
  عمادة الدراسات العليا 

  أبو ديس/ جامعة القدس 

  

  

  

  

  

دور الصحافة الفلسطينية اليومية المكتوبة في تنمية وتطوير المؤسسات 

  الشبابية

  

  

  

  

  عاطف محمد طاهر أبو الرب: إعداد الطالب

  

  

  

  رسالة ماجستير

  

  

   فلسطين–القدس 

  

م2010/ هــ 1431



في تنمية وتطوير المؤسسات  ةدور الصحافة الفلسطينية اليومية المكتوب

  الشبابية

  

  

  

  

  :إعداد

  عاطف محمد طاهر أبو الرب

  

  

 - جامعة القدس المفتوحة - تركيز تسويق -بكالوريوس إدارة وريادة 

  فلسطين

  

  

  

  إشراف الدكتورة وداد البرغوثي 

  

  

قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في التنمية الريفية 

 - معهد التنمية المستدامة- بناء مؤسسات وتنمية موارد بشرية-المستدامة

  جامعة القدس

  

م2010/  هــ 1431



  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

   معهد التنمية المستدامة
  

  إجازة الرسالة

  

  

  ةدور الصحافة الفلسطينية اليومية المكتوبة في تنمية وتطوير المؤسسات الشبابي

  

  

  

  عاطف محمد طاهر أبو الرب: إسم الطالب

  20510228: الرقم الجامعي

  

  وداد البرغوثي. د: المشرف

  

  

  

  : من لجنة المناقشة المدرجة أسمائهم وتواقيعهمم 04/2010 /04الرسالة وأجيزت بتاريخ   نوقشت 

  
  ....:.........................التوقيع  وداد البرغوثي . د: رئيس لجنة المناقشة  1
  :.............................التوقيع  عبد الكريم سرحان.  د:ممتحناً داخلياً  2
  :.............................التوقيع   الشرفاوليد .  د:ممتحناٌ خارجياً  3

  

  

  

  

   فلسطين-القدس 

  

 م2010 -هـ 1431



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هداءإ

  

إلى روح والدي الذي رحل إلى كل ذي فضل علي، إلى كل من تعلمت منه حرفاً، 

باكراً، إلى أمي التي لم يتوقف لسانها عن الدعاء لي، لزوجتي التي من اهللا بها علي، 

  . لبناتي وابني، وكل الذين أحبهم

  

  عاطف محمد طاهر أبو الرب



أ  

  

  

  

  

  

  

  

  إقرار

  

أبحاثي أقر انا معد هذه الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة 

الخاصة، باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الدراسة، أو أي جزء منها، لم يقدم لنيل 

  . درجة عليا ألي جامعة أو معهد آخر

  

  

  

  

  ......................:التوقيع

  

  عاطف محمد طاهر أبو الرب

  

  04/04/2010:     التاريخ



ب  

  شكر وعرفان

  

  . ر لمن من علي بالعقل والمعرفةشكر هللا على فضله وكرمه، شك

  

 في جامعة القدس، وشكر خاص لمدير -ومن ثم فكل الشكر لجامعتي ومعهد التنمية المستدامة

  .المعهد الدكتور زياد قنام، على إتاحة الفرصة لي لمواصلة تعليمي

  

  والشكر موصول إلى مشرفتي الدكتورة وداد البرغوثي، 

  

  وشكر للجنة االمتحان، 

  

  مبحوثين الذين منحوني الوقت إلنجاز هذا البحث، ولكل ال

  

  . وشكر لكل الذين وقفوا إلى جانبي

  

  عاطف محمد طاهر أبو الرب



ج  

  : التعريفات
 

 الصحف اليومية

  الفلسطينية

هي الصحف الفلسطينية اليومية التي تصدر وتوزع في الضفة الغربيـة،             :

اعتبار مدينة القدس    التي تصدر في مدينة القدس، ب      القدسبما فيها صيحفة    

الحيـاة  وصـحيفة   األيـام،    وصحيفة   ،1967من األراضي المحتلة عام     

  .الجديدة

وهي . هي جريدة القدس حيث وردت، فإنها تعني الصحيفة اليومية القدس           :  القدس

تصدر فـي   . 1951صحيفة يومية سياسية أسسها محمود أبو الزلف عام         

ف ورئيس التحرير وليد أبـو      مروان أبو الزل  . القدس مديرها العام هو د    

  )حسب تعريف الصحيفة لنفسها.( الزلف

جريدة يومية  . حيث وردت في البحث فهي تعني صحيفة األيام الفلسطينية          :  األيام

 تصدر عن شـركة مؤسـسة األيـام للطباعـة           .سياسية مقرها رام اهللا   

غسان الضامن رئيس : مديرها العام.1995منذ العام   والصحافة والنشر

  ) حسب تعريف الصحيفة لنفسها(أكرم هنية : حريرالت

وهـي جريـدة    . حيث ترد فإنها تعني صحيفة الحياة الجديدة، الفلسطينية         :  الحياة

تأسـست فـي    . مقرها فـالبيرة  . يومية سياسية شاملة تصدر في فلسطين     

. ( مديرها العام ورئيس تحريرها حـافظ البرغـوثي       1995أواخر العام   

  ) فسهاحسب تعريف الصحيفة لن

المؤسسات 

  الشبابية

هي أي مؤسسة تحمل تصريحا أو ترخيصا من جهة حكوميـة رسـمية               :

  .يخولها العمل في القضايا ذات العالقة بالشباب

هي المؤسسات التي تعنى بالتوعية الثقافية، وتحمل أية مـسميات يكـون          :  المؤسسات الثقافية

  . ترخيصها صادر عن وزارة الثقافة

المؤسسات 

  عالميةاإل

هي المؤسسات ذات االهتمام بالقضايا اإلعالميـة، سـواء المتخصـصة             :

  .بشؤون الشباب أو التي تعتمد على الشباب

المؤسسات 

  االجتماعية

مؤسسات تحمل ترخيصا من وزارة الشؤون االجتماعية، وتهتم بـاألمور        :

  .االجتماعية للشباب

التنمية 
Development  

مجموعـة   يث استُخدم للداللة على عملية إحداثبداية في علم االقتصاد ح  :

من التغيرات الجذرية في مجتمع معين؛ بهدف إكـساب ذلـك المجتمـع             

على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايـد فـي    القدرة

لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة المجتمـع علـى االسـتجابة     نوعية الحياة



د  

تزايدة ألعضائه؛ بالصورة التـي تكفـل   والحاجات الم للحاجات األساسية

الحاجات؛ عن طريق الترشيد المستمر الستغالل  زيادة درجات إشباع تلك

   .وحسن توزيع عائد ذلك االستغالل الموارد االقتصادية المتاحة،

التفـاعالت المجتمعيـة بـين أطـراف      التنمية  التي تهدف إلى تطوير  : التنمية االجتماعية 

االجتماعية المختلفـة، المنظمـات    الجماعة، المؤسساتالفرد، : المجتمع

   .األهلية

تقرير عن حدث أو وضع أو حال أو تفكير أو مخطط، وهـذا التقريـر                 :  الخبر

يكتسب صفاته األخرى تبعاً لنوعية الصحيفة وتوجهها العام في صـناعة           

اإلعالم، وإن كانت صفات الجدية واآلنية،  وإثارة الفضول، واإلنـسانية           

  . لبساطة من األمور المرغوبة في أي خبروا

تأليف كتابي متوسط الطول قياساً على الخبر الكامل، يعرض فيه صاحبه             :  المقال

موضوعاً محدوداً وقد نظر إليه من زاوية معينة أو اتفاقاً ووجهة نظـر             

فيما أشار الدكتور محمد يوسف نجم إلى تعريفات        . يأخذ بها كاتب المقال   

المقال نزوة عقلية   " ورد على لسان الدكتور جنسون القائل     أخرى منها ما    

ال ينبغي أن يكون لها ضابط من نظام، هي قطعة ال تجري على نـسق               

  " معلوم وال يتم هضمها في نفس كاتبها

" التقرير الصحافي

  "الريبورتاج

فعل ميداني قبل أن يكون في آخر االمر نصاً مكتوباً، إنه لـيس تقريـراً                 :

ب على طاولة التحرير، في لحظات تأمل وتفكير، كما هو الحال           ذهنياً يكت 

مع المقال أو الخبر، بل هو تقرير عن حدث خارجي عايـشه أو رافـق                

تفاصيله المقرر الصحافي أو المندوب الـصحافي واقعيـاً وعمليـاً، أي            

شاهده وسمعه أو أعمل جميع حواسه لمتابعة وقائعه قبل أن ينقـل ذلـك              

  . كتابة

أما التحقيق الصحفي فهو فن آخر ومتطور من الفنون الصحفية، ورغـم              :  التحقيق

أن هناك ندرة في التحقيقات المنشورة في الصحافة الفلسطينية، فإن هناك           

بعض المحاوالت التي تحتاج لعمل وتطوير لتـستحق تـسميتها تحقيقـاً            

هـو عبـارة عـن    " صحفياً، وبشكل عام فإن التحقيق الـصحفي يعنـي        

ويل، وهو تقرير صحافي يهدف عرض مشكلة معينة، وهي         ريبورتاج ط 

غير مرتبطة بحدث أو مشكلة آنية، وقد يخصص التحقيق لبحث قضية أو            

ومن الضروري أن يشمل التحقيق دراسة المـشكلة مـن          . مشكلة قديمة 

جوانبها المختلفة، وطرح بعض الحلول لهذه المشكلة، كما تمليه الظروف          



ه  

ل في المقابلة الصحفية، فإن التحقيق الصحفي       هذا وكما هو الحا   . المحيطة

يحتاج من الصحافي اإلعداد الجيد، ودراسة المشكلة وأبعادها، والتعرف         

على تفاصيل وحيثيات هذه المشكلة، وضرورة أخذ فكرة عـن وجهـات            

نظر مختلف األطراف الذين لهم عالقة بالمشكلة، وذلـك حتـى ال يقـع              

كما أنه من الضروري أن     . مشكلةالمحقق الصحفي في أحابيل أطراف ال     

  .يحصل الصحافي على الدعم الالزم إلجراء التحقيق من مسئولية

المسؤولية 

  االجتماعية

البعض يرى إن هذه المسؤولية االجتماعية ال تعدو أن تكون بمثابة تذكير              :

. المؤسسات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الـذي تنتـسب إليـه          

ن مقتضى هـذه المـسؤولية ال يتجـاوز مجـرد           والبعض اآلخر يرى إ   

طوعية، دون إلزام، تقوم بها المؤسسات صاحبة الشأن        /مبادرات اختيارية 

والبعض اآلخر يرى إنها صـورة مـن        . بإدارتها المنفردة تجاه المجتمع   

ولكن فـي جميـع     . صور المالئمة االجتماعية الواجبة على المؤسسات     

دودها ال يتجاوز في وقتنا الراهن      األحوال فان جوهر هذه المسؤولية وح     

االختيارية التي تقوم بها المؤسـسات      /إطار المبادرات االيجابية الطوعية   

سواء من تلقاء نفسها، أو بالتعاون والتشاور والتنسيق مع غيرهـا مـن             

المؤسسات وبالتجاوز االيجابي وبحسن النية لكل متطلبـات ومقتـضيات          

حقول متسعة من المجاالت االقتصادية     االلتزامات القانونية المفروضة في     

واالجتماعية وااليكولوجية، بما في ذلك مراعاة كافة الحقـوق األساسـية     

  .لإلنسان

رسم تخطيطي بسيط وتعليق قصير، يرسم االبتسامة على الوجه، ويدعو            :  الكاريكاتير

القارئ أو المشاهد للتفكير بعمق في تفاصيل الرسم، ويأتي الرسـم فـي             

  .   في الغالب، وذلك بهدف تحسين الواقعإطار نقدي

  



و  

  الملخص
  

، "دور الصحف الفلسطينية اليومية فـي تنميـة المؤسـسات الـشبابية           "هذه الدراسة حملت عنوان     

تمحورت حول العالقة التي ربطت وتربط المؤسسات الشبابية بالصحف اليومية، وذلك من خـالل              

الشبابية، إضافة لموقف القائمين علـى هـذه        التعرف على ما نشرته هذه الصحف حول المؤسسات         

المؤسسات تجاه الصحف، وجنباً إلى جنب رؤية وسياسة الصحف تجاه المؤسسات الـشبابية مـن               

  .خالل مقابالت القائمين على الصحف

  

. وتناولت الدراسة الصحف اليومية الفلسطينية الرئيسية الثالث، وهي القدس واأليام والحياة الجديدة           

 .2006 وحتى نهاية عام 2001 الزمنية فقد غطت الدراسة الفترة الممتدة من بداية عام أما الحدود
 

أما الحدود البشرية فشملت محرري الصحف اليومية أو من ينوب عنهم في محاولة لتغطية الجانب               

وهناك مجتمع آخر تمثل بالقائمين على المؤسسات الشبابية، حيث         . المتعلق بفهم سياسة هذه الصحف    

عت عناصر هذا المجتمع فاشتملت على موظفين في المؤسسات الشبابية، وأعضاء في الهيئـات              تنو

  . القيادية للمؤسسات، ولم تستثن الدراسة المتطوعين من خالل اشتمال العينة على بعض المتطوعين
 

وما بحثته الدراسة تمثل من ناحية مراجعة الصحف اليومية وحصر ما نشرته هذه الصحف علـى                

. ها، وتحليل هذه المواد من حيث ألوانها، وأهميتها ودورها في تحقيق أي نوع مـن التنميـة                صفحات

وبحثت الدراسة في مواقف القائمين على المؤسسات الـشبابية وطبيعـة العالقـة التـي تـربطهم                 

بالصحف، وقياس مواقف هذه الفئة تجاه الصحف، كما بحثت أيضاً رؤية الصحف تجاه المؤسسات              

 . شبابية، وآلية معالجة الشؤون الشبابية من خالل مقابالت المحررين في الصحف اليوميةوالقضايا ال
 

خلل في العالقة التي تربط المؤسـسات الـشبابية         الوما دفع الباحث إلجراء هذه الدراسة مالحظته        

 تفرضه المسؤولية االجتماعية علـى      ابالصحف اليومية، حيث يرى الباحث أن على الصحف واجب        

فقد وجد الباحث من خالل مالحظته وبحثه أن الصحف ال تقوم بما هو مطلوب منها               . صحفهذه ال 

تجاه هذه المؤسسات، وحاول من خالل هذه الدراسة فحص فرضيته التي استند إليها، حيث افترض               

 . الباحث أن الصحف مقصرة تجاه المؤسسات الشبابية

  

م عدة أدوات من خالل إتباع مـنهج البحـث          وللتأكد من مدى صدق ما راح إليه الباحث فقد استخد         

التاريخي، ومنهج الدراسة الميدانية، وذلك باستخدام ثالث أدوات بحثية، وهي استبيان للتعرف على             



ز  

مواقف ممثلي الصحف، فيما استخدم الباحث استمارة بحث تاريخي لمراجعة ما نشرته الـصحف،              

 . لى الصحفوكذلك لجأ إلى استمارة مقابلة معمقة مع القائمين ع

  

وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج التي أشارت إلى صدق ما راح إليه الباحث في فرضياته                 

حيث بينت الدراسة أن مجموع ما نشرته الـصحف كـان دون المـستوى              . التي بنى عليها دراسته   

تناولت بها  المطلوب سواء من حيث الكم، أو من حيث نوعية ما نشرته، أو من خالل الطريقة التي                 

ورغم وجود تفاوت في أداء الصحف تجاه موضوع        . الصحف المؤسسات الشبابية والقضايا الشبابية    

البحث، إال أن النتيجة اإلجمالية تؤكد أن ما نشرته الصحف اليومية الـثالث كـان دون المـستوى                  

ألمر الذي  كما أوضحت نتائج الدراسة سطحية موقف المؤسسات الشبابية تجاه الصحف، ا          . المطلوب

 . يعزز قناعات الباحث، ويشير إلى توافق النتائج مع الفرضيات التي بنى عليها الباحث دراسته هذه

  

ومما أوصت به الدراسة ضرورة إعادة النظر بطبيعة العالقة التي تـربط الـصحف بالمؤسـسات                

ئمة األهـداف  الشبابية، وتطوير هذه العالقة من خالل وضع أهداف واضحة وقابلة للتحقيق ضمن قا       

كما أوصت الدراسة بضرورة عقد لقاءات بين صحفيين يعملون فـي           . التي تحاول الصحف تحقيقها   

. الصحف، وبين ممثلي المؤسسات الشبابية، بما يخلق حالة من الفهم المتبادل بين طرفي المعادلـة              

ـ                ل مـع   هذا كما أوصت الدراسة بضرورة تأهيل عدد من الصحفيين على أسـاليب التعامـل األمث

المؤسسات والقضايا الشبابية، بما يوفر للصحف مواد صحفية يمكنها أن تساهم فـي خلـق وعـي                 

ويؤدي في النهاية إلى تعزيز فرص تنمية المؤسسات الشبابية، بما يدفع باتجاه تنمية قطاع الشباب،               

  .وينعكس إيجابياً على المجتمع

 



ح  

The role of the Palestinian daily written press in the development of 
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Abstract 
 
This thesis is entitled "The role of Palestinian daily newspapers in the development of 
youth institutions". It sheds light on the relationship between youth institutions and daily 
newspapers by examining the nature of the youth institutions-related material featured in 
such newspapers. 
 
It also reviews the stance, vision and policy of such newspapers towards these institutions 
through interviews with key newspapers editors. 
 
The study addresses three major Palestinian official daily newspapers; Al Quds, Al Ayyam 
and Al Hayat Al Jadida, and covers the period between early 2001 and late 2006. It also 
thoroughly examines the role of editors or their deputies in an attempt to help perceive the 
policy of such newspapers in the best way possible. On the other hand, the study also 
covers the community of youth institutions which comprises a variety of elements 
including youth institutions staff, members of steering boards of such institutions, as well 
as some volunteers. 
 
The study seeks to collect and review all the relevant publications in these newspapers and 
analyzes such publications in terms of quality in order to identify their importance in the 
achievement of development. It also examines the reciprocity and mutual perception in the 
relation between newspaper editors and youth institutions and how these two view each 
other. The researcher presents a creative approach to address youth issues, derived through 
interviews with editors of daily newspapers. 
 
The researcher has decided to carry out this study after it has been brought to his attention 
that there is a malfunction in the relationship between youth institutions and daily 
newspapers. After close observation, the researcher has assumed that these newspapers do 
not fulfill their obligations towards such institutions. Accordingly, he has carried out this 
study to test the authenticity of these assumptions. 
 
To support his premise, the researcher has followed several research approaches such as 
historical research and field studies, and he used three classic research tools; a 
questionnaire for newspapers representatives, a historical research form intended to 
examine past publications of such newspapers as well as in-depth interviews with these 
representatives. 
 
The thesis concludes a set of findings that provide an evidence for the authenticity of the 
researcher's assumptions upon which this study is based. It argues that the relevant overall 
material published by newspapers was not sufficient in terms of quantity or quality, and 
that such material did not address the issues related to youth institutions adequately. 
Despite the variable performance levels of each newspaper regarding this matter, the 



ط  

overall result suggests that the performance of the three newspapers was not satisfactory at 
all. The findings underline the indifference with which the youth institutions view 
newspapers, which provides more evidence that the results and findings match the 
assumptions made under this study. 
 
The study recommends that the relationship between newspapers and youth institutions 
should be redefined and developed by setting feasible and well-defined objectives for these 
newspapers. It also recommends that meetings between newspaper journalists and 
representatives of youth institutions should be held on a regular basis in order to promote 
mutual understanding as well as cooperation and harmony. In addition, the study advocates 
the rehabilitation and training of journalists in terms of how to address youth institutions 
and relevant issues in the best and most effective approach. This will create an innovatory 
environment where newspapers offer a creative content that contributes to the promotion of 
youth institutions development, and therefore leads to the growth and development of the 
youth sector which subsequently adds positive effects on the greater community. 
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  الفصل األول 

______________________________________________________  

  خلفية الدراسة
  

   مقدمة الدراسة1.1
  

ـ  يعتبر شـعبا     فالشعب الفلسطيني . على مخزون كبير من الطاقة البشرية الشابة      فلسطين  تعتمد   ، افتي

يشكل الشباب الفلسطيني من    و  . نظرا الرتفاع نسبة المواطنين الذين هم من فئة الشباب        ،  ا شاب اوشعب

من المجموع العام للسكان في فلسطين، في حين تبلغ نسبة           % 36.5 ما نسبته    35-15الفئة العمرية   

من إجمالي عدد السكان، كما وتبلـغ نـسبة األطفـال فـي             % 32 سنة حوالي    24-10األفراد من   

لقطاع االجتمـاعي، مـن     مما يؤكد الدور المتعاظم لهذا ا     % 53.3عام  18المجتمع ممن هم اقل من      

نافلة القول التأكيد على أهمية الشباب في تقدم المجتمعات، وهي أهمية تجعلنا نسلم بضرورة التفكير               

والتخطيط الواعي لرعاية وتربية شبابنا خارج إطار التقليد واحترام حقوقه وتلبية حاجاته، وحـشد              

 بشكل سـليم وصـحي يـضمن تماسـك          اإلمكانات والموارد الالزمة لتحقيق هذه الرعاية والتربية      

عبـد  (): In-text-text style (.المجتمع واستمراره وصوالً إلى تحقيق تنميـة بـشرية مـستدامة   

  )2007العاطي،

  

 مسؤولية مجتمعية تقع على مؤسساته يعتبرب و بهفإن االهتمام   ونظرا لما لهذا القطاع من دور ريادي        

 هذا القطاع الواسع تعتبر ركيزة هامة فـي عمليـة           فنمط حياة . عاتق الدولة والمجتمع والمؤسسات   

فكما يقـول الفيلـسوف   . على مدى رقي المجتمع وتقدمها حقيقياالتنمية ألي مجتمع كان، بل ومؤشر 

وعليه مـن الـضروري أن تـولي        ". مستقبل األمة منوط بطاقات عناصرها الفتية     :" األلماني غوتا 

وبما أن اإلعالم يشكل السلطة     . تمام والرعاية الالزمين  السلطات المختلفة لهذا القطاع ومؤسساته االه     

الرابعة، وبالتالي يقوم بدور الرقيـب علـى عمـل الـسلطات الـثالث، التـشريعية والتنفيذيـة،                  
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. ويقوم اإلعالم بهذا الدور في إطار المسؤولية االجتماعية وخدمة للمجتمـع ومـصالحه            .والقضائية

عالم أن يتحمل مـسؤوليته كاملـة إزاء قطـاع الـشباب            وضمن هذه الرؤيا فإنه يتوقع من هذا اإل       

والمؤسسات الشبابية المختلفة، من حيث تغطية نشاطات هذه المؤسسات وتشجيع عملها ومراقبتهـا،             

لة والشفافية داخـل    ءوتوجيه المؤسسات الشبابية العتماد قواعد البناء الديمقراطي، وتعزيز قيم المسا         

  .األطر والمؤسسات الشبابية

  

 أيضا في عملية التنمية بشكل عام، بـل أصـبحت التنميـة             اً هام اًي عن القول أن لإلعالم دور     وغن

التنمية مفهوم اجتماعي سياسي حديث، برز في مختلف األدبيات         ف. واإلعالم مترابطين ارتباطا وثيقا   

، تنميـة فمن يقرأ ويتابع مستجدات الدراسات في مجال ال       . التربوية، يستخدم في العديد من المجاالت     

 عن التنمية الشاملة، والتنمية المستدامة، والتنمية البشرية، والتنميـة االقتـصادية،            تصادفه دراسات 

وال نبالغ إذا قلنا أن اسـتخدام       . وغيرها من المسميات التي تشير بصورة أو أخرى لمصطلح التنمية         

 فإن التنمية قد اقتحمـت   لذا. هذا المصطلح أصبح نوعاً من اإليحاء لمستوى معين من الرقي والتقدم          

  . مختلف الميادين
 

 بالنسق السائد، حيث أصبح هناك مجال وحقل فـي          ىخرأل ا ي ه ت تأثر )السلطة الرابعة (الصحافة  

ولو تصفح أحد أي صحيفة فلـسطينية       . الصحافة يطلق عليه الصحافة التنموية، أو اإلعالم التنموي       

 اًواعتقد أن جـزء   . لة اجتماعية حيال مجتمعها   كانت أم عربية، لتبين له أن هذه الصحف تحمل رسا         

من ذلك مجاراة للواقع، فيما جزء آخر منه يعبر عن حقيقة موقف الصحف، وطموحها بـالنهوض                

  . بالمجتمع الذي تنتمي إليه
  

وعلى هذا األساس فإن العديد من الدراسات واألبحاث أجريت حول عالقة اإلعالم، بالتنمية، ودور              

دور الصحافة الفلسطينية اليومية المكتوبة في تنمية       " بعنوان هذه الدراسة    وتأتي. اهاإلعالم في تحقيق  

 في   الفلسطينية جادة  لصحافة محاولة من الباحث لمعرفة ما إذا كانت ا        ."وتطوير المؤسسات الشبابية  

ل من   رسالة عالمية، ولكنها بأي حا     علما أن لها أيضا   الذي تنتمي إليه،     تحقيق رسالتها تجاه المجتمع   

كما تحاول هذه الدراسـة     .  األهم وهذا هو  مسئوليتها تجاه المجتمع الذي تنتمي إليه        تتحملاألحوال،  

وبمـا  . التعرف على مدى قدرة الصحف على المساهمة في تحقيق التنمية داخل المؤسسات الشبابية            

 كمـا    صفحاتها أن الصحافة أداة تأثير، وتحفيز، فإن دورها يقاس بما تقدمه من مواد إعالمية على             

 ومدى قدرة هذه المواد المنشورة في الـصحف المـساهمة فـي تنميـة               ونوعا ومساحة مخصصة  

  . المؤسسات الشبابية، وتمكينها من تحقيق أهدافها
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، والتي Agenda Setting "ترتيب األولويات"نظرية  وفي إطارها النظري تستند هذه الدراسة إلى 

 أن اإلعالم يرتب أولويـات   تؤكدل ثالثة عقود من الزمنخال  دراسة علمية500تدعمها أكثر من 

ومن حيث وجهة النظر وجزئيات القـضايا  ) المستوى األول( الجمهور، من حيث أولويات القضايا

، وهـي  Framing "التأطير"و Priming "اإلبراز"النظرية تدعمها نظريتا  وهذه). المستوى الثاني(

ه أن اإلعالم يحدد األولويات ويرسـم الـصور الذهنيـة    بشكل يصعب التشكيك في بمجموعها تؤكد

النظر، وأن الناس عبر الزمن تتشرب هذه الرؤى بشكل كبير، ويصبح كثير مـنهم   ويؤطر وجهات

مدى إن هذه النظريات تؤكد ) 2007ر،ابك(): In-text-text style(. في تفكيره وقراراته أسيرا لها

مجتمع ال يستفيد من الشباب، وخلق أجيال تتوالى فـي  بناء   رؤى إعالمية خاطئة في وجودخطورة

ما تقوم به الصحافة الفلسطينية تجـاه        ال بد لنا من دراسة     نفس اإلطار، من هنا ومن هذه المنطلقات      

  .المؤسسات الشبابية في فلسطين

  

ـ      و الجمهوروقبل دراسة تأثير الصحافة في تحديد أولويات         ن تأثيرها في المؤسسات الشبابية، فإنه م

الضروري التعرف على هذه المؤسسات، من حيث عددها، وتوزيعها، واهتمامهـا، وعالقـة هـذه               

وبدون ذلك ال يمكن لنا أن ندرس تأثير الصحافة علـى           . المؤسسات بالمجتمع والدور الذي تقوم به     

وحسب الدراسات المتوفرة فإن عدد هذه المؤسسات حسب طالل أبو عفيفه وصـل           . هذه المؤسسات 

كمـا أن   .  من قبل وزارة الشباب والرياضة     ا مرخص ا شبابي ا ومركز ا نادي 345 إلى   2002في عام   

أبـو  . ( في المحافظات الشمالية والجنوبية من منـاطق الـسلطة الوطنيـة           ا نسوي ا مركز 47هناك  

وهي موزعة على العديد من المجاالت، فمنها االجتماعي، ومنها الثقافي، ومنها مـا             ) 2004عفيفة،

  .ة، ومنها ما يهتم بشؤون ذوي االحتياجات الخاصةيعنى بالمرأ

  

وال تعتبر هذه األرقام نهائية، فهناك العديد من المؤسسات التي تعمل بدون ترخيص، أو تلك التـي                 

تعمل بترخيص من قبل هيئات أهلية، مثل المراكز التابعة للبلديات، وتلك التابعـة لوكالـة غـوث                 

معيات والمراكز الشبابية، واألندية الشبابية يزيد علـى ذلـك          وتشغيل الالجئين، وبذلك فإن عدد الج     

وال بد من اإلشارة إلى أن البحث الذي نحن بـصدده، يتنـاول             . العديد الوارد في دراسة أبو عفيفة     

المؤسسات الشبابية، ما عدا الرياضية منها، وذلك ألن األمر ال يتعلق بتغطية النشاطات الرياضـية،            

   .على الرغم من أهميتها

  

أما عن أهم المعيقات التي تواجه عمل هذه المؤسسات، فقد أشارت العديد من الدراسات، إلى نقص                

وعليه فإن العديد من هذه المؤسـسات، إمـا         . الوعي الجماهيري بدور وأهمية المؤسسات الشبابية     

. توقف عن العمل، وإما يواجه مشاكل وصعوبات في تحقيق الرسالة التي انطلـق علـى أساسـها                
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حسبما يرى الباحث فإن أسباب تعثر الكثير من هذه المؤسـسات، يـأتي بـسبب الفوضـى فـي                   و

كما أن مـن أسـباب تعثـر عمـل هـذه            . الترخيص، وتضخم عدد المؤسسات، وتناقض أدوارها     

  . المؤسسات نقص التمويل، الذي يؤدي إلى توقف العديد من المؤسسات الشبابية

  

   مبررات الدراسة2.1
 

  :حول ما يلي الدراسة تتمحور  مبررات
 

ينبني مفهوم المشاركة المجتمعية في عملية التنمية من خالل المؤسسات والتي تشكل  •

 .مؤسسات الشباب جزءا هاما

المجتمع الفلسطيني مجتمع شاب  ظهر فيه العديد من المؤسسات الشبابية في المجتمع  •

 .وتوضيح توجهاتهمالفلسطيني على نطاق واسع وأصبحت تلعب دورا في تأطير الشباب 

تأسيس الكثير من وسائل اإلعالم الحديثة ونموها المضطرد خاصة في األلفية الثالثة في  •

 وبمختلف أنواعها من الوسائل الجادة إلى الترفيهية إلى ،مجاالت المكتوب والمرئي والمسموع

 .الربحية

سؤوليات تجاه الصحافة المكتوبة تعتبر من أقدم وسائل اإلعالم،وعليها وقعت أولى الم •

 .      المجتمع وقضاياه ومنها انطلقت النظريات اإلعالمية المختلفة

قلة الدراسات والبحوث التي تشمل موضوع هذه الدراسة تشكل مبررا لسد هذا الفراغ ولو  •

 .بشكل جزئي والتأسيس لبحوث جادة في هذا المجال

 المؤسسات الشبابية في  تهدف الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين دور اإلعالم ودور •

 .عملية التنمية

استخالص نتائج تفيد المجتمع بمكوناته المختلف وتفيد األطراف المكونة لمرتكزات الدراسة  •

 .في تصويب هذه العالقة وتطويرها) اإلعالم والمؤسسات الشبابية وتنمية المجتمع (الثالثة 

ياتها إزاء العملية التنموية افة الفلسطينية والمؤسسات الشبابية أمام مسؤولحوضع الص •

 .وبناء السياسات واالنتقال من حالة العفوية إلى التخطيط المدروس

 . الحصول على درجة الماجستير في تخصص التنمية وبناء المؤسسات من جامعة القدس  •

  

   مشكلة الدراسة 3.1   

  

  : تتلخص مشكلة الدراسة في بعدين وقضيتين
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ذي لعبته الصحافة الفلسطينية اليومية المكتوبة في تنمية طبيعة الدور الالقضية األولى  •

  .وتطوير المؤسسات الشبابية

نظرة القائمين على المؤسسات الشبابية تجاه دور الذي تقوم به أما البعد الثاني فيتمثل في  •

   .الصحف في تعزيز وتنمية المؤسسات للقيام بالدور المطلوب منها

  

    أهمية الدراسة4.1

  

ومن .  أن اإلعالم بشكل عام والصحافة بشكل خاص تشكل أداة تغيير وتطوير وتثقيف            يرى الباحث 

هنا فإن تنمية دور هذه الصحف وتوجيهها باالتجاه المطلوب من شأنه أن يساهم في خلق حالة مـن                  

والعتقاد الباحث بالدور الهام المفتـرض للـشباب فـي أي مجتمـع،             . الوعي والتنمية في المجتمع   

وال يمكن التطوير بـدون     . لسطيني بشكل خاص، فال بد من تطوير أداء هذه الصحف         والمجتمع الف 

التعرف على الواقع، وتشخيصه، فمن جهة يمكن تعزيز اإليجابي، ومن جهة ثانية رفض وتحييد كل               

  : وتكمن أهمية الدراسة فيما يلي. لذا جاءت هذه الدراسة من هذا المنطق. ما هو سلبي

  

 .ع البحث بهذه الطريقةوكونها من أوائل الدراسات التي تتناول موضن أهمية الدراسة بكمت •

ال القضايا المجتمعيـة  حييحاول الباحث من خالل بحثه أن يساهم في تعديل مسار الصحف           •

 . بشكل عام، من خالل التناول الصحيح لقضايا المؤسسات الشبابية

ة بـين الـصحف اليوميـة       مكامن العالق على  أهمية أخرى تكتسبها الدراسة بتسليط الضوء        •

 . والمؤسسات الشبابية

من شأن إنجاز هذه الدراسة أن تمكن الباحثين لمواصلة البحث في تطوير األدوار المنوطة               •

 .بالصحف بشكل خاص، ووسائل اإلعالم بشكل عام

تقديم نتائج الدراسة للقائمين على اإلعالم لالستفادة منها، وكذلك تقديمها للمـسؤولين فـي               •

 . ذات الغرضالسلطة ل

الدراسة تشكل محور اهتمام الباحث من منطلق عمله في مجال الصحافة، وتمكن الباحـث               •

 .من المساهمة في تطوير أبحاث حول دور الصحافة
 
   أهداف الدراسة5.1 

  

ة، وقد جاءت هذه األهداف كمـا       وضع الباحث العديد من األهداف أمام عينيه وهو يعد هذه الدراس          

  :يلي
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صحف الفلسطينية اليومية المكتوبة في تطوير وتنمية المؤسـسات الـشبابية،           معرفة دور ال   •

وخدمة قطاع الشباب، وذلك من خالل ما تنشره هذه الصحف حول المؤسسات الشبابية، وتحليل هذه               

  .المواد، لمعرفة تأثير هذه المواد وقدرتها على المساهمة في تنمية المؤسسات الشبابية

 . إستراتيجية خاصة بالصحف تجاه المؤسسات الشبابيةمعرفة وجود أو عدم وجود  •
 

  : وهناك العديد من األهداف الفرعية المنبثقة عن هذا الهدف، وهي كما يلي

  

معرفة عدد المواد المنشورة على صفحات هذه الصحف،  وأنواع هذه المـواد مـن حيـث                  •

  .خبر، مقال، تقرير، تحقيق"الفنون الصحفية

 . تنمية المؤسسات الشبابية/ لمنشورة من حيث عالقتها بالتنميةمعرفة مدى أهمية المواد ا •

معرفة من يعد هذه المواد هل هي الصحيفة أم المؤسسة الشبابية نفسها، وكذلك معرفة عـدد             •

 .المقاالت المنشورة حول المؤسسات الشبابية، والتعرف على عالقة الكاتب بالمؤسسات الشبابية

 إستراتجية تجاه المؤسسات الشبابية، وإن كـان لـديها          معرفة إن كان لدى الصحف اليومية      •

 إستراتيجية فما هي هذه اإلستراتيجية؟

 .التعرف على عالقة الصحف اليومية بالمؤسسات الشبابية •

معرفة عالقة المواد المنشورة بالصحف اليومية، بمدى التزام هذه المؤسسات بنشر إعالناتها             •

 .في الصحف المختلفة

المنشورة في تعزيز وتنمية دور المؤسسات الشبابية في القيام بدورها تجاه           معرفة أثر المواد     •

 . الشباب

  

   أسئلة البحث6.1

  

ولحصر جهده وضع الباحث عدداً من األسئلة وحاول البحث عن إجابات لهذه األسئلة ليتأكـد مـن                 

  :فرضيته، وليتحقق من أهدافه، وهذه األسئلة كما يلي

  

اليومية الفلسطينية في مجال تنميـة وتطـوير المؤسـسات      هل هناك دور تقوم به الصحف        •

  الشبابية، وما هي طبيعة هذا الدور، وهل ينبثق من إستراتيجية محددة؟ 

ما هي عدد المواد الصحفية المنشورة في مختلف الصحف اليومية، وما هي نوعيـة هـذه                 •

 المواد من حيث أنواع الفنون الصحفية المختلفة؟
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هـل  " لسطينية رؤية أو إستراتيجية حول المؤسسات الـشبابية،         هل يوجد لدى الصحف الف     •

 ؟"هناك حيز مخصص لهذه المؤسسات في الصحف بشكل دائم

هل راعت الصحافة الفلسطينية واقع المؤسسات الشبابية، وهل أفـسحت المجـال للـشباب               •

 أنفسهم للكتابة على صفحاتها ؟

 ية المؤسسات الشبابية، وكيف ذلك؟ المنشورة في الصحف تساهم في تنمالمواد الصحفيةهل  •

ما هو مضمون المواد المنشورة من حيث معالجتها لقضايا الشباب والمؤسسات الـشبابية،              •

 وكيف تناولت الصحافة الفلسطينية المؤسسات الشبابية؟

هل حظيت المؤسسات الشبابية بمعاملة خاصة فيما نشر من حيـث، الموقـع، اإلخـراج،                •

 والحجم؟

 ألكثر اهتماما بتنمية وتطوير المؤسسات الشبابية؟أي الصحف كانت ا •

 كيف ينظر أعضاء المراكز الشبابية للصحف الفلسطينية من حيث دورها تجاه مؤسساتهم؟ •

  هل يعتقد القائمون على المؤسسات أن الصحف تقوم بدورها حيال المؤسسات الشبابية؟ •

  قتها بالصحف؟هل تقوم المؤسسات الشبابية بالدور المطلوب منها لتمكين عال •

إن كان هناك خلل في العالقة بين الصحف والمؤسسات الشبابية على من تقـع المـسؤولية                 •

  على الصحف أم على المؤسسات الشبابية ذاتها؟  
 

   فرضيات الدراسة7.1

  

  :تمثلت فرضيات الدراسة فيما يأتي

  

بابية، وغيـاب   غياب أية استراتيجيات للصحف الفلسطينية فيما يتعلق بتنمية المؤسسات الش          •

  .الدور الفعال للصحافة الفلسطينية المكتوبة اليومية في تنمية المؤسسات الشبابية

 : وينبثق عن هذه الفرضيات العديد من الفرضيات الفرعية كما يلي •
 
o نقص المواد المنشورة حول المؤسسات الشبابية في فلسطين .  

o ي الصحف الفلسطينية والحجمتهميش المواد المنشورة من خالل الموقع واإلخراج لها ف. 

o اقتصار المواد الصحفية المنشورة على المواد الخبرية. 

o                  نقص أو غياب المقاالت التي تعنى بالمؤسـسات الـشبابية، سـواء كانـت تحليلـة أو

 .تشخيصية

o نقص وغياب التحقيقات والتقارير الصحفية التي تتعلق بعمل وأداء المؤسسات الشبابية. 



 

 8

o    ام الشباب للمساهمة في عرض تجاربهم في العمل المؤسساتي عبر          عدم إفساح المجال أم

 .الصحف

o اختالل العالقة بين المؤسسات الشبابية جهة والصحف اليومية الفلسطينية من جهة ثانية . 
 

   حدود الدراسة8.1

  

كما هي كل الدراسات، فلهذه الدراسة حدود زمانية ومكانية، وحدود بشرية، قد جاءت هذه الحـدود                

  : ضوابط فرضتها الدراسة، وهي كما يليضمن 

  

 حول  ،2006-2001تغطي الدراسة أداء الصحف الفلسطينية ما بين الفترة         : الحدود الزمنية  •

وفيما يتعلق بموقف القائمين على الصحف، وموقـف المؤسـسات الـشبابية،            . المؤسسات الشبابية 

، باعتبار أن هـذه الفتـرة       2009-2006فالحدود الزمنية تتعلق بالفترة الحالية التي تمتد على مدار          

ت المسؤولة في المؤسسات الشبابية، هذا فيما تعذر الوصول         وحدة زمنية واحدة من حيث ثبات الهيئا      

 .، نظراً لتغير هذه الهيئات2006-2001لمسؤولي هذه المؤسسات في الفترة الممتدة من 

ا تصدر في الضفة الغربيـة،      الصحف الفلسطينية اليومية الثالث، وجميعه    : الحدود المكانية  •

وكـذلك فـإن حـدود الدراسـة     ". 1967األراضي المحتلة عام    " وتغطي مناطق السلطة الفلسطينية   

 . بخصوص المراكز الشبابية هو الضفة الغربية

حيث تقتصر الدراسة على بحث ومقابلة عدد محدود من محرري الصحف           : الحدود البشرية  •

 من ينوب عنهم من قسم الشؤون المحلية، حيـث أن متابعـة             الفلسطينية، سواء رؤساء التحرير أو    

 .الشؤون الخاصة بالمؤسسات الشبابية، هي من عمل المحرر في الشؤون المحلية

  

   األساليب البحثية9.1

  

يقوم البحث على دراسة مكتبية أرشيفية، من خالل مراجعة ورصد الصحف الفلسطينية المـستهدفة              

ولجأ الباحث لهذا المنهج نظـراً ألهميـة        . الكميهج الوصفي وتحليل    بالدراسة، ويعتمد الباحث المن   

جمع وتحليل المواد موضوع البحث، حيث أنه من خالل دراسة األرشيف، يمكـن التعـرف علـى                 

كمـا يعتمـد    . البيانات المطلوبة، وتكمن أهمية البحث في تحليل مضامين المواد موضوع الدراسة          

انية في جانب مهم من البحث، وذلك بدراسة واقـع المؤسـسات   الباحث في بحثه على الدراسة الميد   

  . الشبابية وعالقتها بالصحف اليومية الفلسطينية
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مد الدراسة على ثالث أدوات هي استمارة مالحظة لجمع البيانات مـن            تأما بخصوص األدوات فتع   

لـشبابية،  الصحف اليومية، وما نشرته الصحف الفلسطينية من مواد صحفية تتعلـق بالمؤسـسات ا             

مل، علـى   تولضمان نجاح هذه األداة ال بد من تصميم نموذج خاص يش          . وقطاع الشباب بشكل عام   

، أداة ثانية وهي المقابلة المعمقة    فيما اعتمد الباحث على     . األسئلة المطلوبة وتفريغها بما يخدم البحث     

مل مع ملـف الـشباب   وذلك لجمع البيانات والمعلومات حول استراتيجيات الصحف الفلسطينية للتعا    

وهناك أداة ثالثة تتعلق بجمع بيانات ومعلومات من قطاع المؤسسات الشبابية،           . والمؤسسات الشبابية 

  . ويرى الباحث أن أنسب طريقة لجمع البيانات من هذه الفئة، هو االستمارة

  

 إجراءات الدراسة  10.1

  

، فقد  الكميخاص، فعلى صعيد تحليل     وحيث أن الباحث قرر استخدام ثالث أدوات، فلكل أداة إجراء           

أعد الباحث استمارة، ضمنها مختلف األسئلة التي تجيب على تساؤالته بخصوص دور الـصحف،              

هذا وبعد أن تم مـسبقاً      . وبعد أن ينتهي من ذلك يقوم بتجربة االستمارة ليتأكد من صالحيتها للبحث           

ة على مدار ست سنوات، فسيتم تحديد       تحديد مجتمع الدراسة، وهو جميع األعداد من الصحف اليومي        

  . عينة تتالءم وحجم المجتمع

  

ـ  ستمارةتصميم ا تم  أما بخصوص مراكز الشباب والمؤسسات الشبابية األخرى، فقد           علـى  ا يوزعه

وذلك بعـد فحـص االسـتمارة للتأكـد مـن           . هذه المراكز، ويتم بعد ذلك تفريغ البيانات وتحليلها       

هذا وسيتم توزيع االستمارة على عينة من مجتمـع الدراسـة،           . صالحيتها، وصدقها وموضوعيتها  

علماً أن مجتمع الدراسة المؤسسات الشبابية في محافظات الضفة الغربية، والعينة يتم تحديدها بنـاء               

  . على عدد هذه المؤسسات

  

ن وبخصوص األداة الثالثة والمتعلقة برؤساء تحرير فقد صمم الباحث استمارة مقابلة، جمع فيها بـي              

األسئلة المحددة واألسئلة المفتوحة، وذلك للتعرف على موقف الصحف مـن نـشر الموضـوعات               

وقد قام الباحث بتجربة االسـتمارة، وقـام بتعـديلها          . واألخبار التي لها عالقة بالمؤسسات الشبابية     

نـادر سـعيد    . د وعرضت جميع االستمارات على محكمين هم     . بناءعلى نتائج التجربة التي أجراها    

حاضر في علم االجتماع في جامعة بيرزيت ومدير معهد دراسات التنمية في الجامعة وباحث فـي       م

   للتأكـد مـن   صبحي حمدان دكتوراة في الصحافة ومحاضر في جامعة بيرزيت    .شؤون التنمية ود  

واستخدم الباحث أداة المقابلة، حيـث أجـرى        . صالحية وصحة األدوات التي ذهب إلى استخدامها      
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 رؤساء تحرير الصحف اليومية الثالث، أو من ينوب عنهم وذلك ألن مجتمـع الدراسـة                مقابلة مع 

  . صغير، ويمكن الوصول إليه بشكل يسير

  

   مجتمع وعينة الدراسة11.1

  

. نظراً لتعدد أوجه الدراسة، فهناك ثالث مجتمعات للدراسة، ولكل مجتمع خصوصية، وعينة مختلفة            

صحف اليومية الفلسطينية التي صدرت في منـاطق الـسلطة          فمجتمع الدراسة األول هو مجموع ال     

الوطنية، وهي صحيفة القدس، صحيفة األيام، وصحيفة الحياة الجديدة، على مدار الـسنوات التـي               

 عدد صدرت على مدار     6570تشملها الدراسة وهي ست سنوات،  ويبلغ عدد هذا المجتمع حوالي            

 صحف قيد البحث اعتمـاد العينـة العـشوائية          أما العينة يفضل في ظل وجود ثالث      . ست سنوات 

الطبقية وتوزيع العينة باستخدام أسلوب التخصيص المتساوي  والسبب في ذلك كونه يمكن تقـسيم               

وهنا المجتمـع هـو القـدس،األيام،       . الى مجموعات أو طبقات متجانسة    ) مجتمع الدراسة (المجتمع  

مها معروفا، وتقريبا الطبقات أو لمجموعـات       ونظراً لتجانس المجموعات ولكون حج    . الحياة الجديدة 

يمكـن  .متساوية الحجم على اعتبار أن الصحف الثالث قد صدرت بانتظام طيلة الفترة قيد الدراسة             

كأن نعتمد مثال   . استخدام عينة عشوائية بسيطة صغيرة الحجم نسبيا تمثل كل مجموعة تمثيال مناسبا           

 10 -8 عددا من كل صحيفة تـوزع بمعـدل          60- 50بواقع  ، عددا 180-150عينة عدد أفرادها    

  . تقريباً% 3-2.5أعداد لكل سنة من كل صحيفة أي بنسبة تتراوح بين 

  

أما المجتمع الثاني فهو مجتمع المحررين، وهنا فإن الباحث يلجأ ألسلوب اختيار عدد محـدد مـن                 

محرري القضايا  المحررين، وهم رؤساء التحرير أو من ينوب عنهم، ومحرري الشؤون المحلية، و           

  . الشبابية، إن وجدوا، أو محرري الصفحات االجتماعية

  

أما بخصوص مجتمع المؤسسات الشبابية، فهي جميع المؤسسات والمراكز المنضوية تحـت وزارة             

