط بها في إحداث التنمية السياسية على  .8
د عاماًل مهمًا الوجه األمثل، والسبب يعود لتنوع انتماءاتهم الحزبية، ومواقعهم الوظيفية التي تع

في ممارسة أدوارهم المجتمعية، وأن الوعي بأهمية بعض القضايا حاضر في أذهانهم، ولديهم 
 القدرة على تقديم الشروحات النظرية حوله، لكن فعليًا ما يجرى على األرض يختلف تمامًا. 
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 : المبحث األول
 وصدق وثبات استمارة االستقصاءوعينتها، لدراسة مجتمع ا

 

يعرض هذا المبحث وصفًا وتعريفًا لمجتمع الدراسة وخصائصه، كما يبين نوع العينة و تبرير 
استخدامها، إلى جانب تحديد حجمها، و إجراءات اختيارها. إلى جانب استعراض بناء استمارة 

صالحيتها في قياس مدى اعتماد النخبة  االستقصاء، وقياس صدقها وثباتها للحكم على مدى
 الفلسطينية على وسائل اإلعالم الجديد في عملية التنمية السياسية في فلسطين.

و يختتم المبحث بسرد االختبارات والمعالجات اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات 
 لمعروضة في الفصل األول.الدراسة الميدانية، واإلجابة عن تساؤالت الدراسة، والحكم على فرضياتها ا

 : مجتمع الدراسة:1.1.5  
يتشكل مجتمع الدراسة من النخبة الفلسطينية، والتي تحددها الدراسة بالفئات التي تضطلع 
بقيادة المجتمع، إلى جانب المتفوقين في مجال أعمالهم، ولديهم القدرة على إحداث التغيير السياسي 

 لخاصة.واالجتماعي عبر المسارات الرسمية وا
 

و بهذا تحدد الدراسة مجتمعها في الحالة الفلسطينية بمجموعة النخب السياسية واإلعالمية 
إضافة إلى األكاديميين، ونظرًا لتجانس المجتمع الفلسطيني من حيث البيئات المجتمعية التي يعيش 

ة إلى الحزب ذاته، أو فيها أفراد النخبة و للتكامل والتنسيق في األدوار بين النخبة السياسية المنتمي
المؤسسة اإلعالمية، مع األخذ بعين االعتبار الفروقات الفردية بين مفردات المجتمع، اعتمدت الباحثة 
في دراستها على عينة عمدية )قصدية(، مع مراعاة تمثيل المجتمع من حيث المتغيرات األساسية ذات 

 الصلة بالدراسة.
 : عينة الدراسة:2.1.5

 

 –العمدية )القصدية( وهي من أنواع العينات غير االحتمالية  العينة أسلوب ةاستخدمت الدراس
نظرًا لعدم توافر معلومات حول حجم مجتمع الدراسة وخصائصه حيال موضوعها، و  -غير العشوائية 

،  (1)لتوافقها مع هذا النوع من الدراسات، وبناء على معايير تعريف النخبة كما تعرفها سعاد الشرقاوي 
اختيار مفردات العينة مراعية التنوع في النوع االجتماعي، العمر، الوظيفة،  اجتهدت الباحثة في  فقد

مكان السكن و االنتماء الحزبي، معتمدة في ذلك على خبراتها و معارفها  كما هو موضح في 
 إجراءات اختيار العينة.

                                                 
 259كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  ص النظم السياسية في العالم المعاصر،(،2007(سعاد،الشرقاوي،) 1)
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في قطاع غزة، آخذة  ( من النخبة الفلسطينية150وقد حددت الباحثة حجم العينة ليكون )
بعين االعتبار حاالت عدم االستجابة و االستجابات غير المكتملة، وبالتالي تكون وحدة المعاينة هي 

 الشخصية الفلسطينية التي تنطبق عليها معايير النخبة.
جراءاتها:3.1.5  : محددات الدراسة الميدانية وا 

لفلسطينية في قطاع غزة ضمن أجريت الدراسة الميدانية على عينة عمدية من النخبة ا
 المحددات التالية:

نفذت الدراسة على النخب الفلسطينية المقيمة في قطاع غزة، فترة تنفيذ الدراسة الحد المكاني:  -أ
 الميدانية ،

 .2013أجريت الدراسة الميدانية في الفترة من مايو إلى يوليو  الحد الزمني: -ب
بإشراف مباشر من الباحثة، و مساعدة  2013و تم تعبئة استمارات االستقصاء خالل شهر يوني

فريق من المتطوعين والمتطوعات تم تدريبهن من قبل الباحثة على اختيار المبحوثين وتعبئة 
 االستمارات.

اجتهدت الباحثة لتصميم عينة الدراسة مراعية معايير اختيار النخبة، و كذلك التنوع والتمثيل 
ع االجتماعي، العمر، الوظيفة، مكان السكن و االنتماء الحزبي. فقد لمتغيرات الدراسة المتمثلة في النو 

اعتمدت الباحثة على خبرتها ومعارفها كونها إعالمية وعلى اتصال بالعديد من النخبة محل الدراسة، 
باإلضافة إلى التواصل مع عدد من تلك النخبة المعّرفة لدى الباحثة لترشيح أسماء نخب جديدة. و 

وتبويبها بناء على متغيرات الدراسة، وأخذًا بعين االعتبار التقاطعات بين الترشيحات بحصر األسماء 
 .150توصلت الباحثة إلى قائمة بعينة الدراسة والبالغ عددها 

( من النخب بشكل مباشر، إما من خالل الزيارة، أو من خالل 80تواصلت الباحثة مع )
( عن طريق صفحاتهم  40ما تم التواصل مع  )التواصل مع مدراء مكاتبهم أو سكرتاريتهم.  في

 الشخصية أو الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي أو البريد االلكتروني.
 : تصميم استمارة االستقصاء:4.1.5

بناء على اطالع الباحثة على األدبيات ذات العالقة بموضوع الدراسة، وبحصر األدوات 
التنويع في أدوات الدراسة، قامت الباحثة بتطوير استمارة المستخدمة بها، وحرصًا من الباحثة على 

االستقصاء )االستبيان( بشكلها المبدئي لتسهم في اإلجابة عن أسئلة الدراسة، كأحد أدوات البحث 
العلمي، وُيَعّرف االستبيان بأنَّه أداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع بحث محدد عن طريق استمارة 

المستجيب، ويستخدم لجمع المعلومات بشأن معتقدات ورغبات المستجيبين،  يجري تعبئتها من قبل
 .(1)ولجمع حقائق هم على علم بها 

                                                 
 12اهرة، ص مكتبة الفاروق، الق ، إعداد وكتابة البحث العلمي ا، البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه،(1990(إبراهيم،مرعى درويش، )1)
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وبعد عرضها على مشرفي البحث و سبعة من األكاديميين المتخصصين في العلوم السياسية، 
عية غير واإلعالم، واالجتماع واإلحصاء للتحقق من صدق االستمارة. واعتمادًا على عينة استطال

 (.(5.1.6احتمالية تم التحقق من صدق االستمارة، وثباتها، كما هو مبين في الجدول
وقامت الباحثة بتصميم استمارة االستقصاء للتعرف على مدى اعتماد النخبة الفلسطينية على 
ة وسائل اإلعالم الجديد في عملية التنمية السياسية في فلسطين. و توزعت أسئلة االستمارة على خمس

 محاور رئيسة، وهي كالتالي:
 

o الشخصية، و تشتمل على أسئلة حول النوع االجتماعي، والعمر،  المحور األول: البيانات
 والمستوى التعليمي، والوظيفة، ومكان السكن، واالنتماء التنظيمي.

o :عادات و أنماط استخدام وسائل اإلعالم الجديد. المحور الثاني 
o :د على وسائل اإلعالم الجديد في تدعيم مفاهيم التنمية السياسية.درجة االعتما المحور الثالث 
o :أسباب االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد في التنمية السياسية. المحور الرابع 
o :التأثيرات المحتملة الستخدام وسائل اإلعالم الجديد تجاه التنمية السياسية. المحور الخامس 

 

لمحاور الخمسة، فقد وزعت استجابات أسئلة المحور وقد تم توظيف مقاييس متنوعة في ا
 األول إلى فئات تناسب طبيعة المتغيرات لتعبر عن خصائصه بدقة عالية.

وتنوعت أشكال المقاييس في المحورين الثاني والرابع بين أنماط مختلفة لتسهيل تحليلها 
واحدة، أو عدة إجابات أو  إحصائيًا وصواًل لهدف الدراسة. كما تم توظيف أسئلة مغلقة ذات إجابة

أسئلة تتطلب ترتيبًا للخيارات حسب األهمية بهدف الوصول لفهم أعمق وأدق لخصائص العينة 
واتجاهاتها، وصواًل لقياس مدى اعتماد النخبة الفلسطينية على وسائل اإلعالم الجديد في عملية التنمية 

 السياسية في فلسطين.
كذلك في السؤال الثاني من المحور الرابع )إلى أي درجة اعتمدت الباحثة في المحور الثالث و 

 Likertتسهم الوسائل التالية في تدعيم مفاهيم التنمية السياسية( على مقياس ليكرت الخماسي )
Scale المكون من خمس رتب تتراوح بين كبيرة جدًا إلى قليلة جدًا بحيث تعطى درجة معينة لكل )

 (:1.1.5استجابة كما يظهر في جدول رقم )
 

 ( : مقياس ليكرت الخماسي1.1.5جدول )
 قليلة جداا  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداا  االعتمادية
 1 2 3 4 5 الدرجة
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 : صدق استمارة االستقصاء:5.1.6
وللتحقق  .(1)يعرف صدق األداة على أنه مدى قدرتها على قياس ما وضعت من أجل قياسه

ديد من الطرق واالختبارات، استخدمت الباحثة اختبارين منها من صدق استمارة االستقصاء هناك الع
 وهي: صدق المحكمين و صدق االتساق الداخلي كما يلي:

 أ. صدق المحكمين:
للتحقق من صالحية االستمارة لقياس مدى اعتماد النخبة الفلسطينية على وسائل اإلعالم 

ة االستمارة بشكلها األولي على سبعة عرضت الباحثالجديد في عملية التنمية السياسية في فلسطين 
لقياس مدى اعتماد النخبة الفلسطينية على وسائل  محكمين، إلبداء آرائهم، و الحكم على صالحيتها 

، من حيث مالءمة انسجام اتجاهات أسئلتها، اإلعالم الجديد في عملية التنمية السياسية في فلسطين
ول وكفاية خياراتها. إلى جانب قابليتها للتحليل وترتيبها، طول فقراتها، ووضوح صياغتها، وشم

إحصائيًا لإلجابة عن أسئلة الدراسة. و لضمان وضوح هدف الدراسة وتساؤالتها فقد أرفقت الباحثة 
باالستمارة خطة الدراسة مبينة فيها عنوانها، وأهدافها، وتساؤالتها وفرضياتها لتكون عونًا للمحكمين في 

 تحكيم االستمارة.
رصت الباحثة على تعديل ما اتفق عليها غالبية المحكمين، واسترشدت وباستشارة وقد ح 

 مشرفيها ببقية التعليقات. و تلخصت التعديالت التي أجرتها الباحثة في التالي:
إضافة عبارة "يمكنك اختيار أكثر من إجابة" بهدف إتاحة الفرصة أمام المبحوثين للتعبير عن  .1

 م بشكل مريح وموضوعي يناسب موضوع الدراسة.آرائهم وما يجول في خواطره
اعتماد مقياس خماسي الدرجات وتحديدًا في المحور الثاني  الخاص باعتماد النخبة على  .2

 وسائل اإلعالم الجديد في تدعيم مفاهيم التنمية السياسية.
إضافة سؤالين في نهاية االستمارة حول المشكالت التي واجهت النخب في استخدام اإلعالم  .3

الجديد في التنمية السياسية، وأهم المقترحات لتعزيز دور اإلعالم الجديد في قضايا التنمية 
 السياسية.

ليتم   -المالحق  –وبعد إجراء التعديالت المذكورة أصبحت االستمارة على الشكل المرفق في 
 التحقق بعد ذلك  من صالحيتها باختبار صدق االتساق الداخلي.

 
 

                                                 
 .30دار الشروق للنشر والتوزيع، جدة صتحليل المحتوى في بحوث اإلعالم، (،1998محمد، عبد الحميد، ) (1)
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 خلي:. صدق االتساق الداب
يعبر صدق االتساق الداخلي عن مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستمارة مع المحور الذي 
تنتمي إليه. ويتم التحقق من صدق االتساق الداخلي من خالل اختيار عينة عشوائية استطالعية. وفي 

القريبة  ( من النخب20دراستنا ونظرًا لطبيعة مجتمع الدراسة اختارت الباحثة عينة عمدية حجمها )
 للباحثة.

درجة  -طبقت الباحثة اختبار صدق االتساق الداخلي اعتمادًا على فقرات المحور الثالث 
كونه يستخدم مقياس ليكرت  -االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد في تدعيم مفاهيم التنمية السياسية 
عشوائية العينة وكذلك لصغر الخماسي. فقد تم احتساب معامل ارتباط سبيرمان الالمعلمي نظرًا لعدم 

 (.Spearman's Correlation Coefficientحجمها )
( معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية في المحور الثالث. 2.6يعرض جدول رقم )

رجة ( بين كل فقرة والد05.0تظهر النتائج أن هناك ارتباطًا دااًل إحصائيًا عند مستوى معنوية ) 
درجة االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد  -الكلية للمحور الرابع، مما يدلل على صدق فقرات مقياس 

 في تدعيم مفاهيم التنمية السياسية.
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 (: معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الثالث.2.1.5جدول)

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرة م

 005. *607. ري وتوجهاتي السياسيةنشر أفكا  .1
 003. *621. لنشر أفكار الحزب الذي أنتمي إليه  .2
 001. *753. الدعوة للتضامن  مع قضية سياسية  .3
 006. *609. حشد التأييد السياسي والجماهيري لشخصي  .4
 000. *792. توعية الجمهور بالنظام السياسي الفلسطيني  .5
 011. *558. دعم المشاركة الشعبية في الحكم  .6
 002. *664. دعم الحريات وحقوق اإلنسان  .7
 .010 *678. توعية الجمهور بالمعني الفعلي للتعددية السياسية  .8
 022. *508. التوجه نحو التداول السلمي للسلطة  .9
نهاء االنقسام  .10  000. *795. الدعوة  لتحقيق المصالحة وا 
 002. *664. بناء عالقات جديدة مع صناع القرار  .11
 015. *548. انتقاد استمرار التدخالت الخارجية في الشأن الفلسطيني  .12
 008. *578. فضح ممارسات االحتالل وانتهاكاته  .13
 001. *679. الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية  .14
 029. *488. نبذ التطرف الحزبي والدعوة للتعددية السياسة  .15
 000. *713. انتقاد السياسيات الحكومية  .16

17.  
ركة في تفعيل قضايا الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي كالقدس والالجئين  المشا

 واألسرى..الخ
.778* .000 

 001. *701. التأكيد على دعم قضايا التنمية االقتصادية والمشاريع االستثمارية  .18
 000. *820. الدعوة إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية  .19
 001. *678. ريات العامةانتقاد التضييق الحكومي على الح  .20
 003. *625. الدعوة للمشاركة المجتمعية في أية انتخابات  .21
 002. *655. تشجيع مشاركة الجمهور في االنتخابات  .22

 (.05.0*االرتباط دال إحصائياا عند مستوى داللة ) 
 

 : ثبات استمارة االستقصاء:6.1.7
ستقرار في نتائج االستمارة، وعدم تغيرها بشكل كبير لو يعني ثبات استمارة االستقصاء واال

أعيد توزيعها تحت نفس الظروف والشروط على أفراد العينة عدة مرات. وقد تحققت الباحثة من ثبات 
 (.Cronbach Alphaاستمارة االستقصاء عن طريق معامل كرونباخ ألفا )
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محور من محاور االستمارة ( قيمة معامل كرونباخ ألفا لكل 3.1.5يعرض جدول رقم )و
أن جميع قيم معامالت كرونباخ ألفا لكل محور من محاور  نجدوكذلك لجميع فقرات االستمارة. 

 مما يدلل على ثبات االستمارة.  )0.7االستبيان، وكذلك جميع فقرات االستمارة مرتفعة ) أكبر من 
 

 ستمارة وكل االستمارة(: معامل الثبات )كرونباخ ألفا(  لمحاور اال3.1.5جدول رقم )

عدد  المحور م
 الفقرات

معامل 
 كرونباخ ألفا

 0.743 14 عادات و أنماط استخدام وسائل اإلعالم الجديد. 1
 0.892 22 درجة االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد في تدعيم مفاهيم التنمية السياسية. 2
 0.831 28 السياسية.أسباب االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد في التنمية  3
 0.774 18 التأثيرات المحتملة الستخدام وسائل اإلعالم الجديد تجاه التنمية السياسية. 4

 0.81 82 جميع فقرات االستمارة
 

مدى اعتماد تشير نتائج اختبارات الصدق والثبات الستمارة االستقصاء صالحيتها لقياس 
. وبالتالي تكون د في عملية التنمية السياسية في فلسطينالنخبة الفلسطينية على وسائل  اإلعالم الجدي

 االستمارة في شكلها الحالي جاهزة لجمع البيانات من عينة الدراسة.
 إدخال البيانات و المعالجات اإلحصائية:

قامت الباحثة بترميز أسئلة االستمارة تمهيدًا إلدخالها في صفحة البيانات ببرنامج الحزمة 
( اإلصدار SPSS) Statistical Package for Social Sciencesاالجتماعية  للعلوماإلحصائية 

 السادس عشر.
وبعد تنظيف البيانات عبر التحقق من صحة اإلدخال و معالجة القراءات الشاذة  وغيرها من 
المشاكل المتعلقة بجودة البيانات بهدف تحليلها لوصف عينة الدراسة، واإلجابة عن أسئلة الدراسة 

 على فرضياتها. والحكم
إلى أثر نوع العينة المستخدمة في الدراسة كونها عينة غير عشوائية على  التنويهوهنا يجدر 

االختبارات اإلحصائية المستخدمة في الحكم على فرضيات الدراسة ففي حين يتفق غالبية اإلحصائيين 
يوظفون االختبارات على عدم كفاية اختبار الفرضيات للعينات غير العشوائية، ما زال آخرون 

 الالمعلمية للتحقق من الفرضيات المتعلقة بالعينات غير العشوائية.
ويقصد باالختبارات الالمعلمية هي مجموعة اختبارات الفرضيات التي ال تشترط إتباع بياناتها 

 Spearman's Correlationتوزيع احتمالي معينًا، ومن أمثلتها: اختبار معامل ارتباط سبيرمان  )

Coefficient( واختبار مان وتني )Mann Whiteny test إلى جانب تساهلها في عدد من شروط )
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 Pearson'sاالختبارات المعلمية. و من أمثلة االختبارات المعلمية: اختبار معامل ارتباط بيرسون )
Correlation Coefficient"و اختبار الفرق بين متوسطين "ت )(Independent Samples T 

test)، ( واختبار تحليل التباين بدرجاته المختلفةAnalysis of Variance, ANOVA.) 
 وقد تم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية:

 ,Frequencyالتكرارات، النسب المئوية، المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري )
Percentages, Mean and Standard deviation:) ي عينة وتستخدم لوصف التكرارات ف
 الدراسة، و ترتيب األولويات وفي اإلجابة عل أسئلة الدراسة.

لقياس درجة  :(Spearman's Correlation Coefficient)معامل ارتباط سبيرمان
 االرتباط، واستخدمتها الباحثة لحساب االتساق الداخلي الستمارة االستقصاء.

 قرات محاور االستمارة.لقياس ثبات ف (Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ:
(: اختبار ال معلمي استخدمته الباحثة لمعرفة Mann Whiteny Test) اختبار مان وتني

إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة االعتمادية على وسائل اإلعالم 
 الجديد بحسب متغير النوع االجتماعي.
اختبار ال معلمي استخدمته الباحثة (: Kruskal Wallis Testاختبار كروسكال واليس )

لمعرفة إذا ما كانت هناك فروق إحصائية بين متوسطات أكثر من مجموعتين، واستخدمه الباحث 
 لدراسة فروق تعزى لالنتماء السياسي.

