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 تمهيد:

وفقا للقوانين الضابطة للمسار االنتخابي الذي أعلنته لجنة االنتخابات المركزية، المستندة إلى قرار بقانون  

( لسنة  1رقم  على    2007(  يحظر  فإنه  وتعديالته،  العامة  االنتخابات  المترشحة    جميعبشأن  القوائم 

 .2021  بريلإ نيسان/  30قبل  ،جهابرامللنفسها أو  ،رة بأي أعمال دعائية أو ترويجيةالمباش   ،لالنتخابات 

التقليدي، إال أنهكان من الممكن تطبيق   القانون بواقعية كبيرة في ظل اإلعالم  ومع سطوع نجم    ، نص 

البيئة الرقمية أصبحت أكثر ديناميك   ،اإلعالم اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي ة وقدرة على  يفإن 

 أم لم يرغبوا بذلك. ،لقائمون على صناعة المضمون بتقديمهاالولوج إلى كثير من التطورات، سواء رغب ا

 

عددها   يبلغ  والتي  لالنتخابات،  ترشحت  التي  القوائم  من  قائمة  توثيق    ،قائمة  36لقد حرصت كل  على 

متخذ  للتسجيل،  األول  اليوم  منذ  التجربة  هذه  خوضها  بوابة    ةلحظات  االجتماعي  التواصل  مواقع  من 

 عبر قوالب إعالمية يمكن تبويبها على النحو التالي:  ،استعراضية لها

 عبر صفحات مواقع التواصل االجتماعي.   ةمباشر   هعقد مؤتمر صحفي وبث -

 .مرشحيهاونشر شعارها وأبرز  ،عالن عن تسجيل القائمةإصدار بيانات أو تصريحات باإل  -

 خالل تسجيلها لدى لجنة االنتخابات. القائمة  نشر صور ممثلي -

القائمة  - باسم  تطبيق  التواصل   وشعارها،  توفير  بمواقع  الشخصية  الحسابات  في  الصورة  على  وتنفيذه 

 ألعضاء القائمة.

ترتيب  في  االنتخابية  القوائم  بعض  شرعت  االتصالية  فيما  منصات    ،أدواتها  على  لها  صفحات  وإنشاء 

، مايو الجاري   1أن تنطلق في  كان من المفترض  قبل بدء الدعاية االنتخابية التي    ،التواصل االجتماعي

 تأجيل االنتخابات.قبل أن يصدر قرار  
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  خالل محورين رئيسين؛ ، من  ات رسم مالمح المشهد اإلعالمي للقوائم المترشحة لالنتخاب  تحاول هذه المقالة

تي برزت ال  ةاإلعالميالمضامين  القدرة على استخدام األدوات والوسائل اإلعالمية التقليدية والحديثة، و   هما

  .للقوائم المترشحة عقب قرار تأجيل االنتخابات 

 التقليدية  المنصات و القوائم الرئيسة.. 

باألجواء االنتخابية عقب فتح باب الترشح وتسجيل القوائم،  تأثر المشهد اإلعالمي الفلسطيني  بشكل عام،  

من المتوقع أن تكون    كان  والتي  ،إذ بات حضور التغطيات والمتابعات واضحا، خصوصا القوائم الرئيسة

التابعة لحركة    "عدناالقدس مو "وقائمة    ،وفي مقدمتها قائمة حركة فتح  ،العبا رئيسا في العملية االنتخابية

 حماس.

اإلعالميفتح   الرئيسةا  االهتمام  القوائم  أمام  صاحبت    ،لمجال  التي  األولى  اللحظة  في  إعالميا  للبروز 

وسائل  ف  .القوائم نفسها  وسائل اإلعالم التي تمثلبذلك، وبشكل مباشر،  انخرطت  كما  التسجيل لدى اللجنة،  

التابعة لحركة فتح تغطية مباشرة قبل   ، مارست لفزيون فلسطين وفضائية العودةوفي مقدمتها ت  ، اإلعالم 

 وهو ما أثار انتقادات النشطاء اإلعالميين. وبعده، التسجيل

 

القائمة االنتخابية لحركة فتح في رام هللاشهد  قد  ل شبهات  وجود  ،  الماضي  إبريل  نيسان/  5  يوم   اجتماع 