الشباب والرياضة، أو تلك التي لها ترخيص من قبل وكالة غوث الالجئين، أو البلديات، في الضفة                

 مؤسسة، هذا دون األندية الرياضية، التي لم تـشمله          120ألولي بما يقارب    ويقدر عددها ا  . الغربية

% 40سيتم أخذ عينة من المجتمع بما يخدم تحقيق الغايات العلمية للبحث، وذلك بما يعادل               . الدراسة

من مجموع المجتمع، ويتم توزيعها حسب التقسيمات الجغرافية، وحـسب وزن كـل طبقـة مـن                 

بار كل محافظة طبقة، وعليه يتم توزيع االسـتمارات بنـاء علـى عـدد        الطبقات، بحيث يمكن اعت   

، كما راعـى     العام لعدد المؤسسات الشبابية    المؤسسات الشبابية في كل محافظة، نسبة إلى المجموع       

  .الباحب تخصصات هذه المؤسسات
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هذا وقد استعان الباحث بمقابالت مع عدد من مديري التحرير أو من ينوب عـنهم فـي الـصحف                   

وهذه المقابالت جاءت   . اليومية، وذلك حول تصوراتهم وسياسات الصحف تجاه المؤسسات الشبابية        

  .  للتعرف على موقف الصحف من المؤسسات الشبابية، وقطاع الشباب بشكل عام

  

   مصادر البحث12.1

  

محليـة  حاول الباحث تنويع مصادره بما يغني الدراسة، ويقدم للقارئ دراسة تشكل إضافة للمكتبة ال             

  : في موضوع الدراسة، وهذه لمصادر كما يلي

  

/ ، ومسؤولي المؤسسات  المصادر األولية، وهي المقابالت التي سيتم إجراؤها مع مسؤولي الصحف         

مقابالت شخصية معمقة مع رؤساء التحرير، ومحرري الصفحات المحلية في الصحف، أو محرري             

. ن الشبابية وقضايا المؤسـسات الـشبابية      الصفحات الشبابية في حال وجود محرر مختص بالشؤو       

باإلضافة للمصادر الثانوية، وهي المواد المنشورة في الصحف، وبعض الدراسـات ذات العالقـة،              

  . وهناك دراسات فلسطينية حول دور الصحافة، وأخرى حول واقع المؤسسات الشبابية

  

   آليات جمع البيانات13.1

  

باحث سيتعمد أكثر من آلية لجمع بيات الدراسة من مجتمعـات           نظراً لتنوع األدوات البحثية، فإن ال     

فسيقوم بجمع البيانات من الصحف بمراجعة أرشيف الـصحف         . الدراسة، وفق متطلبات كل مجتمع    

اليومية الموجود في إحدى المكتبات العامة، واألعداد التي لم تتوفر في األرشيف تمت مراجعتها في               

 في الـصحف، وحـصر      )عينة الدراسة (  بعض الصفحات  أرشيف الصحف نفسها، حيث يتم رصد     

فئة ،حسب الفئات، فئـة الـشكل     ( المواد المنشورة في هذه الصفحات، ومن ثم تبويبها حسب نوعها         

  . لهذا الغرض1.1، وقد صمم الباحث استمارة رقم )ن، اإلخراج بمعنى عنصر اإلبرازالمضمو

  

المتمثل بممثلي المؤسسات الشبابية، فـسيتعمد      أما بخصوص جمع البيانات من أفراد المجتمع الثاني         

 على أفراد العينة التي يمكنها تمثيـل هـذا المجتمـع            ،2.1 ملحق رقم    الباحث على توزيع استبيان   

  .جغرافياً وقطاعياً

  

وفيما يتعلق بالمقابلة، فيرى الباحث أن تكون مقابلة مباشرة مع األشخاص المعنيين، وإن تعذر ذلك 

النترنت وإرسال المقابلة وأسئلتها عبر البريد االلكتروني، أو بواسطة الفاكس، يمكن االستعانة با
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ولكن هذا الخيار، خيار البريد أو الفاكس، ليس هو الخيار المفضل، ولكنه بديل عن المقابلة 

 ويمكن إجراء المقابلة الشخصية بمساعدة طرف ثالث مثال وهذا أضمن من الفاكس .المباشرة

  . 3.1، ويمكن الرجوع لالستمارة رقم  من الوسائلواالنترنت وغيرها

  

  العقبات 14.1

  

  : واجه الباحث العديد من العقبات أثناء بحثه، وتمثلت هذه العقبات بما يلي

  

أوالً عدم تعاون رؤساء تحرير الصحف بالشكل المطلوب، حيث لم يجب أي مـنهم علـى                 •

 . ي في الدراسةأسئلة البحث، وتركوا ذلك آلخرين، وهذا شكل معيق حقيق

العقبة األخرى التي اعترضت البحث هي صعوبة الوصول لمسؤولي المؤسسات الشبابية في             •

، األمر الذي استعض عنه الباحـث ببحـث المـسؤولين عـن             2006-2001الفترة الممتدة ما بين     

، وكان أفضل لم تـسنى الوصـول لمـسؤولي          2009-2006المؤسسات الشبابية في الفترة ما بين       

 . ات عن الفترة الرئيسية للبحثالمؤسس

 نقص المراجع ذات العالقة بموضوع الدراسة في المكتبات المحلية، حيث أن مـا تـضمه                •

  .  المكتبات العامة حول الموضوع نادر ومكرر، وقديم

  

   خطة الرسالة15.1

  

  :جاء توزيع الرسالة على الفصول كما يأتي

  

 األجزاء التمهيدية :الفصل األول •

تعريف بالتنمية، وتاريخ ظهور المصطلح في األدبيات، والفرق بين التنميـة           : يالفصل الثان  •

والنمو، التنمية المستقلة، التنمية البشرية، التنمية المستدامة، التنمية الـشاملة، واإلعـالم التنمـوي              

 .وخصائصه

فة تاريخ الصحافة ونشأتها في فلسطين، والمراحل التاريخية المختلفة للـصحا         : الفصل الثالث  •

  . في فلسطين، ومواصفات ودور الصحافة في كل مرحلة من هذه المراحل

مؤسسات المجتمع  المدني في فلسطين، والشباب والمؤسسات الشبابية فـي           : الفصل الرابع  •

فلسطين، ومفهوم الشباب في اللغة، وتصنفيات المؤسسات الشبابية في فلسطين، وتوزيع المؤسسات            

  ..جه هذه المؤسساتجغرافياً، والمشاكل التي توا
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نتائج الدراسة، نتائج الدراسة التاريخية، ونتائج الدراسة الميدانية، ونتـائج          : الفصل الخامس  •

  . المقابالت مع ممثلي الصصحف، وتحليل هذه النتائج كمياً، ومنطقياً

  . االستناجات والتوصيات: الفصل السادس •

 . فهارساألجزاء الختامية، المالحق، والمراجع،: الفصل السابع •
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

   والدراسات السابقةاإلطار النظري

  
  التنمية 1.2

  

التنمية مصطلح حديث نسبياً، فهو وجد في ظل التغيرات التي واكبت الثورة الصناعية، وهو من 

. ماعية والسياسية، التي عرفها وتداولها العالم في مختلف المجاالتبين مئات المصطلحات االجت

وبشكل عام فإن حداثة المفهوم، أضفت عليه بعض الغموض والعمومية، فلم يتفق العلماء على 

إن مفهوم التنمية له دالالت مختلفة، وينظر له من عدة جوانب، فمنها . تعريف محدد لمفهوم التنمية

ي، والثقافي، وأكثر من ذلك هناك تنمية إدارية، وتنمية موارد بشرية، بل االجتماعي، واالقتصاد

  . راح البعض يتحدث عن مفهوم التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة

  

ومما ال شك فيه أن تعدد وجهات النظر، واختالف الباحثين والكتاب في التوصل لتعريف محدد 

وهذا .  مواكبة الواقع المتطور، وكذلك حداثة المفهوملمفهوم التنمية نابع من أهمية هذا المفهوم في

ورغم . الغموض وإن كان واضحاً في الثقافة العربية، فإن هناك غموضاً يكتنفه في مختلف الثقافات

االختالفات التي بدت واضحة في تقديم تعريفات له، إال أن هناك بعض التعريفات التي تتفق في 

  .، وأبعادهامجملها حول عدد من عناصر التنمية

  

ومع تعدد . وقد أورد الباحث تعريفاً للتنمية، وأدرج هذا التعريف في بند المصطلحات والتعريفات

التعريفات حول هذا المصطلح فقد اكتفى الباحث بهذ التعريف إلداركه بعدم ضرورة إدراج المزيد 

  . من التعريفات حول المصطلح، وذلك ألنه ال يوجد إجماع حول التعريف
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   بدايات ظهور مصطلح التنمية2.2
 

ظهر مفهوم التنمية وما يتصل به كمصطلح استخدمه الباحثون والمحللون نتيجة التغيرات التي 

فمنذ بداية عصر االستعمار نظرت البالد الغربية المتطورة إلى البالد . حدثت في العالم عموماً

 االستعمارية تجاه الدول  حيث برزت هذه النظرة في سلوك الدول،األخرى نظرة استعالئية

وكان من األساليب التي . المتحررة حديثاً من االستعمار، أو تلك التي ال زالت تحت نير االستعمار

استخدمتها هذه البالد المستعِمرة في محاولة إلبقاء سيطرتها على الدول الواقعة تحت االستعمار، 

وقد برز . بخيراتها وأرادت السيطرة عليهاادعاء األولى رغبتها بتطوير وتنمية البالد التي طمعت 

وكان من الطبيعي أن تحدد البالد الغربية , هذا بصورة واضحة وجلية منذ الحرب العالمية الثانية

بسبب ,  المعايير التي تفرق بين التقدم والتحضر وبين ما هو متخلف وما هو حضاري المستعِمرة

لتي وضعت للتمييز بين البالد المتخلفة والبالد المتحضرة وكان من أهم المعايير ا .سيطرتها وتغلّبها

والذي ينعكس على الوضع المجتمعي والمعاشي , مدى االزدهار االقتصادي والسياسي والعلمي

وفي خضم هذا الصراع برزت .  ويحدد مدى قوة الدولة وتأثيرها في األحداث العالمية،لألفراد

 المتقدمة، الدول المتخلفة وغيرها من المصطلحات، التي مصطلحات التنمية، الدول النامية، الدول

  )2006زيدان،(:  )In-text style(. تعتبر من إفرازات المرحلة

  

ومهما يكن فإن مصطلح التنمية، وإن استخدم قديماً، وال يوجد ما يمنع، فإنه مصطلح حديث، ويكاد 

لح ومدلوالته ال بد لنا من البحث ولإلطالع على أبعاد هذا المصط. يكون من إبداع القرن العشرين

في المدارس المختلفة، وكيف عرفت مصطلح التنمية، والفروع المختلفة للتنمية، وصوالً لمفهوم 

  . التنمية الشاملة، والتنمية المستدامة، وغيرها من تفرعات التنمية

  

 التخلف والفقر، وحسب مراجعة العديد من األدبيات، فإن االهتمام بالتنمية جاء للتخلص من مظاهر

وقد زاد االهتمام بالتنمية، وصارت الشغب الشاغل للعديد من . الذي عانت منه عشرات الدول

  . الباحثين، ورجال االقتصاد بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك للتخلص من آثار الحرب وانعكاساتها

  

: مام بالتنمية لسببين رئيسيين   فإنه أرجع االهت  " كتابه التخلف والتنمية  "وحسب عمرو محيي الدين في      

األول متعلق بطبيعة التغيرات السياسية التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانيـة، والـسبب الثـاني                

ومهما يكن األمر فقد ربط عمرو محيي الدين بين التطـور           . أسباب متعلقة بتطور الفكر االقتصادي    

وهذا أمـر منطقـي     .  أحدهما في اآلخر   االقتصادي والتطور السياسي، وجعل منهما مترابطين يؤثر      
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فكيف يمكن إحداث تطور اقتصادي بمعزل عن التطور السياسي، ووجود استقرار وإرادة سياسـية              

  ) 1975محيي الدين،. (تدعم االقتصاد وتوفر له مناخاً منسباً للنهوض، والنمو

  

وتخلصها مـن االسـتعمار،     وبناء على هذا فمع انتهاء االستعمار القديم واستقالل العديد من الدول،            

وعليه فإن هـذه الـدول      . فكان لزاماً على هذه الدول أن تبني اقتصاداً يوفر لها سبل البقاء والتطور            

أخذت تسن القوانين، وتشرع الشرائع التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين االستثمار، وتحقـق               

هي بحاجة لميزانيات تخصصها لتطوير     كما أنها ولتحقيق ذلك ف    . لهم مناخاً يجعلهم يشعرون باألمن    

كما كان على هذه الدول أن تعمـل علـى          . األنظمة والقوانين، وهذا يدخل في باب التنمية السياسية       

نشر الوعي االجتماعي، الذي يعزز التطور والنمو االقتصادي، وهذا يـدخل فـي بـاب التنميـة                 

 االجتماعية، والتنميـة الـسياسية ثـالوث        من هنا نرى أن التنمية االقتصادية، والتنمية      . االجتماعية

متداخل ويعتمد كل على اآلخر في سبيل تحقيق تنمية شاملة هي الهـدف النهـائي والرئيـسي ألي                  

وال يفوتنا أن نشير لقضية مهمة، وهي أن التنمية ليست شأناً محلياً فحسب، بل هـي مثـار                  . نظام

وهنا ال  .  اهتمام المنظمات والهيئات الدولية    اهتمام دولي، فكثير من المشاريع التنموية هي من صلب        

فحسب ما ورد فـي     . بد من التعرف على سبب االهتمام الدولي بقضايا التنمية، خاصة في فلسطين           

على المستوى الدولي،   " تقرير نشر على موقع مركز المعلومات الوطني على شبكة المعلومات فإنه            

تركيز جهوده في مساعدة الدول علـى بنـاء قـدراتها           فإن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يزيد من        

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يدعم رؤية      . الوطنية للتوصل إلى تنمية مستدامة يكون الناس محورها       

تركز على توسيع مجاالت االختيـار أمـام النـاس،          " تنمية بشرية مستدامة  "تنموية عادة ما نسميها     

التأكد بأن القرارات المتخذة بشأن السياسة اليوم ال تحد مـن           وزيادة فرصهم وتحسين قدراتهم، مع      

التنمية البشرية المستدامة هي تنمية غير مقتصرة على النمـو االقتـصادي            . رخاء أجيال المستقبل  

وهي أيضاً تنمية تعيد تأهيل البيئة بدال       . فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى توزيع متكافئ ألرباح هذا النمو         

أنها تقوم بتمكين الناس بدال من تهميشهم، إن هذه التنميـة تعطـي األولويـة               من أن تدمرها، كما     

للفقراء، وتوسع مجاالت اختياراتهم وفرصهم، كما أنها تمكنهم من المشاركة في اتخـاذ القـرارات               

التي تؤثر عليهم، ولذلك فإنها تنمية من أجل الفقراء، من أجل الطبيعة، من أجل النساء، ومن أجـل                  

ذه التنمية تعترف باألهمية القصوى للنمو االقتصادي، ولكن شـرط أن تـصحب النمـو       ه. األطفال

جامعـة بيـر   ): (In-text style .(وظائف مستدامة، وبيئة سـلمية، وتمكـين للنـاس، وعدالـة    

  )1998زيت،
  

 في تقارير التنمية البشرية الـسنوية       - المحور -ويظهر التركيز على عدة أبعاد لهذه التنمية البشرية       

، حيث عرض فيهـا ألول      1990تي يصدرها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والتي نشر أولها في           ال
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، ومن ثم توسيع المفهوم وإثراؤه في كل عدد جديد من هـذه             "التنمية البشرية المستدامة  "مرة مفهوم   

  .التقارير

  

مم المتحدة اإلنمائي   على المستوى المحلي، فإن برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني التابع لبرنامج األ          

عمل بنشاط كبير على مستوى التعبئة حول أهمية وفحوى التوجه نحو التنميـة كإطـار للتفكيـر،                 

والنقاش والتداول حول السياسة، وكذلك في إظهار فعالية مبادرات التنمية البشرية بواسطة وسـائل              

ئي في الضفة الغربيـة وقطـاع       مع العلم أن كافة نشاطات برنامج األمم المتحدة اإلنما        . عملية أكثر 

ويرى أن من الـضروري إلقـاء       . غزة تهدف إلى تحقيق هدف التوصل إلى تنمية بشرية مستدامة         

  . الضوء على دور البرنامج في مجاالت مختلفة

  

   تعريف التنمية3.2

  

قبل الخوض في المعنى االصطالحي لمفهوم التنمية، فإنه من الضروري التعرف على مدلول 

 الكلمة كما وردت في بعض كتب اإلعالم والتنمية، ومن بين هذه التعريفات ما جاء في ومعنى هذه

كتاب اإلعالم والتنمية الشاملة للمؤلف محمد منير حجاب، والذي جاء فيه بأن التنمية زيادة 

محسوسة في االنتاج والخدمات، شاملة ومتكاملة ومرتبطة بحركة المجتمع تأثيراً وتأثراً مستخدمة 

كما جاء في نفس الكتاب تعريف آخر . اليب العلمية الحديثة في التكنولوجيا والتنظيم واإلدارةاألس

 وهو أن التنمية تعني نقل المجتمعات من حالة أو مستوى إلى حالة ومستوى أفضل، ومن نمط

دان وتعد حالً ال بديل عنه في مواجهة المتطلبات الوطنية في مي.تقليدي إلى نمط متقدم كماً ونوعاً

  )1998حجاب،. (االنتاج والخدمات

  

هذا وال بد من اإلشارة إلى أن بعض األدبيات تصر على ربط التنمية االقتصادية بالتنمية 

االجتماعية، وعندما يرد مصطلح التنمية، فغالباً ما يحاول هذا الفريق أن يدلل بأنه يقصد التنمية 

 وقبل أن نطرح معاني التنمية االقتصادية .االقتصادية االجتماعية باعتبارها ذات مدلول واحد

واالجتماعية من وجهة نظر أصحاب هذه الفكرة، فال بد من مالحظة تشابك المفهومين بصورة 

فحسب هذه المدرسة، فإن عملية التنمية االجتماعية تحتاج لتنمية . اتجعل الربط بينهما منطقي

 وتجهيزات ال يمكن أن تتحقق بدون تنمية ،اقتصادية توفر لها متطلبات ومستلزمات مادية، ومالية

وفي ذات السياق فإن تحقيق التنمية االقتصادية يحتاج لتغيير وتنمية الكثير من المفاهيم . اقتصادية

والعادات والتقاليد االجتماعية، بصورة يمكن معها تنفيذ بعض المشاريع االقتصادية، وبدون وجود 

.  تنمية اجتماعية، ال يمكن تنفيذ مشاريع التنمية االقتصاديةهذا التحول االجتماعي، الذي يطلق عليه
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ربط منطقي من وجهة نظر أصحاب وجهة النظر هذه، ولكن ال تحظى هذه الوجهة بإجماع كامل 

مع العلم أن . لدى الباحثين في مجال التنمية، حيث ال يوافق عدد من المفكرين على هذا الربط

لحين بنفس المعنى، ويورد النمو كمرادف للتنمية، إال أن بعض المؤلفين يحاول استخدام المصط

وبشكل عام فإن هناك . وجهة النظر الغالبة التمييز بينهما وعرضهما باعتبارهما مصطلحين مختلفين

عدد من الفروق بين التنمية والنمو، من وجهة نظر الباحثين في العلوم االجتماعية واالقتصادية، 

  ويمكن عرض 

  

  ن التنمية والنمو  الفرق بي4.2
  

رغم التشابه الظاهري بين التنمية والنمو، إال أن هناك عدة فروق أوردتها كتب اإلدارة والتنمية 

حول هذه الفروق، ويمكن إجمال بعضها كما جاء في التنمية المستقلة المتطلبات واالستراتيجيات 

  :والنتائج للمؤلف الدكتور سعد حسنين فتح اهللا، كما يلي

  

تم بشكل تلقائي ويحصل بمرور الزمن، أما التنمية فهي تستوجب التدخل والتوجيه النمو ي •

  . من قبل الدولة، التي تمتلك القدرة على تنمية المجتمع والتأثير به

 فإن النمو يعني حدوث تغير كمي في بعض المتغيرات، أما التنمية فإنها تعني حدوث  •

 .تغير نوعي إلى جانب التغير الكمي

 يهتم باستخدام الموارد المتوفرة لزيادة كمية اإلنتاج، وتتعدى التنمية الزيادة في  أن النمو •

كمية اإلنتاج لتتدخل في تحقيق عدالة في التوزيع على مختلف شرائح المجتمع، وبذلك فإن للتنمية 

فإن التنمية وبالتالي ) 1995فتح اهللا، . ( بعداً اجتماعياً يرافق الزيادة في اإلنتاج، وهو تحقيق العدالة

تؤدي لتغيرات إيجابية في مختلف مناحي الحياة، وذلك نظراً لتشعب وتعدد التطورات التي ترافق 

  . عملية التنمية، وهي بالتالي تنعكس إيجابياً على مستوى رفاهية الفرد

  

   التنمية المستقلة5.2

  

ات التنمية االستقالل، يرى عدد من الباحثين في المجال االقتصادي واالجتماعي، أن من أهم متطلب

ويستند . حيث يرون أنه وبدون استقالل سياسي، ووجود كيان ودولة مستقلة، فإنه ال معنى للتنمية

ومن بين هذه األسس قدرة . هؤالء في موقفهم للعديد من المبادئ التي يجب أن تتوفر لتحقيق التنمية

مها في تحقيق التنمية، وهذا ال يتوفر الدول على االستفادة من مقدرات وموارد البلد وذلك الستخدا

ومن رواد هذا التوجه بول باران، صاحب كتاب االقتصاد السياسي . إال بوجود دولة ذات سيادة



 

 19

ورغم عدم وجود إجماع  . للتنمية، والذي ربط التنمية بالسيطرة على الفائض االقتصادي للدولة

بات تتفق على أن التنمية المستقلة هي تلك التي حول مفهوم محدد لتنمية المستقلة إال أن غالبية الكتا

تضمن اعتماد المجتمع على نفسه وتطوير قدرات أفراده الخاصة مع إعطاء أولوية لتعبئة الموارد 

المحلية وتصنيع المعدات اإلنتاجية، وبناء قاعدة علمية تقنية محلية بكل مقتضياتها من نشر المعارف 

  )1995فتح اهللا، . ( البشرية الالزمةوتكوين المهارات، وتأهيل الكوادر

  

ويرى الباحث أن ما يجري في فلسطين من محاوالت لتحقيق تنمية، وما تواجه من عقبات، والفشل 

فكل المشاريع التي اعتبرت مشاريع . الواضح في تحقيق التنمية، يعزز موقف أصحاب هذا التوجه

ستفادة من مقدرات الشعب الفلسطيني، تنموية، اصطدمت بعدم وجود تحكم بالموارد، وعجز عن اال

سواء كان في مجال المياه، أو المعادن أو المعابر، وغير ذلك من موارد ضرورية لتحقيق أي 

ومن بين المشاريع التنموية التي توقفت بفعل االحتالل، مشروع المناطق الصناعية الحدودية، . تنمية

لسطينية،والتي توقفت بإرادة وقرار االحتالل مع التي دار الحديث حولها مع بداية قيام السلطة الف

ومع كل . بداية انتفاضة األقصى، حيث يؤكد ما جرى ضرورة االستقالل لتحقيق التنمية الحقيقية

ومن هنا نجد أن . ذلك ال يمكن التسليم بذلك وانتظار انتهاء االحتالل، من أجل البدء بالتنمية

وية في فلسطين تمت وتتم ضمن إشراف الدولة، وذلك عشرات، بل مئات المحاوالت والخطط التنم

ولتحقيق مستوى مقبول من التنمية، تقوم . في إطار مشروع وطني متكامل يقوم على انهاء االحتالل

السلطة الوطنية ممثلة بوزاراتها، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المؤسسات 

 . لتوجهالدولية بتنفيذ خطط تنموية في إطار هذا ا
  

  التنمية البشرية  6.2

  

هناك تعريفات كثيرة لمفهوم التنمية البشرية، منها ما ورد في مقدمة اإلعالن العالمي عن حق 

عملية  ":والذي يعتبر أن التنمية هي م،1986/  كانون األول4التنمية الذي اُعتمد ونشر في 

 المستمر لرفاهية السكان بأسرهم اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين

في التنمية وفى التوزيع العادل , واألفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة

  )2006زيدان، ():In-text style( .للفوائد الناجمة عنها

  

مل ويركز الباحث هنا على بند التنمية البشرية ألن محور البحث مجتمع الشباب ةمؤسساتهم، ومج

  .البحث يتعلق بالشباب باعتبارهم مورد بشرياً
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   التنمية المستدامة 7.2

  

يعد مصطلح التنمية المستدامة من المصطلحات الحديثة، والتي تحظى باهتمام الباحثين والكتاب، 

ورغم أن الحديث عن التنمية . ومع ذلك لم يتم تحديد معنى متكامل ووحيد لمفهوم التنمية المستدامة

ه عقود، إال أن مفهوم التنمية المستدامة حديث، فهو برز بعد مؤتمر األمم المتحدة للبيئة مضى علي

. )1997موسيت،( ):In-text style (.1992والتنمية، الذي انعقد في ريو دي جانيرو في عام 

ومنذ ذلك الحين بدأ مصطلح التنمية المستدامة يلقى الكثير من االهتمام من قبل الدول المتقدمة 

حيث إلى . النامية على حد سواء، كما يلقى اهتمام من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدوليةو

وحسب نفس المصدر . هنا صار يشير إلى وعي وفهم المؤسسات والدول لضرورة التنمية المستدامة

ضوع السابق، فإنه وعلى الرغم من أن المصطلح حديث نسبياً، إال أن موضوع التنمية المستدامة مو

" وقد أشارت بعض التعريفات إلى أن التنمية المستدامة تعني . اهتمام مضى عليه آالف السنين

التنمية االقتصادية ومستوى معيشي ال يضعف قدرة البيئة في المستقبل على توفير الطعام وعماد 

  )1997موسيت، ( ):In-text style (.الحياة الالزم للسكان

  

   التنمية الشاملة8.2
  

تنمية التي  تشمل كل مناحي الحياة في البلد النامي سواء السياسية منها واالقتصادية هي ال

وتشمل , وتشمل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة واألهلية الموجودة فيه, واالجتماعية والثقافية

 وتشمل أيضاً كل فرد بذاته, كذلك جميع سكان هذا البلد مهما اختلف جنسهم أو لونهم أو معتقدهم

     .فهي ال تترك أي ناحية في هذا البلد إال وتعمل على تطويرها وتحسينها. جسدياً ونفسياً وروحياً

) In-text style :()،2006زيدان(  

  

فلسطينياً فإن من يتتبع ما يتم اإلعالن عنه من مشاريع تنموية ال ترتقي لهذا المفهوم، حيث أننا نرى 

ة، تعمل وبشكل منفرد ومستقل على تنفيذ ما تراه من مشاريع العديد من المؤسسات األهلية والرسمي

تتفق مع أجندتها، وهي بالتالي ال تهدف إلى تنمية شاملة، وال يمكن لنا أن نعتبرها أساساً للتنمية 

جدير بالذكر أن التنمية الشاملة هي صفة من صفات أي مشاريع تنموية حقيقية، ويجب أن . الشاملة

وينظر الباحثون لشمولية التنمية باعتبراها أساساً صرورياً في أي مشروع . تسعى الدول لتحقيقه

ويركز . تنموي، فال قيمة ألي مشروع تنموي إن اقتصر على قطاع محدد، أو فئة دون غيرها

ومن هنا يأتي الربط بين ضرورة التنمية االقتصادية . العاملون في المجال على شمولية التنمية

  .واالجتماعية والسياسية
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   أهمية التنمية9.2

  

ومما جاء في موقع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، فإن التنمية عبارة عن مجموعة من 

الوسائل والطرق التي تستخدم بقصد توحيد جهود القطاع األهلي مع القطاع العام من أجل تحسين 

ات القومية والمحلية، مستوى الحياة، من النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المجتمع

. وإخراج هذه المجتمعات من عزلتها لتشارك إيجابيا في الحياة القومية، ولتساهم في تقدم البالد

 كانت صورتها اجتماعية أو اقتصادية يجب أن تعتمد على ويتضح من ذلك أن عملية التنمية أياً

  :عنصرين أساسيين هما

ي في تنفيذ البرامج، وذلك لتحقيق أفضل نتائج المشاركة بين القطاع األهلي والقطاع الحكوم •

ومما ال شك فيه فإن التكامل بين القطاعين األهلي والعام، . يمكن أن تحدث جراء هذا التعاون

وبالرغم من هذا الوعي، إال .وكذلك القطاع الخاص أمر غاية في الضرورة، من أجل تحقيق التنمية

 التعاون، فمن جهة تحاول المؤسسات األهلية أن الواقع الفلسطيني ال زال دون تحقيق هذا

ومؤسسات المجتمع المدني أن تبقى بعيدة عن المؤسسات الحكومية، وذلك رغم العديد من الشعارات 

كما أن المؤسسة الرسمية، ترى أن المؤسسات ألهلية ومؤسسات . التي ترفعها هذه المؤسسات

لغيره فإن الحالة الفلسطينية تشهد تنازعاً بين لهذا و. المجتمع المدني تحاول أن تنتزع صالحياتها

  .المؤسسات األهلية ومؤسسات السلطة الفلسطينية، وذلك عكس ما تفترض الحالة الطبيعية

تقديم الخدمات الفنية والمادية من الحكومة أو الهيئات الدولية واألهلية لتشجيع هذه الجهود  •

ئاتها ومؤسساتها أمر غاية في األهمية، كما أن واتجاهها، حيث أن الدور المطلوب من الحكومة وهي

على المؤسسات الدولية ذات العالقة المشاركة في تقديم الخبرات والتجارب للدول التي تحاول وضع 

ال بد أن تبدأ من " المتخلفة"وهنا فإن برامج ومشاريع التنمية في الدول النامية . خطط وبرامج تنموية

  . بأي حال من األحوال أن نبدأ من نقطة الصفرحيث انتهى اآلخرون، وال يجوز 

  

ويرى البعض أن أهمية التنمية تعود لكونها عملية اقتصادية بالدرجة األولى، وأن المجال 

االجتماعي يدخل ضمن هذه العملية، بينما يجد البعض اآلخر فيها عملية ذات هدف اجتماعي شامل 

نها االقتصاد، وهناك فريق ثالث يرى أن يحمل في طياته الجوانب المجتمعية األخرى من ضم

ويرى الباحث أن التنمية لها بعد اجتماعي واقتصادي، كالهما يسيران . التنمية هي بين هذا وذاك

بخط متواٍز، فال االقتصاد وحده قادر على النهوض بالواقع، حيث أن توفر األموال ال يعني في 

للمال واالقتصاد، وعليه فإن الجانب االقتصادي، النهاية تنمية، كما أن التطور االجتماعي بحاجة 

وقد اعتبر الخبير األمريكي في تخطيط . واالجتماعي متالزمان وضروريان في أي عملية تنمية

أن التنمية االقتصادية هي حجر الزاوية في تنمية المجتمع، وبدونها يصبح ":المدن ألبرت ماير



 

 22

لية تنمية المجتمع إذا لم تعتمد أساسا وبصفة جوهرية البرنامج التنموي عقيما ال جدوى منه، ألن عم

على تحسين األحوال االقتصادية، فأننا نعجز عن تقديم الخدمات االجتماعية والصحية والتعليمية 

  ".الالزمة لرفع مستوى معيشة المواطنين

  

 إلى ومن الضروري أن تكون البرامج التي تهدف إلى تحسين الظروف المادية واالقتصادية، جنبا

. جنب وبطريقة موازية مع البرامج الالزمة لتنمية القدرات البشرية وتحسين األحوال االجتماعية

وهذا ما راح إليه الباحث، حيث أن العملية متوازية ومتكاملة، وال وجود للتنمية بدون البعد 

موضوعة ما لم كذلك فإن عملية التنمية ال يمكن أن تحقق األهداف ال. االجتماعي والبعد االقتصادي

ومما . تتزاوج التنمية االقتصادية واالجتماعية معا وتنصهران في بوتقة واحدة وفي وقت واحد

يستند إليه الباحث في وجهة نظره ما طرأ على بعض دول الخليج العربي من نهضة في الموارد 

يرة من هذه المالية، وزيادة مدخوالت الدولة من المال، ولكن ومع ذلك تعيش مناطق وقطاعات كب

فال هي قادرة على رفع مكانة الفرد بشكل عام، وال قادرة على دمج . الدول في عصور التخلف

وهذا يدلل على أن البعد االجتماعي ضرورة ال تقل أهمية عن البعد . المرأة في المجتمع

  )2003الملتقى الفتحاوي،): (In-text-text style(  .االقتصادي

  

ملية التنمية تتضمن جانبين، الجانب االقتصادي، وذلك بمعنى أن يتضح من ذلك أن طبيعة عو

برامج التنمية يجب أن تهدف إلى تحسين الظروف المادية واالقتصادية، من أجل رفع مستوى 

معيشة األفراد، أي أن هذا الجانب يعني أول ما يعني ببرامج التنمية االقتصادية من ناحية األسس 

وحيث أن التنمية .  التي تمارسها والمقاييس التي تتخذها معيارا للرفاهيةالتي تعتمد عليها واألساليب

. لها البعد الشمولي، فال بد من رفع الدخل الفردي ونصيب الفرد، بصورة تضمن عدالة التوزيع

وبدون أن تعم الفائدة على مجموع أفراد المجتمع، أفراداً وجماعات ال يكون هناك تنمية بالمفهوم 

  . العلمي

  

عتبر الباحث أن شمولية التنمية ال بد منها، حيث أن الحديث عن رفع مستوى بعض الفئات، أو وي

القطاعات على حساب بقية القطاعات، يشكل انتهاكاً من شأنه أن يحبط أي محاولة للنهوض 

وهنا يجب أن يغيب أن معنى الشمولية ينطبق على الفئات االجتماعية، بمعنى أن يستفيد . والتطور

وكذلك تعنى الشمولية القطاعات اإلنتاجية المختلفة في . لتنمية كل أفراد المتجمع دون تمييزمن ا

ولو أخذنا دول الخليج العربي . المجتمع، فال يقتصر األمر عند صناعة معينة، أو قطاع دون اآلخر

لتالي ال يمكن واعتمادها على عائد النفط، لتأكد لنا أن هذه الدول تعاني من عدم توازن في النمو، وبا

  . أن نسمي ما تعيشه هذه األقطار تنمية بالمعنى الحقيقي
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فيما أن  الجانب االجتماعي يهتم بتحسين األحوال االجتماعية وتنمية القدرات البشرية، وهو في ذلك 

يؤمن بأن تحسين المستوى االجتماعي من النواحي الصحية والتعليمية والسياسية سوف يرفع بالتالي 

-In.(لجماهير إلى المستوى الذي يجعلهم قادرين على المساهمة في عملية تنمية المجتمعمن وعي ا

text-text style) :(،2003الملتقى الفتحاوي (  

  

ويرى الباحث أن التنمية ببعدها االجتماعي تشمل مسارين، المسار األول رفع مستوى التعليم 

كاس ذلك على مدى قبول المجتمع أو رفضه والثقافة بين طبقات المجتمع المختلفة، وبالتالي انع

أما المسار الثاني فهو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، الطبية . للتغيير الذي يرافق التنمية

والثقافية والتعليمية، األمر الذي يجعل المواطن يشعر بتحسن في مستوى الخدمات المقدمة له من 

  ) 2003الملتقى الفتحاوي،): ( In-text-text style (.قبل النظام العام

  

ويرى الباحث أن التركيز فلسطينياً على العنصر البشري والتنمية البشرية له قيمة كبيرة في حساب 

ففي ظل عدم وجود موارد طبيعية، وسيطرة االحتالل على . إمكانية واحتمالية تحقيق التنمية

العنصر والمورد األكثر وفرة في الحالة مقدرات ومكنونات الطبيعة الفلسطينية، فإن اإلنسان يصبح 

وعليه فإن بناء إنسان قادر على العطاء، واإلنتاج، إنسان يتعامل بروح العصر في بناء . الفلسطينية

مؤسساته، ولديه القدرة على التعاطي مع المحيط، من شأنه أن يعطي نتائج مقبولة في مجال تحقيق 

  . التنمية

  

   اإلعالم والتنمية 10.2

  

روع المعرفة واإلعالم الحديث ما اصطلح على تسميته اإلعالم التنموي، وأصبح هذا من ف

ومع أن . المصطلح يتردد كثيراً في اإلعالم، وفي حقول المعرفة والعلوم االجتماعية المختلفة

من هنا فإن القليل من . اإلعالم بشكل عام حديث، إال أن البعد التنموي أكثر حداثة من اإلعالم نفسه

دراسات تناولت هذا المجال، مع العلم أن الكتاب، والعاملين في المجال االجتماعي، والمجال ال

ومع ندرة المواد واألبحاث التي . السياسي والمجال االقتصادي كثيراً ما يرددون اإلعالم التنموي

د نشرت حول اإلعالم التنموي، إال أنها غير معدومة، فهناك دراسات ومقاالت نشرت، كما توج

بعض الكتب حول اإلعالم التنموي، وما يرتبط بالموضوع من اإلعالم والمسئولية االجتماعية 

وهنا ال بد من دور إيجابي إذا ما أراد العاملون في مجال . وغيرها من المجاالت ذات العالقة

وث  ويعتبر حقل اإلعالم التنموي حقالً خصباً إلجراء البح.اإلعالم المساهمة في تحقيق التنمية

  . والدراسات



 

 24

  :خصائص اإلعالم التنموي.  1.10.2

  

قبل الخوض في الموضوع ال بد من معرفة ماهية اإلعالم التنموي، والذي هو نشاط إعالمي هادف 

يسعى بالدرجة األولى إلى تحقيق أهداف وغايات اجتماعية مستوحاة من حاجات المجتمع األساسية 

. ط يرتبط بخطط التنمية، ويدعم نجاح هذه الخططوهو إعالم مبرمج مخط· ومصالحه الجوهرية

وهو إعالم شامل متكامل الهدف منه مخاطبة الرأي العام وإقناعه بضرورة التغير االجتماعي الذي 

وهو إعالم متعدد األبعاد بحيث يشمل البعد االقتصادي واالجتماعي والسياسي ·تقتضيه التنمية

 اإلعالم التنموي واقعي في األسلوب، والطرح وأن ويجب أن يكون. والتربوي والمالي واإلداري

يكون واضح وأن يقول الحقيقة بصدق كما هي، بال تزويق وال تجميل، وأن يستند على حجج 

عندئذ يحظى بالقبول واالستحسان من قبل الناس بقدر ما يالمس . وبراهين منطقية في إقناع الناس

وعليه فإن اإلعالم التنموي يعنى . تهم الفعليةالواقع، ويعبر عن هموم الناس ومشاكلهم وطموحا

برسم صورة للواقع الذي تعيشه البالد، ويحاول أن يوجه النشاطات المختلفة، سياسية كانت أم 

وهنا فإن على . اجتماعية، أم اقتصادية نحو خلق حالة من النمو والتطور، بما يخدم مصالح األمة

 عام مهام ال بد من القيام بها حتى يستحق أن يسمى اإلعالم التنموي بشكل خاص، واإلعالم بشكل

ويحاول الباحث من خالل بحثه هذا التعرف على مدى انسجام هذه المفاهيم مع ما . إعالماً تنموياً

وينطلق بتوجهه هذا من خالل إيمانه بضرورة تطوير الدور . تقوم به الصحافة اليومية الفلسطينية

 In-text-text( .فلسطينية لتكون عنصراً حيوياً في تحقيق التنميةالذي تقوم به الصحافة اليومية ال

style:()  ،2005تيسوري(  

  

  : مهام اإلعالم التنموي.2.10.2

  

ظهر في العقود األخيرة العديد من المصطلحات ذات العالقة بالتنمية، ومن بين هذه المصطلحات ما 

المصطلح في حياتنا اليومية، إلى جانب ، حيث كثيراً ما نرردد هذا يعرف باسم اإلعالم التنموي

ومع ما يشوب هذا المصطلح من غموض، إال أن . استحدام المصطلح من قبل المؤسسات الصحفية

اإلطار العام يعني األبعاد التنموية في ما تتناقله وسائل اإلعالم، سواء كانت مكتوبة أم مسموعة أم 

  . مرئية

  

وازي لظهور المصطلح، بل قد تكون المهمات وقد ظهرت مهام اإلعالم التنموي بشكل م

وقد أوردت بعض الكتب مهام . والمسؤوليات قد حددت بصورة أوضح من تعريف علمي للمصطلح

  :اإلعالم التنموي، ومن بين ما ورد في الكتب ذات العالقة ما يلي
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فاق إن مهمة هذا اإلعالم توفير المعلومات للسكان عن التنمية وشروط نجاحها، وكيفية إن •

المال العام وشرح القوانين وتبسيط اإلجراءات، وذلك من خالل تنشيط وتوسيع الحوار وإتاحة 

ومن مهام . الفرص أمام الناس للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، بخصوص كل مشاريع الحكومة

ة اإلعالم التنموي أيضاً  االستماع ألقوال المواطنين والمختصين، واألخذ باألقوال واآلراء الجاد

حيث أن اإلعالم مطالب بأن يواكب عمل المؤسسات الحكومية، والمؤسسات العامة، ومن ثم · منها

مرسي، (): In-text-text style(. طرحها للشارع بصورة تمكنه من الحكم على النظام الموجود

2009(  

ن كما يقع على عاتق اإلعالم أن يوفر مساحة من الحرية ألفراد المجتمع ليقولوا ما يريدو •

وهذا يتطلب اإلعالم قوانين تنظم . فيما يتعلق بمختلف األمور التي تهمهم دون خوف من العقاب

والسؤال هنا، هل تقوم الصحافة الفلسطينية توفر .  عمله، فال يمكن أن تترك األمور دون محددات

عامة قدر من الحرية يمكنها أن تصنف بأنها صحافة تنموية؟ وهل هذه الصحافة تطرح هذه قضايا 

وتقوم بمتابعتها، وإفراد مساحات كافية لهذه المواضيع؟ هذه واحدة من القضايا التي تحاول الدراسة 

التعرف عليها، وذلك فيما يتعلق بالمؤسسات الشبابية بشكل خاص، سواء كانت أهلية أم شبه 

 )2009مرسي،  ():In-text-text style (.حكومية

 يقوم باختيار المعلومات بشكل دقيق وجذاب، واستخدام ومن مهام اإلعالم التنموي أيضاً أنه •

وهي بذلك تحاول · أساليب مشوقه من أجل جذب كل شرائح المجتمع للتفاعل مع الوسائل اإلعالمية

أن تشد القارئ باتجاه التعرف على ما يحيط به، فال تعرض المواد بصورة جافة ومملة، األمر الذي 

 يكتب، وبالتالي فإنه يقطع عالقته بالصحف ووسائل اإلعالم، يصيب القارئ بحالة من النفور مما

ويدل األسلوب الذي تطرح به الصحافة بشكل خاص، مدى التطور . وال يعود لها أي تأثير عليه

حيث أن مهارات العمل الصحفي في . الذي وصلت إليه وسائل اإلعالم والصحف بشكل خاص

ى القراء، فال بد لها من مواكبة التطور وتقديم تطور متسارع، ولتحافظ الصحف على مكانتها لد

 ):In-text-text style (.نفسها والمواد المطروحة بأساليب تزيد من تمسك القارئ بهذه الوسائل

 )2009مرسي، (

ومن المهام أيضاً تعليم الناس المهارات الالزمة التي تتطلبها عملية التحديث والتطوير  •

وانتقاد المسؤول الذي يخطئ وعدم الخوف من المدير والوزير السيما الجرأة وانتقاد الخطأ، 

مرسي،  (): In-text-text style (.وأعضاء القيادة، ألن كل هؤالء يجب أن يخضعوا للمساءلة

2009( 

  

ويعتقد الباحث أن أهم دور يمكن أن تقوم به الصحافة في رسالتها تجاه المؤسسات الشبابية، هو 

حة للتعامل الديمقراطي، وتعزيز القيم الصحيحة للعاملين في هذه تعليم الشباب األسس الصحي
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ويكون ذلك من خالل نشر المبادرات اإليجابية، والتجارب الناجحة، وتعزيز ما هو . المؤسسات

وال بد من مساهمة هذه الصحف بنشر مواد إعالمية موجهة بشكل علمي يضمن تفهم . إيجابي

تعزيز ثقة الفرد بنفسه من جهة، وتعزيز قيم المشاركة الشباب للدور المطلوب منهم، وكذلك 

كما أن هناك مهمة أخرى تقع على . والتعاون والنقد البناء لدى العاملين في المؤسسات الشبابية

عاتق اإلعالم التنموي، بث تجارب المؤسسات الرائدة في المجتمع، سواء كانت مؤسسات عامة 

 هذه المؤسسات لتواصل عملها في نفس المنهاج، وتدفع وهي بهذا العرض تعزز. حكومية أو أهلية

  .اآلخرين لإلقتداء بهذه التجارب، ومحاولة السير على خطاها بما يحقق حالة من النجاح

  

  

  :  متطلبات نجاح اإلعالم في تحقيق التطوير والتحديث.3.10.2

  

لبات مثل هذا قبل أن الحديث عن وجود وسائل إعالم تنموي، ال بد لنا من الحديث عن متط

اإلعالم، فلن يكون تنموياً وناجحاً بصورة عفوية، بل هناك اشتراطات ومتطلبات يجب أن تسخر 

  :لخدمة اإلعالم ليقوم بدوره بالشكل المطلوب، ويمكن إجمال هذه المتطلبات كما يلي

  

 الكترونية،– مسموعة – مقروءة –توفير وسائل إعالم واتصال متطورة مختلفة سمعية بصرية 

حيث من خالل هذه الوسائل يمكن تعريف الناس بحقيقة مشاكلهم ونقل أفكارهم لتحقيق التطوير 

فكلما تيسرت سبل االتصال، وكلما ارتقت وواكبت التطورات، كلما ساهمت بسرعة · المنشود

 )2006تيشوري، ():In-text-text style (.االنتشار والقدرة على مالمسة احتياجات المواطنين

 وسائل العالم المتعلقة بالتنمية بشكل جغرافي يتناسب مع مساحة البلد، بحيث تشمل   توزيع •

، وتلك ذات الكثافة كل المناطق والنواحي وحتى القرى ذات الكثافة السكانية العالية

السكانيةالمنخفضة، والتي تعاني في الغالب من تهميش من قبل المؤسسات الصحفية،وغير 

 )200تيشوري، ():In-text-text style (.الصحفية

تامين الكادر اإلعالمي المتخصص وذلك من خالل االعتماد على خريجي كليات اإلعالم  •

 (.والصحافة وتقنيي الصناعة اإلعالمية، وتوفير الكادر اإلداري الالزم إلعداد البرامج اإلعالمية

In-text-text style:() ،2006تيشوري( 

م تنموياً من غيرها، وهي العالقة الوطيدة بين وقضية أخرى ال يمكن أن يكون اإلعال •

فوجود . المؤسسات اإلعالمية من جهة، ومؤسسات المجتمع، سواء كانت أهلية أم حكومية أم خاصة

ح، مثل هذه العالقة يعزز من ثقة الجمهور بدور الصحف، ويتقبل ما تقدمه له من معلومات ونصائ

  .  لصالح اإلعالم إذا ما أراد أن يكون إعالماً تنموياً وهذا أمر يحسبكما يتقبل دورها دون حساسية،
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توفر درجة مقبولة من الحرية والديمقراطية، وذلك بعيداً عن االستبداد والقهر من جهة،  •

ومن جهة ثانية دون أن تكون هذه الديمقراطية أداة لتخريب النسيج االجتماعي، والمساس بأمن 

، مع مراعاة أن ال تنزلق هذه يمقراطية حقيقية وواقعيةيعني أن تكون د. وسالمة الوطن والمواطن

الصحافة نحو صحافة اإلثارة، التي غالباً ما تعتمد على إثارة بعض القضايا دون التحقق من 

، حيث أن إقبال المواطن على هذا المصداقية، مستفيدة بذلك منهامش الحرية الذي توفره القوانين

  )2006 تيشوري،(): In-text-text style(. رهاالنوع من الصحف ال يعني قبوالً بدو

  

  دور اإلعالم في التحديث والتطوير .4.10.2

  

لإلعالم دور اجتماعي من خالل تحويل وتعديل مواقف الناس وتصرفاتهم إزاء مسائل ومواضيع 

