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هَما َشَكرَ  َوَمن﴿ ه
ِ
 (1) ﴾عنفسه يَْشُكرُ  فَا

عطائة،   الشةكر لة، ع ة  مةا مة   ة، ع ة    كةر      ة   مةدا   العةالم    ر  هلل ال مةد

 الع م . الجهد هذا إتما   قدر ل    ضل   أ  مك 

 الةةدكت ر  مشةةر    أ ةةتاذ  إلةة  الج  ةةل  الشةةكر أتقةةد  أله ةة،  الفضةةل رد أد   مةة 

 الجامعة   ا ع      ال  ا    ق   الم اعد ال  ا   أ تاذ نق ر   أ   خـمـ س أ مــ 

  لمةا قدمة،  ة ر،   جم ةل معام تة،     ة   ت اضةع،  غمرنة    غ    الذ ا   م  

 ةة   هللا  عةةد الفضةةل  ت ةة   ات،  م   ظاتةة، لدقةة  لةة  مةة  ع ةة   ن ةةد   إرشةةاد   كةةا 

  ج  ةة، أ  تعةةال  هللا  ةةأدع  ال جةة،  هةةذا ع ةة  خرجةة   تةة   تج  ةةدها الر ةةال  إ كةةا 

 .الث ا  الج اء  خ ر أ ضل

  ع ة  تفضة ،   ة  م مةد أ ة   شة    ةدكت رل  العم ة   الشةكر  ط   ل  التقةد   كما

 . ال د د    نمثظات، ال   م   إثرائها ر الت    مناقش 

 نعة      ةل الم ةر  كما   رن  أ  أتقد   أ م  آ ا  الشةكر  التقةد ر إلة   الةدكت ر 

     ة، منة  كةل الشةكر  نةمالث ظاتة،   م  ع   تفض ،  ق  ل مناقشة  الدرا ة    إثرائهةا

  التقد ر.

 الجامعةةة    ا عةةة   ال ةةة ا    ق ةةة  التدر  ةةة   اله ئةةة  ألعضةةةاء م  ةةة ل الشةةةكر 

 جامعةةة    ك  ةةة  ا عةةة   األكاد م ةةة   ا دار ةةة  اله ئةةة    م ئةةة  أعضةةةاء  ا  ةةة م   

 العمل. هذا  ثراء  جهد؛ م   ظا  م  ما أ د ، األق    ع  

 إ ةةداء  ةة  ت، م ةةاعد جهةةد،  ع ةة  ألخةة  الةةدكت ر خالةةد أ ةة  ق طةة   م  ةة ل   الشةةكر

األ ةةتاذ  مةة   كةةل ا   ةةائ    النتةةائ   نجةةا ، الم  ظةةا    الةةدكت ر نا ةةذ  ركةةا  

  المراجعةة  ال غةة   التةةدق   لةةد رهما  ةة    مةةادع  ةةر  األ ةةتاذ    عةة ا ال شةةا 

 . التشج ع  الدعاء معن   أ  ماد  ع   ن   ل  ع نا   كا  م   كل الن     

 .ال  اء ع    ع نن   أ  العطاء ه ل  ج ل أ  القد ر الع   هللا أ ال

 ال ا  
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 الدراسة ممخص
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع 

 متابعة، كمعرفة مدل اإلسرائيمية -الفمسطيني اإللكتركنية في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات 
عمييا، كعف مدل ثقتيـ  كفعتمديىـ المكاقع اإللكتركنية التي أ ك تعٌرؼالنخبة لممكاقع اإللكتركنية، 

عمى المكاقع اإللكتركنية في اكتساب المعمكمات عف ىـ بيا، كمعرفة اآلثار الناتجة عف اعتماد
 .اإلسرائيمية -الفمسطينية المفاكضات 

راسات كاعتمدت الدراسة عمى نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ، كتعد ىذه الدراسة مف الد
لدراسة عينة  ةانأداة االستب ومف خبللك  ،منيج المسح اإلعبلمي الباحث ستخدـكاالكصفية، 
 الفصائؿ قادة: المتمثمة فيالفمسطينية  السياسية النخبمف مفردة،  132قكاميا ، حصصية
 فكاألكاديميي كالسابقيف، الحالييف التشريعي المجمس كأعضاء الحككمة، في كالمسؤكليف الفمسطينية
 .الغربية كالضفة غزة قطاع محافظات في المقيميف السياسييف، كالمحمميف السياسييف

 :أبرزىا النتائج من مجموعة إلى الدراسة وخمصت
 الكتسػػػاب اإللكتركنيػػػة المكاقػػػع يتػػػابعكف الفمسػػػطينية السياسػػػية النخبػػػة مػػػف العظمػػػى الغالبيػػػة فإ  .1

 .يتابعكنيا ال منيـ% 6.4 نسبة بينما ،%93.6 بنسبة المفاكضات عف المعمكمات
 فػػي الدراسػػة عينػػة عمييػػا تعتمػػد التػػي اإلعبلميػػة الكسػػائؿ مقدمػػة فػػي اإللكتركنيػػة المكاقػػع جػػاءت  .2

 .%31.9 بنسبة اإلسرائيمية -الفمسطينية  المفاكضات قضية متابعة
 سارم تطكرات ؼتعرٌ  ىي: الفمسطينية السياسية النخبة اعتماد عف الناتجة المعرفية أىـ التأثيرات  .3

 مػػػػف الفمسػػػػطينية األحػػػػزاب مكاقػػػػؼ عػػػػف بمعمكمػػػػات التػػػػزكد تمتيػػػػا ،%28.5 بنسػػػػبة المفاكضػػػػات
 .%21.2 بنسبة المفاكضات

 إزاء بػالقمؽ الشعكر ىي: الفمسطينية السياسية النخبة اعتماد عف الناتجة الكجدانية التأثيرات  أىـ  .4
 بسػبب اإلسػرائيمي لبلحتبلؿ بالكراىية الشعكر ىاتبل ،%48.9 بنسبة الفمسطينية القضية مصير
 .%31 بنسبة  المبرمة كاالتفاقيات السبلـ لعممية خركقاتو

 تكحيػد إلػى الػدعكة ىػي: الفمسػطينية السياسػية النخبػة اعتمػاد عػف الناتجػة السمككية التأثيرات أىـ   .5
 مػع مكضػكعاتيا حػكؿ المناقشػة تمتيػا ،%24.3 بنسػبة المقاكمػة خيار كتبني الفمسطيني الصؼ
 .%22.1 بنسبة فاآلخري
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Abstract 

 ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية
The study aims at identifying the extent of Palestinian political elites 

dependence on electronic sites for information collection about Palestinian- 

Israeli negotiations. It also aims at identifying the sites mostly visited 

by  Palestinian political elites and how trustworthy such sites are as a 

source of information about Palestinian-Israeli negotiations. It is 

noteworthy that the study used the descriptive method, utilizing media 

survey technique, and the data were collected by administering two 

questionnaires to a quota sample consisting of Palestinian parties leaders, 

governmental officials, current and former members of the parliament, 

academic politicians and political analysts living in Gaza Strip and West 

Bank.  

Findings of the Study: 

1. The great majority of the Palestinian political elites follow the 

electronic websites to acquire information relevant to Palestinian-

Israeli negotitions. The percentage of this amjority is 93.6% while 

6.4% only don’t follow the websits.  

2. The electronic websites are the top media sources used by 31.9% of 

the sample members as a source of information about Palestinian-

Israeli negotitions. 

3. The cognitive impacts resulting from the dependence of the 

Palestinian political elite on electronic websites are: Identifying the 

track of negotiations 28.5%, figuring out the attitudes of the 

Palestinian parties regarding the Palestinian-Israeli negotiations 

21.2% .  

4. The emotional impacts resulting from the dependence of the 

Palestinian political elite on electronic websites are: feeling of deep 

concern about the future of the Palestinian question 48.9%, a feeling 

of hatred for the Israeli occupation for the breaches of the Israelis of 

the peace process and signed agreements 31% . 

5. The behavioral impacts resulting from the dependence of the 

Palestinian political elite on electronic websites are: the call for unity 

of Palestinians and adoption of resistance 24.3%, the discussion 

about the subjects of negotiations 22.1%. 
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 المحتويات فيرس
 رقم الصفحة موضوعال

 ب  اىداء
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 د  ممخص الدراسة
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 ط  فيرس الجداول
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3-40 

 4 الدراسات السابقة: ـــ أولً 
ـــــ  المحــــور ا ول ــــت نظـ ــــى المواقــــ  الدراســــات التــــ  تناول ريــــة العتمــــاد عم
 4 اإللكترونية:

اإلسـرائيمية  -الدراسات الت  تناولت المفاوضـات الفمسـطينية  ــــ المحور الثان 
 14 وعممية السالم

 22 التعميق عمى الدراسات السابقة
 23 الستدلل عمى المشكمة ـــ ثانياً 
 24 مشكمة الدراسة ـــ ثالثاً 
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 –املىاقع اإلنكرتونية وقضية املفاوضات انفهسطينية  

 اإلسرائيهية
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 41 المواق  اإللكترونية ـــ المبحث ا ول
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 60 مفيـك المفاكضات -1
 62 ةيمتطمبات العممية التفاكض -2
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 63 أنكاع التفاكض -4
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اعتماد اننخبة انسياسية انفهسطينية عهى املىاقع اإلنكرتونية يف  
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 )نتائج انذراسة امليذانية(

82-127 
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 مقدمة:
إذ تسػػتخدـ فيػػو  ؛افػػذة ميمػػة لنشػػر المعمكمػػات كالحصػػكؿ عمييػػااإللكتركنػػي ن اإلعػػبلـيشػػكؿ 

فنكف كآليات كميارات العمؿ في الصحافة المطبكعة كيضاؼ إلييا ميارات كتقنيات المعمكمات التي 
تناسػػب اسػػػتخداـ الفضػػػاء اإللكتركنػػػي ، الستقصػػػاء األنبػػاء اآلنيػػػة كغيػػػر اآلنيػػػة كمعالجتيػػػا كتحميميػػػا 

 لفضاء اإللكتركني بسرعة.كنشرىا بيف الجماىير عبر ا

ممػػا تػػكفره مػػف إمكانػػات كخػػدمات متنكعػػة فػػي  اإللكتركنيػػةالمكاقػػع  أىميػػةكلقػػد بػػات معركفػػان 
يػة اإلعبلمككفػؽ األشػكاؿ كالقكالػب  ،نشر المعمكمات كالمعارؼ كاألخبػار المتعمقػة بالقضػايا المختمفػة

بػػر   حػػوياز أخػػرل، كمػػا تتالمتنكعػػة فػػي النشػػر، مػػف نػػص مكتػػكب، كصػػكت كصػػكرة، ككسػػائؿ نشػػر كا 
ركابػػط ذات صػػمة بالمكضػػكعات المتعمقػػة باألحػػداث، ككػػذلؾ إمكانػػات التفاعػػؿ كاالتصػػاؿ  مػػف ضػػان يأ

 المباشر باآلخريف.

كغدت المكاقع اإللكتركنية كاقعان مممكسان عالميان كمحميان مع بداية األلفية الثالثة، كاقعان لـ يعػد 
بػػدأ يغيػػر قكاعػػد العمػػؿ الصػػحفي التقميػػدم، بػػؿ تسػػبب  حيػػث ،ياإلعبلمػػيتػػرؾ آثػػاره فقػػط عمػػى الكاقػػع 

ثػػارة العديػػػد مػػف القضػػػايا كاإلشػػػكاليات الثقافيػػة كالسياسػػػية كاألخبلقيػػة، كأتاحػػػت لمجميػػػكر إأيضػػان فػػػي 
بػداء اآل ، كمػا تسػمح لمجميػكر بمتابعػة مػا يرغػب فػي أم راء كالتعميقػات حػكؿ ىػذه القضػاياالتفاعػؿ كا 

 كقت يشاء.

 فػالفرد ، أىػدافيـ حقيػؽتل مناسػبان  مجػاالن  اإللكتركنيػةالمكاقع  عمى األفرادعممية اعتماد  كتيعد
اليػػػـك أصػػػبح يعتمػػػد عمػػػى شػػػبكة الكيػػػب لمحصػػػكؿ عمػػػى المعمكمػػػات التػػػي يريػػػدىا، كتػػػؤدم المكاقػػػع 

العديػد مػف  تحيث أشػار  دكران ميمان في تكفير البيانات كالمعمكمات  في مختمؼ القضايا، اإللكتركنية
 ؛ازديػػاد أىميتيػػا بالنسػػبة لمجمػػاىير إلػػىيػػؤدم  اإلعػػبلـأف بػػركز القضػػايا فػػي كسػػائؿ  إلػػىالدراسػػات 

لػػبعض  اإلعػػبلـأف إبػػراز كسػػائؿ  إلػػىاألمػػر الػػذم يسػػيـ فػػي تشػػكيؿ اتجاىػػات الجمػػاىير، باإلضػػافة 
فػي تشػكيؿ  تبني الجميكر ليذه االعتبػارات، ممػا يسػيـ إلىاالعتبارات الخاصة بقضايا معينة يؤدم 

 قضايا مجتمعو. إزاء د كالمجتمعرؤية الفر 

كلعؿ القضػية الفمسػطينية، بكػؿ تعقيػداتيا كمككناتيػا، تقػع فػي محػط أنظػار المجتمػع، كتػؤثر 
كاضػػػح فػػػي الحيػػػاة السياسػػػية فػػػي المنطقػػػة، كلػػػذا تيػػػيمف المعمكمػػػات حكليػػػا عمػػػى كسػػػائؿ  عمػػػى نحػػػك

 .عمى متابعتياالنخب السياسية عمى اختبلفيا حرص تالمختمفة، ك  اإلعبلـ
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اإلسػرائيمية مركػز االىتمػاـ المحمػي كالعػالمي عمػى  -كتشغؿ عمميػة المفاكضػات الفمسػطينية 
السكاء، فالقضية الفمسطينية محكر الصراع في المنطقة، كالقكل اإلقميمية كالعالمية معنية بأنياء ىذا 

تػي اعتمػدت الصراع، كفقان لمصالحيا كبما يخػدـ أجنػدتيا، فانخرطػت فػي عمميػة التسػكية السياسػية ال
 عمى المفاكضات بيف منظمة التحرير الفمسطينية مف جانب، كاالحتبلؿ اإلسرائيمي مف جانب آخر.

ـ، بخػػكض الطػػرفيف الفمسػػطيني  1993الخطػػكات العمميػػة لتطبيػػؽ ىػػذه الفكػػرة عػػاـ  كبػػدأت
ف باتفاقيػة أكسػمك، كالتػي كػاف يفتػرض أ عرؼيمفاكضات السبلـ التي أفضت إلى ما في كاإلسرائيمي 
كعكضان عف  نجز،يـ؛ أم بعد خمس سنكات مف تكقيعيا،  لكف االتفاؽ الدائـ لـ  1999تنتيي عاـ 

المحتمػة عبػر خطػكات  ةينياالحتبلؿ اإلسرائيمي لتثبيت كجكدىا في األراضي الفمسػط ةذلؾ سعت دكل
ار كالتكسػع االسػتيطاني، كبنػاء الجػد و،يػمثؿ: خطة فؾ االرتباط عف قطاع غزة كفػرض الحصػار عم

 ا أٌدل إلى دخكؿ عممية السبلـ مرحمة جمكد.مٌ مالفاصؿ كغيرىا، 

أكثػر مػف فػرض  ان كعمى ما يبدك فإف عممية المفاكضات ال تعني بالنسػبة لبلحػتبلؿ إسػرائيمي 
مبػػدأ جديػػد ىػػك م السػػبلـ مقابػػؿ السػػبلـم، الػػذم يعنػػي بػػدكره أنػػو ال انسػػحاب إسػػرائيمي مػػف األراضػػي 

 كيسعى المفاكض الفمسطيني لمكصػكؿ إلػى مبػدأ ماألرض مقابػؿ السػبلـم،  الفمسطينية المحتمة، بينما
أيػػػان كانػػػت التكجيػػػات لػػػدل الطػػػرفيف فػػػإف المفاكضػػػات بينيمػػػا اسػػػتغرقت مػػػدة طكيمػػػة، تتعثػػػر أحيانػػػان، 

فمف الطبيعي أف تككف فمسطيف كقضيتيا محكر اىتماـ العديػد مػف الدراسػات  كتمضي أحيانان أخرل.
مدل اعتماد تعٌرؼ  إلىية كأبعادىا مف زكايا مختمفة، كلذا تسعى ىذه الدراسة التي تناكلت تمؾ القض

فػػػي اكتسػػػاب المعمكمػػػات عػػػف المفاكضػػػػات  اإللكتركنيػػػةالنخبػػػة السياسػػػية الفمسػػػطينية عمػػػى المكاقػػػع 
 .اإلسرائيمية -الفمسطينية 
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 الدراسات السابقة:ـــ  أولً 
تيعىػػػٌد الدراسػػػات السػػػابقة تراثػػػان عمميػػػان تراكميػػػان، يػػػكفر قاعػػػدة معرفيػػػة لتحديػػػد معػػػالـ المشػػػكبلت 

اءة المتأنية ليذه الدراسات، كلقػد قػاـ الباحػث البحثية، كبمكرتيا كصياغة أىدافيا كتساؤالتيا، عبر القر 
 ىما:، محكريف إلىباالطبلع عمى العديد مف الدراسات المتعمقة بمكضكع البحث، كتـ تقسيميا 

 .اإللكتركنيةالمكاقع ك  الدراسات التي تناكلت نظرية االعتماد :المحكر األكؿ

 كعممية السبلـ. اإلسرائيمية - الفمسطينيةالدراسات التي تناكلت المفاكضات  :المحكر الثاني

 الدراسات الت  تناولت نظرية العتماد عمى المواق  اإللكترونية: ـــ المحور ا ول
ف   اإللكترونيةدراسة بعنوان: "اعتماد طمبة الجامعات ف  محافظات غزة عمى المواق   -1

  .(1) اكتساب المعمومات حول قضية الالجئين الفمسطينيين":

التعػػرؼ عمػػػى مػػدل اعتمػػاد طمبػػة الجامعػػػات فػػي محافظػػات غػػزة عمػػػى  ىإلػػتيػػدؼ الدراسػػة 
الفمسػػػػطينييف، كمعرفػػػػة مػػػػدل فػػػػي اكتسػػػػاب المعمكمػػػػات حػػػػكؿ قضػػػػية البلجئػػػػيف  اإللكتركنيػػػػةالمكاقػػػػع 

عمييا، كعف مدل  كفيعتمدالتي  اإللكتركنية، كالتعرؼ عمى أىـ المكاقع اإللكتركنيةممكاقع ل تيـمتابع
ناتجػػػػة عػػػػف اعتمػػػػاد طمبػػػػة الجامعػػػػات فػػػػي محافظػػػػات غػػػػزة عمػػػػى المكاقػػػػع ثقػػػػتيـ، كمعرفػػػػة اآلثػػػػار ال

كاعتمػدت الدراسػة عمػى نظريػة الكتسػاب المعمكمػات حػكؿ قضػية البلجئػيف الفمسػطينييف،  اإللكتركنية
، كتعػػد ىػػذه الدراسػػة مػػف الدراسػػات الكصػػفية، مسػػتخدمة مػػنيج المسػػح اإلعػػبلـاالعتمػػاد عمػػى كسػػائؿ 

باسػتخداـ صػحيفة االستقصػاء، كتػـ اختيػار عينػة عشػكائية طبقيػة مػف كتـ جمع البيانػات ي، اإلعبلم
الجامعػة اإلسػبلمية، كجامعػة  :كىػي ،الػثبلث الرئيسػة فػي محافظػات غػزة الفمسػطينيةطمبة الجامعات 

 مبحكث . 400األقصى، كجامعة األزىر، قكاميا 

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

بدرجػػة عاليػػة، بينمػػا  اإللكتركنيػػةعمػػى متابعػػة المكاقػػع  % مػػف عينػػة الدراسػػة37.3 حػػرصي -أ 
 %.3.8بمغت نسبة مف يحرصكف عمى متابعتيا بدرجة منخفضة جد ان 

فػػػي مقدمػػػة المصػػػادر التػػػي تعتمػػػد عمييػػػا عينػػػة  اإلنترنػػػتعمػػػى  اإللكتركنيػػػةجػػػاءت المكاقػػػع  -ب 
يػػػا تم%، ت48.1بنسػػػبة  فالفمسػػػطينيي الدراسػػػة الكتسػػػاب المعمكمػػػات حػػػكؿ قضػػػية البلجئػػػيف

 %.16.8القنكات التمفزيكنية بنسبة
                                                           

في اكتساب المعمكمات حػكؿ  اإللكتركنيةىاني مرجاف،م اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المكاقع 1) )
 ـ(.2015 اإلسبلمية،)غزة: الجامعة  رسالة ماجستير غير منشورةقضية البلجئيف الفمسطينييف، 
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الكتسػػاب المعمكمػػات حػػكؿ  اإللكتركنيػػةتعتمػػد عينػػة الدراسػػة بدرجػػة متكسػػطة عمػػى المكاقػػع  -ج 
%، بينمػا كػاف اعتمػادىـ عمييػا بدرجػة منخفضػة  38.8قضية البلجئيف الفمسطينييف بنسػبة 

 %.5.3بنسبة 
ف األزمػات التػي يتعػرض ليػا البلجئػكف بشأ اإللكتركنيةدكافع االعتماد عمى المكاقع بالنسبة ل -د 

 %.25.9جاءت متابعة تفاصيؿ تمؾ األزمات بنسبة 
 اإللكتركنيػػةبمغػػت نسػػبة التػػأثيرات الكجدانيػػة الناتجػػة عػػف اعتمػػاد عينػػة الدراسػػة عمػػى المكاقػػع  -ق 

%، يمييػا التػأثيرات المعرفيػة  34.9الكتساب المعمكمات حكؿ قضية البلجئيف الفمسػطينييف 
 .%.30ثـ التأثيرات السمككية بنسبة  %،34.5بنسبة 

اإلخبارية ف   اإللكترونيةدراسة بعنوان: "اعتماد طمبة الجامعات ا ردنية عمى المواق   -2
 .(1)التماس المعمومات نحو القضايا السياسة":

التعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل اعتمػػػاد طمبػػػة الجامعػػػات األردنيػػػة الحككميػػػة عمػػػى  إلػػػىىػػػدفت الدراسػػػة 
إلخبارية في التماس المعمكمات نحك القضايا السياسة، كذلؾ مف خػبلؿ التعػرؼ ا اإللكتركنيةالمكاقع 

عمػػى دكافػػع طمبػػة الجامعػػات الحككميػػة فػػي المشػػاركة السياسػػية، كالعبلقػػة بػػيف ىػػذه المكاقػػع كالنشػػاط 
، كتعد ىذه اإلعبلـكالكعي السياسي لممبحكثيف، كاعتمدت الدراسة عمى نظرية االعتماد عمى كسائؿ 

لدراسػة  أداة االسػتبانة المػنيج المسػحي مػف خػبلؿ  كاستخدـ الباحػث ،ف الدراسات الكصفيةالدراسة م
طالبان كطالبة مف جامعة اليرمكؾ، كالجامعة األردنيػة، كجامعػة  356عينة عمدية، كبمغ حجـ العينة 

 مؤتة، كمجتمع الدراسة تمثؿ في طمبة الجامعات األردنية الحككمية. 