 One Sample Wilcoxon Signed Rank) اختبار إشارة الرتب ويلكوكسن لعينة واحدة
Testختبار إذا ما كانت هناك فروق إحصائية بين وسيط مجموعة مستقلة وقيمة (: اختبار المعلمي ال

 معينة، واستخدمته الباحثة الختبار الفرضية األولى.
( اختبار المعلمي الختبار االعتمادية بين متغيرين Fisher Exact Test) اختبار فيشر

 فئويين، واستخدمته الباحثة في الحكم على الفرضية األولى.
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 :الثانيالمبحث 
 التحليل الوصفي للعينة واإلجابة عن أسئلة الدراسة:

 
الوصفي لعينة الدراسة، و تأتي أهمية هذا المبحث من أن العينة  التحليليقدم هذا المبحث 

المستخدمة في الدراسة الميدانية هي من النوع غير العشوائي، والتي تستخدم عادة لمعرفة خصائص 
وتقديرات الباحث في اختيار مفردات العينة. فالتحليل الوصفي يسهم في  مجتمع الدراسة بناًء على حكم

 فهم خصائص المجتمع للوصول إلى ربطها ما أمكن لإلجابة عن أسئلة الدراسة.
( استمارة استقصاء على أفراد من النخبة في المجتمع الفلسطيني 150قامت الباحثة بتوزيع )

( من أفراد العينة ألسئلة استمارة 121ب. واستجاب )مراعية تمثيل متغيرات الدراسة بشكل مناس
من االستمارات الموزعة.  (%80.06) االستقصاء، و أعادوها، وعليه فإن نسبة االستجابة بلغت

وتعزوا الباحثة ذلك إلى انشغال النخبة وعدم تمكنهم من الرد على كل ما يرد إليهم وتحديدًا من 
غلب مع العاملين في مكاتب النخب مثل: السكرتارية، وهم الباحثين، عدا أن التواصل يكون في األ

 بدورهم قد يعتبرون أن إجابة النخبة على استمارة الدراسة قد ال يكون أولوية في إطار جدول أعمالهم.
 : التحليل الوصفي للبيانات الشخصية:1.2.5

 

 : توزيع عينة الدراسة بحسب البيانات الشخصية(1.2.5)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار الجتماعيالنوع ا 1
 %82.6 100 ذكر 
 %17.4 21 أنثى 

 %100.0 121 المجموع
 النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية 2
 20- 29 23 19.0% 
 30-39 34 28.1% 
 49-40 48 39.7% 
 59-50 8 6.6% 
 %6.6 8 فأعلى 60 

 %100.0 121 المجموع
 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي 3
 %6.6 8 الثانوية العامة أو أقل 
 %48.8 59 بكالوريوس 
 %28.9 35 ماجستير 
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 %15.7 19 دكتوراه 
 %100.0 121 المجموع

 النسبة المئوية التكرار الوظيفة 4
 %21.5 26 مسؤول حكومي 
 %17.4 21 أكاديمي 
 %7.4 9 نقابي/ قيادات اتحادات 
 %27.3 33 صحفي/ كاتب 
 %4.1 5 نائب تشريعي 
 %25.6 31 متفرغ حزبي 
 %13.2 16 ناشط مجتمعي 
 النسبة المئوية التكرار مكان السكن 5
 %14.0 17 محافظة شمال غزة 
 %36.4 44 محافظة غزة 
 %12.4 15 محافظة الوسطى 
 %13.2 16 محافظة خان يونس 
 %24.0 29 محافظة رفح 

 %100.0 121 المجموع
 النسبة المئوية التكرار ء السياسياالنتما 6
 %17.4 21 فتح 
 %18.2 22 حماس 
 %9.9 12 الجهاد اإلسالمي 
 %14.9 18 جبهة شعبية 
 %3.3 4 جبهة ديمقراطية 
 %35.5 43 مستقل 
 %80. 1 أخرى  

 %100.0 121 المجموع
 

هم خصائصها، مما يعتبر التحليل الوصفي للبيانات الشخصية لعينة الدراسة مدخاًل مهمًا لف
 يسهم الحقًا في فهم وتفسير توجهاتها حيال قضايا اإلعالم الجديد والتنمية السياسية في فلسطين.

(( توزيع عينة الدراسة بحسب البيانات الشخصية للمبحوثين. 1.2.5يعرض جدول رقم ))
. بينما ( للذكور%82.6وتوزعت العينة حسب النوع االجتماعي على نحو يظهر غالبية واضحة )

              توزعت العينة بحسب العمر إلى خمس فئات كانت نسبة التمثيل األعلى تنتمي للفئة العمرية
(، ويعود السبب في %28.1بنسبة ) 39-30( تلتها الفئة العمرية %39.7بما نسبته ) 49-40
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درجة األولي، حيث ارتفاع نسبة الذكور من المبحوثين كون المجتمع الفلسطيني مجتمعًا ذكوريًا بال
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية  -«أم جهاد»وصفت انتصار الوزير 

بأن غياب العنصر   2009/آب أغسطس عام 15في حوار صحفي مع صحيفة العرب بتاريخ 
لمجتمع الفلسطيني بأن ا 6النسائي عن اللجنة المركزية لحركة فتح، وعدم انتخاب أي من المرشحات الو

، وبحسب جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني فإن نسبة اإلناث العامالت في القطاع (1)مجتمع ذكوري 
مقارنة بعدد الذكور العاملين في القطاع نفسه، والبالغ عددهم  34,603بلغ  2012العام للعام 
51,996(2). 

، وتزيد 2011جلس في عام من أعضاء الم %6فيما بلغ عدد النساء في المجلس التشريعي 
على  %12.3و %15.9نسبة النساء في المجلس التشريعي في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية؛ 
فقط من  4.3%، 2011 التوالي.، أما سفراء منظمة التحرير الفلسطينية من النساء والرجال في العام

نساء، وتم توزيعهن موزعا  من القضاة 1.3أما  ،(3).منهم من الرجال %   95.7نساء، مقارنة ب
 بحسب المنطقة، وتتقارب نسبة القاضيات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث بلغت تقريباً 

من الصحفيون   17.1  "في قطاع غزة، أما الصحفيين ف" % 10 في الضفة الغربية وحوالي % 12
اإلحصاءات واألرقام تفسير من الرجال، وتؤكد تلك  % 82.9 في فلسطين هن من النساء، مقارنة ب

الباحثة لنتائج التحليل اإلحصائي التي أثبتت أن المجتمع الفلسطيني مجتمعًا ذكوريًا،  وبالتالي من 
 الطبيعي أن تكون النسبة األعلى من الذكور من أفراد العينة.  

ن من أ %39.7بما نسبته  49-40وتعزو الباحثة السبب في ارتفاع نسبة الفئة العمرية من 
ال تجيد استخدام تقنيات اإلعالم الجديد، كونها تواكب تحديات العصر  49الفئات العمرية األعلى من 

كيف يغير  -التي لم يعهدها أصحاب الفئات العمرية الكبيرة، فبحسب ما ذكر في كتاب جيل االنترنت
ون أنه وألول مرة في التاريخ  ُيَعّلم الصغار الكبار، جيل االنترنت عالمنا للكاتب الغربي تابسكوت دَّ

هؤالء الكبار أصبحوا يلجؤون إلى الصغار طلبًا للمعلومات والتماسًا لمساعدتهم في التعامل مع أجهزة 
،وهذا يعطي داللة إلى أن نسبة المتعاملين مع تقنيات العصر فيما  (4)الكمبيوتر وكل ما يتعلق بها

أن المقصود بالصغار ليس األطفال، ولكن يخص تكنولوجيا االتصاالت هم صغار السن، مع مالحظة 
 أولئك الذين لديهم القدرة على استيعاب آليات التعامل مع وسائل اإلعالم الجديد. 

                                                 
أم جهاااد: الفلسااطينيون مجتمااع ذكااوري  -تقرياار إخباااري، بعااد تغيااب التمثياال النسااائي عاان اللجنااة المركزيااة لحركااة فااتح( صووحيفة العوورب، 1)

 ( 2009آب/أغسطس 15)بتاريخ  مجحف بحق النساء،
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=93647&issueNo=600&secId=15. 

حصاءاتالمرأة والرجل في فلسطين( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2)  62(، رام هللا، فلسطين، ص 2012) ، قضايا وا 
 70( المرجع نفسه، ص3)
عربيووة للترجمووة  عالمنووا، ترجمووة حسووام محمووود، القوواهرة، دار كلمووات كيااف يغياار جياال االنترناات  -جياال األنترناات( 2012(دون، تاسووبكون،)4)

 63، ص 1والنشر، ط

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=93647&issueNo=600&secId=15
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( يحملون %44.6(  تحمل شهادة البكالوريوس  بينما )%48.8حوالي نصف العينة )
ثانوية أو أقل فقط شهادات عليا ماجستير أو دكتوراه في حين كانت نسبة من حصلوا على الشهادة ال

 ( وهذا يشير إلى ارتفاع المستوى التعليمي لدى النخبة في عينة الدراسة.6.6%)
وتعتبر الوظيفة معيارًا مهمًا من معايير تصنيف النخبة، ففي حين عبر جزء من العينة عن 

بيتها وظائفهم في أكثر من فئة وظيفية نتاج المزاوجة بين عمل منتظم و اهتمامات أخرى تمثلت غال
( من العينة، %27.3في أن يكون المبحوث كاتبًا نقابيًا أو ناشطًا مجتمعيًا. مّثل الكتاب والصحفيون )

 ( من العينة، وجلهم ينتمون إلى حركة فتح.%25.6بينما مّثل المتفرغون الحزبيون ما نسبته )
يعهم من ( فقط، وجم%4.1مثل نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في العينة بما نسبته )

حركة حماس.، والسبب في ذلك أن النواب الذين يباشرون عملهم في مقر المجلس التشريعي  بقطاع 
غزة هم من نواب كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس، في حين أن النواب التابعين لكتلة فتح 

، سواء للضفة 2007البرلمانية غادر معظمهم القطاع بعد أحداث االنقسام الفلسطيني في العام 
الغربية، أو دول عربية أخرى، لكن ما يفسر انخفاض نسبة المستجيبين من النواب الستمارة الدراسة 
هو أن االهتمام وسائل اإلعالم الجديد ال يحظى بأولوية لدى النواب جميعًا، فيما قلة منهم تمثلت 

 ( يدركون أهمية استخدام تلك الوسائل.  %4.1ب)
العينة وظائفهم بمهن أخرى غير تلك المسردة في استمارة  ( من%4.96ووصف )

( يعملون كحقوقيين %2.49مبحوثين ) 3( فقد كان هناك 3االستقصاء، والمبينة في جدول رقم )
( عضو في المجلس الوطني %80.( يعملون في مؤسسات دولية  ومبحوث واحد )%1.66واثنين )

 الفلسطيني.
(، بينما %24.0من محافظة غزة تلتها محافظة رفح ) ( كانت%36.4وحوالي ثلث العينة )

 (.%13مثلت المحافظات الثالث األخرى بنسب متقاربة معدلها حوالي )
والسبب في ذلك أن مدينة غزة تعد مركز النشاط في قطاع غزة مقارنة مع باقي مدن القطاع، 

والجامعات ومراكز إقامة كون الغالبية العظمى من المؤسسات الحكومية واألهلية ووسائل اإلعالم 
الورش، والندوات، ومراكز التدريب، واالستشارات متمركزة في مدينة غزة، بينما ال تختلف الخصائص 
المجتمعية كثيرًا فى مدينة رفح عن مدينة غزة، فهناك توافر لمقومات التجانس الفكري، والسياسي، 

 والوعي المشترك بتفاصيل الواقع الفلسطيني.  
( للمسوتقلين، %35.5ينة بحسب االنتماء السياسوي علوى نحوو يبورز نسوبة مرتفعوة )وتوزعت الع

(. وقود أضواف %17بينما كانت نسبة المنتمين لحركتي فتح وحمواس والجبهوة الشوعبية متقاربوة حووالي )
أحد المبحوثين إلوى األحوزاب والفصوائل الفلسوطينية الوواردة فوي اسوتمارة االستقصواء حوزب الشوعب بنسوبة 

وتفسوور الباحثووة السووبب فووي التقووارب فووي النسووبة بووين حركتووي فووتح وحموواس أن الحووزبين يعوودان  (.80%.)
األكثووور نشووواطًا، وتفووواعاًل، وتووووأثيرًا فوووي المجتموووع، بينمووووا تعوووزو ارتفووواع نسوووبة موووون ذكوووروا أنهوووم مسووووتقلون 
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( إلوى كوون المبحووثين يرغبووون فوي التعريوف بأنفسوهم بووأنهم بعيودون عون التعصوب الحزبووي، %35.5ب)
ر أن المعروف عن الشعب الفلسوطيني أنوه مجتموع موؤطر ومحوزب فوي كول شويء حتوى فوي إعالموه، غي

اإلعالم ويتفووق ذلووك مووع  مووا ورد فووي دراسووة ماجسووتير للباحثووة أسووماء السوولطان، حيووث جوواءت بعنوووان:"
مووون النخبوووة  %82.33، حيوووث أثبتوووت أن "الحزبووي الفلسوووطيني وأثوووره علوووى المشوووروع الووووطني الفلسوووطيني

ية عينووة الدراسووة لووديها يؤكوودون علووى اتبوواع اإلعووالم الحزبووي السووتراتيجية إعالميووة تخوودم الحووزب الفلسووطين
موونهم يؤكوودون علووى تركيووز اإلعووالم الحزبووي علووى القضووايا الحزبيووة غيوور الجوهريووة  %80.83أواًل، وأن 

ين ، وبالتووالي ال مجووال للحووديث عوون وجووود مسووتقل(1)علووى حسوواب القضووايا األساسووية للشووعب الفلسووطيني
بهووذه النسووبة المرتفعووة نسووبيًا مقارنووة مووع الواقووع الفلسووطيني، وربمووا إلعطوواء داللووة موون قووبلهم لوورفض حالووة 
االنقسووام الناتجووة عوون عوودم وجووود تعدديووة سياسووية حقيقيووة بووالمعني الفعلووي. أمووا التقووارب فووي النسووبة بووين 

سووة تحوودثت عوون التنميووة المنتمووين لحركتووي فووتح وحموواس فيعووود إلحووداث هووذا نوووع موون التوووزان ألن الدرا
السياسية التي تتضمن مفهوم التنوع والتعددية السياسية،  ولتأكيد أن قطاع غوزة ورغوم أن حركوة حمواس 
هووي مووون يحكوووم السووويطرة عليوووه خوووالل فتووورة إعوووداد هووذه الدراسوووة، فوووإن التنووووع فوووي اختيوووار العينوووة مووون كووول 

، وهذا يعوزز دور الرسوالة فوي الودعوة األطياف السياسية بما فيها طرفي االنقسام، ممكن وليس مستحيالً 
تمام مصالحة وطنية فلسطينية لتحقيق تنمية سياسية حقيقية.  إلنهاء االنقسام وا 

 : التحليل الوصفي لمحور عادات وأنماط استخدام اإلعالم الجديد:2.2.5
 

 121: التوزيع النسبي الستخدام وسائل اإلعالم الجديد من قبل العينة، ن=(1.2.5)جدول 
 النسبة التكرار وسائل اإلعالم الجديد م
 %98.3 119 الفيس بوك 1
 %44.6 54 اليوتيوب 3
 %33.1 40 تويتر 2
 %27.3 33 المدونات 4
 %4.1 5 أخرى  5

 

أربع وسائل لإلعالم الجديد المتوقع استخدامها من قبل العينة كما  االستقصاءذكرت استمارة 
( %98.3(. فمن الواضح أن الغالبية العظمى )5جدول )رقم يظهر التوزيع النسبي الستخدامها في 

(. %33.1( ومن ثم تويتر )%44.6من المبحوثين يستخدمون الفيس البوك، يليه اليوتيوب بنسبة )
ب آ( و واتس Google Plusوقد أشار خمس المبحوثين إلى أدوات أخرى مثل: جوجل بالس )

(Whats App..) 
                                                 

، رسووالة ماجسووتير غيوور منشوووورة،جامعة طني الفلسااطينياإلعااالم الحزبااي الفلسااطيني وأثاااره علااى المشااروع الاااو (،2011(أسماء،السوولطان ، )1)
 .119األزهر، غزة، فلسطين، ص 
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من أن الفيس ا توصل إليه الباحث رامي الشرافي في دراسته  وتتفق نتائج هذه الدراسة مع م
بوك يعد أكثر وسائل اإلعالم الجديد استخدامًا لدى المبحوثين من طلبة الجامعات في قطاع غزة، يليه 

 .(1)في المرتبة الثانية البريد اإللكتروني، ثم اليوتيوب، وينسب متفاوتة تويتر والمدونات
ية الكبرى لوسائل اإلعالم الجديد التي كان لها دور كبير في صنع وتعزو الباحثة ذلك لألهم

صحوة حرية التعبير، التي دخلت في الجسم السياسي، وخلقت ساحة مفتوحة للمطالبات الشعبية 
المستمرة باإلصالح السياسي، وكسرت القبضة الخانقة على وسائل اإلعالم من قبل الدولة،إضافة إلى 

ام، ومحاسبة الحكومات بطرق غير متوقعة، ُتكيف تلك الطرق، وتستخدم تعبئة وصياغة الرأي الع
بشكل واسع.كما أن هناك تفوقًا واضحًا للشبكات االجتماعية في تكوين آراء الجمهور نحو القضايا 
السياسية، نتيجة لسماح هذه الوسائل بحرية أكبر بكثير من الوسائل التقليدية، وقدرتها على تحقيق 

 . ليةالمشاركة بفاع
( إّن االتصاالت الميسرة التي وفرتها شبكات التواصل Brian Solisويقول المحلل الرقمي)

كان لها دور حاسم في أحداث مصر، ومن قبل استخدم التونسيون " الفيس بوك، وتويتر" لتنظيم 
خبار العالم الخارجي بنشاطاتهم"، حيث أصبح اإلعالم الجديد بجميع تقنياته و  اقعًا احتجاجاتهم، وا 

 (.2)جديداً 
 121: التوزيع النسبي لمصادر تعرف العينة على وسائل اإلعالم الجديد، ن=(3.2.5)جدول 
 النسبة التكرار مصادر التعرف على وسائل اإلعالم الجديد م
 %43.0 52 من خالل العمل 1
 %24.8 30 عبر األصدقاء 2
 %10.7 13 من خالل أحد أفراد العائلة 3
 %41.3 50 ذاتياً  4

 
لقوووود تعوووورف أفووووراد العينووووة علووووى وسووووائل اإلعووووالم الجديوووود موووون مصووووادر متعووووددة أبرزهووووا: العموووول 

( وأخيووورًا مووون خوووالل أحووود أفوووراد العائلوووة %24.8(، عبووور األصووودقاء )%41.3( و يليوووه ذاتيوووًا )43.0%)
 (.6( كما يظهرها جدول) رقم 10.7%)

إلعوالم الجديود عبور العمول إلوى وتعزو الباحثة السبب في ارتفاع نسبة من تعرف علوى وسوائل ا
توافر بيئة مناسبة الستخدام تلك الوسائل، سواء من خوالل تووفر أجهوزة الحاسووب لضورورات العمول، أو 

                                                 
دور اإلعاااالم التفااااعلي فاااي تشاااكيل الثقافاااة السياساااية لااادى الشاااباب الفلساااطيني، دراساااة ميدانياااة علاااى طلباااة (،2013راموووي، الشووورافي ) (1)

 .4ة، فلسطين ،صجامعة األزهر، غز  ، رسالة ماجستير غير منشورة،الجامعات في قطاع غزة
دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي في تاونس ومصار مان وجهاة نظار الصاحفيين (، 2012-2011عبد هللا، الرعود، ) (2)

 .3رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلعالم، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن، ص األردنيين،
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حتووى وجووود تكليفووات بإنشوواء حسووابات خاصووة بهووم مواكبووًة لتطووور العصوور واإلعووالم الرقمووي، مووع وجووود 
ئل اإلعوالم الجديود التعامول معهوا بودليل أن  رغبة ذاتية تولدت ألفراد العينة بوالتعرف عون قورب علوى وسوا

من النخب تعرف بشكل ذاتي، كون أن اإلنسان بطبيعتوه يبحوث دائموا عون كول موا هوو جديود،  41.3%
فيما تتفاوت النسبة بين من تعرف عليها عبر األصدقاء، أو من خالل أفراد العينوة، وربموا يعوود السوبب 

لتقوواء باألصوودقاء وأفووراد العائلووة بالقوودر نفسووه الووذي تتطلبووه إلووى أن النخبووة لوويس لووديها الوقووت الكووافي لال
 مستلزمات العمل. 

 

 : التوزيع النسبي مدى استخدام وسائل اإلعالم الجديد(4.2.5)جدول 
 النسبة التكرار درجة استخدام وسائل اإلعالم الجديد م
 %19.8 24 عالي جداً  1
 %41.3 50 عالي 2
 %33.1 40 متوسط 3
 %3.3 4 منخفض 4
 %2.5 3 منخفض جداً  5

 %100.0 121 المجموع
 

( من أفراد العينة استخدامهم لوسائل اإلعالم الجديد بالعالي، فيما وصف %41.3لقد وصف )
( وصووفوا اسووتخدامهم بأنووه دون المتوسووط كمووا يعرضووه %5.8( اسووتخدامهم بالمتوسووط، بينمووا )33.1%)

اليومي لوسائل اإلعالم الجديد فيعرضها جدول )رقم (. أما معدل عدد ساعات االستخدام 7جدول )رقم 
8.) 

 

 : التوزيع النسبي لمعدل عدد ساعات االستخدام اليومي لوسائل اإلعالم الجديد(5.2.5)جدول 
 النسبة التكرار عدد ساعات االستخدام اليومي لوسائل اإلعالم الجديد م
 %34.7 42 ساعة  2 – 1 1
 %24.8 30 ساعات 3 – 2 2
 %19.0 23 ساعات4 – 3 3
 %21.5 26 ساعات فما فوق  4 4

 %100.0 121 المجموع
 

( تسووتخدم وسووائل اإلعووالم الجديوود %34.7اتضووح موون الجوودول السووابق أن حوووالي ثلووث العينووة )
سوووواعات.  4( تسووووتخدمها ألكثوووور موووون %21.5سوووواعة يوميووووًا، بينمووووا حوووووالي خمووووس العينووووة ) 2- 1موووون 

ك الوقت الكافي للتعامل مع االنترنت بسوبب كثورة االنشوغاالت التوي والسبب يكمن  في أن النخبة ال تمل
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بعنوووووان أنموووواط وأغووووراض  (1)تطغووووى علووووى مسوووواحة االهتمووووام لووووديها، ويتفووووق ذلووووك مووووع دراسووووة سووووعودية
مووووون أفوووووراد العينوووووة  %51اسوووووتخدامات االنترنوووووت فوووووي المجتموووووع السوووووعودي، حيوووووث كشوووووفت الدراسوووووة أن 

فوووي المتوسوووط، وأن نسوووبة الوووذين يسوووتخدمون اإلنترنوووت ثوووالث  يسوووتخدمون االنترنوووت سووواعة أو أقووول يوميووواً 
 .%10.5ساعات أو أكثر هي 

 

 121: التوزيع النسبي لألماكن األكثر تفضيالا الستخدام وسائل اإلعالم الجديد، ن=(6.2.5)جدول 
 

 النسبة التكرار أماكن استخدام وسائل اإلعالم الجديد م
 %86.8 105 البيت 1
 %41.3 50 العمل 2
 %9.9 12 أماكن عامة 3

 

( التوزيوووع النسووبي ألموواكن اسووتخدام وسوووائل اإلعووالم الجديوود بحيووث جووواء 9يعوورض جوودول رقووم )
(  بينموا جواءت األمواكن العامووة %41.3(، يليوه العمول )%86.8البيوت فوي المرتبوة األولوى بموا نسووبته )

ة أموواكن أخوورى السووتخدام ( فيمووا لووم يووذكر أي موون أفووراد العينووة أيوو%9.9فووي أخوور الترتيووب بمووا نسووبته )
 وسائل اإلعالم الجديد.