التحديث والتطوير، السيما إصالح اإلدارة وإصالح القضاء، وتطوير التشريعات ومحاربة الفساد، 

وهذا . مشاركة بالرأي وبالعمل بكل ما يخدم ويؤدي إلى نجاح المشروع التطويري والتحديثيوال

األمر يستدعي خلق حالة من القبول بالتحديث والتطور، والقضاء على بعض المفاهيم السائدة، 

خاصة التبعية والحزبية الضيقة، وضرورة خلق حالة من القدرة على مراجعة الذات، سواء كانت 

وهذا ال يتأتى إال من خالل وجود كفاءات . الخاصة، أم الذات الحزبية، أم الذات الوطنيةالذات 

مهنية قادرة على إقناع الشارع، وهنا الشارع الفلسطيني، بما هو مطلوب، وبما هو صحيح، 

وتشجيع المواطن على أن يكون صاحب إرادة وصاحب قول فيما يجري، وأن ال يكون مستقبالً 

ن على وسائل اإلعالم بشكل عام، والصحف بشكل خاص التحرر من قيود التبعية كما أ. سلبياً

حيث أن من المالحظ أن كثيراً من اإلصدارات الصحفية توقفت عند حد ما يقول به . للتنظيمات

التنظيم أو الحزب السياسي، وهذا بدوره أثر على دور الصحف الفلسطينية بشكل واضح، بحيث 

  . غابت عنها الموضوعية

  

 كبيراً من خالل رفع المستوى الثقافي للناس،  تثقيفياًكما يفترض أن  تلعب وسائل اإلعالم دوراً

خاصة وأن العالم يتعرض لغزو يساهم في تعزيز ثقة المواطن بذاته في بعض الدولة، التي تتعرض 

 إلى يهدف " من دول استمعارية تحاول أن تبقي سيطرتها على شعوب دول العالم الثالث،ثقافي

تكريس الشعور بالدونية عند الشعوب األخرى، وهو ما يقلل من قدرة هذه الشعوب على المقاومة 

. واإلبداع وتحقيق التقدم، وتعليمهم لكي يتمكنوا من المساهمة الجادة في تطوير وتحديث مجتمعاتهم

  )1990صالح، (

نشر الوعي، فمن البديهي أن القيم والعادات التي تساعد في من وهنا فإنه ال بد من نشر العديد 

اإلعالم مطالب أوالً وعلى سبيل المثال بتعظيم قيمة التعليم، والعمل على زيادة نسبة المتعلمين سواء 
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 ا أميافمن غير المعقول أن نطالب مجتمع. كان التعليم األساسي أو التعليم العالي والتقني والمهني

يتفاعل مع هذه المواد التي تقدمها هذه الوسائل، في بمتابعة ما تقدمه وسائل اإلعالم، ونطالبه أن 

وقت هو غير قادر على قراءة ومراجعة المواد المنشورة عبر هذه الوسائل، فمهما كانت قيمة ما 

تحتويه المواد اإلعالمية، فإنها تفقد قيمتها في ظل عدم قراءتها أو القدرة على فهم مضمونها 

تقوم بإثارة قضايا تنموية حقيقية، من شأنها أن تساهم في وهنا فإن على الصحافة أن . ومحتواها

خلق حالة من الوعي في أوساط المجتمع، وذلك حتى يمكن متابعة ما تقوم بنشره هذه الصحف، 

  .وهذا من مثال على ما يمكن أن تطرحه الصحافة تجاه المجتمع

  

    المسؤولية االجتماعية للصحافة .5.10.2

  

المجتمع، ال بد من التطرق ؤولية الصحف الفلسطينية االجتماعية تجاه أوالً وقبل الحديث عن مس

اللغوي واالصطالحي لكلمة المسؤولية، ومن ثم التعرف على أنواع المسؤولية وتفرعاتها،  للمعنى

ومما جاء في كتاب المسئولية . ومن ثم يمكن لنا االنتقال لمفهوم المسؤولية االجتماعية للصحف

طلب المعرفة واالستعطاء أو " للدكتور محمد حسام الدين، فإن المسئولية تعني االجتماعية للصحافة

االستخبار، وذلك بموجب اشتقاقات المصطلح من اللغة، والذي يعود إلى السؤال، وسأل ومن وجهة 

أما المعنى اللغوي في المعاجم األجنبية، . نظر المؤلف هناك عدة مستويات للمسائلة واالستفهام

أو شخصاً يجب أن ) كمسئولية المدير عن منصبه( تعني إما واجباً معيناً على الفرد أداءه المسئولية"

وكذلك هناك تعريف آخر أورده المؤلف ). كمسئولية األب عن أبنه( يكون أحدهم مسؤوالً عنه 

ة، تعني القدرة على اتخاذ القرار أو السلوك بتوجيه ذاتي دون أدنى رقاب(  ويشير إلى أن المسؤولية 

  ).2002حسام الدين،). (وأصل الكلمة التيني يعني التحمل

  

ما من مصطلح جاءت به العلوم اإلنسانية : واما الداللة االصطالحية للمسئولية فهي كما يأتي

وغيرها من العلوم، إال ووضعت له تعريفات تتعلق بالمجال الذي ترتبط به، وهكذا كان مصطلح 

 للمسؤولية، وقد أورد المؤلف تقسيماً. بعدة تعريفات وتقسيماتالمسؤولية، حيث ورد هذا المصطلح 

  :حسبما ورد في المعجم الفلسفي لجميل صليبا، حيث قسم المسؤولية كما يلي

  

وهي التي توجب على الفاعل الذي سبب لغيره ضرراً أن يعوضه عنه، : مسؤولية مدنية •

يث يتحمل المشؤول عن إلحاق الضرر ، حسواء كان سبب ذلك الضرر بإرادته أم بإهماله أم بتهوره

، وهذا يتم تحديده وفق القانون، وفي إطار اللوائح التي تنظم الحياة المدنية في تعويض يقدم للضحية

 .أي دولة من الدول
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وهي التي تقع على شخص ارتكب مخالفة أو جريمة أو جنحة، ولهذه : مسؤولية جنائية •

قية، ألنك ال تستطيع أن تعاقب شخص على ذنب ارتكبه إال المسئولية عالقة وثيقة بالمسؤولية األخال

 )2002حسام الدين، .(إذا كان فعله مصحوباً بوعي وإرادة

وهي المسؤولية الناشئة عن إلزامية القانون األخالقي وعن كون الفاعل : مسؤولية أخالقية •

 طبيعية أو مسيرة ذا إرادة حرة، ومعنى ذلك أن الفاعل تكون أفعاله ضرورية أو ناشئة عن أسباب

بإرادة غيره ال يعد مسؤوال من الناحية األخالقية، ولهذه المسئولية درجات متفاوتة أعالها مسؤولية 

الفاعل الواعي الذي تصدر األفعال عن إرادته بحرية تامة، وأدناها مسئولية الفاعل الذي يسطر 

 ) 2002الدين، حسام . (الهوى على قلبه ويعمى على بصيرته ويمنعه من رؤية الحق

ويقسمها علماء القانون إلى قسمين أدبية ال تدخل في إطار القانون وال : قانونيةمسؤولية  •

يترتب عليها جزاء قانوني موكول إلى الضمير، ومسؤولية قانونية مصدرها إلزامي وهو القانون 

 )2002حسام الدين، . (وقواعده ونظرياته وتشمل جميع المسؤوليات المستمدة من الدساتير

  

ويميل الباحث إلى أن مسؤولية الصحف أقرب ما تكـون للمـسؤولية األخالقيـة، حيـث أن                 

كما أن هناك مسؤولية قانونية تتحملها الصحف       . الصحف في الغالب تدعي ذلك بصورة أو بأخرى       

  .ووسائل اإلعالم، وذلك بالتزام القوانين التي تنظم عمل هذه الصحف
  

  الدراسات السابقة. 6.4

  

 العديد من الدراسات السابقة حول واقع الشباب، والمؤسسات الشبابية في األراضي الفلسطينية، هناك

وهناك دراسات أخرى حول دور المؤسسات اإلعالمية في معالجة القضايا المتعلقة بالشباب، وهناك 

جزء . دراسات حول تأثير اإلعالم في المؤسسات الشبابية، وتنمية دورهم في المجتمع الفلسطيني

ومن بين . من هذه الدراسات منشور على شبكة المعلومات، وجزء آخر تم نشره على شكل كتب

  :هذه الدراسات ما يلي

   

دراسة بعنوان قضايا الشباب في الصحافة العربية ) 2005(الباحث سالم كيالي  •

ث حي. نموذجاً، وصدرت ضمن مجموعة دراسات إعالمية في رام اهللا.. .".الحياة.."المكتوبة

استعرض البحث ما نشرته صحيفة الحياة اللندية العربية في ملحقها الخاص، وقام الباحث بتصنيف 

، )2005شبيب،. (هذه المواد حسب مجاالتها، سواء كانت اجتماعية، تعليمية، وتربوية أم رياضية

أهمية هذه وفد تناول الباحث في دراسته ما نشرته الحياة اللندنية من مواد حول واقع الشباب، ومع 

 . الدراسة إال أنها اقتصرت على نموذج واحد ال يمكن تعميمه على بقية الصحف
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، اإلعالم والشباب، ضمن ملف الشباب في فلسطين، برنامج تنمية 2002وليد سالم محرر  •

، حيث جاءت الدراسة شاملة حول )2002سالم،(، وصدر في رام اهللا2002شارك، _ الشباب

معالجة مشاكل الشباب، وطريقة معاجلة وسائل اإلعالم المختلفة لهذه مختلف وسائل ودورها في 

وكما أشرت فإن الدراسة لم تكن حول الصحف، مع أهميتها وأهمية النتائج التي توصلت . القضايا

لها، لكنها لم تبحث األبعاد التنموية في رسالة وسائل اإلعالم تجاه المؤسسات الشبابية أو قطاع 

 . الشباب

الح عبد العاطي، دراسة بعنوان الواقع االجتماعي والثقافي للشباب الفلسطيني، الباحث ص •

، وهي دراسة اجتماعية وديمغرافية حول واقع الشباب، والظروف )2002سالم،.(شبكة االنترنت

كما تناولت الدراسة المشاكل التي يمر بها الشباب، ووصف للواقع المعاشي الذي . التي يعيشون بها

وأوصت الدراسة . وهي دراسة حالة، تناول الباحث مخيم جباليا حالة.  الشبابيمر به قطاع

بضرورة دعم المشاريع الشبابية بما يعزز تنمية هذا القطاع، كما أوصت بضرورة دعم النشاطات 

 . الترفيهية واالجتماعية، وكذلك تعزيز قدرت الشباب من خالل دورات متخصصة

نوان الشباب الفلسطيني الواقع والطموح، ونشرت على  الباحث صالح عبد العاطي دراسة بع •

واستعرض الباحث احصائيات حول نسبة الشباب الفلسطيني بالنسبة . 2004شبكة االنترنت بتاريخ 

 ،ثم قدم استعراضاً حول عدد المؤسسات الشبابية في األراضي الفلسطينية. لبقية المجتمع

وغابت عن الدراسة أية . ث البرامج التي تقدمهاوتصنيفاتها، سواء من حيث تبعيتها، أو من حي

 ) 2004عبد العاطي، .(توصيات، وهي مجرد استعراض للواقع

الباحثة رغداء زيدان، دراسة مفاهيم التنمية والتنمية البشرية،نشرت على شبكة االنترنت في  •

تنوعة لمفهوم وهي أقرب للمقالة العلمية منها للبحث، حيث قدمت من خاللها تعريفات م. 2006عام 

،وهذه الدراسة تناولت مفهوم التنمية، تفرعات التنمية، والمدارس المختلفة )2006زيدان، (التنمية

كما تناول . كما أشارت للواقع الذي تمر به بعض الدول العربية وعالقتها بالتنمية. حول التنمية

 . الباحثة أسس التنمية الصحيحة

قضايا الشباب واقع مشاكل احتياجات، وأجريت ، دراسة بعنوان 2004طالل أبو عفيفه، •

، حيث أن الدراسة 2004-2002الدراسة في مناطق السلطة الفلسطينية، وحدودها الزمنية 

استخدمت المنهج الوصفي،وقدم وصفاً لواقع المؤسسات الشبابية، سواء التي تتبع وزارة الشباب  

، أو تلك المؤسسات الشبابية األهلية، وغيرها من المؤسسات التابعة للسلطة الوطنية ووزارتها

 )2004أبو عفيفه،. (والخيرية

الباحث حافظ علي أبو عياش، دور الصحافة المحلية المطبوعة في التحول الديمقراطي في  •

الضفة الغربية، وقدم البحث للحصول على درجة الماجستير في التخطيط والتنمية السياسية من 

ل الباحث طريقة تعامل الصحافة الفلسطينية في موضوع التحول حيث تناو. جامعة النجاح الوطنية
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 2007-2000الديمقراطي، وأخذ جريدة القدس نموذجاً وهي بمثابة محدد مكاني، والفترة ما بين 

حيث درس الباحث المواد الصحفية واإلعالنات التي نشرتها القدس خالل مراحل . محدد زماني

ما هي "كلة دراسة الباحث أبو عياش كانت على شكل مش. االنتخابات البلدية، والرئاسية

طبيعة الدور الذي لعبته الصحافة الفلسطينية اليومية المكتوبة في تنمية وتطوير المؤسسات الشبابية، 

من حيث حجم هذا الدور والكيفية التي ساهم من خاللها تجاه المؤسسات الشبابية؟ وتوصل الباحث 

 تنظم عمل مهنة الصحافة، وضرورة ترتيب البيت الفلسطيني لتوصيات أهمها ضرورة سن قوانين

 In-text.( للصحفيين، وأشار الباحث إلى أهمية إجراء دراسات أخرى حول نفس الموضوع

style) :(،2008أبو عياش(  
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  صحافةتاريخ ال
  

   نشأة الصحافة العربية1.3

  

مع انتشار ظاهرة الصحف في أراضي الدولة العثمانية، بدأت كذلك في الظهور في الوطن العربي، 

 منطقة بالد الشام، ومصر، وفلسطين واحدة من ا مميزا صحافياومن بين المناطق التي شهدت حراك

دارات، والتي وإن كانت صغيرة المناطق التي شهدت ظهوراً مبكراً لعدد من الصحف واإلص

  .ومحدودة االنتشار، إال أنها كانت تتماشى مع روح العصر

  

م بإشـراف   1876وذلـك عـام     ) القدس الـشريف    ( فقد صدرت أول صحيفة في فلسطين بعنوان        

الحكومة العثمانية حيث صدرت باللغتين العربية والتركية وكانـت تنـشر الفرمانـات واألنظمـة               

 وهي جريدة   ، ويساعده راغب الحسين   الريماوية ويحرر القسم العربي فيها علي       واألوامر الحكومي 

، وفي نفس )2007. (تربان،م ():In-text style(.شهرية وتعتبر الجريدة الرسمية األولى في البالد

 ومـن   ،الريماويوهي شبه رسمية يحررها على      " الغزال  " العام صدرت في مدينة القدس صحيفة       

  .ن الجريدتين لم تصدرا بشكل منتظمالمالحظ أن هاتي

  

م، ومجلة  1906عام  " مدرسة صهيون "وفي هـذه الفترة جرت محاولتان متواضعتان إلصدار مجلة         

م يعتبر نقطة انطالق للصحافة في فلسطين بعد إعالن الدسـتور           1908م إال أن عام     1907" الترقى"

ات أمام إصدار الصحف، وقد     العثماني الذي نص على جواز إصدار الصحف، وأطلق بعض الحري         
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من . بلغ عدد الصحف الصادرة في فلسطين حتى مطلع الحرب العالمية األولى ستاً وثالثين صحيفة             

  . في األسبوعأو مرتينهذه الصحف صحف السياسية،واألدبية، والهزلية،صدر أكثرها أسبوعياً 

ب رأس المال الوطني م حرية التعبير فهب أصحا1908 تموز 11ولقد أجاز إعالن الدستور في 

وهب معهم حملة األقالم وبدءوا الخطوة األولى في رحلة الصحافة الفلسطينية الشاقة في الطريق 

  )2002تربان،  ():In-text style (.الطويلة الوعرة نحو النصر واالستقالل الوطني

  

 يملكون فيها  التجربة الصحفية فإن الصحفيين األوائل قد تحملوا عناء مسـئولية الوبسبب غياب

خبرة وال يعرفون كيفية صناعتها، وتوفير أسباب نجاحها وال حتى مستلزماتها، ولهذا السبب يعود 

. ظهور الصحف لفترة محددة ثم اختفاءها فجأة حيث إن عمر بعضها تراوح بين بضعة أشهر وسنة

)In-text style  :() ،2002تربان(  

  

 بخدمة الحاجات المحلية في البالد وأدت إلى تقوية  وقامت الصحافة الفلسطينية في تلك القترة

الروح المحلية واإلحساس بالوعي فكانت الصحف منبراً لرجال اإلصالح، وحاملي لواء الوطنية 

وسعي أصحاب الصحف إلى معالجة المشكالت التي كانت تشكو منها البالد حتى أصبحت الدعوة 

حف عن الصدور الندالع الحرب العالمية إلى اإلصالح من أهم مواردها، وتوقفت معظم الص

م لتبدأ 1917األولى ولمدة أربع سنوات وظل الحال كذلك حتى بداية االنتداب البريطاني عام 

 جديدة، تهافت الناس على قراءة واقتصاديةالصحافة الفلسطينية مرحلة جديدة في ظروف سياسية 

 ):In-text style (.تقبل بالدهمالصحف فيها مما حملته من حوادث ذات صلة بمستقبلهم ومس

  ) 2002،تربان(

  

   ) 1948 – 1918(   الصحافة الفلسطينية تحت االنتداب البريطاني .1.2.3

  

 أشد قسوة من اواجهت الصحافة الفلسطينية تحت االنتداب البريطاني خالل هذه المرحلة اضطهاد

ية، فقد حاولت تأدية رسالتها  ورغم معايشة الصحافة للظروف القاس– العثماني –الحكم السابق 

والوقوف صامدة رغم القوانين التي وضعتها بريطانيا وكانت أكثر قوة وتصلباً من تلك التي حكمت 

وبذلك فإن الصحافة عانت نفس المعاناة التي مر بها الشعب . عمل الصحافة في عهد الحكم التركي

ت دائرة التحقيق الجنائي لسلطة االنتداب وكان".  االنتداب" الفلسطيني في عهد االحتالل البريطاني

هي المخولة باإلشراف على الصحف، ولم تكن الصحافة الفلسطينية خالل العشر سنوات األولى من 

االنتداب في مستوى سائر الصحف في مصر وسوريا ولبنـان إال أنها ساهمت مساهمة فعالة في 

 السلطات الغاصبة في كل العالم، حاولت قيادة وكما هي حالة. الحياة األدبية، والسياسية، والثقافية
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االنتداب في فلسطين أن تأخذ زمام المبادرة في مجال إصدار الصحف، فأصدرت قيــادة 

 The“ الجيـش البريطـاني صـحيفة رسـمية بعــد االنتـداب على فلسـطين وأسـمتها 

Palestinian News“  4/1924 /11، وقد صدر العدد األول منها.)In-text style :(

   .)2002تربان،(

  

م وأشرف 1919 أيلول عام 8التي تأسست في "سورية الجنوبية " ومن صحف هذه المرحلة صحيفة 

 وهي جريدة سياسية أدبية تصدر مرة واحدة البدري،على تحريرها عارف العارف ومحمود حسن 

هجوماً عنيفاً مما دفع في األسبوع ثم صدرت نصف أسبوعية، وذكر العقاد إنها هاجمت الصهيونية 

 .، حيث اختفت بعد ذلك بشكل نهائيالسلطات إلى تعطيلها بعد أن استمرت في الصدور سنة واحدة

) In-text style:()  ،2002تربان (  
  

ويتضح بأن السلطات البريطانية لم تتساهل مع الصحافة العربية، وهذا القرار وغيره من القرارات 

ت منها الصحافة الفلسطينية في عهد االنتداب البريطاني، حيث توضح طبيعة الظروف التي عان

 وهي جريدة شحادةلبولس " مرآة الشرق " وأغلقت السلطات صحيفة  . خضعت لقيود ورقابة شديدة

وصدرت في أول عهدها باللغتين العربية واإلنجليزية ويحرر . سياسية تصدر مرتين في األسبوع

 توقفت مرآة .اكرم زعيتر ورئيس تحريرها األستاذ الشقيري،القسم العربي فيها الدكتور أحمد 

م على خلفية قرار صدر عن سلطة االنتداب البريطاني، وذلك 1939الشرق عن الصدور عام 

تربان، ( ):In-text style (.لنشرها قصيدة حث فيها كاتبها علي الثورة والتمرد ضد اإلنجليز

2002 (  
  

وفي عام .  والصحف الصغيرة التي لم يدم صدورها طويالً وبعد ذلك صدر العديد من المجالت

م انتقل النشاط الصحفي من القدس إلى يافا، وتطورت الصحافة فيها حتى احتلت مركزاً هاما 1929

م صفحة 1929وقد فتحت االضطرابات واألوضاع غير المستقرة عام . في ميدان الصحافة العربية

وهي جريدة " فلسطين " سـطينية حيث أصبحت جريدة جديدة في تاريخ الصحافة العربية الفل

حكومة فلسطين الرسمية، وهي النشرة العربية للجريدة اإلنجليزية التي صدرت في القاهرة من قبل 

م إلى 1918ووجهت إلى عرب فلسطين وتحولت هذه الصحيفة التي ظهرت عام . سلطات االنتداب

   )2002تربان،  ():In-text style (.صحيفة يومية

  

 الصحافة فشددت من قبضتها ضد به البريطاني للدور البارز التي يقوم االنتداب ولقد وعت حكومة 

كما أن إحدى . الصحف حتى أن الصحف تلقت أربعة وثالثين قراراً بالتعطيل والتوقف عن الصدور
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"  و "اللواء " عشرة صحيفة تلقت إنذارات رسمية خالل فترة اإلضراب، ومن الصحف التي أغلقت 

  ".الدفاع 

  

مرحلة اندالع (  البريطاني االنتداب وتعرضت الصحافة الفلسطينية في المرحلة األخيرة من عمر 

لمعاملة قاسية، خاصة فيما يتعلق بالمراقبة حيث أصبح الرقيب ) وتواصل الحرب العالمية الثانية 

ومع أن .  انتهاء الحربالحال كذلك حتىلنـدن واستمر يتلقى التوجيهات من سـلطات الرقابة في 

السلطات قد فرضت الكثير من إال أن الصحافة حافظت على دور مميز في توجيه المقاومة، 

ومن .وتحشيد الرأي العام ضد االستعمار، وعصابات الحركة الصهيونية، التي بدأ نفوذها يتصاعد

قة وثيقة م وهي على عال15/5/1944صحف هذه الفترة صحيفة االتحاد األسبوعية وصدرت في 

  )2002تربان،  ():In-text style (. الفلسطينياللينينيبالتنظيم الماركسي 

  

  م 1967 – 1948 الصحافة الفلسطينية .2.2.3

  

م وإعالن قيام ما يسمى بدولة إسرائيل على أرض فلسطين المغتصبة، ثم طرد 1948بعد نكبة عام 

 الضفة الغربية وشرقي القدس للحكم وتهجير اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني، خضعت مناطق

وقد انعكست هذه الظروف . األردني، فيما أصبح قطاع غزة خاضعاً إلشراف اإلدارة المصرية

الجديدة على واقع الصحافة الفلسطينية، وأصبح من الطبيعي أن تخضع كل منطقة لقوانين اإلدارة 

، بالتشريعات اإلعالمية األردنية، التي تسيطر عليها فارتبطت الصحافة في مناطق الضفة الغربية

ونتيجةً لذلك فقد صبغت . فيما ارتبطت صحافة قطاع غزة بإدارة الحاكم العسكري المصري

الصحافة في تلك المرحلة بالطابع الحكومي حيث أنها لم تخرج عما تردده الحكومة األردنية أو 

  : المصرية، وذلك من خالل ما يلي

  

انتعشت الصحافة بشكل كبير في :  في الضفة الغربية تحت الحكم األردني الصحافة الفلسطينية-أوالً

 الضفة الغربية جزءاً ال يتجزأ من أراضي المملكة األردنية، وهذا واعتبرتظل الحكم األردني، 

أنعكس إيجابياً على أحوال الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تمرسوا على العمل الصحفي في 

كما وفتحت لهم أبواب العمل وهيئت لهم الظروف لممارسة . لبالد العربيةاألردن وغيرها من ا

م تعتبر الحقبة المزدهرة 1957 – 1951ويمكن القول أن الفترة ما بين  العمل الصحفي بشكل حر،

فلقد . م1967 الذي أمتد إلى عام الحكم األردنيفي تاريخ الصحافة العربية الفلسـطينية في ظل 

م نشاطاً 1957م وتعليقه عام 1952 امتدت ما بين إقرار الدستور في عام شهدت األعوام التي

صحفياً ملحوظاً، وقد ساعد ارتفاع نسبة المتعلمين بين الفلسطينيين بنهضة أدبية وصـحفية فـي 
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وكانت تهتم في تأدية . هذه الفترة واصطبغت الصحافة بالظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية

كما . لتلك الظروف وكانت تخصص زوايا خاصة للناشئين من األدباء الفلسطينيينوظيفتها وفقاً 

وكانت  كانت تثير العديد من المشكالت الفكرية واألدبية التي تجسد هموم وآمال جيل النكبة 

كبريات الصحف الفلسطينية، كفلسطين والدفاع قد نزحت في أعقاب النكبة من حيفا ويافا إلى القدس 

ت عشرات الصحف األخرى كالجهاد والمنار، ولكن السلطات األردنية أغلقت معظم وظهر. وعمان

" القدس والدستور " م وأدمجتها في مؤسستين صحفيتين 1966هذه الصحف الفلسطينية في عام 

وهذا أمر ميز هذه المرحلة، ليس ) 2002تربان، ():In-text style (.وأخضعتها للرقابة الصارمة

نية، وأراضي المملكة األردنية الهاشمية، بل في معظم الدول العربية التي في األراضي الفلسطي

  .كانت حديثة االستقالل

  

في حقبة ) 12(ولقد صدر في تلك الفترة العديد من الصحف بلغت ثماني عشر جريدة ومجلة ومنها 

 في في حقبة الستينات موزعة بين القدس ورام اهللا وبيت لحم ونابلس وصدر ) 6(الخمسينات و

  :م ثالث صحف رئيسية وهي1967ام القدس قبل ع

  

 حيث ركزت جل اهتمامها ضد العيسى أسسها الصحفي الفلسطيني عيسى :صحيفة القدس •

م ثم توقفت لتعود إلى الصدور مرة 1948حكومة االنتداب البريطاني وظلت تصدر حتى عام 

 . م1967أخرى في القدس وحتى عام 

 ثم انتقلت إلى الشنطيم على يد الصحفي إبراهيم 1934عام تأسست في يافا : صحيفة الدفاع •

 .م1967م واستأنفت الصدور حتى حرب حزيران عام 1948القدس عام 

 الزلفم ألصحابها محمود أبو 1953 تأسست في مدينة القدس عام : صحيفة الجهاد •

غربية وقطاع  اإلسرائيلي للضفة الاالحتالل توقفت عن الصدور بعد ،ومحمود يعيش وسليم الشريف

أواخر عام " القدس "  من إعادة إصدارها تحت اسم الزلفم ثم تمكن محمود أبو 1967غزة عام 

  )2002تربان،  ():In-text style (. م1968

  

عاش قطاع غزة أبان فترة حكم  :  الصحافة الفلسطينية في قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية-ثانياً

 وازداد الوعي ، فأسست النقابات المهنية للعمال والمعلمين،ثقافياإلدارة المصرية عليه فترة انتعاش 

 الفكرية دوراً بارزاً في هذا المهرجانات  الشعرية والمنتدياتالسياسي وانتشرت األحزاب، ولعبت 

وفي خصم تلك الحالة انتشر الوعي الصحفي بأشكاله المختلفة .  الثقافي، والتعبئة الوطنيةاالنتعاش

 والرسوم والصور وأصدرت العديد من ،البيانات وصحف الحائط والملصقاتمن المنشورات و

الصـحف والمجـالت والكتب على الرغم من اإلمكانات المحدودة للصحف، إال أنها كانت 
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تربان،  ():In-text style  (.محاوالت جادة للتعبير عن الوعي المحاصر في القطاع المحاصر

2002(  

  

، كيافا والقدس وحيفا، حيث عنها في بقية المناطق الفلسطينية متأخرة وبدأت الصحافة في قطاع غزة

التي أصدرها المحامي " الحق "م باسم صوت 1927صدرت أول صحيفة في قطاع غزة في عام 

ثم أصدر معها مجلة متخصصة بالشئون الحقوقية والمراجع .  وكانت نصف شهرية،فهمي الحسيني

  .الدجانيلتي عمل فيها المحامي فوزي ، ا"الحقوق " القانونية وهي مجلة 
  

في الفترة بين " غزة " م صدرت في قطاع غزة عدة صحف، منها جريدة 1948وبعد العام 

ثم صـدرت جريـدة . م وكانت أسـبوعية، يرأس تحريـرها خميس أبو شـعبان1962-م1954

" وكذلك صحيفة . ا، عن النادي القومي وأشرف عليها المرحوم حلمي السق"الصراحة األسبوعية " 

التي " الرقيب األسبوعية"التي رأسها تحريرها الدكتور صالح مطر، وجريدة " اللواء األسبوعية 

التي أصدرها الحاج رشاد " الوطن العربي"  ثم جريدة ،أشرف عليها المرحوم الشيخ عبد اهللا العلمي

في النصف الثاني لعام " حرير الت" صدرت أول جريدة يومية سياسية في غزة باسم هذا فيما .  الشوا

م وترأس تحريرها المحامي زهير الريس، ثم أصبحت صحيفة أسبوعية تصدر باالشتراك مع 1958

وبقى زهير الريس رئيساً للتحرير " أخبار فلسطين " دار األخبار اليوم المصرية، وصار اسمها 

 المصريون بنصف رأس وكانت هذه الصحيفة عبارة عن مؤسسة صحفية كاملة، ساهم فيها. فيها

، ورسام الكاريكاتير إسماعيل شموطالمال، ومن بين الرسامين الذين عملوا فيها الرسام إسماعيل 

عاشور، أما األقالم التي شاركت فيها فقد ضمت من الصحفيين واألدباء والشعراء ومنهم الشهيد 

 والكاتب المصري محمد ، وأسامة شراب،عويضة، وزين العابدين الحسيني، وبكر أبو بسيسومعين 

ومن الجدير بالذكر أن . م1967جالل كشك، وقد صدر العدد األخير في الخامس من حزيران 

وأخذت م 1964الصحيفة أصبحت تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد تأسيس المنظمة في 

  )2002تربان،  ():In-text style (.م4/10/1965 تشرف عليها ابتداء من المنظمة

  

صدرت عن االتحاد القومي " العودة " م مجلة 1967 المجالت التي صدرت في قطاع غزة قبل ومن

وهي " المستقبل " ومجلة  م وكانت مجلة شهرية مصورة تطبع في القاهرة،1958الفلسطيني في 

"  فيما أن مجلة .م1956 -1952شـهرية يتـرأس تحريرها محمد جالل عناية، استمرت من عام 

م، وكان من المقرر أن 1967حصلت على ترخيص، ولكنها لم تصدر بسبب حرب " ة الحياة العربي

وبصورة عامة بقيت الصحافة في قطاع غزة متخلفة عن  . يشرف عليها زهير الريس ومحمد عناية

-In (.  وهذا ما دفع البعض إلى االنتقال للقدس لتأسيس صحف فيها،نظيرتها في الضفة الغربية
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text style:( )وهذا التباين في مكانة الصحافة في األراضي الفلسطينية المحتلة عام . )2002،تربان

 يعود الختالف التبعية السياسية، بسبب تأثر الصحافة الفلسطينية في تلك الفترة بالنظم 1967

  . السياسية في كل من مصر واألردن، وخضوع هذه الصحافة لقوانين بلدين مختلفين

  

  م 1994 – 1967سرائيلي من عام  مرحلة االحتالل اإل.3.2.3

  

م، توقفت الصحف العربية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن 1967مع وقوع االحتالل عام 

لسد الفراغ اإلعالمي العربي في " اليوم " الصدور، فأصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي جريدة 

لمواطن في األراضي المحتلة إال أن محاولتها هذه باءت بالفشـل، وذلك لوعي ا. الضفة والقطاع

" ثم عادت فدفعت بصـحيفتها الثانيـة .  لخطورة قبوله بصحف تشرف عليها سلطات االحتالل

م، وكانت أكثر قدرة على المناورة من سابقتها، ولكنها لم تصمد أمام 24/10/1968في " األنباء 

  . الوعي الفلسطيني بخطورة هذا النوع من الصحف

  

فلسطينية الوطنية في بدايات االحتالل، واستمر هذا الغياب لفترة من الزمن، وقد غابت الصحف ال

 الشرعية النتفاءانطالقاً من اإلجماع الوطني بمقاطعة كافة دوائر االحتالل اإلسرائيلي ومؤسساته، 

حيث رأى المثقفون واإلعالميون أنهم غير ملزمين بالحصول على تراخيص من مؤسسات . عنه

 هذا التوجه اعتقاد القوى الوطنية بأن مدة االحتالل لن تطول، أسوة بما حدث أبان االحتالل، وعزز

 والصحفيون الفلسطينيون ،وهكذا بقيت الحركة الوطنية بشكل عام. م1956العدوان الثالثي في العام 

م، إلى انعطافة حادة في 1967إذ أدت حرب حزيران . في حيرة وارتباك إزاء األوضاع الجديدة

نية، لقضية الفلسطينية، وانعكس ذلك على الحياة االقتصادية و االجتماعية والسياسية الفلسطيمسار ا

وواجهت الصحافة العديد من المصاعب والمتاعب وقمع . اإلعالميةفضالً عن الحياة الثقافية و

ا األقالم الحرة، والتضييق على حرية الصحافة في هذه الفترة، وكان من أبرز هذه المتاعب تعرضه

لمقص الرقابة والعسكرية اإلسرائيلية، لقناعتها بأن تلك الصحف تعمل على التحريض ضد 

  .االحتالل، وتنمي الروح الوطنية لدى أبناء الشعب الفلسطيني

  

، وأصدرت القدس الزلفلصاحبها محمود أبو " القدس " م صدرت جريدة 1967وفي أواخر عام 

م، 1970د ذلك توالى إصدار الصحف، فصدرت في عام  وبع،"الدفاع والجهاد " بعد دمج صحيفتي 

الفجر " م صدرت صحيفة 1972في بيت لحم لصاحبها إبراهيم فضل، وفي عام " الشعب " صحيفة 

، البرغوثيوترأس تحريرها بشير " الطليعة " م، صدرت جريدة 1978 وفي عام ،ليوسف نصر" 

م 1985صدرت في عام " الدرب " و لمحمود الخطيب " الميثاق "  صدرت صحيفة 1980وفي عام 
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" الوحدة " م صدرت 1982م وفي عام 1981عام "  السياسي البيادر " ،م1986في عام " والنهار " 

م صـدرت أول صـحيفة 1986وفي عام  لفؤاد سعد وهي يومية صدرت أسبوعياً مؤقتاً،

"  وهي صحيفة ،ادفلسـطينية من نوعها باللغة العبرية، وكانت أسبوعية يصدرها زياد أبو زي

" العلوم "  فكانت الصحافة محدودة جداً فقد أصدر زهير الريس مجلة ،أما عن قطاع غزة". الجسر 

"  منها مجلة ،وظهرت خالل تلك الفترة العديد من المجالت. في السبعينات" سبوع الجديد األ" ثم 

م،وعلى الرغم من 1979م والكاتب أسعد األسعد صدرت عام 1967 عام خزمولجاك  " البيادر

 على الصحف والمجالت كاإلغالق التضييقالشروط الصعبة، والقيود التي يتعمد االحتالل فيها، 

المؤقت والدائم وتقييد وحصر عملية التوزيع واالعتداء على العاملين في حقل الصحافة، والتحكم في 

 الفلسطينيين استطاعوا عملية النشر من خالل الرقيب العسكري، ورغم كل هذا إال أن الصحافيين

 رخصة لتأسيس صحف 22م إصدار ما يقارب من 1987م وحتى عام 1967بجهودهم منذ عام 

  )2002تربان،  ():In-text style ( . منها يومية وأسبوعية،داخل القدس المحتلة

  

القطاع، بل تشكل جزء من تلك  لم تعكس حياة الضفة واالحتاللومما ال شك فيه أن الصحافة تحت 

الحياة فالرقابة اإلسرائيلية، وضعت الصحفي الفلسطيني في مأزق، اتجاه القراء نظراً الستبدالها 

مفرداته، بمفردات تخدم السياسة اإلسرائيلية، وبصرف النظر عن الدور المؤثر الذي لعبته صحافة 

 بعيد، الداخل على الصعيد السياسي إال أنها ظلت بعيدة عن مشاكل الجماهير، وهمومها إلى حد

فعجزت عن أن تصبح صحافة محلية، في المقام األول، فقد حفلت صفحات هذه الصحافة مختلف 

العناوين والتعليقات التي تعكس اهتمامها باألحوال الدولية والعربية، على حساب األخبار المحلية، 

ربية من  في تأكيدها على ضرورة الوحدة الع،وقد برزت هذه الصحف مثيالتها من الصحف العربية

أجل التحرير كما أن هذه الصحف اكتشفت بالنقل من وكاالت األنباء العالمية، فضالً عن التزام كل 

صحيفة باتجاه سياسي، محدود التوقيع فيه، بإغالق صفحاتها أمام التيارات واالتجاهات األخرى، 

ربية من داخل الخط الوطني، األمر الذي وضع هذه الصحف في ضيق وتعاني الصحافة الع

مة في الفلسطينية في إسرائيل اليوم من المضايقة التي تفرضها السلطات اإلسرائيلية عليها مستخد

 إغالق أي صحيفة المسؤولة، التي تمنح السـلطات اإلسرائيلية ذلك صالحيات أنظمة الطوارئ

حيث أنه وبموجب هذه القرارات واألنظمة صدرت خالل سنوات . تعارض سياستها الغادرة

تالل عشرات القرارات بإغالق الصحف بشكل مؤقت، وكذلك اعتقال الصحفيين، ومساومة االح

م في كل ما تنشره ويكفي القول بأن الرقيب اإلسرائيلي كان يتحك. العديد منهم على ما يتم نشره

، حيث تم إغالق الصحف الفلسطينية مرات عديدة على خلفية نشر خبر دون الصحف من مواد

كما يشار إلى أن العديد من الصحفيين لالعتقال على خلفية عمله في . عرضه على الرقيب

  .الصحافة، ومنهم من فرضت عليه إقامة جبرية
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وخالصة القول أن الصحافة في فترة االحتالل اإلسرائيلي عانت أشد المعاناة على اختالف أشكالها 

الصحف أدت رسالتها في  ذلك لم يمنع من إصدار عدد كبير من الصحف والمجالت وأن تلك ،ولكن

حدود إمكانيتها، وعالجت القضايا الوطنية وركزت على شحذ الهمم والتعبئة وتوعية المواطنين 

  .باألخطار المحدقة بهم
 

  مرحلة دخول السلطة الوطنية الفلسطينيةالصحافة في  .4.2.3

  

للمطبوعات ومهما يكن فإنها مرحلة شهدت تحوالت وتغيرات واضحة، فقد صدر قانون فلسطيني 

وصار لدى . 1995لسنة ) 5(، حيث صدر في غزة، ثم تاله قانون 1993لسنة ) 3(والنشر  رقم 

السلطة الفلسطينية وزارة إعالم، ترعى وتشرف على ترخيص وسائل اإلعالم بشكل عام والصحف 

د وزاد عد. وقد شهدت هذه المرحلة انتشار ملحوظ لوسائل اإلعالم المرئي والمسموع. بشكل خاص

التراخيص الممنوحة من وزارة اإلعالم إلصدار صحف ومجالت، ولكن العديد منها لم يصدر أو 

 )2002تربان، ():In-text style (.صدر لفترات قصيرة جداً

  

،والتي "فلسطين " وكان أول ترخيص تصدره وزارة اإلعالم في السلطة صدر باسم  صحيفة 

لم تدم تلك الصحيفة طويالً حتى صدر منها م لصاحبها طاهر شريتح، و23/9/1994صدرت في 

الحياة " ، صحيفة م10/11/1994كما وقد صدرت في . فت ثم توق، عدد14عدة أعداد بلغت حوالي 

وهي مقربة من السلطة، ويرأس تحريرها حافظ البرغوثي، ومديرها نبيل عمرو، وبدأت " الجديدة 

الناطقة باسم حركة " الوطن " يفة م صح8/12/1994كما صدرت في . أسبوعية ثم تحولت يومية

الناطقة باسم " االستقالل " وصحيفة. وأغلقتها السلطة ألسباب سياسية" حماس " المقاومة اإلسالمية 

البالد واأليام  " ام صدرت صحيفت1995وفـي نهـاية عام . م1995حركة الجهاد اإلسالمي عـام 

كما صدرت . فت في وقت الحق ألسباب خاصةاليوميتان، ثم تحولت البالد إلى أسبوعية، ثم توق" 

، "الرأي والصباح األقصى والساحل والزيتونة و" عن أجهزة السلطة عدة صحف ومجالت، منها 

، وتدريب وتبويب بحيث تسير وفق خطة صحف التي تحتاج إلى رعاية وتوجيهوغيرها من ال

م 13/2/1997ا أنه وبتاريخ  كم. ومنهج مع الغاية والمنهج التي تعبر عنها الصحفية أو المجلة

، الناطقة باسم حزب الخالص الوطني اإلسالمي، وهي أسبوعية تصدر "الرسالة " صدرت صحيفة 

هذا مع العلم أن حزب الخالص يعتبر جزء من . كل يوم خميس، ويرأس تحريرها صالح البردويل

ية ضمن قوائم حماس، ومعظم قيادات الحزب من الصف األول شاركت في االنتخابات التشريع

كما أصدرت رموندا الطويل جريدة أسبوعية باسم فلسطين، وصدرت لفترة محددة، . حركة حماس

، صدرت من قطاع غزة صحيفة فلسطين، والتي يرأس 2007/ 3/5وفي . ثم توقفت عن الصدور
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 تحريرها مصطفى الصواف، وهي ناطقة باسم حركة حماس، علماً بأنها تدعي أنها مستقلة، وقد ثار

جدل حول الحق في استخدام اسم فلسطين، كون هناك صحيفة مرخصة لدى وزارة اإلعالم ترأس 

  .تحريرها رموندا الطويل بنفس اسم فلسطين
 

   واقع الصحف والمجالت حسب سجالت وزارة اإلعالم.3.3

  

مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بدأ جهات مختلفة العمل على إصدار صحف ومجالت محلية، 

وزارة اإلعالم، بصفتها أصدرت حيث . ستفيدة من التحول الذي حدث في األراضي الفلسطينيةم

وقد صدرت تراخيص لصحف، .  من هذه التراخيصعشراتالجهة المسؤولة عن منح التراخيص، 

وقد أصدرت العديد من . وأخرى لمجالت، وكذلك تراخيص محطات بث إذاعي وتلفزيون محلي

  . ومنها ما توقف عن الصدور ألسباب ذاتية، وأخرى موضوعيةالجهات صحفاً ومجالت، 

  

وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن عمل وزارة اإلعالم الفلسطينية بدأت بإصدار التراخيص للصحف في 

وقد أصدرت السلطة تراخيص إلصدار صحف جديدة، . 1995مناطق السلطة اعتباراً من عام 

وكذلك  ي مناطق السلطة قبل قيام السلطة نفسها،وكذلك رخصت ما الصحف التي كانت تصدر ف

  . أصدرت تراخيص لصحف عربية من الخارج، وصحف فلسطينية من داخل الخط األخضر

  

وقد أصدرت السلطة التراخيص ألشخاص عاديين، وشركات ومؤسسات أهلية، وكذلك مؤسسات 

  . حكومية، كما أصدرت التراخيص ألحزاب وتنظيمات سياسية
  

وبيانات وزارة اإلعالم فإن عدد التراخيص التي صدرت لصحف منذ قيام السلطة وحسب سجالت 

موزعة على مختلف األنواع من التصنيفات سالفة .  ترخيصا64ً، وصل 2009وحتى بداية عام 

 فيما بلغ عدد التراخيص ، ترخيصا37ًفقد وصل عدد التراخيص الممنوحة ألشخاص . الذكر

 ترخيصاً، ومنحت الوزارة ثمانية تراخيص ألحزاب 19ية، الممنوحة لمؤسسات حكومية وأهل

إلصدار هذه الصحف، وهنا فإن األحزاب قد تكون فرعية أو حزب رئيسي، فمثالً هناك ترخيص 

صدر لمنظمة الشبيبة الفتحاوية في نابلس، وإلى جانب ذلك منحت ترخيصاً لحزب الخالص 

   )2008م،سجالت وزارة اإلعال( ):In-text style  (.اإلسالمي

  

 بدأت الوزارة بإصدار هذه 1995هذا ولم تتوقف الوزارة عن إصدار التراخيص، ففي عام 

التراخيص، حيث صدر أول ترخيص باسم أكرم هنية إلصدار صحيفة األيام، وتوالت التراخيص، 
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 2005هذا وقد شهد عام . حيث بلغ عدد هذه التراخيص الممنوحة في نفس العام أربعة تراخيص

  .  ترخيصا13ً عدد من التراخيص التي تصدرها الوزارة، حيث بلغ هذا العدد أعلى

  

أما توزيع هذه التراخيص من حيث الموقع الجغرافي، فقد كان نصيب محافظة ومدينة رام اهللا 

 ترخيصاً، وجاء بعدها مدينة غزة 34األعلى وبلغ عدد التراخيص التي صدرت لصحف في رام اهللا 

فيما توزعت بقية التراخيص على مختلف المدن الفلسطينية، بما في ذلك بأحد عشر ترخيصاً، 

هذا وقد أعطيت  .ترخيص بيع الصحف التي تصدر في مدن الناصرة وأم الفخم في الداخل المحتل

كما كانت لصحف تصدر باللغة . ترخيص لصحف يومية وأخرى أسبوعية، وشهرية ونصف شهرية

واحدة من هذه الصحف توقفت  .حيفتين باللغة االنجليزيةالعربية باستثناء ترخيصين صدرا لص

بشكل نهائي عن الصدور، فيما الصحيفة الثانية تعتبر متعثرة، وإن صدرت فإنها ال تصل جميع 

كما أن هذه الصحف تناولت مختلف ، )2008وزارة اإلعالم،: ()In-text style .(المحافظات

تماعية عامة، ومنها ما كان مخصص للدعاية مجاالت اإلعالم، فمنها ما جاء صحف سياسة اج

التي تصدر البيئة والتنمية والتسويق، ومنها ما كان تربويا وتنموياً، ومنها على سبيل المثال صحيفة 

، كما أن من بين هذه الصحف ما صدر عن مؤسسات سياسية )معاً(جمعية مركز العمل التنمويعن 

  .ويمكن اعتباره صحف حزبية

  

ن هذه الصحف ربحية، وأخرى غير ربحية، وهي تلك الصحف أو الدوريات التي كما أن عدداً م

حيث أن جزء من . تصدر عن مؤسسات حكومية، أو تلك التي تصدر عن مؤسسات أهلية وتنموية

عمل بعض المؤسسات توعوي، لذلك أخذت على عاتقها إصدار صحف للتعريف بأهدافها، وتعزيز 

مجتمع الفلسطيني وتعريف هذا المجتمع بما تقوم به من برامجها من خالل بث الوعي في ال

  . نشاطات، وما تحاول أن تنميه في المجتمع

  

وغني عن القول بأن عدداً من هذه الصحف قد توقف عن الصدور، حيث أنه ال توجد أي 

إحصائيات حول الصحف التي توقفت عن العمل، وتلك التي ال زالت تصدر وتوزع في مناطق 

  )     2008وزارة اإلعالم، ): ( In-text style (.طينيةالسلطة الفلس

  

حسب سجالت وزارة :  فيمكن التلخيص حولها فيما يأتيالمجالت التي صدرت في عهد السلطةواما 

