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 التقديرشكر و

 تتبعثر...  كممات في ليجمعيا الحروؼ يخط أف قبؿ ليفكر اليراع يتوقؼ المحظات ىذه مثؿ في
 سطور في تجميعيا يحاوؿ أف وعبثاً  األحرؼ

 تجمعنا وصور الذكريات مف قميالً  إال المطاؼ نياية في لنا يبقى وال الخياؿ في تمر كثيرة سطوراً 
 ............. جانبنا إلى كانوا برفاؽ

 الحياة غمار في األولى خطوتنا نخطو ونحف ووداعيـ شكرىـ عمينا فواجب

 و عممنا دروب في شمعة أشعؿ مف كؿ إلى والعرفاف الشكر بالجزيؿ ونخص

لى  دربنا لينير فكره حصيمة مف وأعطى المنابر عمى وقؼ مف وا 

 .أجمنا مف بذلتموه ما عمى الجزيؿ بالشكر أتوجو الكراـ األساتذة إلى

 أحمد أبو دية : الدكتور

 واالحتراـ. التقدير كؿ مني خير فمو كؿ عنا اهلل فجزاه ىذه الرسالو عمى باالشراؼ تفضؿ الذي

 وزودنا المساعدة يد لنا ومد العوف لنا وقدـ لبحثا ىذا إتماـ عمى ساعد مف كؿ أشكر وكذلؾ
  البحث ىذا لتماـ الالزمة بالمعمومات
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  ممخص

عمى التفاعؿ مع المنشورات  الجرائـ اللكترونية مدى تأثير قانوفىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 

انة مكونة مف استبقامت الباحثة ببناء ، و السياسية لمناشطيف والعالمييف عمى منصة الفيسبوؾ

وىي: الجنس، والعمر، الدرجة  المعمومات والبيانات الشخصيةقسميف، حيث تضمف القسـ األوؿ 

العممية، والمؤسسة التي يعمؿ بيا الصحفي، وعدد المتابعيف لمصفحة الشخصية، والمواضيع التي يتـ 

طالع الصحفي عمى تناوليا، ولغة الصفحة الشخصية لمصحفي، بالضافة إلى ثالثة أسئمة تناولت ا

 قانوف الجرائـ اللكترونية، والعقوبات الواردة فيو، ومدى تأييد الصحفي لتطبيؽ القانوف.

( صحفي وصحفية تـ 100الكمي، تكونت عينة الدراسة مف ) المنيج الوصفي الباحثة استخدمتو 

، وقد تـ اختيارىا بطريقة عشوائية مف مجتمع الدراسة مف محافظات الخميؿ وبيت لحـ وراـ اهلل

 ( استمارة تـ توزيعيا.100استمارة مف ) 76استرداد 

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع أف مستوى وتوصمت الدراسة إلى 

تأثير قانوف  وكذلؾ ظيرت النتيجة متوسطة فيجاء بدرجة متوسطة،  المحتوى السياسي في فيسبوؾ

عمى المحتوى المنشور ، و عمى الصحفييف والمدونيف عمى الصفحات االلكترونيةالجرائـ االلكترونية 

 .االلكترونية عمى التفاعؿ مع الصفحاتو  عمى الصفحة االلكترونية

العقوبات التي يتضمنيا القانوف رادعًا أماـ تناوؿ الصحفييف والمدونيف لبعض  حيث شكمت

عمى  مما أثرعقوبات التي يفرضيا القانوف خشية مف ال، كما ظير أف ىناؾ الموضوعات السياسية

 والمدونيف وحرية الرأي والتعبير. نشاط الصحفييف



 د

 

ىي مواضيع  يعتمدىا الصحفييف في صفحاتيـ الشخصية عمى الفيسبوؾأكثر المواضيع التي أف و 

 أصبح لدى الصحفييف والمدونيفاجتماعية، وتالىا المواضيع السياسية وتالىا المواضيع الثقافية، و 

 والمدونيف الصحفييف لدى إدراؾ وىناؾ، رقابة ذاتية عمى ما يتـ نشره بسبب قانوف الجرائـ االلكترونية

 اللكترونية، الصفحات عمى المنشورات عمى اللكترونية الجرائـ بقانوف القرار يفرضيا التي لمقيود

 بالمضاميف لمتحكـ وسعييا الصفحات ىذه محتوى عمى الرقابة بوجود والمدونيف الصحفييف وشعور

 نظرية مقوالت إلى بوضوح يشير ما وىو الحاكمة، لمسمطة ناقدة وليس مؤيدة تكوف بحيث المنشورة

 .المجاؿ ىذا في البوابة حارس

عادة النظر في المواد التي يتضمنيا قانوف الجرائـ ى النتائج السابقة توصي الباحثة إعمبناًء 

ة الرأي والتعبير، وأف يتـ تطبيؽ قانوف الجرائـ اللكترونية مع االلكترونية والتي تشكؿ قيدًا عمى حري

مراعاة حرية الرأي لدى الصحفييف بشرط أف يتـ تحري الصدؽ في كؿ ما يتـ نشره عمى مواقع 

التواصؿ االجتماعي، تعزيز الحوار بيف نقابة الصحفييف والسمطات الرسمية لزالة مخاوؼ الصحفييف 

 ف عبارات فضفاضة.حوؿ ما يتضمنو القانوف م
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Impact of the Palestinian Cybercrime Act of 2018 on political content in 

Facebook: Journalists and bloggers model 

Prepared by: Areej JamalHsaanSarhana 

supervision: Dr. Ahmed AboDayya 

Abstract 

The study aimed to identify the impact of the Electronic Crimes Law on the 

interaction with the political publications of activists and media on the 

Facebook platform. The researcher constructed a questionnaire consisting of 

two sections. The first section included personal information and data: 

gender, age, degree, , The number of followers of the personal page, the 

topics covered, the language of the journalist's personal page, and three 

questions about the journalist's knowledge of the cybercrime law, the 

penalties contained therein, and the journalist's support for the law. 

The researcher used the quantitative descriptive method. The study sample 

consisted of 100 journalists and journalists randomly selected from the study 

community from the governorates of Hebron, Bethlehem and Ramallah, and 

76 forms were retrieved from (100) distributed forms. 

The study found that the level of impact of the new electronic crimes law on 

the interaction with the political content in Facebook came to a medium 

degree, as well as the medium result in the impact of the Electronic Crimes 

Law on journalists and bloggers on the web pages, and the content published 

on the web page and interact with the web pages. 

The penalties imposed by the law were a deterrent to journalists and 

bloggers. It also appeared that there was fear of sanctions imposed by law, 



َ 

 

which affected the activity of journalists, bloggers and freedom of opinion 

and expression. 

And that the most topics that journalists rely on their personal pages on 

Facebook are social topics, followed by political topics followed by cultural 

topics. Journalists and bloggers have self-censorship of what is published 

because of the Electronic Crimes Law. Publications on the web, and the 

feeling of journalists and bloggers of the existence of censorship on the 

content of these pages and its attempt to control the contents published so as 

to be supportive and not critical of the ruling authority, which clearly refers 

to the arguments guard theory His father in this area. 

Based on the above results, the researcher recommends reviewing the 

articles contained in the Electronic Crimes Law, which constitute a 

restriction on the freedom of opinion and expression, and that the Electronic 

Crimes Law is applied with due regard to the freedom of opinion of 

journalists provided that the truth is investigated in all that is published on 

social networking sites, Strengthen the dialogue between the Journalists 

Syndicate and the official authorities to eliminate journalists' concerns about 

the loose wording of the law. 
 



1 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ األكؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مشكمة الدراسة كأىميتيا

 المقدمػة  1.1

ـ وقد أثار ىذا القانوف النظر لما تضمنو مف 2017صدر قرار قانوف الجرائـ االلكترونية في عاـ 

رأي والتعبير موجة كبيرة مف االنتقادات مف قبؿ النقابات المينية ومؤسسات قيود عمى حريات ال

المجتمع المدني والمؤسسات المدافعة عف حقوؽ النساف خاصة وأف إقراره جاء دوف حوار مجتمعي 

وفي فترة زمنية قياسية، ونظرًا لمضغوط الداخمية والخارجية التي مورست عمى الحكومة الفمسطينية تـ 

 عديالت ميمة عمى القانوف.إدخاؿ ت

سيما  ال، وتعديالتوـ 2003المعدؿ لسنة  األساسيحكاـ القانوف ألاستنادًا ـ 2018/ 29/4في و 

ـ، بشأف الجرائـ 2017لسنة  (16)وعمى أحكاـ القرار بقانوف رقـ  منو، (43)أحكاـ المادة 
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نحو "مكافحة  تـ توجيييا( مادة 57قانوف الجرائـ اللكترونية الذي يتكوف مف ) تـ تعديؿ ،اللكترونية

صؿ إلى األشغاؿ الشاقة المؤبدة ضد مف يرتكب حكـ ي" حيث تناوؿ ىذا القانوف بالجرائـ اللكترونية

"جرائـ إلكترونية" كػ"نشر أو مشاركة ما مف شأنو الخالؿ بالنظاـ العاـ، أو تعريض سالمة الوطف 

)الوقائع  أو تعطيؿ أحكاـ القانوف األساسي ،وأمنو لمخطر، أو منع السمطة مف ممارسة أعماليا

 (2018الفمسطينية، 

األحكاـ التي وردت في ىذا القرار بالقانوف المذكور مف شأنيا المس و العديد مف النصوص  فإ

بالحريات، خاصة حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والنشر تحت طائمة العقوبات التي ينظميا 

لفئة الشباب  وبات السالبة لمحرية )االعتقاؿ السياسي( وعمى وجو التحديدالقانوف الجديد خاصة العق

ىذا القانوف ىو خرؽ لمحريات اللكترونية، وأنو استيداؼ بشكؿ أساسي لمجسـ ف الناشط إعالميًا، وأ

 ي.الصحاف

نشطاء ل تمت في الفترة األخيرة بموجب قرار قانوف الجرائـ اللكترونيةحاالت االعتقاؿ الكثير مف إف 

لبعض سموكيات السمطة الوطنية وأجيزتيا األمنية عمى وصحفييف عمى خمفية آرائيـ وانتقاداتيـ 

وىو ما يثير الكثير مف االنتقادات واالعتراضات عمى القانوف المذكور ، وسائؿ التواصؿ االجتماعي

ابة الصحافييف رئيسة : األولى ىي إقراره دوف مشاورة نق جوانب ةفي ثالث حيث تمثؿ االعتراضات 

و عمى "مواد ئحتواأأو مؤسسات المجتمع المدني، أو حتى إطالع المواطنيف عميو، أما الثانية ف

عمى نطاؽ واسع استنادا لعبارات فضفاضة، واألخيرة ىي إعطاء و خطيرة" تجّرـ كثيرا مف الممارسات 

ى الخصوصيات منيابة والشرطة في التفتيش والتنصت والحجب واالطالع عملصالحيات واسعة 

 (.2017الشخصية دوف رقابة قضائية كافية ) اشتيوي،
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الف الموقعة عمييا مثؿ العوىو ما يتناقض مع التزامات فمسطيف في المعاىدات والمواثيؽ الدولية 

"لكؿِّ شخص حؽُّ التمتع بحرية  عمى أف و( من19المادة ) نص فيالعالمي لحقوؽ النساف الذي ي

يتو في اعتناؽ اآلراء دوف مضايقة، وفي التماس األنباء  الرأي والتعبير، ويشمؿ ىذا الحؽ حرِّ

يعني أف الحكومة  وىذا ،ما اعتبار لمحدود"واألفكار وتمقِّييا ونقميا إلى اآلخريف، بأيَّة وسيمة ودون

 )العالف العالمي لحقوؽ النساف،تيا المعمنة ضد القوانيف الدوليةالفمسطينية تستمر في انتياكا

1948). 

"مدى تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى المضاميف السياسية لدى  في معرفة ه الدراسةىذوتيتـ 

التعرؼ عمى ماىية قانوف الجرائـ اللكترونية  مف أجؿالناشطيف السياسييف عبر الفيسبوؾ"، 

قبؿ مف خاصة القانوف عمى حرية الرأي والتعبير ىذا الفمسطيني الجديد، ومعرفة مدى تأثير 

 عمى فيسبوؾ. العالمييف الناشطيف

 مشكمة الدراسة:2.1

قانوف الجرائـ اللكترونية الفمسطيني الجديد تعديؿ 17/4/2018أقرت الرئاسة الفمسطينية بتاريخ 

 القانوف لتنظيـ المعامالت والمواقع اللكترونّية العالمّية ومواقع التواصؿ االجتماعي، وفرض

وؾ العاـ والتحريض في الفضاء اللكتروني، وكذلؾ سد الفراغ القانوني خالؿ بالسمعقوبات عمى ال

مف وضعت واالنتقادات التي  أثار القانوف الجديد حالة مف الجدؿوقد المتعمؽ بالجرائـ االلكترونية. 

بسبب آلية وتوقيت وحيثيات استصدار قبؿ المؤسسات الدولية وخاصة مؤسسات حقوؽ النساف؛ 

قرار القانوف. ح يث تجاىؿ تحفظات الجيات الحقوقية والعالمية والقانونية عمى العديد مف بنوده وا 
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الفضفاضة التي تضيؽ الخناؽ عمى حرية التعبير، وتيدد الناشطيف والعالمييف الفمسطينييف 

 . بسبب آرائيـ ومنشوراتيـ بالمالحقة واالعتقاؿ

عمى التفاعؿ مع  جرائـ اللكترونيةال مدى تأثير قانوف التعرؼ عمى مشكمة الدراسةوعميو تشمؿ 

المنشورات السياسية لمناشطيف والعالمييف عمى منصة الفيسبوؾ )الفضاء التعبيري األكثر حيوية في 

 المجتمع الفمسطيني(.

 لجابة عمى األسئمة الفرعية التالية:بابالضافة إلى السؤاؿ الرئيس لمدراسة توصي 

 :الدراسةسػئمة أ3.1

 في فيسبوؾ؟الصحفييف والمدونيف  صفحات قانوف الجرائـ االلكترونية عمىما مستوى تأثير  -1

المحتوى مف خالؿ  صفحات الصحفييفكترونية عمى ما مستوى تأثير قانوف الجرائـ االل -2

 ؟عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ"المنشور 

االجتماعي  التواصؿصفحات ئـ االلكترونية عمى التفاعؿ مع ما مستوى تأثير قانوف الجرا -3

 ؟فيسبوؾ لمصحفييف والمدونيف

المواضيع التي يعتمدىا الصحفييف في و تأثير قانوف الجرائـ اللكترونية عمى طبيعة ما ى -4

 صفحاتيـ الشخصية عمى الفيسبوؾ؟
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 : الدراسة فرضيات 4.1

أثير تبيف استجابات أفراد العينة حوؿ ( α ≤ 0.05)عند مستوى توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةال 

 وفقاً  التفاعؿ مع المحتوى السياسي في فيسبوؾ مع 8008لعاـ قانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني 

 :اتغير تلم

  الجنس 

 .العمر 

 .الدرجة العممية 

 .المؤسسة التي يعمؿ بيا الصحفي 

 عدد المتابعيف 

 : الدراسةأىداؼ 5.1

 تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

انوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع المحتوى تأثير ق قياس مدى -1

 .السياسي في فيسبوؾ

 فيالصحفييف والمدونيف صفحات مستوى تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى  قياس -2

 الفيسبوؾ.

صفحات الصحفييف والمدونيف مف  ترونية عمىمستوى تأثير قانوف الجرائـ االلكقياس  -3

 الفيسبوؾ. في المنشور المحتوى خالؿ
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 المواضيع التي يعتمدىا الصحفييف في صفحاتيـ الشخصية عمى الفيسبوؾ التعرؼ عمى -4

 :الدراسةأىمية 6.1

، الذي ـ2017قانوف الجرائـ اللكترونية ب مف خالؿ تسميط الضوء عمى القرارف أىمية الدراسة متك

ـ، 2017-7-11يز التنفيذ بتاريخ ـ والذي دخؿ ح 2017-6-25أقره الرئيس محمود عباس بتاريخ 

براز أثره مناشطيف العالمييف مف مدونيف وصحفييف عمى القانوفلفعاؿ المتمثمة األمعرفة ردود لو  ، وا 

 خاصة وأنو تـ بقانوف لتوقيؼ منصة التواصؿ االجتماعي "الفيسبوؾ"  عمى تفاعؿ العالمييفعمى 

 .بالنشر عمى صفحاتيـ عمى الفيسبوؾو لصحفي واعتقاؿ صحفييف في قضايا مختمفة متعمقة بالعمؿ ا

وكذلؾ مف شأف ىذه الدراسة أف تفيد المعنييف بالحريات العالمية والسياسية في فمسطيف خاصة 

في مجاؿ النقابات المينية )نقابة الصحفييف، ونقابة المحاميف( والمؤسسات األىمية الرسمية العاممة 

مى مواقؼ الناشطيف العالمييف مف ىذا القانوف والقيود الدفاع عف الحقوؽ والحريات في التعرؼ ع

 التي يفرضيا عمى التفاعؿ السياسي لمشباب في فمسطيف. 

 مفاىيـ الدراسة كمصطمحاتيا: 7.1

 والمصطمحات عمى النحو التالي:مف المفاىيـ  عدداً  تتضمف الدراسة

تي تسمح لممشترؾ فييا بإنشاء منظومة مف الشبكات اللكترونية الىي ": مكاقع التكاصؿ االجتماعي

موقع خاص بو، ومف ثـ ربطو مف خالؿ نظاـ اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخريف لدييـ 

 (. 23، 2003)راضي، "االىتمامات واليوايات نفسيا أو جمعو مع أصدقائو
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شبكات التواصؿ االجتماعي ىي مجموعة مف المواقع وتعرؼ مواقع التواصؿ االجتماعي بأنيا 

رونية تساعد مرتدييا عمى تكويف عالقات مختمفة بيف المستخدميف، حيث تمكنيـ مف تبادؿ االلكت

المعمومات والممفات والصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتعميقات، كؿ ىذا يتـ في عالـ افتراضي، 

، 2013)فمحي، واالنستغراـ والتويتر الفيسبوؾ يقطع حاجز الزماف والمكاف, وأىـ ىذه الشبكات:

177) . 

(: موقع اجتماعي عمى شبكة االنترنت لتكويف األصدقاء الجدد واالنضماـ koobeaaF)الفيسبكؾ

إلى مجموعات مختمفة عمى شبكة الويب ويمكف لممشتركيف االشتراؾ في شبكة أو أكثر، وىذه 

ألعضاء الذيف ىـ في نفس الشبكة، ويمكف ليـ أف يضيفوا باالشبكات تتيح لممستخدميف االتصاؿ 

 (.2012،8صدقاء لصفحاتيـ ويتيحوا ليـ رؤية صفحاتيـ الشخصية )الرعود، أ

جرائـ االنترنت وشبكات المعمومات الدخوؿ غير المشروع إلى بيا فيقصد  : الجرائـ اإللكتركنية

مثؿ تزييؼ البيانات أو  تالمعموماالشبكات الخاصة، والعبث في البيانات الرقمية التي تحتوييا شبكة 

وامتالؾ أدوات أو كممات سرية لتسييؿ ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ التي تمحؽ ضررا  حوىا،إتالفيا وم

بالبيانات والمعمومات ذاتيا، وكذلؾ بالنسبة لمبرامج واالجيزة التي تحتوييا وىي الجرائـ التي تمعب 

نية رقـ فييا اللكترونية المعموماتية دورا رئيسا في مادياتيا.)القرار بقانوف الجرائـ االلكترو 

10،2018). 

: " لكؿ إنساف الحؽ في اعتناؽ آراء، دونما مضايقة، والتعبير عنيا بأية وسيمة حرية الرأم كالتعبير

(. فيي تتضمف حرية الرأي 19ودونما اعتبار لمحدود" ) نص العالف العالمي لحقوؽ النساف، مادة 
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رساؿ المعموم ات، مف خالؿ وسائؿ العالـ والتعبير وفؽ النصوص الدولية، الحؽ في تمقي وا 

ا بالممارسات الحاكمة لوسائؿ العالـ كافة، قالمختمفة بحرية، وترتبط حرية الرأي والتعبير ارتباط وثي

 (.1993ومنيا ضمانات حرية الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية  )أرسالف، 

طرح أفكارىـ والتعميؽ  الؿخمف  الرأيالمشاركة في  المواطنيف جميعإمكاف ىي  :التفاعؿ السياسي

ومف أىـ  وكيفية البحث عف المعمومات، التواصؿ والتفاعؿ مع المسؤوليف عف الموقع، ،عمييا

 ،Facebookوفيسبوؾ  twitterمف تويتر االجتماعيةالتفاعمية ىو ما يربط المواقع بالشبكات 

 (27، 2014)قشور وبشير،  Blogs والمدونات

 حدكد الدراسة: 8.1

 تغطي الدراسة الحيز المكاني المتمثؿ في األراضي الفمسطينية وتحديداً  د المكانية:الحدك  -1

 راـ اهلل(  ، بيت لحـ،الخميؿمحافظات )

ىي و  2019وحتى عاـ  2017متدة مف عاـ تغطي الدراسة الفترة الزمنية الم الحدكد الزمانية: -2

( الذي 16مسطيني الجديد المتمثؿ بقرار رقـ )إقرار قانوف الجرائـ اللكترونية الفالفترة التي تـ فييا 

 .2017/6/25يس الفمسطيني في تاريخ صادؽ عميو الرئ
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 محتكيات الدراسة: 9.1

 تتألؼ الدراسة مف أربعة فصوؿ عمى النحو التالي:

مؿ عمى مقدمة ومشكمة الدراسة، وأسئمة الدراسة، وفرضيات الدراسة، وأىداؼ تالفصؿ األوؿ ويش

 يتيا، ومفاىيـ الدراسة ومصطمحاتيا، وحدود الدراسة.الدراسة وأىم

الطار النظري لمدراسة ويعرض لوسائؿ التواصؿ االجتماعي والنظريات  فيعالجالفصؿ الثاني 

العالمية والمالحظات التي وردت عمى إقرار قانوف الجرائـ اللكترونية الفمسطيني والدراسات 

 السابقة.

 ات الدراسة مف حيث مجتمع الدراسة وعينتيا وأداة الدراسة.إجراء فيوضحأما الفصؿ الثالث 

 ويتناوؿ الفصؿ الرابع تحميؿ نتائج االستمارة وفرضياتيا.