( %86.6وتفسووور الباحثوووة ارتفووواع نسوووبة مسوووتخدمي وسوووائل اإلعوووالم الجديووود فوووي البيوووت بنسوووبة )
بتووووفر تقنيوووات التعامووول موووع تلوووك األدوات مثووول: التوصووويالت السووولكية والالسووولكية،  والوووتحكم فيهوووا بوووإرادة 

المالئموة للمطالعوة واسوتخدام  والظوروف المناسوب الوقوت إمكانيوة اختيوار المنوزل يووفر المسوتخدم، وربموا
 وسائل اإلعالم الجديد.

عمووووول مسوووووح لمجوووووال ويؤكووووود مسوووووح أجوووووراه جهووووواز اإلحصووووواء المركوووووزي الفلسوووووطيني مووووون خوووووالل 
أغسوطس  15و 2011يوليو  5بين األسر الفلسطينية في الفترة بين  المعلوماتاالتصاالت وتكنولوجيا 

 2009فووي العووام  %49.2لووك جهوواز حاسوووب فووي البيووت، مقارنووة بووو موون األسوور تمت  %50.9أثبووت أن
ويتفوووق ذلوووك موووع مسوووح أجرتووووه ، (2)(2011(فوووي قطووواع غووووزة %46.5فوووي الضوووفة الغربيوووة و %53.2و

حووول اسووتخدامات األردنيووين لالتصوواالت وتكنولوجيووا المعلومووات ،حيووث كشووفت نتووائج الحكومووة األردنيووة 
فووي قائمووة األموواكن التووي يفّضوول األردنيووون  2011ى فووي العووام المسووح بوواّن المنووازل احتلووت المرتبووة األولوو

وبفوارق كبيور عون بواقي األمواكن األخورى مثول الجامعوات، ،  %81استخدام اإلنترنت فيهوا، منهوا بنسوبة 
بووين قائمووة األموواكن المفضوولة التووي ، فيمووا احتوول العموول المرتبووة الثانيووة وأموواكن العموول، ومقوواهي اإلنترنووت

                                                 
الريواض، السوعودية، ، الجوزء األول، ، أنماط وأغراض استخدامات اإلنترنت في المجتمع الساعوديعالمية( مركز أسبار للدراسات والبحوث اإل1)

 .5ص 
 ، 2011( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،المسح الرابع لمجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،2)

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/HouseholdICT2011_E.pdf 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/HouseholdICT2011_E.pdf
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موون إجمووالي  % 20، عنوودما اسووتحوذت علووى نسووبة 2011ون اإلنترنووت فووي العووام يسووتخدم فيهووا األردنيوو
 .(1)األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت

 
 : التوزيع النسبي لكيفية التعامل مع المشاركات المعارضة(7.2.5)جدول 
 النسبة التكرار كيفية التعامل مع المشاركات المعارضة م
 %25.6 31 أتجاهلها 1
 %9.9 12 من باب حرية الرأي والتعبير إعادة نشرها 2
 %60.3 73 أرد عليها 3
 %80. 1 أحظرها 4
 %3.3 4 أحيانا أرد وأحيانًا أتجاهلها 5

 %100.0 121 المجموع
 

تباينت ردود أفعال العينة حيال المشاركات المعارضة لمنشوراتهم عبر وسائل اإلعالم الجديد 
( من العينة عن قيامهم بالرد عليها، يعمد %60.3صح )( ففي حين أف10كما يعرضها جدول رقم )

( فقط يحظرها. تم إضافة خيار %80.( إلى تجاهلها، ومبحوث واحد )%25.6حوالي ربع العينة )
( بتدوين هذا 4أرد، وأحيانًا أتجاهلها نظرًا لقيام عدد من المبحوثين وعددهم ) -أحياناً –خامس وهو 

 لٍّ من أتجاهلها وأحظرها.الخيار في خانة أخرى، أو تحديد ك
الذي أفصحوا عن قيامهم بالرد على المشاركات المؤيدة  المبحوثينويدلل ارتفاع نسبة 
( إلى اتساع مساحة الحوار، وتبادل اآلراء التي تتيحها وسائل %60.3والمعارضة لمنشوراتهم إلى )

تمثله تلك الوسائل، فيما يشير قيام اإلعالم الجديد، ومواكبة الفلسطينيين لتطورات اإلعالم الرقمي الذي 
( بتجاهلها إلى أن بعض النخب ال زالت ترفض تقبل الرأي اآلخر، ال سيما وأن عينة 25.6%)

الدراسة تنتمنى معظمها لفصائل وأحزاب سياسية، وتحديدًا من حركتي فتح وحماس، التي كانتا سببًا 
سلبيًا باتجاه عدم تحقيق تنمية سياسية حقيقية، في إحداث حالة االنقسام الفلسطيني، ويعد ذلك مؤشرًا 
 بسبب غياب مساحة الحوار البناء بين النخبة والجمهور

                                                 
تقريور منشوور فوي  مسح حكومي : المنازل اكثار األمااكن تفضايالا لادى األردنياين الساتخدام اإلنترناتا،(،"10/8/2012(إبراهيم، المبيضين، )1)

 http://www.alghad.com/index.php/article/569967.htmlصحيفة الغد األردنية. 
 

http://www.alghad.com/index.php/article/569967.html
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 : التحليل الوصفي لمحور درجة االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد:3.2.5
 

 ة السياسية(: التوزيع النسبي لدرجة االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد في تدعيم مفاهيم التنمي8.2.5جدول )

 كبيرة جداا  الموضوع م
)%( 

 كبيرة
)%( 

 متوسطة
)%( 

 قليلة
)%( 

 قليلة جداا 
)%( 

 الوسط
 الحسابي

 الرتبة

 1 4.48 1.7 1.7 5.8 28.9 62.0 فضح ممارسات االحتالل وانتهاكاته  13

17 

 المشااااااركة فاااااي تفعيااااال قضاااااايا الصاااااراع
الفلسااطيني اإلساارائيلي كالقاادس والالجئااين  

 واألسرى..الق
54.5 33.9 6.6 0.0 5.0 4.33 2 

 3 4.15 5.0 3.4 4.2 46.2 41.2 دعم الحريات وحقوق اإلنسان  7

10 

نهااااااااء  الااااااادعوة  لتحقياااااااق المصاااااااالحة وا 
 االنقسام 

47.9 31.4 9.9 4.1 6.6 4.1 4 

15 

نبااااذ التطاااارف الحزبااااي والاااادعوة للتعدديااااة 
 السياسة 

42.1 34.7 17.4 0.8 5.0 4.08 5 

 6 4.04 6.8 1.7 12.7 38.1 40.7 مع قضية سياسية  الدعوة للتضامن 3

12 

انتقااااد اساااتمرار التااادخالت الخارجياااة فاااي 
 الشأن الفلسطيني 

30.0 42.5 15.0 7.5 5.0 3.85 7 

20 

انتقاااد التضاااييق الحكاااومي علاااى الحرياااات 
 العامة

36.4 34.7 14.9 5.8 8.3 3.85 7 

8 

توعيااة الجمهااور بااالمعني الفعلااي للتعدديااة 
 سية السيا

25.6 47.1 16.5 5.0 5.8 3.82 9 

 10 3.81 8.3 4.2 15.8 41.7 30.0 نشر أفكاريوتوجهاتي السياسية  1

 11 3.79 10.0 5.8 14.2 35.0 35.0 تشجيع مشاركة الجمهور في االنتخابات 22

 12 3.7 7.5 7.5 17.5 42.5 25.0 التوجه نحو التداول السلمي للسلطة  9

 12 3.7 10.7 5.8 22.3 24.8 36.4 ومة وحدة وطنية الدعوة لتشكيل حك 14

21 

الااااادعوة للمشااااااركة المجتمعياااااة فاااااي أياااااة 
 انتخابات 

33.3 30.0 18.3 9.2 9.2 3.69 14 

 15 3.65 6.8 6.8 29.7 28.0 28.8 انتقاد السياسيات الحكومية 16

18 

التأكياااااااد علاااااااى دعااااااام قضاااااااايا التنمياااااااة 
 االقتصادية والمشاريع االستثمارية 

20.7 27.3 29.8 11.6 10.7 3.36 16 

5 

توعياااااااة الجمهاااااااور بالنظاااااااام السياساااااااي 
 الفلسطيني 

21.8 26.1 27.7 14.3 10.1 3.35 17 

 18 3.31 10.8 15.0 22.5 35.8 15.8 دعم المشاركة الشعبية في الحكم 6

 19 3.29 11.0 18.6 22.0 27.1 21.2 بناء عالقات جديدة مع صناع القرار  11

4 

يياااااااد السياساااااااي والجمااااااااهيري حشاااااااد التأ
 لشخصي 

4.6 11.0 26.6 23.9 33.9 2.28 20 

 21 3.17 22.4 11.2 15.0 29.9 21.5 لنشر أفكار الحزب الذي أنتمي إليه  2

19 

الدعوة إلجراء انتخاباات رئاساية وتشاريعية 
 ومحلية 

24.8 28.1 14.0 16.5 16.5 3.28 22 
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ي لقياس درجة االعتمادية على وسائل اإلعالم استخدم المحور الثاني مقياس ليكرت الخماس
( التوزيع النسبي لدرجة االعتمادية 11الجديد في تدعيم مفاهيم التنمية السياسية. ويعرض جدول رقم )

لكل موضوع من موضوعات التنمية السياسية. حيث يتضح أن هناك اتجاهًا إيجابيًا نحو معظم 
أن النسب الدالة على درجات االعتماد األكثر من  ( فنجد11الموضوعات المدونة في جدول رقم )
( حيث عبر فقط ما لشخصي والجماهيري حشد التأييد السياسي متوسطة مرتفعة باستثناء الفقرة الرابعة )

( من العينة عن اعتمادهم على وسائل اإلعالم الجديد بدرجة كبيرة أو كبيرة جدًا في حشد %15نسبته )
 لشخصهم. التأييد السياسي والجماهيري 

وتعتقد الباحثة أن النخبة الفلسطينية تنبهت لحجم وعدد المواطنين الضخم المشاركين على 
مواقع التواصل االجتماعي، والتي تزداد بشكل مطرد، فأصبح لزامًا عليها أن تنشئ حسابات على 

لطبقة التي مواقع التواصل كونها أكثر قراءة من الصحف أو االستماع لإلذاعات، عدا أنهم يمثلون ا
تمتلك القدرة على التأثير في اآلخرين بحكم الصفات التي منحت لهم، وحاجة الجمهور لمطالعة أعمال 
وتصرفات النخبة عن كثب، إضافة إلى أن الجمهور يعتمد على هذه المواقع كمصدر إخباري ومعرفي 

 إلى جانب التواصل المباشر مع المسؤولين.
مواكبة تقنيات اإلعالم الجديد وحيز العالم االفتراضي كانت  كما أن زيادة إقبال النخبة على

نتيجة لرغبتهم في مسايرة رياح التغيير التي هبت في البلدان العربية، فيما يعرف بثورات الربيع العربي، 
حيث أصبحوا يرون فيها تهديدًا يشكل خطرًا على األنظمة السياسية عمومًا ومن بينها النظام 

ن بذلك أنه أصبح بإمكانهم  قياس درجة رضا الشعب الفلسطيني عن أدائهم بكل ما الفلسطيني، مدركي
 يتعلق بمصالحه الوطنية.  

يتضح أيضًا أن أفراد العينة من النخبة يعتمدون بدرجة فوق المتوسط على وسائل اإلعالم 
المشاركة في  (،%90الجديد في القضايا الوطنية المرتبطة باالحتالل مثل: فضح ممارسات االحتالل )

. وفي  (%87تفعيل قضايا الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي كالقدس والالجئين  واألسرى بما نسبته )
 (.%78(، وكذلك الدعوة لقضية سياسية معينة )%87)قضايا الحريات وحقوق اإلنسان 

 " قائمة اهتمام النخبة كون االحتالل11" من الجدول "13وتفسر الباحثة تصدر عبارة رقم "
، والذي عانى بكل فئاته من االحتالل اإلسرائيلي وويالته وتبعاته، الفلسطينيمشكلة أرهقت الشعب 

وبالتالي فإن الوقوف على جرائمه عبر وسائل اإلعالم الجديد يعد نتيجة حتمية، حيث نجد أن هناك 
نيه لخدمته، والدفاع اهتمامًا كبيرًا بهذا الجانب الذي من شأنه أن يسهم في تمسك المواطن بوطنه، وتفا

كما أن األحداث اليومية الساخنة في األراضي الفلسطينية برزت إلى الواجهة بشكل قوي ومؤثر  عنه،
على المستوى العالمي بعدما دخلت على خط المواجهة مع االحتالل اإلسرائيلي إلى مواقع التواصل 

 .تاح للجميع بعدة لغاتاالجتماعي، بما توفره من مميزات النشر واالنتشار السريع والم
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وفرضت مواقع مثل "فيس بوك" و"تويتر" و"المدونات، واليوتيوب"، " نفسها بقوة على الساحة 
الميدانية، وأصبحت مصدًرا مهما للمعلومات ونقل األحداث، للكثير من وسائل اإلعالم المحلية 

آالف الناشطين الذين نقلوا  والدولية، وأسهمت في فضح جرائم االحتالل اإلسرائيلي من خالل مشاركات
 الجوانب اإلنسانية من معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم وخصوًصا الغرب.

ولعبت تلك المواقع، دوًرا فعااًل في مواجهة الماكينة اإلعالمية اإلسرائيلية التي تستخدم كافة 
 (1)طينييناإلمكانيات المتطورة في بث الشائعات والحرب النفسية بين المواطنين الفلس

قناعه، كما أن  اإلعالم الجديد وفي حال اسُتخدم بطريقة منظمة قادر على مخاطبة العالم وا 
عالوة على أنه  أصبح أداة مهمة لتطوير الوعي  وأنه  ينجح في دعم الكثير من القضايا الوطنية

نمية السياسية السياسي الفلسطيني بالتركيز على القضايا السياسية وللبحث عن األفضل في مجال الت
 (.2)تحديداً 

بالمشاركة في تفعيل قضايا الصراع ( المتعلقة 17فعلى سبيل المثال  وفيما يخص الفقرة  )
الفلسطيني اإلسرائيلي كالقدس والالجئين  واألسرى والتي تأتي في المرتبة الثانية  في قائمة اهتمام 

حركة حماس_ أن دائرته تواكب جميع  الدكتور عصام عدوان _مدير دائرة الالجئين فيؤكد النخب، ي
وسائل اإلعالم بشقيها القديم والحديث؛ إلبراز قضية الالجئين على المستوى العالمي والمحلى،  لحشد 

 (3)التعاطف على المستويات كافة
كما أظهرت دراسة عيسى أن نسبة المهتمين باستخدام شبكات التواصل االجتماعي في  

. ويعتقد أغلب المبحوثين  (4)من إجمالي المبحوثون  %36.9ة وصلت إلى التوعية بالقضية الفلسطيني
في دراسة عيسى أن السبب األساسي في استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي في التوعية بالقضية 
لى الوصول إلى  الفلسطينية يرجع إلى أنها تتيح لهم الوصول إلى أماكن مختلفة في أرجاء العالم، وا 

من الجمهور ويعتقد المبحوثين أن نجاح جهودهم في التوعية بالقضية الفلسطينية من  أكبر عدد ممكن
خالل شبكات التواصل االجتماعي كان متوسطًا، حيث كان المتوسط الحسابي للنجاح حسب 

 .2.58المبحوثين 

                                                 
، تقريوور منشووور فووي صووحيفة ناشااطون: انتصاارنا بحاارب شرسااة دارت فااي المواقااع االجتماعيااة(،.2012/ديسوومبر 27محموود، أبووو شووحمة، ) (1)

 فلسطين المحلية، قطاع غزة 
دور النخااب فااي عمليااة (،النائووب فووي المجلووس التشووريعي عوون كتلووة فووتح البرلمانيووة، مقابلووة شخصووية فووي مكتبووة، 2013أبووو هووولي، )أحموود،  (2)

 المغازي، قطاع غزة. التنمية السياسية،
غووزة، بتوواريخ  ، تقريوور منشووور فووي صووحيفة فلسووطين المحليووة،قضااية الالجئااين فااي مياازان اإلعااالم الجديااد(،2012/مووايو15أحموود، اللبابيوودي، ) (3)

 /مايو 15
، ورقوة (،استخدامات طاالب الجامعاات الفلساطينية لشابكات التواصال االجتمااعي فاي التوعياة بالقضاية الفلساطينية2012طلعت، عيسى، ) )4)

 20مقدمة في  المنتدى السادس للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال،" اإلعالم الجديد التحديات النظرية والتطبيقية، ص 
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بدعم الحريات وحقوق اإلنسان، فإن ( على المرتبة الثالثة والخاصة 7وتفسيرًا لحصول الفقرة)
من عينة الدراسة، قد يكون سببًا في ارتفاع  %27.3 بنسبةلباحثة تعتقد أن ارتفاع نسبة اإلعالميين ا

نسبة الداعمين للحريات العامة وحقوق اإلنسان، ففي الحالة الفلسطينية لإلعالم مكانة خاصة مهمة في 
رتكبة إسرائيليًا، أو مجال حقوق اإلنسان، سواء على صعيد كشف انتهاكات حقوق اإلنسان والجرائم الم

االنتهاكات الواقعة على المواطنين من الحكومة، أو توعية الناس وتثقيفهم، لما لذلك من موقع مركزي 
في منظومة الحريات العامة، ودور كبير في بناء الوعي وتشكيل الرأي العام، وقدرته على توفير 

ثارة جميع   المصيرية  القضاياالمعلومات، وا 
اإلعالم في دعم سيادة القانون وتعزيزه والوصول إلى العدالة في المجتمع الفلسطيني ويرتبط دور    

بعدة عوامل منها: طبيعة النظام السياسي و االجتماعي السائد في فلسطين، والتشريعات المنظمة 
للعمل اإلعالمي، فالفلسطينيون يعانون من انقسام حاد طال جميع مناحي حياتهم، وأثره على حال 

اإلنسان، والتقييد المستمر على وسائل اإلعالم والصحافيين، باإلضافة إلى ملكية وسائل  حقوق 
اإلعالم، سواء كانت حزبية أو مستقلة، ونظم تمويلها، ونفوذ المال الحزبي، وطبيعة النخبة السياسية، 

 واالقتصادية، واإلعالمية.
دهم على وسائل اإلعالم ( فقط من العينة عن اعتما%15وفيما يخص  تعبير ما نسبته ) 

الجديد بدرجة كبيرة أو كبيرة جدًا في حشد التأييد السياسي والجماهيري لشخصهم، فإن الباحثة ترى أن 
الجمهور الذي تتعامل معه النخبة ال يتقبل من ناحية نفسية أولئك الذين يستخدمون وسائل اإلعالم 

جماهيري لشخصهم، عدا أن األوضاع االستثنائية الجديد للتعريف بأنفسهم، أو حشد التأييد السياسي وال
التي يعيشها الفلسطينيون وسكان قطاع غزة تحديدًا تجعل من غير المنطقي عرض الموضوعات 

 الشخصية التي قد تجلب للنخب الدعم والتأييد سواء لشخصهم أو مواقعهم السياسية.
 تخابات رئاسية، وتشريعية، ومحلية( المتعلقة بالدعوة إلجراء ان19وحول ترتيب النخبة للفقرة ) 

( فإن ذلك بحسب تقدير الباحثة مؤشر سلبي باتجاه تعزيز االنقسام 11بالمرتبة األخيرة في جدول رقم )
من قبل النخبة على اختالفها، وعدم الرغبة في تحقيق المصالحة الوطنية، وهذا يتنافي مع تعبيرهم فوي 

الووودعوة  لتحقيوووق فوووي الترتيوووب لووودى النخبوووة و الخاصوووة ب (4( والتوووى حصووولت علوووى المرتبوووة )10الفقووورة )
نهاء االنقسام، وهذا يدلل على وجود تناقض لدى النخبة حيث أنهم عبوروا عون رغبوتهم فوي  المصالحة وا 
نهاء االنقسام، ودعوا لذلك عبر وسائل اإلعالم الجديد في مقابل عودم نشور وتودعيم  تحقيق المصالحة وا 

ء االنتخابوات الرئاسوية، والتشوريعية، والمحليوة، وربموا يعوود ذلوك لعودة عوامول القيم الخاصة بالدعوة إلجرا
أهمهوووا: أن عينوووة الدراسوووة مثلوووت كافوووة الفئوووات المجتمعيوووة التوووي ينتموووى جوووزء كبيووور منهوووا لحوووزبين كبيووورين 
وفاعلين في الساحة الفلسطينية وهما: فتح وحمواس، وكالهموا لديوه رؤيوة تختلوف تماموًا عون اآلخور فيموا 

جراء االنتخابات، فحركة فتح كانت تطالب بإجراء االنتخابوات يخص إ تمام المصالحة وا  نهاء االنقسام وا 
بشكل عاجل وبفترة ال تزيود عون سوتة أشوهر،  4/5/2011عند توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة بتاريخ
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ا فوي الحكوم في حين كانت حماس تطالب بأن تجري االنتخابات بعد أربعة أعوام. ألنها لم تأخذ فرصته
  (.1)بعد االنتخابات السابقة، وذلك كي يتسنى لها تطبيق برنامجها االنتخابي الذي فازت به

 : التحليل الوصفي لمحور أسباب االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد:4.2.5
 

 121ن=(: التوزيع النسبي ألسباب االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد في التنمية السياسية،9.2.5جدول )
 الرتبة النسبة التكرار الموضوعات م
 1 %89.3 108 في نشر المعلومات  السرعة 1
 2 %64.5 78 االنتشار الواسع 3
 3 %57.0 69 سهولة التعامل معها 2
 3 %57.0 69 السهولة في إيصال المعلومة 5
 5 %50.4 61 األكثر استخدامًا من قبل الناس 8
 6 %49.6 60 عليلديها مميزات االتصال التفا 7
 7 %44.6 54 مجاراتها لألحداث 6
 8 %30.6 37 الوسيلة األكثر انتشارًا بين قادة الرأي 4

 

عّبر أفراد العينة عن أسباب اعتمادهم على وسائل اإلعالم الجديد في التنمية السياسية على 
رتبة األولى بنسبة (، حيث جاءت السرعة في نشر المعلومات في الم12النحو الظاهر في جدول رقم )