اإلعالم فإن الوزارة قد أصدرت نوعين من تراخيص المجالت وهي، تراخيص إصدار ونشر، 

موع التراخيص الممنوحة إلصدار مجالت في حيث بلغ مج. وتراخيص توزيع وبيع هذه المجالت

مختلف مناطق السلطة، مئة وواحد وأربعين ترخيصاً، وبلغ عدد التراخيص الملغاة ثمانية وخمسين 
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كما منحت الوزارة نفس العدد من التراخيص لتوزيع المجالت، وألغي نفس العدد . ترخيصاً

اخيص التي ألغيت لتوزيع الصحف التراخيص التي ألغيت إلصدار الصحف، حيث أن مجموع التر

  ).2008وزارة اإلعالم، ): (In-text style (.بلغت ثمانية وخمسين ترخيصاً

  

وكما هي الصحف فإن عدداً من المجالت صدرت ألشخاص، وأخرى صدرت التراخيص باسم 

وكما تنوعت الجهات التي حصلت على . مؤسسات اقتصادية، أو جماعات سياسية ومؤسسات أهلية

فمن . التراخيص، فإن المواضيع التي تناولتها المجالت، متنوعة بتنوع الجهات التي تتبع لهاهذه 

هذه المجالت ما خصص للفنون، ومنها ما تخصص في االقتصاد، والمال، ومنها ما تخصص في 

  . التنمية، ومنها ما جاء مخصصاً لألطفال دون غيرهم

  

   قانون المطبوعات الفلسطيني.4.3

  

يحاول البحث في واقع ودور المؤسسات الصحفية أن يطلع على نصوص قانون على كل من 

ويعتقد الباحث أن دراسة هذا . المطبوعات الفلسطيني، والذي ينظم عمل جميع وسائل اإلعالم

وبين القارئ  القانون لها أهمية خاصة، وذلك نظراً لدوره في تنظيم العالقة بين الوسيلة اإلعالمية،

وسيلة اإلعالمية والمؤسسة الرسمية من جهة، وبين مجموع أطراف العالقة فيما من جهة، وبين ال

  . يكتب ويطبع من مواد إعالمية بشكل عام

  

، ويتكون من إحدى وخمسين 1995لسنة ) 5(، ويحمل رقم 1995وقد صدر هذا القانون في عام 

القانون ليلغي العمل بقانون وقد جاء هذا . مادة تناولت مختلف الجوانب المتعقلة بالمطبوعات والنشر

، 1967 لعام 16، المعمول به في قطاع غزة، وقانون المطبوعات والنشر رقم 1993 لسنة 3رقم 

وقد صدر القانون وصادق عليه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية،  . والمعمول به في الضفة الغربية

 )1995إلعالم،وزارة ا): (In-text style.( رئيس السلطة الوطنية ياسر عرفات

  

وقد تناولت مواد القانون تعريفات لمختلف جوانب العمل الصحفي، وحددت ماذا تعني المنشورات 

الصحفية، ومن هي الجهات التي يسمح لها بإصدار هذه المنشورات، وذلك دون أن تحدد أية قيود 

  . على هوية الجهة التي تقوم باإلصدار

  

الصحافة "  على حرية الصحافة، فقد نصت المادة على ما يليمن القانون) 2(هذا وأكدت المادة رقم 

 والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية قوالً، كتابة،
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والقانون بذلك شدد على أن هذا حق مكفول بنص ". تصويراً ورسماً في وسائل التعبير واإلعالم

صوص القانون بعض المحددات التي اعتبرتها بعض الجهات أنها ومع ذلك فقد وردت في ن. القانون

 المواد التالية التي وردت 2 رقم 9ومن بين المواد التي اعتبرها مخالفة للمادة . تحد من الحريات

على المطبوعات أن تمتنع عن نشر ما : "، التي تنص على ما يلي)7(في القانون، مــادة 

ية الوطنية وحقوق اإلنسان واحترام الحقيقة وان تعتبر حرية يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤول

وزارة ): (In-text style (".الفكر والرأي والتعبير واالطالع حقاً للمواطنين كما هي حق لها

 وهذا أمر يحتاج لتفسير، فال يمكن ألحد أن يحدد بشكل ما هو مخالف للمبادئ، )1995اإلعالم، 

سمية المواد المخالفة بشكل دقيق، حتى ال يتم استخدام قضية ويرى منتقدو القانون بضرورة ت

 . األخالق والمبادئ العامة بشكل مفرط

  

يجب أن ال تتضمن المطبوعات الدورية الموجهة إلى األطفال " كما تضمنت نفس المادة بند يقول، 

 In-text (."والمراهقين أية صور أو قصص أو أخبار تخل باألخالق والقيم والتقاليد الفلسطينية

style ) :( ،وهنا كان قد يتم تفسير أي عمل على أنه مخالف لألخالق، ) 1995وزارة اإلعالم

  .ومخل بالعادات

  

على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة التقيد التام بأخالق  " فتنص على أن) 8(أما المــادة

هم الدستورية وعدم المساس بحرية المهنة وآدابها بما في ذلك ما يلي، احترام حقوق األفراد وحريات

تقديم المادة الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازنة، : من خالل ما يلي. حياتهم الخاصة

توخي الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على األخبار واألحداث، االمتناع عن نشر كل ما من 

نصرية والطائفية، عدم استغالل المادة شأنه أن يذكي العنف والتعصب والبغضاء أو يدعو إلى الع

وزارة ): (In-text style ( ".الصحفية للترويج لمنتوج تجاري أو االنتقاص من قيمته

  .)1995اإلعالم،

  

وجميع هذه النصوص أمور تتعارض مع الحرية، فجميع النصوص الواردة في هذه المادة أمور 

يمكن استغالل السلطات المعنية، أو بعض غير محددة، وقد يتم تفسيرها حسب الموقف، كما أنه 

 . الجهات للحد من حرية الصحفي في القيام بواجبه

  

 من نفس القانون بعض القيود المتعلقة بالنشر، وهي تضاف إلى ما سبق من 37كما تضمنت المادة 

المقاالت التي من شأنها  "، والتي تقول، 37 من المادة 3محظورات، خاصة ما يتعلق ببند رقم 

إلساءة إلى الوحدة الوطنية أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو زرع األحقاد وبذر الكراهية ا
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فمفهوم الوحدة الوطنية مفهوم فضفاض، . "ارة الطائفية بين أفراد المجتمعوالشقاق والتنافر وإث

حريات وهذا تقييد آخر ل. وينطوي تحت عباءته الكثير مما يمكن أن يفهم منه مسيء للوحدة الوطنية

  . الصحافة

  

. وبشكل عام فإن بقية مواد القانون تتحدث عن أمور إجرائية، وأمور فنية تتعلق بالتمويل، والنظام

وهي أمور عادية وال تتعارض في مجملها مع الحريات، بل تعتبر ضرورية، سواء من حيث 

 ما يتعلق شروط منح التراخيص، والجهات التي يسمح لها بإصدار النشرات والمطبوعات، وكل

  .بالطباعة والنشر
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  الفصل الرابع 

______________________________________________________  

  مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين 
  

  مقدمة 1.4

  

قبل الحديث عن المؤسسات الشبابية، ال بد لنا من إلقاء نظرة سريعة حول تصنيفات مؤسسات 

مع المدني في مناطق السلطة بشكل، ومن خاللها يمكن معرفة طبيعة المؤسسات الشبابية، التي المجت

ويعتبر هذا العرض مقدمة للدخول في واقع . لن تخرج عن طبيعة المؤسسات بشكل عام

  .المؤسسات، ومن شأنه أن يعرف القارئ بما يتوفر من مؤسسات في األراضي الفلسطينية المحتلة

  

من منظمات المجتمع % 39تصنيفات فقد هذه المؤسسات نفسها كما يلي، وصفت فحسب إحدى ال

منها وصف منظمات % 36تارت ، بينما اخي نفسها، على أنها جمعيات خيريةالمدني الفلسطين

  )2007عوف، ():In-text style (.منها اتحاد عام% 10منها منظمات وطنية، و% 14، ومدنية

  

 فلكل من هذه األصناف الواردة أعاله مهام ونشاطات تقوم بها دون ولم يأتي هذا التصنيف جزافاً،

غيرها، ومن هنا كان التصنيف، ويمكن لنا التعرف على أهداف وأدوار هذه المؤسسات حسب 

  : التصنيف أعاله

  

هدفها التخفيف من حدة الفقر، والعوز الشديد، والحرمان واإلغاثة، دون : جمعيات خيرية •

في واقع الفئات المستفيدة، وهي األكثر عدداً، حوالي الثلث، تتجنب األنشطة استحداث تغيير نوعي 

  .ذات البعد السياسي، وهي األقدم من حيث النشأة
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من % 20تشكل ما نسبته : منظمات أو مؤسسات تعتمد سياسات ذات بعد تمكيني تنموي •

ات جمهورها، تهدف إحداث تغيير في إمكان. في المدن% 85منظمات المجتمع المدني، منها 

ارتبط معظمها في المرحلة األولى . فهي األحدث من حيث النشأة والتكوين. وتحسين فرص حياتهم

من نشأتها بمنظمة التحرير الفلسطينية، وفرت خدمات لم تتوفر بسبب غياب سلطة أو دولة وطنية، 

، وتأسيس وحرصت معظمها على الحفاظ على استقالليتها. وبسبب سياسة االحتالل اإلسرائيلي

عالقات شراكة مع مؤسسات السلطة الوطنية، وتعتبر الجامعات الفلسطينية منها من أهم روافد 

  )2007عوف، ():In-text style (.العملية التنموية

، إال أن نفوذها واسع، وتشير %1.5تشكل نسبة صغيرة : األحزاب والقوى السياسية •

ؤيدون أحد التنظيمات، أو األحزاب السياسية من البالغين ي% 60استطالعات الرأي إلى أن نحو 

وهذه األحزاب تتباين من حيث عالقاتها بالسلطة، ومن حيث برامجها السياسية واالجتماعية  .القائمة

ومنظورها الفكري، وتطرح الفصائل واألحزاب رؤى متنوعة للتسوية السياسية، وعملية استكمال 

وعلى الصعيد االجتماعي، . اسي الفلسطيني المنشودعملية التحرر الوطني، ولطبيعة النظام السي

هناك رؤى علمانية وأخرى دينية، ولتعددها وشرعية وحرية نشاطها أهمية بالغة، في إرساء نظام 

سياسي ديمقراطي، ويؤخذ عليها تراجع نشاطها وفاعليتها، في طرح البرامج والبدائل السياسية 

طلوب، في التأثير على قانون األحزاب، الذي لم يتم إقراره كما أنها لم تساهم بالشكل الم. والتنموية

  .حتى اآلن

دون احتساب فروعها، تهدف إلى تنظيم وتعبئة قطاعات % 11تشكل : االتحادات والنقابات •

-In (.شعبية وفئات اجتماعية للدفاع عن مصالحها، وهي امتداد لمنظمة التحرير وفصائلها الرئيسة

text style:() ،وقد شارك التيار اإلسالمي فيها في بداية التسعينات، إال أن معظمها .)2007عوف 

شهد تراجعاً ملموساً في عضويته، وضموراً في قاعدته االجتماعية، في السنوات التي تلت 

 .االنتفاضة وقيام السلطة الوطنية

د معظمها يتم انتقادها بتكريس نمط النخبوية، واالبتعاد عن أسس العملية الديمقراطية، ال تعق •

مؤتمراتها الشعبية منذ سنوات، ارتبط بعضها بشكل أو بآخر بمؤسسات السلطة التنفيذية، ويستثنى 

من هذا النمط الكتل الطالبية الجامعية المشكّلة حسب االنتماء السياسي، ويشمل االستثناء أيضاً 

 .بعض الغرف التجارية والصناعية

:  حيث االهتمامات والنشاطات مثلتضم مجموعة متنوعة من: منظمات حقوق مدنية •

منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان، والحريات المدنية والديمقراطية، والطفل والمرأة، واألسرى، 

من مجموع % 5وغيرها، ظهر عدد غير قليل منها في عقد التسعينات، تشكل نحو .. والمعاقين

 . مؤسسات المجتمع المدني
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الخ، وإلى .. تداخليه أو تنسيقية كاألسرى والمعاقينتتنوع عالقاتها بالسلطة من عالقات  •

عالقة ضاغطة، وإلى عالقة انتقادية أحياناً، أو تصارعية كما في حالة بعض منظمات الدفاع عن 

ويؤخذ على بعضها تأثر أدائها بعملية التمويل وعدم توجهها في . حقوق اإلنسان والحريات العامة

 .تقاريرها للجمهور الفلسطيني

، فهي تضم العديد من المنتديات %18تشكل : ت الشؤون الثقافية والبحث الفنيمؤسسا •

الثقافية المحلية، والمراكز التثقيفية العامة، إضافة إلى المراكز التي تتولى إصدار دوريات، ومراكز 

البحوث المتخصصة، والمراكز ذات االهتمامات التنموية، والمراكز التابعة للجامعات، أو المستقلة، 

ومؤسسات تتخصص في مجال البحوث للسياسات الموجهة لصانعي القرار، ومؤسسات تركز على 

  .التدريب والتأهيل

% 13.5، أكثر من نصفها في القرى، وثلثها في المدن، و%19تشكل نحو : أندية رياضية •

تعنى بتنظيم نشاطات رياضية للشباب، ما زال دورها كمؤسسات أهلية . منها في المخيمات

مية غير واضح، فلم ترق لتصبح منافسة على المستوى العربي والدولي، لوال أن الدورات وحكو

  )2007عوف، ():In-text style (.العربية التي أثبتت بأن الكرة الفلسطينية في تقدم مستمر

  

  ب والمؤسسات الشبابية في فلسطينالشبا 2.4

  

 وهناك تباين في تحديد الحدود مصطلح الشباب مصطلح اجتماعي يشير إلى فئة من المجتمع،

ومهما يكن من اختالف فهي الفئة العاملة في المجتمع، وهي مستقبل أية أمة، .العمرية لهذه الفئة

وقبل أن نخوض في الشباب . وعليه فإن االهتمام بهذه الفئة وتأهيلها يعتبر من أهم أولويات الدول

رى أن نعرج لعدة تعريفات لمفهوم الشباب، الفلسطيني، وواقع المؤسسات الشبابية الفلسطينية، ن

  . حسب ما ورد في أدبيات وقواميس اللغة

  

  : المفهوم اللغوي لمصطلح الشباب.1.2.4

  

فقد ورد في لسان، العرب والمحيط، البن منظور أن كلمة شب من شيب وأن الشباب هو الفتاء 

ب الثعالبي في كتابه فقه وحس. والحداثة، وشباب الشيء أوله، وتجمع على شباب وشبان وشواب

( اللغة وسر العربية، أورد ترتيباً ألحوال الغالم وتنقل السن به إلى أن يتباهى شبابه، حيث جاء فيه 

ما دام في الرحم فهو جنين، فإذا ولد فهو وليد، وما دام يرضع فهو رضيع، ثم إذا قطع اللبن فهو 

فهو يافع ومراهق، فإذا احتلم واجتمعت قوته فهو فطيم، ثم إذا دب ونما فهو دارج، فإذا نبتت أسنانه 

حزور ومزور واسمه في جميع األحوال التي ذكرناها غالم، فإذا حضر شاربه وأخذ غزاره يسيل 
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قيل بقل وجهه، فإذا صار فتاء فهو فتى وشارخ، فإذا اجتمعت لحيته وبلغ غاية شبابه فهو مجتمع، 

  )2004أبو عفيفة،. ( ثم كهل إلى أن يستوفي الستينثم ما دام في الثالثين واألربعين فهو شاب،

  

هذا من جانب اللغة وعلماء اللغة العربية، وهناك جانب مهم ال يقل أهمية عن علماء اللغة، وهو ما 

أورده علماء االجتماع، حيث صنف بعض علماء االجتماع مرحلة الشباب وفق رؤى مختلفة نوردها 

وجهات النظر حول مفهوم الشباب، وذلك من أكثر من منظور وهناك العديد من . كما يأتي الحقاً

  . االتجاه البيولوجي، االتجاه السيكولوجي، االتجاه الحضاري: واتجاه، وهي كما يلي

  
  المنظور البيولوجي. 2.2.4

  

حيث ترى معظم . ويركز أصحاب االتجاه وهذا المنظور على األسس العمرية لتحديد فئة الشباب

 25 وتمتد إلى 15مات التي تعتمد األسس العمرية، أن فئة الشباب تبدأ من سن الدراسات والتقسي

وحسب تقسيمات منظمة اليونسكو فإنها عرفت الشباب بأنهم هم من تتراوح أعمارهم من . عاماً

ولم تلتزم جميع التعريفات بهذا التحديد، فمنها من اعتبر فئة الشباب تبدأ من سن .  عاما25ً -15

ويعتبر تحديد مدى مرحلة الشباب قضية .  عاما35ًنهم من رأى أنها تمتد إلى عمر  عاماً، وم11

وعلى أية حال فإن الباحث . خالفية، بصورة ال يمكن وضع حدود قطعية لمرحلة وفئة الشباب

الفلسطيني، دكتور ماهر أبو زنط اعتبر أن تحديد سن الشباب شيء نسبي، ويخضع إلى عوامل 

لية النضج وبناء الجسم، وتختلف عوامل النضج من مجتمع آلخر، كما بيولوجية تؤثر على عم

وهذا أمر منطقي، حيث يتأثر نمو الجسم، . تختلف االجتهادات من مجتمع آلخر، بل من باحث آلخر

وحسب أبو . واكتمال بنيته من دولة ألخرى، وذلك لعدة عوامل خاصة العوامل المناخية والوراثية

تتوزع على أربعة مراحل فرعية، وهي مرحلة ما قبل المراهقة، ثم زنط، فإن مرحلة الشباب 

 10مرحلة المراهقة، ومرحلة الشباب المبكر، مرحلة الشباب المركزي، وتمتد هذه المراحل من سن 

  )2008أبو بكر، ():In-text style (. عاما30ًإلى 

  

  المنظور السيكولوجي. 3.2.4

  

لنفسية وأنه ال ترتبط بالعمر الزمني، فالشعور بالشباب يتأتى ويتجه أصحاب هذا االتجاه نحو الحالة ا

حيث يرى بعض الباحثين أنها شعور . من الشعور بالحيوية والحماس وحب الحياة والعالقة بينهما

كما . الشاب تجاه نفسه وتجاه المجتمع، وشعوره بالحاجة للتخلص من الضغط من قيود المجتمع

وحسب ما .  في شخصية الفرد، واختالالً في عالقاته االجتماعيةتشهد فترة الشباب تحوالت عديدة
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يرى الباحث فإن هذا البعد يشكل واحدة من أهم األبعاد، حيث يتعرض في هذه المرحلة اإلنسان 

وتختلف بدايات هذا الشعور من . لتحوالت كثيرة، يشعر معها بضرورة التخلص من بعض القيود

 In-text (.زمنية تشكل بمداها بما يعرف مرحلة الشبابشاب آلخر، ولكنها تمتد على فترة 

style ) :(،2008أبو بكر(  

  

  الجتماعيالمنظور ا. 4.2.4

  

ينظر هذا االتجاه للشباب باعتباره حقيقة اجتماعية وليس ظاهرة بيولوجية فقط، بمعنـى أن هنـاك                

 In-text.(  شبابامجموعة من السمات والخصائص إذا توافرت في فئة من السكان كانت هذه الفئة

style) :( ،2008أبو بكر(  

  

   أهمية الشباب في فلسطين.5.2.4

  

. ومهما يكن في األمر فإنه جميع الدراسات واألبحاث تؤكد على أهمية الشباب في بناء المجتمعات

وال نختلف مع هذه الدراسات إذا قلنا أننا في فلسطين، نعتبر من أكثر الشعوب حاجة لعنصر 

 نظراً لقلة الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني، واعتماد الشعب الفلسطيني على وذلك. الشباب

وعليه فغني عن القول بأن الشباب هم عماد هذه الثروة، وهذا . المورد البشري بشكل كبير جداً

وعليه فإن أي خطة تنموية ال . المورد، ولذا يعتبر االهتمام بالشباب غاية ووسيلة ألي تنمية ننشدها

 . عي فئة الشاب وما يمثلهم من مؤسسات، واهتمامات، لن تحقق مبتغاها بالشكل المطلوبترا

  .الشباب في فلسطين

  

وال يختلف الشعب الفلسطيني كثيراً عن . يتفق معظم الباحثين أن المجتمع الفلسطيني مجتمع شاب

 في فلسطين، 5.4بقية الشعوب العربية، حيث ارتفاع نسبة الخصوبة في فلسطين، والتي تصل إلى 

وهي بذلك من أعلى معدالت الخصوبة، وعليه فإن نسبة األطفال والشباب مرتفعةً جداً بالنسبة 

 عاماً 18وحسب دراسة لصالح عبد العاطي فإن نسبة األطفال دون سن . للمجموع العام للسكان

ر عبد كما أشا. 1967من مجموع المجتمع الفلسطيني في األراضي المحتلة عام  % 53.3تصل 

من مجموع % 32 سنة تصل 24 سنوات إلى سن 10العاطي إلى أن نسبة من هم ما بين سن 

، علماً هذه النتائج تنسجم مع ما راح إليه العديد )2007عبد العاطي، ():In-text style (.السكان

بة من الباحثينن وكذلك مع بيانات المركز الفلسطيني لالحصاء المركزي، ناهيك عن ارتفاع عدد طل

  .الجامعات والمعاهد
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من هذه المعطيات التي تتفق مع العديد من الدراسات المماثلة حول الشباب والسكان في فلسطين، 

فإنه يتبين مدى األهمية التي يمثلها قطاع الشباب اليوم، والشباب في الغد القريب ممن سيدخلون 

ل بشكل واضح ومدروس وعليه فإن على مختلف المؤسسات أن تعم. مرحلة الشباب عما قريب

ومن يتابع العديد من البرامج والمشاريع، يجد أنها ترتكز في جزء كبير من . لرعاية الشباب

حيث يجد الباحث والقارئ الكثير من الخطط، نظرياً، التي . خططها التسويقية على عنصر الشباب

ث أن تضمين الخطط يدعي أصحابها أنها وضعت للنهوض بواقع الشباب رعايتهم، كما يعتقد الباح

التنموية لبرامج تهدف النهوض بواقع المؤسسات الشبابية، والبرامج الموجهة لقطاع الشباب يأتي 

  . إدراكاً من القائمين على إعداد هذه الخطط ألهمية قطاع الشباب

  

وتتفق المؤسسات األهلية والمؤسسة العامة في تبني نفس وجهة النظر، حيث أن السلطة الفلسطينية، 

وقد أوكلت مهمة رعاية الشباب في . ، شكلت وزارة للرياضة والشباب1993ومنذ تشكيلها في عام 

وكما . السلطة لهذه الوزارة التي ضمت في جنباتها العديد من المؤسسات واللجان واألطر الشبابية

ات قلت فإن موضوع الشباب وقضاياهم من الناحية النظرية يعتبر على سلم أولويات معظم المؤسس

  )2007عبد العاطي، ():In-text style (.والوزارات والجمعيات

  

حيث بادر . هذا االهتمام الواضح بموضوع الشباب دفع إلى تأسيس العديد من المؤسسات الشبابية

مهتمون في مختلف المواقع لتأسيس مؤسسات شبابية، وذلك تمشياً مع التوجه العام للسلطة، 

هذا ويرى صالح . جزء كبير من دعمها وبرامجها على الشبابوالمؤسسات المانحة التي ركزت 

عبد العاطي أن تحقيق تنمية مستدامة يقوم على تأهيل وتنمية الشباب باعتبارهم المورد البشري 

  )2007عبد العاطي، ():In-text style (.الرئيسي والفاعل في المجتمع

  

اع األوسع بين قطاعات المجتمع وحسب نفس الدراسة فإن الجمعيات غير الحكومية تشكل القط

المدني الحداثي وتدير بعض الحركات واألحزاب السياسية مؤسسات تنموية مؤثرة اجتماعياً ومنها 

اإلغاثات والرعايات التابعة او المنبثقة عن أحزاب وطنية ويسارية، والمؤسسات : (على سبيل المثال

) الروابط الطائفية، األندية، الديوانيات(يرية باإلضافة لنشاطها السياسي تعمل روابط خ). اإلسالمية

وتتحمل هذه المؤسسات والمنظمات  .في مجالي الخدمة واإلغاثة، وتلبية بعض الحاجات المجتمعية

 جزءاً هاماً من مسؤولية النتائج االيجابية والسلبية، المترتبة - نتيجة اتساع نطاق عملها وتأثيرها -

غير إن نشاطاتها ال تتجانس من حيث الوظيفة التي تقوم بها، وال . على نشاطاتها الفردية والجمعية

 من هنا فإن هناك العديد من .هي متجانسة من حيث التأثير الذي تتركه نشاطاتها الفردية والجمعية

  . التناقض في أداء وعمل هذه الجمعيات
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. ى المجتمعهناك فروق في التأثير بين عمل مؤسسة ومنظمة وعمل مؤسسة ومنظمة أخرى علو

وقد أظهرت نتائج التعداد العام . كما ان استجابة المجتمع ألدائها تختلف باختالف استجابتها لحاجاته

 منظمة، أكثر من 926للمنظمات غير الحكومية بان عددها في الضفة الغربية وقطاع غزة يبلغ 

%) 23.4(ة، والباقي في الضفة الغربي%) 76.6(، الجزء األكبر منها 1993ثلثها تأسس بعد العام 

% 60.2وبلغت نسبتها " المدن"وتركزت معظم المنظمات في التجمعات الحضرية . في قطاع غزة

من إجمالي المنظمات في الضفة والقطاع، تلتها المنظمات القائمة في التجمعات الريفية، وبلغت 

 غير فاعل بسبب ومعظم هذه الجمعيات%.  10.5، ثم في المخيمات، وبلغت نسبتها %29.3نسبتها 

نقص التمويل، من جهة وغياب البرامج العملية التي تقوم على دراسات حقيقية تلبي احتياجات 

من المنظمات % 96.3حيث بلغت نسبة المنظمات التي تعاني من هذا المعيق . المجتمع الفلسطيني

ل الخارجي، ويرى الباحث أن اعتماد معظم المؤسسات على التموي. التي ال تحقق أهداف خططها

ومع استمرار الواقع على هذا الحال، إال أن القائمين على . يؤدي بها لتوقف عن تأدية أعمالها

المؤسسات يواصلون نفس السياسات، باعتمادها على نفس مصادر التمويل، دون  بناء خطط بديلة 

  )2007عبد العاطي، ():In-text style (.لمواجهة هذا الواقع

  

سسات الشبابية والرياضية والمراكز الثقافية هي القطاعات التي عانت أكثر من وتعد األندية والمؤ

وهنا تبرز قضية مهمة وهي أن هذه المؤسسات ال تراعي . غيرها من عجز مالي في ميزانياتها

توفر مصادر تمويل لنشاطاتها عند التأسيس، ولو كانت تراعي ذلك لما وصلت نسبة المؤسسات 

  .المالي الصعب لهذا الحدالتي تعاني من الوضع 

  

  يف المؤسسات الشبابية في فلسطين  تصن3.4

  

تتنوع المؤسسات الشبابية في فلسطين سواء من حيث الجهة التابعة لها، أو من حيث الدور الذي 

وعليه فإنه يمكن لنا أن نورد . تنشط به سواء كان اجتماعي أو رياضي أو ثقافي أو خيري أو تعلمي

ونلجأ لعملية التصنيف من أجل أن يسهل . فات لهذه المؤسسات حسب عدة معاييرالعديد من التصني

وقبل أن نخوض في هذه التصنيفات، فال . علينا دراسة هذه المؤسسات، وبالتالي آلية التعامل معها

 . بد لنا من التعرف على اآلليات المتبعة لترخيص هذه المؤسسات لدى وزارات السلطة الوطنية

ت الشبابية وزارة الشباب والرياضة، وتكاد هذه الوزارة تكون أكثر الوزارات التي تتبع المؤسسا

ولهذا أسباب موضوعية، فمعظم . تمنح التراخيص من بين وزارات السلطة الفلسطينية المختلفة

جمهور الشباب يهتم بالنشاطات الرياضية، وترخيص هذه المؤسسات سهل وممكن دون أية مشاكل، 

حيث أن ترخيص المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة . بو عفيفه في كتابهرده أوحسب ما أ
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وقد أورد  طالل أبو عفيفة في كتابه قضايا الشباب تصنيفاً .  سهل ومتيسر للجميع، دون أية مشاكل

وهي تضم المؤسسات . وإحصاء للمؤسسات الشبابية المرخصة من قبل وزارة الشباب والرياضة

  : بو عفيفةالتالية، حسب أ

  

وقد . نادياً، ومركزاُ شبابياً) 345(م 2002وبلغ عددها حتى عام : األندية والمراكز الشبابية •

أبو عفيفه، ( . عضوا9400ًبلغ عدد المنتسبين والمستفيدين من خدمات هذه المراكز والنوادي 

2004 (  

مات هذه المراكز ويستفيد من خد.  مركزاً في الضفة والقطاع47 المراكز النسوية، وعددها  •

 ) 2004أبو عفيفه، .(  عضوة، موزعة على جميع هذه المراكز1800

وهي االتحادات المسئولة .  اتحاداً رياضيا25ً االتحادات الرياضية، وعددها في فلسطين  •

 . عن األلعاب الرياضية المختلفة من كرة القدم وكرة السلة، والطائرة، وألعاب القوى المختلفة

 . وهي مظلة ترعى وتضم مختلف االتحادات الرياضية السالفة الذكر: مبية اللجنة األول •

حيث تم تشكيل العديد من االتحادات الشبابية، ونظراً الزدياد أعدادها :  االتحادات الشبابية •

والفوضى في منح التراخيص لها، فقد أصبح هناك تضارب، وتناحر ما بين هذه االتحادات، األمر 

هذا وقد ركزت بعض هذه االتحادات على .  دورها في تعزيز مكانة الشبابالذي أدى إلى تراجع

. عالقات مع اتحادات شبابية غربية وأوروبية، وذلك في محاولة لالستفادة من مثل هذه االتفاقيات

أبو عفيفه، .(ومع وجود مثل هذه األجواء، فإن دور االتحادات لم يرتِق للمستوى المطلوب منها

2004 ( 

وهي وجدت حتى قبل وجود السلطة الوطنية، ومعظم هذه االتحادات وإن : المرأة اتحادات  •

كانت أطراً اجتماعية، إال أنها مؤسسات سياسية من الطراز األول، عملت وال زالت على تجنيد 

وهذا ال يعيب على دور االتحادات، ولكنها مطالبة أكثر بااللتفات . النساء لصالح األحزاب السياسية

ومن بين هذه االتحادات،اتحاد لجان المرأة . ضاياها أكثر من اهتمامها بالشأن السياسيللمرأة وق

للعمل االجتماعي، ويتبع حركة فتح، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ويتبع الجبهة الشعبية لتحرير 

ي  المرأة العاملة ويتبع حزب الشعب الفلسطيني، واتحاد لجان العمل النسائنفلسطين، واتحاد لجا

ومن بين االتحادات النسوية التي برزت حديثاً اتحاد . ويتبع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

 واتحاد لجان كفاح المرأة ويتبع جبهة التحرير العربية، ،العمل النسائي الفلسطيني ويتبع حزب فدا

أة الفلسطينية ويشكل االتحاد العام للمر. واتحاد لجان نضال المرأة ويتبع جبهة النضال الشعبي

أبو .(اإلطار العام الذي تنضوي تحت مظلته هذه االتحادات، وغيرها من األطر النسوية

 ) 2004عفيفه،
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 جمعية الكشافة والمرشدات، وينضوي تحت راية هذه الجمعية جميع الفرق الكشفية، والتي  •

 . ألف كشاف ومرشدة كشفية30 فرقة كشفية، وتضم ما يزيد على 55يزيد عددها على 

ورغم أن وجود مجموعات العمل التطوعي سابق لوجود :  األطر الشبابية التطوعية •

السلطة، إال أنه ومع قدوم السلطة الوطنية، برزت هناك العديد من المحاوالت التي حاولت إعادة 

  . الروح لهذه الجمعيات، وهذه اللجان من أجل تنشيط العمل التطوعي لخدمة الصالح العام

 المؤسسات هناك مؤسسات أخرى تنضوي تحت مظلة بعض المؤسسات وإلى جانب هذه •

المحلية أو الدولية، والتي تنفذ بعض النشاطات الشبابية، حيث تم تشكيل العديد من التجمعات 

 )2004أبوعفيفه،.(الشبابية التابعة لمؤسسات عامة

  

: نشاط والرؤية، وجاء فيهالفيما أورد الدكتور عبد اهللا الحوراني تصنيفاً آخراً للمؤسسات من حيث 

، بينما )جمعيات خيرية(من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني نفسها، على أنها % 39وصفت (

اتحاد (منها % 10، و)منظمات وطنية(منها % 14، و)منظمات مدنية(منها وصف % 36اختارت 

  :فهي تتنوع من حيث النشاط والرؤية وبإجمال سريع يتم تقديمها كاآلتي). عام

  

جمعيات خيرية، هدفها التخفيف من حدة الفقر، والعوز الشديد، والحرمان واإلغاثة، دون  •

استحداث تغيير نوعي في واقع الفئات المستفيدة، وهي األكثر عدداً، حوالي الثلث، تتجنب األنشطة 

  .ذات البعد السياسي، وهي األقدم من حيث النشأة

عددها خمس المنظمات : مكيني تنمويمنظمات أو مؤسسات تعتمد سياسات ذات بعد ت •

في المدن، تهدف إحداث تغيير في إمكانات جمهورها، وتحسين فرص حياتهم، % 85المدنية،منها 

وهي األحدث من حيث النشأة، ارتبط معظمها في المرحلة األولى من نشأتها بمنظمة التحرير 

ة، وبسبب سياسة االحتالل الفلسطينية، وفرت خدمات لم تتوفر بسبب غياب سلطة أو دولة وطني

اإلسرائيلي، وحرصت معظمها على الحفاظ على استقالليتها، وتأسيس عالقات شراكة مع مؤسسات 

 In-text . (السلطة الوطنية، وتعتبر الجامعات الفلسطينية منها من أهم روافد العملية التنموية

style:() ،2007عوف(  

، إال أن نفوذها واسع، وتشير %1.5تشكل نسبة صغيرة : األحزاب والقوى السياسية •

من البالغين يؤيدون أحد التنظيمات، أو األحزاب السياسية % 60استطالعات الرأي إلى أن نحو 

القائمة، تتباين من حيث عالقاتها بالسلطة، ومن حيث برامجها السياسية واالجتماعية ومنظورها 

سياسية، وعملية استكمال عملية الفكري، وتطرح الفصائل واألحزاب رؤى متنوعة للتسوية ال

التحرر الوطني، ولطبيعة النظام السياسي الفلسطيني المنشود، وعلى الصعيد االجتماعي، هناك 

رؤى علمانية وأخرى دينية، ولتعددها وشرعية وحرية نشاطها أهمية بالغة، في إرساء نظام سياسي 
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برامج والبدائل السياسية والتنموية، ديمقراطي، ويؤخذ عليها تراجع نشاطها وفاعليتها، في طرح ال

-In . (ولم تساهم بالشكل المطلوب، في التأثير على قانون األحزاب، الذي لم يتم إقراره حتى اآلن

text style:() ،2007عوف(  

دون احتساب فروعها، تهدف إلى تنظيم وتعبئة قطاعات % 11تشكل : االتحادات والنقابات •

ن مصالحها، وهي امتداد لمنظمة التحرير وفصائلها الرئيسة، وقد شعبية وفئات اجتماعية للدفاع ع

شارك التيار اإلسالمي فيها في بداية التسعينات، إال أن معظمها شهد تراجعاً ملموساً في عضويته، 

وضموراً في قاعدته االجتماعية، في السنوات التي تلت االنتفاضة وقيام السلطة الوطنية، يتم 

النخبوية، واالبتعاد عن أسس العملية الديمقراطية، ال تعقد معظمها مؤتمراتها انتقادها بتكريس نمط 

الشعبية منذ سنوات، ارتبط بعضها بشكل أو بآخر بمؤسسات السلطة التنفيذية، ويستثنى من هذا 

النمط الكتل الطالبية الجامعية المشكّلة حسب االنتماء السياسي، ويشمل االستثناء أيضاً بعض الغرف 

  )2007عوف، ():In-text style . (رية والصناعيةالتجا

: تضم مجموعة متنوعة من حيث االهتمامات والنشاطات مثل: منظمات حقوق مدنية •

منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان، والحريات المدنية والديمقراطية، والطفل والمرأة، واألسرى، 

، تتنوع عالقاتها %5نات، تشكل نحو وغيرها، ظهر عدد غير قليل منها في عقد التسعي.. والمعاقين

الخ، وإلى عالقة ضاغطة، وإلى .. بالسلطة من عالقات تداخليه أو تنسيقية كاألسرى والمعاقين

عالقة انتقادية أحياناً، أو تصارعية كما في حالة بعض منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان 

يل وعدم توجهها في تقاريرها والحريات العامة، ويؤخذ على بعضها تأثر أدائها بعملية التمو

  )2007عوف، ():In-text style . (للجمهور الفلسطيني

 فهي تضم العديد من المنتديات ،%18تشكل : ثقافية والبحث الفنيمؤسسات الشؤون ال •

الثقافية المحلية، والمراكز التثقيفية العامة، إضافة إلى المراكز التي تتولى إصدار دوريات، ومراكز 

خصصة، والمراكز ذات االهتمامات التنموية، والمراكز التابعة للجامعات، أو المستقلة، البحوث المت

ومؤسسات تتخصص في مجال البحوث للسياسات الموجهة لصانعي القرار، ومؤسسات تركز على 

  )2007عوف، ():In-text style . (التدريب والتأهيل

% 13.5 وثلثها في المدن، و، أكثر من نصفها في القرى،%19تشكل نحو : أندية رياضية •

منها في المخيمات، تعنى بتنظيم نشاطات رياضية للشباب، ما زال دورها كمؤسسات أهلية 

وحكومية غير واضح، فلم ترق لتصبح منافسة على المستوى العربي والدولي، لوال أن الدورات 

  )2007عوف، ():In-text style ( .العربية التي أثبتت بأن الكرة الفلسطينية في تقدم مستمر

  

ومهما يكن التصنيف الذي نعتمد عليه، فإنها تصنيفات لتسهيل الدراسة، وليست حدية، بمعنى أنه 

ولو حاولنا من خالل تصنيف الدكتور عبد اهللا حوراني أن . يمكن تصنيفها من زوايا ورؤى أخرى
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ي نحن بصدده لوجدنا، أن نأخذ األندية الرياضية، وذلك باعتبارها األكثر عالقة بموضوع البحث الذ

أكثر من نصف هذه األندية الشبابية تتركز في المدن، وهذا يعني أن هناك عدم عدالة في التوزيع، 

  . خاصة إذا ما علمنا أن نسبة عدد المدن للقرى أقل بكثير من النصف

  

   تصنيف المؤسسات الشبابية في فلسطين حسب النشاط.1.3.4

  

  :لىإب النشاط لسطين حستصنف المؤسسات الشبابية في ف

  

مؤسسات رياضية، وهي التي تهتم بالفرق الرياضية، وتعتبر أندية وزارة الشباب والرياضة  •

  .النموذج األكثر وضوحاً لهذه المؤسسات

هي مؤسسات شبابية تحاول أن تنفذ نشاطات اجتماعية، وخيرية لخدمة : مؤسسات اجتماعية •

  . المعاقين، أو تعمل في المجال العام لخدمة الشبابقطاع الشباب، سواء كانت فئة محددة مثل 

وهي المنتديات واألندية الثقافية التي تهتم بالمجال الثقافي سواء من خالل : مؤسسات ثقافية •

  . تنظيم المسابقات، أو تنظيم الدورات، أو إصدار النشرات الثقافية

لعون والمساعدة وهي المؤسسات التي تضع نصب عينها تقديم ا: المؤسسات التطوعية •

لخدمة المجتمع من خالل تنظيم أيام العمل التطوعي، ومن أمثلة هذه المؤسسات، دائرة المتطوعين 

  . في جمعيات الهالل األحمر الفلسطيني، والتي ساهمت في العديد من النكبات واألزمات

  

    تصنيف المؤسسات الشبابية في فلسطين حسب القطاع.2.3.4

  

  ي فلسطين حسب القطاع هي كما يأتيابية فتصنيف المؤسسات الشب

  

وهي المؤسسات التي برعاية مؤسسات حكومية، سواء كانت وزارة أو : مؤسسات حكومية •

  . هيئة وطنية تتبع للحكومة، ومن أمثلتها دائرة الشباب والمتطوعين في بعض الوزارات

محلي، سواء وهي المؤسسات التي تتشكل بمبادرة خاصة من المجتمع ال: مؤسسات أهلية •

على صعيد القرية أو المدينة أو المخيم، وتعتمد في خططها وبرامجها على الدعم األهلي، 

  . والمساعدات والهبات الخارجية

وتتركز في المخيمات وتشرف عليها وتمول : مؤسسات تتبع وكالة غوث وتشغيل الالجئين •

ابية وأندية رياضية، ومراكز وهي في الغالب مراكز شب ،نشاطاتها وكالة غوث وتشغيل الالجئين

  . ويقتصر وجود هذه المؤسسات على المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. نسوية
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   توزيع المؤسسات في محافظات الضفة الغربية.4.4 

  

يتضح من قائمة المؤسسات المرخصة لدى وزارة الشباب والرياضة تركيز هذه المؤسسات في 

حيث وصل عدد المؤسسات في . ويتناقص عددها كلما ابتعدنا عن الوسطالوسط بشكل رئيسي، 

 مؤسسة، وتأتي بيت 15 مؤسسة، وتأتي محافظة نابلس في المرتبة الثانية بــ 20محافظة رام اهللا 

 مؤسسة، أما محافظة القدس فعدد 12لحم في المرتبة الثالثة ويصل عدد المؤسسات فيها إلى 

لغ عدد مؤسسات طولكرم ثماني مؤسسات أما الخليل بها ست  مؤسسة، فيما ب11المؤسسات 

مؤسسات الخليل وسلفيت بخمس مؤسسات لكل منهم، أما قلقيلية فلديها مؤسستان فقط، ومحافظة 

كما يالحظ من األرقام أن القدس وبالرغم مما تشكله من أهمية ال تحتوي . أريحا مؤسسة واحدة

  .على العدد المناسب من المؤسسات

  

بخصوص المؤسسات المكتملة إجراءات الترخيص والحاصلة على تسجيل مكتمل، فيما هناك هذا 

اختالف بخصوص المؤسسات التي تعمل بترخيص مؤقت، والتي تتركز بشكل رئيسي في محافظة 

 مركزاً من بين 15جنين، وبعض المحافظات، حيث تحتل محافظة جنين المرتبة األولى بوجود 

اخيص مؤقتة، كما يالحظ وجود عدد من المراكز النسوية من بين هذه المراكز التي تعمل بتر

أما بخصوص المؤسسات األهلية العامة، فعددها . المجموعة، وجل هذه المراكز في محافظة جنين

خمس مؤسسات وتعمل في رام اهللا بشكل رئيسي، ولها فروع في مختلف المحافظات، لكن تتركز 

   )2008وزارة الشباب والرياضة،سجالت (.فقطنشاطات واإلدارة في رام اهللا ال

  

   المؤسسات الشبابية في فلسطين المشاكل التي تواجه.5.4

  

ومن أبرز ما . كما هو واقع الشعب الفلسطيني، تعاني المؤسسات الشبابية من الكثير من المشاكل

إلشارة إلى أن وهنا فال بد من ا. تعانيه المؤسسات الشبابية في فلسطين هو االحتالل اإلسرائيلي

. االحتالل في ممارسته ضد الشعب الفلسطيني، فإنه يستهدف بدرجة أساسية من هم في سن الشباب

ومن بين الحقائق التي ال يمكن تجاهلها، وهي أن االحتالل يحتجز ما يزيد على أحد عشر ألفاً من 

قضية ثانية . لشبابالمعتقلين، وغني عن القول أن معظمهم من الشباب، أو ممن اعتقلوا في سن ا

تتعلق بأثر االحتالل على واقع المؤسسات الشبابية، وهي أن وجود االحتالل يفرض نفسه على 

أجندة ونشاطات جميع المؤسسات الشبابية، حيث أن الشباب وبرامجهم تتأثر بشكل كبير بوجود 

كما أن االحتالل . ااالحتالل، فكيف للشباب وهم قوة الفعل المقاوم أن تستثني االحتالل من برامجه

بوصفه قوة قهر، فإن مؤسسات االحتالل وضعت الشباب ومؤسساتهم على سلم أولويات أجهزة 
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االحتالل األمنية، فنفذت بحق الشباب ومؤسساتهم عشرات عمليات االعتقال والمالحقة، كما أعلنت 

  . سلطات االحتالل حظر نشاط عشرات المؤسسات الشبابية

  

 دور ومكانة المؤسسات الشبابية، وهي التأطير الحزبي لعمل نسبة كبيرة وقضية أخرى أثرت على

فكما هو معروف فإن نسبة من المؤسسات الشبابية تتبع التنظيمات الفلسطينية، . من هذه المؤسسات

وبالتالي تبنت هذه المؤسسات المواقف السياسية التي يتبنياها التنظيم الذي تتبع له كل مؤسسة من 

حيث أن مواقف هذه المؤسسات الشبابية أخذت نفس مواقف التنظيم األم، مما يعني . تهذه المؤسسا

وكثير من هذه المؤسسات انصب عملها على ترويج وتسويق البرنامج . عدم حيادية هذه المؤسسات

هذا فيما لم تخصص هذه اللجان واألطر الشبابية الكثير من الوقت . السياسي لألحزاب المنبثقة عنها

ومن يتابع عمل هذه األطر يتأكد له أن دورها يكاد . د والبرامج للنهوض بواقع فئة الشبابوالجه

وعليه فمن الحري أن تبادر . ينحصر في جذب أكبر عدد من الشباب لصالح الحزب الذي تنتمي إليه

هذه األطر لتفعيل برامجها المتعلقة بتنمية وتطوير قدرات الشباب والدفاع عن مصالحهم، بغض 

وهذا ال يعني أن تتجرد من مواقف سياسية، بقدر ما يستدعي أن . نظر عن العمل السياسيال

  .تخصص برامجها فيما يخدم الشباب وقضاياهم

  

وقضية ثالثة أثرت على دور ومكانة المؤسسات الشبابية، وهي حالة الفقر العام الذي تعاني منها 

وقد . ياناً كثيرة نضوب الموارد المحليةاألراضي الفلسطينية، حيث نقص الموارد المالية، وأح

وكان على هذه المؤسسات، إما . انعكس ذلك على قدرة المؤسسات الشبابية على االستمرار بدورها

التراجع للخلف، وأحياناً التوقف عن العمل، أو البحث عن مصادر تمويل خارجية، وهذا األمر له 

وهنا ال بد من اإلشارة إلى خطورة . سساتمخاطر وانعكاسات سلبية على مكانة ودور هذه المؤ

فكما هو معروف فإن بعض المؤسسات الدولية . الحصول على الدعم مشروط من مؤسسات دولية

  . لها أجندات خاصة

  

وفي حال اعتماد المؤسسات الشبابية على تمويل خارجي، فغالباً ما تتأثر مواقف وبرامج هذه 

نا نجد أن القائمين على المؤسسات الشبابية، وغيرهم من وه. المؤسسات بناء على مواقف الممولين

المؤسسات التي تعتمد على التمويل الخارجي، يدافعون عن مواقفهم ويدعون أن التمويل ال يؤثر 

  . على مواقفهم وبرامجهم، وهذا أمر غير دقيق

  

فظت على فهي وإن حا. وبشكل عام نعتقد أن المؤسسات الشبابية تعاني من واقع ال تحسد عليه

ففي حال انقطاع . بقائها، فغالباً ما يتهددها خطر التوقف عن العمل، بناء على الظروف المحيطة بها
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وإما أن . التمويل لبعض هذه المؤسسات، نجدها إما أن تعلن عن حل نفسها، وهذا نادراً ما يحدث

لمؤسسة الشبابية، وكذلك في حال تبعية ا. تعدل في خططها وبرامجها لتحافظ على نفسها ظاهرياً

اتحادات شبابية، للتنظيمات السياسية، فإنها ال تعتبر كياناً مستقالً وهي أداة تنفذ برامج الحزب، 

وقضية أخرى تعيق عمل المؤسسات الشبابية الحزبية، . ويعتمد وجودها على قوة الحزب أو التنظيم

 أن أطرها القيادية، غالباً ما وهي انعدام قواعد العمل الديمقراطي في معظم هذه المؤسسات، حيث