 صمت إلييا الدراسة:كمف أىـ النتائج التي تك 

اإلخباريػػة األردنيػػة  اإللكتركنيػػةاالسػػتفادة مػػف المضػػمكف السياسػػي الػػذم تقدمػػو المكاقػػع  أكجػػو -أ 
عميػػػات السياسػػػية فػػػي المقدمػػػة، امشػػػاركة الجامعػػػات فػػػي المناسػػػبات الكطنيػػػة كالفتمثمػػػت فػػػي 

 تبلىا تشجيع الحكارات كالمناقشات بيف الطمبة داخؿ الجامعة.
تشػكيؿ فػي اإللكتركنيػة اإلخباريػة األردنيػة لثبلث يعتمدكف عمى المكاقػع إف طمبة الجامعات ا -ب 

 بنسبة كبيرة.الكعي السياسي لدييـ، حيث جاءت 
يـ فػػي زيػػادة الرغبػػة لػػدل طمبػػة الجامعػػات ريػػة األردنيػػة ال تسػػاإلخبا اإللكتركنيػػةف المكاقػػع إ -ج 

 األردنية في االنضماـ لؤلحزاب السياسية.

                                                           

اإلخباريػة فػي التمػاس المعمكمػات  اإللكتركنيػةتماد طمبػة الجامعػات األردنيػة عمػى المكاقػع عبلء الديف خميفة، ماع1) )
 ـ(.2014: جامعة اليرمكؾ، إربد) غير منشورة رسالة ماجستيرنحك القضايا السياسةم، 
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ق  اإلخبارية ف  حصول شباب المغتربين المصريين عمى دراسة بعنوان: "دور الموا -3
   .(1) يناير"25المعمومات عن أحداث ثورة 

 25كلػػت أحػػداث ثػػكرة التعػػرؼ عمػػى أىػػـ المكاقػػع اإلخباريػػة التػػي تنا إلػػىالدراسػػة  ىػػذه ىػػدفت
فػي التي يػتـ زيارتيػا مػف قبػؿ أفػراد عينػة الدراسػة، كالتعػرؼ عمػى درجػة التػأثير المعر  يناير في مصر

كالكجػػداني كالسػػمككي الػػذم يتركػػو اسػػتخداـ المكاقػػع اإلخباريػػة ، كمسػػتكل الػػكعي عنػػدىـ عػػف أحػػداث 
، كتعػد ىػذه اإلعػبلـيناير في مصػر، كاعتمػدت الدراسػة عمػى نظريػة االعتمػاد عمػى كسػائؿ  25ثكرة 

مػػف  ،لدراسػػة عينػػة عمديػػة أداة االسػػتبانة اسػػتخدمت الباحثػػة قػػد ك  ،الدراسػػة مػػف الدراسػػات الكصػػفية
 .مفردة، مف شباب المصرييف المغتربيف بدكلة النمسا 101خبلؿ المنيج المسحي، كشممت العينة 

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

حصكؿ عمى العمى المكاقع اإلخبارية في عتمدكف يالمغتربيف المصرييف  مف شبابالأف  -أ 
 مرتفعة.بدرجة  يناير 25المعمكمات عف أحداث ثكرة 

التػػػػأثيرات المعرفيػػػػة الناتجػػػػة عػػػػف اعتمػػػػاد الشػػػػباب المغتػػػػربيف المصػػػػرييف عمػػػػى المكاقػػػػع  اءتجػػػػ -ب 
ثـ التأثيرات  ،بالمرتبة األكلى يناير25اإلخبارية في الحصكؿ عمى المعمكمات عف أحداث ثكرة 

  .كأخيران التأثيرات السمككية الكجدانية،
اعتمػادىـ عمػى تػزداد كممػا زادت درجػة يناير لدل عينة الدراسة  25درجة المعرفة بأحداث ثكرة  -ج 

 لممعمكمات. بكصفيا مصدران المكاقع اإلخبارية 
عػػػدـ كجػػػكد عبلقػػػة ارتباطيػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف مسػػػتكل ثقػػػة عينػػػة الدراسػػػة بالمعمكمػػػات  -د 

المكجػػكدة عمػػى المكاقػػع اإلخباريػػة عمػػى اإلنترنػػت كبػػيف درجػػة االعتمػػاد عمييػػا بكصػػفيا مصػػدران 
 لممعمكمات.

بعنوان: "تقييم النخبة لدور وسائل التصال اإللكترونية الحديثة ف  تشكيل اتجاىات  دراسة -4
 :(2) الرأي العام نحو الثورة المصرية"

الحديثػػػة فػػػي تشػػػكيؿ  اإللكتركنيػػػةالتعػػػرؼ عمػػػى دكر كسػػػائؿ االتصػػػاؿ  إلػػػىىػػػدفت الدراسػػػة 
لنخبة المصرية كتقييميا يناير، كذلؾ مف خبلؿ تكجيات ا25اتجاىات الرأم العاـ المصرم نحك ثكرة

                                                           

سػػعدية فػػكزم خميػػؼ، مدكر المكاقػػع اإلخباريػػة فػػي حصػػكؿ شػػباب المغتػػربيف المصػػرييف عمػػى المعمكمػػات عػػف 1) )
 .ـ(2012)القاىرة: جامعة عيف شمس،  رسالة ماجستير غير منشورة، ينايرم25ث ثكرة أحدا

الحديثة في تشكيؿ اتجاىػات الػرأم العػاـ نحػك  اإللكتركنيةمركة شبؿ عجيزة، متقييـ النخبة لدكر كسائؿ االتصاؿ 2) )
 ـ(.2012 د الثامف،جامعة كالية جكرجيا، العدجكرجيا: ) دورية إعالم الشرق ا وسطالثكرة المصريةم، 
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ليػػػػا، كمػػػػدل تحقػػػػؽ التػػػػأثيرات المعرفيػػػػة كالكجدانيػػػػة كالسػػػػمككية المرتبطػػػػة باالعتمػػػػاد عمػػػػى الكسػػػػائؿ 
، كتعػػد ىػػذه اإلعػػبلـأثنػػاء الثػػكرة، كاعتمػػدت الدراسػػة عمػػى نظريػػة االعتمػػاد عمػػى كسػػائؿ  اإللكتركنيػػة

أداة أمػػػا أداة الدراسػػػة فيػػػي  ،يكاسػػػتخدمت الباحثػػػة المػػػنيج المسػػػح ،الدراسػػػة مػػػف الدراسػػػات الكصػػػفية
لدراسة عينة عمدية تحقيقان لعدد مف االعتبارات، أىميا تحقيؽ التساكم بػيف عينػة الدراسػة  االستبانة 

 مفردة. 150مف حيث نكع النخب، كشممت العينة 

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

% 73.3ديثػػة معػػدالن مرتفعػػان كصػػؿ الح اإللكتركنيػػةحققػػت متابعػػة النخبػػة لكسػػائؿ االتصػػاؿ  -أ 
 بأف الشباب ىـ األكثر تعرضان ليذه الكسائؿ الحديثة. ان عمى الرغـ مف أف ىناؾ اعتقاد

الحديثػػة فػػي تػػكافر  اإللكتركنيػػةخباريػػة عمػػى غيرىػػا مػػف كسػػائؿ االتصػػاؿ تفكقػػت المكاقػػع اإل -ب 
 ي العرض.ية كالتفاعمية فاإلعبلمي، كالتكازف، كالمتابعة اإلعبلممعايير األداء 

الحديثػػػػة قػػػػدرتيا عمػػػػى التعبئػػػػة السياسػػػػية كالتػػػػأثير فػػػػي  اإللكتركنيػػػػةأثبتػػػػت كسػػػػائؿ االتصػػػػاؿ  -ج 
 المشاركة عمى المستكل الشعبي.

التػي كػاف ليػا دكر كبيػر فػي األحػداث السياسػية  اإللكتركنيةجاء الفيس بكؾ كأبرز الكسائؿ  -د 
 بالمنطقة العربية.

ت ة األكلى في متابعة أحداث الثكرة، ثـ مكاقع القنػكااحتمت القنكات الفضائية األجنبية المرتب -ق 
 ، ثـ المدكنات.التمفزيكنية عمى شبكة اإلنترنت

التقميدية والحديثة كمصدر  اإلعالمدراسة بعنوان: "اعتماد الجميور المصري عمى وسائل  -5
 :(1) م"2011يناير  25لممعمومات أثناء ثورة 

 اإلعػػبلـتخداـ الجميػػكر المصػػرم لكسػػائؿ التعػػرؼ عمػػى كثافػػة اسػػ إلػػىىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 
ـ، كالتعػػرؼ عمػػى العكامػػؿ المػػؤثرة فػػي اعتمػػاد 2011ينػػاير  25التقميديػػة كالحديثػػة أثنػػاء أحػػداث ثػػكرة 

أثنػاء الثػكرة كطبيعػة التفاعػؿ مػع ىػذه الكسػائؿ،  فػي التقميديػة كالحديثػة اإلعػبلـالجميكر عمى كسائؿ 
ة كالسػػػمككية المرتبطػػػة باالعتمػػػاد عمػػػى الكسػػػائؿ التقميديػػػة كمػػػدل تحقػػػؽ التػػػأثيرات المعرفيػػػة كالكجدانيػػػ

اعتمػد الباحػث عمػى المػنيج قػد أثناء الثكرة، كتعد ىذه الدراسة مف الدراسات الكصفية، ك  في كالحديثة

                                                           

التقميديػة كالحديثػة كمصػدر لممعمكمػػات  اإلعػبلـاحمػد فػػاركؽ رضػكاف، ماعتمػاد الجميػكر المصػرم عمػى كسػػائؿ 1) )
ـــة المصـــرية لبحـــوث ـم، 2011ينػػػاير  25أثنػػػاء ثػػػكرة  جامعػػػة القػػػاىرة: العػػػدد التاسػػػع القػػػاىرة: ) اإلعـــالمالمجم

 ـ(.2012مارس -كالثبلثكف، يناير
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مػػػػف الجميػػػػكر  300 شػػػػممتالمسػػػػحي مػػػػف خػػػػبلؿ اسػػػػتبانة إلكتركنيػػػػة، لدراسػػػػة عينػػػػة مػػػػف الجميػػػػكر 
 ر.يناي 25المصرم المعاصر ألحداث ثكرة 

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة: 

 اإلعػػبلـجػاءت القنػػكات اإلخباريػػة العربيػة مثػػؿ قنػػاة الجزيػرة كقنػػاة العربيػػة فػي مقدمػػة كسػػائؿ  -أ 
التػػي تػػابع مػػف خبلليػػا أفػػراد العينػػة أحػػداث كأخبػػار الثػػكرة، يمييػػا الصػػحؼ الخاصػػة المصػػرية 

ثؿ اليـك السابع كالمصرم اليكـ، ثـ القنػكات م اإللكتركنيةسكاء نسخيا المطبكعة أك مكاقعيا 
البريطانيػػة كقنػػاة الحػػرة األمريكيػػة. كجػػاءت الصػػحؼ  BBCاألجنبيػػة الناطقػػة بالعربيػػة مثػػؿ 

 القكمية المصرية في الترتيب األخير.
اإلخباريػػة كػػاف مشػػاىدة ممفػػات  اإللكتركنيػػةمػػف أىػػـ أشػػكاؿ تفاعػػؿ أفػػراد العينػػة مػػع المكاقػػع  -ب 

جانػب عمػؿ رابػط بػبعض  إلػىحداث الثكرة التي كانت تبثيػا تمػؾ المكاقػع، الفيديك الخاصة بأ
 األخبار عمى المكاقع االجتماعية.

الجديدة العديد مف التأثيرات المعرفية نتيجة اعتماد أفػراد العينػة عمييػا  اإلعبلـحققت كسائؿ  -ج 
ثػػػكرة أثنػػػاء الثػػػكرة، حيػػػث اسػػػتطاعت أف تقػػػدـ معمكمػػػات كتفسػػػيرات لمعديػػػد مػػػف أحػػػداث الفػػػي 

حػػدكثيا، كمػػا اسػػتطاعت أف تعػػرض كجيػػات نظػػر كآراء  إلػػىكأدت  ،كاألحػػداث التػػي سػػبقتيا
 متنكعة.

دة أف تشػعر أفػراد الجديػ اإلعػبلـاسػتطاعت كسػائؿ  فقد ما عمى مستكل التأثيرات الكجدانيةأ  -د 
كىػػػك تػػػأثير كػػػاف  ،يمكف فػػػي الحػػػكارات كالنقاشػػػات الخاصػػػة بمسػػػتقبؿ الدكلػػػةالعينػػػة أنيػػػـ يسػػػ

 اإلنترنػتالجديػدة الػدكر األساسػي فػي حدكثػو عبػر إتاحػة الفرصػة لمسػتخدـ  اإلعبلـلكسائؿ 
باالنتمػاء  األفػرادالجديػدة أف ترفػع شػعكر  اإلعػبلـلممشاركة كالتفاعؿ. كما استطاعت كسائؿ 

 كتأييد الثكرة كشعكره باالطمئناف عمى مستقبؿ الدكلة. 
التػػأثيرات السػػمككية، حيػػث دفعػػت  ف تحقػػؽ العديػػد مػػفأالجديػػدة  اإلعػػبلـاسػػتطاعت كسػػائؿ  -ق 

أفػػػػراد العينػػػػة لممشػػػػاركة فػػػػي نقاشػػػػات كحػػػػكارات حػػػػكؿ الثػػػػكرة كاتخػػػػاذىـ لقػػػػرار المشػػػػاركة فػػػػي 
سػػػػكاء فػػػػي االسػػػػتفتاء عمػػػػى التعػػػػديبلت الدسػػػػتكرية أك االقتنػػػػاع بالمشػػػػاركة فػػػػي  ،التصػػػػكيت

 االنتخابات التشريعية كالرئاسية. 
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لمصحف المطبوعة  اإللكترونيةى المواق  دراسة بعنوان: "اعتماد النخبة المصرية عم -6
 :(1) المصرية والعربية وا جنبية ف  الحصول عمى المعمومات"

 اإللكتركنيػةالتعرؼ عمى مدل اعتماد النخبة المصرية عمػى المكاقػع  إلىتسعى ىذه الدراسة 
كمػػػػدل تحقػػػػؽ  لمصػػػػحؼ المطبكعػػػػة المصػػػػرية كالعربيػػػػة كاألجنبيػػػػة فػػػػي الحصػػػػكؿ عمػػػػى المعمكمػػػػات،

أثيرات المعرفيػة كالكجدانيػػة كالسػمككية المرتبطػػة باالعتمػاد، كاسػػتمدت ىػذه الدراسػػة إطارىػا النظػػرم التػ
، كتعػػد الدراسػػة مػػف البحػػكث الكصػػفية، كاسػػتخدـ الباحػػث اإلعػػبلـمػػف نظريػػة االعتمػػاد عمػػى كسػػائؿ 

ئلنترنػت المسػتخدمة ل ةالمصػري النخبػة، كذلػؾ لدراسػة عينػة عمديػة مػف أداة االسػتبانة منيج المسح ك 
 مبحكثان. 205قكاميا 

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

: ىػي معرفػة األخبػار المحميػة كالعربيػة اإلنترنػتأىـ دكافع عينة الدراسػة مػف اسػتخداـ شػبكة  -أ 
، كاسػػػػػتخداـ البريػػػػػد اإللكتركنػػػػػي، كاكتسػػػػػاب معػػػػػارؼ اإللكتركنيػػػػػةالدكليػػػػػة، كقػػػػػراءة الصػػػػػحؼ 
 في مجاؿ العمؿ. اإلنترنتمف كميارات جديدة، كاالستفادة 

لمصػػحؼ  اإللكتركنيػػةتنكعػػت المضػػاميف التػػي يقبػػؿ عينػػة الدراسػػة عمػػى قراءتيػػا فػػي المكاقػػع  -ب 
 المصرية ، حيث احتؿ دافع الحصكؿ عمى معمكمات عف القضايا السياسية المرتبة األكلى.

لمصػرية مػف ناحيػة لؤلىراـ المرتبة األكلى في اعتماد النخبػة ا اإللكتركنيةاحتؿ مكقع البكابة  -ج 
، ثػػـ  الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات كدقتيػػا، يمييػػا مكقػػع اليػػـك السػػابع، ثػػـ مكقػػع المصػػرم اليػػـك

 مكقع جريدة األخبار، ثـ مكقع جريدة الجميكرية، ثـ مكقع جريدة الدستكر.

وعالقتيا بدرجة العتماد عمييا كما  اإللكترونيةدراسة بعنوان: "مصداقية المواق  الصحفية  -7
 :(2) ية المصرية"اإلعالميور الصفوة يراىا جم

كعبلقتيػػػا  اإللكتركنيػػةالتعػػرؼ عمػػػى درجػػة مصػػػداقية المكاقػػع الصػػػحفية  إلػػػىىػػدفت الدراسػػة 
يػػة المصػػرية، كالتعػػرؼ عمػػى حجػػـ كثافػػة اإلعبلمبدرجػػة االعتمػػاد عمييػػا كمػػا يراىػػا جميػػكر الصػػفكة 

، كنكعيػػة المضػػاميف التػػي ييػػتـ بيػػا اإللكتركنيػػة، كعمػػى نكعيػػة المكاقػػع اإللكتركنيػػةالتعػػرض لممكاقػػع 

                                                           

لمصػحؼ المطبكعػة المصػرية كالعربيػة  اإللكتركنيػةاعتماد النخبة المصػرية عمػى المكاقػع م السيد،مصطفى ىبلؿ 1) )
 (.ـ2011 )المنيا: جامعة المنيا، رسالة ماجستير غير منشورةكاألجنبية في الحصكؿ عمى المعمكماتم، 

عمييػا كمػا يراىػا جميػكر الصػفكة كعبلقتيػا بدرجػة االعتمػاد  اإللكتركنيةكليد النجار، ممصداقية المكاقع الصحفية 2) )
)القػػاىرة: جامعػػة القػػاىرة ، العػػدد السػػابع كالثبلثػػكف،  اإلعــالمالمجمــة المصــرية لبحــوث يػػة المصػػريةم، اإلعبلم
 (.ـ2011يكنيو -يناير
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، كتقػػػع اإلعػػػبلـيػػػة، كاعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػى نظريػػػة االعتمػػػاد عمػػػى كسػػػائؿ اإلعبلمجميػػػكر الصػػػفكة 
الدراسػػػػة ضػػػػمف البحػػػػكث الكصػػػػفية، كاسػػػػتخدـ الباحػػػػث مػػػػنيج المسػػػػح، أمػػػػا أداة الدراسػػػػة فيػػػػي أداة 

، كتػـ اختيػار عينػة عمديػة مػف ية المصػريةاإلعبلماالستبانة، كشمؿ مجتمع الدراسة جميكر الصفكة 
 .مبحكثو  200

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة: 

يػػػة اإلعبلممػػػف أىػػػـ المصػػػادر التػػػي يعتمػػػد عمييػػػا جميػػػكر الصػػػفكة  اإللكتركنيػػػةتعػػػد المكاقػػػع  -أ 
 المصرية.

يػػػة مكقػػػع اإلعبلمالتػػػي يقبػػػؿ عمييػػا جميػػػكر الصػػفكة  مػػف أىػػػـ المكاقػػع الصػػػحفية اإللكتركنيػػة -ب 
 ألىراـ كاألخبار كالجميكرية كمايك كمصراكم كالدستكر كاألسبكع كالشارع العربي.صحيفة ا

: تقػدـ تغطيػة صػحفية إنيػا تمؾ المكاقع الصحفية اإللكتركنيػة مف أىـ أسباب اختيار الصفكة -ج 
ا مصػػدر ثقػػة، كسػػرعة عػػرض المعمكمػػات كتحػػديث البيانػػات، كتتميػػز بعػػرض إنيػػثػػـ  شػػاممة،

 لؤلحداث الجارية.  تفاصيؿ األحداث، كمسايرتيا

 A Tale Of Tow Hurricanes Crisis Communicationدراسة بعنوان: " -8

And Media Dependency As A Predictor Of Evacuation Behavior In 

Southeast Louisiana For Hurricanes Katrina And Gustavo"
(1)

. 

فػػي أكقػػات األزمػػات التػػي  ـاإلعػػبلمعرفػػة تػػأثير االعتمػػاد عمػػى كسػػائؿ  إلػػىىػػدفت الدراسػػة 
حدكث خمػؿ اجتمػاعي عمػى االتصػاؿ الشخصػي، كمػا الخصػائص الفرديػة التػي تػؤثر فػي  إلىتؤدم 

فػي حػالتي  اإلعػبلـ، كما التػأثيرات التػي أحػدثيا االعتمػاد عمػى كسػائؿ اإلعبلـاالعتماد عمى كسائؿ 
رات السػػمككية المتمثمػػة فػػي إعصػػار كاترينػػا كجكسػػتاؼ، كطبقػػت الدراسػػة اسػػتمارة بحثيػػة لتقػػيس التػػأثي
بشػػػأف اإلعصػػػاريف،  اإلعػػػبلـإخػػػبلء المنػػػازؿ نتيجػػػة االعتمػػػاد عمػػػى المعمكمػػػات التػػػي تقػػػدميا كسػػػائؿ 

 مفردة مف سكاف األماكف القريبة مف إعصار كاترينا. 348كاعتمدت الدراسة عمى عينة حجميا 

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

، كحػػدكث تػػأثيرات اإلعػػبلـجػػة اعتمػػاد عينػػة الدراسػػة عمػػى كسػػائؿ لػػيس ىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف در  -أ 
 سمككية نتيجة ىذا االعتماد، مثؿ إخبلء األماكف المتضررة بالنسبة إلعصار كاترينا.

، كحػػػدكث تػػػػأثيرات اإلعػػػبلـتكجػػػد عبلقػػػة معنكيػػػة بػػػيف اعتمػػػاد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى كسػػػائؿ  -ب 
                                                           

(1) Joy C. Gordon, "A Tale Of Tow Hurricanes Crisis Communication And Media 

Dependency As A Predictor Of Evacuation Behavior In Southeast Louisiana For 

Hurricanes Katrina And Gustavo," Kansas State, University National 

Communication, Emaciation Chicago, 2009. 
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كػاف أشػد خطػكرة مػف  نػواؼ ربمػا ألسمككية، مثػؿ: إخػبلء األمػاكف بالنسػبة لئلعصػار جكسػت
 إعصار كاترينا.