 أما الفصؿ الخامس فيو عرض لنتائج الدراسة والتوصيات.
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 الفصؿ الثاني

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اإلطار النظرم كاألدبيات السابقة

 اإلطار النظرم 1.2

اقتصادية  وأالعديد مف األبعاد التي قد تكوف سياسية  يتضمفإف ظاىرة العالـ االجتماعي الجديد 

اجتماعية ولكف في ىذا البحث سيتـ دراسة العالـ االجتماعي مف منظور سياسي بمعنى آخر  وأ

، فقد ساىمت مواقع التواصؿ األوضاع السياسية في دولة فمسطيفتأثيره عمى  التركيز عمى دراسة

االجتماعي وأبرزىا الفيسبوؾ في دمج التفاعالت السياسية ما بيف المواطف والحكومة وىذا األمر 

)أبو  2011ظير بوضوح كبير في التحوالت السياسية التي شيدىا العالـ العربي منذ بداية عاـ 

 .(2015يعقوب، 

لقد أحدث العالـ االجتماعي الجديد ثورة في طريقة التواصؿ والتنظيـ السياسي بسبب تالشي 

مف منتجي ومستيمكي وسائؿ العالـ  المالييفالحواجز أماـ إنتاج وتوزيع المعمومات وأصبح 

براز الرأي الخاص والتعم الحديث قادريف عمى التنظيـ والتواصؿ، بر يـ في بمدانيـ عبـ والمشاركة وا 

صفحاتيـ الشخصية بكفاءة لـ يسبؽ ليا مثيؿ، فمع وجود التكنولوجيا الرقمية الحديثة تـ تمكيف 

بداء الرأي في مختمؼ المجاالت.  أصبحت التكنولوجيا و األفراد الميمشيف مف المشاركة السياسية وا 
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اركة السياسية ر السياسي وأدى ىذا إلى توسيع مستوى المشيالرقمية والعالـ االجتماعي أداة لمتغي

 .(2008)صادؽ،  فيما يسمى بحرية التعبير والرأي جديداً  وأظير مجاالً 

رف العشريف واخر القأيرت مواقع التواصؿ االجتماعي في عندما أصبح النترنت متاحًا لمجميع، ظ

ذ سيمت العممية لألفراد بإنشاء صفحات أو إي بدايات القرف الحادي والعشريف فت فالوتطورت بشكؿ 

جموعات أو حسابات شخصية عمى ىذه المواقع التي يمكف استخداميا عف طريؽ صفحات ويب م

عمى جياز الحاسب أو تطبيقات عمى األجيزة المحمولة التي أصبحت في متناوؿ الجميع وأتاحت 

 .(2، 2018لكؿ شخص اف يكوف لو منصة إعالمية )الدحمة، 

لجميع ا مف قبؿستعماؿ شبكة االتصاالت استخداميا لقد أتاحت الثورة التكنولوجية والعممية وتطور ا

صغر أور المتسارع أصبح بموجبو العالـ ف كاف يوصؼ العالـ بأنو أصبح قرية صغيرة إال أف التطا  و 

وفي شبكة االنترنت انتشرت مواقع لمتواصؿ االجتماعي وكانت فائدة ىذه المواقع أتاحت  ،مف القرية

تجاوز  وقد ،مف الجوانب االجتماعية وأىميا التواصؿ مع األصدقاءفي الكثير ليا االستخداـ المجاني 

 .(2015)يوسؼ، عدد المشتركيف في مواقع التواصؿ االجتماعي أعداد فمكية

الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في التعريؼ بالنشاطات ونشر األخبار  الكثيرةومع الفوائد 

ىؿ واألقارب إال أف ثمة مف يسيء استخداـ مواقع والمقاالت واألبحاث والحوار مع األصدقاء واأل

ر األفكار العنصرية التواصؿ االجتماعي في الساءة والتشيير والسب والشتـ والقذؼ والسرقة ونش

أصبح استخداـ صفحات التواصؿ االجتماعي سالح  ذو حديف  مف ثـو  ،رب شتىآبيدؼ تحقيؽ م

؛ وىو أصبح دمة ما يخشى المشترؾ مف استخدامواألمور السمبية في مق فبجانب اليجابيات أصبحت
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نما أيضًا في قوانيف الجرائـ اللكترونية ، )يوسؼ محؿ تجريـ ليس فقط في قانوف العقوبات، وا 

2015 ،3). 

طالؽ الشتائـ  وقد تنوعت وتعددت الجرائـ اللكترونية فمنيا استخداـ رموز تعبيرية عدوانية، وا 

التحريض عمى الكراىية ومنيا  باألخالؽ أو تمس األديافالمخمة ومحاوالت االبتزاز، ونشر الصور 

 ونشر ثقافة العنؼ والرىاب 

والجريمة اللكترونية ال تختمؼ عف الجريمة العادية التقميدية إال فيما  ندر في ركنيا المادي وخاصة 

متعمقة بالجرائـ فيما يتعمؽ بعنصري المكاف والزماف، وما يتعمؽ بمدى تعاطي  القوانيف القضائية ال

 (.7، 2016العادية وما يمكف تطبيقو مف ىذه القوانيف عمى الجرائـ االلكترونية )الكردي، 

 (Facebookمكقع التكاصؿ االجتماعي )1.1.2

تعرؼ بالعالـ االجتماعي الجديد،  فيسبوؾصؿ االجتماعي عبر االنترنت، مثؿ أضحت مواقع التوا

ور واالنتشار، وقد كاف في بداياتو مجتمعا افتراضيا عمى نطاؽ الذي يشيد حركة ديناميكية مف التط

ضيؽ ومحدود، ثـ ما لبث أف ازداد مع الوقت ليتحوؿ مف أداة إعالمية نصية مكتوبة إلى أداة 

إعالمية سمعية وبصرية تؤثر في قرارات المتأثريف واستجاباتيـ، وبما أف مواقع التواصؿ االجتماعي 

لتحقؽ رغبة كؿ فئة مشتركة في االىتمامات واألنشطة نفسيا، وفي  أسيمت في تفعيؿ المشاركة

تحقيؽ المسؤولية المجتمعية إذا ما أحسف استثمارىا واستغالليا وتوجيييا بشكؿ جيد، فقد استطاعت 

 (.3، 2011)عوض، إلى مشروعات عمؿ جاىزة لمتنفيذ أف تحوؿ األقواؿ واألفكار والتوجيات
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اعية األكثر رواجًا وشعبية حوؿ العالـ. تشير الحصاءات في نياية الفيسبوؾ ىو الشبكة االجتمو 

شيريًا، وذلؾ بارتفاع ” فعاؿ ومتفاعؿ“مميار مستخدـ  1،79إلى وجود  2016الربع الثالث مف عاـ 

فيسبوؾ أيضا الشبكة االجتماعية األكثر رواجًا في البمداف العربية، و ،2015% عف العاـ 16نسبتو 

، ”فعاؿ ومتفاعؿ“مميوف مستخدـ  156إلى وجود ما يقرب مف  2017داية عاـ وتشير الحصاءات ب

ميف في الدوؿ ، الذي كاف فيو إجمالي عدد المستخد2016مميوف مستخدـ مقارنة بعاـ  41بزيادة 

، %55بنسبة … ًا عمى موقع الفيسبوؾالمغة العربية ىي المغة األكثر استخدام، و مميونا 115العربية 

عدد مستخدمي ، و 2017حتى نياية عاـ  % مف السكاف34مف مميوف مستخدـ.  أقؿ –فمسطيف  

حتى نياية  مميوف مستخدـ 1,7موقع التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ في فمسطيف وصؿ مؤخرا الى 

 (.2019ـ )دنيا الوطف، 2018عاـ 

حيػث أنيػا  وباتت مواقع التواصؿ االجتماعي فػي اآلونػة األخيػرة تسػيطر عمػى أوقػات وأفكػار الشػباب،

تعتبػػر سػػيؼ ذو حػػديف فمػػف وجيػػة نظػػر الػػبعض أنيػػا أثػػرت عمػػى العالقػػات االجتماعيػػة وصػػمة الػػرحـ 

بشػػػكؿ سػػػمبي والػػػبعض اآلخػػػر يػػػرى أف اسػػػتخداميا مفيػػػد كػػػالتعرؼ عمػػػى عػػػادات وحضػػػارات وثقافػػػات 

 (.10، 2011الشعوب األخرى )العممي، 

منتجات تكنولوجيا االتصاالت وأكثرىا  وتعد مواقع التواصؿ االجتماعي عبر االنترنت"، مف أحدث

شعبية، ورغـ أف ىذه المواقع أنشئت في األساس لمتواصؿ االجتماعي بيف األفراد، فإف استخداميا 

امتد ليشمؿ النشاط السياسي مف خالؿ تداوؿ المعمومات الخاصة باألحداث السياسية، وكذلؾ الدعوة 

 (.5، 2011إلى حضور الندوات أو التظاىر )عوض، 
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وجييا تالطاقات المتوافرة لدى النساف و ويمكف أف تعمؿ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى تفعيؿ 

حالؿ الجديد مف قيـ وسموؾ، وزيادة مجاالت المعرفة  لمبناء والبداع في إطار "تطوير القديـ وا 

دور ميـ،  لمجميور، وازدياد قدرتيـ عمى التقمص الوجداني وتقبميـ لمتغيير، وبيذا فإف االتصاؿ لو

ليس في بَث معمومات، بؿ تقديـ شكؿ الواقع، واستيعاب السياؽ االجتماعي والسياسي الذي توضع 

 (.21، 2005فيو األحداث" )العبد اهلل، 

تمع، وبخاصة الشباب بجميع بدأ استخداـ تقنيات االتصاؿ ونقؿ المعمومات يتزايد مف قبؿ فئات المج

معات إلى التكيؼ مع ىذه التقنية، وما تفرضػو مف تغيرات في ، فاستدعى ذلؾ أف تسعى المجتفئاتيـ

حيث  القيـ واألخالؽ والمفاىيـ. وتأتي الشبكة العنكبوتية عمى رأس قائمة التقنيات الحديثة مف

االستخداـ والتأثير في طبيعة االتصاالت، وفي نمط الثقافة السائدة في المجتمع، فأصبحت مكونػًا 

لحياة النسانية، وأداة لنقؿ المواد والمعمومات والمفاىيـ الثقافيػة والتربويػة رئيسَا في معظـ أنشطة ا

وغيرىا بيف المجتمعات، مما يؤثر بشكؿ مباشر عمى السموؾ النساني، ونمط العالقات االجتماعيػة، 

 (.3، 8000)شاىيف،  وأنماط التفكير في التعامؿ مع متغيرات ىذا العصر

 ىاتالفيديو و مجموعة مف الصفحات والنصوص والصور : ماعي بأنوعرؼ مكقع التكاصؿ االجتكت

المترابطة وفؽ ىيكؿ متماسؾ ومتفاعؿ ييدؼ إلى عرض ووصؼ المعمومات والبيانات عف جية ما 

ولو عنواف فريد محدد  محدد وال مكاف محدد زماف غيربأو مؤسسة ما، بحيث يكوف الوصوؿ إليو 

 (.89، 8000)مصطفى،  نترنتيزه عف بقية المواقع عمى شبكة اليم
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وتعرؼ أيضا بأنيا:" عبارة عف مجموعة صفحات إلكترونية مرتبطة مع بعضيا البعض يمكف 

كما يمكف  browser webمشاىدتيا والتفاعؿ معيا عبر برامج حاسوبية تدعى المتصفحات 

صفحات موجودة وىذه ال (webعرضيا بواسطة اليواتؼ النقالة عبر تقنية نظاـ التطبيقات الالسمكية)

 (.20، 2011فيما يسمى بالخادـ )آؿ زبراف، 

عبارة عف تطبيقات تكنولوجية حديثة تعتمد عمى الويب مف أجؿ التواصؿ والتفاعؿ بيف بأنيا  وتعرؼ

بيئة ، وىي ، والرسائؿ المرئيةائؿ المكتوبة، والرسائؿ الصوتية المسموعةالبشر عف طريؽ الرس

ميف عبر االنترنت إما عف طريؽ إرساؿ رسائؿ نصية، أو رسائؿ افتراضية لمتواصؿ بيف المستخد

 .(251، 2017، الغرابمي)أو صور أو فيديو صوتية،

شبكات التواصؿ االجتماعي ىي مجموعة مف المواقع مواقع التواصؿ االجتماعي بأنيا  وىي

مف تبادؿ  االلكترونية تساعد مرتدييا عمى تكويف عالقات مختمفة بيف المستخدميف، حيث تمكنيـ

المعمومات والممفات والصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتعميقات، كؿ ىذا يتـ في عالـ افتراضي، 

، 2013)فمحي، واالنستغراـ والتويتر الفيسبوؾ يقطع حاجز الزماف والمكاف, وأىـ ىذه الشبكات:

177). 

تسيؿ التفاعؿ " مجموعة صفحات ويب مرتبطة مع بعضيا البعض التي يمكف أف  ياتعرؼ بأن

النشط بيف األعضاء المشتركيف في ىذه الشبكة االجتماعية الموجودة بالفعؿ عمى االنترنت وتيدؼ 

والتي مف شأنيا تساعد عمى التفاعؿ بيف األعضاء بعضيـ  إلى توفير مختمؼ وسائؿ االىتماـ،
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 دؿ الممفات،تبا الدردشة، الفيديو، ،ىذه المميزات )المراسمة الرسمية بعض، ويمكف أف تشمؿ

 .(2009 ،خميفة) البريد اللكتروني والمدونات( مجموعات النقاش،

مواقع اجتماعية تفاعمية تتيح التواصؿ  ومف خالؿ ما سبؽ تعرؼ مواقع التواصؿ االجتماعي بأنيا

لمستخدمييا مف خالؿ واقع افتراضي اللتقاء األصدقاء والمعارؼ واألىؿ يماثؿ الواقع الطبيعي مف 

تجمعيـ  ،واألجناس ومف كافة أنحاء العالـ يف عالقات مع األصدقاء مف مختمؼ األعمارخالؿ تكو 

وىي عبارة عف منافذ لمتعبير  يتبادؿ  اىتمامات ونشاطات مشتركة بالرغـ مف اختالؼ وعييـ الفكري،

 .وسيمة ميمة في التغيرات المجتمع مف خالليا المشتركوف البيانات والصور والفيديو وأصبحت

مف مجموعات تتألؼ مف أعضاء وتصنؼ عمى أساس القميـ ومكاف العمؿ  الفيسبوؾ وفيتكو 

ثـ يبدأ بالتصفح  اتوالجامعة و بإمكاف المشترؾ الجديد أف يختار أحد تمؾ التصنيفات أو المجموع

واختيار ما يناسبو ويكفي أف تكتب البريد اللكتروني أو اسـ أحد أصدقائؾ في المكاف المخصص 

 (.2010ستجده وتتواصؿ معو )الدماري،  فيسبوؾ كػػاف مشترؾ عمى لمبحث لو

 (:face bookنشأة ) 2.1.2

المدرسػػػػة الثانويػػػػة الػػػػذي درس فػػػػي  زوكربيػػػػرغجػػػػاؾ " مػػػػف فيسػػػػبوؾولػػػػدت الفكػػػػرة األصػػػػمية لمصػػػػطمح "

 (.41، 2012)الرعود،  ـ1984في عاـ "أكاديمية فيمس اكستر" 

 لمػربط بػيف زمػالء الدراسػة، 1995أواخر التسعينات عػاـ  وبدأت الشبكات االجتماعية في الظيور في

لتػػوفر ىػػذه الشػػبكات مجموعػػة مػػف الخػػدمات واسػػتمرت موجػػة ىػػذه الشػػبكات فػػي الظيػػور عمػػى مػػدى 

 مػارؾ زوركربيػرغفي ىػذا العػاـ حيػث تػـ افتتػاح الموقػع وعمػى يػد و  2005ػ 2002- 1999-السنوات
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 ذمػة شػبكة تضػـ طمبػة الجامعػة فػي موقػع واحػد ونفػوىو طالب في جامعة ىارفػارد، وقػد كػاف ىدفػو إقا

التػابع لجامعػة  فػيس مػاتش(الفكرة مػع مجموعػة مػف زمالئػو فػي قسػـ عمػـو الحاسػوب مػف فكػرة موقػع )

ولكػف  يـ بيذا كمخترؽ لمخصوصية،واستخدـ ىذا الموقع صور بعض الطمبة واتَّ  2003ىارفارد سنة 

ؽ عمى الشػبكة، وفػي سػنة امت بعدىا الشركة بشراء نطاق ف فقط قاـ مارؾ بافتتاح الموقع،يبعد أسبوع

 (.2010أماـ أي شخص بالغ مف العمر ثالث عشر عاما )الدماري، فيسبوؾ فتح  2005

 أىمية استخداـ مكاقع االتصاؿ االجتماعي:3.1.2

تتيح ىذه الشبكات المكانيػة لمسػتخدمييا بإرفػاؽ الممفػات والكتابػة حػوؿ مواضػيع محػددة ومعينػة, تيػـ 

المشتركيف اآلخريف في نفس الصفحة وتخدـ مصالحيـ المشتركة, ففي كػؿ المواقػع االجتماعيػة تتػوفر 

إمكانيػػة التعميػػؽ عمػػى المواضػػيع المطروحػػة فييػػا, وىػػذا مػػا يػػدفع زائػػري تمػػؾ الشػػبكات لممشػػاركة بعػػػد 

ة التعريػػػػؼ بأنفسػػػػيـ وكتابػػػػة شػػػػيء عػػػػنيـ كالمينػػػػة واالختصػػػػاص واالىتمػػػػاـ، وىنػػػػاؾ مواقػػػػع اجتماعيػػػػ

متخصصة بمجاالت محددة مثؿ: منتػديات إعالميػة أو ثقافيػة أو تربويػة وغيرىػا تيػـ مجموعػة محػددة 

مػػف النػػاس, كمػػا توجػػد مواقػػع اجتماعيػػة خاصػػة بالتجػػارة والتسػػوؽ, وىػػي أيضػػًا تيػػـ شػػريحة معينػػة مػػف 

يتواصػؿ الناس يرتادونيا ويتفاعموف معيا, يضاؼ إلى ذلؾ نوع جديد مػف الشػبكات االجتماعيػة, التػي 

جػػػػراء محادثػػػػات ونقاشػػػػات وتبػػػػادؿ  فييػػػػا مرتادييػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ اليواتػػػػؼ النقالػػػػة, وتكػػػػويف صػػػػداقات وا 

المعمومات عبر شاشات اليواتؼ النقالة، والمواقع االجتماعية تساعد متصفحييا عمى إنشاء صػداقات 

الطبيعيػػة جديػػدة وتكػػويف عالقػػات فػػي مجػػاالت عديػػدة, بتبػػادؿ األخبػػار والمعمومػػات وتطػػور األحػػداث 

 (.74، 2012والسياسية واالجتماعية )منصور، 
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تقػػػدـ الشػػػػبكات االجتماعيػػػػة أو صػػػػفحات الويػػػب خػػػػدمات عديػػػػدة لمتصػػػػفحييا, فيػػػي تتػػػػيح ليػػػػـ حريػػػػة 

االختيار لمف يريدوف في المشاركة معيػـ فػي اىتمامػاتيـ, وبظيػور شػبكات التواصػؿ االجتمػاعي مثػؿ 

وة مػػف ىػػذه الشػػبكات ومنحػػت متصػػفحييا إمكانيػػات (وغيػػره, توسػػعت الخػػدمات المرجػػface bookأؿ)

واسعة في تبادؿ المعمومات في مجػاالت التعمػيـ والثقافػة والرياضػة وغيرىػا. وىػذه الشػبكات ىػي عبػارة 

عف مواقع إلكترونية اجتماعيػة، ومػف الخػدمات التػي تقػدميا ىػذه الشػبكات ىػي: إتاحػة المجػاؿ لألفػراد 

والتعريػؼ بأنفسػيـ, ومػف ثػـ التواصػؿ مػع اآلخػريف الػذيف تػربطيـ في الدخوؿ إلػى المواقػع االجتماعيػة 

مواقػع  ىػوبيـ اىتمامات مشتركة. وتنقسـ المواقع االجتماعية إلى قسػميف رئيسػيف ىمػا: القسػـ األوؿ: 

تضػػـ أفػػراد أو مجػػاميع مػػف النػػاس تػػربطيـ إطػػارات مينيػػة أو اجتماعيػػة محػػددة, وتعتبػػر ىػػذه المواقػػع 

ؿ إلييا مف عامة الناس, عدا مف ىـ أعضاء في ىذه المواقع التي تتحكـ فييػا مغمقة وال يسمح بالدخو 

مواقػػع  والقسػػـ الثػػاني: ىػػأمػػا شػػركات أو مؤسسػػات معينػػة, وىػػي مػػف تقػػوـ بػػدعوات المنتسػػبيف إلييػػا. 