وفي الحاالت التي ال يتم تعيين قيادة االتحادات . يتم تعيينها من قبل القيادة المركزية  للتنظيم

الشبابية تعييناً، فإن هناك توافق يتم من خالله صياغة الهيئات القيادية، واإليحاء بوجود  حياة 

  .ديمقراطية داخل هذه المؤسسات

  

لخطيرة التي أثرت على واقع المؤسسات الشبابية قضية البطالة، فكما هو معروف ومن القضايا ا

فإن افتقار الشاب لمقومات الحياة، وشعوره بفقدان األمل بوجود فرصة عمل، يؤثر سلباً على 

  . وبالتالي ينعكس بنفس الطريقة على استعداده لاللتحاق بالمؤسسات الشبابية. استعداده للتطوع

  

ألقى بظالله على الباحث، عندما فكر بالقيام ببحثه، الذي يعتقد بأهميته وضرورته لتسليط هذا الواقع 

الضوء على واقع المؤسسات الشبابية، والبحث في الدور الذي تقوم به الصحف الفلسطينية اليومية 

 ، حيث يعتقد الباحثض ما تعانيه من مشاكل تعيق عملهابدعم قدرات هذه المؤسسات للتحرر من بع

  .أن على الصحف مسؤولية، ويمكنها المساهمة في خلق واقع جيد

  

ويعتقد الباحث أن المؤسسات الشبابية، مثلها مثل بقية المؤسسات المجتمعية، بحاجة لتعزيز دورها 

وحتى . بصورة يمكن لهذه المؤسسات أن تتحرك لتحسين واقعها، وفرض رؤاها على المجتمع

 بهذا الدور، يرى الباحث ضرورة تطوير الرسالة اإلعالمية يتسنى للمؤسسات الشبابية القيام

فكما هو معروف فإن بإمكان الصحف خلق رأي . للصحف الفلسطينية، وبقية وسائل اإلعالم المحلية

عام مساند، أو رأي عام معارض ألي نشاط، وإذا ما عملت الصحف على خلق رأي عام مساند 

رك لتحسين قدراتها وتطوير ذاتها لخدمة قطاع الشباب، للمؤسسات الشبابية، فإن األخيرة قد تتح

  .والمجتمع الذي تنتمي إليه

  

من هنا حاول الباحث البحث فيما تقوم به الصحف اليومية الفلسطينية، للتعرف على دور هذه 

الصحف في تمكين المؤسسات الشبابية وتطويرها، أمالً في توجيه األنظار نحو دعم وتعزيز 

ية، وكذلك بقية المؤسسات األهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مناطق السلطة المؤسسات الشباب

  .الفلسطينية
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وفي دليل صدر عن عدة مؤسسات أهلية بعنوان استدامة المؤسسات الشبابية، أشار الدليل إلى العديد 

 تواجه من التحديات التي تواجه المؤسسات الشبابية، حيث أشار الدليل إلى الصعوبات التالية التي

  : هذه المؤسسات

  

 كما ،وترى الدراسة. ضعف الكوادر الشبابية العاملة في هذه المراكز في المجاالت المهنية •

يرى الباحث، ضرورة تأهيل الكوادر الشبابية، وتنظيم المزيد من الدورات اإلدارية للعاملين في هذه 

 )2006 الحدوة،(. المؤسسات، سواء المتطوعين أو الموظفين

ير المستمر في قيادة المؤسسات الشبابية، حيث أن ذلك يعيق العملية التراكمية التغي •

للخبرات، وفي المقابل فإن استمرار القيادات في هذه المؤسسات قد يكون سبباً في تغييب 

لذا فإنه من الضروري أن يتم . الديمقراطية وتعزيز سيطرة بعض الفئات على هذه المؤسسات

هذه القيادات في مراكزها، وبين تطوير آليات تعزز تبادل األدوار وتأهيل الموازنة بين استمرار 

 )2006 الحدوة،(. قيادات جديدة للقيادة والعمل المؤسسي

غياب الرؤية التنموية لبعض هذه المؤسسات الشبابية، فمعظم هذه المؤسسات تتبنى برامج  •

وفي . ونادراً ما توجد برامج تنمويةشبه موحدة تركز على اإلغاثة والعمل االجتماعي، والترفيهي، 

حال وجدت بعض البرامج واألفكار لدى بعض المؤسسات، فإنها غالباً ما تكون نظرية، تفتقر 

 )2006 الحدوة،(. إلمكانية التطبيق

قلة الموارد المالية لهذه المؤسسات، وهذا ما أشرت إليه في موقع سابق من هذا الباب،  •

ية على االستمرار بدورها يحتاج إيرادات مالية، غالباً ما ال تتوفر، حيث أن قدرة المؤسسات الشباب

وفي الحاالت التي تحصل فيه هذه المؤسسات على منح . األمر الذي يقف عائقاً أمام هذه المؤسسات

 )2006 الحدوة،(. مالية، فإنها تكون مؤقتة ولخدمة نشاط محدد، قد تفرضه الجهة المانحة

م به وزارة الشباب والرياضة في مجال دعم وتطوير هذه محدودية الدور الذي تقو •

حيث أن دور الوزارة يقتصر في معظم األحيان على تنسيق وتوجيه المؤسسات . المؤسسات الشبابية

أما من حيث الدعم المالي فال تكاد تقدم أية مبالغ مالية، . والمراكز الشبابية في مختلف المجاالت

 عليها لصالح المراكز الشبابية، او لصالح تنفيذ برامج ودورات باستثناء بعض المنح التي تحصل

تأهيلية، وهي بذلك ال تختلف عن واقع المراكز نفسها من حيث عدم وفرة الموارد المالية 

 )2006 الحدوة، (.المخصصة لهذه الغاية باستمرار

 المدن التوزيع الجغرافي للمؤسسات الشبابية، حيث أن معظم المراكز تتواجد في مراكز •

، وهذا دليل على د، وتكاد تختفي من بعض األطرافالرئيسية، وأكثر من ذلك تتواجد في وسط البال

 .عدم عدالة ف يالتوزيع
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ضعف التنسيق بين المؤسسات الشبابية، وأحياناً ال يقف األمر عند عدم التنسيق، بل يتعداه  •

على منافستها من أجل االحتفاظ للمنافسة والصراع، ومحاولة بعض المؤسسات الشبابية التأثير 

 . بنفوذها ووجودها حتى، وإن كان ذلك على حساب وجود غيرها من المؤسسات

السيطرة الحزبية على معظم المؤسسات الشبابية، األمر الذي حد من قدرتها على النشاط  •

ويرى الباحث أن محاولة بعض المؤسسات الشبابية االستقالل عن األحزاب والقوى . والعمل

لسياسية، أدى بها إلى أن ترتمي بأحضان جهات تمويل لها أجندات خارجية، وبالتالي لم تتمكن هذه ا

المؤسسات اإلنجاز والنجاح بالشكل الصحيح، وهذا ال يعني بأي حال من األحوال أن جميع 

 )2006 الحدوة، (.المؤسسات الشبابية غير الحزبية تكون موجهة من جهات خارجية

ياجات الخاصة، من مختلف أنواع اإلعاقات، وحصر مهمة االهتمام تهميش ذوي االحت •

  2006الحدوة، ( .بالفئات الخاصة بمؤسسات دون غيرها، مما عزز عزلة هذه المجموعات

وبشكل عام هذه هي المشاكل والصعوبات التي تواجه غالبية المؤسسات الشبابية، ولو  •

 هذه المؤسسات، لوجدناها تعاني من واحدة حاولنا التعرف عن قرب على ما توجهه كل مؤسسة من

أو أكثر من هذه المشاكل، وليس بالضرورة أن تعاني جميع المؤسسات من نفس األسباب، وجميع 

 )2006 الحدوة، (.األسباب في آن واحد
 

. جدير بالذكر أن الدراسة التي قامت بها هذه المؤسسات، لم تأخذ االحتالل وأثره بعين االعتبار

ن غير الممكن إغفال دور االحتالل السلبي على قدرة المؤسسات الشبابية على العمل حيث أنه م

فكما أشار الباحث في موقع سابق، فإن عدد ال بأس به من كوادر العمل في المؤسسات . والبقاء

وكذلك لم تسلم . الشبابية إما أن يكون تعرض  لالعتقال أو القتل على أيدي قوات االحتالل

بابية من إجراءات االحتالل وأجهزته األمنية، فقد اتخذت سلطات االحتالل العديد من المؤسسات الش

اإلجراءات ضد هذه المؤسسات، وصلت في بعض األحيان اإلغالق أو القصف والتدمير كما حصل 

في مركز الشباب االجتماعي والنادي الرياضي في مخيم جنين، حيث استهدفت هذه المؤسسات أبان 

  . لمتكررة على مخيم جنيناالجتياحات ا
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  الفصل الخامس 

______________________________________________________  

  نتائج الدراسة

  
   نتائج الدراسة التاريخية1.5

  

 عدداً من الصحف الثالث، على 191بعد الدراسة التاريخية لعينة الدراسة، والتي اشتملت على 

باحث لنتائج تؤكد بصورة واضحة الفرضية التي اعتمدت عليها مدار ست سنوات، خلص ال

حيث أنه . دراسته، ومفادها بأن هناك تقصير في دور الصحف في تنمية ودعم المؤسسات الشبابية

، إال أن عدد المواد 2001ومع انتظام صدور الصحف على مدار سنوات الدراسة من بداية عام 

  .  ما خلت أعداد كثيرة من أية مادة حول المؤسسات الشبابيةالمنشورة كان متواضعاً ومحدوداً، في

  

ومع صعوبة الفصل بين األخبار المتعلقة بالقضايا الشبابية، والمؤسسات الشبابية، إال أن مجمل ما 

وقد أشارت نتائج . نشر يشير بوضوح بأن الصحف إنما ركزت على المواد ذات البعد اإلخباري

عداد موضوع الدراسة بأن  معدل ما نشرته الصحف الثالث في البحث المكتبي والمراجعة لأل

سنوات ال يزيد على مادة واحدة في كل عدد من األعداد، مع غياب كامل للمؤسسات الشبابية، 

 1600من مجموع عينة الدراسة، وهذا يعني أن ما يزيد على % 25والقضايا الشبابية عن حوالي 

  .  تنشر أي مادة صحفية لها عالقة بموضوع الدراسةمن أعداد من أفراد مجتمع الدراسة لم
  

يتضح من النتائج النهائية للبحث المكتبي، والمسح الذي قام به الباحث ألعداد الصحف الثالث على 

مدار ست سنوات، أن تباين في أداء الصحف تجاه المؤسسات الشبابية، وهذا التباين يقتصر على 
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ة أولى، وتكاد تتشابه الصحف في نوعية المواد، وطريقة عدد المواد التي نشرتها الصحف بدرج

  .  عرضها
  

وللوقوف على دور هذه الصحف حيال المؤسسات الشبابية، فال بد من معرفة حجم المواد المنشورة 

وأنواع الفنون الصحفية المستخدمة، ومدى تغطيتها للمناطق الجغرافية في الضفة الفلسطينية، وقطاع 

وقبل التطرق إلى عدد المواد المنشورة في  .ذلك حسبما خلص إليه الباحث في دراستهوكل . غزة

الصحف اليومية الفلسطينية الثالثة، ال بد من اإلشارة إلى عدد الصحف التي خلت من أي مادة 

  .صحفية حول المؤسسات الشبابية

  

   األعداد التي خلت من مواد تتعلق بالمؤسسات الشبابية.1.1.5

  

 عدداً موزعة على ثالث صحف، 191هاء الباحث من مراجعة أفراد عينة الدراسة البالغة بعد انت

وتمتد على مدار ست سنوات، وهي الحدود الزمنية للدراسة، فقد تبين أن مجموع األعداد الني خلت 

ى وقد توزعت هذه األعداد عل. عدداَ من بين أعداد العينة62من مواد تتعلق بالمؤسسات الشبابية بلغ 

  : الصحف الثالثة كما يلي

  

 عدداً من أعداد صحيفتي األيام والحياة الجديدة من عينة الدراسة من أي 23 ففي الوقت الذي خال 

مواد، فيما كان مجموع أعداد صحيفة القدس التي خلت من مواد صحفية تتعلق بموضوع الدراسة 

 المبدئية أكثر الصحف اليومية وبذلك فإنه يبدو أن صحيفة القدس كانت من الناحية.  عددا16ً

، مقارنة بصحيفتي األيام والحياة الجديدة، وهنا فإن الحديث اماً بموضوع المؤسسات الشبابيةاهتم

  .مقتصر على عدد المواد المنشورة، وليس مضمونها

  

  .األعداد التي لم تنشر مواد حول المؤسسات الشبابية :1.5جدول 

  

 الحياة األيام القدس الصحيفة

  عدد23  عدد23  عدد16 عداد الخالية من مواد حول المؤسسات الشبابيةاأل

  

ولو حاولنا معرفة نسبة األعداد التي خلت من أي مواد صحفية لها عالقة بالمؤسسات الشبابية، 

من مجموع أفراد العينة لم تنشر أية مواد صحفية لها عالقة % 32.8لتبين لنا أن ما نسبته 

من مجموع األعداد لكال % 36.5وكانت النسبة في األيام والحياة الجديدة . بالمؤسسات الشبابية
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من مجموع % 23.8الصحيفتين، فيما كانت نسبة األعداد التي لم تنشر مواد في صحيفة القدس 

ويكفي أن نقول أن . عينة األعداد المشمولة في الدراسة لم تنشر مواد لها عالقة بالمؤسسات الشبابية

حفية التي نشرتها الصحف الفلسطينية الثالث جاءت كما يلي، فقد بلغ عدد المواد عدد المواد الص

 مادة، وهذا يعني أن صحيفة القدس 93التي نشرت على صفحات جريدة القدس ثالث وتسعون 

فيما بلغ عدد المواد .   خبراً يوميا1.48ًنشرت ما معدل المواد اليومية في الصحيفة تصل إلى 

 مادة، وهذا يعني أن معدل األخبار المنشورة 51ت األيام إحدى وخمسون المنشورة على صفحا

وجاءت صحيفة الحياة . خبراً في كل عدد من أعداد الصحيفة% 0.81على صفحات صحيفة األيام  

  .خبراً يومياً% 0.75 مادة إعالمية، أي ما معدله 47الجديدة في المرتبة الثالثة بنشرها 

  

   .حتوت مواد صحفيةاألعداد التي ا :2.5جدول 

  

 الحياة األيام القدس الصحيفة

 47 51 93 عدد المواد المنشورة في أفراد العينة

  

 مادة صحفية، على مدار ست 191وبذلك فإن مجموع ما نشرته هذه الصحف مئة وواحد وتسعون 

ار  عدداً على مد216وقد بلغت الصحف األعداد التي شملتها الدراسة مئتان وستة عشر . سنوات

وبذلك فإن عدد المواد المنشورة يقل عن مادة صحفية لكل يوم من أيام . سني الدراسة الست

هذا من حيث عدد المواد المنشورة، ومع أنه قليل جداً، إال أن التفاصيل المتعلقة بنوع هذه  .الدراسة

صحف ال المواد وموقعها في الصحف، وحجمها، والمواقع التي تغطيها جغرافياً يؤكد أن دور ال

يتناسب مع األهمية التي تشكلها المؤسسات الشبابية من جهة، وال مع األهمية التي يحتلها قطاع 

 وقبل الحديث عن الفنون الصحفية المستخدمة في هذه المواد نرى أن العدد .الشباب من جهة ثانية

يل من المواد وهنا يكفي أن نقول أن من بين هذا الكم القل. المنشور في هذه الصحف قليل جداً

فيما أن بقية . الصحفية المنشورة، هناك ستة تقارير خبرية، ومقال واحد على مدار فترة الدراسة

وعدد من هذه المواد الصحفية، وهي كما أوضحنا أخبار، ال المواد هي مواد خبرية بسيطة جداً، 

  . يجيب على األسئلة الخمس الضرورية لبناء أي خبر، حتى لو كان خبراً بسيطاً

  

ولو استعرضنا سوية مضامين بعض األخبار التي نشرت، التضح بشكل ال يحتمل الشك أن المواد 

وبذلك فإن ما حوته الصحف ال يحوي أي مضامين حقيقية يمكنها أن . ال تحقق أي بعد تنموي

 لها لعدم وجود أي مضمون يمكن أن يرتكز عليه الباحث في  في التنمية والتوجيه، واإلعدادتساهم

  .هذا المجال
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  التاريخية الدراسة قراءة نتائج  2.5

  

 خبراً، وأربعة 89 مادة صحفية، منها 93بلغت عدد المواد التي نشرتها صحيفة القدس اليومية 

هذا وبلغت األعداد التي خلت من أي مادة صحفية من بين أفراد عينة جريدة القدس خمسة . تقارير

  . ن مجموع أفراد العينةم% 24عشر عدداً، حيث أنها تشكل حوالي 

 خبراً ومقاالً واحداً 49 مادة صحفية، منها 51فيما بلغت عدد المواد التي نشرتها صحيفة األيام 

هذا فيما بلغ عدد األعداد التي خلت من أي مادة صحفية في جريدة األيام ثالثة وعشرون . وتقريرين

  . في جريدة األياممن مجموع أفراد عينة الدراسة % 37عددا، وتشكل ما يقارب 

  

 خبراً وتقريرين على مدار فترة الدراسة، وبلغ عدد األعداد 45فيما نشرت صحيفة الحياة الجديدة، 

، وتشكل ما يقارب التي خلت من أي مادة صحفية في جريدة الحياة الجديدة ثالثة وعشرون عدداً

عداد التي خلت من مواد  وبذلك فإن األ .من مجموع أفراد عينة الدراسة في جريدة الحياة% 37

وبهذا . صحفية حول الشباب ومؤسساتهم وقضاياهم في صحيفة كانت األقل بالنسبة لبقية الصحف

  . تستحق الدرجة األولى من حيث وجود مواد صحفية حول موضوع الدراسة

  

وحول طبيعة المواد الصحفية التي نشرتها الصحف حول المؤسسات الشبابية وقضاياهم، فقد تبين 

اتضح بأن الصحف الثالث مجتمعة ركزت على نقل المواد الخبرية فقط، دون أن تحاول تقديم و

ويكفي أن نقول أن صفحات الصحف الثالثة خلت من أي تحقيق حول . مواد صحفية تساهم بالتنمية

واقع المؤسسات الشبابية، وكذلك خلت من أي ريبورتاج صحفي، أو أي قصة صحفية، وكذلك خلت 

حتى التقارير التي سجلها رصدها الباحث في . بلة تتعلق بواقع المؤسسات الشبابيةمن أي مقا

  . دراسته، فهي تقارير إخبارية فقط، يعني تتحدث عن خبر، ولكن بصورة موسعة
 

وتنوعت المجاالت التي غطتها هذه األخبار، لتشمل عدة مجاالت تتعلق بموضوع البحث، حيث 

 مادة صحفية في 21القضايا والمؤسسات التعليمية فكان لها : يكانت هذه األخبار موزعة كما يل

وجاء القضايا والمؤسسات السياسية والحزبية بمجموع . الصحف الثالث على مدار سني الدراسة

 مادة صحفية، أما األمور ذات العالقة 55أما المؤسسات والقضايا االجتماعية .  صحفيةة ماد47

وبخصوص المؤسسات والنشاطات الثقافية فكان لها . تين صحفيتينبالواقع االقتصادي فكان لها ماد

أما القضايا البيئية فقد كان نصيبها ست مواد صحفية، وكانت المواد المتعلقة .  مادة صحفية43

بالجانب القانوني وتنمية الوعي القانوني لدى الشباب ثالث مواد نشرت على صفحات جريدة الحياة 

هذا . يب القضايا الدينية مادتين فقط نشرت على صفحات القدس واأليامهذا وكان نص. الجديدة فقط
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ورغم وجود حيز كبير للنشاطات الرياضية من خالل تخصيص صفحات للرياضة في مختلف 

 مادة صحفية في صحيفتي األيام والحياة الجديدة، وذلك خارج 12الصحف، إال أنه قد تم نشر 

شر أي مادة تتعلق بالقضايا التربوية في أي من الصحف فيما لم ين. الصفحات المخصصة للرياضة

  . الثالث

  

هذا فيما خلت صفحات أفراد عينة الدراسة من أية مواد تتعلق بتعزيز بعض القيم الضرورية 

لتحقيق تنمية في أوساط هذه المؤسسات، فمثالً خلو الصحف من أي مواد تتعلق بموضوع تداول 

كما خلت هذه المواد من أي مادة تتعلق بالقضايا .  هذه المؤسساتالسلطة في الهيئات القيادية داخل

  . التربوية

  

  .توزيع هذه المواد حسب المجاالت التي غطتها :3.5جدول 

  
 نوع المادة الخبرية

حزبي/سياسي تعليمي  بيئي قانونيتربوي رياضي ديني ثقافي اقتصادي اجتماعي 

21 47 55 2 43 2 12 0 3 6 

  

قليل من شأن المواد المنشورة، فال بد من اإلشارة إلى أن معظم هذه المواد جاء وبعيداً عن الت

لإلخبار عن نشاطات وفعاليات تنظمها بعض المؤسسات الشبابية، ولم يتم التطرق ألي من القضايا 

ويكفي أن نقول أن صفحات . الرئيسية التي من شأنها أن تساهم في خلق حالة من التنمية والتطور

  . ثالث خلت من أي خبر له بعد تربويالصحف ال

  

وحتى التوزيع الجغرافي لهذه المواد المنشورة، فكان غير متوازن، وهناك اختالف من صحيفة 

ألخرى ويبدو أن نشاط المراسلين لهذه الصحف هو المحدد الرئيسي في كم األخبار التي تنشرها 

 منطقة جغرافية في الحياة الجديدة ففي الوقت الذي تبرز. الصحف عن مختلف المناطق الجغرافية

مثالً، فإن منطقة أخرى تحتل المركز األول في جريدة القدس، ومنطقة ثالثة تحتل المركز األول في 

فقد احتلت شمال الضفة الغربية . صحيفة األيام من حيث عدد المواد المخصصة لهذه المنطقة

 ةادال، نشرت الحياة الجديدة عشرة مم خبراً حول الش34المركز األول في جريدة القدس بوجود 

، وهذا يبين بار فقطحول شمال الضفة الغربية على مدار سني الدراسة، وجاءت األيام بثمانية أخ

التباين في ما نشرته الصحف بخصوص المناطق الجغرافية المختلفة، حيث يتضح أن هناك تبين في 

  .نشاط الصحفي العامل في المناطق المختلفة
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 مواد  صحفية 8 مادة صحفية في صحيفة القدس، واحتل 26ضفة الغربية فقد حاز على أما وسط ال

 وجاءت الحياة الجديدة بثماني عشرة مادة، وهنا ال بد من اإلشارة أننا نتحدث عن ،في صحيفة األيام

أخبار وليس أي فن من الفنون الصحفية األخرى، فعند الحديث عن مادة صحفية، يجب أن نفهم أننا 

وهذا ينطبق على غالبية ما نشرته . د أخبار قصيرة، ال تفيد أكثر من اإلخبار عن نشاط معينبصد

  . الصحف

  

هذا وقد احتلت صحيفة األيام المرتبة األولى من حيث عدد المواد المنشورة عن منطقة جنوب 

في فيما جاءت القدس .  مادة نشرتها في أعداد عينة البحث21الضفة الغربية بعدد مواد وصل 

 مادة صحفية تغطي منطقة جنوب الضفة، وجاءت الحياة الجديدة  في 12المرتبة الثانية بنشرها 

  .  مواد من جنوب الضفة8المرتبة الثالثة بنشرها 

  

 خبراً، وجاءت في المرتبة 21أما قطاع غزة فكان نصيبه في أعداد القدس المشمولة في الدراسة 

 خبراً من 11لقطاع، فيما اكتفت صحيفة الحياة الجديدة بنشر  خبراً من ا15الثانية األيام بنشرها 

  . قطاع غزة حول المؤسسات الشبابية والنشطات التي تقوم بها هذه المؤسسات

  

ولو حاولنا النظر لهذه المواد من زاوية أخرى، وذلك من حيث تركيزها على المدن والقرى 

ل الخبر للصحفي، وال يعتمد على جهد والمخيمات، لتأكد لنا أن األمر يعتمد على سهولة وصو

الصحفي، حيث أن غالبية ما نشرته الصحف يتركز حول المؤسسات الشبابية ودورها ونشاطها في 

فيتبين لنا أن هذه المواد متركزة في المدن، وذلك بأن ما نشرته صحيفة القدس مثالً . المدن الرئيسية

أي ما (   مادة صحفية 93 وذلك من أصل  خبراً حول المؤسسات الشبابية في المدن،75خصصت 

شكلت مجموع ما نشرته القدس من مواد صحفية تتعلق بالمؤسسات الشبابية، فيما %) 80.5نسبته 

أي ما تزيد نسبته على (  مادة 52 مادة من أصل 44كان نصيب المدن مما نشرته صحيفة األيام 

أما الحياة الجديدة فلم .  الشبابيةنشرتها الصحيفة حول المؤسسات الشبابية والنشاطات%) 85(

تختلف كثيراً عن أسلوب التغطية في صحيفتي القدس واأليام حيث كان مجموع ما نشرته الحياة عن 

(  مادة صحفية تناولت من خاللها المؤسسات الشبابية47 من أصل 43المؤسسات الشبابية في المدن 

يجب أن ال يغيب عن بال القارئ أن هذه وهنا ). من مجموع المواد المنشورة% 90أي ما نسبته 

وعندما نقول بأن المواد . المواد مجرد إخبار عن بعض النشاطات التي تقوم بها هذه المؤسسات

المنشورة على صفحات الصحف تهتم أكثر بالمؤسسات الشبابية، فهذا ال يحمل أي مضمون إيجابي 

 اهتمام بالبحث والتقصي، واالكتفاء تجاه ما نشرته الصحف، بل على العكس فإنه يدلل على عدم

  . بنشر ما يصل هذه الصحف من أخبار، تصدر عن دوائر العالقات العامة للمؤسسات
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  .التوزيع الجغرافي للمواد المنشورة في الصحف :4.5جدول 

  

  التوزيع الجغرافي

  قطاع غزة جنوب الضفة وسط الضفة شمال الضفة  

  21  12  26  34  القدس

  15  20  8  8  األيام

  11  8  18  10  الحياة

  

هذا وقد كان هناك تباين واضح في توزيع األخبار بين الريف والمدن والخيمات، وبينت النتائج بأن 

  . هناك تركيز واضح على المؤسسات المتنشرة في المدن الرئيسية

  

   . توزيع األخبار ما بين المدن والريف والمخيمات:5.5جدول 

  
 ريف مخيم مدينة 

 21 8 64 القدس

 5 3 43 األيام

 2 2 43 الحياة الجديدة

  

أما من حيث اتجاه مضمون المواد المنشورة على صفحات الصحف الثالث فقد كانت في الغالب ما 

بين محايدة وإيجابية، وهنا ال بد من توضيح قضية أن اإليجابية ال تعني وجود فكرة يحاول كاتب 

ر الخبر يتعلق بنشاط إيجابي، تعليمي أو ثقافي أو المادة الصحفية تمريرها، ولكن تعني أن محو

يعني أن األمر نسبي بدرجة أساسية، فال وجود لرسائل تحملها الماد . سياسي، ال يثير الخالف

المنشورة، وتهدف التنمية، بل األمر مجرد أن هذه المواد تتعلق بنشاطات لها وقع إيجابي، 

ره الباحث إيجابياً، وكذلك تنظيم دورة في إعداد القيادات كاالحتفال باختتام دوره تدريبية، فهذا اعتب

، بأن الباحث المالحظة عند النظر لهذا المقياسالشابة اعتبره الباحث ايجابياً، لذا علينا أن نأخذ هذه 

  .حاول أن يجد ما هو إيجابي في المواد المنشورة

  

 مادة صحفية، فيما بلغت نسبة 94وبشكل عام فقد بلغت مجموع المواد االيجابية من هذا المنطلق 

 مادة صحفية، وبلغت نسبة المواد السلبية التي 80المواد المحايدة المنشورة على صفحات هذه العينة 
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 مادة صحفية، وهي في الغالب تتحدث حول أحداث مؤسفة، أو مشاكل 17تناولتها عينة الدراسة 

  . واكبت عمل هذه المؤسسات

  

 فقد بدا التقصير واضحاً في الشكل، وهنا يدور الحديث حول موقع ولم يقف األمر عند المضمون،

المواد المنشورة، وحول طريقة كتابة العنوان، وكذلك نشر صور مع األخبار، وكذلك تخصيص 

  . إطارات وأشكال مميزة تميز المواد المتعلقة باألخبار الشبابية

  

رئيسية للعنوان، باستثناء بعض فقد جاءت عناوين المواد المنشورة في الصحف مجرد عناوين 

العناوين التي جاءت تحت عناوين إشارة وأخرى رئيسية، وقليلة هي المواد الخبرية التي تضمنت 

حيث بلغ عدد المواد التي اقتصرت على عناوين رئيسية بدون عناوين فرعية . عناوين فرعية

أما تلك التي خصتها . ث مادة من المواد المنشورة في الصحف الثال131وبدون عناوين إشارة 

 مادة خبرية، وكذلك عدد المواد التي 15الصحف بعناوين إشارة إلى جانب العناوين الرئيسية فكانت 

  .  مادة خبرية45تضمنت عناوين فرعية فكانت 

  

يتضح من هذا العرض أن الصحف لم تول هذه المواد أي اهتمام خاص، حيث جاءت معظم المواد 

ولم يقتصر األمر على ذلك فهناك تقصير من حيث تلوين . ية رئيسية فقطالمنشورة بعناوين عاد

خطوط العناوين، فلم يكن أي من المواد المنشورة في جميع األعداد التي شملتها الدراسة قد روست 

 151 مادة من المواد المنشورة تحت عناوين بخط عادي، فيما 40هذا وقد جاءت . بعنوان ملون

ورغم أن هذا يبدو تميزاً إال أن معظم . ورة عنونت بعناوين كتبت بخط غامقمادة من المواد المنش

  .المواد التي تنشر في الصحف تكون بخط غامق، وذلك لتمييزها عن بقية النص

  

   . عناوين األخبار:6.5جدول 

  

 خط ملون خط عادي خط غامق
151 40 0 

  

حف بموضوع العنوان، إال أن مراجعة ومع أنه يبدو أن العناوين تشير الهتمام نسبي من قبل الص

سريعة لطريقة عرض هذه المواد من حيث وجود صور، وإطارات وخلفيات لتمييز المادة الصحفية 

فمثالً لم يتم نشر أي . يؤكد أن الصحف لم تول المواد المتعلقة بالمؤسسات الشبابية أي اهتمام
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. ي األعداد التي تمثل عينة الدراسةصورة مع أي مادة من المواد المنشورة في الصحف الثالث ف

  . وهذا يدلل بشكل واضح إهمال الصحف للمؤسسات الشبابية

  

. ونفس األمر ينطبق على موضوع اإلطارات المميزة للمواد الخبرية، وكذلك خلفيات هذه المواد

ن حيث لم يتم تحديد إطار واضح ألي خبر من المواد المنشورة، وكذلك لم يتم وضع خلفيات ألي م

  . هذه المواد المنشورة

  

وعن الصفحات التي نشرت بها هذه المواد، فقد جاءت معظم األخبار في الصفحات اليمنى في 

، هذا في جاء في الصفحات اليسرى 129حيث جاء في الصفحات اليمنى . مختلف الصحف

  .  مادة خبرية نشرت في الصفحات اليسرى لألعداد المشمولة في عينة الدراسة62للصحف 

 مواد من التي نشرت في الثلث األعلى من الصفحة، 108أما عن موقعها في الصفحات، فقد احتل 

 مادة من المواد 21 مادة نشرت في الثلث األوسط من الصفحات، وجاء في الثلث األسفل 62فيما 

  . المنشورة

  

ذي تحظى به وحتى ال يعتقد البعض أن نشر هذه المواد في الثلث العلوي دليل على االهتمام ال

المواد الخبرية المنشورة، فال بد من اإلشارة إلى أن األجزاء السفلى من الصحف يتم تخصيصها في 

  . وهذا ما درجت عليه الصحف اليومية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية. العادة لإلعالنات

  

فقد احتلت . التأما عن المؤسسات محور المواد المنشورة في الصحف، فهي موزعة على عدة مجا

. المؤسسات األهلية المكانة األولى من بين المؤسسات التي تناولتها المواد الصحفية في التغطية

ويعتقد الباحث أن تمويل هذه المؤسسات يجعلها أكثر نشاطاً من غيرها، األمر الذي يجعل منها مادة 

 مواد على 105ألهلية فقد حظيت المؤسسات ا. خبرية ويجعل من نشاطاتها محط اهتمام الصحف

ليس هذا فحسب بل يشير وجود أكبر نسبة من األخبار حول هذه . مدار أعداد عينة الدراسة

المؤسسات يشير لقضية أخرى وهي أن إمكانيات هذه المؤسسات تؤهلها لتوزيع األخبار على 

تناولها الصحف دون أن يتكلف الصحفي عناء البحث، لذا فإن وصول هذه المواد للصحفي يجعله ي

  . دون غيرها

  

وجاء في المرتبة الثانية المؤسسات الحزبية، وهي األطر الشبابية للتنظيمات الفلسطينية، وقد كان 

 مادة صحفية على في جميع األعداد التي شملتها 44عدد المواد التي محورها مؤسسة حزبية شبابية 

باً وغالباً فإن نشاطاتها تستحث وبحكم أن هذه المؤسسات واألطر السياسية تتبع أحزا. الدراسة
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الصحفيين للتعاطي معها، سواء ما يتعلق باالنتخابات في الجامعات أو أخبار بعض المناسبات التي 

وليس . تحييها األطر الحزبية الشبابية، وتعميم هذه النشاطات يستوجب على الصحفي التعاطي معها

 المدن الرئيسية وتكون في الساحات أو هذا فحسب فمعظم فعاليات ونشاطات هذه األطر تكون في

األماكن العامة، فهي سهلة المنال، على عكس بقية المؤسسات التي غالباً تكون بعيدة عن الصحفي، 

وال يوجد لدى هذه المؤسسات مقومات تجذب الصحفيين لمتابعة نشاطات هذه الجمعيات 

  .والمؤسسات

  

 مادة من 19لحكومية بالمرتبة الثالثة بتخصيص وجاءت وزارة الشباب والرياضة وبقية المؤسسات ا

وجاءت المؤسسات الشبابية . المواد المنشورة على صفحات الصحف الثالث في جميع أفراد العينة

 عشر خبراً حول باثنيالتابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين في مرتبة متأخرة بعض الشيء 

وتلتها األطر الطالبية سواء الحزبية منها، أو . يةمختلف هذه المراكز الشبابية في المخيمات الفلسطين

مجالس الطلبة في الجامعات بسبعة أخبار فقط، فيما جاءت في المرتبة األخيرة المؤسسات الخيرية 

  . بأربع مواد فقط

  

  .المؤسسات محور المادة الصحفية :7.5جدول 

  

المؤسسة 

 األهلية

المؤسسات 

 الحزبية

المرسسات 

 الحكومية

المؤسسات 

 لطالبيةا

مؤسسات 

  وكالة الغوتث

  المؤسسات

  الخيرية
105 44 19 7 12  4 

  

وفي موضوع مصادر هذه المواد، بينت نتائج الدراسة أن الصحف تعتمد على مراسليها، وعلى 

وحسب ما . مصادر خاصة، وكذلك هناك العديد من المواد التي ال يوجد ما يشير إلى مصدر الخبر

  .مواد المنشورة في عينة الدراسة من قبل المراسلين للصحف اليومية من بين ال60جاء فقد كان 

  

 فيما كانت الصحيفة نفسها هي مصدر الخبر، مما يعني عدم وجود مصدر واضح اعتمدت عليه 

 مادة من المواد المنشورة 54هذه الصحف في تغطية المواد المنشورة في المرتبة الثانية بمجموع 

ر إلى أن هذه المواد في الغالب وصلت الصحف من مصادر دون أن وهذا يشي. في عينة الدراسة

هذا مؤشر آخر على عدم وجود اهتمام من قبل . يتحمل الصحفي أي عناء في الوصول لألخبار

  .الصحف في متابعة أخبار ونشاطات المؤسسات الشبابية
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مواد المنشورة هذا فيما انفردت صحيفة القدس بوضع مراسل القدس الخاص على عدد كبير من ال

 مادة، وهذا 38على صفحاتها، حيث بلغ مجموع المواد التي نشرت من قبل مراسل القدس الخاص 

المصدر يحتل المرتبة األولى في صحيفة القدس، حيث لم يرد  هذا المصدر في صحيفتي الحياة 

كر اسم  مادة مجهولة المصدر، وتكتفي الصحف بذ26هذا وهناك ما مجموعه . الجديدة، واأليام

ولو أضفنا هذه المجموعة من األخبار بعدم وجود مصدر للخبر . المدينة التي ورد منها الخبر فقط

وعدم وجود اسم للمراسل الذي كتب الخبر، فإن حوالي خمسين بالمئة من مجموع المواد الصحفية 

نباء  مادة من وكاالت أ13كما أن هناك . التي رصدها الباحث وردت بدون اسم واضح للمصدر

وهذا يشير إلى . وهذه الوكاالت هي وكالة األنباء الفلسطينية، وكذلك وكالة معاً اإلخبارية. محلية

  . غياب المؤسسات الشبابية وقضايا الشباب عن أجندة وكاالت األنباء الفلسطينية

  

فيما خلت الصحف من أية مواد مترجمة، أو من قبل متطوعين، أو منقولة عن صحف ووسائل 

وهذه أمر منطقي، . أخرى، كما خلت من وجود مواد منقولة ومنسوبة لوكاالت أنباء أجنبيةإعالم 

حيث أن هذه الوكاالت عير مطالبة بتغطية أخبار ونشاطات المؤسسات الشبابية، إال في حال وجود 

 نشاط غير عادي عند هذه المؤسسات، األمر الذي يثير فضول الوكاالت األجنبية للمتابعة، ويبدو أن

  .ما تقوم به المؤسسات الشبابية ال يمثل نقطة جذب لوسائل إعالم ووكاالت أنباء أجنبية

  

  .مصدر المادة الصحفية :8.5جدول 

  

مراسل 

  الصحيفة

الصحيفة 

  نفسها

  مراسل خاص  بدون مصدر  مترجم  وكالة محلية

60  54  13  0  26  38  
  

   تحليل نتائج المسح المكتبي.1.2.5

  

ي توصلت لها الدراسة التاريخية لمجموع أفراد العينة أن هناك قصوراً  يتضح من البيانات الت

. واضحاً فيما تقوم به الصحف حيال المؤسسات الشبابية بشكل خاص وقطاع الشباب بشكل عام

  :ويمكن إجمال هذا القصور فيما يلي. ووجوه هذا القصور متعددة

  

 مع حجم ونسبة الشباب في مجتمع كم عدد المواد التي نشرتها هذه محدود جداً وال يتناسب •

فال يعقل أن يكون معدل ما نشرته الصحف الثالث مجتمعة يقل عن . يصنف على أنه مجتمع شاب
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فلدى الشعب الفلسطيني من المؤسسات الشبابية ما يحتاج . خبر في كل عدد من أعداد هذه الصحف

 يعقل أن مئات المؤسسات وال. ألضعاف كثيرة مما نشر لتغطية نشاطات تقوم به هذه المؤسسات

الشبابية، سواء كانت مؤسسات قائمة بذاتها، أو فروعاً لمؤسسات وطنية، ويكون معدل النشر بهذا 

ولو اقتصر نشاط هذه المؤسسات على نشاط واحد في الشهر لكل مؤسسة من المؤسسات . المستوى

  .العاملة، لكان عدد المواد المنشورة يفوق ما نشر بعشرات المرات

تغطية المواد المتعلقة بالمؤسسات الشبابية تغطية سطحية وال تتخطى السطح إلى األعماق   •

فهي ال تنشر إال األخبار، ومواد خبرية بسيطة، ولم تنشر أي من الصحف تحقيقاً صحفياً حول واقع 

 وهنا وبعيداً عن تجريح عمل الصحفيين، فإن جزء كبير من. هذه المؤسسات، أو واقع قطاع الشباب

وهذا يؤكد ما راح . المواد التي نشرت على صفحات الصحف اليومية يفتقر لعناصر الخبر الخمسة

إليه الباحث أن الماد تصل للصحف وتنشر كما هي، دون تكليف الصحفي نفسه عناء البحث لمعرفة 

 . اتفاصيل وحيثيات الخبر، بما يجعله مادة تثير القارئ لقراءتها ومعرفة التفاصيل المتعلقة به

 وكما هو معروف فإن التحقيقات الصحفية أداة صحفية فعالة من إثارة القضايا المجتمعية،  •

والتحقيق عبارة عن تقرير . وال يمكن لصحافة أن تلم بواقع معين ما لم يكون هناك تحقيقات صحفية

صحافي يهدف عرض مشكلة معينة، وهي غير مرتبطة بحدث أو مشكلة آنية، وقد يخصص 

ومن الضروري أن يشمل التحقيق دراسة المشكلة من . بحث قضية أو مشكلة قديمةالتحقيق ل

وكما هو واضح . جوانبها المختلفة، وطرح بعض الحلول لهذه المشكلة، كما تمليه الظروف المحيطة

من االسم، فإن التحقيق يكشف خفايا وتفاصيل، ويعزز سلوكيات إيجابية، ويفضح أخطاء وممارسات 

 . رض التحقيق الصحفي الحلول المتوقعة والمفترضة لهذه المشاكلسلبية، كما يع

  وخلو الصحف الثالث من أي تحقيق يعتبر تقصير واضح في دور هذه الصحف حيال  •

كبير في وال يقتصر القصور على المؤسسات الشبابية، بل هناك نقص . الشباب ومؤسساتهم

 .التحقيقات بشكل عام

  

ون أية قضايا تستحق البحث والتقصي في المؤسسات الشبابية؟ أال والسؤال هنا، الم يجد الصحفي

يوجد قصور في أداء هذه المؤسسات بما يستدعي التحرك إلثارة أسباب وأسرار هذا القصور؟ وإن 

كان الوضع ممتاز وجيد في جميع هذه المؤسسات، لماذا لم يجد الصحفيون أية تجربة تستحق 

   كان ذلك على شكل تحقيق، أو تقرير؟ التقدير ليتم الكتابة عنها، سواء

  

ورغم أن موضوع الدراسة المؤسسات الشبابية، فقد تبين غياب أي تحقيق حول أداء هذه 

وكما هو معروف من األدبيات . المؤسسات، كما أن الصحافة الفلسطينية تفتقر للتحقيقات بشكل عام

وال يمكن . ألدوات في مجال الصحافةالمتعلقة باإلعالم والصحافة، فإن التحقيق الصحفي من أهم ا
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الحديث عن دور إيجابي للصحف تجاه ظاهر ظاهرة معينة، أو تجاه قطاع معين دون أن يكون 

هناك تحقيقات تعالج وتناقش القضايا ذات العالقة بالقطاعات المختلفة، وهنا نحن أمام قطاع 

  . ومؤسسات الشباب

  

لدراسة فقد كان نصيب المقاالت المنشورة في مختلف وال يقف األمر عند التحقيقات، فكما بينت ا

أفراد العينة مقاالً يتماً نشر على صفحات صحيفة األيام، وكان حول األقساط الجامعية، والقروض 

ومع أن قضية األقساط الجامعية خالل االنتفاضة كانت من أكثر . الممنوحة للطلبة من قبل الجامعات

 هذه الصحف ال يمثل حجم المشكلة وما تعنيه لقطاع الشباب واألطر القضايا إثارة، إال أن ما نشرته

  .الطالبية التي تصنف كمؤسسات شبابية

  

ومع أن المقاالت الصحف تشير في الغالب إلى أن المقاالت ال تعبر عن سياسة الصحف، إال أن 

تفرده  وذلك من خالل الحيز الذي ،وجود مقاالت يدلل على مدى اهتمام الصحف بموضوع معين

 . الصحف لمقاالت حول موضوع معين

  

تشكل مؤشر حول اطالع هؤالء الكتاب . ومهما يكن فإن مواقف ووجهات نظر الكتاب في الصحف

وعليه فإن غياب المقاالت، إلى جانب الواقع المشار . على واقع معين، ومدى اهتمامهم بهذا الواقع

رها على األخبار البسيطة يدلل على غياب إليه من حيث نقص المواد الصحفية المنشورة، واقتصا

وال يمكن للصحافة أن تغير دون أن تؤثر في . أي مكانة للمؤسسات الشبابية لدى مختلف الصحف

القراء، حيث من خالل المقاالت واألعمدة يمكن التأثير في مختلف الشرائح والقطاعات، فلتأثير في 

يط الضوء على متطلبات الحل، واقتراح بعض صناع القرار ال بد من إثارة بعض المشاكل، وتسل

الحلول، أو أن يتم عرض بعض القضايا مثار الجدل، وذلك إلثراء النقاش الدائر، وإفساح المجال 

  .أمام مختلف القطاعات للمساهمة في عرض وجهة نظره من هذه القضايا

   

اسي، وأن ليس لديهم من ولو قلنا بأن كتاب الصحف هم في الغالب من جمهور المهتمين بالشأن السي

الوقت ما يكفي للكتابة حول المؤسسات الشبابية، فإن هذا يطرح سؤال هام، لماذا ال تفسح الصحف 

المجال أمام مبادرات ومساهمات من قبل مختصين بقطاع الشباب وقضاياهم ومؤسساتهم؟ ولو سألنا 

الجواب سيكون بأن الصحف المسؤولين في صحفنا اليومية عن سر عدم وجود مقاالت، فاعتقد أن 

ترى هل هذا يعفي الصحف من مسؤوليتها؟ وهنا فإن . ال تمانع في نشر أية مواد تصلح للنشر

الباحث يرى بأن على الصحف أن تسعى لتحفيز كتاب لكتاية مقاالت حول المؤسسات الشبابية، 
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كتابة، وذلك إما ومختلف القضايا ذات العالقة، وذلك يكون من خالل تحفيز الصحف للمختصين لل

  . بتخصيص مكفآت مالية، أو تقديم هدايا وجوائز عينية رمزية

  

فمع . هذا وغابت الصور حول المؤسسات الشبابية عن صفحات الصحف اليومية الفلسطينية الثالث

أن ما نشرته الصحف الثالث حول المؤسسات الشبابية محدود وال يرتقي لما هو مطلوب، إال أن 

د هذا الحد، بل إن الصحف لم تكلف نفسها نشر أية صور مع هذه المواد األمر لم يقف عن

ورغم أن ما نشرته الصحف يركز على نشاطات وفعاليات قامت بها بعض المؤسسات، . المنشورة

ويمكن الحصول على صور مناسبة وتصلح للنشر مع هذه األخبار، إال أن أٍي من هذه الصحف لم 

  . تنشر صوراً مع هذه األخبار

  

ومهما حاولت الصحف أن تبرر عدم نشر صور مع األخبار، فإن كل التبريرات ال يمكن قبولها، 

خاصة في ظل نشر كم كبير من الصور مع مواضيع فنية، ورياضية، وهناك صور كثيرة نشرت 

فمثالً تقوم الصحف بنشر صوراً بأحجام كبيرة لعارضات أزياء، . بأحجام كبيرة دون أي مبرر

مختلف الجنسيات، هذا في حين أن هذه الصور تكون مجردة بدون أي موضوع، وفنانات من 

واألولى في هذه الحالة أن يتم نشر صور من الواقع الفلسطيني بدالً من هذه الصور التي تعتبر 

مع العلم أن إرفاق صور لما يتم نشره من أخبار يشير . نقطة خالل في أوساط المجتمع الفلسطيني

الذي تحظى به األخبار، كما أن وجود صورة لجانب الخبر يعزز اهتمام القارئ لمستوى االهتمام 

  .  بالمواد المنشورة

  

أما الرسوم الكاريكاتورية فيبدو أن انشغال رسامي الكاريكاتير بالهم السياسي، وتخصيص حيز 

واحد على صفحات هذه الصحفي في اليوم الواحد، حال دون وجود أي رسم يتعلق بالمؤسسات 

من هنا فقد غاب أي رسم كاريكاتوري حول المؤسسات الشبابية، والقطاع الشبابي بشكل . لشبابيةا

عام عن عينة البحث، األمر الذي يشير لغياب كامل لهذه الرسوم فيما يتعلق بالمؤسسات الشبابية، ال 

  . بل قطاع الشباب وقضاياهم بشكل عام

  