( ومن ثم سهولة التعامل معها %64.5( يتلوها االنتشار الواسع لهذه الوسائل بنسبة )89.3%)
(. فيما كان أقل األسباب تأييدًا من %57.0والسهولة في إيصال المعلومة في المرتبة الثالثة بنسبة )

 (.  %30.6بنسبة ) وجهة نظر العينة هو " الوسيلة األكثر انتشارًا  بين قادة الرأي"
: التوزيع النسبي لدرجة مساهمة وسائل اإلعالم الجديد في تدعيم مفاهيم التنمية (10.2.5)جدول 

 السياسية
 الرتبة الوسط الحسابي منخفضة جداا  منخفضة متوسطة عالية عالية جداا  الوسيلة م
 1 4.43 %0.8 %0.8 %8.3 %34.2 %55.8 الفيس بوك 1
 2 3.31 %8.5 %13.7 %34.2 %25.6 %17.9 التويتر 2
 3 3.22 %10.3 %11.1 %35.0 %33.3 %10.3 اليوتيوب 4
 4 2.92 %13.7 %20.5 %31.6 %28.2 %6.0 المدونات 3

 

في تقييم عام من قبل أفراد العينة لدرجة مساهمة وسائل اإلعالم الجديد في تدعيم مفاهيم 
بأن الفيس بوك يسهم في ذلك بدرجة فوق  (13التنمية السياسية أظهرت النتائج في جدول رقم )

( ومن ثم التويتر بفارق نسبي بسيط، %43.6( يليه اليوتيوب بما نسبته )%90متوسطة بما نسبته )

                                                 
، رؤيووة تحليلووه، مجلووة الجامعووة اإلسووالمية للبحوووث اإلنسووانية، المجلوود مسااتقبل اتفاااق المصااالحة الفلسااطينية(، 2012بووراهيم، حبيووب،)يونيوإ (1)

 .538،،غزة، ص2، العدد 20
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(.  من الواضح االنسجام بين هذه النتائج و %34.2بينما تأتي المدونات في آخر الترتيب بنسبة )
 (.5يد كما ظهر في جدول رقم )التوزيع النسبي الستخدام الوسائل اإلعالم الجد

 (: الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 11.2.5جدول )
 120و ترتيب وسائل اإلعالم بحسب درجة استفادة المبحوثين منها في التعرف على مفاهيم التنمية السياسية:ن=

 الرتبة االنحراف المعياري  الوسط الحسابي ن الوسيلة م
 1 1.67 5.63 120 الفضائيات 1
 2 2.02 4.64 120 الفيس بوك 3
 3 2.12 4.46 120 ةاإللكترونيالصحف  2
 4 2.06 3.96 120 اإلذاعة 5
 5 2.05 3.92 120 الصحف المطبوعة 4
 6 2.02 2.58 120 اليوتيوب 8
 7 2.22 2.37 120 التويتر 6
 8 2.40 2.02 120 المدونات 7

 

االستفادة منها في التعرف على مفاهيم  رتب أفراد العينة وسائل اإلعالم المتنوعة بحسب
(  الوسط 14. يعرض جدول رقم )8التنمية السياسية من األقل بدرجة صفر إلى األكثر استفادة بدرجة 

الحسابي واالنحراف المعياري، وكذلك ترتيب وسائل اإلعالم بحسب درجة االستفادة منها في التعرف 
العينة. فتظهر النتائج أن الفضائيات جاءت في المرتبة على مفاهيم التنمية السياسية من وجهة نظر 

هو األعلى مقارنة بباقي الوسائل،  5.63األولى متقدمة على وسائل اإلعالم الجديد وبمتوسط حسابي  
وهي القيمة األصغر مقارنة باالنحرافات المعيارية لبقية الوسائل، األمر  1.67وانحراف معياري قيمته  
راد العينة على كون الفضائيات هي المصدر األكثر تعريفًا بمفاهيم التنمية الذي يفسر بتوافق أف

جاء الفيس بوك في المرتبة الثانية تلته الصحف اإللكترونية، ومن ثم اإلذاعة، فالصحف  السياسية.و
الورقية، بينما جاءت المدونات في المرتبة الثامنة واألخيرة من بين الوسائل التي شملتها استمارة 

 ستقصاء.اال
( أن القنوات الفضائية جاءت في أولى 14يستدل من خالل دراسة نتائج الجدول رقم)

اهتمامات المبحوثين، وهي نتيجة طبيعية في ضوء الطفرة الفضائية والتعددية الهائلة في عدد القنوات 
نتيجة  الفضائية، والتخصصات المختلفة فيها، والتي تراعى كافة األذواق والميول المختلفة، وهى

وصلت إليها كثير من الدراسات على المستوى العربي وعلى المستوى الفلسطيني، ومن هذه الدراسات 
، وعن الجمهور اللبناني %98، حيث بلغت نسبة مشاهدة الفضائيات (1)دراسة خالد صالح الدين

                                                 
دكتووراه  ، رسوالةدور التلفزياون والصاحف فاي تشاكيل معلوماات واتجاهاات الجمهاور نحاو القضاايا الخارجياة(، 2001خالد، صالح الدين ) (1)

 .202غير منشورة، جامعة القاهرة :كلية اإلعالم، ص 
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لى ، والتي أجريت ع(1). ومن الدراسات الفلسطينية دراسة سالح الدواوسة %97,5وصلت إلى 
وصلت  (2)، ودراسة حس لقان%95الجمهور الفلسطيني بشكل عام، وقد بلغت نسبة متابعة الفضائيات 

كما إن تزايد االهتمام  (3).%96، ودراسة حسين أبو شنب، حيث بلغت النسبة %95النسبة إلى 
ي باإلنترنت كشفت عنه العديد من الدراسات، ومنها: دراسة ماجد تربان حيث وصلت نسبة مستخدم

،كما إن الصحف الفلسطينية العامة ال تلقى (4)من طلبة الجامعات الفلسطينية.  %65االنترنت 
مع  (5)االهتمام من جانب المبحوثين، فنسبة متابعتها تعبر عن الحال التى وصلت إليها هذه الصحافة،

 120التأكيد أن هناك شخص واحد لم يجب عن هذا السؤال، وبالتالي كانت ن=
(: الوسط الحسابي واالنحراف المعياري و ترتيب وسائل اإلعالم بحسب درجة الثقة في معلوماتها 12.2.5جدول )

 119حول التنمية السياسية،ن=
 

 الرتبة االنحراف المعياري  الوسط الحسابي ن الوسيلة م
 1 2.38 6.87 119 الفضائيات 1
 2 2.04 6.28 119 الفيسبوك 3
 3 2.65 6.06 119 الصحفالمطبوعة 4
 4 2.29 6.22 119 اإلذاعة 5
 5 2.29 5.92 119 الصحفاإللكترونية 2
 6 3.03 5.03 119 اليوتيوب 8
 7 2.83 4.40 119 التويتر 6
 8 2.75 4.10 119 المدونات 7

 

حكم أفراد العينة على درجة الثقة في معلومات وسائل اإلعالم حول التنمية السياسية من 
( يعرض 15ين الصفر النعدام الثقة و عشرة للثقة التامة. جدول رقم )خالل منحها درجات تراوحت ب

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري و كذلك ترتيب وسائل اإلعالم بحسب درجة الثقة في معلوماتها 
حول التنمية السياسية.  كما يتضح أن متوسطات درجة الثقة بالوسائل المختلفة متقاربة مقارنة بدرجة 

(. توجت الفضائيات في المرتبة األولى بمتوسط حسابي 14لتي عرضها جدول رقم  )االستفادة ا
                                                 

، رسوالة ماجسوتير غيور استخدامات الجمهور الفلسطيني للقنوات الفضائية العربية واإلشباعات المتحققاة(، 2002سالح رشاد، الدواوسة، ) (1)
 .233منشورة. القاهرة، معهد البحوث والدارسات العربية، قسم الدراسات اإلعالمية، ص 

، رسوالة ماجسوتير غيور منشوورة، القواهرة، معهود اعتماد الجمهور على القنوات التلفزيونية الفلسطينية أثناء األزمات(، 2008حسن، لقان، ) (2)
 .111البحوث والدراسات العربية، ص

وقات األزمات:أزماة االقتتاال باين فاتح (، اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على وساائل اإلعاالم 2008حسين، أبو شنب، ماجد، التربان ) (3)
 القاهرة، األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالن، المؤتمر الرابع وسائل اإلعالم الجديدة وأفاق المستقبل.وحماس نموذجا، 

ماجسوتير  ، رسوالةاستخدامات أعضااء هيئاة التادريس وطاالب الجامعاات الفلساطينية لشابكة المعلوماات اإللكترونياة( 2002ماجد، تربان ) (4)
 .182غير منشورة، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات اإلعالمية، ص 

 .78( مرجع سابق، ص 2005( أبو حشيش، حسن )5)
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وهي نسبة فوق المتوسطة، تالها الفيس بوك في المرتبة الثانية بمتوسط  %68.7أي ما يعادل  6.87
 .6.28حسابي 

م نالحظ أن هناك شبه تطابق بين درجة االستفادة والثقة بالمعلومات التي تقدمها وسائل اإلعال
 15و  14المختلفة حول التنمية السياسية، فقد حصلت الوسائل على الرتبة ذاتها في كلٍّ من الجدولين 

باستثناء تبديل الرتبتين الخامسة والثالثة للصحف اإللكترونية والصحف المطبوعة. وتعزو الباحثة ذلك 
غزة مما أدى للشعور لمنع الحكومة في غزة دخول الصحف المطبوعة في الضفة الغربية إلى قطاع 

بالغربة لدى النخب عن تلك الصحف، أو بسبب االلتباس بين النوعين نظرًا إلمكانية تصفح الصحف 
المطبوعة عبر صفحاتها اإللكترونية على الشبكة العنكبوتية، مع التأكيد على أن هناك شخصين لم 

 119يجيبا عن هذا السؤال، وبالتالي كانت ن=
 لمحور التأثيرات المحتملة الستخدام وسائل اإلعالم الجديد: : التحليل الوصفي5.2.5

في استمارة االستقصاء، التأثيرات المحتملة الستخدام وسائل اإلعالم الجديد إلى  الباحثةقسمت 
 ثالث مجموعات وهي: التأثيرات المعرفية، والوجدانية، والسلوكية. 

 
لمعرفية المتوقعة من استخدام وسائل اإلعالم : التوزيع النسبي وترتيب التأثيرات ا(13.2.5)جدول 

 121الجديد،ن=
 الرتبة النسبة التكرار التأثير المعرفي م
 1 69.4% 84 زيادة الوعي بطبيعة النظام السياسي الفلسطيني 1
 1 %69.4 84 توعية الجمهور  بالقضايا السياسية في الساحة الفلسطينية 2
 3 %59.5 72 الفلسطيني على البنية المجتمعية توعية الجمهور بانعكاسات االنقسام 6
 4 %51.2 62 تحليل وتفسير الظواهر السياسية في المجتمع 3
 5 %44.6 54 تعريف الجمهور بأهمية المشاركة السياسية في الحكم 4
 6 %40.5 49 شرح التأثيرات السياسية على الحياة العامة 5

 

، %70و  %40وجهة نظر عينة الدراسة ما بين  للتأثيرات المعرفية من التوقعتراوحت نسب 
( في 16ففي حين برزت التوعية بالقضايا السياسية بشقيها في الفقرتين األولى والثانية من جدول رقم )

(، تلتها توعية الجمهور بانعكاسات االنقسام الفلسطيني على البنية %69.4المرتبة األولى بنسبة توقع )
 (.%59.5المجتمعية  بنسبة توقع )

وربما يعود ذلك لعدم اهتمام النخبة بتعريف الناس بتفاصيل القضايا الجوهرية التي تمس 
حياتهم بشكل مباشر، في مقابل توعيتهم من ناحية معرفية بالقضايا السياسية  العامة، ويرجع ذلك 

هم يعتبرون لتبيان وجهات نظر أفراد العينة، وطبيعة المهام التي يقومون بها داخل المجتمع، كما أن
توعية الناس بتداعيات االنقسام الفلسطيني على البنية المجتمعية في األراضي الفلسطينية نوعًا من 
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نهاء حالة االنقسام، وتحقيق المصالحة الفلسطينية التي  المساهمة في توحيد الصف الفلسطيني، وا 
ني، و اإلمالءات  الخارجية تتعطل ألسباب سياسية ذات عالقة بالتدخالت الخارجية في الشأن الفلسطي

 لطرفي االنقسام .
 

 (: التوزيع النسبي وترتيب التأثيرات الوجدانية المتوقعة من استخدام 14.2.5جدول )
 121وسائل اإلعالم الجديد،ن =

 الرتبة النسبة التكرار التأثير الوجداني م
 1 %81.8 99 التأثير في مشاعر الجمهور فيما يتعلق بالقضايا الوطنية 1

4 
إيقاظ الوعي لدى الجمهور بالتأثيرات السلبية من استمرار التدخالت الخارجية 

 في الشأن الفلسطيني
78 64.5% 2 

 3 %53.7 65 استنهاض المشاعر اإليجابية نحو نبذ التطرف السياسي 5
 4 %48.8 59 استثارة أحاسيس الجمهور المستهدف لتحقيق  الوحدة الفلسطينية 2
 4 %48.8 59 بط المجتمعية في المجتمع الفلسطينيتجسيد الروا 6
 6 %41.3 50 استثارة الخوف من تبعات االنقسام 3

 

ترتيب التأثيرات الوجدانية المتوقعة من استخدام وسائل اإلعالم الجديد من وجهة نظر عينة 
طنية جاء في (. فالتأثير في مشاعر الجمهور فيما يتعلق بالقضايا الو 17الدراسة يعرضها جدول رقم )
( وبفارق كبير يتلوها " إيقاظ الوعي لدى الجمهور بالتأثيرات %81.8المرتبة األولى بنسبة توقع )

من استمرار التدخالت الخارجية في الشأن الفلسطيني " في المرتبة الثانية بنسبة توقع  السلبية
 (.%41.3ألخيرة بنسبة )"استثارة الخوف من تبعات االنقسام" في المرتبة ا جاءت(، بينما 64.5%)

( بحسب تفسير الباحثة بسعي 17ويرتبط تفسير الفقرتين األولي والرابعة في الجدول رقم)
بهدف  زيادة عدد المستقطبين لكل حزب على حدا، بناًء على  الجمهور،النخبة للتأثير في مشاعر 

عالم لتمريرها إلى الجمهور، التوجهات السياسية لتلك األحزاب، والتي غالبًا ما تستفيد من وسائل اإل
هذا من جانب، والعمل على إظهار السلبيات الموجودة في -وتحديدًا فيما يخص القضايا الوطنية 

الحزب اآلخر ومدى استجاباته للتدخالت الخارجية، وتأثير ذلك على مسار القضية الفلسطينية التي ال 
 مكن التنازل عنها من جانب آخر.  يتناقش حولها الفلسطينيون، وتعد من الثوابت التي ال ي
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 (: التوزيع النسبي وترتيب التأثيرات السلوكية المتوقعة 15.2.5جدول )
 121من استخدام وسائل اإلعالم الجديد،ن=

 الرتبة النسبة التكرار التأثير السلوكي م
 1 %72.7 88 دفع الجمهور إلى المشاركة في الفعاليات السياسية المختلفة 1
 2 %59.5 72 جمهور للعب دور فاعل في الحياة السياسيةدفع ال 3
 3 %55.4 67 تشجيع الجمهور على انتقاد السياسات الحكومية 6
 4 %50.4 61 دفع الجماهير للمشاركة في العملية االنتخابية 5
 5 %47.1 57 دعوة الناس لتنظيم التظاهرات والتجمعات السلمية 2
 6 %41.3 50 رية لتحقيق المصالحة الفلسطينيةالدعوة للقيام بفعاليات جماهي 4

التأثيرات السلوكية المتوقعة من استخدام وسائل اإلعالم الجديد وترتيبها من وجهة نظر عينة 
( من المبحوثين عن توقعهم من إن %72.7(.  فقد عبر ما نسبته )18الدراسة يعرضها جدول رقم )

فع الجمهور إلى المشاركة في الفعاليات السياسية استخدام وسائل اإلعالم الجديد سيؤدي إلى " د
( عن توقعهم بدفع الجمهور للعب دور فاعل في الحياة السياسية، %59.5المختلفة " بينما عبر )

جاءت الدعوة للقيام بفعاليات جماهيرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية في المرتبة األخيرة بنسبة توقع 
(41.3%.) 

( من المبحوثين  %72.7( من أن ما نسبته )18يعرضها جدول رقم ) تفسيرًا للنتيجة التي 
عبروا عن توقعهم من إن استخدام وسائل اإلعالم الجديد سيؤدي إلى " دفع الجمهور إلى المشاركة في 
الفعاليات السياسية المختلفة"، فإن الباحثة تعتقد أن ذلك يعود لألسباب  نفسها سالفة الذكر من أن 

ائمًا لخدمة قضايا أحزابها، وبالتالي فتأثيرها السلوكي في جمهور مواقع التواصل النخبة تسعى د
االجتماعي ينطوي تحت بند دفع هؤالء للمشاركة في الفعاليات التي تقيمها أحزابهم السياسية، كأن 
تدعو حماس مثاًل مؤيديها للمشاركة في مسيرة مناهضة لعودة السلطة الفلسطينية للمسار التفاوضي 

، ومنها ما نظمته الحركة النسائية التابعة لحماس بتاريخ 29/7/2013ع االحتالل اإلسرائيلي بتاريخ م
كفاكم "من وقفة احتجاجية في ساحة المجلس التشريعي لرفض ما أسمته حماس بحملة  31/7/2013
بة في فلسطين،  ، والشيء بالمثل مع باقي الفصائل واألحزاب التي تنبثق منها غالبية أفراد النخ(1)تآمر

تفسيرًا لحصول الدعوة للقيام بفعاليات جماهيرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية في المرتبة األخيرة 
( فإن ذلك بحسب الباحثة قد يعطي داللة على أن النخبة ال تقوم بالدور %41.3بنسبة توقع )

ة في إشراك الشعب في المناسب لتحقيق المصالحة، وأن طرفي االنقسام ال يوجد لديهم رغبه حقيق
 تحديد خياراته، والقيام بثورات على الحكومتين في رام هللا وغزة، ما يعزز االنقسام ويعمقه.

                                                 
صووباحًا، سوواحة المجلووس  11:30، السوواعة 31/7/2013، يوووم األربعوواء مشاااركة الباحثااة فااي تغطيااة الوقفااة بحكاام طبيعااة عملهااا الصااحفي( 1)

 يعي، غزة.التشر 



 
 
 
 
 

   فص      بع

 

 مناقشر ف ضيات      سر
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 المبحث األول:
 التحليل االستداللي و الحكم على فرضيات الدراسة:

 

إحصائية أن تكون البيانات قد تم جمعها بطريقة  يتطلب الحكم على الفرضيات بطريقة
عشوائية، و نظرًا لكون عينة الدراسة من النوع غير العشوائي، فإن الحكم على فرضياتها يحتاج توخي 
الدقة في استخدام االستخبارات و تعميم نتائجها. ففي حين يكتفي البعض بعرض اإلحصاء الوصفي 

ون االختبارات الالمعلمية التي ال تتطلب اتباع البيانات لتوزيع في هكذا حاالت إال أن آخرين يستخدم
احتمالي معين كمؤشر على اتجاهات العينة دون تعميم النتائج واالكتفاء باإلحصاءات الوصفية 

 المساندة لهذه اختبارات. وقد تم تناول الفرضيات الثالث للدراسة، والمشار إليها في الفصل األول.
: ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياا بين درجة اعتماد النخبة : الفرض األول1.1.6

 الفلسطينية على وسائل اإلعالم الجديد والقضايا التنموية المختلفة.
( بين Fisher Exact Testالختبار هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار فيشر لالعتمادية )

( قضية هي المتغير األول 22الغ عددها )متغيرين وصفيين، حيث اعتبرت الموضوعات التنموية الب
بينما اعتبرت درجة االعتمادية بفئاتها الخمس )كبيرة جدًا، كبيرة، متوسطة، قليلة وقليلة جدًا ( هي 

( مما يشير إلى أنه توجد 0.00( بقيمة احتمالية )493.8المتغير الثاني. وكانت قيمة اختبار فيشر )
بين درجة اعتماد النخبة الفلسطينية على وسائل اإلعالم الجديد هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا 

 (. 05.0والقضايا التنموية المختلفة عند مستوى داللة )
عرض التوزيع النسبي لدرجة االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد في  8.2.5)جدول رقم )

 العتمادية اختلفت من قضية ألخرى.تدعيم مفاهيم التنمية السياسية، وأوضح بأن درجات ا
و لرصد خصائص درجة االعتمادية على وسائل اإلعالم الجديد في تدعيم مفاهيم التنمية 

( المتوسط الحسابي، والوسيط، واالنحراف المعياري، وكذلك القيمة 19السياسية،  يعرض جدول )رقم 
 One Sample Wilcoxon Signedاالحتمالية الختبار إشارة الرتب ويلكوكسن لعينة واحدة )

Rank Test لكل موضوع من موضوعات التنمية  3( الختبار الفرق بين الوسيط والقيمة الوسطية
السياسية. وتظهر النتائج أن معظم الموضوعات تختلف عن القيمة الوسطية بشكل دال إحصائيًا عند 

" لنشر أفكار الحزب الذي أنتمي إليه "، الخامسة ( باستثناء الفقرات الثانية 05.0مستوى داللة )
والسادسة " توعية الجمهور بالنظام السياسي الفلسطيني " و" دعم المشاركة الشعبية في الحكم " على 
التوالي، الحادية عشر " بناء عالقات جديدة مع صناع القرار " السادسة عشر " انتقاد السياسيات 

سعة عشر " التأكيد على دعم قضايا التنمية االقتصادية والمشاريع الحكومية "، الثامنة عشر والتا
االستثمارية " و " الدعوة إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية " على التوالي. وهذا يدلل أيضًا 
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على أن هناك عالقة ارتباطيه دالة إحصائيًا بين درجة اعتماد النخبة الفلسطينية على وسائل اإلعالم 
 والقضايا التنموية المختلفةالجديد 

وفي حالة المتغيرات الوصفية، فإن تحديد اتجاه وقوة العالقة أن تكون كال المتغيرين بمقياس 
رتبي، ولكن في هذه الحالة، فإن أحد المتغيرات بمقياس رتبي واألخر أسمي، واختبار) فيشر( ال يمكنه 

 بذلك تحديد االتجاه والشدة.
 ارة الرتب ويلكوكسن لعينة واحدة لدرجة االعتمادية على وسائل اإلعالم الجديد(: اختبار إش1.1.6جدول )

 في تدعيم مفاهيم التنمية السياسية

المتوسط  الموضوع م
االنحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري 
القيمة 
 االحتمالية

 *0.00 1.16 4.0 3.81 نشر أفكاري وتوجهاتي السياسية 1
 0.85 1.47 4.0 3.17 ي إليهلنشر أفكار الحزب الذي أنتم 2
 *0.00 1.10 4.0 4.04 الدعوة للتضامن  مع قضية سياسية 3
 *0.00 1.18 2.0 2.28 حشد التأييد السياسي والجماهيري لشخصي 4
 0.71 1.25 3.0 3.35 توعية الجمهور بالنظام السياسي الفلسطيني 5
 0.78 1.22 4.0 3.31 دعم المشاركة الشعبية في الحكم 6
 *0.00 1.01 4.0 4.15 دعم الحريات وحقوق اإلنسان 7
 *0.00 1.06 4.0 3.82 توعية الجمهور بالمعني الفعلي للتعددية السياسية 8
 *0.00 1.15 4.0 3.70 التوجه نحو التداول السلمي للسلطة 9
نهاء االنقسام 10  *0.00 1.16 4.0 4.10 الدعوة  لتحقيق المصالحة وا 
 0.78 1.29 3.0 3.29 دة مع صناع القراربناء عالقات جدي 11
 *0.00 1.09 4.0 3.85 انتقاد استمرار التدخالت الخارجية في الشأن الفلسطيني 12
 *0.00 0.82 5.0 4.48 فضح ممارسات االحتالل وانتهاكاته 13
 *0.02 1.31 4.0 3.70 الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية 14
 *0.00 1.04 4.0 4.08 تعددية السياسةنبذ التطرف الحزبي والدعوة لل 15
 0.17 1.16 4.0 3.65 انتقاد السياسيات الحكومية 16

المشاركة في تفعيل قضايا الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي كالقدس  17
 *0.00 0.98 5.0 4.33 والالجئين  واألسرى..إلخ

 0.72 1.24 3.0 3.36 ةالتأكيد على دعم قضايا التنمية االقتصادية والمشاريع االستثماري 18
 580. 1.43 4.0 3.28 الدعوة إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية 19
 *0.00 1.22 4.0 3.85 انتقاد التضييق الحكومي على الحريات العامة 20
 *004. 1.28 4.0 3.69 الدعوة للمشاركة المجتمعية في أية انتخابات 21
 *0.00 1.26 4.0 3.79 اباتتشجيع مشاركة الجمهور في االنتخ 22

 (.05.0* دال إحصائياا عند مستوى )
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: الفرض الثاني: يختلف تبنى النخبة الفلسطينية في االعتماد على وسائل 2.1.8
 اإلعالم الجديد  في عملية التنمية باختالف المتغيرات الديموغرافية لديهم.