التواصؿ االجتماعي المفتوحة لمجميع ويحؽ لمف لديو حساب عمى النترنت, االنضماـ إلييػا واختيػار 

لتشػػبيؾ معيػػـ وتبػػادؿ الممفػػات والصػػور ومقػػاطع الفيػػديو وغيرىػػا, ومػػف ىػػذه المواقػػع شػػبكة أصػػدقائو وا

 (.73، 2012( )منصور، face bookأؿ)

كما تبرز أىمية مواقع التواصؿ االجتماعي في أنيا تساعد مستخدمييا عمى متابعػة كػؿ مػا ىػو جديػد 

سػػتخدمييا فرصػػة التواصػػؿ لتبػػادؿ فػػي مجػػاالت الحيػػاة المتعػػددة، فيػػي تػػوفر المعمومػػات التػػي تمػػنح م

األفكار واآلراء، كما حولت المستخدـ ليا مف متمؽ لممعمومات في وسػائؿ العػالـ التقميديػة إلػى منػتج 

 (.33، 2015لممعمومات ومشارؾ بيا كما يشاء وبشكؿ حر لمتعبير عف وجيات نظره )أبو يعقوب، 
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مف أىـ خصائص مواقع التواصؿ و  ي اآلخرمنبر لمرأي والرأتعتبر مواقع التواصؿ االجتماعي  كما

االجتماعي سيولة التعديؿ عمى صفحاتيا، وكذلؾ حرية إضافة المحتوى الذي يعبر عف فكرؾ 

ومعتقداتؾ، والتي قد تتعارض مع الغير، فالمجاؿ مفتوح أماـ حرية التعبير مما جعؿ مواقع التواصؿ 

والتوجيات الشخصية تجاه قضايا األمة االجتماعي أداة قوية لمتعبير عف الميوؿ واالتجاىات 

 .(8000)جرار،  المصيرية

 مفيـك الجريمة االلكتركنية:  4.1.2

عمى الرغـ مف اختالؼ المسميات  ىناؾ العديد مف التعريفات التي تناولت مفيـو الجرائـ االلكترونية،

وذلؾ عمى  ،ئـ االنترنتجرا لي، والجرائـ المعموماتية،الجرائـ المرتبطة بالحاسب اآللتمؾ الجريمة ك

 النحو اآلتي:

ـ الجريمة المعموماتية بأنيا أي فعؿ 2010وقد عرؼ مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني المعد لعاـ 

يرتكب متضمنا استخداـ الحاسب اآللي، أو الشبكة المعموماتية بالمخالفة ألحكاـ ىذا الباب)مشروع 

 (2010 ،قانوف العقوبات

ت وشبكات المعمومات الدخوؿ غير المشروع إلى الشبكات الخاصة، والعبث في فيقصد بجرائـ االنترن

وامتالؾ  عمومات مثؿ تزييؼ البيانات أو إتالفيا ومحوىا،مالبيانات الرقمية التي تحتوييا شبكة ال

أدوات أو كممات سرية لتسييؿ ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ التي تمحؽ ضررا بالبيانات والمعمومات 

ؾ بالنسبة لمبرامج واالجيزة التي تحتوييا وىي الجرائـ التي تمعب فييا اللكترونية ذاتيا، وكذل

 (10،2018المعموماتية دورا رئيسا في مادياتيا.)القرار بقانوف الجرائـ االلكترونية رقـ 
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، إف مصطمح 2001ووفؽ االتفاقية األوروبية بشأف الجريمة السيبرانية التي عقدت في بودابست لعاـ 

ئـ االنترنت" يتناوؿ النشاطات غير القانونية أو غير المشروعة المرتبطة بأجيزة الكمبيوتر "جرا

 (2001وباستخداـ الشبكة العنكبوتية )اتفاقية بودابست،

ـ لـ 2017( لسنة 16ومف الجدير بالمالحظة أف القرار بقانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني رقـ )

نما حدد العديد مف المظاىر والسموكيات وحدد يتطرؽ الى تحديد مفيوـ دقيؽ لم جرائـ االلكترونية، وا 

 ليا عقوبات مناسبة.

وبالمجمؿ فإف كافة التعريفات السابقة تتضمف جانبيف أساسييف ىما مفيوـ الجريمة بمعناىا التقميدي 

 .والجانب اآلخر األداة أو الحيز الذي تمت فيو الجريمة والمتمثؿ في الوسائؿ اللكترونية

 :(15، 2016 )الدحمة،وتحمؿ الجرائـ اللكترونية مسميات عدة، منيا

 . جرائـ الكمبيوتر والنترنت.1

 . جرائـ أصحاب الياقات البيضاء2

 الجرائـ السايبيرية. 3

 جرائـ التقنية العالية . 4
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 أنكاع الجرائـ اإللكتركنية5.1.2

 ، منيا:(2007أنواع لمجرائـ اللكترونية كما بينيا الحمداف )

 :ىي الجرائـ التي يتـ الوصوؿ فييا إلى اليوية اللكترونية لألفراد  جرائـ إلكتركنية ضد األفراد

بطرؽ غير مشروعة؛ كحسابات البريد اللكتروني وكممات السر التي تخصيـ، وقد تصؿ إلى 

بيا ، بيدؼ تيديدىـ وابتزازىـ انتحاؿ شخصياتيـ وأخذ الممفات والصور الميمة مف أجيزتيـ

 ليمتثموا ألوامرىـ، وتسمى أيضًا بجرائـ النترنت الشخصية.

 ىي جرائـ تياجـ المواقع الرسمية لمحكومات وأنظمة شبكاتيا جرائـ إلكتركنية ضد الحككمات :

وتركز عمى تدمير البنى التحتية ليذه المواقع أو األنظمة الشبكية بشكؿ كامؿ، ويسمى 

تستيدؼ المواقع ة، لقراصنة، وغالبًا ما تكوف أىدافيـ سياسياألشخاص المرتكبوف ليذه الجريمة با

 .العسكرية لمدوؿ بيدؼ سرقة معمومات تتعمؽ بالدولة وأمنيا

 والخاصة، وتيدؼ لتالؼ  العامة: ىي جرائـ تستيدؼ المؤسسات جرائـ إلكتركنية ضد الممكية

برامج ضارة ألجيزة ىذه الوثائؽ الميمة أو البرامج الخاصة، وتتـ ىذه الجرائـ عف طريؽ نقؿ 

 المؤسسات باستخداـ الكثير مف الطرؽ كالرسائؿ اللكترونية.

 :ىي اختراقات لألنظمة األمنية الحيوية عمى مواقع النترنت، تكوف جزءا  اإلرىاب اإللكتركني

مف مجيود منظـ لمجوعة مف الرىابييف اللكترونييف أو وكاالت مخابرات دولية، أو أي 

 موصوؿ لممواقع المشفرة والمحجوبة.لمف ثغرات ىذه المواقع واألنظمة  الستفادةجماعات تسعى ل
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 تشمؿ ىذه الجرائـ الكثير مف الممارسات منيا إدخاؿ  االحتياؿ كاالعتداء عمى األمكاؿ: جرائـ

بيانات غير صحيحة أو تعميمات مف غير المشروع التصريح بيا، أو استعماؿ بيانات وعمميات 

ؿ إلييا بغية السرقة مف قبؿ موظفيف فاسديف في الشركات والمؤسسات غير مسموح الوصو 

 المالية. 

 ىي أف يتعرض نظاـ حاسوبي او موقع إلكتروني ما ليجمات حرماف جرائـ االبتزاز اإللكتركني :

مف خدمات معينة؛ حيث يشف ىذه اليجمات ويكررىا قراصنة محترفوف، بيدؼ تحصيؿ مقابؿ 

بتعقب أو مطاردة األفراد  ، ومنيا متعمؽبالجنس متعمؽومنيا ما ىو ، مادي لوقؼ ىذه اليجمات

عف طريؽ الوسائؿ اللكترونية لغاية تعريضيـ لممضايقات الشخصية أو الحراج العاـ أو 

السرقة المالية، وتيديدىـ بذلؾ؛ حيث جمع مرتكبو ىذه الجرائـ معمومات الضحية الشخصية 

 وغرؼ المحادثة وغيرىا. عبر مواقع شبكات التواصؿ االجتماعي

 حرية الرأم كالتعبير في قانكف الجرائـ اإللكتركنية الفمسطيني 6.1.2

ومف االنتقادات حوؿ القيود عمى حرية الراي والتعبير في قانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني ما 

   (:2018الدلو ) ذكره

 ةأي والتعبير، وااللتزامات الفمسطينيغياب نص يؤكد احتراـ قانوف الجرائـ اللكترونية لحرية الر  .1

الدولية نحو ىذا الموضوع، لذا مف الضروري وجود نص يؤكد عمى حرية الرأي والتعبير لتقييد 

 القاضي في تفسيره لممصطمحات المبيمة.
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يتجاوز القرار بقانوف حدود الجرائـ اللكترونية، بإضافة العديد مف الجرائـ العادية إلى مجاؿ  .2

لكترونية، إذ يعتبر أي جريمة استخدـ في ارتكابيا الشبكة العنكبوتية جريمة إلكترونية، الجرائـ ال

خراج النصوص الت وىذا يتطمب اتباع منيجية واضحة في ي ال ترتبط بيا مف التعامؿ معيا، وا 

 قانوف الجرائـ اللكترونية. 

د(، وليس عمى ـر األفعاؿ عمى أساس توقع الخطر )القصتضمف القرار بقانوف نصوصًا تج .3

رة التجريـ، رغـ عدـ وقوع ضرر ناجـ ئفعاؿ في داأساس وقوع الضرر، وىو يدخؿ العديد مف األ

 .عنيا

( حؽ مصادرة األعماؿ الفنية أو األدبية أو الفكرية بأمر قضائي وليس 2فقرة  21جعمت المادة ) .4

لممصادرة، بحكـ قضائي صادر عف محكمة مختصة، وىو ما يجعؿ ىذه األعماؿ أكثر عرضة 

 .ا يمثؿ اعتداء عمى حرية الرأي والتعبير مم

( التدخؿ التعسفي أو غير القانوني في 1فقرة  22قانوف الجرائـ اللكترونية في المادة ) منع .5

خصوصيات الشخص أو شئوف أسرتو أو بيتو أو مراسالتو، إال أنو لـ يحدد عقوبة ىذا الدخؿ، 

 .رةخاصة أنو غالبًا ما يكوف مف جية الدا

( كؿ مف أنشأ موقعًا أو تطبيقًا أو حسابًا إلكترونيًا، أو نشر معمومات 2فقرة  22جرمت المادة ) .6

عمى الشبكة اللكترونية أو إحدى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات، بقصد نشر أخبارًا أو صورًا أو 

ة لألفراد في الحياة الخاصة أو العائمي مرئية، تتصؿ بتدخؿ غير القانوني تسجيالت صوتية أو

لحاؽ الضرر بيـ،  وتعاقب ولو كانت صحيحة، أو تعدى بالذـ أو القدح أو التشيير باآلخريف وا 
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بالحبس أو الغرامة المالية، يالحظ عمى ىذه الفقرة رغـ كفالتيا لحؽ الخصوصية، إال  عمى ذلؾ

 أنيا توسعت في التجريـ عمى القصد دوف اشتراط وقوع الجريمة فعميًا.

مزودي خدمات النترنت تزويد الجيات المختصة بجميع البيانات والمعمومات التي  يمـز القانوف .7

تساعد في كشؼ الحقيقة، بناء عمى طمب مف النيابة أو المحكمة المختصة، وىذا يعني إمكانية 

الحصوؿ عمى بيانات شخصية ال عالقة ليا بالجرائـ اللكترونية، وىو ما يشكؿ إنتياكًا لمعيد 

بالحقوؽ المدنية والسياسية، ولحرية التعبير، ألف األشخاص بصفة عامة  الدولي الخاص

وجيو االنتقادات لمشخصيات العامة، حتى يبعدوا توالصحفييف عمى وجو الخصوص سيتجنبوف 

 عمى بياناتيـ الخاصة.  واالختراؽأنفسيـ عف دائرة التجريـ 

سباب غير واضحة، مثؿ: تيديد ( مف القانوف حجب المواقع اللكترونية أل39جازت المادة )أ .8

األمف القومي والسمـ األىمي والنظاـ العاـ واآلداب العامة، وىي عبارات فضفاضة يمكف تفسيرىا 

عمى وجوه مختمفة، واستغالليا بشكؿ سيء لمحد مف حرية الرأي والتعبير، عممًا أف حجب 

مف  27دة، الذي انعقد في النترنت مداف وفقًا لقرار مجمس حقوؽ النساف التابع لألمـ المتح

 .2016يونيو 

شارات لمقيود التي يفرضيا النساف مذكرة تتضمف العديد مف الوقد قدمت الييئة المستقمة لحقوؽ ا

 القرار بقانوف الجرائـ االلكترونية عمى الحريات الصحفية وذلؾ كما يمي:

حرية الرأي والتعبير بموجب  وية تحت مظمةطفعاؿ والكتابات المن: مف القرار جرمت األ(45المادة )

مصطمحات عامة وفضفاضة والتي تعاقب كؿ مف ارتكب فعال يشكؿ جريمة بموجب أي تشريع نافذ 

باستخداـ الشبكة االلكترونية أو بإحدى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات وبالتالي فتح المجاؿ لتطبيؽ 
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والمذيف يتضمنا تجريما لكتابات والنشر ساريي المفعوؿ  تقانوف العقوبات وقانوف المطبوعا نصوص

وأقواؿ تدخؿ ضمف حرية الرأي والتعبير بموجب مصطمحات عامة وفضفاضة مثؿ جرائـ الذـ والقدح 

طالة المساف وقدح المقامات العميا وقد استخدمت ىذه النصوص لقمع  حرية الرأي والتعبير وحبس  وا 

ذلؾ طالبت الييئة المستقمة لحقوؽ  المواطنيف والصحفييف والناشطيف ومحاكمتيـ جنائيا. وعمى

 النساف العمى تعديؿ نصوص قانوف العقوبات وقانوف المطبوعات والنشر.

( وقد تشكؿ ىذه النصوص 26-22(، المواد )19-17(، المواد )4و 2فقرة  11، المادة )(6المادة )

في  نت وتوسعا غير مبرراً بصيغتيا الحالية تيديدا لحرية الرأي والتعبير وتقييدا الستخداـ شبكة االنتر 

 تجريـ. عف كونياالتجريـ وبالتالي طالبت الييئة بتعديؿ صياغة ىذه النصوص واالبتعاد 

( لكف الفقرة الثانية منيا التي نظمت موضوع رفع أو 21يضا تنظر الييئة بإيجابية إلى نص المادة )أ

ة أو ضد مبدعييا، قد انتقصت مف تحريؾ الدعاوى لوقؼ أو مصادرة األعماؿ الفنية واألدبية والفكري

ضمانة ميمة ليذا الموضوع بجعميا صالحية رفع الدعوى أو تحريكيا بأمر قضائي وليس بحكـ قضا 

بموجب حكـ قضائي فالمصادرة ال تتـ  إال بموجب حكـ قضائي صادر عف محكمة مختصة لذا 

دبية والفكرية ال تجوز إال نوصي بتعديؿ ىذه المادة بالنص عمى أف مصادرة األعماؿ الفنية أو األ

 بحكـ قضائي صادر عف محكمة مختصة.

أو حسابا إلكترونيا، بقصد نشر  (: الفقرة الثانية منو التي جرمت إنشاء موقعا أو تطبيقا32المادة )

أو صور أو تسجيالت صوتية ومرئية فيذه المادة تعتبر بالتدخؿ الغير قانوني في الحياة  خبارأ

نشاء إعمييا التوسع في التجريـ فبمجرد لألفراد ولو كانت صحيحة .فالمالحظ  الخاصة أو العائمية

 موقع أو التطبيؽ بقصد نشر األخبار.
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( مف القرار بقانوف التزامات مزود الخدمة، وجاء في فقرتيا األولى "تزويد الجيات 31المادة )

النيابة أو المحكمة المختصة بمعمومات المشترؾ التي تساعد في كشؼ الحقيقة بناء عمى طمب 

لى معمومات المحتوى إفي كشؼ الحقيقة قد تتضمف الوصوؿ المختصة، حيث أف عبارة" التي تساعد 

 و المحكمة المختصة.أشددة وليس بناء عمى طمب النيابة م لجراءاتا إليوالتي يخضع 

 ( المادة1/34)

ت مراقبة االتصاالت ( الذي ينظـ حاال51مف القرار بقانوف جاء منسجما مع نص المادة ) 

، وىي بيانات يجب أف تحاط بضمانات ة، والحصوؿ عمى بيانات المروروالمحادثات االلكتروني

 عايير الدولية .مأمر محظور في ال امشددة كوني

( مف القرار تمنحا النيابة العامة صالحية تفتيش األشخاص واألماكف ووسائؿ 33: 32المواد )

دوات أو الوسائؿ أو بالجريمة وصالحية الحصوؿ عمى األجيزة و األ تكنولوجيا المعمومات ذات صمة

ذف بضبطيا والتحفظ عمييا ونسخيا وتسجيميا . فمف الالـز حماية لمحؽ في الخصوصية البيانات وال

وحرمة الحياة الخاصة لممستخدميف، وأف يكوف التفتيش بشأف جريمة ارتكبت، وأف ىذا التفتيش يجب 

 صة.تؿ النيابة العامة عمى أمر صادر عف المحكمة المخأف يكوف مرىوف بحصو 

فيجب أف يكوف الحجب لو أسباب  ( مف القرار بقانوف موضوع حجب المواقع االلكترونية،39المادة )

مختصة، فأسباب الحجب في ىذه المادة عامة  محكمةواضحة وبناء عمى أمر صادر عف 

لعدـ تحديد وقت لمحجب  جراء تحفظي،إيكوف الحجب كأنو عقوبة بدال مف  وفضفاضة، فتـ اعتبار

)الييئة المستقمة لحقوؽ  جديد دوف تحديد سقؼ أعمى لمتجديدفيي حددتو بستة أشير قابمة لمت

 (.2018النساف، 
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حؽ م، ويشكؿ تيديدًا لرأي والتعبير ويقيد عمؿ الصحفييفأف القانوف يمس بحرية الف عمى ما تقدـ بناءً 

الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة بالصحفييف، فيجب تعديمو بما يعزز في حرية الرأي والحؽ في 

مف حقوؽ الصحفييف وحرياتيـ األساسية، وتعزيز دور نقابة الصحفييف في الدفاع عف أصحاب 

زالة إي عقوبات تواجو حرية الصحفييف.  المينة باتجاه تعديؿ مواد القانوف الفضفاضة وا 

 

 ف:مؤشرات حرية الصحافة في فمسطي7.1.2

أعمف عف الذي  المركز الفمسطيني لمتنمية والحريات العالمية "مدى"ذكر تقرير تـ إعداده مف قبؿ 

، والتي أظيرت تقييما "سيًئا" 2018نتائج المؤشر الذي أعده لقياس حرية الصحافة في فمسطيف لمعاـ 

الصحافية في أوضح التقرير السنوي عف نتائج مؤشر الحريات ، و لحاؿ حرية الصحافة في فمسطيف

ضد الحريات الصحافية خالؿ  والقيود الفمسطينيةفمسطيف، بأنو سجؿ ارتفاع في عدد االنتياكات 

 .اً انتياك 129فقد بمغت العاـ الماضي 

العالمات التي حصؿ عمييا تقرير مدى أف وفيما يتعمؽ بمؤشر حرية الصحافة في فمسطيف، أوضح 

%، وىو 50ءت أقؿ مف جا الدولية لحرية الصحافة  واقع حرية الصحافة في فمسطيف ضمف المؤشر

مؤشر حرية الصحافة عمى ثمانية محاور وىي: الضمانات القانونية لحرية ، ضمف واقع سيء جدا

الصحافة، قيود قانونية ومجتمعية عمى حرية الصحافة، استقاللية عمؿ وسائؿ العالـ، وسائؿ 

اتية، السياسات التمويمية، الشفافية والحصوؿ عمى العالـ وتنوع المضاميف، لرقابة الحكومية والذ

، المركز الفمسطيني لمتنمية والحريات العالمية) المعمومات، التنظيـ الذاتي لمصحفييف/ات وحمايتيـ

2019). 
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انتياؾ مف ( 44رصدت لجنة دعـ الصحفييف خالؿ شير اغسطس/ آب الماضي ما مجموعو )و 

فييف، أف قمع الحريات العالمية في االراضي الفمسطينية، وأكدت لجنة دعـ الصح ،فمسطينية جيات

 ارتفع بوتيرة عالية بعد أف اصدرت السمطة التنفيذية في الضفة المحتمة قانوف الجرائـ االلكترونية،

( 4كما مددت اعتقاؿ عدد)، آرائيـعمى خمفية  ( صحفييف10النتياكات في اعتقاؿ)وتنوعت ا

ت اجيزة االمف في غزة عدفيما است، ( صحفييف4ة، عدد)استدعت مخابرات السمط، و صحفييف

ورصدت ، ( صحفييف3في حيف احتجزت اجيزة االمف الفمسطينية في الضفة المحتمة )، (1عدد)

ومصادرة ، ( حاالت اقتحاـ لمنازؿ الصحفييف الذيف تـ اعتقاليـ سابقاً 8لجنة دعـ الصحفييف عدد)

كما أوضح تقرير وسائؿ التواصؿ  .(2018، لجنة دعـ الصحفييف) خاصةالأجيزة حاسوب 

و أف ىذا الحظر موقع الكتروني (  20)تـ حجب أكثر مف  االجتماعي والرقمي في فمسطيف بأنو

يستند لنصوص قانوف الجرائـ االلكترونية التي ال تتوخى المصداقية والمينية في نقؿ األخبار 

قصى الفضائية، شبكة القدس الخبارية، قدس والمتعمقة بالشأف الفمسطيني ومف ىذه المواقع )قناة األ

 (2017،33برس، فتح ميديا ...ألخ وغيرىا مف المواقع( )تقرير المواقع االلكترونية،

 عناصر حرية الصحافة: 8.1.2

ىناؾ مجموعة مف القوانيف والموائح التي تكفؿ حرية الصحافة تنص عمييا معظـ دساتير العالـ 

 (:2018مثمت في النقاط اآلتية )الدلو، لضماف حرية الرأي والصحافة ت

عدـ خضوعيا لمرقابة المباشرة، ألف ىذا الشكؿ مف الرقابة يجعؿ مناه نسخة كربونية عف رأي   .1

 الحكومة.
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أف تكوف حرة في استقاء المعمومات أو األخبار ونشرىا، ألنو ال قيمة لحرية الصحافة إذا ما  .2

 عمى المعمومات واألخبار.وضعت الحواجز والموانع أماـ عممية الحصوؿ 

البحث عف المعمومات واألخبار والحصائيات التي تيـ المواطنيف مف مصادرىا المختمفة  .3

بما يضمف إطالع المواطنيف عمى ما يجري محميًا والتعميؽ عمييا وتداوليا ونشرىا،  وتحميميا

قميميًا ودوليًا.  وا 

طة العامة، وىذا يقتضي عدـ منح األفراد والجماعات إصدار الصحؼ دوف اعتراض السم .4

 وضع أي عقبات أو شروط أو قيود  أماـ ممارستيـ ليذا الحؽ.

تحديد المجاؿ الذي يجوز لممشرع أف يتدخؿ فيو لمحد مف حرية الصحافة، بقصد حماية سمعة  .5

األفراد وكرامتيـ مف جرائـ السب والقذؼ، ألف التوسع قد يصبح ستارًا لحماية السمطة العامة 

 العاميف مف النقد. واألشخاص

رفع الحصانة عف أي فرد في المجتمع ميما كانت صفت، فالصواب أو الخطأ ليس صفة  .6

 مالزمة لشخص بعينو دوف غيره فالعقؿ يخطئ ويصيب.