هامة من حيث التأثير، وذلك ألن مهمة التقرير هو وتعتبر التقارير الصحفية األدوات الصحفية ال

ويمكن نشر تقارير خبرية تتعلق بعرض خبر معين بصورة . معالجة بعض المواضيع ذات العالقة

كما يمكن عمل تقارير حول ظواهر . موسعة، األمر الذي يقدم صورة موسعة عن حدث معين

، وهذا ما غاب عن هذه الظواهر وأثرهااد معينة، وذلك لبحث هذه الظواهر وتعريف الجمهور بأبع

  .صفحات الصحف اليومية الثالثة
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ومن خالل مسح أفراد مجتمع الدراسة، تبين أن التقارير الصحفية غابت عن الصحف بشكل شبه 

باستثناء عدد محدود من التقارير الخبرية، التي لم تعالج مشاكل الشباب ومؤسساتهم، بقدر ما . كامل

وتبين أن هذه التقارير على قلتها، ما هي إال تقارير خبرية، . بصورة موسعةغطت أحداثاً خبرية 

وتناول بعض األحداث بالتفصيل، وبذلك فإنها ال ترتقي لمستوى التقرير الصحفي بالمعنى المهني 

ولم يقتصر هذا القصور عند هذا الحد، بل يتجلى بوضوح في الطريقة التي نشرت بها . والعلمي

 مراجعة مصادر األخبار التي نشرتها الصحف الثالث نجد أن جزء كبير من المواد هذه المواد، فمن

المنشورة تفتقر للمصدر، وهي إما نسبت للصحيفة مباشرة، وإما بدون أي مصدر، أو نسبت 

  : وهذا له عدة مدلوالت يمكن إجمالها بما يلي. للمراسل الخاص

  

، وعدم االكتراث بمصادر الخبر، عدم وجود أي نوع من الخصوصية للمؤسسات الشبابية •

مع العلم أن وجود مصدر واضح ومعروف للخبر يدلل على مدى االهتمام الذي يحظى به الخبر 

  . لدى الصحيفة والمراسل على حد سواء

 أن جزء كبير من هذه المواد تصل للصحيفة مباشرة دون أي عناء يبذله المراسلون، لذلك  •

ألخبار، وهي في الغالب ضعيفة وركيكة، لذلك ال يحاول أي يقوم طاقم التحرير بتحرير هذه ا

حيث أن العديد من المؤسسات الشبابية، وغيرها تقوم بإرسال نشاطاتها . مراسل نسب األخبار لنفسه

مباشرة للصحفيين، وفي العادة تكون هذه األخبار ضعيفة، وال يقوم الصحفيون ببذل الجهود لتطوير 

حفيون بما يصل، لذلك ونظراً لهذه اآللية، يتم تجاهل المصدر، ولو األخبار، ويكتفي هؤالء الص

  . كانت األخبار بمستوى مهني جيد ألصر الصحفي على نسبها إليه، باعتبار ذلك حقه

  

وحتى األخبار التي نسبت للمراسلين، يتبين أنه ال يوجد أي مراسل خاص يعمل في متابعة 

ليات جتماعية، فالمراسل يقوم بتغطية جميع الفعاالمؤسسات الشبابية، أو حتى المؤسسات اال

، وهنا ال  تمييز لصالح المؤسسات الشبابية ما يؤكد عدم وجود خصوصية أوووالنشطات، وه

  .يطالب الباحث بوجود متخصص في كل مدينة، بل يكفي وجود مختص واحد في الصحيفة

  

مه الصحف من مواد حيال الشباب كل هذه األمور تعزز ما راح إليه الباحث بوجود قصور فيما تقد

وسيبين الباحث من خالل تحليل مختلف محاور الدراسة أن الدور الذي تقوم به . ومؤسساتهم

  . الصحف، ال يشكل الحد األدنى المطلوب منها تجاه المؤسسات الشبابية

  

 فإن جميع وقبل كل شيء: ، يمكن القولمقارنة الصحافة الفلسطينية باإلعالم التنمويوفيما يتعلق ب

وهنا ال أدري كيف . المؤسسات اإلعالمية، والصحفية تدعي مسؤولياتها األخالقية تجاه المجتمع
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. يمكن لهذه الصحف أن تقوم بهذا الدور، إذا لم تدعم النشاطات والمؤسسات االجتماعية المحلية

  . سطينيوغني عن القول أن المؤسسات الشبابية جزء من مهم من المؤسسات في المجتمع الفل

  

وحسب أدبيات اإلعالم التنموي، فإن هذا اإلعالم يجب أن يغطي جميع المناطق الجغرافية في 

وال بد أن يكون هذا اإلعالم شامالً لكل المواقع الجغرافية التي تقع ضمن اإلقليم، . اإلقليم، أو الدولة

المناطق من خالل سواء من حيث نشر المواد الصحفية من جميع المناطق، وكذلك الوصول لهذه 

وال يمكن أن تكون صحافة تنموية إال لم تصل لجميع . توزيع وإيصال الصحف لهذه المناطق

  . المواقع الجغرافية ضمن اإلقليم

  

فلسطينياً لو حاولنا التأكد من مدى التزام الصحف بهذا الشرط، فإننا نرى أن الصحف تصدر فقط 

واعتقد أنها بهذا تنفي أحد شروط الصحافة . ألطراففي المركز، وال يوجد أي تواجد لصحافة في ا

وال بد من اإلشارة إلى أن الصحف الثالثة مدار الدراسة، وهي جميع الصحف اليومية في . التنموية

 ،ومن هنا فال صحف تصدر سوى في المركز، والمتمثل في رام اهللا. فلسطين، تصدر في المركز

  . والقدس

  

من  % 30ال بد من اإلشارة إلى أن هذه الصحف ال تصل أكثر من قضية أخرى تتعلق باالنتشار، ف

ومن هنا فإننا أمام . وهذه النسبة تقديرية. مجموع التجمعات السكانية في مناطق السلطة الفلسطينية

وكيف لإلعالم أن يساهم في تنمية قطاع معين، أو منطقة . مخالفة واضحة لمبادئ اإلعالم التنموي

من هنا يتضح أننا أمام قصور من نوع آخر في شروط اإلعالم . د فيهاال يصلها، وال يتواج

فقد يدعي البعض أنه ينتشر في . التنموي، وينطبق هذا على الصحف اليومية الثالثة بدرجات مختلفة

مواقع كثيرة، وهذا نظرياً صحيحاً، فلو حاولنا معرفة عدد الصحف التي تباع في بلدة مثل قباطية، 

كانها عشرين ألف نسمة، حيث أن مجموع ما يصل قباطية من الصحف الثالثة ال التي يزيد عدد س

من هنا يتبين انه فيما لو بيعت جميع هذه الصحف في قباطية، فإن . يزيد على خمسين عدداً يومياً

وتعتبر بلدات . نصيب كل ألف فرد عددين ونصف من الصحف الثالثة، وهذا الرقم منخفض جداً

وعليه . ة، بالمقارنة بغيرها مع القرى الصغيرة، التي لم تصلها الصحف نهائياًكبيرة العدد محظوظ

  . فيمكن وصف الصحف في هذا المجال بأنها تخالف شروط ومواصفات الصحافة التنموية

  

فإن األمر يتعدى ذلك، فمن تتبع . ترى هل يقف األمر عند مكان صدور الصحف؟ الجواب، ال

صحف يتضح أن هناك غياب شبه كامل عن المؤسسات الشبابية في المواد المنشورة في مختلف ال

حيث أنه ومن قراءة سريعة لما نشرته هذه . الريف الفلسطيني بشكل عام، والريف في األطراف
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 15الصحف، يتبين أن مجموع ما نشرته الصحف عن مؤسسات شبابية في الريف كان خمسة عشر 

 13مخيمات في مناطق السلطة الفلسطينية ثالثة عشر مادة، فيما كان عدد المواد الصحفية من ال

 مادة صحفية نشرتها هذه الصحف في 191مادة صحفية، وذلك مما مجموعه مئة وإحدى وتسعون  

  . جميع أفراد العينة المشمولة في الدراسة

  

نة، ولو أخذنا باالعتبار أن عدداً المدن الرئيسية في مناطق السلطة الفلسطينية تبلغ ستة عشر مدي

 تجمع سكني، لتبين لنا أن هناك خلالً واضحاً في 480فيما يبلغ عدد البلدات والقرى ما يزيد على 

. نسبة المنشورة من الريف مقارنة بما نشرته الصحف عن مؤسسات تأخذ المدن الرئيسية مركزاً لها

ع هذه المخالفات وهذا دليل آخر حول مخالفة الصحف الفلسطينية لما تعنيه الصحافة التنموية، وجمي

  . تتعلق باالنتشار

  

وهنا قد يقول قائل إن تواجد المؤسسات الشبابية يتركز بشكل خاص في المدن، وهذا صحيح نسبياً، 

حيث عليهم في حال مثل هذا الحال نشر تقارير ومواد لتحفيز . ويضيف عبء جديد على الصحفيين

فنقص المؤسسات . سات شبابية في الريفالقائمين على الوضع العام، لضرورة إقامة وتأسيس مؤس

  . الشبابية في الريف وتركيزها في المدن مشكلة تستدعي تحرك الصحافة لتغيير هذا الواقع السلبي

  

وقضية أخرى ال يمكن أن يكون اإلعالم تنموي من غيرها، وهي العالقة الوطيدة بين المؤسسات 

صددها تشكل جزء هاماً من مؤسسات المجتمع اإلعالمية من جهة، والمؤسسات الشبابية التي نحن ب

وهذا . وهنا فإن جميع الصحف تصر على عالقاتها المميزة مع مؤسسات المجتمع المدني. المدني

نظرياً، ويحتاج إلثبات، ولو حاولنا أن نتأكد من هذه االدعاءات من خالل ما تنشره الصحف، لتبين 

حيث أن أحد أشكال التعبير عن هذه . سات الشبابيةلنا أن الصحف ال تتمتع بعالقة جيدة مع المؤس

العالقة، يتمثل بتخصيص مساحات مناسبة من صفحات هذه الصحف، لتغطية أخبار المؤسسات 

وتؤكد ما نشرته الصحف حول المؤسسات الشبابية، ال يشير لعالقة طيبة تربط الصحف . الشبابية

  . بالمؤسسات الشبابية

  

ممثلي المؤسسات الشبابية المستطلعين تؤكد على العالقة اإليجابية بين هذا ورغم أن نسبة كبير من 

فمن عالمات العالقة . المؤسسات الشبابية والصحف، إال أن ما نشر يشير إلى عكس ما يقال تماماً

الطيبة بين الصحف والمؤسسات، أن يتم نشر مواد صحفية حول المؤسسات الشبابية، وتوفير حيز 

وهنا ال بد من اإلشارة إلى تناقض هذه المعطيات مع .  المؤسسات الشبابيةكاٍف ومميز لنشاطات

  .الحقيقة التي تمثلت بغياب كامل لمعظم المؤسسات من الصحف اليومة
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كما يتضح نقص الكادر اإلعالمي المتخصص في هذه المؤسسات الصحفية، خاصة في مجال الكادر 

وبعيداً عن مواقف ووجهات .  الشبابية بشكل عامالمتخصص في القضايا التنموية، وتنمية المؤسسات

نظر الصحف حول توفر هذا الكادر لديها، فإن األخبار التي نشرت على صفحاتها كانت من ذات 

المراسلين الذي يغطون مختلف القضايا المحلية، وهذا يدلل على عدم وجود مراسلين متخصصين 

ر من ذلك فإن جزء كبير من األخبار التي وأكث. في تغطية نشاطات وأخبار المؤسسات الشبابية

نشرتها الصحف حول المؤسسات الشبابية نشرت بدون اإلشارة لمصدرها، أو اسم أي صحفي يمكن 

وهذا أمر غاية في الخطر، ويتنافى مع كون الوسيلة اإلعالمية وسيلة . أن تنسب له هذه األخبار

 قطاع معني، دون أن تخصص لهذا القطاع فكيف يمكن أن تساهم هذه الصحف بتنمية. إعالم تنموية

  . ولو كادر واحد مؤهل بما يحقق رسالتها تجاه هذا القطاع

  

ومع أن نتائج الدراسة الميدانية، التي سنعرضها الحقاً،  تؤشر لعالقة مميزة تربط هذه الصحف مع 

ا أن إجابات ويعتقد الباحث هن. المؤسسات الشبابية، إال أن ما نشرته هذه الصحف ال يؤشر لذلك

ممثلو المؤسسات الشبابية حول عالقاتهم مع الصحف، إنما جاء من باب العالقات العامة، وال يعبر 

ولو كانت العالقة إيجابية كما يقول ممثلو . عن حقيقة العالقة التي تربط هذه المؤسسات بالصحف

وانب المتعلقة بدور المؤسسات الشبابية، فال بد أن ينعكس ذلك بمواد صحفية تتناول مختلف الج

وبما أن ذلك لم يتحقق فإن اإلدعاء . وأداء ونشاط المؤسسات الشبابية، على صفحات هذه الصحف

من . بوجود عالقة طيبة تربط هذه المؤسسات مع الصحف غير معقول، وغير منطقي، وليس حقيقياً

ات الشبابية، بصورة هنا فال بد أن تجد الصحف طريقة تعمل من خاللها تطور عالقاتها مع المؤسس

  . تتمكن من خاللها وضع تصورات وخطط تساهم بأداء يساهم بتنمية هذه المؤسسات

  

وقضية أخرى ال تختص بدور هذه الصحف تجاه المؤسسات الشبابية فقط، بل تتعلق بعمل هذه 

تبداد الصحف بشكل عام، أال وهو توفر درجة مقبولة من الحرية والديمقراطية، وذلك بعيداً عن االس

والقهر من جهة، ومن جهة ثانية دون أن تكون هذه الديمقراطية أداة لتخريب النسيج االجتماعي، 

  . يعني أن تكون ديمقراطية حقيقية وواقعية. والمساس بأمن وسالمة الوطن والمواطن

  

وبعيداً عن أية مجامالت بخصوص ديمقراطية فإن الديمقراطية غائبة بشكل أو بآخر عن أداء 

فيين في األراضي الفلسطينية، وإن لم تكن هناك قيود أمنية تحول دون ممارسة الصحفي الصح

لدوره، فإن هناك قيود داخلية تفرضها سياسة الصحف على أداء الصحفي، األمر الذي يشكل عائقاً 

، مع مراعاة ما ترك االختالف السياسي أمام الصحفيين الراغبين في أداء عملهم بالشكل المطلوب

  .خلي من أثر سلبي على مجمل العمل الصحفيالدا
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   نتائج الدراسة الميدانية 3.5

  

 49قبل أن نخوض بتفاصيل الدراسة أشير إلى أن عدد المراكز والجمعيات التي شملها البحث بلغ 

حيث توزعت . مركز ومؤسسة وجمعية شبابية موزعة على عدد من المحافظات في الضفة الغربية

ن، رام اهللا، نابلس، طولكرم، سلفيت، القدس، الخليل، وبيت لحم، فيما لم عينة الدراسة على جني

  . يتمكن الباحث من الوصول لمراكز في أريحا

  

هذا وقد حاول الباحث تغطية نماذج مختلفة من المؤسسات الشبابية لضمان أن تكون العينة تمثل 

ألفراد العينة بل اجتهد أن ولم يكتفي الباحث بالتوزيع الجغرافي . مجتمع الدراسة بشكل صحيح

تشمل الدراسة مؤسسات ذات تخصصات مختلفة، وذلك بالقدر الذي يمكن أن تكون هذه المؤسسات 

  .ممثلة لمؤسسات الشباب موضوع الدراسة

  

   عرض ما توصلت له الدراسة.1.3.5

  

على صعيد التوزيع الجغرافي فقد شملت الدراسة مؤسسات وجمعيات شبابية في كل من جنين 

وتمثلت بسبع مؤسسات، نابلس وتمثلت بست مؤسسات، الخليل بتسع مؤسسات، رام اهللا بسبع 

مؤسسات، بيت لحم بخمس مؤسسات، طولكرم بثالث مؤسسات، وسلفيت بست مؤسسات، والقدس 

هذا فيما لم يتمكن الباحث . بمؤسستين، ومحافظة طوباس مؤسستين ومحافظة قلقيلية مؤسسة واحدة

 ومع أن التوزيع غير متساوي، إال أن الباحث .ن المؤسسات في محافظة أريحاي ممن الوصول أل

راعى عدد المؤسسات في كل محافظة من محافظات الضفة الغربية، وحاول بالتالي أن تكون العينة 

كما أن تعاون وعدم تعاون القائمين على . متناسبة مع عدد المؤسسات في المحافظات لمختلف

 تباين في تمثيل المحافظات المختلفة في عينة الدراسة، ومن هنا فقد ظهر المؤسسات ساهم بوجود

ورغم كل ذلك اجتهد الباحث في التغلب على هذا الخلل من . تباين في تمثيل العينة لمجتمع الدراسة

كما حاول الباحث كذلك . خالل العديد من المحاوالت للوصول ألكبر عدد ممكن من مجتمع الدراسة

حيث أن المؤسسات تتبع . عتها، اإلدارية والقانونية المؤسسات من حيث نشاطها وتبيالموازنة بين

في بعض األحيان وزارات، وفي أحيان أخرى مؤسسات أهلية، وأحياناً أحزاب سياسية، أو وكالة 

، عند اختيار العينة، وهذا ما حاول الباحث غوث وتشغيل الالجئين، وال بد من مراعات ذلك

حيث يالحظ تباين في توزيع أفراد العينة سواء من حيث الجغرافيا . ند اختيار العينةالسيطرة عليه ع

وبالرغم من كل ذلك تعتبر العينة إلى حد معقول ممثلة . أو من حيث القطاعات الممثلة في العينة

  .لمجتمع الدراسة، حيث شملت جميع أصناف المؤسسات الشبابية
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   .سة جغرافياً توزيع المؤسسات عينة الدرا:9.5جدول 

  

 عدد أفراد العينة المحافظة

 7 جنين

 6 نابلس

 9 الخليل

 7 رام اهللا

 5 بيت لحم

 3 طولكرم

 6 سلفيت

 2 القدس

 2 طوباس

 1 قلقيلية

  

وحول هوية هذه المؤسسات، فقد اجتهد الباحث على أن تكون العينة ممثلة معظم المؤسسات 

الدراسة تنتمي للقطاعات التالية، المؤسسات الخيرية وهي الشبابية، فكانت المؤسسات المشمولة ب

سر هذا التحييز في األكثر من بين المؤسسات التي شملتها الدراسة، ومثلتها ثمانية عشر مؤسسة، و

. عدد المؤسسات الخيرية يعود لكثرة عددها، فمعظم المؤسسات الشبابية تعتبر نفسها مؤسسة خيرية

باب تتعلق برغبة القائمين على المؤسسات في ممارسة نشاطات ويعتقد الباحث أن هذا له أس

جاء بعدها المؤسسات األهلية بعشر مؤسسات، فيما . مجتمعية إلى جانب اهتمامها بفئة الشباب

جاءت المؤسسات التنموية في المرتبة الثالثة بثماني مؤسسات، كما تمثلت المؤسسات التي تتبع 

شتملت العينة على واسسات الحزبية بثالثة مؤسسات لكل منها، وكالة غوث وتشغيل الالجئين والمؤ

مؤسستين مصنفتين على أنهما مؤسسات حكومية، تتبع بشكل مباشر إحدى وزارات أو هيئات 

 والحزبية عن عينة الدراسة، هذا وغابت بشكل المؤسسات السياسية .السلطة الفلسطينية الرسمية

لمؤسسات، وفي بعض األحيان يتم ربط المؤسسات الشبابية وذلك ليغاب المرجعيات الحقيقية لهذه ا

، حيث أن غالبية هذه الحزبية بقيادة الحزب السياسي بصورة تفقد المؤسسة الشبابية تميزها

المؤسسات ليس لها بناء مؤسسي في القرى والبلدات، باستثناء الهيكل الرئيسي في مراكز بعض 

 في األرياف إال أن هذه الفروع ال ترتقي لدرجة ومع أن األحزاب تدعي أن لها فروع. المدن

  . إطالق اسم مؤسسة عليها
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   . توزيع المؤسسات عينة الدراسة حسب تخصصها:10.5 جدول

  

 عدد أفراد العينة مجال عمل الجمعيات

 18 الخيرية

 10 األهلية

 5 الرياضية

 3 وكالة الغوث

 3 الحزبية

 2 الحكومية

 8 تنموية

  

توزيع الجغرافي فرغم أن الباحث حاول الوصول ألكبر عدد ممكن من التجمعات أما من حيث ال

السكانية، إال أن تركيز المؤسسات الشبابية في المدن الرئيسية، بدا واضح األثر باستئثار المدن 

فقد كان نصيب المدن الرئيسية اثنتان وثالثون مؤسسة، . الرئيسية على أكبر عدد من المؤسسات

  . مؤسسات في الريف باثني عشر مؤسسة، وكان نصيب المخيمات خمس مؤسساتفيما جاءت ال

  

  .  توزيع المؤسسات على المدن والريف والمخيمات:11.5جدول 

  

 العدد تصنيف التجمع السكني

 32 مدن

 12 ريف

 5 مخيم

  

، تيما حول تركز المؤسسات الشبابية في المدن أكثر من الريف والمخوعليه فإن هذا يعتبر مؤشراً

  .ويمكن للصحافة أن تساهم في إثارة مثل هذه المواضيع والحقائق بما يساهم بتحقيق تنمية

أما من حيث هوية المبحوثين وأعمارهم، وجنس المبحوثين، والمؤسسات التي يمثلونهم ودورهم 

 بهذه المؤسسات فقد أظهرت الدراسة، أن من بين إجمالي المبحوثين، كان هناك سبعة إناث، فيما

، وهذا يدلل على عدم وجود توازن في توزيع المسؤولية صيب الذكور اثنان وأربعون عنصراًكان ن

  .حسب النوه االجتماعي
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   .التالي  جنس المبحوثين :12.5جدول 

  

 العدد الجنس

 42 ذكور

 7 إناث

  

شير كما أن من شأن هذا الفرق أن ي. هذا يشير إلى مدى سيطرة الرجال على المؤسسات الشبابية

ويرى الباحث بأن هذه القضية تشكل . بشكل واضح لقضية التمييز ضد المرأة على أرض الواقع

مرتكزاً يمكن للصحافة أن تبني عليه بعض التحقيقات لتصويب أداء المؤسسات الشبابية لدمج المرأة 

  . في المؤسسات والهيئات القيادية

  

ت النتائج أن سبعة وعشرين من بين وبخصوص أدوار المبحوثين في هذه المؤسسات، فقد بين

العناصر المبحوثة هم أعضاء هيئات إدارية في مؤسساتهم، فيما كان خمسة عشر من أفراد العينة 

من الموظفين، سواء كانوا مدريري المؤسسات أو غير ذلك، فيما كان أربعة من أفراد العينة من 

  . للمؤسسات المشمولة بالبحثالمتطوعين، وثالثة فقط كانوا أعضاء في الهيئات العامة 

  

في سؤال متصل بالسؤال السابق، حيث خصص الباحث سوالً في بحثه حول خبرات المبحوثين 

السابقة فيما يتعلق بالمؤسسات الشبابية، فأدرج سؤالً حول خبرات المبحوث السابقة في المؤسسات 

 أعضاء هيئات عامة في الشبابية، فأجاب ثالثة عشر من بين المبحوثين بأن سبق لهم وكانوا

مؤسسات شبابية، فيما قال تسعة من بين المبحوثين بأنهم وصولوا لرئاسة الهيئات اإلدارية، فيما قال 

سبعة من بين المبحوثين بأنهم قد تطوعوا في مؤسسات شبابية، وأجاب اثنا عشر بأنهم كانوا 

اء هيئات إدارية في مؤسسات موظفين في مؤسسات شبابية، وقال ثالثة مبحوثين بأنهم كانوا أعض

شبابية، وأجاب خمسة من بين المبحوثين بأنه لم يكن لهم أية عالقة بالمؤسسات الشبابية فيما سبق 

وهذا التميز في خبرات المبحوثين يشير إلى محاولة . وصولهم للجمعية أو المؤسسة التي ينتمون لها

ن ذلك يساهم في تقديم صورة مقبولة عن الباحث في تقديم عينة تمثيلية لمجتمع الدراسة، حيث أ

واقع هذه المؤسسات، ولم يحاول الباحث انتقاء أفراد العينة، وذلك حتى ال يؤثر على النتائج 

وقد تبين من خالل هذا السؤال وجود تابين واضح في خبرات . المترتبة على إجابات المبحوثين

أن لح المؤسسات الشبابية ذاتها، حيث ل لصاالمبحوثين، وهذا إلى درجة معينة أمر إيجابي يسج

هناك تمثيل لمختلف فئات الشعب، حيث أن اختيار العينة بصورة منتقاة يساهم في تغطية جيدية 

   .لمجتمع الدرارسة
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  .أفراد العينة في مؤسساتهمدور  :13.5 جدول

   

 العدد صفة ودور الفرد في مؤسسته

 27 عضو هيئة إدارية

 15 موظف

 3 عضو هيئة عامة

 4 متطوع

  

وحول الجهة التي تعتمد عليها المؤسسات لتنفيذ نشاطاتها، أجاب ثالثون من بين المبحوثين بأن 

مؤسساتهم تعتمد على المتطوعين في تنفيذ هذه النشاطات، فيما أشار اثنا عشر من بين المبحوثين 

وثاً بأن مؤسساتهم بأن مؤسساتهم تعتمد على الموظفين في تنفيذ نشاطاتها، وأجاب أحد عشر مبح

تعتمد على الهيئة اإلدارية، وأجاب مثلهم بأن المؤسسات تعتمد على الهيئة العامة، وأشار ثمانية 

مبحوثين بأن مؤسساتهم تعتمد على جميع العناصر لتنفيذ النشاطات، حيث كان بإمكان المبحوث أن 

 بعض المبوحثين، فمن جهة  وهنا ال بد من اإلشارة لخلط واضح في إجابات.يختار أكثر من عنصر

  .نقض عدد المتطوعين، ومن جهة اعتماد المؤسسة عليهم عند تنفيذذ النشاطات

  

   . جدول الجهة التي تعتمد عليها المؤسسة في تنفيذ نشاطاتها14.5

  

 العدد الجهة التي تنفذ نشاطات المؤسسة

 11 أعضاء هيئة إدارية

 11 أعضاء الهيئة العامة

 30 المتطوعون

 12 موظفونال

 8 جميع ما ذكر

  

ً إلى 20أما بخصوص فئة األعمار فقد بينت الدراسة أن أعمار المبحوثين تراوحت ما بين   عاما

وقد عمل الباحث على تقسيم أفراد العينة على مجموعات، فاختار طول الفترة خمس . خمسين عاماً

زعت العينة كما يلي، الفئة وقد تو. سنوات، وابتدأ من عمر عشرين عاماً وتدرج إلى الخمسين

 عاماً ومثلها 30 -26 عنصراً، الفئة الثانية من 14 عاماً، وكان عدد أفرادها 25-20األولى من 
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 عاماً 40-36عشرة عناصر، فيما كان نصيب الفئة الثالثة تسعة عناصر، ونصيب الفئة الرابعة من 

- 46ما الفئة األخيرة وهي من  أربعة عناصر، أ45-41عشرة عناصر، وكان نصيب الفئة ما بسن 

  . عنصرا49ً عاماً فكان نصيبها عنصرين فقط من بين مجموع أفراد العينة البالغ 50

  

  .الفئات العمرية لعناصر أفراد العينة: 15.5جدول 

  

 العدد الفئة العمرية

20-25 14 

26-30 10 

31-35 9 

36-40 10 

410-45 4 

46-50 2 

  

لمؤسسات الشبابية، حيث أن المنطقي أن تناط المسؤولية عن هذه ومع أن الحديث يدور حول ا

المؤسسات لفئة الشباب، وحسبما أظهرت النتائج فإن هناك ستة عشر من أفراد العينة هم خارج أي 

 عاماً، والبالغ 35 – 30تصنيف للشباب، وإذا أضفنا لهذا العدد أولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

بدا واضحاً أن ما يزيد على نصف المسؤولين عن إدارة هذه المؤسسات هم من عددهم تسعة أفراد ل

وهنا يمكن للصحافة أن تؤثر . وهذا بحد ذاته خلالً في إدارة المؤسسات الشبابية. غير فئة الشباب

في رفع سيطرة كبار السن عن هذه المؤسسات، وإتاحة الفرصة أمام فئة الشباب لتولي زمام 

  . ن أي مؤثرات خارجيةالمبادرة بعيداً ع

  

" وحول مستوى التحصيل العلمي ألفراد العينة تبين أن نسبة الحاصلين على الدرجة العلمية األولى 

تجاوزت الخمسين بالمئة من المبحوثين، حيث قال خمسة وعشرون بأنهم يحملون " بكالوريوس

ن شهادة دبلوم متوسط، فيما درجة البكالوريوس، فيما أجاب تسعة من بين أفراد العينة بأنهم يحملو

" أجاب ثمانية بأنهم أنهوا المرحلة الثانوية، وأجاب خمسة بأنهم يحملون الدرجة العلمية الثانية 

وهذا يدلل على . ، فيما قال واحد بأنه يحمل شهادة الدكتوراه، وآخر يحمل دبلوم عالي"الماجستير

مكن من خالله الحكم على وجود تنمية داخل المستوى العلمي للمبوحثين، ومع أنه ال يعتبر مقياس ي
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ل على وجود كفاءات تدير المؤسسات، هذا في حال كان وجود هذه الكفاءة هذه المؤسسة، إال أنه يدل

  .في سياق طبيعي وديمقراطي

  

  . الدرجات العلمية لعناصر العينة موضوع الدراسة:16.5 جدول

  
 العدد التحصيل العلمي

 8 ثانوية عام

 9 سطدبلوم متو

 25 بكالوريوس

 1 دبلوم عالي

 5 ماجستير

 1 دكتوراه

  

أما بخصوص جنس أعضاء هذه المؤسسات فقد أوضحت نتائج الدراسة بأن أعضاء ثمانية وثالثين 

من بين المؤسسات التي شملتها الدراسة هم من كال الجنسين، فيما تبين أن أعضاء تسع مؤسسات 

ة من الذكور، فيما بينت الدراسة أن أعضاء ثالثة مؤسسات من بين المؤسسات المشمولة بالدراس

  .من بين إجمالي عدد العينة كن من اإلناث

  

وهنا فإن هناك خلل في بنية هذه المؤسسات ففي الوقت الذي تشكل فيها المؤسسات المختلطة 

 المراكز الغالبية العظمى من بين المؤسسات التي شملتها الدراسة، فإن عدد األشخاص الذين يحتلون

  .القيادية في هذه المؤسسات هم من الذكور، وتجلى ذلك بهوية األشخاص المبحوثين

  

 وحول عدد أعضاء الهيئات العامة في المؤسسات المبحوثة، فقد تبين أن هناك أربعة مؤسسات يقل 

عدد أعضاء هيئاتها العامة عن عشرين عضواً، فيما تبين أن تسعة مؤسسات يقل عدد أعضاء 

ها العامة عن خمسين عضواً، وأجاب ثالثة عشر من بين المبحوثين بأن عدد أعضاء الهيئات هيئات

العامة في مؤسساتهم أقل من مئة عضواً، وأجاب ثالثة وعشرون من بين من شملتهم الدراسة بأن 

، هذا مع مراعاة أن األرقام المقدمة لم توثق من سجالت اء مؤسساتهم يزيد على مئة عضواًأعض

بل اعتمدت على معلومات المبحوث، األمر الذي يحتمل أن هناك عدم دقة فيما راح سات، المؤس

إليه المبحوثين، وذلك العتقادهم بضرورة وجود تنوع اجتماعي في أعضاء المؤسسات الشبابية، 

  .ولكن ال مجال للمزيد من الفحص
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  .أعداد أعضاء الهيئات العامة في المؤسسات عينة الدراسة: 17.5جدول 

  

 عدد المؤسسات عدد أعضاء الهيئة العامة

 4 20أقل من 

21-50 9 

51-100 13 

 23  فما فوق-100

  

ومن هنا فإن المؤسسات التي يقل عدد أفراد هيئاتها العامة عن عشرين ال تعتبر مؤسسات عامة، 

 خاصة إذا ما. وسكوت الصحافة عن هكذا وضع يعتبر خلالً في تبني قضايا المجتمع والشباب

أتيحت الفرصة لفحص هوية أعضاء الهيئات العامة، ليتأكد أن الحديث ال يدور حول مؤسسات 

  . مجتمع مدني، بقدر ما تشكل هذه المؤسسات مرتعاً ومملكة لفئة دون غيرها

  

وعن النشاطات التي تقوم بها هذه المؤسسات فقد تنوعت لتشمل مجاالت مختلفة تطال مجاالت 

ت بأن اثنتي عشر مؤسسة تقوم بنشاطات اجتماعية، وكذلك اثنتي عشر مؤسسة فقد بين. الحياة العامة

تهتم بتنفيذ نشاطات تطوعية، وأجاب تسعة مبحوثين بأن مؤسساتهم تقوم بنشطات ثقافية، وأجاب 

ستة من بين المبحوثين بأن مؤسساتهم تقوم بنشاطات تعليمية، وأربعة من أفراد العينة قالوا بأن 

نشاطات رياضية، خمسة وعشرون فرداً من أفراد العينة قالوا بأن مؤسساتهم تقوم مؤسساتهم تقوم ب

  . بكل النشاطات المشار لها في السؤال

  

  .طبيعة النشاطات التي تقوم بها المؤسسات موضوع الدراسة :18.5جدول 

  

 العدد مجال عمل المؤسسة

 12 نشاطات اجتماعية

 12 نشاطات تطوعية

 9 نشاطات ثقافية

 6 اطات تعليميةنش

 4 نشاطات رياضية

 25 جميع ما ذكر
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ومن أهم ما توصلت إليه ما يتعلق بعادة قراءة الصحف اليومية، حيث أجاب عشرون فرداً من 

عناصر العينة بأنهم ال يقرأون الصحف اليومية، فيما أجاب أحد عشر بأنهم يقرأون صحيفة دون 

هم يقرأون الصحف يومياً، ومثلهم قال بأنهم يقرأون غيرها، وأجاب تسعة من بينهم المبحوثين بأن

ولو حاولنا قراءة هذه النتائج لتبين لنا أن هناك قطيعة ما بين الصحف . صحيفة دون غيرها

  .والمؤسسات الشبابية، وهذا األمر سيفرد له الباحث مساحة في نقاش النتائج

  

  .عالقة المبحوثين مع قراءة الصحف اليومية :19.5جدول 

  

 العدد دة قراءة الصحفعا

 10 أقرأ صحيفة دون غيرها

 9 أقرأ الصحف يومياً

 9 أقرأ الصحف غالباً

 21 ال أقرأ الصحف

  

ولن . ولو سلمنا بهذه النتائج كما هي، فإننا أمام ما يشبه القطيعة بين الصحف والمؤسسات الشبابية

لمبحوثون أنهم على عالقة ممتازة مع يقف الباحث عند هذه القضية، فبالرغم من هذا الواقع، يؤكد ا

  . الصحف، وأعطى المبحوثون تقديراً مرتفعاً جداً للعالقة التي تربطهم بالصحف

  

قضية أخرى تتعلق بوجود لجنة تختص باإلعالم في المؤسسات الشبابية، فقد أشارت النتائج إلى أن 

النتائج إلى أن هناك عشر  مؤسسة ال يوجد في هيكليتها لجنة تختص باإلعالم، فيما أشارت 25

مؤسسات لديها لجنة مشتركة باإلعالم والعالقات العامة، فيما أشار أربعة عشر من بين المبحوثين 

  .سساتهم تعتمد لجنة تختص باإلعالمأن مؤ

  

   .المؤسسات ووجود لجنة اإلعالم :20.5جدول 

  

 العدد لجنة إعالم

 25 ال يوجد لجنة إعالم

 14 يوجد لجنة إعالم

 10 جنة مشتركة مع العالقات العامةل
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 من بين المبحوثين أجابوا بأن سبب 12وحول أسباب عدم وجود لجنة إعالم أشارت النتائج إلى أن 

عدم وجود لجنة إعالم هو عدم الضرورة لمثل هذه اللجنة، فيما أجاب سبعة من بين المبحوثين بأن 

 من بين المبحوثين أجابوا بأن سبب عدم وجود السبب هو عدم وجود لجان في الهيئة اإلدارية، وستة

  . لجنة إعالم هو عدم وجود كفاءات

  

ومن خالل إجابات المبحوثين على هذا السؤال، يتبين أن هناك سوء فهم وعدم وضوح ألهمية 

حيث لو كانت العالقة سوية، وكان هناك تقدير حقيقي . الصحافة في مسيرة المؤسسات الشبابية

ؤسسات الشبابية مع الصحافة، لتم تسمية لجنة إعالم على أمل تطوير طبيعة ألهمية عالقة الم

  .العالقة

  

وبما أن النتائج تشير على سبيل المثال لعدم وجود لجان متخصصة في هيكلية المؤسسات الشبابية، 

فإن األمر يستدعي أن تتحرك الصحافة لتطوير العمل المؤسسي من خالل فرد مساحة في الصحيفة 

ويرى الباحث أن سكوت الصحافة عن هكذا .  أهمية وجود بناء مؤسسي داخل هذه المؤسساتلتبيان

  . نهج في إدارة المؤسسات يشكل خلالً في رسالة الصحف تجاه المجتمع، هذا إن كان لديها رسالة

  

أما بخصوص وجود اشتراك لهذه المؤسسات في الصحف المحلية فقد بينت الدراسة أن عدد 

 لها اشتراك في صحيفة أو أكثر من هذه الصحف كان إحدى وعشرون مؤسسة، المؤسسات التي

  .من مجموع المؤسسات المشمولة في الدراسة% 40وهذا يعني أن النسبة تزيد قليالً عن 

  

فمعظم هذه المؤسسات هي . ولو أخذنا توزيع هذه المؤسسات لتبين لنا أن النسبة تقل عن ذلك بكثير

ن المؤسسات الموجودة في األرياف والبلدات غير مشتركة في العادة في في المدن الرئيسية، أي أ

، واعتقد أن غياب الصحف عن األرياف سبب رئيسي في ذلك، وعلى الصحف أن تبحث الصحف

  .في سبل إيصال أعداد يومياً لهذه األرياف

  

  .  المؤسسات التي لها اشتراك في الصحف:21.5جدول 

  

 لعددا االشتراك في الصحف اليومية

 21 اشتراك في صحيفة أو أكثر

 28 ال يوجد اشتراك
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 عنصراً من أفراد 12وعن مبررات عدم وجود اشتراك لهذه المؤسسات في الصحف فقد أشار 

العينة أن سبب عدم اشتراك المؤسسة في الصحف اليومية يعود لعدم وجود موازنات لدى المؤسسة 

تشكل بديالً " االنترنت" كة المعلومات االلكترونية  عنصراً أن شب10لشراء الصحف، فيما اعتبر 

فيما قال ثمانية من أفراد العينة بأن السبب عدم وصول الصحف لقراهم . عن االشتراك في الصحف

وبلداتهم، وقال خمسة أفراد من بين أفراد العينة أن السبب في عدم وجود اشتراك للمؤسسة في 

أنه كان بإمكان المبحوث إعطاء أكثر من سبب لعدم هذا مع مراعاة . الصحف هو عدم الضرورة

وجود اشتراك من هنا فقد فهناك فرق بين مجموع االحتماالت وبين عدد من أجابوا أن ليس لدى 

.  من هنا فإن نسبة كبيرة ال تقرأ الصحف اليومية، وال تطلع عليها.مؤسساتهم اشتراك في الصحف

البلدات، وهذا يشير إلى مخالفة واضحة لموصفات وننوه لعدم وصول الصحف للعديد من القرى و

  . اإلعالم التنموي

  

  .مبررات عدم وجود اشتراك :22.5جدول 

  

 العدد  اشتراك في الصحفدسبب عدم وجو

 12 عدم وجود موازنة

 10 "انترنت" االعتماد على شبكة المعلومات

 8 عدم وصول الصحف للقرى

 5 عدم الضرورة

  

تراك المؤسسات في الصحف يعني بشكل واضح أن هناك عالقة غير طيبة ومهما يكن فإن عدم اش

  . وعليه ال بد من إعادة النظر في طبيعة هذه العالقة. تربط المؤسسات بالصحف اليومية

  

 عنصراً من بين المبحوثين بأن لهم اشتراكات في صحيفة 18وحول توزيع هذه االشتراكات أشار 

م مشتركة في صحيفة األيام، وأجاب تسعة فقط بأن مؤسساتهم  أن مؤسساته14القدس، فيما أجاب 

مشتركة في صحيفة الحياة، فيما أشار أحد المبحوثين بأن لمؤسسته اشتراك في صحيفة هآرتس 

  . اإلسرائيلية

  

ولو جمعنا عدد االشتراكات لتبين أن هناك بعض المؤسسات لها أكثر من اشتراك في الصحف، 

ؤسسات التي لها عالقة بمؤسسات التعليم العالي، أو تلك المصنفة وهذه المؤسسات هي تلك الم
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مؤسسات تنموية ومؤسسات لها عالقة بتمويل خارجي، ونادراً ما نجد المؤسسات المحلية مشتركة 

  . وهذا مؤشر آخر على تردي العالقة بين المؤسسات الشبابية والصحف اليومية. بالصحف اليومية

  

 الباحث في التعليق على السؤال المتعلق بوجود لجان إعالم في هيكلية وليس بعيداً عما راح إليه

المؤسسات، فإن عدم اشتراك المؤسسات في أي من الصحف، بغض النظر عن المبررات، يشير 

ففي الوقت الذي يمكن أن يتفهم المتابع عزوف . لفجوة كبيرة تفصل هذه المؤسسات عن الصحف

 من الصعب تفهم عدم وجود اشتراك لهذه المؤسسات في بعض األشخاص عن قراءة الصحف، فإن

  . الصحف

  

فمن جهة . وهنا فإن عزوف المؤسسات عن االشتراك بالصحف يشير إلحدى احتمالين ال ثالث لهما

قد يكون السبب عدم قدرة الصحف على إقناع المسؤولين في المؤسسات لالشتراك في الصحف، 

أما االحتمال الثاني فهو . م تتمكن من كسب ثقة القارئوهذا مؤشر غير جيد بحق الصحف، التي ل

تقصير من قبل المؤسسات الشبابية ذاتها، وهذا بدوره يستدعي أن تثار هذه القضية من أجل حث 

المؤسسات على متابعة ما تنشره الصحف، سواء ما يتعلق بالمؤسسات الشبابية، أو غيرها من 

ي شملتها الدراسة أشارت إلى عدم وجود لجنة ومع أن حوالي نصف المؤسسات الت. المواضع

تختص باإلعالم ضمن هيكليتها، وعدد آخر دمج لجنة العالقات العامة مع اإلعالم، إال أن غالبية 

المستطلعين أشاروا إلى أن المسؤول عن عالقة المؤسسة مع اإلعالم والصحف هو مسؤول 

المسؤول عن هذه العالقة هو مسؤول  من بين المستطلعين أن 29فقد أجاب . العالقات العامة

وهذا يشير إلى تناقض في مواقف هذه الفئة حول . العالقات العامة، سواء كان هناك لجنة أم ال

 من بين المستطلعين أن العالقة 8هذا في قال .أهمية وجود لجنة إعالم وعالقات عامة في المؤسسة

ن طبيعة الموقف تحدد هوية المسؤول مع الصحف هي من مسؤوليات رئيس الجمعية، ومثلهم قال إ

 من 4هذا واعتبر . عن العالقة مع الصحف، فالموقف هو من يحدد الشخص الذي يتصل بالصحف

  .بين المستطلعين أن العالقة مع الصحف من مسؤولية مدير الجمعية أو المؤسسة

  

مية، إال أن غالبية ومع أن نسبة كبيرة من المبحوثين أجابوا بأنه ال توجد في مؤسساتهم لجان إعال

أذا كان " المبحوثين أجابوا على سؤال له عالقة بعمل هذه اللجنة، فقد وضع الباحث سؤال بأنه 

، حيث أجاب غالبية المبحوثين على هذا السؤال في وقت أن "هناك لجنة إعالم، فما هو دورها

ل هذه اإلجابات قال وحو. خمسة وعشرين من بين المبحوثين ال يوجد في مؤسساتهم لجان إعالمية

ستة عشر بأن دور لجنة اإلعالم االتصال مع الصحفيين، وقال أحد عشر من بين المبحوثين بأن 

دور اللجنة متابعة ما ينشر عن المؤسسة في الصحف، وقال أربعة عشر بأن مهمة هذه اللجنة 
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أن مهمة لجنة توزيع أخبار ونشاطات المؤسسة على الصحف واإلعالميين، كما أجاب أربعة عشر ب

اإلعالم توثيق وأرشفة األخبار التي تنشر عن المؤسسة في مختلف الصحف، وقال ثمانية من بين 

المبحوثين بأن دور اللجنة إصدار نشرة خاصة بالمؤسسة، وقال ستة بأن دور اللجنة متابعة ما ينشر 

جنة اإلعالم يتمثل عن المؤسسات المماثلة في الصحف، وأجاب تسعة من بين المبحوثين بأن دور ل

  . بكل النشطات والمهام سالفة الذكر

  

من هنا فإن مجموع اإلجابات يفوق عدد أفراد العينة، وهذا مؤشر حول خلل في طريقة فهم 

المبحوثين لطبيعة ومهام لجنة اإلعالم في مؤسساتهم، حيث أنه في الوقت الذي تبين أن نصف 

مية، فإن الجميع تقريباً أصروا على اإلجابة على المؤسسات المبحوثة ال يوجد لديها لجان إعال

ويعكس هذا التناقض في المعلومات التي قدمها المبحوثون خلالً . السؤال المتعلق بمهام لجنة اإلعالم

وكذلك يشير لتدني مستوى الوعي . في فهم طبيعة العالقة بين المؤسسات الشبابية، والصحف

  . للقائمين على هذه المؤسسات

  

  . دور لجنة اإلعالم في المؤسسات:23.5جدول 

  

 العدد دور لجنة اإلعالم

 16 االتصال مع الصحفيين

 11 متابعة ما ينشر عن المؤسسة

 14 توزيع أخبار المؤسسة

 14 توثيق وأرشفة ما ينشر

 8 إصدار نشرة خاصة

 6 متابعة ما ينشر عن المؤسسات المماثلة

 9 جميع النشاطات السابقة

  

م عالقة المؤسسة الشبابية مع الصحف الثالث، وكيف ينظر المبحوثون لهذه العالقة بينت وحول تقيي

اإلجابات أن العالقة التي تربط هذه المؤسسة بالصحف إيجابية، وذلك رغم تفاوت مواقف المبحوثين 

فقد أجاب ثالثون من أفراد العينة بأن العالقة التي تربطهم بصحيفة القدس . من صحيفة ألخرى

تازة، وأجاب ثالثة عشر منهم بأن العالقة جيدة، فيما قال ستة منهم بأنه ال عالقة لهم مع القدس، مم

وبخصوص صحيفة األيام فقد . ولم يعتبر أي من المبحوثين عالقة مؤسسته مع القدس بأنها سيئة
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عشرون أجاب واحد وعشرون من المبحوثين بأن عالقة مؤسستهم باأليام ممتازة، فيما أجاب ثالثة و

منهم بأن العالقة جيدة، واعتبر خمسة من المبحوثين بأن ال عالقة لمؤسستهم مع األيام، ونفى أي 

  . منهم أن تكون عالقتهم مع األيام سيئة

  

أما بخصوص صحيفة الحياة الجديدة فقد أجاب تسعة عشر من المبحوثين بأن عالقة مؤسستهم مع 

ن المبحوثين هذه العالقة بأنها جيدة، وأشار سبعة من الحياة بأنها ممتازة، ووصف واحد وعشرون م

المبحوثين بأن ال عالقة لمؤسستهم مع الحياة الجديدة، ووصف اثنا من أفراد العينة عالقة مؤسساتهم 

وبهذا فإن الحياة الجديدة من وجهة نظر المبحوثين تحتل المركز الثالث سواء من . بالحياة بأنها سيئة

قة، أو من حيث عدم وجود عالقات مع الصحيفة، أو وجود من يصف هذه حيث تقييم طبيعة العال

على عدم الفصل بين العالقة الشخصية التي تربط الصحفي مع ويدلل هذا . العالقة بأنها سيئة

المسؤول في المؤسسة الشبابية، وبين ما تقوم به الصحيفة تجاه مؤسسته، وبالتالي فإن الغالبية 