أبرزها االشتباه باستخدام مقدرات هيئة اإلذاعة والتلفزيون، إضافة إلى مخالفة واضحة    ،انونيةبمخالفات ق

تحذير من لجنة  بنشر فيديوهات اعتبرتها الجهات الرسمية دعاية انتخابية، وأعقبها  وذلك  لقانون االنتخابات،  

  .بهذا الخصوص  االنتخابات 

والممّول من الخزينة    رسمي،عالم الاإل مخاطبة    ، إلىأمان  /الئتالف من أجل النزاهة والمساءلةما دفع ا وهو  

بالعامة ومطالبته  والحيادية  ،  النزاهة  بمعايير  الفرص االلتزام  مرحلة    ،وتكافؤ  إبان  اإلعالمية  التغطية  في 

 . االنتخابية الدعاية

https://ultrapal.ultrasawt.com/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF
https://felesteen.ps/post/85622/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://felesteen.ps/post/85622/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://www.24fm.ps/ar/news/1618473111
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  ا منحها حضور    ،على الجهة المقابلة، فإن امتالك حركة حماس العديد من الوسائل والمنصات اإلعالمية

قويا خالل فترة الترشح، وظهر ذلك من خالل التغطيات المباشرة والمكثفة عبر فضائية األقصى وصحيفة  

 وغيرها من المنصات اإلعالمية.  ،فلسطين

منها التخاذ منصات إعالمية لعقد   اأقل مساحة، وهو ما دفع عدد    ، فقد باتت حظوظهاالقوائم المستقلةأما  

قائمتها، كما فعلت   تسجيل  "وطن"مؤتمر  د. حسن خريشة،    قائمة  يرأسها  مؤتمر التي  عقد  الذي فضل 

 . صحفي داخل وكالة وتلفزيون وطن لألنباء

 ،إلعالم الرسميا  في  أن بعض المرشحين يحرصون على الظهور  ،بصورة يومية  لوحظ  ،منذ تشكيل القوائمو 

فيما  ن  يوآخر  الحزبي،  اإلعالم  المستقلة  تعاقدت في  القوائم  الخاص   بعض  اإلعالم  حمالت لتنفيذ    ،مع 

تصريحات  بدالء  اإلو   فرصا أكبر للظهور على وسائل اإلعالم الخاصة، ها  مرشحي  منحوهو ما    ،انتخابية

 مشاركتهم باالنتخابات.  حول

برامج تستضيف من خاللها مرشحين ومرشحات للحديث عن   ببث بدأت بعض المؤسسات اإلعالمية  كما  

االنتخابات في القدس   وإمكانية إتمامها في ظل الظروف التي يفرضها االحتالل بمنع إقامة  ،االنتخابات 

لمناقشة االنتخابات    "فلسطين تنتخب تخصيص برنامج "ب اإلعالمية،    Jmediaالمحتلة، فمثال قامت مؤسسة  

 من زوايا مختلفة. 

الذي يقدم    "،حوار األسبوع"ممثلين عن قوائم انتخابية، مثل برنامج    المحلية  اإلذاعات الفلسطينية  واستضافت 

هذه البرامج فرصة لبروز المرشحين وتعريف الناخب الفلسطيني  حيث تمثل  م،  إف  إ  24عبر أثير إذاعة  

كونها لم تنطلق    ،لقانون مخالفة ل  أنه دعاية انتخابية  ،بعض المتابعين من خالل التعليقات   اعتبرهبهم، فيما  

 د.بع

 

 

https://www.wattan.net/ar/video/336731.html
https://www.facebook.com/jmedia.pal
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 اإلعالم الجديد.. الفضاء األوسع 

وبالتحديد منصات    ،، أتاح اإلعالم الجديد "اإلذاعة والتلفزيون والصحف"تقليدية  ا عن وسائل اإلعالم البعيد  

المساحة األوسع للقوائم المترشحة، فقد اتخذت غالبية المواقع أشكاال متعددة لالستفادة    ،التواصل االجتماعي

 من هذه المنصات. وما تم رصده في هذا اإلطار يقع ضمن التقسيمة التالية: 

إنشاء صفحات  إلى    ،المستقلة  ال سيما إذ عمدت بعض القوائم،    ،إنشاء صفحات بأسماء القوائم نفسها •

بهدف تحقيق أعلى نسبة وصول    ،والترويج لها بين متابعي مواقع التواصل االجتماعي  ،خاصة بها

