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  استطالع رأي حول تغطية المواقع اإللكترونية الفلسطينية للصراع الفلسطيني الداخلي

صحفيًا، وجرى في  111لكترونية بلغ عددهم شمل االستطالع عينة من الصحافيين العاملين في وسائل اإلعالم المكتوبة واال
  .2008شهر تموز من العام الجاري 

  

  :يليوقد دلت نتائج هذا االستطالع على ما 

وآالة معًا، شبكة : ردًا على سؤال حول آيفية التغطية اإلعالمية للصراع الداخلي في آل من المواقع االلكترونية التالية
 : جاب المستطلعون بما يليووآالة فلسطين برس،  أ وفا،وآالة األنباء الفلسطينية  ،فلسطين اآلن

 .عكس ذلك% 56، بينما قال آخر منهم يعتقدون بأن وآالة معًا منحازة لطرف دون% 43   
  .قالوا بعكس ذلك% 14شبكة فلسطين اآلن بأنها منحازة،  فيما % 81في حين اعتبر 

  
  .قالوا بعدم انحيازها% 13منحازة، مقابل  وفاعن اعتقادهم بأن وآالة األنباء الفلسطينية % 87وعبر 

  .قالوا بعكس ذلك% 10قابل من المستطلعين وآالة فلسطين برس بأنها منحازة في م% 85واعتبر 
  

من % 34اللكترونية، اعتبر اوجوابًا على سؤال آخر حول موقف أي من األطراف السياسية تعكسها تلك المواقع 
  .بأنها غير منحازة% 55بينما قال " حماس"اعتبروها منحازة  ل% 9، و"فتح"بأنها منحازة ل معًاالمستطلعين وآالة 

، في حين اعتبر "حماس"اعتبروها منحازة ل% 72و "فتح"فلسطين اآلن لحرآة بانحياز شبكة % 14في حين قال 
  .من المستطلعين بأنها غير منحازة% 9
  

  ."فتح"لحرآة  وفامن المستطلعين بانحياز وآالة األنباء الفلسطينية % 94وأجاب 
  

منحازة  أنهاقالوا % 10، و "فتح"من المستطلعة آراؤهم بانحياز وآالة فلسطين برس لحرآة % 79بينما قال 
  .اعتبروها غير منحازة% 8، و"حماس"ل
  
  

  الداخليتأجيج الصراع 
من % 15ي، اعتبر المواقع االلكترونية بتأجيج الصراع الداخل وردًا على سؤال آخر حول مدى مساهمة تلك

ذلك بشكل قالوا بأنها ساهمت ب% 27ساهمت بشكل آبير في تأجيج هذا الصراع، و المستطلعين بأن وآالة معًا
  .بأنها لم تساهم% 26في حين قال اعتبر مساهمتها في تأجيج الصراع بأنها ضئيلة، % 30متوسط، و

  
% 28من المستطلعين أن شبكة فلسطين اآلن ساهمت بشكل آبير في تأجيج الصراع، و% 51وفي مقابل ذلك اعتبر  

  .قالوا أنها لم تساهم %3اعتبروا مساهمتها ضئيلة، و% 14قالوا بأنها ساهمت بشكل متوسط، و
  

قالوا بأن % 24ساهمت بشكل آبير في تأجيج الصراع الداخلي، و  وفابأن وآالة األنباء الفلسطينية % 56في حين قال 
  .من المستطلعين بأنها لم تساهم% 5اعتبروا مساهمتها ضئيلة، في حين قال % 14مساهمتها آانت متوسطة، و 
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، قالوا بمساهمتها بشكل متوسط% 21س لألنباء ساهمت في تأجيج الصراع، و أن وآالة فلسطين بر% 56بينما قال 
  .قالوا بأنها لم تساهم% 6مساهمتها ضئيلة، و% 12واعتبر 

  
من المستطلعين أن الرغبة % 72 ل على تغطية الصراع الداخلي، قالوردًا على سؤال حول مدى تأثير بعض العوام

من المستطلعين أن % 27 بينما قال ،من العوامل التي أثرت تأثيرًا ضئيًال نتآافي تقوية وتعزيز الوحدة الفلسطينية 
  .من العوامل التي أثرت تأثيرًا آبيرًاالرغبة في تقوية وتعزيز الوحدة الفلسطينية 

  
% 17 بأن الرغبة في ممارسة دور اإلعالم آحامي وحارس الديمقراطية آان عامًال ضئيًال، واعتبر % 81بينما قال 

  .ضئيًالالعامل عامًال هذا 
  
الرغبة في المحافظة على عالقة جيدة مع السلطات أثرت بشكل آبير على  نمن المستطلعين أ% 65في حين اعتبر  