  .ة، فيما حين ما نشر يدلل إلى عكس ذلكوصفت العالقة بأنها جيد

  

  .عالقة المبحوثين مع الصحف :24.5 جدول

  

 ال عالقة سيء جيد ممتاز الصحيفة

 6 0 13 30 القدس

 5 0 23 21 األيام

 7 2 21 19 الحياة الجديدة

  

وفي أسئلة مرتبطة بتقييم عالقة المؤسسة بالصحف الثالثة وضع الباحث أسئلة أخرى حول تقييم 

لمبحوثين الهتمام الصحف بالمؤسسات الشبابية من جهة، واهتمامها بالقضايا الشبابية من جهة ا

حيث بينت نتائج الدراسة بأن القدس تحتل المرتبة األولى من وجهة نظر المبحوثين سواء . ثانية

  . على صعيد االهتمام بالمؤسسات الشبابية، أو القضايا الشبابية

  

تطلعين صحيفة القدس المرتبة  سواء من حيث االهتمام بالمؤسسات فقد أعطى ثالثون من المس

فيما أعطى عشرة مستطلعين القدس المرتبة الثانية سواء من حيث . الشبابية أو القضايا الشبابية

اهتمامها بالمؤسسات أو القضايا الشبابية، وأعطى تسعة من بين المستطلعين القدس المرتبة الثالثة 

  . لمؤسسات والقضايا الشبابيةمن حيث اهتمامها با
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هذا وجاءت صحيفة األيام في المرتبة الثانية من وجهة نظر المبحوثين، فأعطى عشرة مستطلعين 

األيام المرتبة األولى من حيث اهتمامها بالمؤسسات الشبابية، فيما اعتبر أحد عشر من المستطلعين 

وأعطى أربعة وعشرون من . شبابيةاأليام في المرتبة األولى من حيث اهتمامها بالقضايا ال

المستطلعين األيام المرتبة الثانية من حيث االهتمام بالمؤسسات الشبابية، وصنف خمسة وعشرون 

هذا وأجاب خمسة . من بين المستطلعين األيام بالمرتبة الثانية من حيث اهتمامها بالقضايا الشبابية

ة الثالثة من حيث اهتمامها بالمؤسسات الشبابية، عشر من بين المستطلعين بأن األيام تأتي في المرتب

  . وقال ثالثة عشرة منهم بأن األيام تأتي في المرتبة الثالثة من حيث االهتمام بالقضايا الشبابية

  

وقد جاءت الحياة الجديدة بالمرتبة الثالثة سواء من حيث اهتمامها بالمؤسسات الشبابية، أو اهتمامها 

أعطى تسعة مبحوثون الحياة الجديدة المرتبة األولى من بين الصحف الثالث فقد . بالقضايا الشبابية

حول االهتمام بالمؤسسات الشبابية، وأجاب ثمانية مبحوثون بأن الحياة هي األولى من حيث االهتمام 

هذا وأعطى خمسة عشر من المبحوثين الحياة الجديدة المرتبة الثانية من حيث . بالقضايا الشبابية

 بالمؤسسات الشبابية، وقال أربعة عشر من بين العينة أن الحياة تأتي في المرتبة الثانية من االهتمام

وأجاب خمسة وعشرون بأن الحياة تأتي في المرتبة الثالثة من . حيث االهتمام بالقضايا الشبابية

الثة من حيث اهتمامها بالمؤسسات الشبابية، وأجاب سبعة وعشرون بأن الحياة تأتي في المرحلة الث

  . حيث اهتمامها بالقضايا الشبابية

  

   . ترتيب الصحف من حيث اهتمامها بالمؤسسات الشبابية:25.5جدول 

  

 مرتبة ثالثة مرتبة ثانية مرتبة أولى الصحيفة

 9 10 30 القدس

 15 24 10 األيام

 25 15 9 الحياة الجديدة

  

، وهذا ببحد ذاته يشير بالقضايا الشبابيةحيث اهتمامها هذا ولم يختلف تقييم المبحوثين للصحف من 

. إلى خلل في فهم حقيقة الدور المطلوب من الصحف تجاه المؤسسات الشبابية، والقضايا الشبابية

خاصة إذا ما علمنا أن الصحف لم تولي القضايا الشبابية أي اهتمام، وهذا واضح من خالل نتائج 

هم العالقة اعتبار البعض من المبحوثين أن عالقتهم ومما يدلل على الخلل في ف. الدراسة التاريخية

، بما كمؤسسات مع الصحف ممتازة، في حين ال توجد أية عالقات تربط الصحف مع مؤسساتهم

  .يدلل على عدم فهم للعالقة المطلوبة بين المؤسسة والصحيفة
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   . تقييم المبحوثين الهتمام الصحف بالقضايا الشبابية:26.5جدول 

  

 مرتبة ثالثة مرتبة ثانية بة أولىمرت الصحيفة

 9 10 30 القدس

 13 25 11 األيام

 27 14 8 الحياة الجديدة

  

وحول تقييم دور الصحف في دعم المؤسسة، أظهرت النتائج بأن غالبية المبحوثين يقيمون دورها 

 بين فقد أجاب خمسة من. بأنه متوسط وما دون، فيما اعتبرت األقلية أن دور الصحف جيد وممتاز

المبحوثين بأن دور الصحف في دعم المؤسسة ممتاز، وقال ثمانية من بين المبحوثين بأن هذا الدور 

جيد، وأشار سبعة عشر إلى أن دور الصحف في دعم المؤسسة متوسط، وقال ستة عشر بأن دور 

هذه الصحف دون المتوسط، وقال ثالثة من بين المبحوثين بأنه ال دور لهذه الصحف في دعم 

  . ؤسساتهمم

  

ففي الوقت الذي يرى . وهذا السؤال يشير لتناقض في مواقف المبحوثين تجاه الصحف اليومية

المبحوثون أن عالقتهم بالصحف ممتازة، وجيدة، فإنهم يقدرون دور هذه الصحف بأنه متوسط 

جل فهم وهذا أمر فيه من الغرابة ما يدعوا المتابع للتوقف من أ. ودون المتوسط في دعم مؤسساتهم

فاألمر ال يتعلق بعالقات شخصية، بقدر ما يتعلق بدور الصحف بتوفير الدعم . هذا التناقض

  . المعنوي وإحداث تأثير إيجابي في سلوك وأداء هذه المؤسسات

  

وحول استجابة الصحف ومراسليها لدعوات المؤسسات لهم في المناسبات أظهرت النتائج أن هناك 

فوصف ثمانية من المبحوثين االستجابة بأن من قبل .  لهذه الدعواتعدم تجاوب من قبل الصحفيين

الصحفيين بأنها ممتازة، وقال اثني عشر منهم بأن استجابة الصحفيين لدعوات المؤسسة بأنها جيدة، 

فيما اعتبر ستة عشر من المبحوثين استجابة الصحفيين لدعوات المؤسسة أنها متوسطة، وقال ثالثة 

  .  االستجابة دون المتوسطةعشرة منهم بأن هذه

  

حيث . ويعتبر هذا مؤشراً آخراً على سوء العالقة التي تربط المؤسسات الشبابية بالصحف اليومية

أن حالة القطيعة التي تسود العالقة ما بين مراسلي الصحف والمؤسسات الشبابية ال تبشر بإمكانية 

فمن األبجديات التي ال مناص منها . أن يكون لهذه الصحف دوراً في تحقيق أي نوع من التنمية

ليصبح لهذه الصحف دوراً أن يكون هناك لقاءات من شأنها أن تقدم صورة عن واقع هذه 
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ولو سلمنا بنوايا الصحف وتوجهها اإليجابي نحو المؤسسات . المؤسسات للعاملين في حقل الصحافة

 . ا بقيت حالة القطيعة على حالهاالشبابية، فإن ذلك ال يمكنه أن يحقق أي نوع من التنمية، طالم

  

وفي سؤال متصل بعالقة المؤسسات مع الصحف والصحفيين وذلك من خالل وجود لقاءات بين 

ممثلي الصحف والمؤسسات، وذلك كمؤشر على العالقة التي تربط الطرفين، بينت اإلجابات على 

ال تتم إال في المناسبات وعند هذا السؤال بأن اللقاءات التي تتم بين الصحفيين وممثلي المؤسسات 

الضرورة، وأحياناً قليلة، وأشار البعض إلى انه ال توجد لقاءات، فيما قال عدد محدود جداً بأن 

فقد قال ثالثة من بين المبحوثين بأن لهم لقاءات مستمرة مع ممثلي الصحف، . اللقاءات تتم باستمرار

 في المناسبات، وأشار  اثني عشر من بين وقال ثالثة عشر بأن لقاءاتهم مع ممثلي الصحف تتم

المبحوثين إلى أن لقاءاتهم مع ممثلي الصحف تكون عند الضرورة، وقال ثالثة عشرة من أفراد 

العينة أنهم يلتقون مملي الصحف أحياناً، فيما قال ثمانية من بين المبحوثين بأنهم ال يلتقون ممثلي 

  . الصحف

  

ذه الجزئية وعلى هذا السؤال اعتقاد وفرضية الباحث فيما وقد عززت إجابات المبحوثين على ه

فإلى جانب اإلشارة في السؤال السابق لتدني . يتعلق بقصور دور الصحافة تجاه المؤسسات الشبابية

استجابة المراسلين لدعوات المؤسسات الشبابية، فهذا السؤال يشير إلى أن اللقاءات التي تعقد بين 

سسات الشبابية دون المستوى المطلوب، فمن بين مجموع أفراد العينة ممثلي الصحف وممثلي المؤ

ثالثة فقط قالوا بأن هناك لقاءات مستمرة تحصل بين المؤسسات والصحفيين، فيما قال ثمانية بأنه ال 

تحدث أي لقاءات تجمع الطرفين، ومن أجاب بوجود لقاءات، فقد أشار إلى أنها تحدث إما عند 

مناسبات، وهنا فإن تقدير الضرورة يخضع لحسابات الصحفيين تارة الضرورة، وإما في ال

ولحسابات المؤسسات الشبابية، فلو اعتقدنا أن هناك حدثاً يعتبره القائمون على هذه المؤسسات 

وعن سبب عدم وجود لقاءات أو عدم . ضرورة، فليس من الضروري أن يعتبره الصحفيون كذلك

المبحوثين أن السبب يعود إلهمال المراسلين وممثلي الصحف، انتظامها، فقال اثنان وعشرون من 

فيما قال خمسة عشر من بين أفراد العينة بأن السبب يعود لعدم وجود ضرورة لعقد لقاءات بين 

ممثلي الصحف والمؤسسة، واعتبر تسعة  من بين المبحوثين أن السبب في عدم وجود لقاءات، أو 

  . ل القائمين على المؤسسة نفسهاعدم انتظامها ناتج عن تقصير من قب

  

ولنبدأ من حيث انتهينا في التعليق على نتائج السؤال السابق، فتقدير الضرورة يختلف من شخص 

آلخر، حيث أجاب حوالي ثلث أفراد العينة بأن السبب في عدم وجود لقاءات يعود لعدم وجود 

 عليها القائمون على هذه ترى ما هي المقاييس التي يعتمد. ضرورة لمثل تلك االجتماعات
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المؤسسات في تحديد ما هو ضروري، وما هو ليس ضروري؟ بالتأكيد إن األمر متروك لحسابات 

  . وفهم الشخص، وهذا غير علمي

  

ولو أخذنا بقية األسباب لتأكد لنا ما يشوب هذه العالقة من خلل، حيث قال اثنان وعشرون من أفراد 

ومهما يكن فإن كانت تقديرات .  يعود لتقصير الصحفيين أنفسهمالعينة  بأن سبب عدم وجود لقاءات

القائمين على المؤسسات دقيقة في تحديد السبب، فهذا مؤشر خطير حول تقصير الصحفيين في أداء 

وبالمقابل إن كانت التقديرات غير دقيقة فهذا مؤشر آخر سوء العالقة بين . المهام المطلوبة منهم

 مضمونه مدلوالت تناقض ما ادعاه المبحوثون عندما أشاروا إلى وجود طرفي المعادلة، ويحمل في

أما بخصوص نسبة الذين قالوا بأن سبب . عالقات طيبة وإيجابية بين الصحف والمؤسسات الشبابية

عدم انتظام اللقاءات يعود للقائمين على المؤسسات الشبابية، فإن هذا ال يعفي طرفي المعادلة من 

 فال بد من أخذ هذه النتائج بعين االعتبار ونحن نتحدث عن دور للصحف في وعليه. مسؤولياتهم

  . إحداث تنمية وتطوير للمؤسسات الشبابية

  

وحول سؤال حول ربط الصحف نشر األخبار والتقارير حول المؤسسات الشبابية بنشر األخيرة 

 ال تربط نهائياً إعالنات في هذه الصحف، أجاب ثالثة وعشرون من بين المستطلعين بأن الصحف

بين نشر اإلعالنات واألخبار، فيما قال اثني عشرة بأن الصحف غالباً ما تربط بين قبول األخبار 

عن المؤسسة ونشر اإلعالنات، فيما قال أحد عشر مستطلعين بأن الصحف نادراً ما تلجأ للربط بين 

 يعرفون إن كان هناك ربط أم األخبار واإلعالنات، وأجاب اثنان فقط من بين المستطلعين بأنهم ال

ال، حيث لم يسبق لهم أن نشروا إعالنات في أي من الصحف لذلك فهم ال يعرفون إن كان لدى هذه 

الصحف أي نهج يربط بين اإلعالن والخبر، وقال واحد فقط من بين أفراد العينة تربط دائماً بين 

  . اإلعالن ونشر األخبار عن المؤسسة

  

حوثين تتقاطع بشكل واضح مع إجابات المسؤولين في الصحف اليومية ويبدو أن إجابات المب

الثالث، الذين ينفون وجود أي عالقة بين نشر األخبار والتقارير حول المؤسسات الشبابية، وبين 

  . نشر إعالنات على صفحات هذه الصحف

  

ز التنمية والتطور في ومع أهمية هذه النتائج، فإنها ال تشير لدور إيجابي فيما يتعلق بوجود دور يعز

وال يمكن القفز على هذه النتيجة، ولكن ال يمكننا أن نسلم بأن ذلك مؤشراً . داخل المؤسسات الشبابية

على وجود دور إيجابي في تحقيق التنمية، مع أنه مؤشر جيد على عالقة ال تقوم على المنفعة 

  . المادية من قبل الصحف
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عين حول نسبة وعدد المواد المنشورة في الصحف حول ومع ذلك فقد تباينت إجابات المستطل

حيث قال تسعة وعشرون من بين المستطلعين بأن معدل نشر األخبار عن . المؤسسات ونشاطاتها

مؤسساتهم في الصحف غير منتظم، وهذا ال يعطي مؤشر حول معدل النشر نهائياً، فيما قال ثمانية 

سساتهم من أخبار مرة في األسبوع، فيما قال سبعة من بين المستطلعين بأن معدل ما ينشر عن مؤ

أن الصحف تنشر مادة صحفية حول مؤسساتهم مرة في الشهر، وقال خمسة فقط بأن الصحف تنشر 

  . في العادة مادة صحفية عن مؤسساتهم كل أسبوعين

  

صحف ولو حاولنا قراءة هذه النتائج قراءة متأنية، لتأكد لنا عدم سوية العالقة التي تربط ال

بالمؤسسات الشبابية، فمثالً أشار تسعة وعشرون من بين أفراد العينة بأن نشر األخبار عن 

مؤسساتهم في الصحف غير منتظم، ولو دققنا بهذه اإلجابة لتأكد لنا ندرة ما تنشره الصحف من 

أخبار ومواد صحفية حول المؤسسات، وعدم االنتظام قد يعني أن الصحف ال تنشر خبراً عن 

وبغض النظر عن طبيعة ما تنشره الصحف، وتأثير هذه المواد في . سسات خالل عدة أشهرالمؤ

أداء المؤسسات بما يعزز التنمية بداخلها، فإن ندرة ما تنشره الصحف يدلل على عدم كفاية هذا 

أما بخصوص من أشار بأن الصحف تنشر في العادة خبراً حول مؤسسته في األسبوع، فإن . الدور

حث التاريخي لما نشرته الصحف يفند هذا اإلدعاء، فمجموع ما نشر على صفحات نتائج الب

  . الصحف الثالث ال يؤشر بهذا االتجاه

  

 من المستطلعين بأن 36أما بخصوص نوعية المواد التي تنشرها الصحف عن المؤسسات أجاب 

عن مؤسساتهم، الصحف تنشر أخبارا عن مؤسساتهم، وقال ثالثة عشر بأن الصحف تنشر التقارير 

فيما قال وخمسة من المستطلعين بأن الصحف تنشر التحقيقات الصحفية حول مؤسساتهم، وقال اثني 

عشر بأن الصحف تنشر مقاالت حول مؤسساتهم، وبذلك فإن هناك من أعطى أكثر من إجابة حول 

  . المواد التي تنشرها هذه الصحف عن المؤسسات الشبابية

  

كثير من التعليق ففي الوقت الذي ِأشارت غالبية العينة إلى أن ما تنشره وهذا السؤال ال يحتاج لل

الصحف ال يزيد عن أخبار بسيطة حول المؤسسات، وهذا يعزز نتائج البحث التاريخي، التي أكدت 

بما ال يدع مجاالً للشك بأن مجمل ما نشرته الصحف كان بمثابة أخبار بسيطة حول بعض 

أما بخصوص الذين أشاروا بأن الصحف تنشر التحقيقات . ه المؤسساتالنشاطات التي تقوم بها هذ

حيث تبين النتائج أن التحقيقات . والمقاالت والمقابالت، فهذا يتناقض كلياً مع نتائج البحث التاريخي

غابت عن الصحف اليومية الثالث بشكل كامل، أما بخصوص المقاالت فهي وإن وجدت في إحدى 
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 ما أفرزته نتائج الدراسة الميدانية، حيث لم تتجاوز المقاالت التي نشرتها الصحف، فعددها ال يغير

هذا إلى جانب غياب . الصحف أصابع اليد الواحدة على مدار سني الدراسة، وفي الصحف الثالث

المقابالت نهائياً، وال يمكن لهذه النتائج إال أن تؤشر لخلل بائن في العالقة بين الصحف 

ن لمتابع أن يسلم بحقيقة عدم وجود أي مقابالت على مدار سني الدراسة، في والمؤسسات، فال يمك

وقت يجيب ما يزيد على خمس المستطلعين بأن الصحف تنشر المقاالت حول مؤسساتهم، في وقت 

من مجموع ما نشرته هذه الصحف % 1أن نسبة المقاالت التي نشرتها الصحف الثالث ال يتجاوز 

  . حول المؤسسات الشبابية

  

وعن طريقة التواصل بين الصحف والمؤسسات الشبابية فيما يتعلق بنشر المواد الصحفية واألخبار 

في الصحف، قال واحد وثالثون من بين المستطلعين بأنهم يوزعون المواد واألخبار الصحفية 

مكتوبة على الصحف، فيما قال عشرة منهم أنهم يتصلون بالصحفيين بواسطة الهاتف لنشر 

  .، وقال خمسة من المستطلعين بأنه ال يوجد نظام خاص لتوصيل المواد للصحفأخبارهم

  

لن نقف كثيراً عند  هذا السؤال فمهما تكن وسيلة التواصل، فإن األمر ال يحمل مدلوالت حول 

الدور الذي تقوم به الصحف لتحقيق التنمية في المؤسسات الشبابية، حيث أن هذا السؤال طرح في 

وعن مدى استجابة الصحف  . األسئلة تتعلق بتنظيم العالقة بين طرفي المعادلةسياق مجموعة من

للمواد المرسلة، ومدى التزام هذه الصحف بما يرسل إليها من مواد فقال عشرون من بين 

المستطلعين بأن الصحف تلتزم بشكل كامل بما يرسل إليها من مواد صحفية، فيما قال أربعة عشر 

 الصحف تقوم بتعديل المواد المرسلة من قبلهم بما يخدم الخبر، وأشار اثنا من بين المستطلعين إن

عشر من بين أفراد العينية إلى أن الصحف ال تلتزم نهائياً بما يتم إرساله من قبل المؤسسة، وقال 

ثالثة من بين المستطلعين بأن الصحف تقوم بتعديل المواد بما يخدم مصلحة وسياسة الصحيفة 

  . نفسها

  

ا لو سلم الباحث بما ورد من إجابات على هذا السؤال لتأكد له بوجود سوء تقدير لدور وهن

من حجم % 40الطرفين، ففي حين أجاب عشرون من أفراد العينة، وهذا يشكل ما يزيد على 

العينة، بأن الصحف تلتزم التزام كامل بما ترسله المؤسسات من أخبار، فهذا يعني غياب أي دور 

وهنا فإن دور الصحفي هام وضروري، . جيه األخبار بما يخدم المؤسسة الشبابيةللصحفي في تو

خاصة إذا ما عرفنا أن جزء كبير من القائمين على المؤسسات الشبابية تنقصهم الخبرة الكافية حول 

وإن صح ما راح إليه المبحوثين، فهذا يستدعي أن تعيد الصحف مراجعة . متطلبات النشر الصحيح
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 من دور، وذلك للمساهمة في التنمة، وليس نقل ما تريده المؤسسات الشبابية منها، عندها ما تقوم به

  .يمكن أن نقول أن للصحف دور إيجابي

  

أما الذين أجابوا بأن الصحف ال تلتزم نهائياً بما ترسله المؤسسات الشبابية من أخبار، فهذا يشير 

وإن صحت .  من وراء المواد التي ترسلهالخطورة في جانب تجاهل ما تريده المؤسسات الشبابية

  . هذه اإلجابات، فإن الصحف تجافي الحقيقة بما تنشره، وهذا يتنافى مع األمانة الصحفية

  

واقتصر عدد من قالوا بأن الصحف تحرر الخبر بما يخدم الخبر ويقويه، على أربعة عشر من بين 

وعليه فإن هذه النسبة ال تبشر . حوثينمن مجموع المب% 30المبحوثين، ونسبة هذه الفئة تقل عن 

  . بخير، وتشير لخلل في دور الصحف في أداء رسالتها تجاه المؤسسات الشبابية

  

وفي سؤال متصل حول دور الصحف بمضمون المواد المرسلة إليهم قال ثالثون من بين من شملهم 

هم كما هي، وال دور االستطالع بأن دور الصحف يقتصر على نقل المواد واألخبار المرسلة إلي

للصحفي في هذه المواد، وقال خمسة عشر من بين المستطلعين بأن الصحفي يقوم بتنقيح المواد 

المرسلة إليهم قبل نشرها، فيما قال أربعة من المستطلعين بأن الصحف تقوم بإهمال المواد المرسلة 

صوص دور الصحفي فيما هذا وإن اختلفت نتائج هذا السؤال عما سبقه بخ. لهم وعدم احترامها

من % 60يتعلق بمضمون ما ينشر من مواد صحفية، فقد أشارت النتائج على أن ما يزيد على 

وهذا يؤكد النتائج . مجموع أفراد العينة، على أن دور الصحف يقتصر على نشر المواد كما هي

 للصحف ر سلبيالتي خلصت لها اإلجابات على السؤال السابق، وعليه فإن هذه النتائج تشير لدو

، حيث ال يوجد دور حقيقي للصحفي في تعديل وتطوير المادة المنشورة فيما تحرير المواد ونشرها

وإذن صحت إجابات المبحوثين في المؤسسات الشبابية، فإن ذلك يؤشر لخلل . لتخدم رسالة التنمية

  .كبير في دور الصحف في هذا المجال

  

سسة والتي تلقى قبوالً من قبل الصحف قال تسعة وحول الموضوعات واألخبار من طرف المؤ

وعشرون من بين من شملتهم الدراسة بأن نشاطات المؤسسة هي أكثر المواضيع قبوالً لدى 

الصحف، فيما قال خمسة عشرة بأن االحتفاالت في المناسبات هي أكثر المواضيع قبوالً لدى 

سة من القضايا المحلية أكثر الصحف، وقال ثالثة من بين المستطلعين بأن مواقف المؤس

الموضوعات قبوالً لدى الصحف، وقال اثنان فقط بأن تصريحات المسؤولين في المؤسسة هي 

  . األكثر قبوالً لدى الصحف
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هذا مع العلم أن المواد التي تم رصدها في يعينة الدراسة التاريخية لم تحوي أي تصريح ألي 

ويرى الباحث بأن هناك عدم .  ألي مؤسسة شبابيةمسؤول، كما أنها لم تحتوي أي موقف سياسي

  .اطالع على ما تنشره الصحف بشكل عام

ولو كان األمر غير ذلك، لما قال أي مبحوث . وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الشبابية وقضاياهم

بأن المهم هو رأي المؤسسة السياسي، في وقت لم ينشر أي موقف سياسي ألي مؤسسة في 

  . دراستهاالصحف التي تمت 

  

    . المواضيع األكثر قبوالً لدى الصحيفة من وجهة نظر المبحوثين:27.5 جدول

  

 العدد طبيعة الموضوعات المقبولة من قبل الصحف

 29 نشاطات المؤسسة

 15 االحتفاالت في المناسبات

 3 مواقف المؤسسة

 2 تصريحات المسؤولين

  

 تهتم بها الصحف من وجهة نظر المبحوثين، فقد أما بخصوص وجهة نظر المبحوثين بالقضايا التي

أجاب واحد وثالثون من بين المبحوثين بأن القضايا السياسية محور اهتمام الصحف، وقال ستة 

عشر أن القضايا الثقافية من بين ما تهتم به الصحف، وقال ثمانية عشر إن القضايا االجتماعية 

هم االستطالع إن القضايا الرياضية محور محور اهتمام الصحف، وقال عشرة من بين من شمل

  .اهتمام الصحف، وقال ستة هناك قضايا أخرى تشكل محور اهتمام الصحف

  

  .القضايا التي تهتم بها الصحف من وجهة نظر المبحوثين :28.5 جدول

  

 العدد طبيعة الموضوعات المقبولة من قبل الصحف

 31 القضايا السياسية

 16 القضايا الثقافية

 8 ايا االجتماعيةالقض

 10 القضايا الرياضية

 6 قضايا أخرى



 

 102

  

أما فيما يتعلق بوجهة نظر المبحوثين بخصوص طبيعة المواد الصحفية التي تنشرها الصحف 

وتترك أثراً على واقع المؤسسات الشبابية فأشار واحد وعشرون من بين المستطلعين بأن المواد 

لشبابية، فيما قال عشرون بأن المواد ذات البعد االجتماعي الثقافية هي التي تؤثر على المؤسسات ا

هي ما يؤثر على المؤسسات الشبابية، وأشار عشرة من بين المستطلعين بأن ما يترك أثراً على 

المؤسسات الشبابية هي المواد الرياضية، فيما أشار ثالثة  بأن المواد ذات البعد التنموي هي التي 

هذا مع العلم .  وقال خمسة عشر بأن جميع المجاالت تترك أثراً إيجابياًتترك أثراً على مؤسساتهم،

  .أنه كان بإمكان المبحوثين اختيار أكثر من خيار لإلجابة

  

  .رة التي تترك أثر لدى المبحوثين المواد المنشو29.5جدول 

  

 العدد المواد التي تترك أثراً لدى القارئ

 21 المواضيع الثقافية

 20 اعيةالمواضيع االجتم

 10 المواضيع الرياضية

 3 المواد التنموية

 15 جميع المواضيع السابقة

  

وعن وجهة نظر المؤسسات الشبابية فيما يتعلق بالمواد التي تترك أثراً على واقع المؤسسات، فقد 

ثة من فقد أشار ثال. بينت النتائج أن المواد ذات البعد التنموي هي أقل المواد تأثيراً على المبحوثين

فيما قال واحٌد . أفراد العينة فقط بأن المواد ذات البعد التنموي هي التي تترك أثراً على مؤسساتهم

هذا فيما اعتبر . عشرون من بين أفراد العينة أن المواد الثقافية هي األكثر تأثيراً على مؤسساتهم

 . لى مؤسساتهمخمسة عشر من بين المبحوثين بأن جميع ما تنشره الصحف يترك تأثيراً ع

  

فمثالً القضايا الثقافية تكاد . ويعتقد الباحث أن هذه النتائج تشير لمتابعة غير دقيقة لما تنشره الصحف

ومن هنا فإن هذه النتائج تدلل على متابعة  .تكون األقل حظاً بعد المؤسسات الشبابية في الصحف

لمجال التي تتعلق بتأثير المواد والقضية الثانية في هذا ا. غير دقيقة لما تنشره هذه الصحف

المنشورة ذات البعد التنموي، حيث جاءت في المرتبة األخيرة، وهذا يشير لقصور في رسالة 

وبخصوص إمكانية األبعاد التنموية للمواد المنشورة فقال تسعة . الصحف تجاه تحقيق التنمية

م بتنمية العالقات االجتماعية، وعشرون من بين أفراد العينة بأن المواد المنشورة في الصحف تهت



 

 103

وقال ثمانية بأن المواد تهتم بتنمية احترام القانون لدى القائمين على المؤسسات الشبابية والمجتمع 

بشكل عام، وقال تسعة إن هذه المواد تهتم بتنمية العمل الجماعي، وأشار ثمانية بأن هذه المواد تهتم 

 بأن هذه المواد تهتم بتنمية مهارات أخرى، دون أن يحددوا بتنمية العمل اإلداري، فيما أشار ثمانية

مع أن ما . هذا مع العلم أنه كان بإمكان المبحوثين اختيار أكثر من خيار. طبيعة هذه المجاالت

  .نشرتره الصحف اليومية الثالثة ليس له أي عالقة بالتنمية االجتماعية

  

 عدة مهارات في العمل المؤسسي، فمن بين ويرى المبحوثون بأن المواد المنشورة تهتم بتنمية

مجموع المبحوثين أشار تسعة وعشرون إلى أن ما تنشره الصحف يعزز العالقات االجتماعية 

فيما رأى ثمانية آخرون بأن ما تنشره الصحف يعزز وينمي شعور المواطنين باحترام . وينميها

. نشورة تنمي مهارات العمل الجماعيالقانون، فيما قال تسعة من بين المبحوثين بأن المواد الم

وحول . وثمانية قالوا بأن ما تنشره الصحف يعزز وينمي المهارات اإلدارية في المؤسسات

المواضيع التي تنشرها الصحف وتهتم بها المؤسسات الشبابية قال واحد وثالثون من بين المبحوثين 

 مؤسساتهم، فيما قال ثالثة عشرة من بأن نشاطات المؤسسات المماثلة هي المواضيع التي تهتم بها

بين المستطلعين بأن مؤسستهم تهتم بموضوعات االنتخابات ومبادئ الديمقراطية، وقال ثمانية من 

بين المبحوثين بأن ما تهتم به المؤسسة التي ينتمون لها تركز على الموضوعات ذات العالقة 

  .وتهتم بالموضوعات السياسيةبالمهارات اإلدارية، وستة فقط قالوا إن مؤسستهم تعنى 

  

وقد ضمن الباحث سؤال عملية توثيق ما تنشره الصحف عن نشاطات المؤسسات المشمولة بالبحث، 

والمؤسسات المثيلة، قال أربعة وعشرون من المبحوثين بأن مؤسساتهم توثق ما تنشره الصحف عن 

ا تنشره الصحف عن نشاطات مؤسساتهم دائماً، فيما قال أربعة عشر بأنهم غالباً ما يوثقون م

مؤسستهم، فيما قال عشرة بأنهم نادراً ما يوثقون ما ينشر عن مؤسساتهم، وقال فرد من أفراد العينة 

  . بأنهم ال يوثقون ما تنشره الصحف عن مؤسسته نهائياً

  

أما بخصوص التوثيق عن نشاطات المؤسسات المماثلة، فأجاب اثنا عشر بأنه دائماً يوثقون ما 

وأشار ستة عشر من بين المبحوثين . ه الصحف عن المؤسسات الشبابية المماثلة لمؤسساتهمتنشر

بأنهم غالباً ما يوثقون ما تنشره الصحف عن المؤسسات الشبابية المماثلة، وقال عشرة من بين 

المبحوثين بأنهم نادراً ما يوثقون ما ينشر عن غيرهم من المؤسسات، فيما رد أحد عشر بأنهم ال 

فإن هذا يعتبر خلل آخر على ، وعليه ف عن المؤسسات المماثلة نهائياًثقون ما تنشره الصحيو

طبيعة العالقة ما بين الصحف والمؤسسات، بما يشكل عائق أمام إمكانية معرفة ما تقوم به الصحف 

  .تجاه هذه المؤسسات
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تجاه المؤسسات، إال أن ومع أن الظاهر يوحي بأن هناك متابعة حقيقية للدور الذي تقوم به الصحف 

الواقع الذي يلمسه الباحث من خالل اإلجابات الواردة على مختلف األسئلة يؤكد بأن هناك نقص في 

وعليه فإن كان هناك توثيق . المتابعة، وإال لما كانت النتائج متضاربة ومتناقضة في أكثر من موقع

ب المجاملة، خاصة إذا ما قارن نتائج لما ينشر فإن الباحث يعتقد بأن جميع اإلجابات كانت من با

وقد ضمن الباحث االستمارة عدة أسئلة تتعلق بهيكلية . البحث الميداني مع البحث التاريخي

المؤسسة، ونظام الداخلي، من حيث الجهة المسؤولة عن إدارة هذه المؤسسات، وطريقة وصولها 

  . للقيادة، ومدى االلتزام باللوائح المنظمة لهذه المؤسسة

  

وحول الجهة المسؤولة عن إدارة المؤسسة الشبابية، أشارت النتائج إلى أن ثالثين من بين المبحوثين 

فيما قال ثالثة عشر من . أجابوا بأن  الجهة المسؤولة عن إدارة المؤسسة الشبابية هي هيئات إدارية

ذه المهمة، وقال ستة بين المبحوثين بأن المسؤول عن إدارة المؤسسة هو مدير تنفيذي يتم تعيينه له

  . بأن المسؤول عن إدارة المؤسسة مجلس إدارة

  

ومع أن هذه النتائج تؤشر إلى وجود بعض المؤسسات التي تعتمد على موظفين، وعليه فإنه ال 

تجري انتخابات داخلية فيها، إال أن المبحوثين أجابوا على سؤال يتعلق بطريقة اختيار الجهة 

 إلى أن ثالثة وعشرين من بين المبحوثين قالوا بأن طريقة اختيار الجهة المسؤولة، وأشارت النتائج

المسؤولة هي االنتخابات، فيما قال عشرة بأنه يتم التوافق على تسمية الجهة المسؤولة، وذلك بتزكية 

بعض األسماء بعد مداوالت، حيث أنه ال تجري انتخابات، بل يتم حسم أمر أسماء الهيئة القيادية 

حادثات ومشاورات يشارك بها بعض أصحاب النفوذ من بين أعضاء الهيئة العامة، ويتم بواسطة م

وقال عشرة . طرحها في اجتماع لتأخذ الموافقة، دون أن يكون هناك مرشحون لمنافسة هذه القائمة

آخرون بأنه يتم تعيين الهيئة القيادية تعيين، وقال ستة آخرون بأن الجهة المسؤولة موظفين يتم 

  . فهم من قبل اإلدارة أو الوزارة أو الهيئة التي تتبع لها المؤسسة الشبابيةتوظي

  

وحول تداول السلطة باعتباره مؤشر على مدى التزام هذه المؤسسات باألساليب الديمقراطية، 

فقد أورد سؤاالً . وبالتالي دليل على التزام المؤسسة بمعاير تنموية، طرح الباحث عدداً من األسئلة

رية االنتخابات، الطريقة التي يتناوب، بها المسؤولون عن الجمعية مواقعهم، حيث أشارت حول دو

النتائج إلى أنه في إحدى وعشرين مؤسسة يتم تغيير الهيئة القيادية كل سنتين، فيما قال أحد عشر 

مرة كل من بين المبحوثين بأن العملية تتم سنوياً، وقال ثالثة من بين المبحوثين بأن التغيير يتم 

ثالث سنوات، وكذلك أجاب ثالثة مبحوثين بأن التغيير يتم كل أربع سنوات، فيما أشار ثمانية بأن 

  . هذه العملية تتم بصورة غير منتظمة، وفي أوقات مختلفة
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وفي سؤال متصل حول موعد وصول الهيئة القيادية الحالية للمسؤولية أشار ستة عشر من بين 

، فيما أشار ثالثة عشر بأن وصول الهيئة )2008( كان في نفس العام المبحوثين بأن وصول الهيئة

للقيادة تم قبل عام أو يزيد، وأشار أربعة من بين المبحوثين بأن الهيئة الحالية تسلمت مهامها قبل 

عامين، فيما قال خمسة آخرون بأن القيادة تسلمت مهامها قبل ثالث سنوات، وبينت النتائج إلى 

ات مختلفة، تزيد على أربع من بين هذه الهيئات القيادية تسلمت مهامها في أوقوجود إحدى عشرة 

، هذا يشير بشكل واضح لغياب الممارسة الديمقراطية في المؤسسات الشبابية، وذلك بما سنوات

  . يتعارض مع التنمية ومتطلباتها

  

ئج إلى تعدد مصادر وقد ضمن الباحث سؤاالً يتعلق حول مصادر تمويل المؤسسات، فقد بينت النتا

التمويل لهذه المؤسسات، وأشارت كذلك لوجود أكثر من مصدر تمويل تعتمد عليه هذه المؤسسات 

ومن بين المؤشرات التي ال بد من مراعاتها هي أن من بين المؤسسات التي . في تنفيذ نشاطاتها

كل اشتراكات، وهناك شملها البحث هناك فقط ثمانية عشر مؤسسة تعتمد على التمويل الذاتي على ش

ومن بين . تسع مؤسسات لديها بعض المشاريع الخاصة التي تعتمد عليها في تأمين احتياجاتها

المؤشرات التي ال بد من مراعاتها، هي أن اثنتي وثالثين مؤسسة تعتمد على مساعدات وتمويل من 

اعدات محلية، مؤسسات دولية، وأن ثمانية عشر من بين هذه المؤسسات تعتمد على هبات ومس

وهنا ال بد من اإلشارة . وأربعة من بين المؤسسات التي شملها البحث تعتمد على تمويل حكومي

إلى أن بعض المؤسسات تعتمد على عدة مصادر تمويل، حيث أن اشتراكات العضوية تغطي جزء 

يد من مصاريف المؤسسة، وتحصل على مساعدات دولية، ومحلية، لذلك فإن مجموع اإلجابات يز

  . على عدد المؤسسات المشمولة بالبحث

  

ومع أن هذا الموضوع ليس له عالقة مباشرة بدور الصحف بدعم وتنمية المؤسسات الشبابية، إال 

واعتمادها التمويل  أنه يحمل مدلوالت واضحة حول حالة العجز التي تعاني منها هذه المؤسسات،

حيث أن .  أو هبات ومساعدات دوليةالخارجي، سواء كان على شكل هبات ومساعدات محلية،

اعتماد المؤسسات على التمويل الخارجي يؤشر لحالة من الضعف في الوفاء بالتزامات هذه 

ولو كانت المؤسسات تمتاز بقدر معقول من التنمية لكان بإمكانها أن تعتمد على . المؤسسات

ل خارجية يؤكد أنها تعاني من مواردها الذاتية لتمويل نشاطاتها، ولكن اعتمادها على مصادر تموي

ومع أن هذا األمر واضح فإن الصحف اليومية لم توليه أي اهتمام، فلم نجد أي . حالة من التخلف

رة االعتماد على تقرير يبين أهمية وجود مصدر تمويل ذاتي، كما لم نجد أي مادة تشير لخطو

تي وإن كانت تعتمد بشكل أو التمويل الخارجي، وهذا أمر يحسب لصالح المؤسسات الشبابية، ال

  .بآخر على التمويل الخارجي، فإنها بذلك تكون محكومة بجدول خاص
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 المقابالت مع المحررين في الصحف نتائج 4.5

  

مدير تحرير صحيفة األيام يقول بأن األيام مؤسسة خاصة، وأنها تعتمد كلياً على عبد الناصر النجار 

عدات حكومية أو غير حكومية، فهي مؤسسة اقتصادية مواردها الخاصة، وهي ال تتلقى أية مسا

 ويرى النجار أن صحيفة األيام قادرة االستمرار في الصدور والتطور .تقوم على مواردها الخاصة

بمواردها الذاتية، دون الحاجة لمساعدات من أية جهات، وإن صح ما راح إليه النجار فهذا مؤشر 

لمسؤولية االجتماعية من خالل تبني قضايا المجتمع بما يدعو الصحيفة لمواقف أكثر التزاماص با

  . فيها المؤسسات الشبابية من خالل نشر ما يساهم بتنميتها

  

وأن . ويقول بأن هناك قسمين في الصحيفة هما القسم الفني المتمثل بقسم الصحافة، وقسم اإلدارة

سم المخرجين، فالمدققون قسم الصحافة يحتوي أقساماً فرعية، وهي المراسلون ثم المحررون وق

  . وعاملو التنفيذ

  

أما قسم اإلدارة فيضم األقسام الفرعية التالية اإلدارة العامة، المحاسبة المالية، إدارة اإلنتاج، إدارة 

التوزيع، إدارة المطبعة، إدارة المجلدة، قسم الجودة، اإلعالن والترويج، المالحق، قسم الخدمات 

لصحيفة في األيام فهي  الصحيفة األولى، ثم المحليات، وباب األيام وبخصوص أبواب ا .والنقليات

 آلراء، والصفحة األخيرة، كما أن هناك باباًاالعربية والدولية، األيام االقتصادية، بانوراما األيام، 

  . اسمه الديوان، ويضم األخبار والتقارير الفنية والصفحات الثقافية والرياضيةخاصاً

  

 اعتمدت سياسة تحريرية قائمة على المسؤولية االجتماعية، 1995 الصحيفة بعد ويقول النجار بأن

بما في ذلك التحول من صحافة المقاومة إلى صحافة مجتمعية تهدف للتنمية والديمقراطية وحقوق 

لكن ومع ذلك يرى أن الصحافة عموماً لم تحقق كثيرا من األهداف بسبب . اإلنسان والمواطن

فرغم الجهد الذي تبذله الصحيفة في مجاالت  . اضيع السياسية على بقية األمورسيطرة وطغيان المو

  . قضايا المرأة، الشباب والطفل، إال أنها لم تحقق نجاحات كافية

  

لم تحقق نظرية المسؤولية االجتماعية بمفهومها الغربي، لكن هناك فإن الصحيفة  النجار حسبو

 والكوتا النسائية في االنتخابات، والمشاركة في االنتخاب نجاح في حاالت محددة مثل قضايا المرأة،

ية وأخرى له عالقة بقضايا وإضافة لذلك إصدار مجموعة من المالحق منها مالحق بيئ. واالقتراع

، حيث يعتبر النجار أن كل هذه المالحق تنسجم مع موقف الجريدة تجاه المسؤولية االجتماعية المرأة

  .التي تتناها
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المالحق فإنها تنجز لصالح مؤسسات مجتمعية وتجمعات أهلية مختلفة، ويقتصر وبخصوص هذه 

دور األيام على الطباعة والتوزيع مقابل مبلغ متفق عليه، حيث اعتبر النجار أن هذا يأتي منسجماً 

مع السياسة التحريرية ورؤية الصحيفة، ولو لم يتفق مع السياسة التحريرية لما وافقت اإلدارة على 

 ونشر هذه المالحق، ويضيف بأن الصحيفة رفضت وسترفض أي ملحق ال يتفق مع طباعة

  . سياستها

  

وأوضح النجار بأنه ال يوجد لدى األيام رؤية خاصة ضمن السياسة التحريرية من أجل تغطية 

قضايا الشباب، كما ال يوجد أي مراسل أو محرر مختص بالمؤسسات والقضايا الشبابية، وأن دور 

 هذا المجال يقتصر على تغطية بعض ورشات العمل المتعلقة بالقضايا الشبابية، سواء الصحيفة في

  .تلك التي تنظمها مؤسسات شبابية أو مؤسسات حكومية

  

وحول أكثر المؤسسات حظاً في نشر أخبارها وتقارير حول نشاطاها قال النجار ال يوجد مؤسسات 

للظهور أمام الممولين للحصول على له خصوصية لدى الصحيفة، ولكن هناك مؤسسات تسعى 

واعتقد أن هذه المؤسسات  .وهذه المؤسسات تجتهد بأن تزود الصحفيين بأخبارها باستمرار. تمويل

  . لها فرصة أكثر من غيرها

  

ومن وجهة نظر النجار فإن هذه المؤسسات الشبابية وغيرها من مؤسسات غير الحكومية ليس لديها 

ابية، وبذلك فإن النجار يرى أنه وفي حال قررت الصحيفة تخصيص إمكانية من تغطية صفحات شب

صفحة للمؤسسات والقضايا الشبابية، فإن مسؤولية تغطيتها تقع على عاتق المؤسسات الشبابية، 

  .وهذا تخلي واضح عن مسؤولية الصحيفة تجاه المؤسسات الشبابية

  

ر بأنه ال يوجد نية لدى القائمين وبخصوص إمكانية إصدار ملحق في المنظور القريب، قال النجا

حتى وجود حيز خاص للقضايا الشبابية فهو غير ممكن، . على التحرير في األيام إلصدار ملحق

ويرى أن السبب في . وحسب النجار فقد سبق للجريدة أن حاولت تخصيص مثل هذا الحيز وفشلت

د إعالمية تكفي لمثل هذه ذلك هو عدم وجود كفاءات تتابع القضايا الشبابية، وعدم وجود موا

كما أشار النجار إلى عدم ووجد من هو قادر على تغطية األخبار المتعلقة بالقضايا . األقسام

  .الشبابية

  

ويرى النجار أن من بين المعيقات اإلضافية لعدم خوض الشباب في قضايا حقيقية، مثل  وجود 

 كل هذا فإن النجار يرى أن نقص رغم. الهجرة والبطالة وعدم استيعابهم في مؤسسات المجتمع
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المواد المتعلقة بالشباب تحول دون إصدار مالحق خاصة بالشباب، وبشكل عام فإن مجموع هذه 

 وكل هذه ،المعيقات تجعل تخصيص صفحات محددة للقضايا والمؤسسات الشبابية يصطدم بالحائط

  . المحاوالت وصلت لطريق مسدود

  

صفحات على المدى البعيد فال يستطيع النجار أن يعطي إجابة، أما حول إمكانية وجود مثل هذه ال

، ويرى الباحث أن هذه اإلجابة بمثابة تهرب من لتخطيط في الصحافة في ظروفنا صعبويرى أن ا

قبل السيد النجارن ومحاولة منه لعدم االلتزام بوجود صفحات شبابية، وفي ذات الوقت عدم الوقوف 

  . بذلكموقف كأن الصحيفة غير معنية 

ولم تختلف المحررة في صحيفة الحياة الجديدة عبير البرغوثي كثيراً عما أشار له مدير تحرير 

األيام عبد الناصر نجار، حيث أشارت البرغوثي لعدم وجود أي توجه محدد في الحياة تجاه 

و نتاج وهذا يشير بوضوح إلى أن الخلل في أداء الحياة ليس وليد صدفة، بل ه. المؤسسات الشبابية

وبذلك فإن البرغوثي ال تحمل مسؤولية هذا . سياسة ال ترى أن للمؤسسات الشبابية أي خصوصية

  . الخلل للصحيفة بالقدر الذي تعتقد أنه ناتج عن سوء أداء في المؤسسات الشبابية نفسها

  

 الصحيفة على االستمرار في الصدور، فإن البرغوثي ترى أن الحياة قادرة على ةوبخصوص قدر

االستمرار في الصدور، وذلك نظراً للدخل الذي تحصل عليه من ممارسة عملها، وكذلك من 

يد الحياة المساعدات التي تحصل عليها من موازنة السلطة على شكل إعانات مالية، وكذلك تزو

بالورق الالزم للطباعة، إضافة العتماد الصحيفة في تأمين جزء هام من رواتب المواظفين من 

   . لسلطةميزانية ا

  

وعن سياسة الصحيفة تجاه المسؤولية االجتماعية بشكل عام فقد قالت إن توجه الصحيفة يرتكز على 

 ،العمل على خلق واقع توعوي تثقيفي في كافة المجاالت التي تهم األفراد بشكل خاصمبدأ 

واد والجماعات بشكل عام وذلك في كافة الجوانب كسياسة واقتصاد وثقافة الى آخره من الم

وبما أننا صحيفة حكومية رسمية تابعة للسلطة فان من أهم أهداف . الصحفية التي تهم مجتمع القراء

 وعلى األخص السياسية منها ،الصحيفة التركيز على األخبار والموضوعات الرسمية والمحلية