وجود بيئة اجتماعية مناسبة تسود فييا حرية الرأي والتعبير، بما يكفؿ حؽ االعتراض  .7

توافؽ بيف المخالفيف في الرأي والمعارضيف لو، ألنو ال والمخالفة في الرأي، والتسميـ بإمكانية ال

 يمكف لبيئة تؤمف بالعقؿ أف تصادر رأيًا ألنو ال يوافقيا.
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 :خالؿ قانكف الجرائـ االلكتركنية الرقابة عمى كسائؿ التكاصؿ االجتماعي مف 9.1.2

ديد كبير مف يتضمف القانوف موجة مف االنتقادات حسب ما يتداوليا ناشطوف وصحفيوف عمى ع

ذكر )شيواف، والمسائمة و  القيود واالنتياكات التي أثارت مخاوفيـ مف خالؿ تعريضيـ لممالحقة

 :بػتتمثؿ ىذه القيود ( أف 2018

يعد القرار بقانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني يتدخؿ في العديد عمى انتياؾ الخصكصية:  -1

التفتيش والمصادرة واالعتقاؿ لمنيابة  مستويات الخصوصية حيث أنو منح القانوف صالحية

العامة وليس لمقاضي، فمف جيتو يستطيع النائب العاـ أف يمنح تصريحا بإيقاؼ الصحفييف 

ومصادرة جميع أجيزتيـ اللكترونية والحصوؿ عمى معمومات الشخص لألجيزة التنفيذية وىذا 

 ما تـ ذكره مسبقا بأنو يتعارض مع حقوؽ النساف العالمية.

ضا مف خالؿ ىذا القانوف يجبر مزودي خدمة االنترنت والبرمجيات عمى تركيب أجيزة حفظ أي

البيانات والوصوؿ مف خالليا الجميع المشتركيف، بالتالي لـ يوضح القرار بالقانوف طبيعة 

البيانات األساسية التي يريد الحصوؿ عمييا وىذا انتياؾ خصوصية وغير مقبوؿ في القوانيف 

 تعمقة بخدمة مزودي االنترنت.الدولية الم

مف القرار بقانوف الجرائـ االلكترونية نتح صالحية 39حسب المادة حجب المكاقع االلكتركنية :  -2

لجيات التحري والضبط المختصة إذا ما رصدت قياـ مواقع الكترونية مستضافة داخؿ الدولة أو 

ئية او غيرىا مف شأنيا تيديد خارجيا، بوضع أي عبارات أو أرقاـ أو صور أو أفالـ او أي دعا

أف تعرض محضرا عمى النائب   ،األمف القومي أو النظاـ العاـ أو اآلداب العامة والسمـ األىمي

وتطمب الذف بحجب الموقع، أو حجب بعض الروابط االلكترونية .وىذه  العاـ أو احد مساعديو،
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وتشكؿ تقييد عمى حرية الرأي  المادة تعد انتياؾ كبير بحسب الييئة المستقمة لحقوؽ النساف

والتعبير والحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات وىذا أيضا يدؿ عمى وجود تناقض كبير مع 

 المعايير الدولية التي تعتبر استخداـ االنترنت حؽ أساسي مف حقوؽ النساف .

" حيث تـ ذكر كممات 45ويعتبر ىذا واضحا في نص المادة "لغة فضفاضة كنصكص كاسعة :  -3

العامة "، "السمـ األىمي"، "األضرار  اآلدابلكترونية مثؿ " وص في القرار بقانوف الجرائـ االونص

بنود القانوف البالغة  ، "سالمة المجتمع وأمنو". لقد تـ ذكر ىذه الكممات فيبالوحدة الوطنية "

ىذه دوف أي توضيح لما تعنيو وال الحاالت التي تنطبؽ عمييا العقوبات . وتعد  ،( بندا57)

نصوص مطاطة تعرض الموطنيف والصحفييف لمحبس وقد تؤدي أيضا إلى محاكمتيـ، فيجب 

وىذا يسبب جدال واسعا في كيفية  عمى النصوص القانونية أف تكوف واضحة وضوحا تاما،

تفسير ىذه النصوص مف وجية نظر أجيزة السمطة التنفيذية واألجيزة القضائية في تفسير 

عمما بأف االتجاه الدولي الحديث ألغي ، صالح السياسية والشخصيةوتأويؿ لمكممات حسب الم

 صفة التجريـ عف جرائـ الذـ والقدح واكتفى بأنيا أفعاؿ ضارة.

إف القرار بقانوف الجرائـ االلكترونية يعد مجحفا بحقوؽ النساف األساسية، وخاصة حقو في إبداء رأيو 

موقع الكتروني و  20الؿ إغالؽ السمطة لحوالي والتعبير عنو، ولقد برز ىذا الشيء واضحا مف خ

أكثر  وانتياكو لحؽ الخصوصية مف وجود نصوص فضفاضة واعتقاؿ بعض الصحفييف والناشطيف 

ولمجرد نشرىـ تعميقات أو تغريدات التي يعبروف فييا عف آرائيـ ووجيات نظرىـ مف  بذرائع وىمية،

وىذا يمثؿ اعتداء صريح عمى حرية الرأي  ،(2018)شيواف،  األحداث التي تجري عمى أرض الواقع
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والتعبير التي تعتبر إحدى ركائز حقوؽ النساف وحرياتو األساسية فالفرد لو كامؿ الحرية في إبداء 

 .رأيو والتعبير عف مواقفو وقناعتو الفكرية والسياسية

الحجب الصريح،  ويمكف أف تتضمف القيود عمى ىذا الفضاء الرقمي القوي ما يمكف أف ُيطَمؽ عميو:

أو الخنؽ الذي يعمؿ عمى إبطاء مواقع معينة، والحيمولة دوف تدفؽ المعمومات عبرىا. وقد يصؿ 

الخنؽ إلى حد يجعميا غير قابمة لالستخداـ. فال شيء يجب أف َيْنَفِمَت مف سمطة الرَّقيب السُّمطوي 

وال ، ا خارج إكراىات النَّسؽ االجتماعيفي مجتمع المعمومات، وال أحد يستطيع أف يبني َمَمُكوًتا ُسموكي  

أحد يستطيع أف ُيمارس حريتو الذاتية كما يشتيي وكما ُينظَُّر لمحريات في المنتديات األممية وفي 

كتب الفمسفة والعموـ السياسية والنسانية واالجتماعية والقانوف. إف الفضاء الرقمي َمْسكوف في داخمو 

ة، يعني بالقيود والحدود األخالقية، وبالتالي بالنصوص التشريعية الُمشرِّعة بالتَّحكُّـ والقيادة والمراقب

ـّ آلّيات الرقابة والحجب  (.512، 2018)مرابط،  لمَغْمؽ والقمع والترىيب قبؿ التنظيـ والتقنيف، ث

 الرقابة عمى كسائؿ التكاصؿ االجتماعي:أدكات  9.1.2

تقوـ بيا الشركات المشغمة  االجتماعيواقػع التواصؿ ىناؾ وسائؿ تؤدي إلى السيطرة والرقابة عمى م

يستيدؼ وسائؿ العالـ  رقابيتتعاقد معيا الحكومات مثؿ توظيؼ نظاـ  التيلألنظمة التقنية 

لتصنيؼ كؿ ما يطرح عمى الشبكات سواء أكاف سمبيًا أـ إيجابيًا وتسيؿ الوصوؿ إلى األفراد 

حداث التيوالجيات   شير،ا)المو  خمؿ في السالـ المجتمعي في الدولة تعمؿ عمى نشر الفوضى وا 

2012، 43). 
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فإدارات مواقع التواصؿ تمتمؾ سمطات رقابية واسعة عمى المحتوى المنشور عبر صفحات وحسابات 

مستخدمييا، وىي الرقابة التي تمارسيا وفؽ شروط االستخداـ التي يمـز الموافقة عمييا إجباري ا 

بدورىا مف موقع إلى آخر إال أنيا تتفؽ إجماال عمى الحؽ في مراجعة  وبصورة مسبقة، والتي تختمؼ

المحتوى، ورفض أو حذؼ أي مضموف أو حساب يخالؼ سياساتيا اآلنية أو المستقبمية ودوف 

 .(7، 2014اينة، د)البااللتزاـ بتقديـ إخطار مسبؽ

عي، بعضيا مشروع، ويمكف تحديد عدة ممارسات تتبعيا الدوؿ لمراقبة محتوى التواصؿ االجتما

 :(165، 2011)الحمبي، أبرزىا واآلخر يدخؿ في نطاؽ التجسس غير القانوني،

 إذ باتت الييئات الحكومية، األمنية وغير األمنية، تيتـ برصد إنشاء المراصد ككحدات المتابعة :

 وسائؿ التواصؿ االجتماعي وما ينشر عمييا، بغرض التعرؼ عمى توجيات الرأي العاـ أو الرد

عمى الشائعات، وكذلؾ تتبع النشاطات غير القانونية )مثؿ: الدعاية الرىابية، وممارسة 

 .االحتياؿ، وغيرىا(

 وىي حموؿ تقنية وخدمات تنتجيا شركات االستشارات استخداـ تقنيات مراقبة المحتكل :

 .فةوجمع المعمومات عبر المنصات المختم التكنولوجية تقوـ برصد محتوى العالـ االجتماع

 وىي االتفاقات التي تعقدىا الحكومات مع شركات عقد تفاىمات مع شركات مكاقع التكاصؿ :

 .مواقع التواصؿ، وتقدـ بموجبيا األخيرة المعمومات بشأف أنشطة المستخدميف

 إذ تقدـ الحكومات لدارات مواقع التواصؿ االجتماعي طمبات تقديـ طمبات كشؼ البيانات :

دميف أو صفحات بعينيا ألسباب أمنية أو جنائية، وىي الطمبات التي بالكشؼ عف بيانات مستخ

 تتقدـ بيا ىيئات تنفيذية أو تتـ بناء عمى أحكاـ قضائية.
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 وذلؾ باالستفادة مف خاصية إبالغ إدارة الموقع عف المحتوى استخداـ سياسات اإلبالغ :

ة موجية لممستخدميف المخالؼ لسياساتو ومف ثـ يتـ حذفو. وعمى الرغـ مف أف تمؾ الخاصي

بشكؿ أساسي، إال أف ىناؾ اتيامات لمحكومات باستخداميا لحذؼ المحتوى غير المرغوب فيو، 

مف خالؿ ما يسمى بالمجاف اللكترونية التي تشف ىجمات مف البالغ الكثيؼ ضد حساب 

بشكؿ  بعينو أو صفحة ما أو منشور معيف، فضال عف وجود برمجيات يمكنيا القياـ بتمؾ الميمة

 إلكتروني.

 وىي برمجيات القرصنة التي تحصؿ عمييا بعض الحكومات برمجيات التجسس كاالختراؽ :

واألجيزة األمنية لمتجسس عمى المستخدميف، بما يخالؼ حقوؽ األفراد في الخصوصية، ويكوف 

 الكشؼ عنيا بمثابة فضائح لتمؾ الدارات.
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  عمى اإلعالـالنظـ اإلعالمية كأدكاتيا في الرقابة   2.2

وتأثيره  قدمت النظريات والدراسات العالمية كثيرًا مف االجتيادات حوؿ مفيـو العالـ االجتماعي

ظاىرة االتصاؿ والعالـ ومحاولة التحكـ فييا والتنبؤ بتطبيقاتيا وأثرىا في عمى الحياة االجتماعية، و 

بيف أفراد المجتمع حوؿ القضايا ف خالؿ درجة التفاعؿ المجتمع، فيي توصيؼ النظـ العالمية م

 .المجتمعية السياسية والثقافية واالقتصادية وغيرىا مف القضايا ذات الصمة بحياة المواطف

 ومف خالؿ ىذه الدراسة تـ استعراض مجموعة مف النظريات أىميا:

 الحتمية التكنكلكجيةنظرية ال .1

العالمية انتشارًا ووضوحًا في  ظيرت قبؿ أكثر مف أربعة عقود، وحتى اليوـ مف أكثر النظريات

الربط بيف الرسالة العالمية، والوسيمة العالمية، مف خالؿ تأكيدىا عمى أىمية الوسيمة في تحديد 

ومبتكر ىذه النظرية ىو الباحث  ،تأثيرىا عمى مختمؼ المجتمعات وطبيعةنوعية االتصاؿ وتأثيره، 

ال حدود ليا والتي افتتحت أماـ االتصاؿ خاصة ونحف نعيش اآلفاؽ التي ” مارشاؿ ماكموىاف“

البشري والنمو والتطور نتيجة تزاوج ظاىرتي المعموماتية وثورة وسائؿ االتصاؿ بعد، حتى أصبحت 

عممية الفصؿ بيف دور المعمومات وتكنولوجيا لالتصاؿ أمرا مستحيال ألنيما وجياف لعممة واحدة إذ 

ا المعمومات والذي يعرؼ في أحد صيغة عمى أنو اقتناء يتظافراف ليكونا مفيوما شامال ىو تكنولوجي

المعمومات في مختمؼ صورىا وأوعية حفظيا سواء كانت الشفوية، المطبوعة،  هواختزاف وتجيز 

، ووسائؿ وأجيزة مسموعة أو مصورة مرئية أو ممغنطة وبثيا باستخداـ المعدات االلكترونية الحاسبة

 .(183، 2013)نور الديف،  االتصاؿ عف بعد
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 وبينت ىذه النظرية ثالث افتراضات أساسية وىي:

 اعتقد ماكموىاف أف المخترعات التكنولوجية ىي : كسائؿ االتصاؿ ىي امتداد لحكاس اإلنساف

اسي في التكويف التكنولوجي يجعؿ التحوالت يالتي تؤثر عمى تكويف المجتمعات، فالتحوؿ الس

نما في الحواس النسانية، فالناس الكبرى تبدأ لدى الشعوب ليس فقط في التنظيـ  االجتماعي وا 

يتكيفوف مع الظروؼ البيئية في كؿ عصر مف خالؿ استخداـ حواس معينة ذات صمة وثيقة 

ف طريقة عرض وسائؿ االتصاؿ لممواضيع المتنوعة وسيمة االتصالية المستخدمة، كما أبنوع ال

ئؿ، وبالتالي يرى ماكموىاف أف وطبيعة الجميور الذي تتوجو يؤثراف عمى مضموف تمؾ الوسا

أكثر مما  تطبيعة وسائؿ االتصاؿ التي تسود في فترة مف الفترات ىي التي تكوف المجتمعا

يكونيا مضموف الرسالة االتصالية، أي بدوف فيـ األسموب الذي تعمؿ بمقتضاه وسائؿ العالـ 

تمعات، فأي وسيمة كما رأى لف نستطيع فيـ التغيرات االجتماعية والثقافية التي تطرأ عمى المج

 (.Macluhan, 1972, 349) ماكموىاف ىي امتداد لإلنساف تؤثر عمى طريقة تفكيره وسموكو

 أي أف طبيعة كؿ وسيمة وليس مضمونيا ىو األساس في تشكيؿ  :الكسيمة ىي الرسالة

ما اف المجتمعات، وحسب ماكموىاف فإف الرسالة أساسية في التمفزيوف وىي التمفزيوف نفسيا، ك

الرسالة األساسية في الكتاب ىي المطبوع، فالمضموف غير ميـ بؿ الميـ ىو الوسيمة التي تنقؿ 

المضموف عمى اعتبار أف عمى اعتبار أف وسيمة جميور معيف يفوؽ حيو ليذه الرسالة واىتمامو 

 (.Macluhan, 1972, 349) بمضمونيا وىو يتكيؼ مع ما تعرضو الوسيمة
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 اصطالحات : ابتكر ماكموىاف مف خالؿ نظريتو خنة كاالتصاؿ الباردةكسائؿ االتصاؿ السا

بناء وسيمة االتصاؿ أو التجربة التي يتـ نقميا  ليصؼ في نفس الوقت” البارد”و” الساخف“فئات 

يستخدـ عادة في وقتنا الحاضر لتعني الجداؿ الذي ” بارد“ومدى تفاعميا، وما نطمؽ عميو كممة 

مف ناحية أخرى االتجاه البارد كاف يعني الحياد الذي يميؿ إلى ينغمس بو الناس بشدة. و 

أصبحت غير مستخدمة حينما طرأت تغيرات عميقة عمى ” ساخف“االبتعاد وعدـ االىتماـ، كممة 

” ساخف“ينقؿ قدرا إلى جانب الفكرة القديمة ” بارد“طريقة النظر لألمور، ولكف التعبير الدارج 

، فالوسيمة ـ والمساىمة في ظروؼ تتضمف قدرات الفرد كميافيو يشير إلى نوع مف االلتزا

الساخنة ىي الوسيمة التي ال تحافظ عمى استخداـ الوازف في الحواس مما يقمؿ احتياج الفرد إلى 

 التخيؿ أـ الوسيمة البادرة فيي تحافظ عمى التوازف في حواس النساف وتثير خيالو باستمرار

(Macluhan, 1972, 349.) 

كروىاف اف وسائؿ العالـ الجماىيرية تحدد طبيعة المجتمع وكيفية معالجة مشاكمو وتشكيؿ وذكر ما

الظروؼ الجديدة المحيطة بو مف خالؿ احاطة الناس بأكبر قدر مف المعمومات عف وسائؿ 

االتصاؿ واالعالـ الجماىيرية النو بقدر معرفة كيفية تشكيؿ التكنولوجيا لمبيئة المحيطة بنا نستطيع 

نسيطر عمييا ونتغمب تماما عمى نفوذىا وقدرتيا الحتمية ولكف قانوف الجرائـ االلكترونية جاء  أف

لتقييد استخداـ التكنولوجيا الحتمية في حؿ مشكالت التي تدور في المجتمع بفرض مجموعة مف 

 القوانيف تقيد استخداـ التكنولوجيا في مناقشة الواقع السياسي.
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  النظرية السمطكية: .2

نظريات أفالطوف، وأرسطو،  ىىذه النظرية في إنجمترا في القرف السادس عشر، وتعتمد عم ظيرت

، ومف األفكار سؤولية أو السمطة فيي ممؾ لمحاكـتحمؿ المبوميكافيمي، وترى أف الشعب غير جدير 

اليامة في ىذه النظرية أف الشخص الذي يعمؿ في الصحافة أو وسائؿ العالـ الجماىيرية، يعمؿ 

ا كامتياز منحو إياه الزعيـ الوطني ويتعيف أف يكوف ممتزما أماـ الحكومة والزعامة الوطنية بي

  .(2005،200)مكافيؿ،

وتعمؿ ىذه النظرية عمى الدفاع عف السمطة، ويتـ احتكار تصاريح وسائؿ العالـ، حيث تقـو 

طة الحاكمة والوزراء الحكومة عمى مراقبة ما يتـ نشره، كما يحظر عمى وسائؿ العالـ نقد السم

وموظفي الحكومة؛ وعمى الرغـ مف السماح لمقطاع الخاص عمى إصدار المجالت إال انو ينبغي أف 

 ( 2004،33)عبد الحميد،ةائؿ العالـ خاضعة لمسمطة الحاكمتظؿ وس

سياسة الحكومة، القابضة عمى زماـ  إف تركيز النظرية السمطوية وغرضيا الرئيسي ىو حماية وتوطيد

مف يستطيع الحصوؿ عمى ترخيص،  حكـ وخدمة الدولة. ومف يعمؿ  في الصحؼ ويصدرىا، ىوال

عمييا وحرية وسائؿ العالـ في ظؿ  مف الحاكـ، وتشرؼ الحكومة عمى الصحؼ، وتفرض الرقابة

 (10-1، 2005بالقدر الذي تسمح بو القيادة الوطنية في أي وقت )البشيبشي،  ىذه النظرية تتحدد

رية السمطوية عمى مجموعة مف القيود التي تحجب عمؿ المواطنيف والصحفييف مف خالؿ:  تعتمد النظ

قيود التراخيص حيث تقوـ السمطة الحاكمة بوضع التراخيص لمف يريد مف الناس أف يباشر عمال 

(. أيضا ىناؾ 2004،35إعالميا مف نوع معيف يشترط أف يؤمف ويؤيد سياسة السمطة )عبد الحميد،
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ابة حيث تقوـ الحكومة بتعييف بعض األشخاص الذيف يراجعوف كؿ ما تكتبو وتنشره وسائؿ قيود الرق

وأساليب االتصاؿ وما تقولو أيضا بجانب مراقبة المطابع ودور النشر، وىناؾ قيود المحاكمات 

العامة: كانت المحاكمات توجو بتيمة الخيانة ويتعرض فييا األشخاص إلى السجف والغرامة، قيود 

واالتصالية ببعض الماؿ لضماف اؿ السرية: تقوـ السمطة بإمداد بعض المؤسسات العالمية األمو 

يا بمعنى أف الدولة تؤثر في وسائؿ االتصاؿ، والضرائب ويقصد منيا إرىاؽ الصحؼ ماليا حتى ئوال

تخفؼ مف نقدىا لمحكومة أو تتوقؼ عف الصدور وىدؼ الضريبة تخفيض أرباح الجريدة بدفعيا 

 (.10-1، 2005مف سوؽ النشر والعودة بذلؾ إلى تمويؿ ومساعدة السمطة. )البشيبشي،  لمخروج

الجرائـ اللكترونية متسمطا في  يمكف اعتبار القرار بقانوف بشأفومف خالؿ النظرية  السمطوية 

ف او الناشطيف أو حتى عامة الشعب  بؿ يوحيازتو لمسمطة، حيث أنو ال يخدـ الصحافي نصوصو

يذا القرار ل توجيو النقدف الفمسطينييف إلى يدفع الصحافيوىو ما طة بالدرجة األولى يخدـ السم

 .بتعديمووالمطالبة 

 نظرية حارس البكابة .3

مريكي الجنسية "كيرت صؿ واألعالمية( عالـ النفس النمساوي األاـ بتطوير نظرية )حارس البوابة االق

لى الجميور إعالمية حتى تصؿ مادة الي تقطعيا النو عمى طوؿ الرحمة التأيرى  حيث" لويف

مما طالت المراحؿ التي وك ،بوابات ( يتـ فييا اتخاذ قرارات بما يدخؿ وما يخرج)المستيدؼ توجد نقاط

, تزداد المواقع التي يصبح فييا سمطة فرد أو عدة ةعالميخبار حتى تظير في الوسيمة التقطعيا األ
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دخاؿ تعديالت عمييا, ويصبح نفوذ مف إبنفس الشكؿ أو بعد  سالة ستنتقؿأفراد تقرر ما إذا كانت الر 

 (. 2014)الجبوري،  يديروف ىذه البوابات لو أىمية كبيرة في انتقاؿ المعمومات

 فمموالقائميف باالتصاؿ  المحرريف المصوريف، ليشمؿ المراسميف،حارس البوابة  مصطمحيمتد 

 فواسع م مدى مف خالؿ االتصالية الوسيمة سوؼ تستخدـ في التي ممعموماتلبتقرير ما  فيتمتعو 