وقت ا زمات. أزمة  اإلعالمدراسة بعنوان: "اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى وسائل  -9
 : (1)"القتتال بين فتح وحماس نموذجاً 

التعرؼ عمػى مػدل اعتمػاد طمبػة الجامعػات الفمسػطينية عمػى كسػائؿ  إلىتسعى ىذه الدراسة 
لممعمكمات في أكقات األزمات بكجػو عػاـ، كفػي أزمػة االقتتػاؿ الػداخمي بػيف  ا مصدران بكصفي اإلعبلـ

حركػػة فػػتح كحمػػاس بكجػػو خػػاص، كاسػػتمدت ىػػذه الدراسػػة إطارىػػا النظػػرم مػػف نظريػػة االعتمػػاد عمػػى 
،  كتعػػػػد الدراسػػػػة مػػػػف البحػػػػكث الكصػػػػفية، كاسػػػػتخدـ الباحثػػػػاف مػػػػنيج المسػػػػح بشػػػػقيو اإلعػػػػبلـكسػػػػائؿ 

، كلدراسػػػة عينػػػة مػػػف أداة االسػػػتبانة لئلجابػػػة عػػػف تسػػػاؤالت الدراسػػػة مػػػف خػػػبلؿ الكصػػػفي كالتحميمػػػي 
 مبحكث مف طبلب الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.200الجميكر، شممت 

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة: 

المتكاصػػؿ عمػػى األراضػػي الفمسػػطينية بكجػػو عػػاـ كقطػػاع غػػزة بكجػػو  اإلسػػرائيميأف الحصػػار  -أ 
 في األزمة. الدكر الرئيسيعد خاص 

تتصػػدر الفضػػائيات العربيػػة قائمػػة المصػػادر التمفزيكنيػػة التػػي يعتمػػد عمييػػا طمبػػة الجامعػػات  -ب 
%، يمييػػا القنػػكات 76أثنػػاء األزمػػات بنسػػبة فػػي الفمسػػطينية فػػي الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات 

 الفمسطينية المحمية.
التػػي يعتمػػد عمييػػا  طمبػػة الجامعػػات  اإللكتركنيػػةتتصػػدر المكاقػػع اإلخباريػػة قائمػػة المصػػادر  -ج 

% يمييػػا المكاقػػع 54.2أثنػػاء األزمػػات بنسػػبةفػػي الفمسػػطينية فػػي الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات 
 الحزبية.

قائمػػػػة المصػػػػادر اإلذاعيػػػػة التػػػػي يعتمػػػػد عمييػػػػا  طمبػػػػة الجامعػػػػات  األقصػػػػىتتصػػػػدر إذاعػػػػة  -د 
مييػػػا إذاعػػػة % ي48.5أثنػػػاء األزمػػػات بنسػػػبةفػػػي الفمسػػػطينية فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى المعمكمػػػات 

 فمسطيف كاإلذاعات العربية.

 

                                                           

كقػت األزمػات. أزمػة  اإلعػبلـحسيف أبك شنب ك ماجد ترباف، ماعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى ك سػائؿ 1) )
 فـاق المسـتقبلآاإلعـالم الجديـدة و وسـائل ، المـؤتمر العممـ  الرابـ  بعنـوانقتتاؿ بيف فتح كحماس نمكذجػام، اال

 ( .ـ2008اإلعبلـ، مايك )القاىرة: األكاديمية الدكلية لعمـك 
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 لمواق  اإلذاعية والتمفزيونية اإللكترونيةدراسة بعنوان: "اعتماد الشباب الجامع  عمى ا -10
  .(1)لمحصول عمى المعمومات السياسية"

معرفة أسباب اعتماد الشباب الجامعي عمى المكاقع اإلذاعية كالتمفزيكنيػة  إلىتسعى الدراسة 
عربيػػة كاألجنبيػػة لمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػات السياسػػية، كالتػػي يفضػػميا الشػػباب الجػػامعي ال اإللكتركنيػة

 كدرجة ثقتو فييا، كتعد ىذه الدراسة مف الدراسات الكصفية، كاعتمدت الباحثة عمى المنيج المسحي،
أما أداة الدراسة فيي أداة االستبانة، استخدمت لدراسة عينة مف الجميكر مثمػت الجامعػات المصػرية 

 .طالبان  360بمغ قكاميا ك 

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة: 

ي فػػػػ أساسػػػػي بكصػػػػفيا مصػػػػدران أساسػػػػيان  اإللكتركنيػػػػةاعتمػػػػدت عينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػى المكاقػػػػع  -أ 
، كجػػاءت بالمرتبػػة األكلػػى بالنسػػبة لمصػػادر المعمكمػػات الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات السياسػػية

 التي تعتمد عمييا عينة الدراسة.
لقناتي الجزيرة كالعربية، في الحصكؿ عمػى  اإللكتركنيةالشباب الجامعي عمى المكاقع اعتمد  -ب 

المعمكمػػػات السياسػػػية، كجػػػاءت بالمرتبػػػة األكلػػػى عمػػػى قائمػػػة المكاقػػػع اإلذاعيػػػة كالتمفزيكنيػػػة 
قائمة المكاقع اإلذاعية كالتمفزيكنية األجنبيػة  CNN ك BBCالعربية، كتصدرت مكاقع قناتي 

جػامعي فػي الحصػكؿ عمػى المعمكمػات السياسػية، كيكضػح ذلػؾ حػرص عينػة لدل الشػباب ال
 الدراسة عمى متابعة األخبار مف المكاقع المتخصصة.

نسبة محدكدة مف عينػة الدراسػة تسػتخدـ المكاقػع األجنبيػة مقارنػة بػالمكاقع العربيػة، إف ىناؾ  -ج 
ـ الػػتمكف مػػف كأىػػـ أسػػباب عػػدـ تصػػفح المكاقػػع األجنبيػػة مػػف قبػػؿ الشػػباب الجػػامعي ىػػي عػػد

 وا تقدمػػػٌمػػػخػػػدمات متميػػػزة عجنبيػػػة لالمكاقػػػع األ عػػػدـ تقػػػديـ إلػػػىنجميزيػػػة، باإلضػػػافة المغػػػة اإل
القنػػكات اإلذاعيػػة كالتمفزيكنيػػة العربيػػة، كاكتفػػاء الشػػباب الجػػامعي بالمعمكمػػات السياسػػية التػػي 

 تقدميا المكاقع العربية.

 

 

 
                                                           

ات لمحصػكؿ عمػى المعمكمػ اإللكتركنيػةىبة شاىيف، ماعتماد الشباب الجامعي عمػى المكاقػع اإلذاعيػة كالتمفزيكنيػة  1))
يكنيك  -، العدد األكؿ، يناير7)القاىرة: جامعة القاىرة، المجمد  المجمة المصرية لبحوث الرأي العامالسياسيةم، 

 (.ـ2006
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 :(1) أثناء ا زمات" اإلعالمئل اعتماد الصفوة الفمسطينية عمى وسا دراسة بعنوان:" -11

المختمفػػػة  اإلعػػػبلـأم مػػػدل يمكػػػف أف تشػػػكؿ كسػػػائؿ  إلػػػىمعرفػػػة  إلػػػىالدراسػػػة ىػػػذه ىػػػدفت 
أم مػدل تصػؿ درجػات الثقػة فػي تمػؾ  إلى، ككذلؾ أثناء األزمات مصدران مرجعيان لمصفكة الفمسطينية

، كتقػػع اإلعػػبلـى كسػػائؿ الكسػػائؿ، كاسػػتمدت ىػػذه الدراسػػة إطارىػػا النظػػرم مػػف نظريػػة االعتمػػاد عمػػ
الدراسػػػػة ضػػػػمف البحػػػػكث الكصػػػػفية، كاسػػػػتخدـ الباحػػػػث مػػػػنيج المسػػػػح، أمػػػػا أداة الدراسػػػػة فيػػػػي أداة 

 .مبحكثو  200االستبانة، كتـ اختيار عينة عمدية مف 

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة: 

كىػػذا يعكػػس االىتمػػاـ  ،اإلنترنػػتتزايػد االعتمػػاد عمػػى مصػػادر المعمكمػػات الحديثػػة كبالتحديػػد  -أ 
 بيذه الكسيمة.

يػػة التػػي تعتمػػد عمييػػا اإلعبلمأكؿ المصػػادر بكصػػفيا اإللكتركنيػػة كالصػػحؼ جػػاءت المكاقػػع  -ب 
الصػػفكة لمحصػػكؿ عمػػى المعرفػػة، تبلىػػا الفضػػائيات العربيػػة كاألجنبيػػة، كتػػأتي اإلذاعػػات فػػي 

 المرتبة األخيرة.
كتػػػزداد اآلثػػػار المعرفيػػػة لػػػدييـ عػػػف  يػػػة عنػػػد األزمػػات،اإلعبلمتعتمػػد الصػػػفكة عمػػػى الكسػػػائؿ  -ج 

المعرفػػػة التػػػي تعػػػد أحػػػد  إلػػػىقػػػكة حاجػػػة الفػػػرد  إلػػػىاآلثػػػار العاطفيػػػة كالسػػػمككية، ممػػػا يشػػػير 
 العناصر األساسية في تحديد االتجاه.

المحميػػة، كأكثػػػر  اإلعػػبلـأفػػراد الصػػفكة ذكك االنتمػػاء السياسػػي المؤيػػد أكثػػػر ثقػػة فػػي كسػػائؿ  -د 
 ف ذكم االنتماءات السياسة المعارضة كمجمكعات المستقميف.استخدامان ليا مف نظائرىـ م

 

 

 

 

 

                                                           

 رسالة ماجسـتير غيـر منشـورةأثناء األزماتم،  اإلعبلـنبيؿ الطيراكم، ماعتماد الصفكة الفمسطينية عمى كسائؿ 1) )
 (.ـ2003بية، )القاىرة: معيد البحكث كالدراسات العر 
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 اإلسرائيمية وعممية -تناولت المفاوضات الفمسطينية  الدراسات الت  ـــ المحور الثان 
 السالم:

 -عمى عممية السالم الفمسطينية  دراسة بعنوان: "فشل قمة كامب ديفد الثانية وانعكاساتيا -1
 :(1)"اإلسرائيمية

تسميط الضكء عمى قمة كامب ديفد الثانية كالتي كاف لفشميا العامػؿ  إلىالدراسة  ىذه ىدفت
، كتسػػتمد الدراسػػة أىميتيػػا مػػف اإلسػػرائيمية -الفمسػػطينية األكبػػر فػػي تكقػػؼ مسػػار عمميػػة المفاكضػػات 

تسميط الضكء عمى المفاكض الفمسطيني مف خبلؿ إظيار المكاقؼ المسػبقة العمنيػة كالسػرية لػرؤيتيـ 
لصػػراع كالحصػػكؿ عمػػى دكلػػة فمسػػطينية، كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التػػاريخي لمبلءمتػػو طبيعػػة لحػػؿ ا

 . 2000كحتى عاـ  1993 عاـ البحث، كقد تناكلت  ىذه الدراسة المدة الزمنية مف

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

 نية.العركض المقدمة في المفاكضات كافة ال تمبي شركط إقامة دكلة فمسطي -أ 
 القمة. إخفاؽ إلىاألمريكية أدل  - اإلسرائيميةف تطابؽ المصالح إ -ب 
قمػة كامػب ديفػد الثانيػة مػف خػػبلؿ  إخفػاؽكف فػي تحميػؿ الفمسػطينييف تبعػات اإلسػرائيمينجػح  -ج 

 عربي لتكضيح ما جرل في القمة.  - ماكينات إعبلـ قكية في غياب أم تنسيؽ فمسطيني
 المفاكضات. إلىعمى عرفات لمذىاب مكرست ضغكط أمريكية كعربية كدكلية  -د 
 :(2) وانعكاسو عمى عممية السالم م  الفمسطينيين" اإلسرائيم دراسة بعنوان: "ا من  -2

كانعكاسو عمى عممية السبلـ مع  اإلسرائيميالتعرؼ عمى األمف  إلىتسعى ىذه الدراسة 
تكضيح المقارف لاعتمد الباحث عمى المنيج التاريخي كالمنيج قد ، ك 2011-1991الفمسطينييف

قبؿ انتفاضة األقصى كبعدىا، كتعد ىذه الدراسة  اإلسرائيميالمفاىيـ التي تشكؿ نكاة األمف القكمي 
مف الدراسات الكصفية ، كحدد الباحث اإلطار الزمني لمبحث في المدة الكاقعة بيف مؤتمر مدريد 

 ـ.2011ـ حتى عاـ 1991لمسبلـ عاـ

 ا الدراسة:كمف أىـ النتائج التي تكصمت إليي

                                                           

م، اإلسػرائيمية -الفمسػطينية فشؿ قمػة كامػب ديفػد الثانيػة كانعكاسػاتيا عمػى عمميػة السػبلـ م نضاؿ عبداهلل عيسى،1) )
 (.ـ2014 )راـ اهلل: جامعة بير زيت،رسالة ماجستير غير منشورة 

م، 2011-1991سػطينييفكانعكاسػو عمػى عمميػة السػبلـ مػع الفم اإلسػرائيمياألمػف م عػبلء الػديف محمػد منصػكر،2) )
 (.ـ2013 )غزة: جامعة األزىر، رسالة ماجستير غير منشورة
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بصػكرة  اإلسػرائيميلممفاكضات عمى أكلكية تحقيػؽ عنصػر األمػف  اإلسرائيميةارتكزت الرؤية  -أ 
 مطمقة كسيطرة فعمية عمى المناطؽ.

ف ما كصمت إليو عممية السبلـ مف تجميد المفاكضات السممية تعكس تصادمان كاضحان بيف إ -ب 
المفػػػاكض الفمسػػػطيني لدكلػػػة  رؤيػػػة سياسػػػية اسػػػرائيمية غمػػػب عمييػػػا الطػػػابع األمنػػػي، كرؤيػػػة

 فمسطينية مستقمة قادرة عمى الحياة.
ا سػػتعطي األرض أنيػػعمػػى أسػػاس  اإلسػػرائيميأصػػبح مكاصػػمة التفػػاكض مػػع دكلػػة االحػػتبلؿ  -ج 

، كنيػػػػػب المزيػػػػػد مػػػػػف األراضػػػػػي فػػػػػي ظػػػػػؿ اسػػػػػتمرار االسػػػػػتيطاف مقابػػػػػؿ السػػػػػبلـ مجػػػػػرد كىػػػػػـ
 الفمسطينية.

لدينية الصييونية ف  إسرائيل وأثره عمى عممية دراسة بعنوان: "الستيطان ف  فكر ا حزاب ا -3
 (1) التسوية السياسية"

التعرؼ عمى مدل تأثير تعارض مكقؼ األحزاب الدينيػة الصػييكنية  إلىتسعى ىذه الدراسة 
، كتعػػػد ىػػػذه الدراسػػػة مػػػف الدراسػػػات اإلسػػػرائيمية -الفمسػػػطينية مػػف االسػػػتيطاف، مػػػع مسػػػاعي التسػػػكية 

ـ، حيث 2009ـ حتى عاـ 1991ار الزمني لمبحث في المدة مف عاـ الكصفية، كحدد الباحث اإلط
كثيؼ كنػكعي،  عمى نحكبعد تكقيع اتفاقية أكسمك زيادة لبلستيطاف كتطكره كنمكه  حقبةشيدت ىذه ال

 كاإلطار المكاني فمسطيف التاريخية كذلؾ حسب طبيعة الدراسة.

 :كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة
الدينيػػة الصػػييكنية ىػػي مػػف أكثػػر القػػكل معارضػػة ألم تقػػدـ فػػي مسػػيرة التسػػكية إف األحػػزاب  -أ 

السياسػػػية، كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ تمثيػػػؿ أعضػػػائيا فػػػي الكنيسػػػت كمكاقفيػػػا كبرامجيػػػا االنتخابيػػػة 
 المتطرفة.

اسػػتطاعت األحػػزاب الدينيػػة الصػػييكنية تعطيػػؿ مسػػار التسػػكية السياسػػية بعػػد عمميػػة اغتيػػاؿ  -ب 
ض ضد أم تقدـ في عممية المفاكضات مف قبؿ ممثمييـ في الكنيست رابيف، كمركران بالتحري

 .اإلسرائيميكفي دكائر صنع القرار 
بيػؤالء المسػتكطنيف إلقامػػة بػؤر اسػتيطانية كفػؽ خطػط مدركسػػة  اإلسػرائيميةتػدفع الحككمػات  -ج 

كرقػػػة ضػػػغط فػػػي المفاكضػػػات كالحفػػػاظ عمػػػى التكػػػتبلت بكصػػػفيا ، السػػػتخداميا كمعػػػدة سػػػمفان 
 .اإلسرائيميالكبرل كالقريبة مف الكياف  االستيطانية

                                                           

االسػػتيطاف فػػي فكػػر األحػػزاب الدينيػػة الصػػييكنية فػػي إسػػرائيؿ كأثػػره عمػػى عمميػػة التسػػكية م إيػػاد رسػػمي الرفػػاتي،1) )
 (.ـ2013 )غزة: جامعة األزىر، رسالة ماجستير غير منشورة(م، 2009-1991السياسية)
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 (1)دراسة بعنوان: "رؤية حل الدولتين وأثرىا عمى التسوية السياسية لمقضية الفمسطينية" -4

تسميط الضكء عمى رؤية حؿ الدكلتيف كأثرىا عمى التسكية السياسػية  إلىىدفت ىذه الدراسة 
ميؿ رؤيػة الػدكلتيف، كحػددت الدراسػة المػدة لمقضية الفمسطينية، كاستخدـ الباحث المنيج التاريخي لتح

 الزمنية بفترتي إدارة بكش االبف، كتمتد إلدارة الرئيس باراؾ أكباما.

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة: 

كرقة لتغطية مكاصمة فرض رؤيتيا بكصفيا اإلسرائيمي الستخداـ المفاكضات سعى االحتبلؿ  -أ 
 بقكة االستيطاف كالتيكيد.

جع التسكية السياسية القائمة عمى رؤية حؿ الدكلتيف بسبب استمرار تعنت حككمة نتنياىك ترا -ب 
قيػػاـ دكلػػة فمسػػطينية عاصػػمتيا  إلػػىكعػػدـ تػػكفر القػػدرة لػػدييا فػػي المضػػي بمفاكضػػات تػػؤدم 

 القدس الشرقية.
 حػؿ الػػدكلتيف عمػى أسػػاس دكلػػة فمسػطينية قابمػػة لمحيػػاة، إلػػىقكبمػت الجيػػكد األمريكيػة الراميػػة  -ج 

سػػػرائيؿ آمنػػػة، بمكقػػػؼ المفػػػاكض الفمسػػػػطين الشػػػػرعية  إلػػػىحمػػػكؿ ال تسػػػتند  ي الػػػرافض ألمكا 
 الدكلية إلقامة الدكلة الفمسطينية كعاصمتيا القدس.

تطبيػػػؽ رؤيػػػة حػػػؿ الػػػدكلتيف  إلػػػىمكقػػػؼ المجنػػػة الرباعيػػػة كاالتحػػػاد األكركبػػػي كركسػػػيا يػػػدعك  -د 
 جنب بأمف كسبلـ. إلىلشعبيف يعيشاف جنبان 

 : "ييودية دولة إسرائيل وأثرىا عمى عممية التسوية ف  الشرق ا وسطدراسة بعنوان -5
2003-2011"(2) 

التسػػكية السياسػػية الرسػػمية لمقضػػية الفمسػػطينية  اتعك سػػعت ىػػذه الدراسػػة لمتعػػرؼ عمػػى مشػػر 
، كآثارىا عمى القضية الفمسطينية، كتعد ىذه الدراسػة مػف الدراسػات  1991عاـ إلى 1978مف عاـ 

الباحػػث عمػػى المػػنيج التػػاريخي، كتػػـ تحديػػد اإلطػػار الزمنػػي لمدراسػػة بحيػػث يغطػػي  الكصػػفية كاعتمػػد
 اإلسػػػرائيمي)عقػػػد فيػػػو اتفاقيػػػة كامػػػب ديفػػػد بػػػيف دكلػػػة االحػػػتبلؿ  1978المرحمػػػة التاريخيػػػة مػػػف عػػػاـ 

 -ـ )عقػػػػػد فيػػػػػو مػػػػػؤتمر مدريػػػػػد لتسػػػػػكية الصػػػػػراع العربػػػػػػي 1991كمصػػػػػر(، كتنتيػػػػػي الدراسػػػػػة عػػػػػاـ
 (.اإلسرائيمي

                                                           

رسالة ماجستير م، سكية السياسية لمقضية الفمسطينيةرؤية حؿ الدكلتيف كأثرىا عمى التم اف ناجي أبك جاسر،مرك 1) )
 (.ـ2013)غزة: جامعة األزىر،  غير منشورة

 م،2011-2003 ييكدية دكلة إسرائيؿ كأثرىا عمى عممية التسكية فػي الشػرؽ األكسػطم سماعيؿ الشرافي،إياسر 2) )
 (.ـ2012 )غزة: جامعة األزىر، نشورةرسالة ماجستير غير م
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 تائج التي تكصمت إلييا الدراسة:كمف أىـ الن

اختبلفاتيػػػا الفكريػػػة كالسياسػػػية، كقػػػادة دكلػػػة  مػػػف رغـبػػػالة اإلسػػػرائيمية الرئيسػػػجميػػػع األحػػػزاب  -أ 
 .اإلسرائيمييجمعكف عمى مطمب االعتراؼ بييكدية دكلة االحتبلؿ  اإلسرائيمياالحتبلؿ 

 رضيـ كممتمكاتيـ.أ إلى الفمسطينييف فكرة ييكدية الدكلة تعني رفض حؽ عكدة البلجئيف -ب 
ليػػػػا أىػػػػداؼ خبيثػػػػة مػػػػف كراء إصػػػػرارىا عمػػػػى مطمػػػػب االعتػػػػراؼ  اإلسػػػػرائيميدكلػػػػة االحػػػػتبلؿ  -ج 

ألف ذلؾ تجسيد لؤلىداؼ الصييكنية، كيمثؿ ىذا المطمب مػدل تكجػو دكلػة  ؛مبييكدية الدكلةم
 نحك اليميف كالتطرؼ. اإلسرائيمياالحتبلؿ 

 (1)رسمية لمقضية الفمسطينية"مشاري  التسوية السياسية ال دراسة بعنوان: " -6

لتعرؼ عمػى مشػاريع التسػكية السياسػية الرسػمية لمقضػية الفمسػطينية إلى اسعت ىذه الدراسة 
، بالتعرؼ عمى المفاكضات كتكقيع اتفاقية كامب ديفد كآثارىا عمى  1991عاـ إلى 1978مف عاـ 

عتمػػػد الباحػػػث عمػػػى المػػػنيج اقػػػد ك ، ىػػػذه الدراسػػػة مػػػف الدراسػػػات الكصػػػفيةالقضػػػية الفمسػػػطينية، كتعػػػد 
كىػك  1978التاريخي، كتػـ تحديػد اإلطػار الزمنػي لمدراسػة بحيػث يغطػي المرحمػة التاريخيػة مػف عػاـ 

ـ 1991عػاـ إلػى، كدكلػة االحػتبلؿ اإلسػرائيمي عاـ الذم تـ فيو عقػد اتفاقيػة كامػب ديفػد بػيف مصػرال
 .إلسرائيميا -الذم عقد فيو مؤتمر مدريد لتسكية الصراع العربي العاـ كىك 

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

تعد اتفاقية كامب ديفد مأساة ليػا تػداعياتيا السياسػية كالعسػكرية، كاالجتماعيػة كالثقافيػة عمػى  -أ 
 القضية الفمسطينية.