إنشاء حسابات لها  بفمثال: قامت قائمة "الوفاء والبناء"    تمهيدا للبدء بالدعاية االنتخابية.  ،ومتابعة

وأنشأت قائمة   .تحت شعار #نتشارك_الحياة  ،تويترو واتس أب،  و نستجرام،  وأقع فيسبوك،  اعلى مو 

طفح  "حراك    كما فعلت ذات الشيء قائمة "فلسطين للجميع" حسابات لها على مختلف المواقع،  

  .وغيرها ،"كفاءة"قائمة و ، "الكيل

  . رق قانون منع الدعاية االنتخابية قبل الموعد المحدد ء صفحات خاصة بالمرشحين، تجنبا لخإنشا •

ليستخدمها    ،لجأت بعض القوائم إلعداد صفحات خاصة بكل مرشح فيها   ،شحينوبهدف تقديم المر 

نشأت  أ، فمثال  التي كان يتواصل بها مع الجمهور قبل ترشحه  ،الشخصية  تهبشكل مواز لصفح

 . الترويج لها ت وبدأ ،هاحيمرشصفحة خاصة بكل مرشح من  "القدس موعدنا"قائمة 

يمنح إمكانية    "،واتساب "تطبيق التراسل الفوري  ن  إ إذ    ،الواتساب إنشاء مجموعات التواصل على   •

مجموعات   ، مثل قائمتي فتح وحماس،القوائم االنتخابية  بعض   شكلت   لذاإقامة مجموعات للتواصل،  

بها اإلعالميةت ل  ،خاصة  تصريحاتها  خاللها  من  والجمهورتو   ،بث  المتابعين  مع  مع و   ،تواصل 

 حفيين ووسائل اإلعالم المختلفة. الص
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 .. هاجس ومضامينالتأجيلقرار 

إال أن  كانت تسير وفق ما هو مخطط لها،    ،بالرغم من أن اإلجراءات التي شرعت بها لجنة االنتخابات 

من االنتخابية  عدم  الخوف  المسيرة  هاجس    ،استكمال  تأجيلشكل  من  الوقت  غالبية  أو    االنتخابات   ا في 

والتي كانت    ،هذا األمر واضحا وجليا في المضامين والخطاب اإلعالمي للقوائم المترشحةوقد بات  ،  ئهاإلغا

 . قبل أن يتم اتخاذ قرار التأجيل بإمكانية عقد االنتخابات فعليا هاتربط تصريحات

  ، الديمقراطيةمن عدم استكمال المسيرة  القوائم  مخاوف  صدرت العديد من التصريحات التي تعبر عن  قد  ل

قال الحراك الفلسطيني    . فمثالتوفير بيئة انتخابية أكثر حرية  بحجةتأجيل أو إلغاء االنتخابات    هارفضتؤكد  و 

حتالل على إجرائها في القدس؛ تأجيل االنتخابات بذريعة عدم موافقة اال  نرفض مجّرد الحديث عن الموحد: "

 ". كلمة حق يراد بها باطلهي ألن هذه الذريعة 

شعار ال انتخابات دون القدس شعار استباقي اتخذته جهة تدرك بأن األجواء  "نبض الشعب" قالت:  قائمةو 

لصالحها تكون  لن  موعدنا"قائمة  أما    ."االنتخابية  "  "،القدس  إلى  االنتخابات  بالتمسك  فدعت  في  إجراء 

،  "محاوالت ترويج فكرة تأجيل االنتخابات التشريعية"  ،للمستقلين  "وطنفي حين استنكرت قائمة "  ."موعدها

قائمة  أما    .1" سنعتصم في كل الميادين النتزاع حقناف إذا أعلنتم إلغاء االنتخابات  ":  "طفح الكيل"قائمة  قالت  و 

دعو للتظاهر رفضا  ت س"قالت إنها  إلغاء أو تأجيل االنتخابات، و   من عواقب   فقد حذرت   "،صوت الناس"

  ، االنتخابات حق وطني وقانوني ودستوري ال يمكن التالعب به   "إن  "د الفجر الجدي"قائمة  قالت  و   ."لذلك

تأجيل  فقالت إن "  "،الحرية والكرامة"قائمة  أما    ".وسنعتصم بالمجلس التشريعي في حال تأجيل االنتخابات 