حارس بوابة  (صحيفة أو فزيونيةتم أو إذاعية )محطة العالمية الوسيمة وتمثؿ المتاحة المعمومات

لمجميور المقدمة  المختمفة العالمية المواد وتفسير مف خالؿ اختيار وريجممل وتقديم يتـيقرر ما 

 (.8، 2010)شاىيف، 

يعني: السيطرة عمى مكاف استراتيجي في سمسمة االتصاؿ بحيث يصبح  ةحراسة البواب فيوـوم

لى النياية إالؿ بوابتو, وكيؼ سيمر, حتى يصؿ لحارس البوابة سمطة اتخاذ القرار فيما سيمر مف خ

 (.2012، تالحمة) لى الجميور المستيدؼإ

ينقػؿ مػف الرسائؿ واستبعاد أخرى،  ف حراسػة البوابػة العالميػة تػذىب إلػى أبعػد مػف مجػرد اختيػار مػاإ

بؿ ىو عممية واسعة لمتحكـ في المعمومات التي تحتوي عمى كؿ أنواع شفرات الرسػائؿ ولػيس فقػط 

االختيػار، ولكػف التشػكيؿ بطريقػة معينػة تتضػمف الحجػب والنقػؿ والصػياغة والبػث والتحكـ في توقيت 

ىماؿ أخرى، وا   ياأثنػاء عمميػة االختيػار يػتـ التأكيػد عمػى بعػضإيصػاليا مػف المرسػؿ إلػى الجميػور, و 

ولذا فإف حراسة البوابة تجعؿ بعػض األخبػار أو الرسػائؿ أكثػر جوانب القصة الخبارية تفصياًل عند 

 (.2012) الشياري،  االختيار والمرور عبر البوابة العالمية



41 

 

ابة تفسير كيؼ تحاوؿ األجيزة الرسمية في السمطة يمكف مف خالؿ االعتماد عمى نظرية حارس البو 

بالنشر عمى مواقع التواصؿ االجتماعي مف خالؿ وضع نصوص قانونية التنفيذية التحكـ فييا 

فضفاضة تسمح ليـ بتفسيرىا كيفما تشاء لمعاقبة الصحفييف والناشطيف العالمييف إذا ما نشروا عبر 

 مطة أو سموكياتيا.صفحاتيـ اللكترونية ما يشكؿ نقدًا لمس

والنظرية السمطوية ونظرية حارس البوابة أكثر النظريات العالمية يمكف أف تعتمد عمييا الدراسة، 

حيث أنو مف خالؿ النظرية السمطوية التي تعتمد عمى وضع مجموعة مف القيود التي تعمؿ عمى 

خالؿ ىذه النظرية يمكف تقييد حرية الرأي لدى الصحفييف والناشطيف في مجاؿ حرية الرأي، ومف 

اعتبار قانوف الجرائـ اللكترونية أداة لمعاقبة الصحفييف والناشطيف مف خالؿ مجموعة مف النصوص 

التي تسمح لتنفذ الجيات الرسمية الحد مف حرية الرأي، كما تؤكد نظرية حارس البوابة عمى حدود 

ت عمى تحديد القضايا التي يتـ الحرية المتاحة الختيار الموضوعات والقضايا العامة حيث عمم

تناوليا في مواقع التواصؿ االجتماعي باعتبارىا وسيمة إعالمية فعالة وىذا ما يتناسب مع قانوف 

 ولكف ىناؾ بعض النصوص الفضفاضة في ىذا القانوف. ةالجرائـ اللكتروني
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 الدراسات السابقة:3.2

 في التشريع الفمسطيني ةي( بعنكاف: الجرائـ اإللكتركن9102دراسة براؾ كجرادة)

مخاطر المرتبطة بالجرائـ االلكترونية مف خالؿ استغالؿ الىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى 

تعرؼ عمى القاضي الجزائي مف خالؿ الوسائؿ االتصاؿ الحديثة كالنترنت كما ىدفت إلى 

رتكز التي يئ الراسخة حاطة بالمبادف الالنصوص التقميدية التحقيؽ حماية جزائية معموماتية دو 

 عداد ىذه الدراسة.ج التحميمي التأصيمي المقارف في إي، تـ اتباع المنيعمييا القانوف الجزائ

اللكترونية وتطبيقاتيا المتعددة أدى إلى بروز مشكالت  الجرائـ توصمت الدراسة إلى أف ظيور

ية فرض حميا البحث في األوضاع االلكترونالجريمة قانونية وظيور القانوف الجزائي في مواجية واقع 

القانونية ومدى مالئمتيا ليذه المشكالت كما أظيرت الدراسة أف الجريمة اللكترونية تنشأ في الغالب 

 األعـ في الخفاء يقارنيا مجرموف أذكياء يمتمكوف أدوات معرفة إلكترونية. 

لى جانب الضرر الكبير صة إالحياة الخاعمى  كما بينت النتائج أف بعض الجرائـ اللكترونية تنص

لكترونية ف ذلؾ أف يؤثر سمبًا في تفاعؿ النساف مع البالشخص المستيدؼ باالعتداء ومف شأ

الحديثة، كما أجاز المشرع الفمسطيني حجب المواقع التي تيدد األمف القومي وىذا يعني قدرة الدولة 

نم ا حماية المواطف وتحسيف كؿ مف ليس فقط عمى حماية المواطف مف التيديدات التي تواجيو وا 

 جودة الحياة ونوعيتيا ومستواىا.
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وبينت الدراسة أف التركيز في التفتيش عمى المكونات المعنوية باعتبارىا محتوى لمعمومات وبيانات 

حوار وكممات سر يمكف تصفحيا وتحميميا الستظيار الدليؿ المعموماتي مف خالؿ قيـ مرتكبي 

رائميـ في أنظمة إلكترونية خارج  بتخزيف المعمومات والبيانات المتعمقة بجالجريمة المعموماتية مثالً 

 قميـ الدولة الموجود فيياإ

 التجريـ كالمالحقة كاإلثبات: الجرائـ االلكتركنية  ( بعنكاف: 9102دراسة ربايعة )

تتـ في إطار تعتبر الجريمة االلكترونية مف الجرائـ المستحدثة فإف المعالجة القانونية يجب أف    

شمولي ذلؾ أف اعتماد المحاور الرئيسية لمحماية الجزائية فيما بينيا ال يخمو مف التكاممية، حيث أف 

 خصوصية التجريـ يمزميا خصوصية في االثبات وكذلؾ خصوصية في المالحقة. 

 عمى العالـ االفتراضي دوفأما خصوصية التجريـ فيي نابعة مف وقوع غالبية ىذه الجرائـ    

، وذلؾ حتى مع مالمسة بعضيا لمعالـ المادي، فإنيا تبقى مف الخصوصية بما يجعميا المادي

 متمايزة عف غيرىا مف الجرائـ والتي تتطمب خصوصية في التجريـ لئال يفمت مقترفيا مف العقاب. 

تي ومف ناحية خصوصية الثبات في ىذا النوع مف الجرائـ فإنيا ال تخمو مف الصعاب الجمة وال   

لمادي أو االفتراضي، وذلؾ كوف تكتنؼ رصد واحتواء الدليؿ المتحصؿ مف مسرح الجريمة سواء ا

نو يمكف التضميؿ بشأف كشفيا أو أء وسيمة االختفاء والمحو. وكذلؾ دلة الرقمية صعبة االحتوااأل

 االطالع عمى مضمونيا.

ـ والتي تتطمب قدرات خاصة جرائوأما خصوصية المالحقة فإنيا تنبع مف الجانب التقني ليذه ال   

شخاص المختصيف بالمتابعة والمالحقة لمثؿ ىذا النوع مف الجرائـ، وكذلؾ اآلليات القانونية لدى األ
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جراء الذي يمكف اتباعو لكترونية، ومشروعية الدلة الرارىا لممساعدة في التنقيب عف األالتي يجب اق

 لمكشؼ عف الدليؿ  وىذا عوضا عف مشروعية الدليؿ نفسو.

دكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تعبئة الرأم العاـ الفمسطيني ( بعنكاف: 9102دراسة المدىكف )

 لدعـ حقكقو السياسية

مسطيني لدعـ ىدفت الدراسة إلى معرفة دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تعبئة الرأي العاـ الف

حقوقو السياسية، حيث استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي, وقد تكوف مجتمع الدراسة مف طمبة 

الجامعات الفمسطينية النظامية في قطاع غزة وىي )األقصى، السالمية، األزىر(، وقد تـ اختيار 

 يمي:( مبحوثًا ليخضعوا لمدراسة. فأظيرت نتائج الدراسة ما 044عينة عشوائية عددىا )

%( مف عينة الدراسة يمتمكوف حسابًا عمى أحد مواقع التواصؿ 59.59ما نسبتو ) .8

 %(.58.54( أكثرىا استخدامًا بما نسبتو )Facebookاالجتماعي وأف موقع )

تداوؿ الحقوؽ السياسية الفمسطينية عبر مواقع التواصؿ كاف منخفضًا وليس كافيًا، بحيث  .5

%(، 5..9لسياسية الفمسطينية عمى مواقع التواصؿ )كاف الوزف النسبي لتداوؿ الحقوؽ ا

وأف االىتماـ بدعـ الحقوؽ السياسية الفمسطينية مف قبؿ المبحوثيف كاف كبيرًا بحيث كاف 

 %(.0...) الوزف النسبي

مواقع التواصؿ االجتماعي تمعب دورًا إيجابيًا كبيرًا في تعبئة الرأي العاـ الفمسطيني بما  .4.

 %(.52.54نسبتو )



45 

 

ي العاـ يتأثر بقضية ما مف خالؿ كثافة تداوليا عمى صفحات مواقع التواصؿ الرأ ...

 %( مف المبحوثيف.4..59االجتماعي حسب رأي )

أثر مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى الكعي السياسي بالقضية ( 9102دراسة أبك يعقكب )

 الفمسطينية لدل طمبة جامعة النجاح الكطنية

عمى األثر الذي تتركو مواقع التواصؿ االجتماعي عمى الوعي تيدؼ ىذه الدراسة إلى الوقوؼ 

السياسي بالقضية الفمسطينية لدى شريحة مف طمبة جامعة النجاح الوطنية كونيا مف أكبر جامعات 

 إذ تمعب مواقع التواصؿ االجتماعي دورًا ىامًا في حياة الطالب الجامعي.الضفة، 

أثر مواقع التواصؿ االجتماعي عمى التحميمي، لتحميؿ  ولجأت الباحثة إلى استخداـ المنيج الوصفي

، واعتمدت الباحثة عمى أداة االستبياف كوسيمة لمدراسة، وتكونت الوعي السياسي بالقضية الفمسطينية

 ( مف طمبة جامعة النجاح.552عينة الدراسة مف )

ي السياسي وقد أظيرت نتائج الدراسة أف مواقع التواصؿ االجتماعي ساىمت في تعزيز الوع

واالجتماعي وتدعيـ القيـ السياسية والمشاركة السياسية وتوعية الناس بما يدور حوليـ مف أحداث 

ومواقؼ سواء عمى المستوى الخارجي أو المستوى الداخمي، ولكف بالرغـ مف أىمية مواقع التواصؿ 

فمسطيني أماـ االنتشار االجتماعي إعالميًا إال أف ىناؾ العديد مف التحديات التي تواجو الشباب ال

الواسع والتدفؽ الكبير واليائؿ لممعمومات مف خالؿ ىذه المواقع، يجعؿ مف الصعوبة فمترة ىذه 

وصحتيا، وقد يستخدميا البعض لمترويج سياسات خاصة تخدـ  االمعمومات ومعرفة مدى موثوقيتي

 أيديولوجيات معينة، مبتعدة عف الشفافية والمصداقية.  
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استخداـ الشباب الجامعي في الجامعات الخاصة البحرينية  بعنكاف: (9102) صادؽعبد الدراسة 

 مكاقع التكاصؿ االجتماعي كعالقتو بكسائؿ االتصاؿ التقميدية

استخداـ الشباب الجامعي في الجامعات الخاصة البحرينية مواقع عمى تعرؼ السعت الدراسة إلى 

لتقميدية "التمفزيوف، الذاعة، التمفزيوف"، وذلؾ مف التواصؿ االجتماعي وعالقتو بوسائؿ االتصاؿ ا

عادات وأنماط ودوافع استخداـ الشباب الجامعي لمواقع التواصؿ االجتماعي عمى تعرؼ الخالؿ 

 ووسائؿ االتصاؿ التقميدية والشباعات المترتبة عمى ىذا االستخداـ.

مف  095ى عينة عمدية قواميا وقد استخدـ الباحث منيج المسح االجتماعي بالعينة بالتطبيؽ عم

الشباب الجامعي في الجامعة األىمية وجامعة دلموف وجامعة المممكة في مممكة البحريف، لموصوؿ 

 .إلى إجابات عف أسئمة االستبانة والعالقة بيف متغيرات الدراسة

صفة وكشفت نتائج الدراسة تفضيؿ الشباب الجامعي لموقعي اليوتيوب والفيس بوؾ، وموقع تويتر ب

أساسية، وتتنوع العالقات التي يقيميا ىؤالء الشباب ما بيف الصداقة، والعالقات العاطفية، والدراسة 

والبحث العممي. وكانت دوافع التعرض النفعية في مقدمة دوافع الشباب الجامعي لمواقع التواصؿ 

نعيش فيو  االجتماعي والصحؼ مثؿ تعرؼ آراء اآلخريف في مختمؼ القضايا في المجتمع الذي

 تسمح بعمؿ روابط عمى صفحات أخرى عمى شبكة النترنت.

 .( بعنكاف: الرقابة عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي: فيسبكؾ كتكيتر2014دراسة القيسي)

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع الرقابة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي: فيسبوؾ وتويتر 

ردنية بالتطبيؽ عمى عينة مف طمبة الجامعة األردنية وجامعة مف وجية نظر طمبة الجامعات األ
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وتكونت عينة  البترا، ولذلؾ استخدـ الباحث المنيج الوصفي، حيث صمـ استبانة لتحقيؽ ىذا اليدؼ،

 .مف الطمبة فرد( 742الدراسة مف )

 % مف جميور المستخدميف مف طمبة72.8اعتقاد  وتوصمت إلى مجموعة مف النتائج مف أىميا 

% مف جميور 67.5الجامعات األردنية بوجود رقابة حكومية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي، وأف 

المستخدميف مف طمبة الجامعات األردنية يروف أف مستوى الرقابة الحالي عمى شبكات التواصؿ 

االجتماعي في األردف يتعارض مع ما كفمو الدستور في مسألة حرية التعبير، وأف ما نسبتو 

% مف جميور المستخدميف مف طمبة الجامعات األردنية يقروف بوجود رقابة ذاتية يمارسونيا 79.68

مف تمقاء أنفسيـ تعمؿ عمى توجيو سموكياتيـ أثناء استخداميـ لشبكات التواصؿ االجتماعية، وأف ما 

 % مف جميور المستخدميف مف طمبة الجامعات األردنية يعتقدوف بعدـ كفاية مستوى77.2نسبتو 

% مف جميور المستخدميف مف طمبة 67.85األماف عمى شبكات التواصؿ االجتماعي، وأف نحو

الجامعات األردنية يعتقدوف أف ىناؾ تنسيقا بيف جيات حكومية وبيف مزودي خدمات شبكات 

 .التواصؿ االجتماعي في المممكة لمحصوؿ عمى بياناتيـ الشخصية

تخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي مف كجية نظر ( بعنكاف: أخالقيات اس2016دراسة الخريشة)

 مدرسي اإلعالـ كالقانكف في الجامعات األردنية.

ىدفت الدراسة إلى الوصوؿ إلى ميثاؽ أخالقي الستخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي مف قبؿ 

ساتذة العالـ أالستبانة التي طبقت عمى عينة مف الجميور، واعتمدت المنيج الوصفي وأداة ا

 .ستاذاأ(  63في الجامعات األردنية بمغت)انوف والق
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ف احتراـ خصوصية الفرد يجب أف تتصدر أ إلى مجموعة مف النتائج أبرزىا توصمت الدراسةو 

ف األسرة ىي المسؤولة بالدرجة أتخداـ الشبكات مف قبؿ الجميور، و العناصر األخالقية في اس

ستخداـ أبنائيا لوسائؿ االتصاؿ عامة األساس عف توجيو األبناء الختيار األنسب واألفضؿ ال

كاديميوف مف العالمييف ـ األخالقية التي توافؽ عمييا األوشبكات التواصؿ خاصة، وأف أبرز القي

والقانونييف عند النشر عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ىي: األمانة، المصداقية عند نشر أي 

ف الحدود األخالقية والقانونية في التواصؿ، شيء، والمحافظة عمى اآلداب العامة، وعدـ الخروج ع

والتركيز عمى نشر الوعي لدى الشباب لالستخداـ األمثؿ ليذه الشبكات، و أف يكوف المنشور مكتوبًا 

بمغة سميمة يحدد فيو الواقعة المراد نشرىا، وتجنب استخداـ السب أو الذـ أو القدح تجاه اآلخريف، 

 .تركيز عمى تبادؿ ونقؿ الثقافات، وعدـ استخداـ األسماء المستعارةونشر القيـ واألخالؽ والديف، وال

الجرائـ االلكتركنية في التشريع الفمسطيني "دراسة تحميمية بعنكاف: ( 2013)دراسة العفيفي 

 مقارنة

عرض الباحث إلى صور الجرائـ يتناولت الدراسة " الجرائـ اللكترونية في التشريع الفمسطيني" و 
لحديثة بشكؿ عاـ، ومف ثـ بياف ىذه الصور التي وردت في قانوف العقوبات الفمسطيني اللكترونية ا

ـ, والجرائـ اللكترونية التي أوردىا مشروع قانوف 54.4ـ مع تعديالتو لسنة .52.لسنة  50رقـ 
ـ, والجرائـ اللكترونية التي نص عمييا المشرع األردني في قانوف جرائـ أنظمة 54.4العقوبات لسنة 
ـ, ثـ تطرؽ الباحث إلى ركني الجريمة اللكترونية, الركف المادي 54.4لسنة  24المعمومات رقـ 

والركف المعنوي, ثـ تناوؿ الباحث ركني المحاولة في الجرائـ اللكترونية, وأظير الباحث أف المحاولة 
ي لمجرائـ كز الباحث عمى الجزاء الجنائور متصورة ومتوقع حدوثيا في الجرائـ اللكترونية, 

اللكترونية في القانوف الفمسطيني عمى فرعيف األوؿ الجزاء الجنائي لمجرائـ اللكترونية في قانوف 
ـ, والثاني الجزاء الجنائي لمجرائـ اللكترونية 54.4ـ مع تعديالتو لسنة .52.لسنة  50العقوبات رقـ 
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تمر بيا الدعوى الجزائية في ثالث مراحؿ  وبيف الباحثـ, 54.4في مشروع قانوف العقوبات لسنة 
الجرائـ اللكترونية, وكاف أوؿ ىذه المراحؿ مرحمة جمع االستدالالت, فبّيف الباحث ماىية مرحمة 

لظروؼ جمع االستدالالت, والجية المخولة بمباشرتيا وصالحيات مأموري الضبط القضائي في ا
القضائي في ىذه المرحمة, ثـ بّيف بعدىا شكاالت التي تواجو مأموري الضبط العادية واالستثنائية, وال

الباحث مرحمة التحقيؽ االبتدائي والجية المخولة بيذه المرحمة وىي النيابة العامة, وأوضح الباحث 
صالحيات النيابة العامة في مرحمة التحقيؽ االبتدائي, وركز الباحث عمى عممية التفتيش في الجرائـ 

العامة في التفتيش, وصالحيات مأمور الضبط القضائي في  اللكترونية وتناوؿ صالحيات النيابة
التفتيش في حالة التمبس, وبّيف الباحث الشكاالت التي تواجو عممية التفتيش في الجرائـ اللكترونية, 
وختـ بشرح مرحمة المحاكمة في الجرائـ اللكترونية والجية المختصة بيا, مع بياف الصعوبات التي 

 مثؿ مدى اقتناع القاضي باألدلة اللكترونية, وموضوع تسميـ المجرميف.تواجو ىذه المرحمة 

دكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تحفيز المكاطنيف األردنييف بعنكاف:  (9109دراسة عالكنة )

 عمى المشاركة في الحراؾ الجماىيرم 

لمواطنيف األردنييف حفز اتوىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور مواقع التواصؿ االجتماعي, في 

لممشاركة في فعاليات الحراؾ الجماىيري, باستخداـ منيج المسح العالمي بشقيو الوصفي والتحميمي, 

 ( مفردة مف النقابييف في مدينة إربد. .55عمى عينة بمغت )

%( مف النقابييف يستخدموف مواقع التواصؿ 5045وقد توصمت الدراسة إلى أف ما نسبتو )

%( منيـ يستخدمونيا ألنيا تتيح الفرصة لمتعبير عف اآلراء بحرية. وأف 5042)االجتماعي, و 

%( يستخدموف التويتر, وأف دوافع .554%( مف النقابييف يستخدموف الفيسبوؾ و ).944)

%(, وتتيح الفرصة 5849استخداماتيـ ليذه المواقع تتمثؿ بأنيا تسمح بالتواصؿ مع األصدقاء بنسبة )

 %(.5.48اء بحرية مطمقة بنسبة )لمتعبير  عف  اآلر 
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في الحراؾ الجماىيري الذي يطالب بالصالح  شاركوف%( مف النقابييف ي.9.4كما بينت النتائج أف )

والتغيير في األردف, مف خالؿ مواقع التواصؿ االجتماعي. وأوضحت النتائج عدـ وجود عالقة ذات 

يف المشاركة في الحراؾ الجماىيري عبر مواقع داللة إحصائية بيف السمات الديموغرافية لمنقابييف وب

 التواصؿ االجتماعي.

دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في التغيير السياسي في تكنس كمصر  بعنكاف: (9109) الرعكد

 مف كجية نظر الصحفييف األردنييف

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور شبكات التواصؿ االجتماعي في التغيير السياسي في تونس

ومصر مف وجية نظر الصحفييف األردنييف، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ استخداـ المنيج الوصفي 

( صحفي، تـ اختيارىـ بواسطة أسموب العينة العشوائية 205التحميمي وتكونت عينة الدراسة مف )

 البسيطة.