  .والتي تعكس التوجهات الحكومية

  

 تجاه  محدداًنها ال ترى أن للصحيفة توجهاًوتختلف البرغوثي عن ممثلي صحيفتي القدس واأليام، بأ

 تجاه المؤسسات الشبابية، ويقوم هذا التوجه على  واضحاًقضايا المجتمع، فيما تعتقد أن للحياة توجهاً

  . دعم وتعزيز هذه المؤسسات لألداء بدورها
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وجود وبخصوص ربط الحياة بين نشر اإلعالنات ونشر أخبار المؤسسات الشبابية، فقد أشارت إلى 

ارتباط وثيق إذ أن عملية  نشر أخبار المؤسسات الشبابية عادة ال تتم "مثل هذا الربط، وقالت هناك 

في حالة قيام المؤسسة بعدم اإلعالن لدى الصحيفة في الوقت الذي تقوم فيه بالنشر لدى صحف 

  ".أخرى

  

ميع المؤسسات كما أنها ال ترى وجود مكانة مميزة لمؤسسة شبابية دون غيرها، وترى أن ج

وترى البرغوثي أن الحياة الجديدة تعنى بالقضايا . الشبابية تحظى بنفس االهتمام لدى الصحيفة

وحول وجود كادر مخصص لمتابعة أخبار المؤسسات . الشبابية أكثر من المؤسسات الشبابية

ة الشبابية، أشارت إلى أنه خارج القسم الرياضي ال يوجد أي محرر أو قسم مخصص لمتابع

وترى أن في ذلك قصور يمكن العمل على إصالحه في . القضايا والشبابية والمؤسسات الشبابية

  .حال وجود سياسة محددة تجاه المؤسسات الشبابية

  

وحول الطريقة التي تحصل عليها الحياة على أخبار ونشاطات المؤسسات الشبابية، قالت إن الحياة 

أحياناً على شبكة االنترنت، ولكنها في حال حصولها على تعتمد على مراسليها والمؤسسات نفسها، و

األخبار بالطريقتين األخيرتين فإنها ال تحاول التأكد من دقة األخبار وصحتها، وذلك بسبب نقص 

  . الكادر الموجود في الصحيفة نفسها

توفر هو عدم " وتعتقد البرغوثي أن أهم المعيقات لتطوير المساحة المخصصة للمؤسسات الشبابية 

 ، إضافة الى ما ذكرته سابقاً"اآلليات اللوجيستية الالزمة لزيادة المساحة الخاصة بالقضايا الشبابية

حول موضوع اإلعالنات التقصير من جانب بعض المراسلين الصحفيين في تغطية وتناول بعض 

ئاسة ال ننسى هنا أهم معيق وهي سياسة ر" تقول البرغوثي و،الموضوعات والقضايا الشبابية

  ."التحرير حول ما تقبله وما ال تجيزه للنشر

  

أما محمد شاكر المحرر في صحيفة القدس فقد ذكر أن الصحيفة تسعى للحفاظ على القيم االجتماعية 

المستوحاة من التاريخ الفلسطيني، وذلك اعتقاداً منها بأن هذا يشكل موقفها حيال المسؤولية 

وجود الحيز الكافي للمؤسسات والقضايا الشبابية، وذلك على ويتفق مع اآلخرين بعدم . االجتماعية

ومع . اعتبار أن صحيفة القدس صحيفة شاملة، وال مجال لتخصيص مساحات أكبر لفئة دون غيرها

أن شاكر أشار إلى أن القدس تهتم أكثر بالمؤسسات الشبابية، إال أنه لم يشر إلى الحيز الذي 

ويشير إلى أن القدس تنشر كل ما يصلها . حاتها اليوميةتخصصه القدس لهذه المؤسسات على صف

من أخبار ونشاطات للمؤسسات الشبابية، ويرى أن  القدس ال تربط بين نشر اإلعالنات واألخبار، 

أي أنه ال توجد عالقة بين موضوع اإلعالن على صفحات القدس من قبل المؤسسات الشبابية، وبين 
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ة دون وأكثر من ذلك فإنه ال يرى أن هناك اهتمام بمؤسس. بيةنشر أخبار ونشاطات المؤسسات الشبا

، وذلك انطالقاً من أن الصحيفة للجميع ومن حق الجميع االستفادة من غيرها، أو بفئة دون غيرها

  .هذا المنبر

  

ويرى شاكر بأن القدس وهي مملوكة للقطاع الخاص قادرة على االستمرار بالصدور بمواردها 

مد على مدخوالتها من اإلعالنات والمبيعات، وال تنتظر مساعدات من أي طرف، الحالية، والتي تعت

وحول وجود ملحق خاص بالقضايا والمؤسسات الشبابية فإنه يرى . كما أنها ال تتلقى أية مساعدات

أن ذلك غير ممكن لعدة أسباب، منها أن الصحيفة شاملة، ومنها عدم وجود مواد صحفية تغطي 

  . ويرى أن هذا األمر يحتاج لخطط وموازنات خاصة بذلك. كل دوريملحقا يصدر ولو بش

  

  الخاصة بالصحف التعليق على نتائج المقابالت .1.4.5

  

أوالً لم يقم أن من رؤساء تحرير الصحف باإلجابة على أسئلة البحث، بل تم تكليف آخرين بهذه 

 ومدى تعاونهم مع البحث المهمة، وهذا يعكس مدى اهتمام رؤساء التحرير بمثل هذه األبحاث،

ومهما يكن فقد أجاب من تمت مقابلتهم على األسئلة بشكل عزز البحث وأضاف إليه .  العلمي

  . مصداقية

  

ومن أهم ما خلصت له هذه المقابالت عدم وجود أي ملحق خاص بالقضايا والمؤسسات الشبابية، 

 حيث هذا يشير بشك واضح كما أنه ال يوجد لدى أي من الصحف محررون خاصون بنفس القطاع،

ويؤكد ذلك عدم وجود مراسلين خاصين . إلى نقص االهتمام من قبل الصحف بالشباب ومؤسساتهم

لمتابعة أمور الشباب ومؤسساتهم، وأكثر من ذلك غياب أي رؤية لدى أي من الصحف الثالث 

  . إلصدار مالحق شبابية ضمن الخطط الحالية

  

 أنها تتقبل ما يصلها من مواد صحفية، وهي في الغالب قضية أخرى تشترك بها الصحف، وهي

أخبار عن نشاطات، دون أن تكلف نفسها عناء البحث للتأكد من مدى صحة ودقة هذه األخبار 

ومع أن المقابلين حاولوا أن يعتبروا ذلك دليل على الثقة بين المؤسسات الشبابية، وبين . ومصداقيتها

  . ال فيما يتعلق بالمؤسسات الشبابية، من قبل الصحفالصحف إال أن هذا يعكس مدى اإلهم

  
وبشكل عام فإن نتائج البحث المكتبي تتفق بشكل كبير مع ما راح إليه ممثلو الصحف الثالث من 

  . حيث نقص المواد المنشورة حول المؤسسات الشبابية، والقضايا ذات العالقة
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   تعليق على دور الصحافة.2.4.5

  

موية ولها دور في تنمية المجتمع ال بد أن تلعب دورا سياسيا مهما وذلك وحتى تكون الصحافة تن

من خالل تقوية األواصر بين القيادة والناس، ومن خالل توسيع الحوار بين جميع أفراد المجتمع من 

ولو حاولنا هنا االطالع . جهة، والقيادة السياسية، وقيادة القوى واألحزاب السياسية من جهة ثانية

ور الذي تقوم به، وهل له هذا التأثير على الجانب السياسي، لتأكد لنا أن الصحافة أبعد ما على الد

وهذا في مجال المؤسسات الشبابية فقط، ففي الوقت الذي يعتبر الوضع . تكون عن القيام بهذا الدور

ار ب أخالسياسي هو المادة األساسية لما تنشره الصحف، إال أنه يقتصر في معظم األحيان على نشر

وال نقول هذا عبثاً، بل من واقع العمل، والفحص . وتقارير ليس لها عالقة بالمؤسسات الشبابية

فجميع المواد الصحفية التي تضمنتها الصحف الفلسطينية المبحوثة حول المؤسسات . والبحث

الشبابية ال تحمل أي بعد سياسي، وال تقدم أي وجهة نظر، بل هي مجرد نقل لوقائع بعض 

وعليه فإن الصحافة الفلسطينية أخفقت في هذا المجال، ولم تقم بأي دور . نشاطات بشكل مقتضبال

سياسي له تأثير على المؤسسات الشبابية وسبل النهوض بهذه المؤسسات، وهي بذلك تخلت عن 

  . دور هام، فيما لو أرادت أن تكون صحافة تنموية

  

 كبيراً من خالل رفع المستوى الثقافي للناس، ياً تثقيفكما يفترض أن تلعب وسائل اإلعالم دوراً

 اعتبار نوهنا فإنه ال يمك. وتعليمهم لكي يتمكنوا من المساهمة الجادة في تطوير وتحديث مجتمعاتهم

ما نشرته الصحف الفلسطينية ذي عالقة بالواقع الثقافي، وبعيداً عن بعض المالحق التي تصدرها 

 األهلية، فإن هذه الصحف تخلو بشكل كامل من أي صفحات صحيفة األيام لصالح بعض المؤسسات

كما أن ما نشرته الصحف عن بعض النشاطات الثقافية، كان . لتعزيز الوعي الثقافي لدى الشباب

مجرد إخبار عن تنظيم أمسيات ثقافية، وأحيانا أخبار عن مسابقات ثقافية، دون التعليق، ودون نشر 

وكان من الممكن أن يتم نشر بعض المواد الثقافية من إبداعات . بابأية مواد ثقافية من إبداعات الش

الشباب وأعمالهم الثقافية، والمحاوالت التي يقومون بها، وذلك لتعزيز ثقتهم بذاتهم، وبالتالي دعم 

وحيث أن الصحف لم تقم بذلك، فهذا إخفاق آخر يضاف . الهوايات الثقافية لدى المتمكنين منهم

 التي سجلتها الصحافة الفلسطينية فيما يتعلق بتعزيز الوعي الثقافي لدى الشباب لسلسلة اإلخفاقات

  . خاصة، والجمهور الفلسطيني عامة

  

كما أن على الصحف أن تعمل على ترويج األساليب والمواقف واألنماط السلوكية العصرية، التي 

كثيرة هي المواقف . نفتاحتالئم حاجات التطوير والتحديث، كالمشاركة والحوار وقبول اآلخر واال

التي يمكن أن تشيعها الصحف من خالل نشر قصص وتقارير صحفية حول بعض السلوكيات 
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ومن يقرأ ما نشرته . وبالمناسبة فإن نشر تجارب اآلخرين أسلوب ممتاز للتعليم. المشار إليها

التجارب،ولم الصحف المشمولة في الدراسة، يتأكد أنه قد غاب عن صفحاتها أي تجربة من هذه 

وعليه فإن خلو الصحف من هكذا مواد يعتبر انتقاصاً . تضمن أي مادة توجيهاً نحو هذه السلوكيات

  . من دورها التنموي، ومساساً برسالتها االجتماعية ومسؤوليتها األخالقية تجاه المجتمع
  

ديد يتطلب كما أن على الصحف العمل على توسيع اآلفاق الفكرية عند الناس من خالل منظور ج

عصرية، ومن  منهم اعتماد وسائل جديدة أكثر عصرية، واعتماد أنماط سلوكية وأساليب عمل أكثر

 على نهاية عام 2001يقرأ ما جاءت به الصحف على مدار مرحلة الدراسة الممتدة من بداية عام 

دم ما من شأنه ، يتأكد أن الصحف اتبعت نمطاً محدداً في التعاطي مع المواد الخبرية، ولم تق2006

فقد اختصرت الصحف دورها في ذكر بعض األخبار من . أن يساهم في تعزيز سلوكيات جديدة

فترة ألخرى، وكانت ترد على هيئة إخبار عن واقعة محددة، دون أن يتحمل ما تنشره أي تحليل أو 

ن ذكر فمثالً عن الحديث عن انتخابات لمؤسسة شبابية، فغن األمر ال يتعدى ع. نقد ألي حدث

العناصر األساسية للخبر، والمتمثلة بإجراء انتخابات ووصول هيئة إدارية جديدة للمؤسسة، وأحياناً 

مع أنه في مثل هذه الحاالت يمكن التطرق آلليات . يتم نشر أسماء الفائزين بالمناصب اإلدارية

بات باعتبارها وسيلة االنتخاب، والطرق المتبعة، واألجواء التي سادت االنتخابات، وأهمية االنتخا

كما يمكن تقديم . لتداول المسؤولية والسلطة في المؤسسات الشبابية، وبالتالي بقية مؤسسات المجتمع

وعليه فإن ما قدمته هذه . نماذج أخرى لم تحاول الصحف تقديمها من خالل ما تضمنته صفحاتها

تغطية واقع المؤسسات الصحف يعبر بشكل واضح عن ضيق أفق الرسائل التي تبثها الصحف في 

  . الشبابية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 113

  
  

  

  

  

  

  الفصل السادس

______________________________________________________   
  االستنتاجات والتوصيات

  

   االستنتاجات 1.6

  

لقد وضع الباحث العديد من الفرضيات التي استند إليها، وذلك من واقع مالحظاته العملية من خالل 

وعليه فقد أخذ على عاتقه التأكد من مدى دقة وصحة الفرضيات التي . للصحف اليوميةمتابعته 

  . استند إليها، حيث استخدم كما هو واضح ثالث أدوات لفحص هذه الفرضيات

  

وبعد أن انتهى الباحث من بحثه كما هو مخطط له، حيث راجع أعداد الصحف الثالث على مدار 

حثه، كما أجرى بحثاً ميدانياً استطلع من خالله القائمين على ست سنوات، هي الحدود الزمنية لب

المؤسسات الشبابية، وذلك بتعبئة استمارة بحث أعدت لغرض التأكد من العالقة التي تربط الصحف 

كما . بالمؤسسات الشبابية، وأمور أخرى لها عالقة بالدور الذي تلعبه هذه الصحف في تحقيق التنمية

ت مع محررين مسؤولين في الصحف اليومية الثالث لمعرفة توجهات هذه استند الباحث لمقابال

  . الصحف تجاه العديد من القضايا بما فيها المؤسسات والقضايا الشبابية

  

وبعد كل هذا وتحليل النتائج خلص الباحث لالستنتاجات التالية التي وافقت في غالبيتها ما وضعه 

ت صغيرة، سيقوم بتوضيحها في عرض االستنتاجات من فرضيات، واختلفت مع فرضيته في جزئيا

  :وهذه االستناجات خالصة ربط بينعناصر البحث الثالثة كم يلي. النهائية للبحث

  

من مراجعة المحررين في الصحف تبين أنه ال يوجد أي توجه عملي ومحدد تجاه  •

جه عام يستند المؤسسات الشبابية، حيث أكد كل من تمت مقابلتهم على أن الصحف تعمل وفق تو
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 بأن الصحيفة :على مفهوم دعم المجتمع من خالل منظور عام، فمثالً يقول محمد شاكر من القدس

ولو حاولنا التدقيق في هذا . تسعى للحفاظ على القيم االجتماعية المستوحاة من التاريخ الفلسطيني

 المؤسسات الشبابية، المفهوم لتأكد لنا بأنه شمولي وال يحمل أي رؤية واضحة من الصحيفة تجاه

 . وال يختلف محمد شاكر عن المقابلين من األيام والحياة

متأنية لما نشرته الصحف  وقبل الحديث حول عدد المواد وطبيعتها وموقعها، فبعد دراسة •

اليومية، تبين للباحث أن المواد المنشورة تخلوا من أي بعد تنموي، وهذا االمر برز من خالل غياب 

فقد تركزت المواد المنشورة في الصحف على نقل . أي مضمون في المواد المنشورةأية رؤيا، أو 

وهذا من شأنه أن يفقد الصحيفة أي دور تجاه . سطحي لألخبار، بعناصرها األساسية البسيطة

  . ويتضح ذلك من خالل العرض التالي. المؤسسات والقطاع الشبابي

ات الصحف اليومية قليل جداً، وال  من حيث عدد المواد الصحفية المنشورة على صفح •

يتناسب مع عدد المؤسسات الشبابية، كما أن عدد المواد المنشورة على صفحات الصحف الثالث 

حول القضايا الشبابية قليل جداً، وهذا يؤكد صدق ما راح إليه الباحث في فرضيته، حيث أن معدل 

دة لكل يوم، وهذا العدد أقل بكثير ما نشرته الصحف اليومية على صفحاتها كان مادة صحفية واح

وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن صحيفة القدس كانت األكثر . مما يمكن أن تنشره الصحف اليومية

ففي الوقت الذي نشرت فيه . نشراً من بين الصحف اليومية فيما يخص المؤسسات والقضايا الشبابية

 خمسين مادة، فيما كان نصيب القدس ثالث الحياة الجديدة سبع وأربعين مادة، نشرت األيام إحدى

  . وتسعين مادة من مختلف الفنون الصحفية

 لم يقتصر الخلل في عدد المواد المنشورة، بل الحظ الباحث أن هناك تهميش واضح في  •

التعامل مع المواد المنشورة، حيث لم يتم تخصيص عناوين واضحة لهذه المواد، كما لم يتم استخدام 

زز مكانة هذه المواد، وبالتالي يرى الباحث أن تعامل الصحف مع المواد التي الصور التي تع

نشرت لم يحظى بأي اهتمام خاص، على عكس ذلك يعتقد الباحث أن الصحف لم تبذل أدنى جهد 

ولم يصل الباحث لهذا االستنتاج من خياله، بل توصل إليه من . لتطوير مستوى المواد المنشورة

من المواد المنشورة لم تنسب ألي صحفي، وهذا يدلل إلى أنها مواد وصلت خالل أن نسبة كبيرة 

للصحف من مصادرها، فيما لم يبذل القائمون على الصحيفة من مراسلين ومحررين أي جهد للتأكد 

 . من صدقية وصحة المواد، والعمل على تحسينها

ب القارئ، فمثالً لم  هذا إلى جانب غياب أي إخراج يميز هذه المواد، ويمنحها شكالً يجذ •

ينشر أي خبر، وبالمناسبة فإن غالبية المواد المنشورة خبرية، في إطار مميز، كما لم يتم عمل 

خاذه قراراً بعمل مثل هذا خلفية ألي من األخبار المنشورة، وهذا يؤكد ما افترضه الباحث عن ات

ية ما يتم نشره في الصحف ، بأن المؤسسات الشبابية لم تحظى بأي اهتمام يميرزها عن بقالبحث

  .اليومية
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 لم يقف األمر عند الشكل الفني، وعند اإلخراج، ولو كان األمر كذلك يمكن أن نقول أن  •

األمر يتعلق بإمكانيات، ولكن عندما يكون القصور والخلل في المضمون، فإن األمر ال يحتمل سوى 

ن أي تحقيق صحفي سواء فخلو الصحف الثالث م. الوصف بأنه قصور وخلل في أداء الصحف

حول القضايا الشبابية أو واقع المؤسسات الشبابية يشير إلى غياب أية رؤية وتوجه تجاه هذه 

فكما هو معروف فإن التحقيق الصحفي رغم صعوبته، يعتبر أداة رئيسية . المؤسسات، وهذا القطاع

 . إلحداث تغيير في واقع معين

كبير، أال وهو المقال الصحفي، ففي الوقت الذي  وفن آخر من الفنون الصحفية غاب بشكل  •

انفردت فيه األيام بنشر مقال واحد ووحيد، فإن جميع أفراد عينة الدراسة خلت من أي مقال 

صحفي، وهذا دليل آخر على نقص االهتمام بالقضايا والمؤسسات الشبابية لدى الصحفيين، والكتاب 

 . الصحفيين

تقارير الصحفية، باستثناء بعض التقارير الخبرية التي  وإلى حد ما فقد خلت الصحف من ال •

فقد خلت جميع األعداد أفراد العينة من أي تقرير يغطي . تغطي حدثاً إخبارياً بصورة موسعة

 .ظاهرة معينة، أن يتناول مؤسسة شبابية بعينها لالطالع على تجربتها وواقعها من الحياة العملية

 الشبابية يؤكد أن الصحف ال تولي هذا القطاع  عدم وجود أي ملحق يختص بالقضايا •

األهمية التي يستحقها، حيث أنه باستثناء ملحق يصدر مع صحيفة األيام من قبل مؤسسة أهلية، ال 

وعدم وجود مثل هذه المالحق يغلق األبواب أمام أية مساهمة . يوجد أي ملحق يتناول قطاع الشباب

ن الصحف ال توفر فرصاً لتدريب الفئات الشابة على الكتابة من قبل الشباب في الكتابة، وبالتالي فإ

 .والتعبير عن نفسها

 أما بخصوص العالقة التي تربط الصحف والصحفيين بالمؤسسات الشبابية، فإنه عالقة  •

مشوشة لحد كبير، فمن جهة أشار المبحوثون في المؤسسات الشبابية لعالقتهم المميزة مع الصحف، 

ن تواصلهم مع الصحفيين في حده األدنى، وأن الصحفيين نادراً ما يبادرون في حين أشاروا إلى أ

وهذا يشير إلى تغليب واضح للعالقة الشخصية على عالقة العمل، . لالتصال بالمؤسسات الشبابية

فعند سؤال العديد من المبحوثين عن هذا التناقض في اإلجابات، أكد المبحوثون بأن الحديث يدور 

، وهذا األمر يستدعي عقد دورات  الصحفي وممثل المؤسسة الشبابيةة بينحول عالقة شخصي

 .لتثقيف ممثلي المؤسسات الشبابية

وهناك قضية أخرى تشير بشكل واضح لسوء في فهم حقيقة العالقة المفترضة بين ممثلي  •

الصحف وممثلي المؤسسات، حيث أن إجابات المبحوثين بخصوص تعامل الصحف مع المواد التي 

لونها للصحف يدلل على سوء فهم لحقيقة ما يجب أن تكون عليه هذه العالقة، فيعتبر المبحوثون يرس

بأن نشر المواد كما هي دون تعديل أو تحرير إنما يشير لثقة الصحف بما يرسلون، هذا في الوقت 

حيث أن من واجب الصحفي . الذي يعتبر هذا خلل كبير في دور الصحف وما يجب أن تقوم به
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خبر ويحسن من مضمونه وطريقة ر وكتابة المواد التي تصله من مصادرها بما يخدم التحري

  .عرضه، والتأكد من صدقه وموضوعيته ودقته

 وللتأكيد على الخلل في هذه العالقة يكفي أن نشير إلى أنه في الوقت الذي يؤكد فيه  •

المبحوثين  غالبية المبحوثون بأن دور الصحف جيد وضروري في تصويب وتطوير األداء، فإن

 في أداء المؤسسات، ومدى تأثير ما تنشره الصحف على أداء ترى بأن دور هذه الصحف

  . المؤسسات متوسط ودون المتوسط

وبشكل عام فإن إجابات المبحوثين على أسئلة االستمارة يؤكد أن العالقة بين الصحف  •

ذا ما تبين لنا أن نسبة من يقرأون وهذا أمر ليس غريباً خاصة إ ، غير واضحةوالمؤسسات الشبابية

الصحف من بين المبحوثين كان متدني، ورغم ذلك أجابوا على جميع األسئلة التي تتعلق بتقييم دور 

، وأكثر من ذلك قيم هؤالء الصحف ودورها، وهنا كيف يمكن لمن ال يقرأ أن يقيم الصحف

   الصحف؟

  

ا من أية مواد يمكن أن تساهم في خلق وعي المحصلة النهائية هو خلو األعداد التي تمت دراسته

لدى فئة الشباب، كما أن المواد التي نشرتها مختلف الصحف ال تحمل أي مضمون تنموي، فهي لم 

 سواء كانت تجارب إيجابية يمكن القياس عليها، أو تجارب سلبية يمكن أخذ العبرة تقدم تجارب،

 فلم نجد أي تقرير حول أداء هذه الشبابية،ولم تتطرق ألية مالحظات على عمل المؤسسات . منها

  .المؤسسات، لم لم يحاول بعض كتاب الرأي إثارة قضايا الشباب، وواقع المؤسسات الشبابية

  

وكذلك فإن المواد التي نشرتها مختلف الصحف لم تكن سوى نقل سطحي لبعض النشاطات من 

ح أن الصحفيين لم يتحملوا أي عناء ويتض.  الحصول على هذه الموادلسهولةالمدن الرئيسية، وذلك 

 وهنا فإنه يمكن العمل على تطوير أداء الصحفيين، إذا ما أرادوا .بغية الحصول على هذه المواد

ليكونوا أدوات تغيير تساهم في خلق واقع تنموية وحراك لتطوير أداء المؤسسات، وذلك بقليل من 

  .الجهد

  

يس لديهم أي توجه واضح يمكن من خالله التأثير قضية أخرى وهي أن الصحف والقائمين عليها ل

في واقع المؤسسات الشبابية، وأكثر من ذلك عدم وجود نية بتطوير دور الصحف تجاه هذه 

حتى عندما يدعي البعض أن لديه توجه، فإن ما أفرزته الدراسة التاريخية لما نشر يدلل  .المؤسسات

وهنا ال يكفي القول بأن لدى الصحيفة موقف أو . على عدم وجود أي توجه تجاه المؤسسات الشبابية

توجه، بل يجب أن يتم ترجمة ذلك من خالل مواد يتم نشرها، على صفحات الصحف للتأكيد على 

  . هذا التوجه
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   التوصيات 2.6

  

في نهاية هذا البحث فإن الباحث يرى أنه ملزم بتقديم عدد من التوصيات على أمل أن تساهم في 

ي تقوم به الصحف بشكل خاص، واإلعالم بشكل عام في تنمية وتعزيز قدرات تحسين الدور الذ

  : ويمكن تلخيص هذه التوصيات من كما يلي. المؤسسات المجتمعية بما فيها المؤسسات الشبابية

  

 أن تقوم الصحف بمراجعة جادة للدور الذي قامت به تجاه المؤسسات والقضايا الشبابية  •

كل عام، وذلك بما يخدم الرسالة التي تحملها هذه الصحف تجاه بشكل خاص، وقطاع الشباب بش

 . المجتمع

أن تتخلى الصحف عن مالحقة الخبر البسيط ألن هذا الخبر فيمتناول اليد عبر مختلف  •

وفي ذات . الوسائل، سواء كان من خالل الشبكة العكنبوتية، أو م نخالل اإلذاعة والتلفاز المحلي

قضايا ذات المضون، الت يتحتاج لتقصي وبحث واجتهاد، بما يعزز مكانة الوقت أن تسعى لمتابعة ال

  . هذه الصحف تجاه المجتمع بشكل عام

 أن تبادر الصحف لتأهيل بعض الصحفيين في قضايا التنمية بشكل عام، واألمور المتعلقة  •

ات العالقة بتنمية الشباب ومؤسساتهم، وأن يكون ذلك بالتوازي مع إتاحة المجال أمام المواضيع ذ

 . بالمؤسسات الشبابية لتأخذ حيزاً يتناسب مع أهمية قطاع الشباب في المجتمع

 أن تسعى الصحف لبناء كادر متخصص في إجراء التحقيقات الصحفية بشكل عام، األمر  •

الذي ينعكس حتماً على واقع المؤسسات الشبابية من خالل تسليط الضوء على بعض األمور الهامة، 

ك ما يتعلق بالقضايا التي تهم الشباب مثل البطالة، والهجرة، أو ما يتعلق بتنمية سواء كان ذل

، وهذا ومكانة الشباب في الحياة العامةالمهارات القيادية في المؤسسات الشبابية، وتعزيز دور 

 . يحتاج لشراكات مع المؤسسات المجتمعية والبحثية

اة تأهيل كادر شبابي للمشاركة في  العمل على إصدار مالحق خاصة بالشباب، مع مراع •

مواد هذه المالحق، بصورة يصبح الشاب جزء من عملية التنمية، وهذا ال يعني بأي حال من 

األحوال أن يكون الملحق مجرد مساهمات شبابية ذات طابع أدبي، كما هو مألوف، بل أن يتم دمج 

 . عية في الصحافةالشباب في العمل الصحفي بما ينمي لديهم قدرة الكتابة اإلبدا

 ضرورة وجود برامج توعية للمؤسسات األهلية حول أهمية اإلعالم، وخلق حالة من  •

الوعي بدور اإلعالم بعيداً عن شخصنة األمور، وهذا األمر يحتاج لبناء شراكة حقيقية بين مختلف 

لمجتمع القطاعات ذات العالقة، حيث أنه وبدون فهم حقيقي للدور المطلوب من الصحافة تجاه ا

، وهنا فإن األمر يتوقف على بناء شراكات حقيقية بين ومؤسساته، ال يمكن لهذا الدور أن يكون

 . الصحف والمؤسسات
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وعلى صعيد المؤسسات الشبابية ذاتها فال بد من تطوير قدرات القائمين على هذه  •

صل، وتنمية المؤسسات من خالل مشاركتهم بدورات حول أسس القيادة، وأساليب االتصال والتوا

مهارات التعامل مع الصحف بما يدفع هذه الصحف إلبداء المزيد من االهتمام بالشباب وقضاياهم 

 . ومؤسساتهم

أهمية إجراء دراسات حول الموضوع، سواء من حيث دراسة واقع المؤسسات الشبابية،  •

 تجاه وآليات تنمية قدرات القائمين على هذه المؤسسات، أو في مجال تطوير أداء الصحف

المسؤولية االجتماعية، بما يعزز دور هذه الصحف في تحقيق التنمية الحقيقية، من خالل تعزيز 

 . السلوك اإليجابي

إجراء المزيد من الدراسات حول عالقة الصحف الفلسطينية خاصة، ووسائل اإلعالم بشكل  •

اء دراسات وأبحاث وال يقتصر األمر على تنمية قطاع معين، بل يمكن إجر. عام بموضوع التنمية

 . حول مختلف المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية

أن تركز كليات اإلعالم على تطوير اإلعالم التنموي، سواء من خالل طرح مساقات في  •

 . حول مفهوم التنمية بصورة شمولية وعامةمجال اإلعالم التنموي، أو من خالل تمضين مساقات 
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.فلسطين. قوائم الترخيص): 2008(وزارة اإلعالم،    
(http://www.minfo.gov.ps/services/4.doc 23/3/2009) 
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  استمارة المالحظة التاريخية  :1.1 ملحق

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  جامعة القـدس

  كلية الدراسات العليا 

   المستدامةمعهد التنمية

  

  

  

  

  "الدراسة التاريخية"استمارة المالحظة 

  
 
  
 
 

  عاطف محمد أبو الرب :إعداد الطالب

  .أبو ديس/  في جامعة القدسنمية المستدامةمعهد التفي ير طالب الماجست

  

  

  

  

  

  

  

  وداد البرغوثي. د :إشراف
  

المحاضر في قسم الصحافة واإلعالم في جامعة بير زيت
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  االستمارة الخاصة بفئات الشكل والمضمون المتعلقة بمعالجة المواد الخبرية المنشورة

  )ياة  الح،القدس، األيام( في الصحف الفلسطينية اليومية الثالث 
  

  تاريخ النشر  اسم الجريدة  االستمارة

  القدس  

)1(  

  األيام

)2(  

  الحياة

)3(  

  السنة  الشهر  اليوم

              

  

  القالب الفني

 أخرى ريبورتاج صورة مقال قصة تحقيق مقابلة تقرير خبر

  

  

                

  

 نوع المادة الخبرية

/سياسي تعليمي

 حزبي

 بيئي قانوني يتربو رياضي ديني ثقافي اقتصادياجتماعي

                    

  

 البعد الجغرافي للمادة اإلعالمية

  قطاع غزة  جنوب الضفة الغربية  وسط الضفة الغربية  شمال الضفة الغربية

 قرية  مخيم  مدينة قرية  مخيم  مدينة قرية  مخيم  مدينة قرية  مخيم  مدينة

                        

  

 العنوان فئة خط فئة العنوان اتجاه المضمون

عنوان  محايد ايجابي لبيس

 رئيسي

عنوان 

 إشارة

عنوان 

 فرعي

خط خط ملون

 عادي

خط 

 غامق

                  

  

  طريقة العرض  فئة الصورة

مع صورة 

 ملونة

مع صورة غير 

 ملونة

 بدون خلفية شبك خلفية بدون إطار مع إطار  بدون صورة
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  الموقع  في الصفحة  جهة العرض

 الثلث األسفل  الوسط لثلث األعلىا صفحة الشمال صفحة اليمين

          

  

  المؤسسة محور المادة الصحفية

مؤسسة  خاصة حزبية حكومية دولية مؤسسة خيرية مؤسسة أهلية

  تنموية

  

  

            

  

 مصدر المادة الصحفية

 مراسل
ــة  وكالـ

 محلية

ــة  وكالـ

 خارجية

الصحيفة 

 نفسها

ــول  مجه

 المصدر
 غير ذلك منقول مترجم متطوع
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   استمارة المؤسسات الشبابية:2.1ملحق 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

  جامعة القـدس

  كلية الدراسات العليا

  معهد التنمية المستدامة

  

  

  استمارة المؤسسات الشبابية في فلسطين

  

  

  

  :عنوان البحث

  

دور الصحافة اليومية الفلسطينية المكتوية في دعم وتنمية " 

  ". الشبابية في فلسطينالمؤسسات
  

  
 

  عاطف محمد أبو الرب :إعداد الطالب

  .أبو ديس/  في جامعة القدسمعهد التنمية المستدامةفي ير طالب الماجست

  

  
  

  وداد البرغوثي. د إشراف

  المحاضر في قسم الصحافة واإلعالم في جامعة بير زيت
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  السادة مسؤولي المؤسسات الشبابية المحترمين
  

دور الصحافة اليومية الفلسطينية، في دعم وتنمية (م استبانه لبحث ميداني لرسالة ماجستير بعنوان أضع بين أيديك

لذلك أرجو اإلجابة على كافة األسئلة الواردة في هذه االستبانة بدقة مؤكدا أن إجاباتكم ستستخدم ) المؤسسات الشبابية

تامة، مع ثقتي الكاملة بصدق إجاباتكم وتقديري ألغراض البحث العلمي فقط، وستحاط هذه اإلجابات بالسرية ال

  .العميق لحسن ثقتكم وتعاونكم

  عاطف ابو الرب: الباحث

  

  البيانات التعريفية لمقدم البيانات: القسم األول

  ..................................................:االسم الرباعي. 1

  انثى. 2  ذكر.  1  :الجنس. 2

  )بالسنوات. (.........:العمر. 3

  : التحصيل العلمي. 4

  دكتوراه. 6  ماجستير. 5  دبلوم عالي. 4  بكالوريوس . 3  دبلوم متوسط. 2  ثانوي   . 1

  )السنة فقط(......... .:سنة االنتساب للمؤسسة. 5

  :"الموقع في الجمعية" الصفة 

  متطوع. 4  موظف   . 3  عضو هيئة ادارية   . 2  عضو هيئة عامة   . 1

  ...........................:تاريخ الوصول لهذا الموقع. 6

  :ما هي خبراتك في المؤسسات في مجال المؤسسات الشبابية. 7

  عضو هيئة عامة في مؤسسة    . 3  رئاسة هيئة إدارية  . 2  عضوية هيئة إدارية  . 1

    )حدد............... (.:أخرى. 5  موظف في مؤسسة   . 4

  : لصحف اليوميةعادة قراءة  ا. 8

  ال أقرأ الصحف. 4  أقرأ صحيفة دون غيرها. 3   أقرا الصحف غالباً . 2  أقرأ الصحف يومياً. 1

 
 بيانات المؤسسة الشبابية: القسم الثاني

 
  ..................................................:االسم المؤسسة الشبابية. 1

  :المحافظة. 2

  نابلس. 6  سلفيت. 5  قلقيلية. 4  لكرمطو. 3  طوباس. 2  جنين. 1

    الخليل. 11  بيت لحم. 10  أريحا. 9  القدس. 8  رام اهللا والبيرة. 7

  :موقع المؤسسة. 3

        مخيم. 3  قرية. 2  مدينة. 1

  )السنة فقط........... (.سنة تأسيس المؤسسة. 4
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  :  نوع المؤسسة. 5

/ قطاع عام. 1

  حكومية

مؤسسة . 3 مؤسسة أهلية

  ية    خير
  دولية

  مؤسسة . 4

  تنموية

  وكالة . 5

  غوث

 حزبية

  :عدد أعضاء المؤسسة. 6

    100أكثر من . 4   100أقل من . 3   50أقل من . 2   20أقل من . 1

  : فئة أعمار األعضاء. 7

  غير ذلك. 5  45 -16. 4  35 -16. 3   25 -16. 2  20 -16. 1

  :جنس األعضاء. 8

      الجنسينمن . 3  إناث   . 2  ذكور   . 1

  )يمكن اختيار أكثر من نشاط(ما هو نشاط المؤسسة؟   . 9

نشاطات . 1

  اجتماعية
  نشاطات ثقافية. 2

نشاطات . 3

  رياضية

  نشاطات. 4

  تطوعية

نشاطات . 5

  تعليمية

جميع ما 

  ذكر

  )يمكن اختيار أكثر من خيار( هل تعتمد الجمعية في تنفيذ نشاطاتها على . 10

   جميع ما ذكر-5  متطوعين. 4  الهيئة اإلدارية. 3   الهيئة العامةأعضاء. 2  الموظفين.1

  

  من هي الجهة المسؤولة عن المؤسسة ؟. 11

  أخرى. 4  مدير تنفيذي. 3  هيئة إدارية . 2  مجلس إدارة. 1

  ؟" مجلس اإلدارة" ما هي طريقة اختيار الجهة . 12

  توافق. 4  موظفين . 3  تعيين. 2  انتخاب . 1

  ؟"االنتخاب" اعيد إجراء االختيارما هي مو. 13

  غير ذلك. 5  كل أربع سنوات . 4  كل ثالث سنوات . 3  كل سنتين . 2  سنوي. 1

  ما آخر تاريخ استالم اإلدارة الحالية ؟. 14

  قبل ثالث سنوات. 4  قبل عامين. 3  قبل عام. 2  العام الحالي. 1
أكثر من . 5

  ذلك

  ) اختيار أكثر من خياريمكن( ما هي مصادر تمويل المؤسسة ؟. 15

  هبات ومساعدات محلية. 3  مشاريع خاصة. 2  تمويل ذاتي اشتراكات األعضاء. 1

    تمويل حكومي. 5  تمويل من مؤسسات دولية. 4

  هل هناك لجنة مختصة بالصحافة واإلعالم؟. 16

    مشتركة مع العالقات العامة. 3  ال. 2  نعم. 1

  )ختيار أكثر من خيار يمكن ا(إن كان نعم هل دورها ؟ . 17

  االتصال مع الصحفيين. 1
متابعة ما ينشر عن . 2

  المؤسسة
  متابعة ما ينشر عن المؤسسات المماثلة. 3

  توثيق وأرشفة األخبار التي تنشر عن المؤسسة. 5  توزيع أخبار ونشاطات الجمعية على المؤسسات الصحفية. 4

    إصدار نشرة خاصة بالمؤسسة. 6
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   لجنة متخصصة بالعالقات العامة باعتقادك السببإذا ال يوجد. 18

  أسباب أخرى. 4  عدم وجود لجان. 3  عدم وجود كفاءة. 2  عدم الضرورة. 1

  

 عالقة المؤسسة الشبابية بالصحف: القسم الثالث
 
  هل للمؤسسة اشتراك في أي من الصحف ؟. 1

        ال. 2  نعم. 1

  )خياريمكن اختيار أكثر من (إن كان نعم ما هي ؟ . 2

  )حدد....... (.:أخرى. 4  الحياة الجديدة      . 3األيام  . 2القدس              . 1

  إذا كانت اإلجابة ال لماذا؟. 3

  أسباب أخرى. 4  االعتماد على االنترنت. 3  عدم وجود موازنة للصحف. 2  عدم الضرورة. 1

  من المسؤول عن العالقة مع الصحف؟. 4

  حسب الموقف. 4  مدير الجمعية. 3  مسؤول العالقات العامة. 2  رئيس الجمعية. 1

  ما هي عالقة المؤسسة بالصحف اليومية التالية؟. 5

  ال عالقة. 4  سيئة. 3  جيدة. 2  ممتازة. 1  :القدس

  ال عالقة. 4  سيئة. 3  جيدة. 2  ممتازة. 1  :األيام

   عالقةال. 4  سيئة. 3  جيدة. 2  ممتازة. 1  :الحياة الجديدة

  )يمكن اختيار أكثر من خيار( كيفية نشر أخبار المؤسسة في الصحف؟ . 6

  توزيع األخبار مكتوبة على الصحف   . 2االتصال هاتفيا مع الصحف لتغطية األخبار     . 1

  ال يوجد نظام محدد. 4  من خالل االتصال الشفوي                   . 3

  في الصحف؟كيفية نشر نشاطات المؤسسة . 7

  تربط الصحف نشر أخبار المؤسسة بنشر اإلعالنات الخاصة بها فيها. 8

  ال أعرف  نهائياً. 4  نادراً. 3  غالباً. 2  دائماً. 1

  ما هو معدل المواد الصحفية التي تخص الجمعية. 9

  غير منتظم. 4  مرة في الشهر. 3  مرة كل أسبوعين. 2  مرة في األسبوع. 1

  

  )يمكن اختيار أكثر من خيار( لمواد الصحفية الصادرة عن المؤسسة؟ ما هي نوعية ا. 10

  )حدد... (.:أخرى. 5 مقابالت مع المسؤولين   . 4  تحقيقات. 3  تقارير موسعة  . 2أخبار  . 1

  ما هي أهم  المواد النشاطات التي تنشرها الصحف. 11

.... .:أخرى. 5  ة        رياضي. 4  تنموية      . 3  ثقافية     . 2. 1
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  )حدد(اجتماعية  

  أي المجاالت أكثر قبوالً للنشر لدى الصحف . 12

  مواقف المؤسسة     . 2  نشاطات المؤسسة   . 1
تصريحات عن . 3

  مسؤولين     

    )حدد........... (.:أخرى. 5  االحتفاالت في المناسبات    . 4

  حوثالقضايا التي تهتم بها الصحف من وجهة نظر المب. 13

القضايا . 1

  السياسية

  القضايا. 2

  االجتماعية
  النشاطات الرياضية. 4  القضايا الثقافية. 3

.... .:أخرى. 5

  )حدد(

  دور الصحف في المواد المنشورة يقتصر على. 14

  تنقيح المواد ونشرها    . 2  نقل األخبار كما هي   . 1
نقد المواد . 3

  المرسلة    

   لدعوات المؤسسة لتغطية نشاطاتها ؟ما مدى استجابة الصحف. 15

    دون المتوسط. 4  متوسط. 3  جيد. 2  ممتاز. 1

  ما مدى التزام الصحف بنشر ما ترسلونه لها من أخبار ومواد؟. 16

ال يتم االلتزام     . 3تعديل وتحرير المواد بما يخدم الخبر       . 2  التزام كامل                 . 1

    ال تقبل المواد المرسلة من قبلنا. 5 ادة بما يخدم سياسة الجريدة  تحرير الم. 4

  كيف تقيمون دور الصحف في دعم مؤسستكم ؟. 17

    ال دور لها. 4  متوسط              . 3  جيد              . 2  ممتاز              . 1

  هل لكم لقاءات مع مراسلي الصحف في منطقتكم ؟. 18

  ال يوجد لقاءات. 5  أحياناً. 4  عند الضرورة    . 3  في المناسبات     . 2          باستمرار     . 1

  في حال كان الجواب ال لماذا ال توجد لقاءات؟. 19

  تقصير من قبل المؤسسة. 3  عدم وجود ضرورة . 2  إهمال المراسلين للمؤسسة . 1
.... .:أخرى. 4

  )حدد(

  هل توثقون ما ينشر عنكم في الصحف؟. 20

  نهائياً. 4  نادراً        . 3  غالباً           . 2  دائماً        . 1

  هل توثقون ما تنشره الصحف عن المؤسسات الشبابية؟  . 21

  نهائياً. 4  نادراً        . 3  غالباً           . 2  دائماً        . 1

  ) خياريمكن اختيار أكثر من( المواد المنشورة في الصحف تهتم بتنمية . 22

  احترام القانون  . 3  تنمية العالقات االجتماعية   . 2  األداء اإلداري   . 1

    )حدد........... (.:أخرى. 5  العمل الجماعي   . 4

  )يمكن اختيار أكثر من خيار( ما هي الموضوعات المنشورة في الصحف التي تعنى بها مؤسستكم ؟. 23

المهارات اإلدارية   . 3  مؤسسات المماثلة   نشاطات ال. 2  موضوعات السياسية   . 1

    )حدد........... (.:أخرى. 5  االنتخابات ومبادئ الديمقراطية     . 4

  ) لألقل اهتماما3 لألكثر اهتماما ورقم 1أعط رقم . (رتب الصحف التالية حسب اهتمامها بالمؤسسات الشبابية. 24
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    الحياة الجديدة    األيام    القدس

  ) لألقل اهتماما3 لألكثر اهتماما ورقم 1أعط رقم . (لصحف التالية حسب اهتمامها بالقضايا الشبابيةرتب ا. 25

    الحياة الجديدة    األيام    القدس

  اقتراحات لتطوير العالقة ما بين المؤسسات الشبابية والصحف. 26

1...............................................................................................................  

2............................................................................................................  

3...............................................................................................................  
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  استمارة مقابلة مسؤولي تحرير الصحف اليومية :3.1ملحق 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

  

  استمارة مقابلة

  خاصة بالصحف اليومية في فلسطين

  
 

  : في موضوع بحث بعنوان
  
  
  
  

دور الصحافة اليومية الفلسطينية المكتوية في دعم وتنمية 

  ". الشبابية في فلسطينالمؤسسات
 

  

  

  

  عاطف محمد أبو الرب :إعداد الطالب

  .أبو ديس/ في معهد التنمية المستدامة في جامعة القدسير طالب الماجست

  

  

  

  

  وداد البرغوثي. إشراف د

المحاضر في قسم الصحافة واإلعالم في جامعة بير زيت
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  معلومات تخص مقدم البيانات: القسم األول
 

   :االسم )1

  ريدة اسم الج )2

  الوظيفة  )3

  تاريخ االلتحاق بالعمل )4

  

  : معلومات حول الصحيفة: القسم الثاني

  :أسئلة عامة حول الصحيفة

  

  ما هي طبيعة الجهة المالكة للصحيفة؟ / الملكية  )1

  ما هي إيرادات الجريدة؟ / إيرادات الجريدة )2

  هل هناك دعم ومساعدات تحصل عليها الصحيفة؟ وما هي طبيعة هذه المساعدات؟  )3

  هل الجريدة بمواردها الحالية قادرة على االستمرار؟ / قدرة الصحيفة على االستمرار بالصدور )4

  ما هي األقسام اإلدارية للجريدة، من حيث تصنيف الموظفين؟ / أقسام الجريدة إدارياً  )5

  ما هي األبواب واألقسام الفنية في الجريدة من حيث الموضوعات التي تتناولها؟  )6

  

  : تراتيجية الصحيفةالقسم الثالث إس

  

  ما هي إستراتيجية الصحيفة تجاه المسؤولية االجتماعية بشكل عام؟أ )1

  هل هناك توجه محدد للجريدة حيال قضايا المجتمع، وما هي طبيعة هذا التوجه؟ )2

  هل لدى الجريدة رؤيا خاصة تتعلق بالشباب والمؤسسات الشبابية؟ )3

  الرياضية، وكيف؟هل هناك حيز للمؤسسات الشبابية خارج الصفحات  )4

  ما هي أكثر المؤسسات الشبابية حظاً فيما تنشر الصحيفة؟  )5

  هل هناك محرر خاص لقضايا الشباب ومؤسسات الشباب؟  )6

كيف يتم تغطية األخبار المتعلقة بالمؤسسات والقضايا الشبابية، ما هو مصدر الصحيفة  )7

 للحصول على األخبار؟ 

سسات، هل يتم اعتمادها أم تعمل الصحيفة في حال حصلت الصحيفة على تقارير من المؤ )8

على الحصول عليها بطرق أخرى، يعني هل تثق الصحيفة بالمواد اإلعالمية التي تصلها من 

  المؤسسات؟ 
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  هل هناك حيز مخصص لقضايا الشباب في الصحيفة ؟ )9

هل يوجد لدى الجريدة ملحق خاص بقضايا الشباب، وإن لم يكن ملحق، هل سبق وكان،  )10

   فلماذا، وهل لدى الجريدة تصور إلصدار ملحق في المستقبل؟ وإن كان ال
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