ليػا، امار الحقػكؽ الكطنيػة الفمسػطينية بكإنكػ فػيالتسػكية  كعاتأسيمت المفاكضػات فػي مشػر  -ب 
 .اإلسرائيميمسطينية، كالشعب الفمسطيني لصالح دكلة االحتبلؿ كتصفية القضية الف

المقدمػػة عبػػر المفاكضػػات بعػػد اتفاقيػػة كامػػب ديفػػد سػػكل صػػكرة منقحػػة  ركعاتـ تكػػف المشػػلػػ -ج 
 كمعدلة عنيا.

 

 

                                                           

 رســالة ماجسـتير غيــر منشــورةمشػاريع التسػكية السياسػػية الرسػمية لمقضػػية الفمسػطينيةم، م ىػػاني خميػؿ المػػداكم،1) )
 (.ـ2011 )غزة: جامعة األزىر،
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وأثرىا عمى عممية التسوية م  منظمة " إسرائيل"دراسة بعنوان: "التغيرات السياسية ف   -7
  (1)"2001-1992 دةمالتحرير الفمسطينية خالل ال

طريػؽ  إلػىالتعرؼ عمى أسباب جمػكد عمميػة المفاكضػات ككصػكليا  إلىسعت ىذه الدراسة 
يف، كذلؾ مف خػبلؿ التعػرؼ عمػى مػدل تػأثير التغيػرات السياسػية اإلسرائيميمسدكد بيف الفمسطينييف ك 

ة، كتعػػد ىػػذه عمػػى عمميػػة المفاكضػػات مػػع منظمػػة التحريػػر الفمسػػطيني اإلسػػرائيميدكلػػة االحػػتبلؿ  فػػي
الدراسػػة مػػف الدراسػػات الكصػػفية كاعتمػػد الباحػػث عمػػى المػػنيج التػػاريخي، كتػػـ تحديػػد اإلطػػار الزمنػػي 

 .2001عاـ إلى 1992لمدراسة  مف عاـ 

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

كاتباع سياسة المراكغة كالمماطمة خبلؿ مفاكضػات السػبلـ  اإلسرائيميتشدد كتصمب المكقؼ  -أ 
 مع منظمة التحرير الفمسطينية.

يف، يػػػػأتي المكقػػػػؼ األمريكػػػػي لحػػػػؿ اإلسػػػػرائيميكممػػػػا تعثػػػػرت المفاكضػػػػات بػػػػيف الفمسػػػػطينييف ك  -ب 
، عبػر انتػزاع المزيػد مػف التنػازالت اإلسػرائيميالخبلؼ بكسائؿ مختمفة لصالح دكلػة االحػتبلؿ 

 مف الفمسطينييف.
تيجيان عربيان عمى الػرغـ مػف التصػمب برز الضعؼ العربي مف خبلؿ اتخاذ السبلـ خياران استرا -ج 

 التسكية. إزاء اإلسرائيمي

  (2)دراسة بعنوان: "أثر عممية التسوية السياسية عمى اليوية الفمسطينية" -8

فػي قطػاع غػزة نحػك التعػرؼ عمػى اتجاىػات طمبػة الجامعػات الفمسػطينية  إلػىتيدؼ الدراسة 
تجػػػاه نحػػػك التسػػػكية السياسػػػية كاليكيػػػة كالكشػػػؼ عػػػف العبلقػػػة المحتممػػػة بػػػيف اال ،عمميػػػة المفاكضػػػات

 الفمسػػػطينية، كتعػػػد ىػػػذه الدراسػػػة مػػػف الدراسػػػات الكصػػػفية كاعتمػػػد الباحػػػث عمػػػى المػػػنيج التػػػاريخي،
كمجتمع الدراسة تمثؿ فػي طمبػة صحيفة االستقصاء، فكانت ، أما أداة الدراسة كاستخدـ منيج المسح

 مفردة. 501دراسة كقكاميا الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة، كتـ تحديد عينة ال

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

تسػـ بالسػمبية، بينمػا االتجػاه نحػك يجاه العاـ لمطمبة نحك المفاكضات أظيرت الدراسة بأف االت -أ 
                                                           

سػطينية خػبلؿ التغيػرات السياسػية فػي إسػرائيؿ كأثرىػا عمػى عمميػة التسػكية مػع منظمػة التحريػر الفمم حػاتـ العيمػة،1) )
 (.ـ2011 )غزة: جامعة األزىر، رسالة ماجستير غير منشورةم، 2001-1992الفترة 

رســالة ماجســتير غيــر  م،ياسػػية عمػػى اليكيػػة الفمسػػطينيةأثػػر عمميػػة التسػػكية السم عمػػاد الػػديف محمػػد أبػػك رحمػػة،2) )
 (.ـ2011 )غزة: جامعة األزىر، منشورة
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 اليكية الفمسطينية يمتاز باإليجابية.
صػػػػدار ـ، ك 1967الفكػػػر السياسػػػي الفمسػػػطيني بعػػػد ىزيمػػػة  إلػػػىتسػػػمؿ مفيػػػـك المفاكضػػػات  -ب  ا 

 يف كالتسكية السياسية.اإلسرائيميالمفاكضات بيف العرب ك  إلىقرارات دكلية تدعك 
ف مفيػػـك المفاكضػػات كالحػػؿ السػػممي لػػـ يقابمػػو تأييػػد شػػعبي؛ كذلػػؾ نتيجػػة لمشػػعكر باإلحبػػاط إ -ج 

 مف جكالت المفاكضات الفاشمة السابقة.

ية بين الفمسطينيين وأثره عمى عميمة التسو  2000 "مؤتمر كامب ديفيد بعنوان:دراسة  -9
  (1)ين"اإلسرائيميو 

، كتسػميط اإلسػرائيمية -الفمسػطينية رصد كتحميػؿ تطػكر المفاكضػات  إلىالدراسة ىذه تسعى 
ليػػذه  اإلسػػرائيميةالضػػكء عمػػى قضػػايا الحػػؿ النيػػائي فػػي ضػػكء مػػؤتمر كامػػب ديفيػػد، كتكضػػيح الرؤيػػة 

سػػػار مػػػف عمميػػػة المفاكضػػػات، كتنػػػاقش القضػػػايا كعمميػػػة السػػػبلـ برمتيػػػا، كمكقػػػؼ أحػػػزاب اليمػػػيف كالي
مػػف مػػؤتمر كامػػب ديفػػد كآثارىػػا عمػػى القضػػية الفمسػػطينية، كتعػػد ىػػذه  اإلسػػرائيميةالرؤيػػة األمريكيػػة ك 

الدراسة مف الدراسات الكصفية كاعتمد الباحث عمػى المػنيج التػاريخي، كتقتصػر حػدكد الدراسػة عمػى 
 يف.اإلسرائيميكية بيف الفمسطينييف ك ـ، كأثره عمى عممية التس2000تناكؿ مؤتمر كامب ديفيد

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

فمسػػػطيف التاريخيػػػة بػػػات  ي% مػػػف أراضػػػ78إف االعتػػػراؼ الفمسػػػطيني الرسػػػمي بػػػأف مسػػػاحة  -أ 
يسػػػػمى بدكلػػػػة إسػػػػرائيؿ، كفػػػػؽ الرؤيػػػػة المبيمػػػػة التفػػػػاؽ أكسػػػػمك خطيئػػػػة كبػػػػرل، سػػػػكؼ يػػػػدفع 

 نظكر.الفمسطينيكف ثمنيا في المستقبؿ الم
 - دكف التطرؽ لمفاكضات الكضػع الػدائـ كػاف فخػان أمريكيػان مف إف التكقيع عمى اتفاؽ أكسمك  -ب 

 إسرائيميان لفرض األمر الكاقع عمى الفمسطينييف.
مالسبلـ  إلى، مف مبدأ ماألرض مقابؿ السبلـم اإلسرائيمية -الفمسطينية ف تحكؿ المفاكضات إ -ج 

 التكسعي لممنطقة. اإلسرائيميي مفيـك األمف مقابؿ األمفم، أدخؿ الطرؼ الفمسطيني ف
 ال سػيمماإف المفاكضػات كحػدىا ال يمكػف أف تمبػي أدنػى مطالػب الشػعب الفمسػطيني العادلػة، ك  -د 

 عمى المنطقة. اإلسرائيميةفي ظؿ الييمنة كالقكة 

 

 
                                                           

يفم، اإلسػػرائيميكأثػػره عمػػى عميمػػة التسػػكية بػػيف الفمسػػطينييف ك  2000فيػػدمػػؤتمر كامػػب ديم محمػػد عمػػي البيتينػػي،1) )
 (.ـ2010 )غزة: جامعة األزىر، رسالة ماجستير غير منشورة
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 Islamist Challenges to the Liberal Peace Discourse دراسة بعنوان: " -10
The Case of Hamas and the Israel–Palestine Peace Process "(1): 

اإلسػػػرائيمي سػػباب الكامنػػػة كراء رفػػػض دكلػػػة االحػػػتبلؿ التعػػػرؼ عمػػػى األ إلػػػىتيػػدؼ الدراسػػػة 
شراؾ حركة المقاكمة اإلسػبلمية حمػاس فػي عمميػة السػبلـ، كسػمط الباحػث الضػكء إكالمجتمع الدكلي 

بسػػػبب تمسػػػؾ الجيػػػات الدكليػػػة بأجنػػػدتيـ  عمػػػى أىػػػـ العكامػػػؿ المسػػػؤكلة عػػػف عرقمػػػة عمميػػػة السػػػبلـ
 .ماـ عممية السبلـالسياسية، كتناقش الدراسة التحديات االستراتيجية أ

 مف أىـ نتائج الدراسة: ككاف

عتمػػػػد عمػػػػى يلدكلػػػػة الفمسػػػػطينية المسػػػػتقبمية ال كا اإلسػػػػرائيميف السػػػػبلـ بػػػػيف دكلػػػػة االحػػػػتبلؿ إ -أ 
 لصراع. بؿ يجب معالجة األسباب الكامنة كراء ا ،االعتراؼ

الغربيػة تحػت مسػميات التحضػر  كظيفة المجتمع الػدكلي ىػي تعزيػز صػكرة الغػرب كالحضػارة -ب 
يجػاد حػؿ لمصػراع مػف الغير عنؼ، كالعبلقات اإلنسانية كالعقبلنية، ككضع حد لمك  متكافئة، كا 

 خبلؿ دكلتيف ديمقراطيتيف.
كمػػػا  ،السػػػبلـىنػػػاؾ رغبػػػة مػػػف قبػػػؿ حركػػػة المقاكمػػػة اإلسػػػبلمية حمػػػاس لممشػػػاركة فػػػي عمميػػػة  -ج 

 أعرب العديد مف قادة الحركة في عدة مناسبات عمى مدل العاميف الماضييف.
 Israel's Human Rights Obligations in the Palestinian دراسة بعنوان:" -11

Territory after Oslo "(2)  

بمكجػػػب القػػػانكف  اإلسػػػرائيميالتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل التػػػزاـ دكلػػػة االحػػػتبلؿ  إلػػػىتسػػػعى الدراسػػػة 
كسمك خمقت كضعان جديدان كجػاءت أف اتفاقية ألفمسطينية بعد أكسمك، بالرغـ مف كلي في المناطؽ االد

ـ   عمػػى األرض، إال أف ىػػذا الكضػػع لػػـ يػػأت بجديػػد  محػػددةه  بالسػػمطة الفمسػػطينية التػػي كانػػت ليػػا ميػػا
 محتمػػة، كلتحقيػػؽ أىػػداؼ بكصػػفيا أرضػػان بخصػػكص كضػػع األراضػػي الفمسػػطينية فػػي القػػانكف الػػدكلي 

لؤلراضػي  اإلسرائيميالدراسة اتبع الباحث مقاربة تحميمية لئلطار النظرم، كتـ تطبيقو عمى االحتبلؿ 
االتفاقيات الدكلية التي يتككف منيا القانكف اإلنساني  إلىالفمسطينية، كاستند ىذا البحث في األساس 

                                                           

(1)Corinna Mullin," Islamist Challenges to the Liberal Peace Discourse The Case of 
Hamas and the Israel–Palestine Peace Process , Journal of International Studies, 
(London, SAGE, 39,2010). 

(2)Halima Abu Haneya," Israel's Human Rights Obligations in the Palestinian Territory 
after Oslo", Ph.D. Thesis, Unpublished, (Birzeit University, 2009). 
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مسطينية التي احتمػت عػاـ الف نساف، كطبقت الدراسة عمى األراضيؽ اإلالدكلي كالقانكف الدكلي لحقك 
1967. 

 مف أىـ نتائج الدراسة: ككاف

عبر المفاكضات ،ما ىك إال قػرار  اإلسرائيمي -إف سعي الكاليات المتحدة لحؿ الصراع العربي  -أ 
 فمسطينيان كعربيان كدكليان. اإلسرائيميتثبيت شرعية دكلة االحتبلؿ  إلىأمني استراتيجي ييدؼ 

 لؤلراضي الفمسطينية ال تنتيي.  اإلسرائيميؿ المفاكضات  حكؿ كضعية االحتبل -ب 
عف األراضي المحتمة قبؿ المفاكضات كانت كاضحة، عمػى  اإلسرائيميية دكلة االحتبلؿ مسؤكل -ج 

 .الرغـ مف إنكار مإسرائيؿم بكجكد االحتبلؿ
كلياتيا فػػػػي الضػػػػفة ؤ كتػػػػكلي السػػػػمطة الفمسػػػػطينية مسػػػػ 1993كسػػػػمك عػػػػاـ أمنػػػػذ تكقيػػػػع اتفاقيػػػػات  -د 

يات مسػػؤكللػػـ تعػػد تتحمػػؿ  إنيػػااإلسػػرائيمي تحػػاكؿ إقنػػاع العػػالـ  نػػت دكلػػة االحػػتبلؿكالقطػػاع، كا
 األراضي الفمسطينية.إزاء قانكنية 

مريكية تجاه القضية الفمسطينية دراسة بعنوان: "الثابت والمتغير ف  السياسة الخارجية ا  -12
  (1)"اإلسرائيمية –المفاوضات الفمسطينية و 

القضػية  إزاءفة الثابت كالمتغير في السياسة الخارجيػة األمريكيػة معر  إلىىدفت ىذه الدراسة 
، كاستمدت ىذه الدراسة إطارىػا النظػرم مػف نظريػة اإلسرائيمية –الفمسطينية كالمفاكضات الفمسطينية 

الكاقعية مالتحميميةم، كاستخدـ الباحث المنيج التاريخي، كتػـ تحديػد اإلطػار الزمنػي لمدراسػة  مػف عػاـ 
 )نياية كالية الرئيس األمريكي بيؿ كمنتكف(.  2001عاـ إلىاد مؤتمر مدريد لمسبلـ( )انعق 1991

 ما يمي: إلىكتكصمت الدراسة  

منػػذ قياميػػا ىػػك الخػػط الثابػػت المشػػترؾ  اإلسػػرائيميإف دعػػـ الكاليػػات المتحػػدة لدكلػػة االحػػتبلؿ  -أ 
 الذم التزمت بو اإلدارات األمريكية المتعاقبة.

مريكية في المفاكضػات خمػت مػف المبػدأ األخبلقػي القػائـ عمػى أسػاس سة الخارجية األإف سيا -ب 
 مصالحيا الحيكية في المنطقة. إلىالحؽ كالعدالة، كاستندت 

إف المتغيػػػرات فػػػي السياسػػػػة األمريكيػػػة كانػػػػت مسػػػائؿ تكتيكيػػػػة جػػػاءت لخدمػػػػة الخػػػط الثابػػػػت  -ج 
 .اإلسرائيميلسياستيا المساندة كالداعمة لدكلة االحتبلؿ 

                                                           

المفاكضػات مريكيػة تجػاه القضػية الفمسػطينية ك لخارجيػة األالثابت ك المتغير في السياسة ام سماعيؿ محمد خضر،إ1) )
 (.ـ2005 )راـ اهلل: جامعة بيرزيت، رسالة ماجستير غير منشورة، اإلسرائيميةم –الفمسطينية 



 

22 
 

ما بين الدور  اإلسرائيمية -: "الدور ا وروب  ف  عممية السالم الفمسطينيةدراسة بعنوان -13
  (1)القتصادي والسياس "

 اإلسػرائيمية -سعت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى الػدكر األكركبػي فػي عمميػة السػبلـ الفمسػطينية
لباحث عمػى كاعتمد ا ،، كتعد ىذه الدراسة مف الدراسات الكصفيةما بيف الدكر االقتصادم كالسياسي

 كعمى أداة المقابمة. ،المنيج التاريخي

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

عمػػػػى صػػػػعيد اسػػػػتمرار المفاكضػػػػات بػػػػيف الفمسػػػػطينييف  أىميػػػػةيعػػػػد الػػػػدكر األكركبػػػػي األكثػػػػر  -أ 
 يف، فعممية السبلـ بالنسبة لبلتحاد األكركبي أصبحت خياران ال عكدة عنو.اإلسرائيميك 

، فانتقػػؿ مػػف ككنػػو مجػػرد مراقػػب فػػي بػػي أكثػػر كضػػكحان فػػي المفاكضػػاتألكرك أصػػبح الػػدكر ا -ب 
دكره  إلىكصكالن م 2شاىد فيم أسمك  إلى م1 مشارؾ، كمف ممكؿ في مأسمك إلىمؤتمر مدريد 

 في تشكيؿ المجنة الدكلية الرباعية لعممية السبلـ.
 زؿ .رفض االستيطاف كالجدار العا إزاءكركبي كر األىناؾ مكقؼ ثابت في الد -ج 

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
بػػػالرغـ مػػػف حداثػػػة انتشػػػارىا، إال أف الدراسػػػات التػػػي تناكلتيػػػا كانػػػت  اإللكتركنيػػػةف المكاقػػػع إ

مػػػػػف المبلحػػػػػظ نػػػػػدرة الدراسػػػػػات  أنػػػػػومتعػػػػػددة، كتركػػػػػزت معظميػػػػػا عمػػػػػى خصػػػػػائص مسػػػػػتخدمييا، إال 
لدراسػات السػابقة مجمكعػة يتضح مف خػبلؿ مراجعػة اية التي تناكلت مكضكع المفاكضات، ك اإلعبلم

 مف السمات العامة ىي:

 اإلسػػػػػػرائيميةتناكلػػػػػػت مكضػػػػػػكع المفاكضػػػػػػات  فػػػػػػي الصػػػػػػحافة اإللكتركنيػػػػػػةال تكجػػػػػػد دراسػػػػػػات  -1
 الفمسطينية، حسب عمـ الباحث.

تقػػػع ضػػمف البحػػػكث الكصػػفية، كاسػػػتخدمت مػػنيج المسػػػح، كىػػػذا  يػػةاإلعبلمجميػػع الدراسػػػات  -2
 يتفؽ مع ىذه الدراسة.