دور  وتوصمت الدراسة إلى أف مقاومة الرقابة والحجب والدعاية في العالـ الرسمي مف مجاالت

كما أف التأثير عمى الرأي العاـ شبكات التواصؿ االجتماعي في التغيير السياسي في تونس ومصر، 

المحمي والقميمي والدولي جاء بالمتربة الثانية، وتالىا التأثير عمى وسائؿ العالـ التقميدية، وال توجد 

صر تعزى إلى النوع فروؽ لدور شبكات التواصؿ االجتماعي في التغيير السياسي في تونس وم

االجتماعي، والعمر، والمؤىؿ العممي، والخبرة الصحفية، ونوع المؤسسة العالمية، والفترة الزمنية 

 لعضوية الصحفي في النقابة. 
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العضكية في مكاقع التكاصؿ االجتماعي كأثرىا في تحسيف الكعي ( بعنكاف: 2011دراسة عكض )

 السياسي لدل طمبة جامعة النجاح الكطنية

قياس دور التواصؿ االجتماعي في تحسيف الوعي السياسي لدى طالب لى معرفة إىدفت الدراسة 

جامعة النجاح الوطنية، ودرجة تأثرىا بالمتغيرات المستقمة، واشتمؿ دور التواصؿ االجتماع عمى 

التي أربعة متغيرات رئيسية ىي التفاعؿ مع مواقع التواصؿ االجتماعي، مقدار الثقة في المعمومات 

تقدميا ىذه المواقع، الفترة الزمنية لمعضوية في مواقع التواصؿ االجتماعي، والدافع مف وراء االشتراؾ 

 في ىذه المواقع.

( طالب، وقد توصمت 3600وتـ اختيار عينة عشوائية بسيطة ممثمة مف مجتمع الدراسة تكونت مف )

ر مقدار التفاعؿ مع مواقع التواصؿ الدراسة إلى وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بيف دو 

 االجتماعي وبيف تحسيف الوعي السياسي.

كما تبيف وجود تأثير ميـ ومعنوي لدور مقدار الثقة في المعمومات التي تقدميا مواقع التواصؿ 

االجتماعي وبيف تحسيف الوعي السياسي، وكذلؾ بيف دور الفترة الزمنية لمعضوية في مواقع التواصؿ 

وبيف تحسيف الوعي السياسي، كما توصمت الدراسة إلى وجود عالقة وتأثير كبير بيف االجتماعي 

 الدافع وراء االشتراؾ في مواقع التواصؿ االجتماعي وبيف تحسيف الوعي السياسي.

 

 التعميؽ عمى الدراسات السابقة4.2
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والتفاعؿ  ونيةقانوف الجرائـ اللكتر سات السابقة، التي تناولت ابعد االطالع عمى عدد مف الدر 

الحالية في  سةا، وتـ اختيار عدد منيا ألنيا تمتقي وتتشابو مع الدر سي عمى صفحة الفيسبوؾاالسي

 التي ساتاالدر  فإف الفيسبوؾ شبكة فيي ىنا، العالمية الوسيمة نوع في أما، بعض محاورىا وجوانبيا

دراسة ،و (2011دراسة عوض )، و (2012دراسة عالونة ) مع تمتقي الجانب ىذا بحثت

 .(2014القيسي)

تأثير قانوف الجرائـ  بحث في سةاالدر  ىذه انفردت فقد) فمسطيف (وعينتو سةاالدر  مجتمع طبيعة في ماأ

اللكترونية عمى المحتوى السياسي في فيسبوؾ، حيث تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى الصحفييف 

، ولكف طبقت دراسة فمسطيف خاصةدراسة ىذا المجتمع وىذه العينة في  ةوالناشطيف ولـ تتناوؿ أي

 .( عمى الصحفييف األردنييف2012الرعود )

 يخص فيما الممموسة النتائج لىإ اووصولي السابقة ساتاالدر  عمى ااطالعي بعد ةالباحث تواستنتج

ولكف ىناؾ تشابو بيف ىذه  ،تأثير قانوف الجرائـ اللكترونية عمى المحتوى السياسي في فيسبوؾ

تناولت الحقوؽ السياسية لمفمسطينييف في مواقع التواصؿ ( التي 2016المدىوف ) الدراسة ودراسة

 االجتماعي.
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 الفصؿ الثالث

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الطريقة كاإلجراءات

تنفيذ دراستيا، مف حيث وصؼ الباحثة ل بيالإلجراءات التي قامت  تناوؿ ىذا الفصؿ وصفاً 

ؽ التي تـ ئاوالطر  ,أدوات الدراسةو تي تـ اختيار العينة بيا، الطريقة الو مجتمع الدراسة وعينتيا، 

جراءاتيا،  ،في إعدادىا اتباعيا والتأكد مف صدقيا وثباتيا، وخطوات تطبيقيا، وتصميـ الدراسة وا 

 والمعالجة الحصائية التي تـ استخداميا في تحميؿ النتائج.

 منيج الدراسة: 1.3

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني لقياس  الكمي المنيج الوصفي الباحثة استخدمت

 .، وذلؾ لمالءمتو لطبيعة ىذه الدراسةالجديد عمى التفاعؿ مع المحتوى السياسي في فيسبوؾ
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 مجتمع الدراسة:  2.3

الضفة الغربية، وذلؾ النطباؽ قرار والمدونيف في  الصحفييفمجتمع الدراسة مف  يتمثؿ

 .الجديد عمييـ ةيبقانوف الجرائـ اللكترون

 عينة الدراسة: 3.3

مف مجتمع  عشوائيةتـ اختيارىا بطريقة  صحفي وصحفية( 100تكونت عينة الدراسة مف )
( استمارة تـ 100استمارة مف ) 76وقد تـ استرداد  ،مف محافظات الخميؿ وبيت لحـ وراـ اهلل الدراسة

 لعينة حسب متغيرات الدراسة:توزيع أفراد ايبيف  ( 1.3)والجدوؿ اآلتي رقـ  توزيعيا، 
 (:  تكزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة1.3جدكؿ رقـ )

 العدد البدائؿ المتغيرات

 الجنس
 40 ذكر
 36 أنثى

 العمر
20-30 52 
31-40 18 
41-50 6 

 رجة العمميةالد
 14 دبمـو

 56 بكالوريوس
 6 دراسات عميا

 المؤسسة التي تعمؿ بيا
 4 أىمية
 65 خاصة
 7 حكومية

 عدد المتابعيف
 36 متابع 1000أقؿ مف 
 30 متابع 1000-5000
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 5 متابع 5001-10000
 5 متابع 10000أكثر مف 

المغة التي ينشئ فييا 
 الصحفييف صفحاتيـ

 59 عربية
 17 إنجميزية

إطالع الصحفييف عمى قانكف 
 الجرائـ اإللكتركنية

 35 نعـ
 5 ال

 36 بعضًا منو
ما  إطالع الصحفييف عمى

 يتضمنو القانكف مف عقكبات
 50 نعـ
 26 ال

تأييد الصحفييف لتطبيؽ قانكف 
 الجرائـ اإللكتركنية

 49 نعـ
 27 ال

 

 أداة الدراسة: 4.3

استبانة مكونة مف قسميف، حيث تضمف قامت الباحثة ببناء لإلجابة عف أسئمة الدراسة، 

والمؤسسة التي ، الدرجة العممية، والعمروىي: الجنس،  نات الشخصيةالمعمومات والبياالقسـ األوؿ 

يعمؿ بيا الصحفي، وعدد المتابعيف لمصفحة الشخصية، والمواضيع التي يتـ تناوليا، ولغة الصفحة 

لضافة إلى ثالثة أسئمة تناولت اطالع الصحفي عمى قانوف الجرائـ باالشخصية لمصحفي، 

 .ردة فيو، ومدى تأييد الصحفي لتطبيؽ القانوفاللكترونية، والعقوبات الوا

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع  تناوؿفأما القسـ الثاني 

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى : األوؿ مجاالتتضمف ثالثة وت ,المحتوى السياسي في فيسبوؾ

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية والثاني  ،)فيسبوؾ( كترونيةالصحفييف والمدونيف عمى الصفحات االل

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية والثالث  ،)فيسبوؾ( عمى المحتوى المنشور عمى الصفحة االلكترونية
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وقد تـ بناء فقرات ىذا المحور بالرجوع لمعديد مف ,)فيسبوؾ( عمى التفاعؿ مع الصفحات االلكترونية

ودراسة القيسي  (2018دراسة الدحمة )قة في ىذا المجاؿ، وىي دراسات كؿ مف الدراسات الساب

 (.2013( ودراسة العفيفي )2014)

 صدؽ األداة 5.3

المحكمػػيف مػػف ذوي لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ أداة الدراسػػة, تػػـ عػػرض االسػػتبانة عمػػى مجموعػػة مػػف 

المالحظػػات التػػي ، وعمػػى ضػػوء (2كمػػا فػػي الممحػػؽ رقػػـ ) ,محكمػػيف( 6االختصػػاص والبػػالغ عػػددىـ )

وقػد أصػبح ىػذا المحػور فػي صػورتو ، ( فقػرات4سػتبعاد )وا( فقػرات 3)تـ إعادة صػياغة  ،أشاروا إلييا

 ( فقرة.22النيائية مكونًا مف )

( لمصػػفوفة ارتبػػاط Pearson correlationنتػػائج معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػوف )تػػـ اسػػتخراج  

 .(2.3ا في الجدوؿ رقـ)، كمفقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكمية لألداة

 ارتباط لمصفكفة( Pearson correlation) بيرسكف االرتباط معامؿ نتائج (2.3)رقـ جدكؿ
 لألداة الكمية الدرجة مع الدراسة أداة فقرات

تأثير قانكف الجرائـ االلكتركنية 
عمى الصحفييف كالمدكنيف عمى 

 الصفحات االلكتركنية

تأثير قانكف الجرائـ االلكتركنية 
مى المحتكل المنشكر عمى ع

 الصفحة االلكتركنية

تأثير قانكف الجرائـ االلكتركنية 
عمى التفاعؿ مع الصفحات 

 االلكتركنية

قيمة  الفقرات
 (ر)

الداللة 
 الحصائية

قيمة  الفقرات
 (ر)

الداللة 
 الحصائية

الداللة  (ر)قيمة  الفقرات
 الحصائية

1 0.697 0.000 1 0.730 0.000 1 0.770 0.000 

2 0.798 0.000 2 0.580 0.000 2 0.703 0.000 

3 0.754 0.000 3 0.788 0.000 3 0.709 0.000 
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4 0.786 0.000 4 0.708 0.000 4 0.650 0.000 

5 0.073 0.000 5 0.785 0.000 5 0.693 0.000 

6 0.305 0.002 6 0.785 0.000 6 0.630 0.000 

7 0.003 0.000 7 0.530 0.000    

8 0.506 0.000 8 0.657 0.000    

 إحصػائيا، دالػة لممقيػاس الكميػة الدرجػة مع الفقرات ارتباط قيـ جميع أف( 8.3) رقـ الجدوؿ مف يتضح

تػػأثير قػػانوف الجػػرائـ قيػػاس  فػػي معػػا تشػػترؾ وأنيػػا ,المقيػػاس لفقػػرات الػػداخمي االتسػػاؽ إلػػى يشػػير ممػػا

 .ى السياسي في فيسبوؾااللكترونية الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع المحتو 

 ثبات األداة 6.3

لألداة ككؿ، ولكؿ باستخداـ معادلة الثبات كرونباخ ألفا  ،لتحقؽ مف ثبات أداة الدراسةتـ ا  

 (: 3.3كما ىو موضح في الجدوؿ ) محور مف محاورىا،

 (: معامؿ الثبات كركنباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة3.3جدكؿ رقـ )

 ة معامؿ الثبات ألفا كركنباخقيم عدد الفقرات المجاؿ
تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى الصحفييف 

 0.808 8 والمدونيف عمى الصفحات االلكترونية

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى المحتوى المنشور 
 0.883 8 عمى الصفحة االلكترونية

قانوف الجرائـ االلكترونية عمى التفاعؿ مع  تأثير
 0.865 6 االلكترونيةالصفحات 

 0.937 22 الدرجة الكمية
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بمغت قيمة معامؿ فيما , (%80.8) لمبعد األوؿأف درجة ثبات  (3.3الجدوؿ )يالحظ مف 

كما أف قيمة الثبات ,(%86.5) الثالثالبعد  ثباتبمغت قيمة معامؿ و ، (%88.3) الثانيمبعد ل ثبات

%( مف 93.7ياس قادر عمى استعادة ما قيمتو )%(، أي أف المق93.7لمدرجة الكمية لممقياس بمغ )

 ,معامالت الثبات المستخرجة ليذا المقياس مناسبة دوتعمرة أخرى،  تطبيقوالبيانات في حاؿ إعادة 

 وتفي ألغراض الدراسة. 

 متغيرات الدراسة 7.3

وعدد  والمؤسسة التي يعمؿ بيا الصحفي،، الدرجة العممية، والعمرجنس،  :كىي ةالمستقم اتالمتغير 

 المتابعيف لمصفحة الشخصية، والمواضيع التي يتـ تناوليا، ولغة الصفحة الشخصية لمصحفي،

واطالع الصحفي عمى قانوف الجرائـ اللكترونية، والعقوبات الواردة فيو، ومدى تأييد الصحفي 

 لتطبيؽ القانوف.

مى التفاعؿ مع المحتوى السياسي تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني الجديد ع :المتغير التابع

 .في فيسبوؾ

 إجراءات الدراسة8.3

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإجراء الدراسة وفؽ عدد مف المراحؿ، وىي كاآلتي:و 

  إعػداد مقػػاييس الدراسػة، وذلػػؾ بعػد االطػػالع عمػى عػػدد مػف المقػػاييس التػي وردت فػػي الدراسػػات

 .السابقة
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 ـّ توزيعيػػا، جمػع البيانػػات، حيػػث حرصػػت ا ـّ حيػػث لباحثػة عمػػى اسػػترجاع جميػػع النسػػخ التػي تػػ تػػ

 .(100مف أصؿ ) الدراسة عينة( نسخة مف أفراد 76جمع )

 .ـّ إجراء المعالجة الحصائية الالزمة لتحميؿ النتائج  ت

 المعالجة اإلحصائية:  9.3

والنسب يارية، لإلجابة عف أسئمة الدراسة تـ استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المع

الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى أداة الدراسة، واستخداـ معادلة )كرونباخ ألفا( لمتحقؽ مف المئوية 

ثبات أداة الدراسة، ولمعرفة الفروؽ في استجابات أفراد عينة الدراسة تـ استخداـ اختبار )ت( واختبار 

 .(LSDتخداـ اختبار)ولمعرفة اتجاىات الفروؽ تـ اس ,األحادي تحميؿ التبايف

تأثير قانكف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني  لمقياس مفتاح التصحيح لقراءة المتكسطات الحسابية

 :الجديد عمى التفاعؿ مع المحتكل السياسي في فيسبكؾ

 حسب مقياس لكرت الخماسي ممقياسل ح التصحيحتا:  مف(4.3)جدكؿ

 الدرجة النسبة المئكية المتكسط الحسابي
 منخفضة 46.6% -% 20 1.00-2.33
 متكسطة 73.4% -% 46.7 2.34-3.67
 مرتفعة 100% -% 73.5 3.68-5.00

 تـّ حساب طوؿ الفترة في المتوسط الحسابي وفؽ المعادلة اآلتية:حيث 

 3 /الحد األدنى لالستجابة(  –طوؿ الفترة = )الحد األقصى لالستجابة 

 الخماسي فإف: (ليكرت)وبما أف المقياس كاف وفؽ تدريج 

 1.33=  3 / 4=  3 /( 1-5طوؿ الفترة = )
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 وكذلؾ تـّ حساب النسبة المئوية وفؽ المعادلة اآلتية:

 %100 ×عدد البدائؿ(  ÷النسبة المئوية = )الوسط الحسابي 
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 الفصؿ الرابع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نتائج الدراسةتحميؿ 

 تمييد  1.4

تأثير قانكف " حوؿ موضوع الدراسة ااسة، التي توصمت إلييتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدر 

الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع المحتكل السياسي في 

 .فيسبكؾ

 أسئمة الدراسة: اإلجابة عف  2.4

 ينص عمى: كالذم الرئيساإلجابة عف سؤاؿ الدراسة  1.2.4

الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع تأثير قانكف الجرائـ االلكتركنية مستكل ما 

 ؟المحتكل السياسي في فيسبكؾ
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 والوزف النسبي واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية استخراجتـ  ،لإلجابة عف ىذا السؤاؿ

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة التي تعبر عن

 (يوضح ذلؾ:1.4والجدوؿ ) ديد عمى التفاعؿ مع المحتوى السياسي في فيسبوؾالفمسطيني الج

الستجابات أفراد عينة  النسبي كالكزف (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية1.4جدكؿ )

تأثير قانكف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع المحتكل مجاالت عمى الدراسة 

 ي فيسبكؾالسياسي ف

المتكسط  المجاؿ الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى الصحفييف  1
 62.4 0.71 3.12 والمدونيف عمى الصفحات االلكترونية

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى المحتوى  2
 68.4 0.76 3.42 المنشور عمى الصفحة االلكترونية

قانوف الجرائـ االلكترونية عمى التفاعؿ مع  تأثير 3
 64.8 0.85 3.24 الصفحات االلكترونية

 65.2 0.70 3.26 الدرجة الكمية 

 

 مستوىستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت الوزف النسبي الأف  (1.4ويالحظ مف الجدوؿ )

 مى التفاعؿ مع المحتوى السياسي في فيسبوؾتأثير قانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني الجديد ع

( أي بدرجة %65.2كمي )الوزف النسبي الفيما بمغ  ,(%68.4 -%62.4تراوحت ما بيف ) 

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى المحتوى المنشور أكثر المجاالت أىمية )كما يتبيف  ،متوسطة
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تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية لمجاؿ )%( وتاله ا68.4( بوزف نسبي )عمى الصفحة االلكترونية

تأثير %(، وأقؿ المجاالت أىمية ىو )64.8( بوزف نسبي )عمى التفاعؿ مع الصفحات االلكترونية

(بوزف نسبي قانوف الجرائـ االلكترونية عمى الصحفييف والمدونيف عمى الصفحات االلكترونية

(62.4)%. 

ـ االلكترونية الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع تأثير قانوف الجرائ مستوىوىذا يدؿ عمى أف 

 مف وجية نظر الصحفييف والمدونيف جاء بدرجة متوسطة. المحتوى السياسي في فيسبوؾ

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني الجديد عمى  مستوىلمنتائج وفقا لمجاالت  وفيما يمي عرٌض 

 :التفاعؿ مع المحتوى السياسي في فيسبوؾ

تأثير قانكف الجرائـ االلكتركنية عمى الصحفييف كالمدكنيف عمى مستكل  سؤاؿ الفرعي األكؿ: ما ال
 ؟الصفحات االلكتركنية

الستجابات أفراد  والوزف النسبي واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية تـ استخراج
ييف والمدونيف عمى الصفحات تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى الصحففقرات  عينة الدراسة عمى

 (2.4الجدوؿ ) وىي مرتبة تنازليا كما ىو موضح في االلكترونية
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الستجابات أفراد عينة  النسبي كالكزف (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية2.4جدكؿ )

 اللكتركنيةتأثير قانكف الجرائـ االلكتركنية عمى الصحفييف كالمدكنيف عمى الصفحات اعمى الدراسة 

 

المتكسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

يتضمف قانوف الجرائـ االلكترونية عقوبات مشددة عمى الصحفييف 
 والمدونيف في حاؿ تجاوز نصوصو.

3.64 0.91 72.8 

يحد قانوف الجرائـ االلكترونية مف نشاط الصحفييف والمدونيف عمى 
 الصفحات اللكترونية

3.55 1.11 71 

 70.6 1.17 3.53 يحد قانوف الجرائـ اللكترونية مف حرية التعبير عف الرأي

يمارس الصحفي والمدوف الرقابة الذاتية عمى نشر المواضيع 
 السياسية بسبب قانوف الجرائـ اللكترونية

3.53 0.94 70.6 

 67.8 1.15 3.39 ييدد قانوف الجرائـ اللكترونية حرية العمؿ الصحفي

تخضع صفحتي الشخصية لرقابة بسبب المنشورات السياسية عمى 
 الصفحة

2.69 1.11 53.8 

تـ إغالؽ صحفتي عمى الفيس بوؾ عدة مرات بسبب التعميقات 
 عمى بعض األحداث السياسية

2.36 1.25 47.2 

تعرضت إلى المضايقات ومالحقة قانونية في إطار قانوف الجرائـ 
 ياللكترونية وخصوصًا في عمم

2.22 1.12 44.4 

 62.4 0.71 3.12 الدرجة الكمية

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى الكمي لبعد  الوزف النسبي( أف 2.4يالحظ مف الجدوؿ )

وىذا  ،(0.71انحراؼ معياري )ب( %62.4بمغ ) الصحفييف والمدونيف عمى الصفحات االلكترونية

 ية عمى الصحفييف والمدونيف عمى الصفحات االلكترونيةتأثير قانوف الجرائـ االلكترون يدؿ عمى أف
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يتضمف قانوف الجرائـ االلكترونية عقوبات ) أكثر الفقرات تأثيراً ، حيث كانت متوسطةجاء بدرجة 

يحد قانوف الجرائـ (، وتمييا الفقرة )مشددة عمى الصحفييف والمدونيف في حاؿ تجاوز نصوصو

يحد قانوف ( وتمييا الفقرة )نيف عمى الصفحات اللكترونيةااللكترونية مف نشاط الصحفييف والمدو 

 (.الجرائـ اللكترونية مف حرية التعبير عف الرأي

تعرضت إلى المضايقات ومالحقة قانونية في إطار قانوف الفقرة ) بينما كانت أقؿ الفقرات تأثيرًا 

ي عمى الفيس بوؾ عدة تـ إغالؽ صحفت، وتمييا الفقرة )الجرائـ اللكترونية وخصوصًا في عممي

تخضع صفحتي الشخصية ( وتمييا الفقرة )مرات بسبب التعميقات عمى بعض األحداث السياسية

 .(لرقابة بسبب المنشورات السياسية عمى الصفحة

مف الواضح أف ىناؾ خشية مف العقوبات التي يفرضيا القانوف وتأثير ذلؾ عمى نشاط الصحفييف 

ير إال أف ىذه الخشية لـ تنعكس عمى أرض الواقع في صورة مضايقات والمدونيف وحرية الرأي والتعب

 أو إعالؽ لمصفحات وىو ما مف شأنو أف يعزز الرقابة الذاتية مف قبؿ الصحفييف والمدونيف.