صاء درجة االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد في مثل المحور الثالث في استمارة االستق
عملية التنمية السياسية من خالل مقياس ليكرت الخماسي فمن خالل منح درجات االعتمادية قيم 

(، فإنه باإلمكان حساب المتوسط الحسابي لدرجة االعتمادية 1عددية كما تم عرضها في جدول رقم )
ادية لجميع الموضوعات لكل فرد في العينة وقسمته في كل المحور من خالل جمع درجات االعتم

و بالتالي  -2انظر جدول رقم  –وخصوصًا بعد التأكد من صدق االتساق الداخلي لالستمارة  22على 
نحصل على متغير كمي جديد يعبر عن معدل درجة اعتمادية كل فرد على وسائل اإلعالم الجديد في 

 –ك إلى اختبار اختالفها بناء على المتغيرات الشخصية مفاهيم التنمية السياسية ليصار بعد ذل
في المحور األول من الدراسة، وهي  )النوع االجتماعي، العمر، والمستوى التعليمي،   -الديموغرافية

 والوظيفة، ومكان السكن، و االنتماء الحزبي(.
 

 النوع االجتماعي:
اد النخباااة ومتغيااار الناااوع أوالا: ال يوجاااد هنااااك فاااروق دالاااة إحصاااائياا باااين درجاااة اعتمااا

 االجتماعي :
 

(: اختبار مان وتني للفرق بين متوسطات درجة االعتمادية على وسائل اإلعالم الجديد في تدعيم 2.1.6جدول )
 مفاهيم التنمية السياسية بحسب متغير النوع االجتماعي .

المتوسط  العدد النوع االجتماعي م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة اختبار
 مان وتني 

القيمة 
 االحتمالية

 0.69 3.78 100 ذكر 1
752.5* .0420 

 0.91 3.34 21 أنثي 2
   0.75 3.70 121 المجموع

 (.05.0* دال إحصائياا عند مستوى )
 

لدراسة الفرق بين درجة اعتماد النخبة على وسائل اإلعالم الجديد في تدعيم مفاهيم التنمية 
-Mannة بحسب النوع االجتماعي )ذكر، أنثى( استخدمت الباحثة اختبار مان وتني )السياسي

Whitney U Test(  للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين كما في جدول رقم )يتضح من 20 .)
في  (، بين متوسطات الذكور واإلناث05.0النتائج أنه يوجد هناك فرق دال إحصائيًا عند مستوى )

درجة االعتمادية لصالح الذكور، ويرجع ذلك لقدرة الذكور على الوصول بصورة أكبر لتلك الوسائل 
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من أن هناك فروق ذات  (.1)مقارنة باألناث، وهذا على خالف ما توصلت إليه دراسة طلعت عيسى
في  داللة إحصائية في مستوى استخدام طلبة الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي

التوعية بالقضية الفلسطينية بين الذكور واإلناث، لصالح اإلناث، وقد يعود السبب في هذا االختالف 
إلى لطبيعة الفئة المستهدفة في كال الدراستين، ففي حين تركز هذه الدراسة على أفراد النخبة الذين 

لخاص بتوزيع عينة الدراسة (  ا4يمثل الذكور منهم الفئة األكبر، وهو ما يتفق مع نتائج جدول رقم )
بحسب البيانات الشخصية للمبحوثين. توزعت العينة حسب النوع االجتماعي على نحو يظهر غالبية 

( للذكور، في حين أن الفئة المستهدفة في دراسة )عيسى( هم طالب الجامعات %82.6واضحة )
 الذين ترتفع فيهم نسبة اإلناث مقارنة بنسبة الذكور.

 
  العمر:
 : ال يوجد هناك فروق دالة إحصائياا بين درجة اعتماد النخبة ومتغير العمرثانياا 

 
(: اختبار كروسكال واليس للفرق بين متوسطات درجة االعتمادية على وسائل اإلعالم الجديد في 3.1.6جدول )

 تدعيم مفاهيم التنمية السياسية بحسب متغير العمر.

 العدد العمر م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

اختبار 
كروسكال 
 واليس

القيمة 
 االحتمالية

1 20- 29 23 3.34 0.94 

10.51* 0.033 
2 30-39 34 3.56 0.78 
3 49-40 48 3.87 0.58 
4 59-50 8 3.96 0.46 

   0.75 3.70 121 المجموع
 (.05.0* دال إحصائياا عند مستوى )

 

ر العمر على درجة اعتمادية النخبة على وسائل اإلعالم الجديد في اختبرت الباحثة أثر متغي
( كما Kruskal Wallis Testتدعيم مفاهيم التنمية السياسية باستخدام اختبار كروسكال واليس )

( تعزى 05.0(. ويظهر بأنه  ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )21يعرضها جدول رقم )
لعمر. فيزداد متوسط درجة االعتمادية بازدياد العمر.وذلك نظرًا ألدراك األكبر سنًا ألهمية لمتغير ا

 وسائل اإلعالم وكيفية االستفادة منها في تلقي المعلومات واألخبار. 

                                                 
، مرجوع سووبق اسااتخدامات طاالب الجامعااات الفلسااطينية لشابكات التواصاال االجتمااعي فااي التوعيااة بالقضاية الفلسااطينيةعيسوى، طلعوت، ،  (1)

 20ذكره، ص 
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 المستوى التعليمي:
ثالثاا: ال توجد فروق دالة إحصائياا بين متوسط درجة اعتمادية النخبة ومتغير المستوى 

 مي.التعلي
(: اختبار كروسكال واليس للفرق بين متوسطات درجة االعتمادية على وسائل اإلعالم الجديد في 4.1.6جدول )

 تدعيم مفاهيم التنمية السياسية بحسب متغير المستوى التعليمي.

المتوسط  العدد المستوى التعليمي 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 اختبار 
 كروسكال واليس

القيمة 
 ةاالحتمالي

 0.90 3.76 8 الثانوية العامة فأقل 1

3.232 .3570 
 0.72 3.66 59 بكالوريوس 2
 0.88 3.63 35 ماجستير 3
 0.42 3.96 19 دكتوراه 4

   0.75 3.70 121 المجموع
( لدراسة أثر المستوى Kruskal Wallis Testاستخدمت الباحثة اختبار كروسكال واليس )

امة فأقل، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه( على درجة  اعتمادية النخبة على التعليمي )الثانوية الع
(. ويظهر بأنه 22وسائل اإلعالم الجديد في تدعيم مفاهيم التنمية السياسية كما يعرضها جدول رقم )

اء على (  بين متوسط درجة اعتمادية النخبة بن05.0ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )
متغير المستوى التعليمي، وتعزو الباحثة ذلك بأن تعلم تقنيات التعامل مع اإلنترنت ال تتطلب تفوقًا 
علميًا بقدر احتياجها لمهارة التعامل مع تلك وسائل، بدليل أن عددًا كبيرًا من األشخاص على مستوى 

تلكون شهادات علمية، فدرجة العالم أصبحوا اليوم يتعاملون مع وسائل اإلعالم الجديد دون أن يم
 االهتمام بالتعامل مع تلك الوسائل يبقى المحرك الرئيس لمستخدميه.

 الوظيفة:
(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتبة لدرجة االعتمادية على وسائل اإلعالم الجديد في 5.1.6جدول )

 تدعيم مفاهيم التنمية السياسية بحسب متغير الوظيفة.

المتوسط  العدد يفةالوظ م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة

 1 0.82 3.95 26 مسؤول حكومي 1
 2 0.49 3.87 5 نائب تشريعي 5
 3 0.81 3.78 9 نقابي/ قيادات اتحادات 3
 4 0.80 3.69 16 ناشط مجتمعي 7
 5 0.66 3.64 31 متفرغ حزبي 6
 6 0.88 3.63 33 صحفي/ كاتب 4
 7 0.87 3.59 21 أكاديمي 2
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نظرًا إلمكانية اختيار المبحوث أكثر من وظيفة، فإنه يتعذر إجراء أي اختبار إحصائي                       
لدراسة أثر الوظيفة على متوسط درجة اعتماد النخبة على وسائل اإلعالم الجديد في تدعيم مفاهيم 

اف المعياري، وكذلك الرتبة لكل فئة التنمية السياسية. ولكن نكتفي بعرض المتوسط الحسابي، واالنحر 
(، فنجد أن المسؤولين الحكوميين يعتمدون بشكل كبير جدًا على وسائل 23وظيفية في جدول رقم )

اإلعالم الجديد،  يليهم نواب المجلس التشريعي في المرتبة الثانية، والنقابيين في المرتبة الثالثة. فيما 
الرابعة، يليهم المتفرغون الحزبيون في المرتبة الخامسة، يأتي الناشطون المجتمعيون في المرتبة 

 والصحفيون في المرتبة السادسة، بينما جاء األكاديميون في المرتبة السابعة.
وتعتقد الباحثة أن غلبة االستخدام بالنسبة للمسؤولين الحكوميين تأتي من منطلق رغبتهم في       

ظهار األنشطة والفعاليات التي تقيم ها وزارتهم ومؤسساتهم الحكومية كنوع من التعريف نشر وا 
ظهار ذلك على أنه إنجاز يحسب للوزير أو  اإلعالمي للجمهور بطبيعة الخدمات المقدمة أواًل، وا 
مسؤول معين، وليس أدل على ذلك مما يقوم به وزير الشباب والرياضة في حكومة غزة د. محمد 

ين حجم مشاركاته في الفعاليات العامة كجزء من المدهون من نشر كل الصور واألخبار التي تب
فيما يعتبر نواب المجلس التشريعي أن  (،1)المسؤولية الملقاة على عاتقه بصفته أحد أفراد النخبة

مواقعهم الوظيفية بصفتهم يعملون في المؤسسة األكثر شرعية بالنسبة للمواطنين وهى المجلس 
الشعب فإن دورهم في دعم مفاهيم التنمية السياسية يبقى التشريعي، وكونهم منتخبين من قبل أفراد 

(، بينما  23أولوية بالنسبة لهم، وربما هذا ما يفسر حصولهم على المرتبة الثانية في الجدول رقم )
يفسر حصول األكاديميين على المرتبة السادسة واألخيرة في االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد من 

هيم التنمية السياسية، فيعود ربما إلى إيجاد طرق أخرى للحديث عن التنمية قبل النخبة لتدعيم مفا
السياسية بعيدًا عن اإلعالم الجديد، مثل التأثير في الطلبة الذين يدرسونهم من خالل المحاضرات 
وورش العمل التي تقيمها الجامعات والمؤتمرات العلمية، وبالتالي فإن نتائج التأثير المباشر على 

يمكن أن تكون أولوية بالنسبة لألكاديميين بعيدًا عن العالم االفتراضي المتمثل في قنوات  األرض
 التواصل االجتماعي .

                                                 
 ، محمد، المدهون ، وزير الشباب والرياضة، حكومة حماس، الصفحة الشخصية على موقع الفيس بوك : راجع (1) 

https://www.facebook.com/dr.madhoun?fref=ts 
  

https://www.facebook.com/dr.madhoun?fref=ts
https://www.facebook.com/dr.madhoun?fref=ts
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 مكان السكن:
(: اختبار كروسكال واليس للفرق بين متوسطات درجة االعتمادية على وسائل اإلعالم الجديد في 5.1.6جدول )

 مكان السكن.تدعيم مفاهيم التنمية السياسية بحسب متغير 

المتوسط  العدد مكان السكن م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

اختبار كروسكال 
 واليس

القيمة 
 االحتمالية

 0.80 3.54 17 محافظة شمال غزة 1

.9800 .9130 
 0.88 3.70 44 محافظة غزة 2
 0.69 3.74 15 محافظة الوسطى 3
 0.61 3.73 16 محافظة خان يونس 4
 0.60 3.78 29 محافظة رفح 5

   0.75 3.70 121 المجموع
 

لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجة اعتمادية النخبة على وسائل 
اإلعالم الجديد في تدعيم مفاهيم التنمية السياسية بحسب متغير مكان السكن )شمال غزة، غزة، الوسطى، 

(  كما Kruskal Wallis Testختبار اختبار كروسكال واليس )خان يونس و رفح( استخدمت الباحثة ا
( 05.0(. ويتضح بأنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )24يعرض نتائجه في جدول رقم )

بين متوسط درجة اعتمادية النخبة بناء على متغير مكان السكن، وتعزو الباحثة ذلك لمدى التجانس بين 
ت قطاع غزة لجهة الوصول لإلنترنت و التواصل الفكري بين سكان القطاع ال سيما النخبة، بسبب محافظا

 طبيعة العادات والتقاليد، وطبيعة الحياة التي يعيش فيها كل سكان القطاع بمحافظاته الخمس.
 االنتماء الحزبي:

االنتماء متغير  رابعاا: ال توجد فروق دالة إحصائياا بين متوسط درجة اعتمادية النخبة و
 الحزبي.
: اختبار كروسكال واليس للفرق بين متوسطات درجة االعتمادية على وسائل اإلعالم الجديد في (6.1.6)جدول 

 تدعيم مفاهيم التنمية السياسية بحسب متغير االنتماء الحزبي.

المتوسط  العدد االنتماء الحزبي م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

اختبار كروسكال 
 سوالي

القيمة 
 االحتمالية

 0.47 3.97 21 فتح 1

6.73* .350 

 0.74 3.58 22 حماس 2
 0.56 3.55 12 الجهاد اإلسالمي 3
 0.67 3.83 18 جبهة شعبية 4
 1.34 3.96 4 جبهة ديمقراطية 5
 0.86 3.61 43 مستقل 6
 - 3.64 1 أخرى  7

   0.75 3.70 121 المجموع
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( لمعرفة ما إذا Kruskal Wallis Testستخدمت الباحثة اختبار اختبار كروسكال واليس )ا         
كان هناك فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجة اعتمادية النخب على وسائل اإلعالم الجديد في 

بهة تدعيم مفاهيم التنمية السياسية بحسب متغير االنتماء الحزبي )فتح، حماس، الجهاد اإلسالمي، الج
(. ويتضح 25الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب و المستقل كما يعرض نتائجه جدول رقم )

( بين متوسط درجة اعتمادية النخبة بناء 05.0بأنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )
تواصل وهياكل للتأثير في الجمهور على متغير االنتماء الحزبي، وتعزو الباحثة ذلك إلى توافر قنوات لل

 لدى كل حزب أو فصيل  بعيدة في شكلها ومضمونها عن وسائل اإلعالم الجديد.
: الفرض الثالث: ال توجد عالقة ارتباطيه بين درجة االعتماد على وسائل 3.1.8

 اإلعالم الجديد المختلفة ودرجة الثقة في قدرة هذه الوسائل في إحداث التنمية
الثالث في الدراسة بين متغيرين األول هو درجة االعتماد على وسائل اإلعالم  يربط الفرض

الجديد، والتي نحصرها هنا في )الفيس بوك، التويتر، المدونات واليوتيوب( والذي تم قياسه عبر أسئلة 
ه المحور الثالث في الدراسة بمقياس ليكرت الخماسي، بينما المتغير الثاني هو درجة الثقة بقدرة هذ

الوسائل في إحداث التنمية والمتمثل في السؤال الحادي عشر ضمن المحور الرابع في استمارة 
مع استثناء وسائل اإلعالم التقليدي )الفضائيات، الصحف  -15انظر جدول رقم  –االستقصاء 

 المطبوعة، الصحف االلكترونية و اإلذاعة(. 
 جة االعتماد ودرجة الثقة وسائل اإلعالم الجديد: معامل ارتباط سبيرمان بين متوسط در (7.1.6)جدول 

 القيمة االحتمالية معامل ارتباط سبيرمان أداة اإلعالم الجديد م
 3770. 0820. الفيس بوك 1
 5930. 0.049- التويتر 2
 3680. 0830. المدونات 3
 3940. 0.079- اليوتيوب 4

للرتوووب بوووين متوسوووط درجوووة ( يعووورض نتوووائج حسووواب معامووول ارتبووواط سوووبيرمان 26جووودول رقوووم )
االعتموواد علووى وسووائل اإلعووالم الجديوود لكوول فوورد فووي عينووة النخبووة، و بووين درجووة ثقتووه فووي األداة ذاتهووا. 

( بوين متوسوط 05.0وتظهر النتائج أنه ال يوجد هناك عالقة ارتباطيوه دالوة إحصوائيًا عنود مسوتوى )
اإلعالم الجديود. ففوي حوين كانوت درجوة االعتماديوة متذبذبوة درجة االعتماد ودرجة الثقة بأي من وسائل 

 (.15رقم ) ( كانت درجة الثقة متوسطة كما عرضها جدول 11كما أظهرت النتائج في جدول رقم )
وربما يعتمد بعض النخب على وسائل اإلعالم الجديد في تدعيم بعض المفاهيم لكن في   

اد بصلة بحسب هذه الدراسة، وربما يعود ذلك بحسب األغلب فإن درجة الثقة ال تمت لدرجة االعتم
اعتقاد الباحثة إلى طبيعة تلك الوسائل التي انتشرت بشكل كبير، وفرضت على الكثيرين بمن فيهم 
النخبة استخدامها، واالعتماد عليها في الحصول على المعلومات، بغض النظر عن صحة المعلومات 
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سطينيين فإن االعتماد ال يعني الثقة، وذلك لعدة أسبابها أهمها: التي يستقونها منها، لكن بالنسبة للفل
أن خصوصية الواقع الفلسطيني  الذي يعيش فيه الفلسطينيون تحت نير االحتالل يجعلهم أكثر حرصًا 
في التعاطي مع تلك الوسائل، السيما وأن طرفي النزاع" الفلسطيني اإلسرائيلي" أصبحا يدركان تمامًا 

سائل، ليس فقط كوسائل إعالمية بقدر ما هي وسائل لصراع، ال سيما وأن كثيرًا من أهمية تلك الو 
الشباب الفلسطيني وقعوا ضحية تلك الشبكات التي تديرها مؤسسات إسرائيلية كالموساد مثاًل، عالوة 

نها على المعلومات المغلوطة التي تقدمها بعض تلك المواقع، والتي ال يتعامل معها الفلسطينيون على أ
مسلمات، إضافة إلى دور ما بات يعرف بقراصنة االنترنت" الهكرز" الذين يمتلكون القدرة على تدمير 
واختراق عشرات آالف المواقع اإللكترونية، وما يرتبط بها  من مؤسسات أمنية وغيره،  حيث قامت 

يلي، ونحو ألف حساب )فيس بوك( إسرائ 20أكثر من باختراق  2013مجموعة من الهكرز مطلع عام
ألف حساب مصرفي في البنوك اإلسرائيلية، كما تم إسقاط  30آالف حساب في )تويتر(، ونحو  5

عدة مواقع أهمها: موقع البورصة، وموقع الموساد، وموقع التعليم، وموقع األمن واالستخبارات، كما تم 
ل عربية منها وشاركت في هذا الهجوم عدة دو «. موقع إلكتروني مفَصلي 400اختراق أكثر من 

ندونيسيا، والمغرب، وتركيا، » سوريا، ولبنان، وفلسطين، واألردن، ومصر، والسودان، والجزائر، وا 
وبالتالي فإن  .(1)آالف مهاجم 10وتونس، والسعودية، في حين وصل عدد المهاجمين إلى أكثر من 

 االعتماد لدى عينة الدراسة ال يعني بالضرورة الثقة.