  .تغطية الصراع الداخلي
  

بأنها % 23من المستطلعين بأن الخوف من االعتداءات أثر بشكل آبير على تغطيتهم، في حين قال % 75بينما قال 
  .أثرت بشكل ضيئل

أن القيود المفروضة على العمل اإلعالمي في الضفة والقطاع أثرت على تغطيتهم بشكل آبير، % 89وفي حين اعتبر 
  .أنها أثرت بشكل ضئيل% 17قال 

  
من المستطلعين بأن المراسلين هم من يقرر مضمون تغطيته % 41التي تقرر مضمون التغطية اعتبر  وعن الجهة

  .بأن دور المراسلين في تقرير مضمون التغطية ضئيل% 57ألحداث بشكل آبير، في حين قال ا
  

المحررين  اعتبروا دور% 38أن المحررين هم من يقرر مضمون التغطية على نحو آبير مقابل % 59وفي حين قال 
  .ضئيًال

قالوا أن % 10من المستطلعين أن رؤساء التحرير هم من يقرر مضمون التغطية بشكل آبير، مقابل % 90بينما قرر 
  .دور رؤساء التحرير ضئيل في هذا الشأن

  
من المستطلعين مصداقية رئاسة السلطة % 17وجوابًا على سؤال آخر حول مدى مصداقية بعض المصادر اعتبر 

  .متدنية% 38بأنها متوسطة، واعتبروها % 45عالية في حين قال بأنها 
  

بأن % 37مصداقيتها متوسطة، وقال % 52بمصداقية عالية، واعتبر  تتمتع حكومة تسيير األعمال أن% 15بينما قال 
% 54قالوا بأن مصداقيته متوسطة، و% 40، و"فتح"مصداقية عالية للناطق باسم % 6مصداقيتها متدنية، وأعطى 
  .اعتبروا مصداقيته متدنية

أعطوه مصداقية متوسطة، بينما قال % 43و" حماس"من المستطلعين مصداقية عالية للناطق باسم % 6آما أعطى 
  .بمصداقيته المتدنية% 51

أعطوها مصداقية % 55من المستطلعين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني مصداقية عالية، و % 23بينما أعطى  
  .بأن مصداقيتها متدنية% 21قال  متوسطة، بينما

  
" فتح"وردًا على سؤال آخر حول مدى اعتماد بعض المصادر من قبل اإلعالم اإللكتروني لدى تغطيته اشتباآات بين 

  .آمصدر للمعلومات اعتمادًا آليًا" فتح"من المستطلعين الناطق بلسان % 48اعتمد ، "حماس"و
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، و اعتمدوه بصورة جزئية% 59 و يعتمد بصورة آلية آمصدر، "حماس"بأن الناطق بلسان % 29في حين قال 
  .اعتبروها متدنية% 11

  
بأنهم يعتمدونها بصورة % 55، وقال آمصدر للمعلومات اعتمادًا آليًاحكومة تسيير األعمال % 32 بينما اعتمد

  .متدنيًا آان اعتمادهم عليها آمصدر للمعلومات% 12، و جزئية
  

   .ة المقالة في غزة اعتمادًا جزئيًا آمصدر للمعلوماتالحكوم% 55بينما اعتمد 
  

مصدرًا % 37، بينما اعتبرها معتمدًا بصورة آلية للمعلومات من المستطلعين رئاسة السلطة مصدرًا% 50واعتبر 
  .معتمدًا بصورة جزئية

على نحو % 46و ،مصادر معتمدة على نحو آلي للمعلومات المصادر المستقلة من المستطلعين% 19في حين اعتبر 
  .على نحو متدني% 37، وجزئي

  
وجوابًا على سؤال إلى أي مدى ساهمت المصطلحات المستخدمة في المواقع اإللكترونية الفلسطينية في تأجيج  

قالوا أنها ساهمت % 8من المستطلعين أنها ساهمت بشكل آبير في تأجيج الصراع، و % 92الصراع الداخلي قال 
  .بشكل ضئيل
عكس % 73بأنه نجح بشكل آبير، بينما قال % 28اته للصراع، قال فجاح اإلعالم اإللكتروني في توصيوعن مدى ن

  .ذلك
نجحت في عرض وجهات نظر مختلف أطراف من المستطلعين بأن وسائل اإلعالم اإللكتروني % 33وفي حين قال 

  .أن نجاحها آان ضئيًال% 66الصراع الداخلي، اعتبر 
  

هل تظن أن عقد ورشات تدريب للصحافيين من الممكن أن يساهم في تحسين عمل اإلعالم : وردًا على سؤال مفاده
   .بال% 32تطلعين بنعم، بينما رد من المس% 70اإللكتروني أجاب 