تأثير قانكف الجرائـ االلكتركنية عمى المحتكل المنشكر عمى مستكل السؤاؿ الفرعي الثاني: ما 
 ؟الصفحة االلكتركنية

الستجابات أفراد عينة  والوزف النسبي واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية تخراجتـ اس
 ،تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى المحتوى المنشور عمى الصفحة االلكترونيةفقرات  الدراسة عمى

 (3.4الجدوؿ ) وىي مرتبة تنازليا كما ىو موضح في
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الستجابات أفراد عينة  النسبي كالكزفاالنحرافات المعيارية (: المتكسطات الحسابية ك 3.4جدكؿ )

 تأثير قانكف الجرائـ االلكتركنية عمى المحتكل المنشكر عمى الصفحة االلكتركنيةعمى الدراسة 

 الفقرات
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

تتابع الجيات األمنية التوجيات السياسية عبر الصفحات 
 رونية في إطار قانوف الجرائـ اللكترونية  اللكت

3.63 0.87 72.6 

 71.4 1.02 3.57 األجندة السياسية الحاكمةُيستغؿ قانوف الجرائـ اللكترونية لحساب 

النشر في مجاؿ  قانوف الجرائـ االلكترونية الجديد الصحفييف يقيد
 دوف اآلخر خشية مف العقوبات التي يطرحيا

3.57 1.08 71.4 

إلى  مؿ قانوف الجرائـ االلكترونية الجديد عمى توجيو الصحفييفيع
 النشر في مجاؿ دوف اآلخر 

3.51 1.07 70.2 

يعمؿ قانوف الجرائـ االلكترونية الجديد عمى تغيير طبيعة المواضيع 
 الصحفية عمى مواقع التواصؿ االجتماعي

3.42 1.02 68.4 

اـ عالحد مف اليدؼ ال يعمؿ قانوف الجرائـ االلكترونية الجديد عمى
 الذي أنشئت مف أجمو مواقع التواصؿ االجتماعي.

3.27 1.01 65.4 

األىداؼ التي أعمؿ يعمؿ قانوف الجرائـ اللكترونية عمى الحد مف 
 .عمى تحقيقيا مف خالؿ مواقع التواصؿ االجتماعي

3.26 1.07 65.2 

تحتوى المنشورات عمى مواقع التواصؿ االجتماعي عمى مواد 
 دوف تعارض توجيات السمطةصحفية تتماشى مع 

3.17 1.01 63.4 

 68.4 0.76 3.42 الدرجة الكمية

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى المحتوى الكمي لبعد  الوزف النسبي( أف 3.4يالحظ مف الجدوؿ )

 ى أفوىذا يدؿ عم ،(0.76انحراؼ معياري )ب( %68.4بمغ ) المنشور عمى الصفحة االلكترونية

جاء بدرجة  تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى المحتوى المنشور عمى الصفحة االلكترونية

تتابع الجيات األمنية التوجيات السياسية عبر ىي الفقرة ) أكثر الفقرات تأثيرًا ، حيث كانت متوسطة
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تغؿ قانوف الجرائـ ُيس( وتمييا الفقرة )إطار قانوف الجرائـ اللكترونية الصفحات اللكترونية في

يقيد قانوف الجرائـ االلكترونية الجديد ( وتمييا الفقرة )اللكترونية لحساب األجندة السياسية الحاكمة

 (الصحفييف النشر في مجاؿ دوف اآلخر خشية مف العقوبات التي يطرحيا

جتماعي عمى تحتوى المنشورات عمى مواقع التواصؿ االىي الفقرة )بينما كانت أقؿ الفقرات تأثيرًا 

يعمؿ قانوف الجرائـ ( تمييا الفقرة )مواد صحفية تتماشى مع السياسة السائدة في المنطقة دوف تعارض

(، األىداؼ التي أعمؿ عمى تحقيقيا مف خالؿ مواقع التواصؿ االجتماعياللكترونية عمى الحد مف 

اـ الذي أنشئت مف أجمو مواقع عليعمؿ قانوف الجرائـ االلكترونية الجديد عمى الحد مف اليدؼ اتمييا )

 .(التواصؿ االجتماعي

القرار بقانوف الجرائـ وىو ما يدلؿ عمى وجود إدراؾ لدى الصحفييف والمدونيف لمقيود التي يفرضيا 

اللكترونية عمى المنشورات عمى الصفحات اللكترونية، وشعور الصحفييف والمدونيف بوجود الرقابة 

ييا لمتحكـ بالمضاميف المنشورة بحيث تكوف مؤيدة وليس ناقدة عمى محتوى ىذه الصفحات وسع

 لمسمطة الحاكمة، وىو ما يشير بوضوح إلى مقوالت نظرية حارس البوابة في ىذا المجاؿ.

التي يعكسيا القانوف لـ تؤثر ومع ذلؾ مف الواضح أف ىذا الدراؾ لتوجيات السمطة نحو الصفحات 

فيما يتعمؽ بتغيير توجياتيـ أو األىداؼ التي مف أجميا  عمى الصحفييف والمدونيف بشكؿ كبير

 أنشئت الصفحات اللكترونية أو باستجابتيـ لنشر مواضيع تؤيد أو تتماشى مع السياسات الحكومية.

ـ ال زاؿ محدودًا ولـ تبرز آثاره 2019-2017وقد يكوف النطاؽ الزمني لتطبيؽ القانوف وتعديالتو 

 بعد.
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تأثير قانكف الجرائـ االلكتركنية عمى التفاعؿ مع الصفحات  مستكل: ما السؤاؿ الفرعي الثالث
 ؟االلكتركنية

الستجابات أفراد عينة  والوزف النسبيواالنحرافات المعيارية  ،المتوسطات الحسابية تـ استخراج
 ,ةتأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى التفاعؿ مع الصفحات االلكترونيفقرات البعد  الدراسة عمى

 (4.4الجدوؿ ) وىي مرتبة تنازليا كما ىو موضح في

الستجابات أفراد عينة  النسبي كالكزف(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 4.4جدكؿ )

 تأثير قانكف الجرائـ االلكتركنية عمى التفاعؿ مع الصفحات االلكتركنيةعمى البعد الدراسة 

 الفقرات
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 لمعيارما

الكزف 
 النسبي

يحد قانوف الجرائـ اللكترونية مف مشاركتي لرأيي في بعض 
 المواقؼ السياسية  عبر الصفحة اللكترونية

3.51 1.05 70.2 

يحد قانوف الجرائـ اللكترونية مف التفاعؿ اآلخريف عمى ما ينشر 
 عمى صفحتي اللكترونية

3.42 1.07 68.4 

لكترونية بعض المخاوؼ عند التعامؿ يسبب لي قانوف الجرائـ ال
 مع بعض األشخاص عمى مواقع التواصؿ االجتماعي

3.42 1.11 68.4 

يحد قانوف الجرائـ اللكترونية مف تفاعمي مع اآلخريف في 
 المجاالت السياسية واالجتماعية والثقافية عمى الصحة الخاصة بي

3.31 1.14 66.2 

تفاعميف مع الممصقات في موقع يضع قانوف الجرائـ اللكترونية الم
 المسائمة القانونية

3.11 1.16 62.2 

يقمؿ قانوف الجرائـ اللكترونية مف عدد المتابعيف لصفحتي عمى 
 موقع الفيس بوؾ

2.71 1.11 54.2 

 64.8 0.85 3.24 الدرجة الكمية
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كترونية عمى التفاعؿ تأثير قانوف الجرائـ االلالكمي لبعد  الوزف النسبي( أف 4.4يالحظ مف الجدوؿ )

تأثير قانوف  وىذا يدؿ عمى أف ،(0.85انحراؼ معياري )ب( %64.8بمغ ) مع الصفحات االلكترونية

أكثر ، حيث كانت متوسطةجاء بدرجة  الجرائـ االلكترونية عمى التفاعؿ مع الصفحات االلكترونية

ركتي لرأيي في بعض المواقؼ يحد قانوف الجرائـ اللكترونية مف مشاىي الفقرة )الفقرات تأثيرًا 

يحد قانوف الجرائـ اللكترونية مف التفاعؿ (، وتمييا الفقرة )السياسية  عبر الصفحة اللكترونية

يسبب لي قانوف الجرائـ اللكترونية (، وتمييا الفقرة )اآلخريف عمى ما ينشر عمى صفحتي اللكترونية

 (.قع التواصؿ االجتماعيبعض المخاوؼ عند التعامؿ مع بعض األشخاص عمى موا

يقمؿ قانوف الجرائـ اللكترونية مف عدد المتابعيف لصفحتي ىي الفقرة )بينما كانت أقؿ الفقرات تأثيرًا 

يضع قانوف الجرائـ اللكترونية المتفاعميف مع الممصقات في (، تمييا الفقرة )عمى موقع الفيس بوؾ

انوف الجرائـ اللكترونية مف تفاعمي مع اآلخريف في يحد ق( وتمييا الفقرة )موقع المسائمة القانونية

 .(المجاالت السياسية واالجتماعية والثقافية عمى الصحة الخاصة بي

وىو ما يدلؿ عمى أف المتفاعميف عمى الصفحات اللكترونية ال يدركوف مدى تأثير مشاركتيـ عمى  

نيـ يبدوف آرائيـ حوؿ القضايا التي يتـ لذلؾ نجد أالجرائـ اللكترونية المواقؼ السياسية ضمف قانوف 

ولكف ىناؾ درجة مف التفاعالت حوؿ المواقؼ السياسية مف قبؿ المتفاعميف يسيطر عمييا ، طرحيا

الخوؼ مف المسائمة، وىذا الخوؼ يقمؿ مف مستوى التفاعؿ عمى بعض القضايا عمى الصفحات 

 اللكترونية.

 ؟الشخصية عمى الفيسبكؾ صفحاتيـفي  فالصحفييعتمدىا يتي المكاضيع الالسؤاؿ الفرعي الرابع: ما ىي 
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الستجابات أفراد عينة  األعداد والنسب المئوية، باستخراجقامت الباحثة  ،لإلجابة عف ىذا السؤاؿ

 المواضيع التي يعتمدىا الصحفييف في صفحاتيـ الشخصية عمى الفيسبوؾالدراسة التي تعبر عن

 ( يوضح ذلؾ:5.4والجدوؿ )

المكاضيع (: األعداد كالنسب المئكية، الستجابات أفراد عينة الدراسة التي تعبر عف 5.4جدكؿ )

 التي يعتمدىا الصحفييف في صفحاتيـ الشخصية عمى الفيسبكؾ

النسبة  التكرار الفقرات الرقـ
 المئكية

 الترتيب

 2 27.8 45 سياسية 1

 1 40.1 65 اجتماعية 2

 3 21.6 35 ثقافية                3

 4 10.5 17 دينية         4
  %100 162 المجمكع 

يعتمدىا الصحفييف في صفحاتيـ الشخصية عمى أكثر المواضيع التي ( أف 5.4يالحظ مف الجدوؿ )

%( 27.8%(، وتالىا المواضيع السياسية بنسبة )40.1ىي مواضيع اجتماعية بنسبة ) الفيسبوؾ

تمدىا الصحفييف في صفحاتيـ أقؿ المواضيع التي يع%(، و 21.6وتالىا المواضيع الثقافية بنسبة )

 .%(10.5ىي مواضيع دينية بنسبة ) الشخصية عمى الفيسبوؾ

بالرغـ مف كوف القضايا السياسية جاءت في المرتبة الثانية مف حيث المواضيع عمى الصفحات 

التفاعالت االجتماعية اللكترونية وأف المواضيع االجتماعية احتمت المرتبة األولى، إال أف الكثير مف 
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ىي ذات أبعاد سياسية أيضًا، ويمكف أف تكوف في إطار القضايا التي تعتبرىا السمطات الحاكمة ذات 

 تأثير خطير كما ىي الموضوعات السياسية.

 فحص الفرضيات 3.4

أفراد  اتالستجاب واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية استخرجت ،الجنس الختبار فرضية

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع المحتوى راسة حوؿ عينة الد

والختبار داللة الفروؽ وفقًا لمتغير الجنس فقد استخدـ  ،وفقًا لمتغير الجنس السياسي في فيسبوؾ

 :(6.4)اختبار "ت" كما ىو موضح في الجدوؿ

تأثير قانكف الجرائـ االلكتركنية حكؿ  لعينةأفراد ا ات: نتائج اختبار "ت" الستجاب(6.4)جدكؿ 
 .غير الجنستلم كفقان  الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع المحتكل السياسي في فيسبكؾ

المتكسط  العدد الجنس المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسكبة

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى 
لمدونيف عمى الصحفييف وا

 الصفحات االلكترونية

 0.63 3.40 40 ذكر
 دالة 0.000 4.005

 0.68 2.80 36 أنثى

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى 
المحتوى المنشور عمى الصفحة 

 االلكترونية

 0.68 3.61 40 ذكر
 دالة 0.021 2.360

 0.79 3.21 36 أنثى

مى قانوف الجرائـ االلكترونية ع تأثير
 التفاعؿ مع الصفحات االلكترونية

 0.86 3.38 40 ذكر
1.515 0.134 

غير 
 0.83 3.09 36 أنثى دالة

 الدرجة الكمية 
 0.66 3.47 40 ذكر

 دالة 0.005 2.875
 0.68 3.03 36 أنثى
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( وىي أقؿ مف 0.005أف مستوى الداللة المحسوبة ) إلى(6.4) الجدوؿ  تشير النتائج في

متوسطات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في  (، مما يشير إلى0.05اللة االحصائية )مستوى الد

أفراد العينة حوؿ تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع استجابات 

وكانت الفروؽ لصالح الذكور مقابؿ الناث ألف ، المحتوى السياسي في فيسبوؾ وفقًا لمتغير الجنس

 متوسط الحسابي لمذكور أعمى مف الناث. ال

والمؤسسة التي يعمؿ بيا الصحفي، وعدد المتابعيف ، والدرجة العممية، )العمر الختبار فرضية

ـّ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ) (لمصفحة الشخصية  اتالستجاب( One Way ANOVAت

ونية الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع المحتوى تأثير قانوف الجرائـ االلكتر أفراد عينة الدراسة حوؿ 

وعدد  )العمر، والدرجة العممية، والمؤسسة التي يعمؿ بيا الصحفي،وفقًا لمتغير  السياسي في فيسبوؾ

 :(7.4)، كما ىو موضح في الجدوؿ المتابعيف لمصفحة الشخصية(

ت أفراد عينة ( الستجاباOne Way ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم )(7.4)جدكؿ 

الدراسة حكؿ تأثير قانكف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع المحتكل 

العمر، كالدرجة العممية، كالمؤسسة التي يعمؿ بيا الصحفي، )السياسي في فيسبكؾ كفقان لمتغير 

 .كعدد المتابعيف لمصفحة الشخصية(

 المتغير
 مصدر التبايف المجاؿ

مجمكع 
 اتالمربع

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

مستكل الداللة 
 اإلحصائية

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية  العمر
عمى الصحفييف والمدونيف 
 عمى الصفحات االلكترونية

 2.786 2 5.572 بيف المجمكعات
 0.456 73 33.254 داخؿ المجمكعات دالة 0.004 6.116

 ----- 75 38.826 المجمكع
تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية 
عمى المحتوى المنشور عمى 

 0.521 2 1.043 بيف المجمكعات
غير  0.411 9000.

 0.579 73 42.280 داخؿ المجمكعات دالة
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مجمكع  مصدر التبايف المجاؿ المتغير
 اتالمربع

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

مستكل الداللة 
 اإلحصائية

 ----- 75 43.323 المجمكع الصفحة االلكترونية
قانوف الجرائـ االلكترونية  تأثير

لصفحات عمى التفاعؿ مع ا
 االلكترونية

 2.315 2 4.630 بيف المجمكعات
 0.687 73 50.120 داخؿ المجمكعات دالة 0.040 3.372

 ----- 75 54.750 المجمكع

 الدرجة الكمية 
 1.615 2 3.231 بيف المجمكعات

 0.469 73 34.211 داخؿ المجمكعات دالة 0.037 3.447
 ----- 75 37.442 المجمكع

مجمكع  مصدر التبايف المجاؿ المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

مستكل الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة 
 العممية

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية 
عمى الصحفييف والمدونيف 
 عمى الصفحات االلكترونية

 0.126 2 0.252 بيف المجمكعات
غير  0.789 0.238

 0.528 73 38.574 داخؿ المجمكعات الةد
 ----- 75 38.826 المجمكع

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية 
عمى المحتوى المنشور عمى 

 الصفحة االلكترونية

 0.209 2 0.418 بيف المجمكعات
غير  0.702 0.356

 0.588 73 42.905 داخؿ المجمكعات دالة
 ----- 75 43.323 المجمكع

قانوف الجرائـ االلكترونية  تأثير
عمى التفاعؿ مع الصفحات 

 االلكترونية

 2.357 2 0.714 بيف المجمكعات
غير  0.619 0.483

 0.740 73 54.035 داخؿ المجمكعات دالة
 ----- 75 54.750 المجمكع

 الدرجة الكمية 
 0.172 2 0.345 بيف المجمكعات

غير  0.714 0.339
 0.508 73 37.097 داخؿ المجمكعات لةدا

 ----- 75 37.442 المجمكع
مجمكع  مصدر التبايف المجاؿ المتغير

 المربعات
درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

مستكل الداللة 
 اإلحصائية

المؤسسة 
التي يعمؿ 

بيا 
 الصحفي

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية 
والمدونيف  عمى الصحفييف

 عمى الصفحات االلكترونية

 0.739 2 1.477 بيف المجمكعات
غير  0.243 1.443

 0.512 73 37.349 داخؿ المجمكعات دالة
 ----- 75 38.826 المجمكع

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية 
عمى المحتوى المنشور عمى 

 الصفحة االلكترونية

 0.219 2 0.438 بيف المجمكعات
غير  0.690 0.373

 0.587 73 42.885 داخؿ المجمكعات دالة
 ----- 75 43.323 المجمكع

قانوف الجرائـ االلكترونية  تأثير
عمى التفاعؿ مع الصفحات 

 االلكترونية

 2.100 2 0.199 بيف المجمكعات
غير  0.876 0.133

 0.747 73 54.551 داخؿ المجمكعات دالة
 ----- 75 54.750 المجمكع
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مجمكع  مصدر التبايف المجاؿ المتغير
 اتالمربع

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

مستكل الداللة 
 اإلحصائية

 الدرجة الكمية 
 0.257 2 0.514 بيف المجمكعات

غير  0.604 0.508
 0.506 73 36.928 داخؿ المجمكعات دالة

 ----- 75 37.442 المجمكع
مجمكع  مصدر التبايف المجاؿ المتغير

 المربعات
درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

مستكل الداللة 
 صائيةاإلح

عدد 
المتابعيف 
لمصفحة 
 الشخصية

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية 
عمى الصحفييف والمدونيف 
 عمى الصفحات االلكترونية

 1.131 3 3.394 بيف المجمكعات
غير  0.085 2.299

 0.492 72 35.432 داخؿ المجمكعات دالة
 ----- 75 38.826 المجمكع

لكترونية تأثير قانوف الجرائـ اال
عمى المحتوى المنشور عمى 

 الصفحة االلكترونية

 1.138 3 3.414 بيف المجمكعات
غير  0.114 2.053

 0.554 72 39.909 داخؿ المجمكعات دالة
 ----- 75 43.323 المجمكع

تأثيرقانوف الجرائـ االلكترونية 
عمى التفاعؿ مع الصفحات 

 االلكترونية

 0.801 3 2.402 بيف المجمكعات
غير  0.354 1.101

 0.727 72 52.348 داخؿ المجمكعات دالة
 ----- 75 54.750 المجمكع

 الدرجة الكمية 
 0.946 3 2.839 بيف المجمكعات

غير  0.126 1.969
 0.481 72 34.603 داخؿ المجمكعات دالة

 ----- 75 37.442 المجمكع
( وىي أقؿ مف 0.037أف مستوى الداللة المحسوبة ) إلى(7.4)الجدوؿ تشير النتائج في

متوسطات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في  (، مما يشير إلى0.05مستوى الداللة االحصائية )

أفراد العينة حوؿ تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع استجابات 

 . العمرلمتغير المحتوى السياسي في فيسبوؾ وفقًا 

مف مستوى الداللة  أكبرأف مستوى الداللة المحسوبة  إلى(7.4)الجدوؿ  تشير النتائج فيو 

استجابات متوسطات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في عدـ  (، مما يشير إلى0.05االحصائية )

مع المحتوى  أفراد العينة حوؿ تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ

 . عدد المتابعيف ،المؤسسة التي يعمؿ بيا الصحفي، الدرجة العمميةالسياسي في فيسبوؾ وفقًا لمتغير 



75 

 

الستجابات أفراد ( لمكشؼ عف مصدر الفروؽ LSDولمعرفة مصدر الفروؽ استخدـ اختبار )

اعؿ مع المحتوى عينة الدراسة حوؿ تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني الجديد عمى التف

 (8.0)كما ىو موضح في الجدوؿ  السياسي في فيسبوؾ وفقًا لمتغير العمر

لمكشؼ عف مصدر الفركؽ الستجابات أفراد عينة الدراسة ( LSDنتائج اختبار ): (4.8)جدكؿ 

حكؿ تأثير قانكف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع المحتكل السياسي في 

 رفقان لمتغير العمفيسبكؾ ك 

المتكسط  المقارنات المتغير
 الحسابي

20-30 31-40 41-50 

تأثير قانوف الجرائـ 
االلكترونية عمى الصحفييف 
والمدونيف عمى الصفحات 

 االلكترونية

20-30 2.95    

31-40 3.59 0.645299   

41-50 3.12    

قانوف الجرائـ االلكترونية  تأثير
حات عمى التفاعؿ مع الصف

 االلكترونية

20-30 3.08    

31-40 3.66 0.580128   

41-50 3.38    

 الدرجة الكمية

20-30 3.13    

31-40 3.63 0.491453   

41-50 3.26    

 

 00-30ذوي األعمار بيف أف الفروؽ كانت بيف  (8.0)المعطيات الواردة في الجدوؿ تشير 

 فالصحفيي، لذا نجد أف سنة 00-30ذوي األعماؿ ح لصال سنة، 30-80سنة وبيف ذوي األعمار 
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قانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ سنة يؤثر  40-31التي تتراوح أعمارىـ بيف

 .عمى بشكؿ أكبر مع المحتوى السياسي في فيسبوؾ

  



77 

 

 

 

 الفصؿ الخامس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممخص النتائج كاالستنتاجات 

 :النتائج 1.5

 تأثير قانوف الجرائـ ف الوزف النسبي الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت مستوى إ

تراوحت ما بيف  د عمى التفاعؿ مع المحتوى السياسي في فيسبوؾااللكترونية الفمسطيني الجدي

 %( أي بدرجة متوسطة65.2%(, فيما بمغ الوزف النسبي الكمي )68.4 -62.4%)

 تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى الصحفييف والمدونيف عمى الوزف النسبي الكمي لبعد ف إ

تأثير قانوف  وىذا يدؿ عمى أف ،(0.71ي )انحراؼ معيار ب( %62.4بمغ ) الصفحات االلكترونية

 متوسطةجاء بدرجة  الجرائـ االلكترونية عمى الصحفييف والمدونيف عمى الصفحات االلكترونية

 تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى المحتوى المنشور عمى الوزف النسبي الكمي لبعد ف إ

تأثير قانوف  وىذا يدؿ عمى أف ،(0.76انحراؼ معياري )ب( %68.4بمغ ) الصفحة االلكترونية

 متوسطة.جاء بدرجة  الجرائـ االلكترونية عمى المحتوى المنشور عمى الصفحة االلكترونية
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 تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى التفاعؿ مع الصفحات الوزف النسبي الكمي لبعد ف إ

تأثير قانوف الجرائـ  وىذا يدؿ عمى أف ،(0.85انحراؼ معياري )ب( %64.8بمغ ) االلكترونية

 متوسطةجاء بدرجة  االلكترونية عمى التفاعؿ مع الصفحات االلكترونية

  ىي  يعتمدىا الصحفييف في صفحاتيـ الشخصية عمى الفيسبوؾأكثر المواضيع التي أف

%( وتالىا 27.8%(، وتالىا المواضيع السياسية بنسبة )40.1مواضيع اجتماعية بنسبة )

تمدىا الصحفييف في صفحاتيـ %(، وأقؿ المواضيع التي يع21.6سبة )المواضيع الثقافية بن

 .%(10.5ىي مواضيع دينية بنسبة ) الشخصية عمى الفيسبوؾ

  أفراد العينة حوؿ تأثير قانوف الجرائـ استجابات متوسطات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في

في فيسبوؾ وفقًا لمتغير  االلكترونية الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع المحتوى السياسي

وجود فروؽ عدـ و ، سنة 41-31ذوي األعمار و وكانت الفروؽ لصالح الذكور  والعمر ،الجنس

أفراد العينة حوؿ تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية استجابات متوسطات ذات داللة إحصائية في 

، الدرجة العمميةتغير الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع المحتوى السياسي في فيسبوؾ وفقًا لم

 .عدد المتابعيفو ، المؤسسة التي يعمؿ بيا الصحفي
 

 :االستنتاجات 2.5

 العقوبات التي يتضمنيا القانوف رادعًا أماـ تناوؿ الصحفييف والمدونيف لبعض شكؿ ت

 الموضوعات السياسية.