                                                 
،  هاااكر جزائااري يااروي ل: الشاارق األوسااط تفاصاايل الحاارب اإللكترونيااة علااى إساارائيل، 2013إبريوول/ نيسووان، 10(ياسووين، بودهووان، األربعوواء 1)

 12552تقرير منشور على صحيفة الشرق األوسط،  العدد 
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مل ارتباط سبيرمان بين متوسط درجة االعتماد لكل موضوع ودرجة الثقة بوسائل اإلعالم (: معا8.1.6جدول )
 الجديد

 اليوتيوب المدونات التويتر الفيس بوك الموضوع م
 0.124 0.058 0.077 0.128 نشر أفكاري وتوجهاتي السياسية 1
 0.106 0.058- 0.083- 0.007- لنشر أفكار الحزب الذي أنتمي إليه 2
 0.137 0.087 0.037 0.102 دعوة للتضامن  مع قضية سياسيةال 3
 0.058 0.102 0.077 0.123 حشد التأييد السياسي والجماهيري لشخصي 4
 0.021 0.166 0.003- 0.109 توعية الجمهور بالنظام السياسي الفلسطيني 5
 0.05- 0.169 0.017 0.07 دعم المشاركة الشعبية في الحكم 6
 0.174- 0.087- 0.159- 0.033 وحقوق اإلنساندعم الحريات  7
 0.049 0.143 0.03 0.12 توعية الجمهور بالمعني الفعلي للتعددية السياسية 8
 0.116- 0.061- 0.144- 0.03 التوجه نحو التداول السلمي للسلطة 9
نهاء االنقسام 10  0.208- 0.057- 0.153- 0.018- الدعوة  لتحقيق المصالحة وا 
 0.033- 0.097 0.029 0.122 عالقات جديدة مع صناع القراربناء  11

12 
انتقوووووواد اسووووووتمرار التوووووودخالت الخارجيووووووة فووووووي الشووووووأن 

 الفلسطيني
0.036 -0.093 0.025 -0.105 

 0.022- 0.032 0.053- 0.002 فضح ممارسات االحتالل وانتهاكاته 13
 0.131- 0.027- 0.037- 0.103 الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية 14
 0.049- 0.072- 0.094- 0.047- نبذ التطرف الحزبي والدعوة للتعددية السياسة 15
 0.104 0.112 0.058 0.061 انتقاد السياسيات الحكومية 16

17 
المشووووواركة فوووووي تفعيووووول قضوووووايا الصوووووراع الفلسوووووطيني 

 0.048 0.108 0.108 0.063 اإلسرائيلي كالقدس والالجئين  واألسرى..الخ

18 
لوووووووى دعوووووووم قضوووووووايا التنميوووووووة االقتصوووووووادية التأكيووووووود ع

 والمشاريع االستثمارية
0.128 0.072 0.111 -0.205 

 0.150- 0.064 0.015- 0.08 الدعوة إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية 19
 0.048- 0.046 0.039 0.034- انتقاد التضييق الحكومي على الحريات العامة 20
 0.223- -052.- 0.122- 0.036- في أي انتخاباتالدعوة للمشاركة المجتمعية  21
 0.240- 0.033- 0.115- 0.064 تشجيع مشاركة الجمهور في االنتخابات 22

 

( يعرض معامل ارتباط سبيرمان للرتب بين كل درجة االعتماد على وسائل 27جدول رقم )
ن وسائل اإلعالم الجديد. اإلعالم الجديد لكل موضوع، ودرجة الثقة باألنواع األربعة محل الدراسة م

( أنه ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى 27وتظهر النتائج في جدول رقم )
(05.0 .بين درجة االعتماد لكل موضوع، ودرجة الثقة بوسائل اإلعالم الجديد ) 



120 

 

اإلعالم الجديد،  وقد واجهت النخبة مجموعة من المعيقات عند استخدامهم لوسائل
 والتي تمثلت برأيهم فيما يلي:

عدم الحديث بجدية عن قضايا التنمية السياسية وكل ما ينشر حول الموضوعات السياسية  .1
 يدعو للتطرف الحزبي واستخدامها بشكل غير مسئول

التغيير السريع في تقنيات الوسائل اإلعالمية الجديدة جعل النخب غير قادرة على مسايرتها  .2
 ابعتها، مع عدم وجود وقت كاف للتواصل مع األصدقاء.ومت

استخدام الوسائل لحشد التأييد السياسي للمسئولين، و المبالغة في تعظيم ذات الحزب وتمجيد  .3
 القادة والمسئولين.

 كثرة المشاركات التي ال تمت للتنمية السياسية بصلة من باب إحداث الشهرة ليس أكثر. .4
 وح في طرح القضايا والموضوعات السياسية.تداول األكاذيب وعدم الوض .5
عدم االستفادة من فضاء اإلعالم الجديد لخلق بيئة إيجابية لتبادل اآلراء واستغاللها لبث  .6

ظهار التعصبية الحزبية المقيتة.  الكراهية وا 
 سطحية المشاركات والهبوط بمستوى النقاش للحد الشعبي. .7
األمن المحلية والعالمية لتصنيف الناس وتقييد يعتبرون أن ما ينشر يعد مادة دسمة ألجهزة  .8

 حريتهم.
كثير من النخب تخفي شخصياتها الحقيقية عند تعاملها مع وسائل اإلعالم الجديد فيما يعرف  .9

 بظاهر التستر اإللكتروني.
 عدم تبلور رؤية فلسطينية لسبل االستفادة هذه الوسائل في قضايا التنمية السياسية. .10
 داء وجهة نظرهم واالكتفاء بإشعارات اإلعجاب .إحجام الكثير عن إب .11
 ال يشكل  االهتمام بمناقشة القضايا السياسية أولوية بالنسبة للنخب. .12
 تركيز النخبة على تشكيل صداقات أكثر من اهتمامهم بالقضايا الجوهرية. .13
 استنفار الرأي العام لقضايا مغلوطة، وعدم تغليب المصلحة الوطنية . .14
 موضوعات تكون جافة ومنقولة عن وسائل اإلعالم التقليدية  غالبية ما ينشر من .15
المبالغة والتضخيم لبعض ما ينشر والتحريض غير الواعي، والتعبئة السلبية التي يمارسها  .16

 البعض، وتشويه صورة الخصم بأي ثمن.
 خروج النقاشات علن المألوف وعن الذوق السياسي والخالف الفكري. .17
جزة والمختصرة فيما الكثير من القضايا تحتاج الشروحات والتحليل جنوح النخبة للمعلومة المو  .18

 لتكون أكثر إقناعًا لآلخرين.
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انحياز بعض النخب من الصحفيين تحديدًا لمؤسساتهم اإلعالمية القائمة على الحزبية،  تعمد  .19
 التشويه وقلب الحقائق وانتهاك الخصوصية.

 يادات.ترويج إشاعات واختالق قصص وهمية لخدمة بعض الق .20
 

وبسؤال المبحوثين عن المقترحات التي تمكن النخبة من التغلب على المشكالت التي 
واجهتهم أثناء استخدام وسائل اإلعالم الجديد في التنمية السياسية اقترط المبحوثون 

  ما يلي:
أن يتواصل المسئولون مع هذه الوسائل ليس بهدف تبرير قراراتهم وتجميل صورة السياسيات  .1

نما بهدف تحقيق تغذية راجعة، ومراجعة الكثير من السلوكيات والسياسات الحك ومية وحسب، وا 
 الحكومية.

التوعية الصحيحة لكل الجمهور، وحث المواطن على المواصلة والمتابعة على كيفية استخدام  .2
 اإلعالم البديل في األحداث السياسية اليومية.

 ه الوسائل.  تدريب القيادات السياسية على الجديد من هذ  .3
 توعية الناس بأهمية هذه الوسائل في التنمية السياسية .  .4
أن تعطي الحكومة حرية الرأي والتعبير، وبالتالي عدم تقييد استخدام هذه الوسائل، في المقابل  .5

الوسائل الرادعة التي تعزز من قانون يحاكم ويحاسب على الجرائم اإللكترونية، حتى التبقى 
 لبعض المستهترين بسمعة الناس وخاصة رجال السياسية. هذه الوسائل بوقاً 

طرح بعض القضايا من خالل المسئولين السياسيين، أو مؤسسات المجتمع المدني، أو  .6
 المؤسسات التعليمية، وا عطاء هامش من سماع اآلخرين واحترام توجهاتهم.

األحداث والموضوعية  تجرد اإلعالم من التأثير الحزبي، واعتماد الشفافية والموضوعية في نقل .7
 في نشر المعلومات .

تاحة  .8 تغليب المصلحة الوطنية عند الحديث القضايا السياسية، وتقبل الرأي والرأي اآلخر، وا 
 الفرصة للشباب ليشاركوا في صنع القرار .

تشكيل مجموعات سياسية وطنية ال حزبية للتواصل مع الشباب عبر وسائل اإلعالم الجديد  .9
 للدين والوطن قبل الحزب . لتعزيز االنتماء

 ضرورة  تبني سياسية إعالمية واحدة موحده عبر وسائل اإلعالم الجديد. .10
 طرح القضايا السياسية الوطنية التي تهم الجمهور بشكل مهني بعيدًا عن الحزب. .11



122 

 

أن يتم استخدامها من قبل النخبة السياسية الحقيقية، وأن تكون هذه النخبة من يدير هذه  .12
ريقة غير مباشرة  من خالل مشاركاتهم وتواجدهم المستمر،  ومن خالل المواضيع الوسائل بط

 التي يتم طرحها.
تخصيص صفحات خاصة بالحياة السياسية ،وفتح نقاشات عامة يديرها بعض المتخصصين  .13

أو الصحفيين، وتخصيص صفحات للقضايا السياسية الفلسطينية  لنشر  هذه القضايا بشكل 
 أوسع وأكبر.

لى األكاديميين والسياسيين الكبار في السن التعرف على كيفية التعامل مع األجهزة يجب ع .14
اإللكترونية مثل: الالب توب وأجهزة الموبايل الحديثة لكي يكون لهم مساهمة مجتمعية 
باستخدام التقنية الحديثة واإلعالم الجديد مع المجتمع  حيث ما زالت هذه الفئة من قادة رأي 

ياسي غير مشاركة في بشكل فعال في اإلعالم الجديد، بنسبة بسيطة ال ومتخذي قرار س
 تقريبًا من كبار السن ممن يجيدون التعامل مع األجهزة الجديدة. %10تتجاوز 

 مراعاة الفروق بين الناس عند استخدام النخبة لوسائل اإلعالم الجديد. .15
 شر المعلومة.إيجاد نوع من الرقابة الدائمة لكل المتطفلين لضمان  أمان ن .16
 عمل مجموعات مناصرة للضغط المجتمعي عبر وسائل اإلعالم الجديد. .17
أن يكون اإلعالم الجديد أكثر مسؤولية في تناول القضايا والموضوعات الخاصة والحفاظ على  .18

 القضايا  الجوهرية.
العمل على تدشين صفحات ومجموعات تختص بنشر القضايا السياسية الجوهرية وطرحها  .19

 البناء، وطرح الحلول القابلة للتحقيق.للنقاش 
تدعيم األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم الجديد وتحديدًا من قبل النخبة بالوثائق  .20

 والمستندات الرسمية. 
 التحفظ على نشر بعض األخبار التي تسيء للنضال الفلسطيني. .21
وسائل اإلعالم سعي النخب للوصول إلى كافة شرائح المجتمع من خالل الحشد لذلك عبر  .22

 الجديد.
 تجنب الخوض في القضايا الثانوية والحزبية . .23
 التعامل مع األسماء والشخصيات المعروفة مجتمعيًا، وعدم التعاطي مع األسماء الوهمية. .24
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 نتائج اختبار الفروض الكمية للدراسة: :1.2.8
ل في أنه ال توجد : من خالل التحليل اإلحصائي يتضح عدم صحة الفرض األو نتائج الفرض األول

عالقة ارتباطيه دالة إحصائيًا بين درجة اعتماد النخبة الفلسطينية على وسائل اإلعالم الجديد والقضايا 
 التنموية المختلفة.

يختلف تبنى النخبة الفلسطينية في االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد  في نتائج الفرض الثاني: 
لديموغرافية) متغيري النوع االجتماعي والعمر( حيث أوضحت نتائج عملية التنمية باختالف المتغيرات ا

التحليل اإلحصائي عدم صحة الفرضية الخاصة بالمتغيرين المذكورين، بأنه ال يوجد هناك فروق دالة 
 إحصائيًا بين درجة اعتماد النخبة ومتغير النوع االجتماعي، والعمر.

لفلسطينية في االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد  ال يختلف تبنى النخبة ا:نتائج الفرض الثالث 
في عملية التنمية باختالف المتغيرات الديموغرافية )االنتماء الحزبي، والمستوى التعليمي( حيث 
أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي، صحة الفرضين الثالث والرابع، بأنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا 

 و متغير االنتماء الحزبي، والتعليمي . بين متوسط درجة اعتمادية النخب
ال توجد عالقة ارتباطية بين درجة االعتماد على الوسائل اإلعالم الجديد : نتائج الفرض الرابع

المختلفة ودرجة الثقة في قدرة هذه الوسائل في إحداث التنمية. من خالل التحليل اإلحصائي يتضح 
ارتباطيه دالة إحصائيًا بين متوسط درجة االعتماد صحة الفرض القائل بأنه ال يوجد هناك عالقة 

 ودرجة الثقة بأي من وسائل اإلعالم الجديد.
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 مقترحات الدراسة : :4.3.8
بناًء على ما تقدم من نتائج البحث في كل من الشق الميداني والتحليلي تتقدم الباحثة بمجموعة 

 من المقترحات والتي تتمثل فيما يلي:
 عامل مع وسائل اإلعالم الجديد، لصالح خدمة القضايا الوطنية.سن قوانين ناظمة للت (1
تخصيص صفحات حكومية خاصة وحسابات عبر مواقع التواصل االجتماعي، يتم من خاللها  (2

 نشر كل ما يخص العمل الحكومي، وتكون مساحات حرة للمواطنين للتعبير عن أنفسهم .
ب على موقع اليوتيوب، يوجهون من تسجيل مقاطع مرئية يتم نشرها عبر قنوات خاصة للنخ (3

خاللها رسائل إيجابية للمواطنين، يشاركونهم فيها حياتهم اليومية، ويشركونهم في آخر 
 المستجدات من حولهم، ترسيخًا لمبدأ الشراكة.

تدريس اإلعالم الجديد ضمن المناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة، تأسيسًا لجيل  (4
 مستقبلية، تكون أكثر وعيًا بأهمية تلك الوسائل وتأثيرها في الحياة عامة.جديد من النخب ال

عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل وأيام دراسية، بشكل دوري، لمناقشة آليات االستفادة من  (5
وسائل اإلعالم الجديد في الدفع بعملية التنمية السياسية في األراضي الفلسطينية، بمشاركة 

 لى اختالفها.فاعلة من قبل النخبة ع
إنشاء مراكز خاصة  داخل أروقة الجامعات والمؤسسات الحكومية، والنقابات، والمراكز  (6

الثقافية، لتدريب النخبة على مواكبة كافة مستجدات اإلعالم الجديد، كجزء من المهام المالقاة 
 على عاتقهم، بصفتهم الفئة األكثر قدرة  على التأثير في اآلخرين.

ط ومناصره فلسطينية لدعم القضايا الوطنية الخاصة بالصراع الفلسطيني تشكيل جماعات ضغ (7
 اإلسرائيلي لتشكيل رأي عام دولي مناهض للسياسات االحتالل، تديرها النخبة بشكل مباشر.
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 المصادر والمراجع والدوريات
 أوالا: المصادر والمراجع:

 الكتب :  -1
وتأثيراته، دار مجدالوي للنشر  (، استراتيجيات االتصال2005أبو أصبع، صالح خليل) -

 ، األردن.1والتوزيع، ط
(، مبادئ علم االتصال ونظريات التأثير، الدار العالمية للنشر 2003إسماعيل، محمود حسن) -

 ، القاهرة.2و التوزيع، ط
(، اإلسالم السياسي في فلسطين، ما وراء السياسية، مركز القدس 2000البرغوثي، إياد،) -

 ، القدس. 1 لإلعالم واالتصال، ط
(،سمات النخبة السياسية الفلسطينية قبل وبعد قيام السلطة الوطنية 2009البرغوثي، سمير) -

 ، بيروت.1الفلسطينية، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، ط
كيف يغير جيل االنترنت عالمنا)ترجمة حسام   -جيل األنترنت -(،2012تاسبكون دون) -

 ، القاهرة1مة والنشر، طمحمود، دار كلمات عربية للترج
(، أزمة المشاركة السياسية في العالم 1983جالل، عبد معوض، هالل، على الدين وآخرون ) -

 الثالث، الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.
راهيم لغد (،خصوصية نشوء تكوين النخبة الفلسطينية، فلسطين، معهد إب2003خضر، حسن) -

 للدراسات الدولية .
شراب، صادق، ناجي، التنمية السياسية دراسة في النظريات والقضايا، مكتبة دار المنارة،  -

 الطبعة الثانية، غزة.
 (،النظم السياسية في العالم المعاصر، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.2007الشرقاوي، سعاد،) -
دراسة في مداخلة النظرية و خصائصه  (،" اإلعالم الجديد،2007صادق، عباس مصطفي) -

 العامة، دار الشروق،عمان.
 (، اإلعالم الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات "، دار الشروق،عمان .2008صادق،عباس) -
، مركز الزيتونة 2011(، التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة 2012صالح، محسن) -

 ، بيروت، لبنان.1للدراسات واالستشارات، ط
(،المشهد الفلسطيني الراهن  السياسي /االقتصادي/ المجتمعي/ في 2010صوراني، غازي)ال -

 ، القاهرةو،  مكتبة ومطبعة جزيرة الورد. 1إطار الوضعين العربي والدولي، ط
 عبد الحميد، محمد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم، دار الشروق للنشر والتوزيع، جدة. -
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نمية السياسية في العالم الثالث، نظريات وقضايا،اإلمارات (،الت1988عبد المنعم المشاط) -
 العربية، مؤسسة العين للنشر والتوزيع.

(،االتصال ونظرياته المعاصرة، القاهرة: 1998عماد مكاوي، حسن و وحسين السيد، ليلى ) -
 الدار المصرية اللبنانية.

 . 1981تب، العويني، محمد، الراديو والتنمية السياسية،  القاهرة ،عالم الك -
(، إعداد وكتابة البحث العلمي "، البحوث ورسائل الماجستير 1990مرعى درويش، إبراهيم) -

 والدكتوراه،مكتبة الفاروق، القاهرة .
(، تقنيات ومناهج البحث العلمي، تحليل أكاديمي لكتابة الرسائل 2002المشوخي، سلمان ) -

 والبحوث العلمية، دار الفكر العربي، القاهرة.
(،الدين والسياسة والديمقراطية،  مركز حقوق 2007ي، رفيق وآخرون تشرين أول )المصر  -

 ، القاهرة.1عين شمس، ط –اإلنسان والمشاركة الديمقراطية 
(،نظريات وسائل االتصال، ترجمة: كمال عبد 1993روكتش ) -ملفين ل. ديفلير، ساندرابول -

 الرؤوف، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة.
(، النظام الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلة نقدية، مؤسسة الدراسات 1998، جميل)هالل -

 1الفلسطينية، ط 
(، " تكوين النخبة الفلسطينية منذ نشوء الحركة الوطنية الفلسطينية إلى ما 2002هالل، جميل) -

كز األردن ، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، مر 1بعد قيام السلطة الوطنية،  الطبعة 
 الجديد للدراسات، عمان.

(،نظرية التنمية السياسية، ترجمة حمدي عبد الرحمن، محمد عبد 2001هيجوت، ريتشارد) -
 ، المركز العلمي للدراسات السياسية، عمان.1الحميد، ط

(، التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية، رؤية جديدة للواقع السياسي 2000وهبان ،أحمد) -
 الثالث، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية.في العالم 

 
 الرسائل العلمية: -2

(، االسوتيطان اإلسورائيلي فوي الضوفة الغربيوة وأثوره علوى التنميوة السياسوية، 2010إبراهيم، بوالل) -
 رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.

فلسوووووطينية الثانيوووووة  علوووووى التحوووووول (، أثووووور االنتخابوووووات التشوووووريعية ال2008أبوووووو عووووورب، خليووووول) -
 الديمقراطي،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.
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(،  اتجاهووووات النخبووووة الفلسووووطينية نحووووو متابعووووة الصووووحافة اإللكترونيووووة،  2007أبوجبووووة، إيمووووان) -
 دراسة ميدانية على األكاديميين في جامعات غزة، بحث غير منشور، الجامعة اإلسالمية.

(، حركة التحرير الووطني الفلسوطيني فوتح وأثرهوا علوى التنميوة السياسوية فوي 2007أحمد،محمد) -
 "،رسالة ماجستير  غير منشورة، جامعة النجاخ الوطنية، فلسطين .2006-1993فلسطين "

(، آفووواق التحوووول الوووديمقراطي فوووي النظوووام السياسوووي الفلسوووطيني، إشوووكالية 2006أيووووب، حسووون) -
كعاموول  2003-1993تحريوور الفلسووطينية والسوولطة الوطنيووة الفلسووطينية العالقووة بووين منظمووة ال

 محوري، رسالة ماجستير غير منشورة و، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.
الشوووبكات االجتماعيوووة واإلعوووالم  2.0(، الويوووب2009بخووووش، إيموووان، مرزوقوووي، حسوووام الووودين) -

 زائر.الجديد، رسالة بحث غير منشور، جامعة باجي مختار عناب، الج
(، دور االتحوووواد األوروبووووي فووووي التنميووووة السياسووووية تجوووواه األراضووووي 2009بنووووي فضوووول، عصووووام) -

(، رسوالة ماجسوتير غيور منشوورة، جامعوة النجواح الوطنيوة، 2007-1991الفلسطينية المحتلة )
 فلسطين .