ية السابقة استخدمت أداة االستبانة فقط، كىػذا يتفػؽ مػع ىػذه الدراسػة ، بلماإلعكؿ الدراسات  -3
األدكات كاألسػػػػاليب فييػػػػا تنكعػػػػت  فقػػػػد أمػػػػا الدراسػػػػات السػػػػابقة الخاصػػػػة بمحػػػػكر المفاكضػػػػات

 كالمناىج المستخدمة نظران لعدـ كجكد دراسات إعبلمية تناكلت مكضكع المفاكضات.
 .اإلعبلـنظرية االعتماد عمى كسائؿ اعتمدت جميع دراسات المحكر األكؿ عمى  -4

                                                           

مػا بػيف الػدكر االقتصػادم كالسياسػيم،  اإلسػرائيمية -الدكر األكركبي في عممية السػبلـ الفمسػطينيةم دالؿ سبلمة،1) )
 (.ـ2005)راـ اهلل: جامعة بيرزيت،غير منشورة  رسالة ماجستير
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كالشػباب  ،عػاـ عمػى نحػكعمػى الجميػكر  )المحػكر األكؿ( يػةاإلعبلمأجريت معظـ الدراسات  -5
التػػػي درسػػػت تقيػػػيـ النخبػػػة، كدراسػػػة  (2012) خػػػاص، عػػػدا دراسػػػة مػػػركة عجيػػػزة عمػػػى نحػػػك

 ( عػػػف الصػػػفكة2011( عػػف اعتمػػػاد النخبػػػة، كدراسػػة كليػػػد النجػػار )2011) مصػػطفى السػػػيد
 .اإلعبلـ( عف اعتماد الصفكة عمى كسائؿ 2003) ية، كدراسة نبيؿ الطيراكماإلعبلم

عمى المكاقع  اكأما ىذه الدراسة فيتحدد جميكرىا بالنخبة السياسية الفمسطينية كمدل اعتمادى
، األمر الذم اإلسرائيمية -الفمسطينية  في الحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ المفاكضات اإللكتركنية
 و ىذه الدراسة عف غيرىا.تفردت ب

 الستفادة من الدراسات السابقة:

 ساعدت الدراسات السابقة الباحث في كضع تصكر عاـ لمدراسة. -1
المسػػػاعدة فػػػي تحديػػػد المشػػػكمة كضػػػبط أىػػػدافيا كتسػػػاؤالتيا كفركضػػػيا كاإلجػػػراءات المنيجيػػػة  -2

 لمدراسة.
المتعمقة بنظرية  ال سيمماقة ك الدراسات الساب ااعتمدت عميي ذمال ةالنظري رطاألاالستفادة مف  -3

 ، كالتعرؼ عمى مناىج الدراسة كالعينات المناسبة ليذه الدراسة.اإلعبلـاالعتماد عمى كسائؿ 
 المساعدة في إعداد استمارة الدراسة الميدانية مف خبلؿ االسترشاد بتمؾ الدراسات. -4
ة، ممػػػا حػػػدا مكضػػػكع الدراسػػػ أىميػػػةدعمػػػت الدراسػػػات السػػػابقة بمحكرييػػػا إحسػػػاس الباحػػػث ب -5

ال سػيمما إجراء الدراسة الحالية التي تعد مف الدراسات القميمة في ىذا المضمار،  إلى باحثبال
 ي كالسياسي.اإلعبلمتتناكؿ مكضكعان بشقيو  أنيا

 الستدلل عمى المشكمة: ـــ ثانياً 
ع القضػػػايا التػػي تيػػـ المجتمػػػ لبلطػػبلع عمػػى اإللكتركنيػػػةمػػف خػػبلؿ متابعػػػة الباحػػث لممكاقػػع 

، الحػػظ اإلسػػرائيمية -الفمسػػطينية الفمسػػطيني، كخاصػػة القضػػايا األساسػػية كمنيػػا قضػػية المفاكضػػات 
فػػي متابعػػة العديػػد مػػف القضػػايا  اإللكتركنيػػةدكر المكاقػػع  أىميػػةدراسػػة ىػػذه القضػػية، ك  أىميػػةالباحػػث 

السياسػية  حيث أجرل الباحث دراسة استكشافية عمى عينة مف النخبة، التي تيـ المجتمع الفمسطيني
مػػف  مػػدةفػػي المبحػػكثيف مػػف النخبػػة السياسػػية الفمسػػطينية  10فػػي محافظػػات غػػزة، كتناكلػػت الدراسػػة 

 ـ.29/1/2015ـ كحتى  25/1/2015

 كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا:

شػػأف بالمكاقػػع اإللكتركنيػػة لمحصػػكؿ منيػػا عمػػى معمكمػػات  مػػف النخبػػة السياسػػية %90يتػػابع  -1
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 .اإلسرائيمية -ية الفمسطينقضية المفاكضات 
التػػػػي تتابعيػػػػا عينػػػػة الدراسػػػػة لمعرفػػػػة المعمكمػػػػات حػػػػكؿ قضػػػػية   أكثػػػػر المكاقػػػػع اإللكتركنيػػػػة -2

مكقػػػع الجزيػػػرة، ك  م اإلخبػػػارم،معػػػام ككالػػػة مكقػػػع كػػػاف اإلسػػػرائيمية -الفمسػػػطينية المفاكضػػػات 
ء مكقػػع ككالػػة األنبػػا، ك مكقػػع دائػػرة شػػؤكف المفاكضػػاتك مكقػػع العربيػػة، ك مكقػػع دنيػػا الػػكطف، ك 

 .ة الفمسطينية لمحكارالشبك، ك الة فمسطيف اليكـ اإلخباريةمكقع ككك ، مكفامالفمسطينية 
 لفضكؿ عينة الدراسة  المعرفػي عػف قضػية المفاكضػات يتضح أف إشباع المكاقع اإللكتركنية -3

 .%10بنسبة  عالية جدا ثـمنخفضة،  %20 جاءت بنسبة %عالية، بينما70كانت بنسبة 
عنػػد تنػػاكؿ حػػدث خػػاص  اإللكتركنيػػةيشػػارككف بػػالرأم فػػي المكاقػػع  مػػف عينػػة الدراسػػة 70% -4

 .اإلسرائيمية -الفمسطينية بقضية المفاكضات 
قضػػػية المفاكضػػػات  تشػػػير الدراسػػػة الػػػى تعػػػرؼ النخبػػػة السياسػػػية الفمسػػػطينية عمػػػى تطػػػكرات  -5

قميميػان كدكليػػان اإلسػػرائيمية  -الفمسػطينية  %، 90بة بنسػػ مػػف خػبلؿ المكاقػػع اإللكتركنيػػة محميػػان كا 
%، كتعػرض جميػع 80ا تعد مصدران سريعان لمتعرؼ عمى اتجاىات الػرأم العػاـ بنسػبة  نيثـ إ

، كتعبػػػػػر عػػػػػف تكجيػػػػػاتيـ اإلسػػػػػرائيمية -الفمسػػػػػطينية اآلراء كاالتجاىػػػػػات حػػػػػكؿ المفاكضػػػػػات 
 %.70السياسية بنسبة 

ضػػػػية عمػػػػى عينػػػػة الدراسػػػػة كتسػػػػاعدىـ فػػػػي تكػػػػكيف آرائيػػػػـ حػػػػكؿ ق اإللكتركنيػػػػةتػػػػؤثر المكاقػػػػع  -6
ميػػػػػات خاصػػػػػة بقضػػػػػية عاكتػػػػػدفعيـ لممشػػػػػاركة فػػػػػي ف اإلسػػػػػرائيمية -الفمسػػػػػطينية المفاكضػػػػػات 
 قضية المفاكضات. إزاءكتجعميـ يشعركف بالقمؽ  ،اإلسرائيمية -الفمسطينية المفاكضات 

قضػػػػية المفاكضػػػػات لعنػػػػد طرحيػػػػا  أف أىػػػػـ عيػػػػكب المكاقػػػػع اإللكتركنيػػػػة تػػػػرل عينػػػػة الدراسػػػػة -7
، ىي ضعؼ معايير صحة كصػدؽ المعمكمػات ، ثػـ عػدـ اعتمادىػا اإلسرائيمية -الفمسطينية 

 .اإلسرائيمية -الفمسطينية اء لتغطيتيـ قضية المفاكضات يعمى مراسميف أكف

 مشكمة الدراسة: ـــ ثالثاً 
 األفػراد، إلػي أف اإلعػبلـيػة فػي مجػاؿ نظريػة االعتمػاد عمػى كسػائؿ اإلعبلمتشير الدراسػات 

، فجميػػكر النخبػػة السياسػػية مػػف اإلعػػبلـة االعتمػػاد عمػػى كسػػائؿ تختمػػؼ فيمػػا بيػػنيـ مػػف حيػػث درجػػ
المفتػػرض أف يكػػكف لػػدييـ مصػػادر متعػػددة لممعمكمػػات، تجعميػػـ يتفػػاكتكف فػػي درجػػة اعتمػػادىـ عمػػى 

 .ميمة، كي يستطيعكا اتخاذ عدة قرارات يكمية اإللكتركنيةالمكاقع 
النخبـــة السياســـية وبنـــاًء عمـــى ذلـــك تتحـــدد مشـــكمة الدراســـة فـــ  معرفـــة مـــدى اعتمـــاد 

ــة فــ  اكتســاب المعمومــات عــن المفاوضــات الفمســطينية  ــ  اإللكتروني ــى المواق  -الفمســطينية عم
 اإلسرائيمية.



 

25 
 

 أىمية الدراسة:  ـــ رابعاً 
 -الفمسطينيةالمكضكع الذم تتناكلو ىذه الدراسة، كىي قضية المفاكضات  أىمية -1

 .اإلسرائيمية

لممستكل العممي كالثقافي لمنخبة الذم يمكنيا مف التقييـ دراسة النخبة السياسية، نظران  أىمية -2
المفاكضات في قضية  تؤديوالذم  كالدكر ،الفمسطينية اإللكتركنيةالدقيؽ لممكاقع 

 .اإلسرائيمية-الفمسطينية

تمكف  كمف ثـكما تقدمو مف معمكمات عف القضايا المصيرية،  اإللكتركنيةالمكاقع  أىمية -3
 إيجابي.  عمى نحك اضعي السياسات مف العمؿ عمى استغبللياالدراسة لصناع القرار كك 

 -المفاكضات الفمسطينية كقضية  اإللكتركنيةقمة الدراسات التي تناكلت العبلقة بيف المكاقع  -4
كأىميتيا نحك قضية  مزيد مف الدراسات حكؿ المكاقع اإللكتركنية، كتفتح األفؽ لاإلسرائيمية

 المفاكضات.

 راسة:أىداف الد ـــ خامساً 
التعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل اعتمػػػاد النخبػػػة السياسػػػية الفمسػػػطينية عمػػػى المكاقػػػع  إلػػػىتيػػػدؼ الدراسػػػة 

، كينبثػػؽ عػػف ىػػذا  اإلسػػرائيمية -كمػػات عػػف المفاكضػػات الفمسػػطينية فػػي اكتسػػاب المعم اإللكتركنيػػة
 :ما يأتياليدؼ مجمكعة مف األىداؼ الفرعية تتمثؿ في

 .لممكاقع اإللكتركنية الفمسطينية التعرؼ عمى مدل متابعة النخبة السياسية -1

الكتساب  السياسية الفمسطينية لممكاقع اإللكتركنيةالتعرؼ عمى أسباب تفضيؿ النخبة  -2
 .اإلسرائيمية -ؿ عممية المفاكضات الفمسطينية المعمكمات حك 

التي تعتمد عمييا النخبة السياسية الفمسطينية الكتساب  التعرؼ عمى أىـ المكاقع اإللكتركنية -3
 .اإلسرائيمية -عممية المفاكضات الفمسطينية  معمكمات حكؿال

حكؿ  فيما تعرضو المكاقع اإللكتركنيةالكشؼ عف مدل ثقة النخبة السياسية الفمسطينية  -4
 .اإلسرائيمية -المفاكضات الفمسطينية قضية 

ة لتأثيرات المعرفية كالكجدانية كالسمككية التي تنتج عف اعتماد عينة الدراساالتعرؼ عمى  -5
 .اإلسرائيمية -الفمسطينية عمى المكاقع اإللكتركنية في متابعة قضية المفاكضات 
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 :ياتساؤلت الدراسة وفروض ـــ سادساً 
 تساؤلت الدراسة: - أ

 ؟عينة الدراسة تتابعيا التي يةاإلعبلم الكسائؿما  -1
 عف قضية لممعمكمات ان مصدر بكصفيا اإللكتركنية لممكاقع عينة الدراسة  ما مدل متابعة -2

 ؟اإلسرائيمية -الفمسطينية المفاكضات 
 -الفمسطينية لقضية المفاكضات  متابعة عينة الدراسة لممكاقع اإللكتركنيةدرجة حرص ما  -3

 ؟اإلسرائيمية
 المفاكضات عف المعمكمات اكتساب في اإللكتركنية بالمكاقععينة الدراسة  ثقة درجةما   -4

 ؟اإلسرائيمية -الفمسطينية 
لممعمكمات عف  بكصفيا مصدران  اإللكتركنيةعمى المكاقع الدراسة عينة ما مدل اعتماد  -5

 ؟اإلسرائيمية -الفمسطينية قضية المفاكضات 
لمفاكضات في متابعة قضية ا اإللكتركنيةعمى المكاقع عينة الدراسة ما أسباب اعتماد  -6

 ؟ اإلسرائيمية -الفمسطينية 
 حكؿ المعمكمات الكتسابدراسة عينة ال عمييا تعتمد التي اإللكتركنية المكاقعأىـ ما  -7

 اإلسرائيمية؟ -الفمسطينية  المفاكضات
عمى عينة الدراسة تنتج عف اعتماد  كالكجدانية كالسمككية التي المعرفيةما التأثيرات  -8

 ؟ اإلسرائيمية -قضية المفاكضات الفمسطينية  في متابعة اإللكتركنيةالمكاقع 
 فروض الدراسة: - ب

فيا، وبنـاء عمــى مراجعـة الدراســات الســابقة فـ  ىــذا الموضــوع ، فـ  ضــوء مشـكمة الدراســة وأىــدا
 :اآلتيةتمت صياغة الفروض 

المكاقع مستكل اعتماد عينة الدراسة عمى ذات داللة إحصائية بيف  عبلقةتكجد  -1
 .اإلسرائيمية -الفمسطينية المفاكضات  كمستكل معرفتيـ بقضية اإللكتركنية

  عمى المكاقع اإللكتركنية اعتماد عينة الدراسةتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل  -2
كفقان لممتغيرات الديمكغرافية  اإلسرائيمية -كمات عف المفاكضات الفمسطينية كتساب المعمال

 لدييـ.
في  اإللكتركنيةعبلقة ذات داللة إحصائية بيف اعتماد عينة الدراسة عمى المكاقع  ىناؾ -3

 كالتكجو السياسي. اإلسرائيمية -ة الفمسطينياكتساب المعمكمات عف المفاكضات 
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 اإلطار النظري لمدراسة: ـــ سابعاً 
تنطمؽ ىذه الدراسة كتتمحكر أبعادىا كعناصرىا المختمفة ككػذلؾ صػياغة فركضػيا المتعػددة 

، ككظفػػت الدراسػػة نظريػػة االعتمػػاد عمػػى كسػػائؿ اإلعػػبلـمػػف معطيػػات نظريػػة االعتمػػاد عمػػى كسػػائؿ 
لتمبيػػة حاجػػاتيـ  اإللكتركنيػػةنخبػػة السياسػػية الفمسػػطينية عمػػى المكاقػػع لرصػػد مػػدل اعتمػػاد ال اإلعػػبلـ
 -كمػػات عػػف المفاكضػػات الفمسػػطينية لممعم بكصػػفيا مصػػدران يػػة كاالتصػػالية كاعتمػػادىـ عمييػػا اإلعبلم

 .اإلسرائيمية

ككسػائؿ  األفرادكيتضح مف خبلؿ التسمية أف مفيكـ ىذه النظرية ىك االعتماد المتبادؿ بيف 
حاجاتػو المعرفيػة  إشػباعكممػا كػاف الفػرد تابعػان فػي  أنػوالنظـ االجتماعية، كتفترض النظريػة ك  اإلعبلـ

ف تقػػػػكـ بػػػػو ىػػػػذه الكسػػػػائؿ فػػػػي حيػػػػاة أالػػػػدكر الػػػػذم يمكػػػػف  أىميػػػػةزاد  اإلعػػػػبلـاسػػػػتخداـ كسػػػػائؿ  إلػػػى
  (1)الشخص، كمف ثـ يزداد اعتماده عمييا كتأثره بما تقدمو.

، ككممػػػػا زادت درجػػػػة اإلعػػػػبلـلتػػػػي تقػػػػدميا كسػػػػائؿ كممػػػػا زادت مصػػػػادر المعمكمػػػػات ا نػػػػوكا   
كاتجاىػػاتيـ كسػػمككياتيـ،  األفػػرادعمػػى معػػارؼ  اإلعػػبلـاالسػػتقرار داخػػؿ المجتمػػع، زاد تػػأثير كسػػائؿ 

زمػة بلكفقان ليػذه النظريػة تعمػؿ عمػى إزالػة الغمػكض، كتقػديـ المعمكمػات ال اإلعبلـكلذلؾ نجد كسائؿ 
ا، حسػػب درجػػة االعتمػػاد عمػػى ىػػذه أنيمعمكمػػات بشػػ إلػػى حػػداث التػػي يحتػػاج األفػػرادعػػف بعػػض األ

   (2)الكسائؿ.

تعػػػد مػػػف أنسػػػب النظريػػػات  اإلعػػػبلـلػػػذا فقػػػد رأل الباحػػػث أف نظريػػػة االعتمػػػاد عمػػػى كسػػػائؿ 
تفتػرض أف جميػكر النخبػة يتفػاكتكف فػي درجػة اعتمػادىـ عمػى  إنيػاما سيٌ كال ية ليذه الدراسة اإلعبلم
 ر المعمكمات لدييـ.نظران لتعدد مصاد اإلعبلـكسائؿ 

تعػد ىػي األسػاس لفيػـ المتغيػرات  اإلعػبلـعمػى معمكمػات كسػائؿ  األفراددرجة اعتماد كلعؿ 
ا كتأثيرىػػػا عمػػػى المعتقػػػدات كالمشػػػاعر كالسػػػمكؾ، كتتنػػػكع نيػػػايػػػة كمكاإلعبلمالخاصػػػة بزمػػػاف الرسػػػائؿ 

  (3):اآلتيةلتحقيؽ األىداؼ الفردية  اإلعبلـعمى كسائؿ  األفراداعتمادات 

 

                                                           

 .298ـ( ص1997)القاىرة: عالـ الكتب، 1، طواتجاىات التأثير اإلعالمنظريات محمد عبد الحميد، 1) )
 .214ـ( ص2012)عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، 1، طنظريات التصالمناؿ المزاىرة، 2) )
 الػدار المصػرية المبنانيػة، :)القػاىرة 5، طالتصـال ونظرياتـو المعاصـرةيف السػيد، حسػف عمػاد مكػاكم، ليمػى حسػ3) )

 .320ـ( ص2004
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 الفيم، ويشمل:  -أ 

الفيـ الذاتي، كيشمؿ تقدير الذات كالمعتقدات كالقيـ كاالتجاىات الخاصة بالفرد، كمعرفة  -1
 الذات مف خبلؿ التعمـ كالحصكؿ عمى الخبرات .

الفيـ االجتماعي، مف خبلؿ معرفة أشياء عف العالـ أك الجماعة المحمية، كيشمؿ معرفة  -2
 العالـ كالبيئة المحيطة كتفسيرىا.

 لتوجيو، ويشمل:ا -ب 
 تكجيو تفاعمي تبادلي، كالحصكؿ عمى معمكمات عف التعامؿ مع مكاقؼ جديدة. -1
 تكجيو العمؿ، كأف يعزز الفرد ماذا يفعؿ أك يمبس أك يشترم. -2

 المعب والتسمية ويشمل: -ج 
 التسمية المنعزلة، كالراحة كاالسترخاء كاالستثارة. -1
 اء كقت أماـ التمفزيكف مع األسرة.التسمية االجتماعية، كالخركج مع األصدقاء، أك قض -2

 إزاء األفػرادة لػدكافع اإلنسػاف التػي تحػدد سػمكؾ كالتسػمية األبعػاد الرئيسػ فيمثؿ الفيـ كالتكجيػو
 ة متشابية.إلى عبلقات اعتماد رئيستؤدم ك  اإلعبلـكسائؿ 

 :اإلعالمتأثيرات العتماد عمى وسائل 

أثير، ككفؽ نظرية االعتماد ال يمكف رصد لقد انعكس مفيكـ التبادؿ أيضان عمى اتجاىات الت
عمػى المجتمػع كحػده، كقػد حػدد )ديفميػر كرككيػتش(  اإلعبلـعمى الفرد كحده، أك تأثير  اإلعبلـتأثير 

تمػػؾ اآلثػػار فػػي نمػػاذجيـ عبػػر ثػػبلث فئػػات، ىػػي: اآلثػػار المعرفيػػة، كاآلثػػار العاطفيػػة أك الكجدانيػػة، 
 (1) :اآلتيكاآلثار السمككية، كذلؾ ك

 ت التأثير الناتجة عن العتماد:مجال
 التأثيرات المعرفية: - أ

يا األفراد، أك نقص يحدث الغمكض نتيجة لتناقص المعمكمات التي يتعرض ل :الغمكض -1
عدـ كفايتيا لفيـ معاني األحداث أك تحديد التفسيرات الممكنة كالصحيحة ليذه  المعمكمات أك

المعمكمات لفيـ حدث معيف،  إلىكف فالغمكض يمكف أف يحدث ألف الناس يفتقر  ؛األحداث
تفسير الصحيح مف بيف تفسيرات عديدة تقدميا الالمعمكمات التي تحدد  إلىأك يفتقركف 

                                                           

(1)Melvin DeFleur And Sandra Rokeach, Theory Of Mass Communication,(New York: 
Longman, Edu,1992), PP248. 
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ىي المصدر الكحيد المتاح  اإلعبلـ، كفي حاالت عديدة تككف كسائؿ اإلعبلـكسائؿ 
 أك يحدث الغمكض حيف تقع ىذه المعمكمات غير مكتممة أك ،ؿ عمى المعمكماتلمحصك 

 (1) يكتنفيا الغمكض أك التضارب.
نحك القضايا  األفراددكران ميمان في تشكيؿ اتجاىات  اإلعبلـكسائؿ تؤدم تشكيؿ االتجاه:  -2

الجدلية المثارة في المجتمع، مثؿ: مشكبلت البيئة، أك أزمة الطاقة، كالفساد السياسي، 
  .اإلعبلـمف خبلؿ كسائؿ  المعمكمات العامة األفرادكتتشكؿ االتجاىات الجديدة كمما اكتسب 

دكف مف القضايا البارزة  إزاءبترتيب أكلكيات الجميكر  اإلعبلـترتيب األكلكيات: تقـك كسائؿ  -3
غيرىا، كيقكـ الجميكر بتصنيؼ اىتماماتو نحك ىذه القضايا كيركز عمى المعمكمات التي 

  (2) يمكف تكظيفيا كفقان الختبلفاتو الفردية.
 ؛في تكسيع المعتقدات التي يدركيا أفراد الجميكر اإلعبلـكسائؿ  اتساع المعتقدات: تسيـ -4

، كيتـ تنظيـ ىذه اإلعبلــ يتعممكف عف أناس كأماكف كأشياء عديدة مف كسائؿ نيأل
االىتمامات : األسرة أك الديف أك السياسة بما ينعكس عمى  إلىالمعتقدات في فئات تنتمي 

  (3)ة لؤلنشطة االجتماعية.الرئيس
يرغبكف في تركيجيا ك  ،ىي مجمكعة المعتقدات التي يشارؾ فييا أفراد جماعة ما القيـ: -5

بدكر كبير  اإلعبلـالتسامح، كتقكـ كسائؿ ، المساكاة، الحرية، األمانة مثؿ:، كالحفاظ عمييا
 القيـ. أىميةفي تكضيح 

  التأثيرات الوجدانية:  - ب

مػػػا يحػػػيط بػػػو،  إزاءا اإلنسػػػاف كيقصػػػد بالتػػػأثيرات العاطفيػػػة المشػػػاعر كالعكاطػػػؼ التػػػي يككنيػػػ
 األفرادتؤثر عمى مشاعر  معمكمات معينة مف خبلؿ كسائؿ  اإلعبلـكيظير ىذا التأثير عندما تقدـ 

  (4).الذم تستيدفو الرسائؿ اإلعبلمية كاستجاباتيـ في االتجاه

 ي:أتكمف أمثمة التأثيرات ما ي
 اإلعبلـكضكعات العنؼ في كسائؿ م إلىالفتكر العاطفي: كيرل الباحثكف أف التعرض المكثؼ  .1

عدـ الرغبة في تقديـ المساعدة لآلخريف في أكقات العنؼ الحقيقي، ك  ،الفتكر العاطفي إلىيؤدم 
 (1) ان.زياكما لك كاف عنفان تمف إزاءهالذم يتصرؼ الفرد 

                                                           

 .302، صمرج  سابقمحمد عبد الحميد، 1) )
 .229، صابقمرج  سمناؿ المزاىرة، 2) )
 .327، صمرج  سابقحسف عماد مكاكم، ليمى حسيف السيد، 3) )
 .228، صمرج  سابقمناؿ المزاىرة، 4) )



 

31 
 

قمؽ ؤدم إلى إثارة الخكؼ كالالخكؼ كالقمؽ: إف التعرض المستمر لمرسائؿ التمفزيكنية كالككارث ي .2
قد يؤدم  اإلعبلـعمى كسائؿ  األفرادع ضحايا ألعماؿ العنؼ في الكاقع، كأف اعتماد ك كقالمف 
 (2) ية مف أخبار عف انتشار كباء.بسبب ما تقدمو الكسائؿ اإلعبلم إثارة الخكؼ كالتكتر إلى

 بالسمب أك اإليجاب، األفرادعمى معنكيات  اإلعبلـالدعـ المعنكم كاالغتراب: تؤثر كسائؿ  .3
ال ك  األفرادة في المجتمع، ترفع الركح المعنكية لدل اإلعبلـ التي تقـك بأداء أدكار رئيسفكسائؿ 

تعكس الفئات االجتماعية التي ينتمي إلييا الفرد، كيبلحظ أف  اإلعبلـإذا كانت كسائؿ  سيما
ماءاتو كثقافتو كانت ،معبرة عف نفسو اإلعبلـاغتراب الفرد يزداد حيف ال يجد معمكمات كسائؿ 

 العرقية كالدينية كالسياسية.
 التأثيرات السموكية:  - ت

المتمثمػػة فػػي الحركػػة أك الفعػػؿ، الػػذم يظيػػر فػػػي سػػمكؾ عمنػػي، كىػػذه التػػأثيرات ناتجػػة عػػػف 
 التأثيرات المعرفية كالتأثيرات الكجدانية، كمترتبة عمييا.