د أن يقامر بحرية الشعب يالذي ير   ،ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من قبل أبو مازن   االنتخابات هو جريمة 

    ."ومستقبله، ويريد استخدام القدس بعد فشله في توحيد حركة فتح

 
 ، عبر تطبيق نبض. اإلخبارية شبكة قدس  - 1

 

https://nn.najah.edu/news/programs-2021/2021/04/21/368034/
https://nn.najah.edu/news/programs-2021/2021/04/21/368034/
https://nn.najah.edu/news/programs-2021/2021/04/21/368034/
https://snd.ps/post/51365/%D9%86%D8%A8%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A3%D9%8A-%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://snd.ps/post/51365/%D9%86%D8%A8%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A3%D9%8A-%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://snd.ps/post/51365/%D9%86%D8%A8%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A3%D9%8A-%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://snd.ps/post/51365/%D9%86%D8%A8%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A3%D9%8A-%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://felesteen.ps/post/87211/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84
https://felesteen.ps/post/87211/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84
https://felesteen.ps/post/87211/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84
https://felesteen.ps/post/87211/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84
https://qudsn.net/post/183537/%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84
https://safa.news/p/304375
https://ar-ar.facebook.com/filistinpost/videos/167680381797423/?t=4
https://qudsn.net/post/183540/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7
https://qudsn.net/post/183540/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7
https://qudsn.net/post/183540/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7
https://qudsn.net/post/183540/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7
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نسيان/إبريل،    30ة  د في مقر الرئاسة برام هللا ليلشكل خطاب الرئيس عباس في ختام االجتماع الذي عق 

و  االنتخابية  العملية  أمام  المترشحةأتحديا  القوائم  لعقد مام  الجميع  عليها  عمل  لترتيبات  نهاية  وضع  إذ   ،

 كما كان محددا لها. الجاري  مايو 22االنتخابات في 

فحركة فتح، الداعمة للقرار، حاولت تجنيد خطابها اإلعالمي لتأييد الرئيس محمود عباس في قراره، سواء 

والتصريحات  البيانات  خالل  من  المؤيدة  المواقف  من  ممكن  عدد  أكبر  حشد  أو  له،  التبرير  خالل  من 

 . الميادين لمدن عدة بالضفةاإلعالمية، وكذلك ببعض الوقفات في 

، وقالت إنه "ال يجوز رهن الحالة  "أسفها لقرار التأجيل"بيان أصدرته عن    يف،  حركة حماسفيما عبرت  

   الوطنية كلها واإلجماع الشعبي والوطني ألجندة فصيل بعينه".

عن رفضها   لالنتخابات التشريعيةمترشحة  ال  األخرى   القوائمو   لتحرير فلسطين  الجبهة الشعبيةكما عبرت  

  .لهذه القرار

 في الختام

يمكن القول إن المشهد اإلعالمي الفلسطيني بعموميته انسجم منذ إصدار مرسوم عقد االنتخابات بأمل   

كونها مفتاحا إلعادة مفهوم الشراكة السياسية والوحدة الوطنية، وهذا األمر سطر من خالل   ؛ كبير لتنفيذها

تط  اإليجابية  المساحات  وأصبحت  ومضمونه،  الخطاب  في  التوافقات  عن  فيه، البحث  السلبية  على  غى 

تعزيز حضور المواطنين والجمهور  في  وساهم وجود وسائل اإلعالم الحديث ومواقع التواصل االجتماعي  

والقوائم المستقلة المترشحة لالنتخابات، وعودة   ،إضافة إلى الفاعلين السياسيين  ،كجزء صانع للمضمون 

 مفهوم الحريات ومساحاتها بشكل أكبر.

https://www.amad.ps/ar/post/400461
https://www.amad.ps/ar/post/400461
https://www.amad.ps/ar/post/400461
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/30/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/30/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
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تأجيل االنتخابات، كان بمثابة حالة ارتدادية مباشرة على كل ما سبق من إيجابية وأمل، وهذا إال أن قرار  

ما أعاد المضامين السلبية وفقدان الثقة مرة أخرى واتساعها ما بين الجمهور والمستويات السياسية الرسمية،  

 سينعكس بطبيعته على الخطاب اإلعالمي للفترة المقبلة. وهو ما

 

 