 االلكترونية. أصبح لدى الصحفييف والمدونيف رقابة ذاتية عمى ما يتـ نشره بسبب قانوف الجرائـ 
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  أف ىناؾ خشية مف العقوبات التي يفرضيا القانوف وتأثير ذلؾ عمى نشاط الصحفييف

أرض الواقع في صورة والمدونيف وحرية الرأي والتعبير إال أف ىذه الخشية لـ تنعكس عمى 

الؽ لمصفحات وىو ما مف شأنو أف يعزز الرقابة الذاتية مف قبؿ الصحفييف مضايقات أو إغ

 يف.والمدون

  القرار بقانوف الجرائـ اللكترونية ىناؾ إدراؾ لدى الصحفييف والمدونيف لمقيود التي يفرضيا

عمى المنشورات عمى الصفحات اللكترونية، وشعور الصحفييف والمدونيف بوجود الرقابة عمى 

ناقدة  تمحتوى ىذه الصفحات وسعييا لمتحكـ بالمضاميف المنشورة بحيث تكوف مؤيدة وليس

 طة الحاكمة، وىو ما يشير بوضوح إلى مقوالت نظرية حارس البوابة في ىذا المجاؿ.لمسم

  ـ ال زاؿ محدودًا ولـ تبرز آثاره بعد.2019-2017النطاؽ الزمني لتطبيؽ القانوف وتعديالتو 

 المتفاعميف عمى الصفحات اللكترونية ال يدركوف مدى تأثير مشاركتيـ عمى المواقؼ ف إ

لذلؾ نجد أنيـ يبدوف آرائيـ حوؿ القضايا التي يتـ الجرائـ اللكترونية ف السياسية ضمف قانو 

طرحيا، ولكف ىناؾ درجة مف التفاعالت حوؿ المواقؼ السياسية مف قبؿ المتفاعميف يسيطر 

عمييا الخوؼ مف المسائمة، وىذا الخوؼ يقمؿ مف مستوى التفاعؿ عمى بعض القضايا عمى 

 الصفحات اللكترونية.

 السياسية جاءت في المرتبة الثانية مف حيث المواضيع عمى الصفحات اللكترونية  القضايا

وأف المواضيع االجتماعية احتمت المرتبة األولى، إال أف الكثير مف التفاعالت االجتماعية ىي 

ذات أبعاد سياسية أيضًا، ويمكف أف تكوف في إطار القضايا التي تعتبرىا السمطات الحاكمة 

 ير كما ىي الموضوعات السياسية.ذات تأثير خط
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 تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع المحتوى السياسي في ف إ

 عمى الذكور أكثر مف الناث.فيسبوؾ 

 قانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني سنة يؤثر  40-31التي تتراوح أعمارىـ بيف فالصحفييف إ

 بشكؿ أكبر. ع المحتوى السياسي في فيسبوؾالجديد عمى التفاعؿ م
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 دار الجمعية االسكندرية. مصر:، ( .أمف مراسالت البريد اللكتروني2008إبراىيـ )، خالد .12

لتواصؿ االجتماعي ( أخالقيات استخداـ شبكات ا2016الخريشة، سمطانة جدعاف نايؼ ) .13

مف وجية نظر مدرسي العالـ والقانوف في الجامعات األردنية.) رسالة ماجستير غير منشورة(، 

 .كمية العالـ، جامعة الشرؽ األوسط، األردف
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دور صفحة وحدة مكافحة الجرائـ اللكترونية عمى موقع الفيسبوؾ  .(2018الدحمة، محمود ) .14

 االوسط. في التوعية األمنية، جامعة الشرؽ

(. استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في العالـ العربي. عماف:  2003راضي, زاىر)  .15

 . 5"،ص15جامعة عماف األىمية .مجمة التربية : عدد "

المؤتمر ، الجرائـ االلكترونية : التجريـ والمالحقة والثبات(. 2016ربايعة، عبد المطيؼ ) .16

 .17/4 المنعقد في جامعة النجاح الوطنية، األوؿ لمجرائـ االلكترونية في فمسطيف

( . قانوف العقوبات ومخاطر تقنية المعمومات . أسيوط :مكتبة اآلالت 1992رستـ، ىشاـ ) .17

 الحديثة.

دور شبكات التواصؿ االجتماعي في التغيير السياسي في تونس  .(2012الرعود، عبد اهلل ) .18

 األوسط.ومصر مف وجية نظر الصحفييف األردنييف، جامعة الشرؽ 

دوافع استخداـ الشبكة العنكبوتية لدى الطالب في جامعة القدس (، 2010شاىيف، محمد ) .19

 ، جامعة القدس المفتوحة، فمسطيف.المفتوحة

(. دور المؤسسة األمنية في الحد مف الجرائـ المستحدثة في الضفة 2018شيواف، وسيـ ) .20

 عة القدس، فمسطيف.الغربية مف وجية نظر ذوي االختصاص، رسالة ماجستير، جام

(. العالـ الجديد: الوسائؿ والمفاىيـ والتطبيقات، دار الشروؽ لمنشر 2008صادؽ، عباس ) .21

 والتوزيع، عماف. 
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تأثير استخداـ الشباب الجامعي في الجامعات الخاصة (، 2014عبد الصادؽ، صادؽ ) .22

، المجمة األردنية قميديةالبحرينية لمواقع التواصؿ االجتماعي عمى استخداميـ وسائؿ االتصاؿ الت

 .1، العدد 7لمعمـو االجتماعية، المجمد 

 (،  االتصاؿ والديمقراطية، بيروت، دار النيضة العربية.2005العبد اهلل، مي ) .23

. القاىرة: جامعة 3(. نظريات العالـ واتجاىات التأثير . ط2004عبدالحميد، محمد ) .24

 حمواف.

ونية في التشريع الفمسطيني "دراسة تحميمية لكتر الجرائـ ال .(2013العفيفي، يوسؼ ) .25

 سالمية، غزة.مقارنة"، الجامعة ال

دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تحفيز المواطنيف األردنييف  .(2012)، حاتـ عالونة .26

، ورقة مقدمة لممؤتمر العممي السابع عشر بعنواف" ثقافة عمى المشاركة في الحراؾ الجماىيري

 رموؾ، كمية العالـ، عماف.التغيير"، جامعة الي

العضوية في مواقع التواصؿ االجتماعي وأثرىا في تحسيف الوعي  .(2011العممي، لينا ) .27

 السياسي لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية، جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف.

(، أثر مواقع التواصؿ االجتماعي في تنمية المسؤولية المجتمعية 2011عوض، حسني ) .28

 اب تجربة مجمس شبابي عالرأنموذجا، برنامج التنمية األسرية، جامعة القدس المفتوحة.لدى الشب

االحكاـ الفقيية لمجرائـ االلكترونية المتعمقة باستعماؿ   (.2017) رزؽ محمد ،الغرابمي .29

 ، جامعة األزىر.رسالة ماجستير، شبكات التواصؿ االجتماعي
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ضي والمجاؿ الواقعي في المغرب، مركز (. معادلة المجاؿ االفترا2013فمحي، أسماء ) .30

 دراسات الوحدة العربية، بيروت.

(. أساليب تقديـ المحتوى في المواقع اللكترونية الخبارية 2014قشور، أمؿ وبشير، عماد ) .31

-25، قطر، لمؤتمر السنوي العشريف لجيش تحرير السودافالنشارة بالعربية وتقييـ خدماتيا، ا

 مارس. 27

( الرقابة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي: فيسبوؾ وتويتر مف 2014ميؿ )القيسي، محمد خ .32

 .وجية نظر طمبة الجامعات األردنية. رسالة منشورة، عماف: جامعة البترا

دور القضاء الفمسطيني في رد االعتبار لمذيف يتعرضوف لمتجريح  .(2016الكردي، مجدي ) .33

ممية مقدمو لمؤتمر يعقد في جامعة والتشيير عبر صفحات التواصؿ االجتماعي، دراسة ع

 لكترونية في فمسطيف.النجاح بعنواف المؤتمر الدولي لمكافحة الجرائـ ال

دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تعبئة الرأي العاـ الفمسطيني (. 2016المدىوف، محمد ) .34

 ، غزة.2عدد ، ال24، مجمة الجامعة السالمية لمبحوث النسانية، المجمد لدعـ حقوقو السياسية

(. نظريات التأثير القوي في ظؿ العالـ الجديد، مجمة الدراسات 2018مرابط، فريدة ) .35

 العالمية، العدد الرابع، المركز الديمقراطي العربي، برليف.

( . أيديولوجيا شبكات التواصؿ االجتماعي وتشكيؿ الرأي العاـ . 2010مصطفى، معتصـ ) .36

 رطوـ.. الخرطـو : مطبعة جامعة الخ 1ط
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(. العالـ الدولي: النظريات، االتجاىات، الممكية، ترجمة: حسني 2005فيؿ، توماس )امك .37
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إساءة استعماؿ مواقع التواصؿ االجتماعي فيسبوؾ وغيرىا، ىؿ   .(2015محمود ) يوسؼ، .41

 تعد جريمة، مقاؿ، مؤسسة قوانيف الشرؽ لتطوير الممارس القانوني، القاىرة.

 :المراجع األجنبية
McLuhan, Marshall (0978), La galaxie de Gutenberg face à l’électronique, Tours, Maine. 
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 اقع اإللكتركنية :المك 

http://www.al-( الجرائـ اللكترونية ومكافحتيا، 2007الحمداف، منيرة بنت فيد ) .1

jazirah.com/digimag/27052007/lit11.htm 

( بشأف 2018( لسنة 10رقـ ) (، حوؿ القرار بقانوف2018الييئة المستقمة لحقوؽ النساف ) .2
 الجرائـ اللكترونية، مذكرة قانونية . 

( . قانوف الجرائـ اللكترونية: نسخة "األخ األكبر" الفمسطينية، الموقع 2017بثينة . ) اشتيوي، .3

 net/reality/politics/2017/8/23http://midan.aljazeera.االلكتروني:

(، الطػػػػػػػػالب والشبكػػػػػػات االجتماعيػػػة دراسػػػة ميدانيػػػة فػػػي اسػػػػتخدامات 2010الػػػدماري، صػػػالحة ) .4

( كشػػػػػػػػبكة اجتماعيػػػػػػػػة، face bookواشػػػػػػػػباعات طػػػػػػػػالب كميػػػػػػػػة الفنػػػػػػػػوف والعػػػػػػػػالـ لػػػػػػػػؿ)

http://alola.maktoobblog.com/29 

وقع االلكتروني: الم .(1948ف العالمي لحقوؽ النساف )االعال .5

rights-human-declaration-http://www.un.org/ar/universal/ 

فمسطيف.. األولى عالميا )بالنسبة لعدد السكاف( بعدد المشتركيف الجدد (. 2019دنيا الوطف ) .6

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/2019/02/05،  عمى )فيسبوؾ(

مؤشر حرية الصحافة في .(2019) المركز الفمسطيني لمتنمية والحريات العالمية "مدى" .7

 p://www.alquds.com/articles/1550079367424664000/htt، فمسطيف

http://www.al-jazirah.com/digimag/27052007/lit11.htm
http://www.al-jazirah.com/digimag/27052007/lit11.htm
http://www.al-jazirah.com/digimag/27052007/lit11.htm
http://midan.aljazeera.net/reality/politics/2017/8/23
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.alwatanvoice.com/arabic/2019/02/05
http://www.alquds.com/articles/1550079367424664000/
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، انتياكًا بحؽ الحريات العالمية(.2018) لجنة دعـ الصحفييف .8
http://samanews.ps/ar/post/312548 

 (. مواقع الشبكات االجتماعية، 2009خميفة، ىبة ) .9

10. http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=17775 

  

http://samanews.ps/ar/post/312548
http://samanews.ps/ar/post/312548
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 أداة الدراسة :(1ممحؽ )

 جامعة القدس                                                    

 كمية الدراسات العميا

 المدوف أخي الصحفي

 تحية طيبة وبعد ...

 تقـو الباحثة بإجراء دراسة بعنواف

جديد عمى التفاعؿ مع المحتوى السياسي في فيسبوؾ، تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني ال

نأمؿ مف حضرتكـ التكـر بالجابة عف  ،وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير

فقرات ىذه االستبانة لما لكـ دور كبير في اتماـ ىذه الدراسة عممًا بأف المعمومات التي ستستخدـ 

 تامة.  ألغراض البحث العممي وستعامؿ بسربة

( أماـ الجابة المناسبة وفي الخانة المخصصة لذلؾ، وبما ينطبؽ مع وجية √يرجى وضع عالمة )

 نظركـ.

 شاكريف لكـ حسف تعاونكـ

 أريج جماؿ السراحنةالباحثة: 
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 القسـ األوؿ: المعمومات والبيانات الشخصية: 

 في المربع حوؿ ما يناسبؾ:× يرجى وضع 

 )   (أنثى   :   )   (  ذكر   الجنس _

 50-41 (   )  40-31 (    )   30-20 (   ) :     العمر  _

 (   )دراسات عميا  (    ) بكالوريوس  (   )  دبمـو الدرجة العممية:  _

 (   )حكومية   (    ) خاصة (   )  عامة المؤسسة التي تعمؿ بيا:  _

 (    ) كـ عدد المتابعيف لصفحتؾ الشخصية _

 الفيسبوؾعمى تعتمدىا في صفحتؾ الشخصية  المواضيع التي _

 يمكف اختيار اكثر مف إجابة *

 )   ( دينية   )   ( ثقافية  )   ( اجتماعية  )   ( سياسية

 .............خرى تذكرأ )   ( بالنجميزية   )   ( بالعربية صفحتؾ الشخصية _

 بعضًا منو )   ( ال    )   (   )   ( نعـىؿ اطمعت عمى قانوف الجرائـ االلكترونية  _

 )   ( ال         )   ( نعـىؿ اطمعت عمى ما يتضمنو القانوف مف عقوبات في حالة تجاوز نصوصو    -

 )   ( ال         )   ( نعـ ىؿ أنت مع تطبيؽ قانوف الجرائـ اللكترونية  _
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الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ القسـ الثاني: الفقرات التي تعبر عف تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية 

 مع المحتوى السياسي في فيسبوؾ: 

نوعا  أتفؽ أتفؽ بشدة الفقرات الرقـ
 ما

ال 
 أتفؽ

ال أتفؽ 
 بشدة

 تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى الصحفييف والمدونيف عمى الصفحات االلكترونية

      يحد قانوف الجرائـ اللكترونية مف حرية التعبير عف الرأي  .1

      ييدد قانوف الجرائـ اللكترونية حرية العمؿ الصحفي  .2

يتضمف قانوف الجرائـ االلكترونية عقوبات مشددة عمى   .3
 في حاؿ تجاوز نصوصو. الصحفييف والمدونيف

     

يحد قانوف الجرائـ االلكترونية مف نشاط الصحفييف   .4
 والمدونيف عمى الصفحات اللكترونية

     

لمضايقات ومالحقة قانونية في إطار تعرضت إلى ا  .5
 قانوف الجرائـ اللكترونية وخصوصًا في عممي

     

تـ إغالؽ صحفتي عمى الفيس بوؾ عدة مرات بسبب   .6
 التعميقات عمى بعض األحداث السياسية

     

تخضع صفحتي الشخصية لرقابة بسبب المنشورات   .7
 السياسية عمى الصفحة

     

الرقابة الذاتية عمى نشر  يمارس الصحفي والمدوف  .8
 المواضيع السياسية بسبب قانوف الجرائـ اللكترونية

     

 تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى المحتوى المنشور عمى الصفحة االلكترونية

األىداؼ يعمؿ قانوف الجرائـ اللكترونية عمى الحد مف   .9
التي أعمؿ عمى تحقيقيا مف خالؿ مواقع التواصؿ 
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 .ماعياالجت

تتابع الجيات األمنية التوجيات السياسية عبر الصفحات   .10
 اللكترونية في إطار قانوف الجرائـ اللكترونية  

     

األجندة ُيستغؿ قانوف الجرائـ اللكترونية لحساب   .11
 السياسية الحاكمة

     

يعمؿ قانوف الجرائـ االلكترونية الجديد عمى تغيير طبيعة   .12
 حفية عمى مواقع التواصؿ االجتماعيالمواضيع الص

     

توجيو يعمؿ قانوف الجرائـ االلكترونية الجديد عمى   .13
 إلى النشر في مجاؿ دوف اآلخر  الصحفييف

     

النشر  الصحفييفقانوف الجرائـ االلكترونية الجديد  يقيد  .14
 في مجاؿ دوف اآلخر خشية مف العقوبات التي يطرحيا

     

عمى مواقع التواصؿ االجتماعي عمى تحتوى المنشورات   .15
 دوف تعارض توجيات السمطةمواد صحفية تتماشى مع 

     

يعمؿ قانوف الجرائـ االلكترونية الجديد عمى الحد مف   .16
اـ الذي أنشئت مف أجمو مواقع التواصؿ عاليدؼ ال

 االجتماعي.

     

 ترونيةقانوف الجرائـ االلكترونية عمى التفاعؿ مع الصفحات االلك تأثير

عمى  اآلخريف يحد قانوف الجرائـ اللكترونية مف التفاعؿ  .17
 ما ينشر عمى صفحتي اللكترونية

     

يحد قانوف الجرائـ اللكترونية مف مشاركتي لرأيي في   .18
 بعض المواقؼ السياسية  عبر الصفحة اللكترونية

     

يقمؿ قانوف الجرائـ اللكترونية مف عدد المتابعيف   .19
 عمى موقع الفيس بوؾلصفحتي 

     

يسبب لي قانوف الجرائـ اللكترونية بعض المخاوؼ عند   .20
التعامؿ مع بعض األشخاص عمى مواقع التواصؿ 
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  (√)نأمؿ مف حضرتكـ قراءة الفقرات اآلتية بعناية والجابة عمييا بوضع إشارة

 

 مع الشكر الجزيؿ عمى جيودكـ وتعاونؾ

  

 االجتماعي

يحد قانوف الجرائـ اللكترونية مف تفاعمي مع اآلخريف في   .21
المجاالت السياسية واالجتماعية والثقافية عمى الصحة 

 الخاصة بي

     

ضع قانوف الجرائـ اللكترونية المتفاعميف مع الممصقات ي  .22
 في موقع المسائمة القانونية
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 ( أسماء المحكميف2ممحؽ )

 

  

 التخصص الجامعة  اسـ المحكـ
 عمـو سياسية  جامعة بيرزيت مف الحاج ابراىيـعبد الرح
 عمـو سياسية جامعة القدس روال ىردؿ

 تاريخ جامعة القدس معتصـ الناصر
عالـ جامعة الخميؿ قيس أبو عياش  صحافة وا 
 عمـو سياسية  جامعة الخميؿ مجدي عيسى 

عالـ كمية العروب التقنية  نضؿ أبو عياش   صحافة وا 
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 فيرس الجداكؿ:

 الصفحة الجدكؿ قـ الجدكؿر 
 47 الدراسة متغيرات حسب العينة أفراد توزيع (1.3)
 لمصفوفة( Pearson correlation) بيرسوف االرتباط معامؿ نتائج (2.3)

 لألداة الكمية الدرجة مع الدراسة أداة فقرات ارتباط
49 

 50 الدراسة أداة لمجاالت ألفا كرونباخ الثبات معامؿ (3.3)
 52 الخماسي لكرت مقياس حسب لممقياس التصحيح فتاحم (4.3)
 الستجابات النسبي والوزف المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (1.4)

 االلكترونية الجرائـ قانوف تأثير مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد
 فيسبوؾ في السياسي المحتوى مع التفاعؿ عمى الجديد الفمسطيني

54 
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