 (3) كمف أىـ التأثيرات السمككية ىي:
ية، كىك الناتج األخير لمتأثيرات اإلعبلمنتيجة التعرض لمكسيمة  التنشيط: يعني قياـ الفرد بعمؿ ما .1

المعرفية كالعاطفية مثؿ اتخاذ مكاقؼ سمككية مؤيدة أك معارضة نتيجة التعرض المكثؼ لكسائؿ 
قبلع عف مفيدان مثؿ اإل قد يككف اإلعبلـ، كلكف التنشيط الناتج عف التعرض لكسائؿ اإلعبلـ

مثؿ  ،كقد يككف ضاران اجتماعيان مثؿ التكرط في أعماؿ ضد المجتمعالتدخيف أك التبرع المادم، 
  العنؼ كالجرائـ كاالضطرابات.

مباالة كالسمبية كاالمتناع ال عدـ إلىالخمكؿ: يعني عدـ النشاط كتجنب القياـ بالفعؿ، مما يؤدم  .2
تدفع الفرد المبالغ فييا،  اإلعبلـعف المشاركة في المجتمع، كيحدث ذلؾ نتيجة التعرض لرسائؿ 

 .(4) نتيجة الممؿ مثؿ عدـ القياـ بالتصكيت في االنتخاباتعدـ المشاركة  إلى
 وتقوم نظرية العتماد عمى وسائل اإلعالم عمى مجموعة فروض رئيسة يمكن إجماليا باآلت :

فجميكر الصفكة  ،يختمؼ األفراد فيما بينيـ مف حيث درجة االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ -1
ف يككف لدييـ مصادر متعددة لممعمكمات تجعميـ يتفاكتكف في درجة مف المفترض أ

(1) اعتمادىـ عمى كسائؿ اإلعبلـ.
 

                                                                                                                                                                          

 .328، صمرج  سابقحسف عماد مكاكم، ليمى حسيف السيد، 1) )
 .304، صمرج  سابقمحمد عبد الحميد، 2) )
 .229، صسابقمرج  مناؿ المزاىرة، 3) )

(4) Melvin DeFleur And Sandra RokeachK, Op. Cit, P271. 
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يفترض مدخؿ االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ أف النظاـ اإلعبلمي ميـ لممجتمع، كتزداد  -2
درجة اعتماد المجتمع عميو في حالة إشباعو الحتياجات الجميكر، كما يقؿ اعتماد 

سائؿ اإلعبلـ، كمما تكافرت لديو مصادر أخرل بديمة لممعمكمات أك الجميكر عمى ك 
مصادر إعبلمية خارجية، حيث يختمؼ الجميكر في درجة اعتماده عمى كسائؿ اإلعبلـ 

  (2) نتيجة اختبلفاتيـ في األىداؼ كالمصالح كالحاجات الفردية.

كمات لكي يستطيعكا المعم إلىالمجتمعات يحتاجكف  تفترض النظرية أيضان أف األفراد في -3
لتحقيؽ مصالحيـ الخاصة، مثؿ: الحصكؿ عمى الطعاـ  ميمةاتخاذ عدة قرارات يكمية 

 كمف ثـكالمسكف كالممبس كالمكاصبلت، ككذلؾ الحصكؿ عمى شريؾ الحياة المناسب، 
لؤلفراد، زاد اعتمادىـ  أىميةذات  اإلعبلـكمما كانت المعمكمات التي تبث عبر كسائؿ ف

 (3) سائؿ الستيفاء تمؾ المعمكمات.عمى ىذه الك 
كمما كاف الشخص  أنويفترض كجكد عبلقة بيف مستكل االعتماد كمستكل التأثير، بمعنى  -4

 (4) كاف أكثر تأثران. كمف ثـ، كاف أكثر اىتمامان بيا اإلعبلـأكثر اعتمادان عمى كسائؿ 
كجدانية كالسمككية يكلد عددان مف التأثيرات المعرفية كال اإلعبلـاالعتماد عمى كسائؿ  -5

 (5) المختمفة، كىي تمثؿ االتجاىات المتباينة لمتغير المعرفي كالشعكرم كالسمككي.
لمحصكؿ  اإلعبلـتؤثر درجة استقرار المجتمع عمى درجة اعتماد الجميكر عمى كسائؿ  -6

كمما زادت درجة عدـ استقرار المجتمع،  أنوعمى معمكمات في المجاالت المختمفة؛ حيث 
لعدـ كجكد قنكات بديمة لمحصكؿ عمى  اإلعبلـاد الجميكر عمى كسائؿ زاد اعتم

 المعمكمات.
رئيسة ىي تحقيؽ ثبلثة أىداؼ  إلىنتيجة السعي  اإلعبلـيحدث االعتماد عمى كسائؿ  -7

 .(6)مالتسميةممالفيـم كمالتكجيوم ك

 
                                                                                                                                                                          

 .27، صمرج  سابقمركة شبؿ عجيزة، 1) )
(2) Melvin DeFleur And Sandra RokeachK, Op. Cit, P264. 

(3) Debra L.Merskin And Mara Huberlie. "Companionship in the Classifieds, the 

Adoption of Personal Advertisement Mass Daily Newspapers", (Journalism And 

Mass Communication Quarterly, Vol. 73, No. 1, Spring1996), P. 221. 

 )عماف، دار االمؿ لمنشر كالتكزيػع، 1ط ، ترجمة محمد ناجي،اإلعالمنظريات دم فمير ممفف، رككيتش، سانرا، 4) )
 .352( صـ1994

 .70، صمرج  سابقإسماعيؿ أحمد برغكث، 5) )
 .70، صمرج  سابقرغكث، إسماعيؿ أحمد ب6) )
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 (1) بالنظام السياس : اإلعالمعالقة وسائل 

 ىداؼ اآلتية:إلعبلـ لتحقيؽ األنظاـ السياسي عمى كسائؿ ايعتمد ال

زيادة كتدعيـ القيـ كالمعايير السياسية، مثؿ: الحرية، المساكاة، إطاعة القكانيف، التصكيت  -1
 االنتخابي.

الحفاظ عمى النظاـ السياسي كتحقيؽ التكامؿ االجتماعي، مف خبلؿ بث ركح اإلجماع،  -2
 كتككيف الرأم العاـ.

المشاركة في  أك مثؿ: الحماس لمحرب، نشطة األساسية،تدعيـ الشعكر بالمكاطنة لتنفيذ األ -3
 االنتخابات.

 التحكـ ككسب الصراعات التي تقع داخؿ السيادة السياسية، مثؿ: صراع األحزاب أك الديف. -4
 ف  ىذه الدراسة: اإلعالمتطبيق مدخل العتماد عمى وسائل 

مكػػػف الباحػػػث مػػػف مػػػف أفضػػػؿ النظريػػػات التػػػي ت اإلعػػػبلـتعػػػد نظريػػػة االعتمػػػاد عمػػػى كسػػػائؿ 
كمات عػف في اكتساب المعم اإللكتركنيةدراسة مدل اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع 

 ، كذلؾ لؤلسباب اآلتية:اإلسرائيمية -المفاكضات الفمسطينية 

الستقاء المعمكمات كاألخبار  اإلعبلـتفترض النظرية زيادة اعتماد الجميكر عمى كسائؿ  -1
ىذا  فإف داركو إزاء ما يحدث في المجتمع في أكقات األزمات؛ لذامف أجؿ تككيف م

النمكذج ىك األنسب ألىداؼ الدراسة ككنيا تحاكؿ استكشاؼ مدل اعتماد النخبة السياسية 
 -الفمسطينية في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات  اإللكتركنيةالفمسطينية عمى المكاقع 

 .اإلسرائيمية

تأثيرات الناتجة مف اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى التعرؼ عمى نكع كحجـ ال -2
، كقد اإلسرائيمية -الفمسطينية في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات  اإللكتركنيةالمكاقع 

تككف ىذه التأثيرات معرفية أك سمككية أك كجدانية، حيث يختمؼ حجميا تبعان لممتغيرات 
 معرفتو.  إلىما تسعى الدراسة  الديمكغرافية المختمفة لممبحكثيف، كىك

تبعان  األفرادتفيد النظرية في التعرؼ عمى تأثير عممية المتابعة ذاتيا عمى اتجاىات  -3
لممتغيرات الديمكغرافية الخاصة بالجميكر، كىي: النكع، كالسف، كالمستكل التعميمي، 

 كاالقتصادم، كاالجتماعي.
                                                           

 .319، صمرج  سابقحسف عماد مكاكم، ليمى حسيف السيد، 1) )
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مف اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية  تفيد النظرية في التعرؼ عمى األسباب التي تزيد -4
 .اإلسرائيمية -كمات عف المفاكضات الفمسطينية في اكتساب المعم اإللكتركنيةعمى المكاقع 

باألبعاد االجتماعية كالخصائص النفسية  اإلعبلـاىتماـ مدخؿ االعتماد عمى كسائؿ  -5
الية، كمدل تأثيرىا عمى درجة أثناء العممية االتص في كالمكاقع كاألدكار االجتماعية لؤلفراد

، كىي عناصر أساسية ال يمكف تجاىميا عند دراسة اإلعبلـكمستكل االعتماد عمى كسائؿ 
 مجتمع ذم طبيعة خاصة مثؿ النخبة السياسية الفمسطينية.

الكتساب المعرفة  عمى المكاقع اإللكتركنية تفيد في التعرؼ عمى مدل اعتماد عينة الدراسة -6
 .اإلسرائيمية –ضات الفمسطينية المفاك حكؿ قضية 

 :اتيانوع الدراسة ومنيجيا وأد ـــ ثامناً 
 نوع الدراسة: -1

البحػػكث الكصػػفية، حيػػث تسػػتيدؼ رصػػد كتحميػػؿ مػػدل اعتمػػاد النخبػػة  إلػػىتنتمػػي الدراسػػة 
 -كمات عف المفاكضات الفمسػطينية في اكتساب المعم اإللكتركنيةالسياسية الفمسطينية عمى المكاقع 

، بيدؼ الحصكؿ عمى معمكمات كافية كدقيقة عنيا، مكىذا النكع مف البحكث ال يقؼ عند يةاإلسرائيم
نمػػا يمتػػد مجالػػو  تصػػنيؼ البيانػػات كالحقػػائؽ التػػي يػػتـ جمعيػػا كتسػػػجيميا  إلػػػىحػػد جمػػع البيانػػات، كا 

إمكانيػػة إصػػدار تعميمػػات بشػػأف المكقػػؼ أك الظػػاىرة  إلػػىكاسػػتخبلص نتػػائج كدالالت مفيػػدة تػػؤدم 
 (1) راسةممحؿ الد

أك لمجمكعػة  ،كىي تسػتيدؼ ضػمف أمػكر متعػددة مالتعػرؼ عمػى األكصػاؼ الدقيقػة لمظػاىرة
كالعبلقػات بينيػا  ،الظاىرات التي يقكـ الباحث بدراستيا مف حيث ماىيتيا كطبيعتيا ككضعيا الحالي

  (2)كالعكامؿ المختمفة المؤثرة فييام
 منيج الدراسة: -2

باره مجيدان عمميان منظمان لمحصكؿ عمى البيانات ي العتاإلعبلمكتكظيؼ منيج المسح 
كالمعمكمات كأكصاؼ الظاىرة محؿ الدراسة، كاألساليب التي اتبعت لمكاجية ىذه الظاىرة 

                                                           

جراءاتــو ومناىجــوأحمػد مصػػطفي عمػر السػػيد، 1) )  )بنغػازم: جامعػػة قػار يػػكنس، 1، طالبحـث العممــ  مفيومــو واا
 .210( ص1994

 .13( ص2006ب، )القاىرة: عالـ الكت 2، طاإلعالممناىج البحث العمم  بحوث سمير محمد حسيف، 2) )
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، اإلعبلـكفي إطاره استخدمت الدراسة أسمكب مسح جميكر كسائؿ  (1)كاالستبصار الكامؿ بجكانبيام
في اكتساب المعمكمات  اإللكتركنيةنية عمى المكاقع كذلؾ لدراسة اعتماد النخبة السياسية الفمسطي

 .اإلسرائيمية -مفاكضات الفمسطينية عف ال
 أداة الدراسة: -3

نجاز أىداؼ الد أداة االستبانة عتمد الباحث عمى أ  عفراسة كاإلجابة في تحقيؽ كا 
سطينية تـ تصميـ صحيفة استقصاء ميدانية لجمع البيانات مف النخبة السياسية الفمتساؤالتيا، ك 

 -كمات عف المفاكضات الفمسطينية في اكتساب المعم اإللكتركنيةلمعرفة اعتمادىا عمى المكاقع 
 .اإلسرائيمية

 :تيامجتم  الدراسة وعين ـــ تاسعاً 
 مجتم  الدراسة: - أ

سياسية، كعسكرية، كاقتصادية، كبيركقراطية،  إلىمتعددت أنكاع النخب في المجتمع العربي 
تفي مف كاقع المجتمع الفمسطيني، النخب تكاد تخ ان مف تمؾبعض كلكف، (2)مكتكنكقراطية، كفكرية

ك سياسية، كتختمؼ النخبة الفمسطينية عف  ،ك فكرية ،النخبة الفمسطينية تتنكع بيف نخبة حاكمةف
طبيعة المجتمع  إلىذلؾ كيعكد  ،رتبط بأحزاب كتنظيمات سياسيةيباقي النخب ألف معظميا 

 (3) الفمسطيني.
كىي: قادة الفصائؿ الفمسطينية  ،النخبة السياسية الفمسطينية في راسةمثؿ مجتمع الدتلذا ي

 األكاديمييف السياسييفك كالمسؤكليف في الحككمة، أعضاء المجمس التشريعي الحالييف كالسابقيف، 
 .محافظات قطاع غزة كالضفة الغربيةالمقيميف في ، كالمحمميف السياسييف

 عينة الدراسة: - ب
مف النخبة  ،(*)العينة الحصصية بأسمكب الضكابط المستقمة اسة إلى استخداـلجأت الدر 

لمبحكثي  صحيفة استقصاء مف خبلؿ المقابمة المباشرة 203حيث تـ تكزيع  السياسية الفمسطينية،

                                                           

 .15، صالمرج  السابقسمير محمد حسيف، 1) )
( ـ1998 لمنشر كالتكزيع، األىمية)بيركت: الدار  1، طالفمسطينيون الجدد جيل ناشئ من القيادةىيثـ عمي حجازم، 2) )

 .5ص
 .23، صمرج  سابقنبيؿ الطيراكم، 3) )

ط، كتستقؿ الضكابط بحيث يككف كؿ ضابط مستقبلن عف يعتمد الباحث في ىذا األسمكب عمى المجمكع اإلجمالي فق  )*(
اآلخر، مع مراعاة تمثيؿ مجتمع الدراسة، كىك أسمكب يتناسب مع النخبة السياسية التي يصعب حصرىا، لبلطبلع انظر: 

 1، طتصميم وتنفيذ استطالعات وبحوث الرأي العام واإلعالم ا سس النظرية والنماذج التطبيقيةعاطؼ عدلي العبد عبيد، 
 .15ـ( ص2002)القاىرة: دار الفكر العربي، 
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مبحكثان مف عينة الدراسة  62لمبحكثي الضفة الغربية، كلـ يجب  اإللكتركنيةالصحيفة ك  ،قطاع غزة
 اإللكتركنيةال يتابعكف المكاقع  استقصاء ألف المبحكثيفصحؼ  9كتـ استبعاد  عمى الصحيفة،

، ليصبح حجـ عينة الدراسة الفعمي اإلسرائيمية -الفمسطينيةالكتساب المعمكمات عف المفاكضات 
 .مفردة 132

 :إجراءات الصدق والثبات لمدراسة الميدانية عاشرًا ـــ
 :انيةالميدإجراءات الصدق والثبات لمدراسة 

  :ةالدراسة الميدانيإجراءات صدق  -1

لقيػػاس مػػا كضػػعت لقياسػػو لتحقيػػؽ  المقصػػكد بالصػػدؽ مػػدل صػػبلحية صػػحيفة االستقصػػاء
 :اآلتيةأىداؼ الدراسة، حيث تـ قياس الصدؽ مف خبلؿ الخطكات 

في ضكء أسئمة كفرضيات الدراسة التي سبؽ تحديدىا بما يغطي  تصميم صحيفة الستقصاء -أ
، حيث تضمنت الصحيفة اإلعبلـدراسة، كفي ضكء نظرية مدخؿ االعتماد عمى كسائؿ أىداؼ ال

 سؤاالن. 32بصكرتيا األكلية عدد 
متيا أجؿ اختبار مدل مبلءعمى المشرؼ مف في صكرتيا األكلية  ستقصاءالصحيفة عرض  -ب

 أكلي حسب ما يراه المشرؼ. عمى نحكصحيفة لجمع البيانات، لتعديؿ ال
في مجاؿ  المتخصصيف (1)عمى مجمكعة مف المحكميف كالخبراء ة الستقصاءعرض صحيف -ج

كالسياسة، ليتحقؽ الصدؽ الظاىرم مف جميع جكانب الصحيفة، فتـ إضافة كحذؼ  اإلعبلـ
 .كتعديؿ كصياغة بعض األسئمة كالفقرات كفقان لمبلحظات كمقترحات المحكميف المتخصصيف

                                                           

 ًا:ىجائيوفقًا لمدرجة العممية و  مرتبةأسماء ا ساتذة المحكمين ( 1)

 جامع  األ هر. –أ.د/ إ راه   إ را . األ تاذ  ق   الع    ال  ا    ك    ا دا   الع    ا ن ان    .1
 الجامع  ا   م  . –  ا دا  أ.د/ ج اد الدل . األ تاذ  ق   ال  ا    ا ع    ك   .2
 جامع  ع   شمس. -أ.د/ رشا القم ا   األ تاذ  ق   ع    االت ال  ا ع    ك    ا دا   .3
 جامع  القاهر . –أ.د/  ام  الشر ف. األ تاذ  ق   ا ذاع   الت ف      ك    ا ع    .4
 جامع  القاهر . –ع   أ.د/ ش ماء ذ  الفقار. األ تاذ  ق   ا ذاع   الت ف      ك    ا  .5
 جامع  القاهر . –أ.د/ من  ال د د . األ تاذ  ق   ا ذاع   الت ف      ك    ا ع    .6
 الجامع  ا   م  . –د/ أ مد عرا   الترك. األ تاذ  ق   ال  ا    ا ع    ك    ا دا   .7
 ا   م  .الجامع   –د/ أم    ا  . األ تاذ  ق   ال  ا    ا ع    ك    ا دا   .8
 الجامع  ا   م  . –د/     أ    ش  . األ تاذ  ق   ال  ا    ا ع    ك    ا دا   .9
 جامع  األق  . –د/  ه ر عا د. األ تاذ  ق   الع قا  العام   ك    ا ع    .11
 الجامع  ا   م  . –د/ ط ع  ع   . األ تاذ  ق   ال  ا    ا ع    ك    ا دا   .11
 جامع  األق  . –. األ تاذ  ق   ال  ا    ك    ا ع   د/ ماجد تر ا  .12
 جامع  األق  . –د/ ن  ل الطهرا  . األ تاذ  ق   الع قا  العام   ك    ا ع    .13
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بعػػد االنتيػػاء مػػف إعػػداد صػػحيفة االستقصػػاء تػػـ اختبػػار  لختبــار القبمــ  لصــحيفة الستقصــاءا -د
مدل كضكح األسئمة كدقتيا قبؿ التطبيؽ النيائي عمػى مجتمػع الدراسػة؛ لػذلؾ تػـ إجػراء اختبػار قبمػي 

 مبحكثيف مف إجمالي مجتمع الدراسة. 10ليا عمى عينة عشكائية مف مجتمع الدراسة تبمغ 

ر بعػػػض الجمػػػؿ، كتكضػػػيح بعػػػض النقػػػاط كبنػػػاءن عميػػػو تػػػـ تعػػػديؿ بعػػػض الكممػػػات كاختصػػػا
ضػػافة  لغػػاء بعػػض األسػػئمة المكػػررة، كا  المبيمػػة كغيػػر الكاضػػحة، كغمػػؽ بعػػض األسػػئمة المفتكحػػة، كا 

عػادة صػياغة بعػض األسػئمة لتتناسػب  مػع قػدرة عينػة الدراسػة لئلجابػة بعض اإلجابات االختياريػة، كا 
تـ تطبيؽ الدراسة الميدانيػة مػف تػاريخ سؤاالن، ك  26يا، فتضمنت الصحيفة بصكرتيا النيائية عدد عن
 ـ.15/7/2015 إلىـ 15/6/2015

 :أداة الدراسة الميدانيةثبات إجراءات  -2

التأكػػػد مػػػف ثبػػػات صػػػحيفة الدراسػػػة عػػػف طريػػػؽ معامػػػؿ كركنبػػػاخ لكػػػؿ بعػػػد مػػػف أبعادىػػػا تػػػـ 
 اآلتي:كلمصحيفة ككؿ طبقان لما ىك مكضح في الجدكؿ 

 : (2جدول رقم )
 ثبات ا داة

 مستوى الدللة معامل الثبات ادا بع

 دالة 0.85 .متابعة النخبة السياسية الفمسطينية لممكاقع اإللكتركنية

 دالة 0.87 .اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع اإللكتركنية

التأثيرات الناتجة عف متابعة النخبة السياسية الفمسطينية لقضية 
 .في المكاقع اإللكتركنية ائيميةاإلسر  -الفمسطينية المفاكضات 