(اسوتخدامات أعضواء هيئوة التودريس وطوالب الجامعوات الفلسوطينية لشوبكة 2002تربان، ماجد ) -
ات اإللكترونيووووة، رسووووالة ماجسووووتير غيوووور منشووووورة، القوووواهرة، معهوووود البحوووووث والدراسووووات المعلوموووو

 العربية، قسم الدراسات اإلعالمية.
(،دور الصوحف والتليفزيوون فوي إموداد الجمهوور المصوري بالمعلوموات عون  1996جابر، أمل ) -

عالم: جامعة األحداث الخارجية في إطار فجوة المعرفة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإل
 القاهرة.

(، تأثيرات الجدار الفاصل على التنمية السياسوية فوي الضوفة الغربيوة، رسوالة 2005جبر، بالل) -
 ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين .

(،  التمويووول الووودولي للمؤسسوووات األهليوووة الفلسوووطينية وأثوووره علوووى التنميوووة 2011حمووواد، نووواهض) -
 م، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة .2010م2000ة السياسية في قطاع غز 

نعاكسووواتها علوووى 2010حمووودي، محمووود الفووواتح) - (، اسوووتخدامات النخبوووة للصوووحافة اإللكترونيوووة وا 
مقروئية الصحف الورقية،  رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائرو، 

2010. 
اسووتخدامات الجمهووور الفلسووطيني للقنوووات الفضووائية العربيووة (، 2002الدواوسووة، سووالح رشوواد ) -

واإلشباعات المتحققة،رسالة ماجستير غير منشورة. القواهرة، معهود البحووث والدارسوات العربيوة، 
 قسم الدراسات اإلعالمية.
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(، دور التعليم العوالي فوي تعزيوز الهويوة الفلسوطينية وأثوره علوى التنميوة 2010الرحمن، برهان،)  -
ية  موون وجهووة نظوور الطلبووة والعوواملين ، جامعووة النجوواح أنموذجووًا، رسووالة ماجسووتير غيوور السياسوو

 منشورة،  جامعة النجاح الوطنية، فلسطين ..
(، دور شبكات التواصول االجتمواعي فوي التغييور السياسوي فوي 2012-2011الرعود، عبد هللا) -

منشوووورة، كليوووة توووونس ومصووور مووون وجهوووة نظووور الصوووحفيين األردنيوووين، رسوووالة ماجسوووتير غيووور 
 اإلعالم، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

(، اإلعالم الحزبي الفلسطيني وأثره على المشروع الوطني الفلسطيني، 2011السلطان ،أسماء،) -
 رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر، غزة، فلسطين .

اسووووية لوووودى الشووووباب (،دور اإلعووووالم التفوووواعلي فووووي تشووووكيل الثقافووووة السي2013الشوووورافي، رامووووي) -
الفلسطيني، دراسة ميدانية على طلبة الجامعات في قطواع غوزة، رسوالة ماجسوتير غيور منشوورة، 

 جامعة األزهر، غزة، فلسطين .
(،الثقافوة السياسوية وانعكاسوها علوى مفهووم المواطنوة لودى الشوباب الجوامعي 2010صقر، وسوام) -

 جامعة األزهر، غزة. م، رسالة ماجستير غير منشورة،2009-2005في قطاع غزة 
(، دور التلفزيووووون والصووووحف فووووي تشووووكيل معلومووووات واتجاهووووات 2001صووووالح الوووودين، خالوووود ) -

 الجمهور نحو القضايا الخارجية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة :كلية اإلعالم.
 (، الوورأي العووام الفلسووطيني وأثووره علووى تحديوود التوجهووات السياسووية لصووناع2009صووليح، فووراس) -

(، رسووووالة ماجسووووتير غيوووور 2006-1993القوووورار وعمليووووة صوووونع القوووورار السياسووووي الفلسووووطيني )
 منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، .

(، إيووووران والقضووووية الفلسووووطينية الواقووووع والمتغيوووورات، مركووووز الجزيوووورة 2012طووووافش، عبوووود القووووادر) -
 ديسمبر/ كانون األول . 13للدراسات، 

الدولوة الفلسوطينية الممكون والمحتمول والموأمول، مركوز الجزيورة  (، فرص2012عبد الحي، وليد) -
 للدراسات،.

(، النخووووب السياسووووية الفلسووووطينية وأثرهووووا علووووى الوحوووودة الوطنيووووة " نخبووووة 2012عميوووور، ميسووووون) -
المجلووس التشووريعي الفلسووطيني الثوواني نموذجووًا"، رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورة، جامعووة النجوواح 

 الوطنية، فلسطين.
(، إشوووكالية العالقوووة بوووين حركوووة فوووتح وحركوووة حمووواس وأثرهوووا علوووى عمليوووة 2010) عووووده، عوووواد -

" ،رسووووالة ماجسووووتير غيوووور منشووووورة، جامعووووة 2010-2004التحووووول الووووديمقراطي فووووي فلسووووطين "
 النجاح الوطنية.
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(، عالقووووة اإلعووووالم الجديوووود بحريووووة الوووورأي والتعبيوووور فووووي فلسووووطين " 2011الفطافطووووة، محمووووود) -
ز الفلسووووطيني للتنميووووة والحريووووات اإلعالميووووة )موووودى(، رسووووالة علميووووة الفيسووووبوك نموذجووووًا"، المركوووو

 منشورة.
(،اعتمووواد الجمهوووور علوووى القنووووات التلفزيونيوووة الفلسوووطينية أثنووواء األزموووات، 2008لقوووان، حسووون ) -

 رسالة ماجستير غير منشورة، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية.
ة السياسوووية وتأثيرهوووا علوووى صووونع القووورار (، الخصوووائص االجتماعيوووة للنخبووو2007مسووولم عمووواد ) -

 السياسي في فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األقصى، غزة.
(، تووأثير شووبكات التواصوول االجتموواعي علووى جمهووور المتلقووين، دراسووة 2012المنصووور، محموود) -

غيوووور  مقارنووووة للمواقووووع االجتماعيووووة والمواقووووع اإللكترونيووووة " العربيووووة نموذجووووًا"، رسووووالة ماجسووووتير
 منشورة، األكاديمية العربية في الدنمارك.

(، أثووور ازدواجيوووة السووولطة علوووى التنميوووة السياسوووية فوووي السووولطة الوطنيوووة   2009يوسوووف، غسوووان) -
التشووريعية الثانيووة، رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورة، جامعووة النجوواح  -الفلسووطينية بعوود االنتخابووات

 الوطنية، فلسطين.
 
 الدوريات) المجالت(:  -3

(، ناشطون: انتصرنا بحرب شرسة دارت في المواقع االجتماعية، 2008، محمد)أبو شحمة -
 /ديسمبر.27تقرير منشور في صحيفة فلسطين المحلية، قطاع غزة، 

(، اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على وسائل 2008أبو شنب، حسين، التربان، ماجد ) -
ذجا، القاهرة، األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم وقت األزمات:أزمة االقتتال بين فتح وحماس نمو 

 اإلعالن، المؤتمر الرابع وسائل اإلعالم الجديدة وأفاق المستقبل.
(، حالة حقوق اإلنسان في فلسطين، مقالة منشور، مركز حقوق 2009أبوسعده، مخيمر) -

 اإلنسان والديمقراطية شمس.
التنمية المستدامة في العالم (، دور وسائل اإلعالم في تحقيق 2008أمين، رضا عبد الواحد) -

اإلسالمي، بحث مقدم لمؤتمر التنمية المستدامة في العالم اإلسالمي في مواجهة العولمة، 
 رابطة الجامعات اإلسالمية والبنك اإلسالمي للتنمية.

(، التنمية السياسة نظرة في المفاهيم والنظريات، مداخلة في مؤتمر كلية 2011بلحاج، صالح) -
 سية، جامعة الجزائر.العلوم السيا

(، هاكر جزائري يروي ل: الشرق األوسط تفاصيل الحرب اإللكترونية 2013بودهان، ياسين) -
إبريل/ نيسان، العدد  10على إسرائيل،  تقرير منشور على صحيفة الشرق األوسط، األربعاء، 

12552 
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العربية للعلوم (، وظائف النخبة المحلية في النسق المغربي، المجلة 2009بونعمان، سلمان) -
 ، خريف، مركز دراسات الوحدة العربية .24السياسية، العدد 

(، إشكالية الشرعية والمشاركة وحقوق اإلنسان في الوطن العربي، 2000تامر كامل محمد) -
 .251مجلة :المستقبل العربي، العدد 

صحيفة  آذار، 15(، الشباب ينشطون إلنهاء االنقسام.. واالنطالق في 2011تقرير إخباري) -
 آذار /مارس، نقاًل عن وكالة وفا.7الحياة الجديدة 

( ،استطالع النخبة وقادة الرأي العام، برنامج دراسات التنمية،  2007جامعة النجاح الوطنية) -
 .4فبراير/ شباط، ص  28رام هللا، 

، رام هللا، 2011(، أداء االقتصاد الفلسطيني 2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) -
 .2012طين، فلس

(، مستقبل اتفاق المصالحة الفلسطينية، رؤية تحليله، مجلة الجامعة 2012حبيب،إبراهيم) -
 ،،القاهرة، يونيو .2، العدد 20اإلسالمية للبحوث اإلنسانية، المجلد 

–خليل ،محمد، توجه التنمية في فلسطين،  ورقة عمل صادره من معهد األبحاث التطبيقية  -
 لسطينية للمؤسسات األهلية الفلسطينية.أريج، مركزالبوابة الف

(، دراسات في التنمية السياسية، الجامعة اإلسالمية، كلية 2012-2011دبور، أمين) -
 االقتصاد والعلوم السياسية، غزة..

(، التنمية السياسية في الوطن العربي" الضرورات والصعوبات"، 2005دياب، عز الدين) -
 السنة الثامنة . 23و22دمشق، مجلة الفكر السياسي، العدد 

(، السيادة الفلسطينية بين االحتالل اإلسرائيلي والدولة المستقلة، مجلة  2010الرمالوي، نبيل) -
 سياسات، معهد السياسات العامة، رام هللا.

(، التأثيرات السياسية لإلعالم الجديد،، مقال منشور في صحيفة الشرق، 2013الرويتع، خالد) -
 12462/يناير  العدد 10

(، نظرية الشبكات االجتماعية من االيدولوجيا إلى  الميثودولوجيا، سلسلة 2012كي، وليد)ز  -
 قضايا إستراتيجية، المركز العربي ألبحاث الفضاء االلكتروني، مارس.

( ، مواقع التواصل االجتماعي في فلسطين، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر 2013زهد، نادر) -
 الكذب، بورصا، تركيا.مشروع التواصل االجتماعي الحقيقة و 

(، االقتصاد الفلسطيني يفقد قدرته على االستفادة من الطاقات 2012ساق هللا، نرمين) -
تشرين الثاني ،  4المتاحة، الملف االقتصادي، ملحق خاص صادر عن صحيفة فلسطين، 

 نوفمبر.
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ي (، "الشبكات االجتماعية وتأثيرها على األخصائ2009السيد، أمينة وعبد العال،هبه) -
والمكتبة، دراسة شاملة للتواجد واالستخدام لموقع الفيس بوك،" بحث مقدم للجمعية المصرية 

 يوليو.7-5ألخصائي المكتبات والمعلومات  13للمكتبات والمعلومات، المؤتمر 
الشامي، صالح، مستوي المشاركة السياسية لدي الشباب الجامعي الفلسطيني في عصر  -

 ، يونيو .2، العدد 19سالمية، سلسلة الدراسات اإلنسانية، المجلد العولمة، مجلة :الجامعة اإل
(، دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في 2010الشيخ على، ناصر) -

 فلسطين، المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات.
 -26المجلد  –(،  اإلعالم الجديد في عصر المعلومات، مجلة دمشق 2010شيخاني، سميرة) -

 ، 2-1العدد 
(، اإلعالم الجديد دراسة في تحوالته التكنولوجية وخصائصه 2007صادق، عباس مصطفى) -

 (، السنة.2العامة"، مجلة األكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك، العدد )
(، تواجد المسئولين وأصحاب القرار من الساسة الفلسطينيين على 2013صافي، خالد) -

االجتماعية لتعزيز الجبهة الداخلية، ورقة عمل ، مؤتمر اإلعالم األول اإلعالم  الشبكات
 13، ص31/12الفلسطيني وتحديات المواجهة، المكتب اإلعالمي الحكومي،

 ...(، حماس ترفض التدخل األمريكي في االنتخابات الفلسطينية2005صحيفة الشروق ) -
 وفصائل المقاومة تعلن انتهاء التهدئة".

(،استخدام طلبة الصحافة في جامعة النجاح الوطنية لشبكة االنترنت 2012فريد) ضهير، -
واإلشباعات المتحققة منها في تعزيز قدراتهم الصحفية، مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث 

 ، يناير.1، العدد ا20اإلنسانية، المجلد 
ة، مؤسسة الدراسات (، ساري، النخبة الفلسطينية الجديدة المعولم2006طبر، ليندا وحنيفي) -

 .67، العدد 17الفلسطينية، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 
(، استخدامات طالب الجامعات الفلسطنيية لشبكات التواصل االجتماعي 2012طلعت عيسى) -

في التوعية بالقضية الفلسطينية، ورقة مقدمة في  المنتدى السادس للجمعية السعودية لإلعالم 
 م الجديد التحديات النظرية والتطبيقية.واالتصال،" اإلعال

(، فرص الدولة الفلسطينية الممكن والمحتمل والمأمول، مركز الجزيرة 2012عبد الحي، وليد) -
 للدراسات.

(، اإلسالم السياسي بعد التحقق : حماس نموذجًا، مجلة تسامح، 2012عبد العاطي، صالح) -
 ،حزيران.10السنة  ،37مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان، العدد 

(، الرؤية االستراتيجية للدولة الفلسطينية السياسية 2008عبد اللطيف، منذر، وآخرون) -
 واالقتصادية واالجتماعية، معهد بيت الحكمة، المعهد الفلسطيني لالستشارات وحل النزاعات .
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عالمي ( ،اتجاهات األردنيين نحو األداء اإل2010عزام، عباس مصطفي، خزنة هاديا كاتبي) -
 . 4-3،العدد 26"  دراسة استطالعية، مجلة دمشق، المجلد 

(،اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع التحديات والفرص، المؤتمر العالمي 2011كاتب، صالح) -
 الثاني لإلعالم اإلسالمي.

(، قضية الالجئين في ميزان اإلعالم الجديد، تقرير منشور في صحيفة 2012اللبابيدي، أحمد) -
 /مايو.15محلية، غزة، بتاريخ فلسطين ال

المجمعي، محمد، النخبة السياسية وأثرها في التنمية السياسية، مجلة جامعة تكريت للعلوم  -
 .142/ السنة األولي،ص4القانونية والسياسية، العدد

المجمعي، محمد، النخبة السياسية وأثرها في التنمية السياسية، مجلة جامعة تكريت للعلوم   -
 / السنة األولي.4سياسية، العددالقانونية وال

(، النظام السياسي والتحول الديمقراطي في فلسطين ،مؤسسة 1996محمد ،خالد األزعر) -
 1مواطن،رام هللا 

(،  دور اإلعالم في تحقيق التنمية والتكامل االقتصادي 2004المحمود، الجاسم جمال) -
 العدد الثاني. -20العربي، مجلة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية، المجلد 

مركز أسبار للدراسات والبحوث اإلعالمية، أنماط وأغراض استخدامات اإلنترنت في المجتمع  -
 السعودي، الجزء األول، الرياض، السعودية.

(، تقرير االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي 2012المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان) -
 /ديسمبر، غزة.26الفلسطينية، 

(، تقرير الحق في حرية الرأي والتعبير في التجمع 2012لسطيني لحقوق اإلنسان)المركز الف -
 السلمي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، ديسمبر.

 (، غزة.2011المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، دليل حقوق اإلنسان ) -
عيه، كتاب (،  المجتمعات االفتراضية بدياًل للمجتمعات الواق2012مزيد، بهاء الدين محمد) -

 الوجوه نموذجَا، قسم دراسات الترجمة، جامعة اإلمارات العربية المتحدة .
(، التنمية االقتصادية والسياسية في فلسطين في ضوء االنتكاسة 2009مقداد، محمد إبراهيم) -

االقتصادية العالمية، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر التغيرات الدولية وأثرها على القضية 
 مركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات واألبحاث، نابلس، مارس.الفلسطينية، ال

(، دور اإلعالم التواصلي الجديد في تحريك الثورات العربية، ورقة عمل 2012منصوري، نديم) -
مقدمة في مؤتمر االنتفاضة العربية مقاربة سوسيولوجية ومقارنات جغرافية، الجامعة 

 اإلميريكية، بيروت.
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(، دراسة تحليلية لعملية صنع القرار السياسي، مجلة دمشق للعلوم 2005ناصوري ،أحمد) -
 .1العدد  -21المجلد  -االقتصادية والقانونية 

(، تفعيل دور اإلعالم في توعية وترسيخ قيمة التخصص التطبيقي لدي 2012وافي، أمين) -
ودورها النشيء الفلسطيني، ورقة عمل مقدمة في يوم دراسي بعنوان االختصاصات التطبيقية 

 .2012في خدمة المجتمع المحلي،  الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، غزة، 
 ،  غزة، نوفمبر.2012-2011(، خطة التنمية  2010وزارة التخطيط الفلسطينية) -

 

 المقابالت:-4
(، أكاديمي في جامعة األزهر، محلل سياسي، وزير سابق "وزير الثقافة،  2013أبراش، إبراهيم) -

 ة في مكتبة، جامعة األزهر، دور النخبة في عملية التنمية، غزة  فلسطين.،مقابلة شخصي
(، المستشار اإلعالمي "لألنروا"،مقابلة شخصية في مقر المؤسسة 2013أبو حسنة ،عدنان) -

 األممية، دور النخبة في عملية التنمية السياسية، غزة، فلسطين. 
عن كتلة فتح البرلمانية، مقابلة (، النائب في المجلس التشريعي 2013أبو هولي، أحمد) -

 شخصية في مكتبة، دور النخبة في عملية التنمية السياسية، المغازي، قطاع غزة.
(، أخصائي نفسي ومشرف في برنامج غزة للصحة النفسية، قيادي في 2013زقوت، سمير) -

نوي الجهاد اإلسالمية، مقابلة شخصية على هامش أعمال مؤتمر األمن القومي الفلسطيني الس
 األول، بمركز رشاد الشوا، دور النخبة في عملية التنمية السياسية،غزة.

( ،عضو مجلس تشريعي، وزير " األشغال العامة واإلسكان سابق 2013زيدان، عبد الرحمن) -
في الحكومة العاشرة، دور النخبة في عملية التنمية السياسية، مقابلة عبر الهاتف، طولكرم 

 ،الضفة الغربية.
(، أستاذ مساعد بكلية اإلعالم بجامعة النجاح الوطنية، مقابلة عبر 2013ريد)ضهير، ف -

 الهاتف، دور النخبة في عملية التنمية السياسية، نابلس، الضفة الغربية.
(، رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة الغربية  وعوض لجنة 2013عساف، خليل) -

مقابلة عبر الهاتف، دور النخبة في عملية  الحريات المنبثقة عن لجان المصالحة الفلسطينية،
 التنمية السياسية، الضفة العربية، فلسطين.

(، رئيس تحرير صحيفة الرسالة، مقابلة شخصية في مقر الصحيفة، دور 2013عفيفة، وسام) -
 النخبة في عملية التنمية السياسية، غزة، فلسطين.

س، مقابلة عبر البريد (، أمين عام مجلس الوزرا في حكومة حما2013عوض، محمد) -
 االلكتروني، دور النخبة في عملية التنمية السياسية، غزة، فلسطين.
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(، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، مقابلة عبر الفيس بوك، دور 2013منصور، خالد) -
 النخبة في عملية التنمية السياسية، مخيم الفارعة، نابلس، فلسطين.

 

 المواقع اإللكترونية:-5
، النخبة السياسية الفلسطينية : صناعة االنقسام وأوهام االنتصار(، 2012راهيم)أبراش، إب -

 آب/أغسطس، على شبكة أمين اإلعالمية، على الموقع االلكتروني:12مقال منشور، 
 &id=18822http://www.amin.org/articles.php?t=opinion 

مقال منشور على وكالة تشكل النخب الفلسطينية الجديدة، ،  (2012)أبو رمضان، محسن -
 :، على الموقع اإللكتروني2012/تشرين الثاني /نوفمبر 14زمن برس اإلخبارية، 

http://www.zamnpress.com/ 
، خبور منشوور فوي شوبكة (2012ة في إطار السالطة الوطنياة)'التداول'التداول السلمي للسلط -

 ، بتاريخ PNNفلسطين اإلخبارية 
http://www.pnn.ps/index.php/home/pn. 