 دالة 0.90

معرفة النخبة السياسية الفمسطينية لقضية المفاكضات 
 .اإلسرائيمية -الفمسطينية 

 دالة 0.91

 دالة 0.89 مجمل أبعاد الصحيفة
 

يبلحػػػظ مػػػف بيانػػػات الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف جميػػػع قػػػيـ معػػػامبلت كانػػػت دالػػػة إحصػػػائيان بنسػػػبة 
سػتخدمة مكثػكؽه االستقصػاء تتسػـ بدرجػة ثبػات مرتفعػة، كالمقػاييس الم %، مما يعني أف صحيفة89

 لجمع البيانات كتصمح ألغراض الدراسة. أداةن فييا بكصفيا 
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 المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة:
ــة:  -أ ــة المكتبي سمسػػمة، كالتأكػػد مػػف كضػػكح إجابػػات عينػػة تلكػػؿ صػػحيفة كترقيميػػا بأرقػػاـ مالمراجع

القػدر المقبػكؿ عمميػان مػف الصػدؽ، حتػى بمػغ عػدد مفػردات صػحؼ التػي ال تحقػؽ ال دالدراسة كاسػتبعا
 .132 العينة

أرقػػػاـ  إلػػػىمػػػف خػػػبلؿ إعػػػداد دليػػػؿ الترميػػػز، كتحكيػػػؿ إجابػػػات عينػػػة الدراسػػػة ترميـــز البيانـــات:  -ب
 الحاسب اآللي كمعالجتيا. إلىإلعدادىا لمدخكؿ 

إدخاؿ جميع البيانات المكجكدة في الصحؼ تـ الحاسب اآلل  ومعالجتيا:  إلىإدخال البيانات  -ج
، كتمت معالجة ىذه البيانػات بعػد إدخاليػا لئلجابػة SPSSالحاسب اآللي، كتـ استخداـ برنامج  إلى
 :اآلتيةأسئمة الدراسة، كاشتممت الدراسة عمى المعالجات اإلحصائية  عف
 االرتباط. ( لقياس درجةPearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف ) -
 ( لمعرفة ثبات األداة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ ) -
تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية لمتعرؼ عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة كتحديد  -

 ة التي تتضمنيا أداة الدراسةإزاء عبارات المحاكر الرئيساستجابات أفرادىا 
العينة حكؿ مدل  أفراد آراءالختبار الفرؽ في  (Mann-Whitney Test)ماف كيتنياختبار  -

الفمسطينية في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات  اعتماد المبحكثيف عمى المكاقع اإللكتركنية
 لممتغيرات الديمكغرافيةيعزل  اإلسرائيمية -

العينة حكؿ  أفراد آراءالختبار الفرؽ في (Kruskal-Wallis Test) اختبار كركسكاؿ كاالس -
في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات  اعتماد المبحكثيف عمى المكاقع اإللكتركنيةل مد

 لممتغيرات الديمكغرافيةيعزل  اإلسرائيمية -الفمسطينية 
الختبار الفركؽ  في  (Goodness Chi-Square)اختبار كام تربيع لحسف المطابقة  -

درجة اعتمادىـ عمى ك  سرائيميةاإل -فاكضات الفمسطينية اكتساب المبحكثيف لممعمكمات عف الم
 .اإللكتركنيةالمكاقع 

اعتماد الختبار العبلقة  بيف  (Independent Chi-Square Test )اختبار كام تربيع  -
 -الفمسطينية في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات  المبحكثيف عمى المكاقع اإللكتركنية

 .(*)كالمتغيرات الديمكغرافية  اإلسرائيمية

                                                           

 .نافذ بركات. دقاـ بعمؿ المعالجة اإلحصائية لمدراسة المحمؿ اإلحصائي   )*(
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 المفاىيم ا ساسية لمدراسة: ـــ حادي عشر
 النخبة السياسية الفمسطينية:  -1

م ىـ الذيف يحتمكف مراكز القيادة كالسيادة، كيمعبكف دكران مؤثران في القرارات السياسية؛ ألنيـ 
 (1)يحتمكف مكاقع قيادية كيممككف قدران مف التأثير في اآلخريفم

 سمى الكحدة الكطنية: نخبة المجمع اىكأثر  الفمسطينيةعمير، مالنخب السياسية  فميسك 
 جامعة النجاح الكطنية،رسالة ماجستير غير منشكرة، نابمس:  يعي الثاني نمكذجانم،التشر 

 ـ2012
:  مىػي نػكع مػف الحػكار أك تبػادؿ االقتراحػات اإلسرائيمية -الفمسطينية قضية المفاكضات  -2

حسػـ قضية أك قضايا نزاعية  إلىؤدم يكثػر بيػدؼ التكصػؿ إلى اتفػاؽ بػيف طرفيف أك أ
بالطرؽ السممية  اإلسرائيمي، ىي حؿ الصراع الفمسطيني (2)بػيف طػرفيف أك عػدة أطػراؼم

 عبر طاكلة المفاكضات.
: ىي مجمكعة مف الصفحات كالنصكص كالصكر كالمقاطع الفيديكية المكاقع اإللكتركنية -3

كصؼ المعمكمات كالبيانات عف عرض ك  إلىالمترابطة كفؽ ىيكؿ متماسؾ كمتفاعؿ ييدؼ 
كلو عنكاف  ،جية ما أك مؤسسة ما، بحيث يككف الكصكؿ إليو غير محدد بزماف كال مكاف

 (3).اإلنترنتفريد محدد يميزه عف بقية المكاقع عمى شبكة 
: كؿ ما تعرفو النخبة السياسية اإلسرائيمية -الفمسطينية المعمكمات حكؿ المفاكضات  -4

اإلسرائيمية مف  -الفمسطينية ف معمكمات عف قضية المفاكضات الفمسطينية كيكتسبو م
 . خبلؿ المكاقع اإللكتركنية

                                                           

الكحػػػدة الكطنيػػػة: نخبػػػة المجمػػػس التشػػػريعي الثػػػاني ميسػػػكف عميػػػر، مالنخػػػب السياسػػػية الفمسػػػطينية كأثرىػػػا عمػػػى  1))
 .17( صـ2012س: جامعة النجاح الكطنية، مناب ) رسالة ماجستير غير منشورةنمكذجانم، 

شػػػػػمس  في)اإلسػػػػػكندرية: مكتبػػػػػة عػػػػػ 7، طوا عمـــــال اةيـــــالتفـــــاوض الفعـــــال فـــــ  الحصػػػػػديؽ محمػػػػػد عفيفػػػػػي،  2))
 .13( ص2003‘لمنشر

 بيػػػركت: دار كائػػػؿ لمطباعػػػة كالنشػػػر،) 1، طالحاســـوب والبرمجيـــات الجـــاىزة محمػػػد الزعبػػػي، بػػػبلؿ الشػػػرائعة، 3))
 .15ـ( ص2004
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 صعوبات الدراسة: ـــ ثان  عشر
االستجابة لتعبئة أفراد عينة الدراسة بسبب انشغاليـ كطبيعة عمميـ مف عدـ تجاكب بعض  -1

 االستبانة.
 اسبة لتكزيع االستبانة.صعكبة التعامؿ مع النخبة السياسية كتحديد المكاعيد المن -2
صعكبة الكصكؿ إلى النخبة السياسية الفمسطينية المكجكدة في الضفة الغربية، كصعكبة  -3

 التكاصؿ معيـ.
 مكاصمة في، مما أعاؽ عمؿ الباحث، كحد مف قدرتو متفاكتة مددالكيربائي ل اريانقطاع الت -4

 إنجاز الدراسة في كقت أسرع.
 ىذا المكضكع. ندرة الكتب كالدراسات التي تناكلت -5

 تقسيم الدراسة: ر ـــعشثالث 
عمػػى  لحتػػك ااألكؿ اإلطػػار المنيجػػي لمدراسػػة، ك تنػػاكؿ الفصػػؿ ثػػة فصػػكؿ، ك ثبل إلػػىالدراسػػة  قسػػمت

يجيػػا ، كنػػكع الدراسػػة كمنكاإلطػػار النظػػرم لمدراسػػةالدراسػػات السػػابقة كمشػػكمة الدراسػػة كالتسػػاؤالت كالفػػركض 
ماىيتيػا كتعريفيػا،  اإللكتركنيػةالمكاقػع فقد اشػتمؿ عمػى: الفصؿ الثاني،  اتيا كمجتمع الدراسة كالعينة، أماكأد

 أىػـ مراحػؿ، كالعربيػة، كاألجنبيػة، كاإلسػرائيمية، كمفيػـك المفاكضػات، ك الفمسطينية كبعض المكاقع اإللكتركنية
 ،تتكصػػػػػياك  ،نتػػػػػائج الدراسػػػػػة الميدانيػػػػػة ، شػػػػػمؿ:كالفصػػػػػؿ الثالػػػػػث، اإلسػػػػػرائيمية -الفمسػػػػػطينية المفاكضػػػػػات 

 .كمقترحات الدراسة

 

 



 

 

 

 انفصم انثاني
 املىاقع اإلنكرتونية
 اإلسرائيهية –وقضية املفاوضات انفهسطينية 

 

 

كأىـ المكاقع  ماىيتيا كخصائصيا، اإللكتركنية الفصؿ المكاقع ىذا في الباحث تناكؿ
ية الناطقة بالمغة العربية، كاألجنب بالمغة اإللكتركنية الفمسطينية، كالعربية، كاإلسرائيمية الناطقة

 ذلؾ تـ كقد الفمسطيني، السياسي الفكر في المفاكضات العربية، كما تناكؿ ىذا الفصؿ تطكر مفيكـ
 : كىما مبحثيف، خبلؿ مف

 .: المواق  اإللكترونيةلمبحث ا ولا
    .المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيميةالمبحث الثان : قضية 
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 المبحث ا ول
 ونيةالمواق  اإللكتر 

 تمييد:
عمػػى  يػػد تطبيقاتيػػا فػػي مجػػاؿ اإلعػػبلـ، كال سػػيمامػػع انتشػػار التقنيػػات الحديثػػة لبلتصػػاؿ، كتزا

المكاقػػع اإللكتركنيػػة كتطػػكرت كنتػػاج لشػػبكة اإلنترنػػت، كمػػا تضػػمنتو مػػف بػػث  ، بػػدأت تظيػػراإلنترنػػت
مضػػػي إعبلمػػػي يعتمػػػد عمػػػى كسػػػائؿ متعػػػددة كالصػػػكت كالػػػنص كالصػػػكرة كالمػػػكف كغيرىػػػا، فمػػػـ تكػػػد ت

سنكات عمى  ظيكر اإلنترنت حتى امتؤلت الشػبكة بالعشػرات مػف المكاقػع التػي تعػد نسػخان إلكتركنيػة 
 لصحؼ كرقية أك مكاقع لمؤسسات إعبلمية.

تقػػدـ األخبػػار الفكريػػة كاآلنيػػة  جميػػكر،خػػدمات إعبلميػػة جديػػدة لم المكاقػػع اإللكتركنيػػة أتاحػػت
تسػػتخدـ كػػؿ تقنيػػات  كمػػا خػػبلؿ قكالػػب إلكتركنيػػة، كالمضػػاميف اإلعبلميػػة التفسػػيرية كالتكضػػيحية مػػف

فػي  إيجابيػػان  شػريكان جميػكر كسػائؿ اإلعػبلـ السابقة، كأضافت إلػى ذلػؾ ميػزة مالتفاعميػةم التػي تجعػؿ ال
دكران محكرٌيػان فػي العمػؿ اإلعبلمػي،  يػؤدمكفي ىذا السػياؽ الجديػد، بػدأ الجميػكر ، العمميػة اإلعبلمية

بػؿ منتجػان كمشػاركان، كمػا بػدأت كسػائؿ اإلعػبلـ فػي التجػاكب التػدريجي مػع  حيث لـ يعد متمقيان فقػط،
طبيعة  مع ءـتتبل ىذه التحكالت سكاء مف حيث البحث عف طرؽ جديدة لتكصيؿ محتكاىا اإلعبلمي

يػػا مػػف اسػػتيعاب الحديثػػة فػػي صػػناعة اإلعػػبلـ، كيمكنتبلءـ مػػع طبيعػػة التطػػكرات تػػجميكرىػػا، كمػػا 
 .جديدان ليا ة في إطارىا، دكف أف تشكؿ منافسان األنكاع الصحفية الجديد

كاقعان مممكسان عالميػان كمحميػان مػع بدايػة األلفيػة الثالثػة، كاقعػان لػـ يعػد  اإللكتركنية المكاقعكغدت 
يتػػرؾ آثػػاره فقػػط عمػػى الكاقػػع اإلعبلمػػي، حيػػث بػػدأ يغيػػر قكاعػػد العمػػؿ الصػػحفي التقميػػدم، بػػؿ تسػػبب 

 جميػػػكرلم كأتاحػػػتايا كاإلشػػػكاليات الثقافيػػة كالسياسػػػية كاألخبلقيػػة، أيضػػان فػػػي إثػػارة العديػػػد مػػف القضػػػ
بػػداء التفاعػػؿ  كمفتكحػػان حػػران  مجػػاالن المكاقػػع اإللكتركنيػػة  كتػػكفر ،حػػكؿ ىػػذه القضػػايا كالتعميقػػات اآلراء كا 
 كقػػت أم فػػي يرغػػب مػػا بمتابعػػة جميػػكرلم سػػمحكمػػا ت آنػػي، عمػػى نحػػك كالمعمكمػػات األخبػػار لتػػدفؽ
 .يشاء

ث مػػػف كراء ىػػػػذا المبحػػػػث عػػػرض أىػػػػـ التعريفػػػػات كالمفػػػاىيـ الخاصػػػػة بػػػػالمكاقع كىػػػدؼ الباحػػػػ
 اإللكتركنية، إلى جانب عرض أنكاعيا كخصائصيا.
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 ماىية المواق  اإللكترونية: ـــ أولً 
 :مفيوم المواق  اإللكترونية -1

ىػػك مصػػطمح حػػديث العيػػد، مثيػػر  اإللكتركنيػػةبػػد مػػف تكضػػيح أف مصػػطمح المكاقػػع  بدايػػة ال
نسػػػانية نظػػػران لتػػػداخؿ اآلراء كاالتجاىػػػات فػػػي يفػػػان كاحػػػدان بػػػيف منظػػػرم العمػػػكـ اإل، لػػػـ يجػػػد تعر لمجػػػدؿ

التػي تنتشػر عبػر  اإللكتركنيػةعمػى كػؿ أنػكاع الصػحؼ  اإللكتركنيػةدراستو، مكيسرم تعبير الصحافة 
ى دكرم، أك يتـ تحديث مضمكنيا مػف يػـك إلػ عمى نحكطالما أنيا تبث عبر الشبكة اإلنترنت شبكة 

  (1)تتكلى نشر الصحيفةم. التيآخر، أك مف ساعة ألخرل حسب إمكانيات الجية 

بػػػد أف يراعػػػي عػػػددان مػػػف  بمسػػػمياتيا المختمفػػػة الاإلنترنػػػت أم تعريػػػؼ لمصػػػحافة عبػػػر  كلعػػػؿٌ 
كسػػػيمة اتصػػػاؿ، كثانييػػػا السػػػمات التػػػي تميػػػز ىػػػذه اإلنترنػػػت بكصػػػفو االعتبػػػارات: أكليػػػا خصػػػائص 

لكسػػػائؿ التقميديػػػة كالصػػػحؼ كالراديػػػك كالتمفزيػػػكف، ككػػػذلؾ طبيعتيػػػػا الصػػػحافة عػػػف الصػػػحافة عبػػػر ا
 (2)التكميمية المعتمدة عمى أكثر مف كسيمة لتقديـ األخبار كالتقارير كالمعمكمات.

اإللكتركنػي بأنيا نكع مف االتصاؿ بػيف البشػر يػتـ عبػر الفضػاء  اإللكتركنية الصحافة كتعرؼ
كميػػػارات العمػػػؿ فػػػي الصػػػحافة المطبكعػػػة مضػػػافان إلييػػػا فنػػػكف كآليػػػات  وعمػػػى اإلنترنػػػت، تسػػػتخدـ فيػػػ

ككسػػػيط أك كسػػػيمة  اإللكتركنػػػيميػػػارات كآليػػػات تقنيػػػات المعمكمػػػات التػػػي تناسػػػب اسػػػتخداـ الفضػػػاء 
اتصػػػاؿ بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ اسػػػتخداـ الػػػنص كالصػػػكت كالصػػػكرة كالمسػػػتكيات المختمفػػػة مػػػف التفاعػػػؿ مػػػع 

يميػػػػػا كنشػػػػػرىا عمػػػػػى الجمػػػػػاىير عبػػػػػر الفضػػػػػاء المتمقػػػػػي، الستقصػػػػػاء األنبػػػػػاء اآلنيػػػػػة كمعالجتيػػػػػا كتحم
 (3)بسرعة. اإللكتركني

بأنيػػػا الصػػػحافة التػػػي تجمػػػع بػػػيف  اإللكتركنيػػػةالصػػػحافة  ،كيػػػرل الػػػدكتكر محمػػػكد عمػػػـ الػػػديف
مفيكمي الصحافة كنظاـ الممفات المتتابعة أك المتسمسمة، كىي منشكر إلكتركنػي دكرم يحتػكم عمػى 

                                                           

 كالتكزيػػع، لمنشػػر كائػػؿ دار: عمػػاف) 1ط ،اإللكترونيــة والصــحافة الجديــد اإلعــالم الػػدليمي، محمػػد الػػرازؽ عبػػد1) )
 .218ص( ـ2011

 العػالـ دار: القػاىرة) 1ط ،والمصـداقية ىيمالمفـا فـ  دراسة: اإلخبارية اإللكترونية المواق  مكسى، عمي شيريف2) )
 .30ص( ـ2015 العربي،

: القػاىرة) 1ط ،واإللكترونيـة المطبوعـة لموسـائل الصـحف  التحريـر فـن المجيػد، عبػد ليمػى ك الػديف عمػـ محمكد3) )
 .346ص( ـ2008 كالتكزيع، لمنشر السحاب دار
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كعات عامة أك مكضكعات ذات طبيعة خاصة، كيتـ قراءتيػا األحداث الجارية سكاء المرتبطة بمكض
 (1).اإلنترنت، كتككف متاحة عبر شبكة حاسبمف جياز ال

كرقيػة التػي يػتـ نشػرىا عمػى غيػر الاإللكتركنيػة بأنيػا الصػحيفة نصر الصحافة  يكيعرؼ حسن
ظ المػادة التػي باإلضػافة إلػى حفػ ،كيقـك القارئ باستدعائيا كتصفحيا كالبحػث داخميػا اإلنترنتشبكة 

   (2)يريدىا منيا كطبع ما يرغب في طباعتو.

، جػػاء فيػػو أنيػػا كسػػيمة مػػف الكسػػائؿ اإللكتركنيػػةالػػرزاؽ الػػدليمي تعريفػػان لمصػػحافة  ككضػػع عبػػد
عبر شبكة المعمكمػات الدكليػة  ر فييا األخبار كالمقاالت كالفنكف الصحفية كافةنشى متعددة الكسائط، تي 

كبػػرقـ متسمسػػؿ، باسػػتخداـ تقنيػػات عػػرض النصػػكص كالصػػكر المتحركػػة دكرم  عمػػى نحػػكم اإلنترنػػتم
كانػت  ـ، سػكاء كػاف ليػا مطبػكع أحاسػبالكبعض الميزات التفاعمية، كتصؿ القارئ مف خبلؿ شاشة 

 (3)صحيفة إلكتركنية خالصة.

كمػػػا عرفيػػػا أكسػػػيجف بأنيػػػا الصػػػحؼ التػػػي تجمػػػع بػػػيف تكنكلكجيػػػا النشػػػر التقميديػػػة كتكنكلكجيػػػا 
 (4)الحديثة مف خبلؿ استخداـ النص الفائؽ كالكسائط المتعددة.اإلنترنت 

لػػػذا مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتعراض التعريفػػػات السػػػابقة، يتضػػػح اخػػػتبلؼ تكصػػػيفات البػػػاحثيف لظػػػاىرة 
، حيث أطمقكا عمييا مسميات مختمفة، فمنيـ مػف يػرل أنيػا كسػيمة اتصػاؿ عبػر اإللكتركنيةالصحافة 

كرقية عمى غير ، أك صحيفة اإلنترنتصكص منشكرة عمى الشبكة، أك منشكر دكرم إلكتركني، أك ن
، أك ىػي منشػكر اإلنترنػت، كفريؽ آخر يػرل أنيػا صػحؼ يػتـ إصػدارىا كنشػرىا عمػى شػبكة اإلنترنت

إلكتركنػػػػي يجمػػػػع بػػػػيف مفيػػػػكمي الصػػػػحافة التقميديػػػػة كنظػػػػاـ الممفػػػػات المتتابعػػػػة التػػػػي تتيحيػػػػا شػػػػبكة 
 (5).اإلنترنت

نيػػػػا تحمػػػػؿ قػػػػدران كاضػػػػحان مػػػػف أال إ اإللكتركنيػػػػةلمصػػػػحافة  عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف األكجػػػػو المتنكعػػػػة
االختبلفات فػي التكجػو كاالنتمػاء، فيػي جميعػان تشػكؿ ظػاىرة كاحػدة يفتػرض أف تسػير كفػؽ مسػار أك 

                                                           

 .16ص( ـ2008 ،د.ف :القاىرة) 1ط ،اإللكترونية الصحافة ف  مقدمة الديف، عمـ محمكد1) )
ــة الصــحافة: واإلعــالم اإلنترنــت نصػػر، محمػػد حسػػني2))  كالتكزيػػع، لمنشػػر الفػػبلح مكتبػػة: الككيػػت) 1ط ،اإللكتروني

 .90ص( ـ2003
 .218ص سابق، مرج  ،اإللكتركنية كالصحافة الجديد اإلعبلـ الدليمي، محمد الرازؽ عبد3) )

(4)Xigen , L.,"Web page design and graphic of three US. Newspapers, journalism and 
mass communication quarterly, vol.75, no2, spring, 1998 p.335. 

 المبنانيػػة، المصػرية الػدار: القػػاىرة) 1ط ،مسـتقبمية رؤيــة: اإللكترونيـة والصــحافة اإلنترنـت تربػاف، سػػالـ ماجػد5) )
 .97ص( ـ2008
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ذا كػػػاف مػػػف يقػػػـك بيػػػذا النشػػػاط مؤسسػػػات كدكر إمػػػنيج كاحػػػد تقريبػػػان فػػػي العمػػػؿ، بغػػػض النظػػػر عمػػػا 
كذلػؾ ألنػو  ؛أك خبلفػو ،أك صػحفيكف ىػكاة ،صػحفيةأك منظمات غيػر  ،صحفية كمحرركف محترفكف

شػػبكة معمكمػػات إلكتركنيػػة، كمػػا تتيحػػو ىػػذه الشػػبكة مػػف  بكصػػفيا اإلنترنػػتمسػػار نػػابع مػػف طبيعػػة 
 (1)إمكانات كأدكات غير مسبكقة في ممارسة العمؿ الصحفي، كما تفرزه أيضان مف تحديات.