 ، مقال منشور على New Mediaنظرة على مفهوم اإلعالم الجديدأمين صادق، محمد،  -
http://www.kurdiu.org/ar/wtard.php?pageid=3143 

(، 2012انتهاكات حقوق اإلنسان في الضفة وغزة: سوجن وتعوذيب وفصول تعسوفي ومنوع سوفر) -
 تشرين الثاني نوفمبر، على الرابط  10خبر منشور في صحيفة القدس، رام هللا ، 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/396806 
 االنقسام الفلسطيني " راجع موسوعة ويكبيديا"  -

http://ar.wikipedia.org/wiki 
، دراسوة فهاوم اإلعاالم التنماوي ودوره فاي  المجتماعم(، 15/11/2012جاف عبد هللا ،أميوره) -

 على موقع الديوان اإلخباري، على الرابط
http://www.aldiwan.org/articles.php?action=show&id=3446 

 
ح الرابااع لمجااال االتصاااالت وتكنولوجيااا المساا(،2012الجهوواز المركووزي لإلحصوواء الفلسووطيني) -

 المعلومات،
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/HouseholdICT2011_E.pdf 

يجابيات) - ، تقرير إخباري، موقع فلسطين (2012حصول فلسطين على صفة مراقب سلبيات وا 
 /الرابط  15/12اليوم، 

http://paltoday.ps/ar/post/. 

http://www.amin.org/articles.php?t=opinion&id=18822
http://www.zamnpress.com/
http://www.pnn.ps/index.php/home/pn
http://www.pnn.ps/index.php/home/pn
http://www.kurdiu.org/ar/wtard.php?pageid=3143
http://www.kurdiu.org/ar/wtard.php?pageid=3143
http://www.alquds.com/news/article/view/id/396806
http://www.alquds.com/news/article/view/id/396806
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.aldiwan.org/articles.php?action=show&id=3446
http://www.aldiwan.org/articles.php?action=show&id=3446
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/HouseholdICT2011_E.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/HouseholdICT2011_E.pdf
http://paltoday.ps/ar/post/
http://paltoday.ps/ar/post/
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موقوع 11-20، مقال منشور  بتاريخ (2009مقومات إعالن الدولة الفلسطينية)حلس، فواز،  -
 دنيا الوطن، 

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/20/180382.html 
المصااالح اإلسااتراتيجية اإليرانيااة فااي دعاام القضااية الفلسااطينية  ا محاولااة الحموود، خبوواب، "  -

 مقال منشور على شبكة نور اإلسالم، على  للفهما، 
http://www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=9124&Itemid
=25 

بعااد تغيااب التمثياال النسااائي عاان اللجنااة المركزيااة (، 2009صووحيفة العوورب، تقريوور إخبوواري) -
، بتوووواريخ مجتمااااع ذكااااوري مجحااااف بحااااق النساااااءأم جهاااااد: الفلسااااطينيون  -لحركااااة فااااتح

 آب/أغسطس 15
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=93647&issueNo=600&secId=15 

مريكياااة علاااى التنمياااة فاااي تاااأثير المسااااعدات األ( : 2010ظووواهر، فوووارس، دراسوووة بعنووووان) -
 ، شبكة أمين اإلعالمية، على الرابط فلسطين

http://blog.amin.org/faresdahaher/2010/06/02// 
 وزارة اإلعالم اللبنانية  لتسويق السياسي عبر اإلعالم،عبيد، إياد، ا- -

http://www.ministryinfo.gov.lb/ar/StudiesGroup/Politicalmarketingthroughm
edia.asp 

 فبراير 8، الجزيرة توك، حرب فلسطينية إسرائيلة على اليوتيوب(، 2007عروق، رزق) -
net/en/node/1069http://aljazeeratalk. 

  8/1، مقووال منشووور فووي صووحيفة الووووطن، ا6-2معنااي النخباااةا(، 2008علووي حسوون، عمووار) -
 على الموقع االلكتروني

 http://www.elwatannews.com/news/details/109865 

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/20/180382.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/20/180382.html
http://www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=9124&Itemid=25
http://www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=9124&Itemid=25
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=93647&issueNo=600&secId=15
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=93647&issueNo=600&secId=15
http://blog.amin.org/faresdahaher/2010/06/02/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7-3/
http://www.ministryinfo.gov.lb/ar/StudiesGroup/Politicalmarketingthroughmedia.asp
http://www.ministryinfo.gov.lb/ar/StudiesGroup/Politicalmarketingthroughmedia.asp
http://aljazeeratalk.net/en/node/1069
http://aljazeeratalk.net/en/node/1069
http://www.elwatannews.com/news/details/109865
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، والحوار المتمودن، العودد ة اإلصالح في المنطقة العربيةالنخبة وأزم(، 2008الكريني، ادريس) -
 /الموقع اإللكتروني14/1، 2160

 http://www.ahewar.org/DEBAT/show.art.asp?aid=121611 
ال منشووور فووي صووحيفة األهوورام ،  مقووأزمووة النظووام السياسووي الفلسووطيني(، 2012كيووالي، ماجوود) -

 التالي/على الرابط 12/5، بتاريخ 49الديمقراطية، العدد
http://democracy.ahram.org.eg/News/326/ 

 فلسطين،  –لجنة االنتخابات المركزية  -
t.aspxUS/Defaul-http://www.elections.ps/ar/tabid/535/language/en. 

، وكالوة معوا قرع الطناجر إلنهاء اإلنقساام واساتعادة الوحادة -من قاع الدستاللحام، ناصر،  -
 اإلخبارية، 

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=451756 
مسااح حكااومي : المنااازل اكثاار األماااكن تفضاايالا لاادى األردنيااين (، "2012المبيضوين، إبووراهيم) -

  10/8تقرير منشور في صحيفة الغد األدرنية، بتاريخ  الستخدام اإلنترنتا،
http://www.alghad.com/index.php/article/569967.html 

 ،  موقع متوترون،بالعربيمجتمع توتير  -
 http://mtwtron.com/locations/Palestine 

، الصاافحة الشخصااية علااى موقااع الموودهون، محموود، وزيوور الشووباب والرياضووة، حكومووة حموواس -
 الفيس بوك،

 https://www.facebook.com/dr.madhoun?fref=ts 
مقوال منشوور، وكالوة أسووار  هل يوجد تنمياة سياساية فاي فلساطين،(، 2012مرزوق، عالء) -

 يسان،ن -/أبريل25برس، 
.php?maa=PrintMe&id=40506http://www.aswarpress.com/ar/news 

 معوقات التنمية في فلسطين،  مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  -
-http://www.idsc.gov.ps/arabic/economy/development/development

13.html 
مليااار دوالر عجااز  1.3، أخبااار اقتصااادية فلسااطينية(،  2012ل الفلسووطيني)منتوودى األعمووا  -

 على الرابط الموازنة الفلسطينية في 
view/5180http://www.pbf.org.ps/site/?q=pages/ 

 الياسر للمكتبات وتقنية المعلوماتمنتديات   -
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=17829 

http://www.ahewar.org/DEBAT/show.art.asp?aid=121611
http://democracy.ahram.org.eg/News/326/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A.aspx
http://democracy.ahram.org.eg/News/326/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A.aspx
http://www.elections.ps/ar/tabid/535/language/en-US/Default.aspx
http://www.elections.ps/ar/tabid/535/language/en-US/Default.aspx
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=451756
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=451756
http://www.alghad.com/index.php/article/569967.html
http://www.alghad.com/index.php/article/569967.html
http://mtwtron.com/locations/Palestine
https://www.facebook.com/dr.madhoun?fref=ts
http://www.aswarpress.com/ar/news.php?maa=PrintMe&id=40506
http://www.aswarpress.com/ar/news.php?maa=PrintMe&id=40506
http://www.idsc.gov.ps/arabic/economy/development/development-13.html
http://www.idsc.gov.ps/arabic/economy/development/development-13.html
http://www.pbf.org.ps/site/?q=cats/blog/81
http://www.pbf.org.ps/site/?q=cats/blog/81
http://www.pbf.org.ps/site/?q=pages/view/5180
http://www.pbf.org.ps/site/?q=pages/view/5180
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=17829
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=17829
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، مقووال إلكترونووي منشووور، مجلووة اإلعااالم االجتماااعي إعااالم التغيياار(، 2011النيوورب، ياسوور)  -
 .284البيان، العدد 

http://www.albayan.co.uk 
، التااأثير المسااتدام لوسااائل اإلعااالم الرقميااة علااى المجتمااع الماادنى(، 2010هوووارد، فيلووب إن) -

 شباط /فبراير على الرابط  3مقال منشور على موقع وزارة الخارجية األمريكية، 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2010/02/2010020317
1800mlenuhret0.4904901.html#axzz2Jgtni1iw 

، شوبكة أخبوار واسوط، برلموان الشوباب االلكترونايمجموعاة محاضارات اإلعاالم الوائلي، حيدر،  -
 .العراقي

7936518-http://www.slideshare.net/haideralwaili/ss 
 

 المراجع األجنبية: -6
- "About Twitter" Twitter,  http://twitter.com/about, )Accessed 10 November, 2011(. 

- “YouTubeStatistics, YouTube" http://www.youtube.com/t/press_statistics, accessed 

10 November 2011 

- Alex N., Deryck H. and Justin.eds(2008).Blogging and Other Social Media: 

Exploiting the Technology and Protecting the Enterprise. England: Gower 

Publishing Limited. 

- Arab Social Media Report(2011) Arabic Network for Human Rights Information 

Online, http://www.anhri.net/en/, accessed 10 November, 2011. 

- Baran, D. D. (1995).Mass Communication theory: Foundation, fermentand future 

.California: Wadsworth publishing company. 

- Chebib, N. K., and Rabia, M. S. (2011).“The Reasons Social Media Contributed to 

the 2011 Egyptian Revolution,” International Journal of Business Research and 

Management. 

- David C. Wyld, (2007).“The Blogging Revolution: Government in the Age of Web 

2.0” The IBM Center for The Business of Government. 

- Ghannam, J. (2011).Social Media in the Arab World: Leading up to the Uprisings 

of 2011, Center for International Media Assistance. 

- Idle N., and Nunns, A. ed. (2011).Tweets from Tahrir. New York: OR Books. 

http://www.albayan.co.uk/
http://www.albayan.co.uk/
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2010/02/20100203171800mlenuhret0.4904901.html#axzz2Jgtni1iw
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2010/02/20100203171800mlenuhret0.4904901.html#axzz2Jgtni1iw
http://www.slideshare.net/haideralwaili/ss-7936518
http://www.slideshare.net/haideralwaili/ss-7936518
http://twitter.com/about
http://www.youtube.com/t/press_statistics
http://www.anhri.net/en/


138 
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 أداة الدراسة/ المقابلة:
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ................. حفظه هللا.السيد الفاضل 

 تحية طيبة وبعد:
 الموضوع: اإلجابة على أسئلة ) المقابلة( لبحث بعنوان

 
 مدى اعتماد النخبة الفلسطينية على وسائل اإلعالم الجديد في عملية التنمية السياسية في فلسطين.

سيادتكم التكرم بوضع آرائكم السديدة،  مقدم الستكمال متطلبات درجة الماجستير في تخصص العلوم السياسية آملة من
 علمًا بأن إجاباتكم سيتم استخدامها فقط ألغراض البحث العلمي.

 األسئلة:
 ما هو مفهومك للتنمية السياسية.؟ -1
 هل ترون أنها محققه بشكل فعلي في األراضي الفلسطينية؟ -2
 ي تواجه التنمية السياسية في فلسطين؟ما هي معيقات التنمية السياسية في فلسطين برأيكم؟ وما هي التحديات الت -3
 ماذا تعني لكم المشاركة السياسية؟ -4
 كيف تنظرون للعملية الديمقراطية؟ -5
 هل من عالقة بين االنقسام والتعددية السياسية في فلسطين برأيك؟ -6
 هل ترون أن هناك خلل في النظام السياسي الفلسطيني يحول دون تحقيق التنمية السياسية ؟ -7
 تشارك في دعوة الناس للمشاركة في الحياة السياسية أو عملت على تعبئة الرأي العام ؟هل شاركت أو  -8
 تشاركون أو شاركتم في االعتصام األسبوعي لألسري؟ وما دوركم في دعم قضايا األسرى بشكل عام؟ -9
تجمع ما هو دوركم في تعزيز منظومة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية ؟ هل تؤيدون حق التظاهر وال -10

 السلمي؟ ولماذا؟
 كيف تمارسون أدواركم السياسية عبر اإلعالم وتحديدًا اإلعالم الجديد؟ -11
 ما هو دوركم في فضح ممارسات االحتالل؟ -12
 ؟       كيف تؤثر التدخالت الخارجية في الشأن الفلسطيني على عملية التنمية السياسية -13

  الباحثة/ هاجر حرب 
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 يا                                                                                                      الدراسات العل -جامعة األزهر

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 
 قسم العلوم سياسية  
 
 

 
 صحيفة استقصاء حول:

ية فى مدى اعتماد النخبة الفلسطينة على وسائل االعالم الجديد  في عملية التنمية السياس
 فلسطين

 أختي الكريمة / آخى الكريم             
"مدى اعتماد االنخبة الفلطسينة على وسائل االعالم الجديد  في تأتي هذه االستمارة في إطار دراسة حول 

 عملية التنمية السياسية فى فلسطين"
 على هذا االستبيان  وبصفتكم أحد أفراد مجتمع النخبة،  وثقة منا برأيكم نرجو منكم التكرم باإلجابة

 ولكم جزيل الشكر واالحترام على حسن تعاونكم
 راض البحث العلمي فقطغالمعلومات سرية وستستخدم أل

 توضيح بعض مصطلحات الدراسة: 
 اليوتيوب -المدونات -تويتر -ُيعني به في هذه   االستبانه "الفيس بوكاإلعالم الجديد: 
يجابي داخل المجتمع وتتضمن على مفاهيم سياسية، كالمشاركة : عمليات التغيير اإلالتنمية السياسية

السياسية، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والحقوق والحريات العامة، والمشاركة في صنع القرار 
رار السياسي، والنظام السياسي الفلسطيني وأثر  المصالحة على إنهاء  حالة االنقسام، وأثر غياب الدولة واستم

 االحتالل على إحداث التنمية السياسية.
    الباحثة :

 هاجر محمد حرب
Hagerpress@hotmail.com 

 
 

0599017195 
 
 
 

mailto:Hagerpress@hotmail.com
mailto:Hagerpress@hotmail.com
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 أنثي )   ( ذكر النوع االجتماعي:
)   ( 
  

 )   ( 29أقل من  -20 العمر:
-30أقل من  

39 
)   ( 40-49 )   ( 

 فأعلى 60 )   ( 50-59 )   ( 40-49 
)   ( 
 

 )   ( ماجستير )   ( بكالوريوس )   ( الثانوية العامة أو أقل المستوى التعليمي

 )   ( دكتوراه 
 
 

   

 )    ( أكاديمي    )   ( مسئول حكومي الوظيفة
نقابي/ قيادات 

 اتحادات
)   ( 

   )    ( نائب تشريعي )   ( صحفي/ كاتب 
 )   ( قيادات اتحادات )    ( ناشط مجتمعي )   ( غ حزبيمتفر  

 
 أخرى أذكرها:..............................

 
 )   ( الوسطي  غزة  )   ( )   ( الشمال مكان السكن

 )   ( خانيونس 
 رفح  )   (

 
   

 )   ( الجهاد اإلسالمي  حماس )   ( )   ( فتح االنتماء الحزبي

 جبهة ديمقراطية  (  )  جبهة شعبية 
     (

) 
 )   ( مستقل

 أخري حدد:...................... )   ( بدون انتماء        
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 الوحدة األولى: عادات وأنماط االستخدام
 ؟" ما وسائل اإلعالم الجديد  التي تستخدمها -1

 ممكن اختيار أكثر من بديل"
 (   ) اليوتيوب )   ( تويتر )   ( الفيس بوك 

 
 

      

 : ......................أخرى حدد )   ( المدونات 
 

 كيف تعرفت على وسائل اإلعالم الجديد ؟  -2
عبر األصدقاء)    )   ( من خالل عملي 

 ( ذاتيًا)      (
من خالل أحد  

أفراد العائلة )   
) 

)   ( 

 أخرى حدد:.............................. 
 

 ؟سائل اإلعالم الجديدمدى استخدامك لو  -3
 )   ( متوسط )   ( عالي )   ( عالي جداً  
 )   ( نادر )   ( منخفض جداً  )   ( منخفض 

 
 ما عدد ساعات  استخدامك اليومي  لوسائل اإلعالم الجديد ؟  -4

 )   ( ساعة 4-3 )   ( ساعة 3-2 )   ( ساعة 1-2 
  )   ( ساعات فما فوق  4 

 ضيالا الستخدامك وسائل اإلعالم الجديد ؟ا ما األماكن األكثر تف -5
 "بإمكانك اختيار أكثر من مكان" 

 )   ( أماكن عامة )   ( العمل )   ( البيت 
 ......................أخرى حدد:................... 

 كيفية تعاملك مع المشاركات المعارضة لمنشوراتك عبر وسائل اإلعالم الجديد؟ -6
 
 )   ( إعادة نشرها من باب حرية الرأي والتعبير        ()    أتجاهلها 
 )   ( احظرها     )   (    عليها أرد 
 ......أخرى حدد: ........................................ 
 كيفية اإلشراف على مشاركاتك في وسائل اإلعالم الجديد ؟ -7

رتي)   (  أخرى شخصيًا)   (      طاقم مساعدين)    (     أحد أفراد أس
 حدد:............................
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 الوحدة الثانية: درجة االعتماد
 ما مدى اعتمادك على وسائل اإلعالم الجديد في تدعيم مفاهيم التنمية السياسية  اآلتية:  -8

 قليلة جداا  قليلة متوسطة كبيرة كبير جداا  الموضوع م

      نشر أفكاري وتوجهاتي السياسية   .1
      أفكار الحزب الذي أنتمي إليه  لنشر  .2
      الدعوة للتضامن  مع قضية سياسية   .3
      حشد التأييد السياسي والجماهيري لشخصي   .4
      توعية الجمهور بالنظام السياسي الفلسطيني   .5
      دعم المشاركة الشعبية في الحكم  .6
      دعم الحريات وحقوق اإلنسان   .7
      لمعني الفعلي للتعددية السياسية توعية الجمهور با  .8
      التوجه نحو التداول السلمي للسلطة   .9
نهاء االنقسام   .10       الدعوة  لتحقيق المصالحة وا 
      بناء عالقات جديدة مع صناع القرار   .11
      انتقاد استمرار التدخالت الخارجية في الشأن الفلسطيني   .12
      كاته فضح ممارسات االحتالل وانتها  .13
      الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية   .14
      نبذ التطرف الحزبي والدعوة للتعددية السياسة   .15
      انتقاد السياسيات الحكومية  .16

17.  
المشاركة في تفعيل قضايا الصراع الفلسطيني 

 اإلسرائيلي كالقدس والالجئين  واألسرى..ألخ
     

االقتصادية التأكيد على دعم قضايا التنمية   .18
 والمشاريع االستثمارية 

     

      الدعوة إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية   .19
      انتقاد التضييق الحكومي على الحريات العامة  .20
      الدعوة للمشاركة المجتمعية في أية انتخابات   .21
      تشجيع مشاركة الجمهور في االنتخابات  .22

 

 وسائل اإلعالم الجديد في التنمية السياسية: ما أسباب اعتمادك على -1
 الوحدة الثالثة: أسباب االعتماد
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 ( ؟ يمكنك اختيار أكثر من إجابة)  
 )   ( السهولة في إيصال المعلومة )   ( في نشر المعلومات  السرعة

 )   ( مجاراتها لألحداث )   ( سهولة التعامل معها
 )   ( االتصال التفاعليلديها مميزات  )   ( االنتشار الواسع

 )    ( األكثر استخدامًا من قبل الناس )   ( الوسيلة األكثر انتشارًا بين قادة الرأي                                             
 أخرى حدد:....................

 إلى أي درجة تسهم الوسائل التالية في تدعيم مفاهيم التنمية السياسية ؟ -1
 منخفضة جداا  منخفضة متوسطة عالية عالية جداا  سيلةالو  م
      الفيس بوك -1
      التوتير -2
      المدونات -3
      اليوتيوب  -4

 
 "رتب الوسائل التي تعتقد أنك استفدت منها في التعرف على مفاهيم التنمية السياسية؟ -2

 " يمكن اختيار أكثر من إجابة" 
 )   ( اإلذاعة )   ( الصحف )   ( الفضائيات 
الصحف  

 االلكترونية         
 )   ( المدونات )   ( اإلذاعة )   (

 )   ( اليوتيوب )   ( التوتير   )   ( الفيس بوك 
 ..............................أخرى حدد:...... 

-1األجابات من ما درجة الثقة في الوسائل التالية في نشر معلوماتها حول التنمية السياسية ا  -3
 أكثر درجةا  10درجات أقل درجة صفر،  10

 

 الدرجة الوسيلة الدرجة الوسيلة الدرجة الوسيلة
  اإلذاعة  الفيس بوك  الفضائيات

  اليوتيوب  التويتر  الصحف المطبوعة
    المدونات  الصحف االلكترونية
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 الوحدة الرابعة: التأثيرات المحتملة
 قعها من استخدامك لوسائل اإلعالم الجديد فيما يتعلق بالتنمية السياسية ؟ما التأثيرات التي تتو  -4
 ايمكن اختيار أكثر من إجابة  أوالا : التأثيرات المعرفية ا  

 زيادة الوعي بطبيعة النظام السياسي الفلسطيني  )   (

 وعية الجمهور  بالقضايا السياسية في الساحة الفلسطينية  )   (
 فسير الظواهر السياسية في المجتمع تحليل وت )   (

 تعريف الجمهور بأهمية المشاركة السياسية في الحكم  )   (
 شرح التأثيرات السياسية على الحياة العامة  )   (
 توعية الجمهور بانعكاسات االنقسام الفلسطيني على البنية المجتمعية  )   (

 

 اأكثر من إجابةيمكن اختيار ثانياة : التأةثيرات الوجدانية ا
 التأثير في مشاعر الجمهور فيما يتعلق بالقضايا الوطنية  )   (
 استثارة أحاسيس الجمهور المستهدف لتحقيق  الوحدة الفلسطينية  )   (
 استثارة الخوف من تبعات االنقسام  )   (
جية في الشأن إيقاظ الوعي لدى الجمهور بالتأثيرات السلبية من استمرار التدخالت الخار  )   (

 الفلسطيني
 استنهاض المشاعر اإليجابية نحو نبذ التطرف السياسي  )   (
 تجسيد الروابط المجتمعية في المجتمع الفلسطيني  )   (

 ايمكن اختيار أكثر من إجابةثالثاة: التأثيرات السلوكية ا
 دفع الجمهور إلى المشاركة في الفعاليات السياسية المختلفة  )   (

 دعوة الناس لتنظيم التظاهرات والتجمعات السلمية  ( )  

 دفع الجمهور للعب دور فاعل في الحياة السياسية  )   (

 لدعوة للقيام بفعاليات جماهيرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية  )   (
 دفع الجماهير للمشاركة في العملية االنتخابية )   (
 اسات الحكومية؟تشجيع الجمهور على انتقاد السي )   (
 ما أهم المشاكل التي واجهتك في استخدام  لوسائل اإلعالم الجديد في التنمية السياسية؟ -5

............................................................... 
 ما أهم مقترحاتك لتعزيز دور اإلعالم الجديد في التنمية السياسية؟ -6

 
 
 