 نواع المواق  اإللكترونية:أ -2
 مف العديد ظيرت لذلؾكنتيجة  اإللكتركنيةألنكاع المكاقع  تكصيفات الباحثيف تاختمف
 بعضيـ فيرل كفنية، مينية اعتبارات عدة كفؽ اإللكتركنية المكاقع الباحثكف قسـ حيث ،التصنيفات

 كفقنا تتنكع آخركف أنيا يرل كما فييا، المقدمة المضاميف كفؽ تتنكع اإللكتركنية الصحؼ أف
 اإلخبارية طبيعتيا حسب اإللكتركنيةالمكاقع بعضيـ  يقسـ بينما ية،كاإلعبلم االتصالية لخدماتيا

 شبكة عمى المنشكرةاإللكتركنية  المكاقع ـييمكف تقس السياؽ ىذا اإلعبلمية، كفي مؤسساتيا ككاقع
 :إلى بو تقدـ الذم كالشكؿ المحتكل حيث مف أنكاع عدة إلى اإلنترنت

 لمطبوعة:كترونية من الصحافة امواق  تتضمن نسخًا إل -أ 

 :(2)مف الصحافة المطبكعة إلى نكعيف رئيسيف ىما إلكتركنيةتتضمف نسخان التي مكاقع الكتنقسـ  

  الكاممة:  اإللكترونيةالصحف 

ف كانػػت تحمػػؿ اسػػـ الصػػحيفة الكرقيػػة )الصػػحيفة األـ( كيتميػػز  كىػػي صػػحؼ قائمػػة بػػذاتيا كا 
تقػػدميا الصػػحيفة الكرقيػػة مػػف أخبػػار،  ىػػذا النػػكع بتقػػديـ الخػػدمات اإلعبلميػػة كالصػػحفية نفسػػيا التػػي

كتقػػػػارير، كأحػػػػداث، كصػػػػكر، كتقػػػػدـ خػػػػدمات إضػػػػافية  ال تسػػػػتطيع الصػػػػحيفة الكرقيػػػػة تقػػػػديميا مثػػػػؿ 
أك في شبكة الكيب كميا، كخػدمات الػربط بػالمكاقع األخػرل، كخػدمات  ،خدمات البث داخؿ الصحيفة

 كالصكتية، كالمصكرة.الربط الفكرم، كأيضا تقدـ خدمات الكسائط المتعددة النصية، 

  من الصحف الورقية: اإللكترونيةالنسخ 

كنعنػػي بيػػا مكاقػػع الصػػحؼ الكرقيػػة عمػػى الشػػبكة، كالتػػي تقصػػر خػػدماتيا عمػػى تقػػديـ كػػؿ أك 
بعػػػض مضػػػمكف الصػػػحيفة الكرقيػػػة مػػػع بعػػػض الخػػػدمات المتصػػػمة بالصػػػحيفة الكرقيػػػة، مثػػػؿ خدمػػػة 

 نات ليا، كالربط بالمكاقع األخرل. االشتراؾ في الصحيفة الكرقية، كخدمة تقديـ اإلعبل
 

                                                           

 .12ص (ـ2011 كالتكزيع، لمنشر أسامة دار: عماف) 1ط ،إللكترونيةا الصحافة سمماف، منير زيد1) )
 .101ص ،مرج  سابق نصر، محمد حسني 2))
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 عالمية:سسات اإلمواق  المؤ  -ب 

مثػػػػؿ مكاقػػػػع ككػػػػاالت األنبػػػػاء، كمحطػػػػات الراديػػػػك  ىػػػػي المكاقػػػػع التابعػػػػة لمؤسسػػػػات إعبلميػػػػة،
اإلنترنػت كاف مف المتعػيف عمييػا أف تنشػن لنفسػيا مكاقػع إلكتركنيػة تخاطػب بيػا جميػكر  كالتمفزيكف،

ليػا، كتحتػكم عمػى معظػـ مػا ينشػر فػي تمػؾ  ان كتعد المكاقع امتداد ،(1)ان الذم يتزايد بصكرة كبيرة عالمي
كتتسػػـ ىػػذه المكاقػػع بعػػدد مػػف المكاصػػفات مثػػؿ: التػػركيج لممؤسسػػة اإلعبلميػػة التػػي ، (2) المؤسسػػات

كمػا أنيػا ال تنػتج مػادة  ،(3) فضائيان  ـتتكامؿ معيا، كدعـ دكرىا اإلعبلمي، سكاء أكاف دكران إذاعيان، أ
إنتػاج  إعػادةأك صحفية غير منتجة في مؤسساتيا األصمية إال في نطاؽ ضيؽ، كربمػا يػتـ إعبلمية 

 .(4)اإلنترنتفرة في المؤسسة بما يتبلءـ مع طبيعة شبكة االمكاد المتك 
 اإلخبارية: اإللكترونية المواق  -ج 

 كتحمػيبلتو  ان خبػار أبحتػة لػيس ليػا أصػؿ كرقػي، كىػي متخصصػة تنشػر كتركنيػة إلمكاقع كىي 
لمنشػر عمػى المكقػع، كتحػدث المػكاد عمػى مػدار السػاعة كيعمػؿ فػي ىػذه  ىيصص  عدت خً أ يقاتو كتحق

 المكاقػػػعكتجسػػػد ىػػػذه  ،(5)ف مينيػػػكف يمكػػػف تسػػػميتيـ بصػػػحفيي اإلنترنػػػتالمكاقػػػع محػػػرركف كمراسػػػمك 
دكف أف يكػكف ليػا أم نسػخ اإلنترنػت الصرفة التي تمارس عمميا عبػر  اإللكتركنيةنمكذجان لمصحافة 

ف تستفيد أكتغطي مجاالت االخبار كافة مف سياسية كاقتصاد كرياضة كغيرىا، كتحاكؿ  ،(6)مطبكعة
خباريػة آنيػان ي صػحؼ يكميػة يػتـ تحػديث مكادىػا اإلمف تقنيات تصميـ الصفحة لمزيػد مػف التنػكع كىػ

كتتميػػز ىػػذه المكاقػػع بأنيػػا: تعتمػػد عمػػى ىياكػػؿ إداريػػة منتظمػػة، كتعتمػػد عمػػى ، (7)كصػػفحاتيا يكميػػان 
كتتميػز المكاقػع  ،(8)حترفيف في المجاؿ الصحفي، تركز عمى تقديـ مكاد صحفية في قكالب صحفيةم

المكاقػػع الصػػحفية بمػػا يعػػرؼ باألخبػػار العاجمػػة بصػػكرة تجعميػػا تتفػػكؽ عمػػى التمفزيػػكف كاإلذاعػػة فيمػػا 

                                                           

 .12ص ،سابق مرج  سميماف، منير زيد1) )
 .139ص( ـ2012 كمكزعكف، ناشركف البداية دار: عماف) 1ط ،واإلنترنت اإلعالم خضر، حامد محمكد2) )
 .104ص ،سابق مرج  الديف، عمـ محمكد3) )
 .76ص ،سابق مرج  الفمسطيني، اإللكتركني اإلعبلـ ترباف، ماجد4) )
 .140ص ،سابق مرج  خضر، حامد محمكد5) )
 .121ص( ـ2010 كالتكزيع، لمنشر أسامة دار: عماف) 1ط ،اإللكترون  اإلعالم عيشة، أبك فيصؿ6) )
 .220ص ،سابق مرج  ،اإللكتركنية كالصحافة الجديد اإلعبلـ الدليمي، محمد عبدالرازؽ7) )
 كالتكزيػع، لمنشػر الثقافػة دار: عمػاف) 1ط ،الرقمية والتكنولوجيا اإللكترونية الصحافة الدليمي، محمد عبدالرازؽ8) )

 .36ص( ـ2011 كالتكزيع،
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النشػػر تتػػيح لتمػػؾ المكاقػػع أف تنشػػر  ةيتعمػػؽ بػػزمف النشػػر قياسػػان إلػػى زمػػف حػػدكث الخبػػر، ألف أنظمػػ
 (1) ر العاجؿ بمجرد االنتياء مف كتابتو.الخب

 

 :خصائص المواق  اإللكترونية -3
بالعديد مػف الخصػائص االتصػالية، مالتػي تنطمػؽ مػف قػدرات شػبكة  اإللكتركنيةتتسـ المكاقع 

أنيػػا أصػػبحت كسػػيطان  كسػػيمة اتصػػاؿ حديثػػة، كأكػػدت معظػػـ األبحػػاث كالدراسػػاتبكصػػفيا اإلنترنػػت 
مسػافة كفػي  إرساؿ كاستقباؿ المعمكمات عبػر أماألفراد كالمؤسسات مف ، حيث مكنت االن إعبلميان فع

 (2)أم زماف أك مكافم.

فػػي بيئػػة عمػػؿ المكاقػػع ىنػػاؾ مجمكعػػة مترابطػػة كمتكاممػػة مػػف الخصػػائص كالسػػمات السػػائدة 
  ي:تكاآلكىي  اإللكتركنية

 التفاعمية:  -أ 

تصػػاؿ التفػػاعمي المباشػػر ، كيشػػمؿ االاإللكتركنيػػةكيعػػد ىػػذا العنصػػر مػػف أبػػرز سػػمات المكاقػػع 
 .(3) اإللكتركنيةان في تقييـ مكاقع الصحافة عياران رئيسكغير المباشر، كتعد التفاعمية م

، كىػػػي فػػػي وعمميػػػة تػػػرتبط باالتصػػػاؿ نفسػػػحيػػث التعػػػد التفاعميػػػة سػػػمة لمكسػػػيمة بقػػػدر مػػػا ىػػػي 
طي، كاالتصػػػػاؿ نقطػػػة التقػػػاء بػػػػيف االتصػػػاؿ المباشػػػر، كاالتصػػػػاؿ الكسػػػ نزلػػػػةبم اإللكتركنيػػػةالمكاقػػػع 

الجمػػاىيرم. كتمثػػؿ ىػػذا الػػنمط مػػف االتصػػاؿ فػػي المكاقػػؼ االتصػػالية التػػي تنػػتج عنيػػا تبػػادؿ األدكار 
ؿ مع بيف المشتركيف فييا كتأثر كؿ طرؼ بمعطيات األطراؼ األخرل، كيتمكف المستخدـ مف التفاع

كمػا أنػو يسػتطيع أف مف الزكار الذيف يترددكف عمى المكقػع نفسػو،  همصدر ىذه المعمكمات كمع غير 
 .(4)يككف لنفسو خدمة إخبارية مناسبة الحتياجاتو كرغباتو

 تعدد الوسائط: -ب 

، كمػا أف اإللكتركنيػةأصبحت الكسائط المتعددة أحد أىـ السمات االتصالية المميػزة لمصػحافة 
المتعػددة ، كمنيا استخداـ الكسػائط اإلنترنتاالستخداـ السميـ لئلمكانيات المتنكعة التي تكفرىا شبكة 

                                                           

، أخبػػػار مؤسسػػػة: القػػػاىرة) والمســـتقبل الواقـــ  اإللكترونيـــة الصـــحافة فضػػالي، عيػػػدم محمػػػد1) ) ( ـ2009 اليػػػـك
 .209ص

 .42ص ،سابق مرج  الفمسطيني، اإللكتركني عبلـاإل ترباف، ماجد2) )
 .221ص ،سابق مرج  ،اإللكتركنية كالصحافة الجديد اإلعبلـ الدليمي، محمد عبدالرازؽ3) )
 .80ص( ـ2008 لمنشر، الجزيرة مكتبة: غزة) 1ط ،الفمسطين  اإللكترون  اإلعالم ترباف، ماجد4) )
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يحقؽ فائدة عظيمػة؛ ألنػو يسػاعد عمػى تقػديـ محتػكل متميػز كمػؤثر بمػا يبلئػـ احتياجػات كاىتمامػات 
، كمػػا يكتسػػب اسػػتخداـ عناصػػر الكسػػائط المتعػػددة أىميػػة خاصػػة تػػرتبط بػػدكر اإلنترنػػتمسػػتخدمي 

ف فػػي العناصػر المرئيػػة فػػي تسػػييؿ متطمبػػات العػػرض لمكسػػائؿ المختمفػػة، حيػػث تسػػيـ الصػػكرة كاأللػػكا
 (1). الرسائؿ المتضمنة في ىذا النمط مف االتصاؿ تي يتعيف أف يبذليا القراء لتمقيتقميؿ الجيكد ال

 الفورية: -ج 

لخػػدمات إخباريػػة آنيػػة، تسػػتيدؼ إحاطػػة مسػػتخدمييا  اإللكتركنيػػةكيقصػػد بػػذلؾ تقػػديـ المكاقػػع 
مكانيػػة بػخخر األخبػار، كالمعمكمػات فػي مختمػؼ المجػػاالت لمبلحظػة تطػكرات األحػداث ال متبلحقػة، كا 

عمى تحػديث  اإللكتركنيباإلضافة الى قدرة المكقع  (2) نقؿ األخبار كاألحداث المختمفة فكر كقكعيا،
 (3) آني. عمى نحكمستمر، كتقديـ تغطية مباشرة كشاممة لؤلحداث  عمى نحكمحتكاه 

احتكرتػاه، كبػدأت تنافس الراديك كالتمفزيكف في عنصر الفكرية الػذم  اإللكتركنيةكباتت المكاقع 
يجػرم نشػر األخبػار فػي  حػيف بار في مكاعيد ثابتة، فيتسبؽ حتى القنكات الفضائية التي تبث األخ

 (4) ثانية مف كقكع الحدث. 30بعد أقؿ مف  اإللكتركنيةالمكاقع 
 العمق المعرف : -د 

تييػػأ بػػالعمؽ المعرفػػي كالشػػمكؿ، كي اإللكتركنيػػةتتميػػز الخػػدمات الصػػحفية المقدمػػة فػػي المكاقػػع 
لػػى  مػف اتسػػاع المسػاحة ليػػذه المكاقػػع، حيػث ال تػػرتبط بقيػػد المسػاحة كمػػا فػػي الصػحؼ المطبكعػػة، كا 

قدر معرفي مناسب، حيث تعمؿ  اإللكتركنيةفر في المكاد الصحفية المنشكرة بالمكاقع اجانب ذلؾ يتك 
لمنشػػكرة ىػػذه المكاقػػع عبػػر مػػا تقدمػػو مػػف خػػدمات إضػػافية، عمػػى تقػػديـ عمػػؽ معرفػػي إضػػافي لممػػكاد ا

فييا، كتستيدؼ ىذه الخدمات تقديـ خمفيات األحداث، كربطيا بالقضايا المتعمقة بيػا، كيػتـ ذلػؾ مػف 
، بانتقػػػاؿ القػػػراء بمجػػػرد اإللكتركنػػػيالمسػػػتخدـ فػػػي تصػػػميـ المكقػػػع  اإللكتركنػػػيخػػػبلؿ سػػػماح الػػػنمط 

خػػدمات، الضػػغط عمػػى أيقكنػػة خاصػػة بػػذلؾ إلػػى خػػدمات معرفيػػة أخػػرل يقػػدميا المكقػػع كمػػف ىػػذه ال
تصػػػػفح مكضػػػػكعات صػػػػحفية أخػػػػرل ذات عبلقػػػػة بالمكضػػػػكع المسػػػػتيدؼ، العػػػػكدة ألرشػػػػيؼ المكقػػػػع 

                                                           

 .86ص ،سابق مرج  ني،الفمسطي اإللكتركني اإلعبلـ ترباف، ماجد1) )
 83ص ،سابقال المرج 2) )
 .181ص ،سابق مرج  الديف، عمـ محمكد3) )
 .184ص ،السابق المرج 4) )
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عدة ركابط تتناسػب مػع اىتمامػات  اإللكتركنية، باإلضافة إلى ىذه الخدمات تتيح المكاقع اإللكتركني
 (1) .ىذه الصحؼ كتمبي حاجات القراء

 الفوري: اإللكترون ا رشيف  -ه 

 اإللكتركنػػيفػػي مجػػاؿ النشػػر  كال سػػيماانػػب كبيػػر مػػف األىميػػة تػػأتي خدمػػة األرشػػيؼ عمػػى ج
مكانيػة اإللكتركنيةلممكاقع  ، فتقديـ المكضكعات المختمفة داخؿ المكقع باإلضافة لخدمػة األرشػيؼ، كا 

البحث، يقدـ لممسػتخدـ سػياقان شػامبلن حػكؿ المكضػكع الحػالي الػذم يتعامػؿ معػو كيسػتخدمو، كمػا أنػو 
لمبحث، فالقدرة عمى البحث كالتجػكاؿ بحريػة كالحصػكؿ عمػى النتػائج بسػرعة يعد في حد ذاتو مصدران 

كدقػػة عاليػػة كػػؿ ىػػذا يمثػػؿ فركقػػان ميمػػة جػػدان بػػيف خدمػػة األرشػػيؼ الصػػحفي بشػػكمو التقميػػدم، كبػػيف 
ة باتػػػت عمميػػػة األرشػػػف اإللكتركنيػػػةنػػػو فػػػي المكاقػػػع أ، كمػػػا اإللكتركنيػػػةخدمػػػة األرشػػػيؼ فػػػي المكاقػػػع 

ىا سػيمة كميسػكرة؛ ألنيػا أتاحػت العديػد مػف الطػرؽ التػي تمكػف ؤ مػات كاسػتدعاكالحصكؿ عمػى المعمك 
، الػذم يضػـ أشػكاالن اإللكتركنػيالمستخدـ مف الحصكؿ عمى المعمكمػات كافػة عبػر خدمػة األرشػيؼ 

مختمفػػة مػػف المعمكمػػات مثػػؿ المػػكاد الصػػكتية، كلقطػػات الفيػػديك الحيػػة، كالصػػكر، إلػػى جانػػب المػػكاد 
 (2) ا يحقؽ نكعان مف التكامؿ كالثراء في عرض المعمكمات.النصية المكتكبة، مم

 الشخصية: -و 

بمػػا تحممػػو مػػف مركنػػة كاعتمػػاد عمػػى تكنكلكجيػػا المعمكمػػات  اإللكتركنيػػةف بيئػػة عمػػؿ المكاقػػع إ
شخصػي الشػكؿ الػذم يريػد  عمى نحػكبإمكانيا أف تجعؿ كؿ زائر لممكقع قادران عمى أف يحدد لنفسو ك 

عمى أبػكاب كمػكاد بعينيػا كيحجػب أخػرل، كينتقػي بعػض الخػدمات كيمغػي  أف يرل بو المكقع، فيركز
األخرل، كيقكـ بكؿ ذلؾ في أم كقػت يرغبػو، كبإمكانػو أيضػان تعديمػو كقتمػا يشػاء، كفػي كػؿ األحػكاؿ 

 (3) كليس ما يقـك المكقع ببثو. ،ىك يتمقى كيستمع كيشاىد ما يتكافؽ مع اختياراتو الشخصية

زاؼ الكقػت كالجيػد فػي تصػفح الصػحؼ بحثػان عػف مكضػكع معػيف، أك ـز اسػتنبلفمـ يعد مف الػ
تمكنػؾ مػف  اإللكتركنيػة، بػؿ اصػبحت المكاقػع ةزيػاحػدل القنػكات التمفإانتظار برنامج مخصكص في 

 (4) في الكقت الذم تريد. هاالطبلع عمى المكضكع الذم تريد

 
                                                           

 .221ص ،سابق مرج  ،اإللكتركنية كالصحافة الجديد اإلعبلـ الدليمي، محمد عبدالرازؽ1) )
 .87-86ص ،سابق مرج  الفمسطيني، اإللكتركني اإلعبلـ ترباف، ماجد2) )
 .19ص ،سابق مرج  سميماف، منير زيد3) )
 .81ص ،سابق مرج  خضر، حامد محمكد4) )
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 :اإللكترونيةخصائص أخرى المواق   -ز 

باإلضػػافة إلػػى قػػدرتيا عمػػى عبػػكر ، (1) طػػكاؿ اليػكـ اإللكتركنيػػةإمكانيػة تعػػرض القػػارئ لممكاقػػع 
رخػػص ثمػػف ، (2)دكف رقابػػة أك مكانػػع أك رسػكـمػف كصػكالن إلػػى جميػػع أنحػاء العػػالـ الحػدكد الجغرافيػػة 
 ةفر بنيػػػة تحتيػػػاصػػػحابيا مبػػػالغ، ككػػػؿ مػػػا تحتاجػػػو تػػػك أفيػػػي ال تكمػػػؼ  ؛اإللكتركنيػػػةانطػػػبلؽ المكاقػػػع 

الخػػػدمات المضػػػافة  ،(3) اإللكتركنيػػػةحصػػػاء عػػػدد المتصػػػفحيف لممكاقػػػع إ، إمكانيػػػة اإلنترنػػػتكخدمػػػة 
دكر حمقػػػة االتصػػػاؿ بػػػيف الجميػػػكر عبػػػر حمقػػػات النقػػػاش كغػػػرؼ تػػػؤدم  مػػػى السػػػرعة كالتػػػيالقائمػػػة ع

 (4) المحادثة كمنتديات الحكار.

 :اإللكترونية مواق سمبيات ال -4
 بالكسائؿ اإلعبلمية مف خدمات كخصائص مقارنة ةاإللكتركني المكاقع مما تقدمو برغـ

 الحدث، كسرعة مكقع مف كالصكرة بالصكت لؤلحداث اآلنية التقميدية، كما تميزت بو مف تغطية
 إال أنيا ال تخمك مف بعض التأثيرات السمبية كالتي تتمثؿ في: األخبار، كتعدد الكسائط، تحديث
تقاليد كالقكاعد التي تحظى ة ال تمتمؾ حتى اآلف تراثان قكيان مف الاإللكتركنيال تزاؿ المكاقع  -أ 

بالقبكؿ كاالحتراـ مف قبؿ العامميف فييا كالمتعامميف معيا، أك قكانيف متفؽ عمييا تضبط 
 (5)مف عبلقات كممارسات. ما يدكر بيا

ة بيئة خصبة النتشار اإلشاعات كاألخبار الكاذبة كالممفقة بسرعة اإللكتركنيتعد المكاقع  -ب 
كتبادؿ المعمكمات عمى نطاؽ كاسع،   فائقة السرعة في نقؿفائقة؛ ألنيا قائمة عمى آليات 

 عمى تعتمد التي المكاقع كبالذات كالمعمكمات األخبار مف التحقؽ باإلضافة إلى عدـ
 (6)اإلشاعات. ظيكر مف يزيد ما كىذا المتطكعيف، الصحفييف

 (7)التقميدية. اإلعبلمية بالكسائؿ مقارنة، صعكبة التسكيؽ كجمب اإلعبلنات -ج 
 عمى كتعتمد ،التي تيتـ بنشر الفضائحبعض المكاقع  فيتخداـ عناكيف فاضحة اس -د 

 (8)ر.االستقطاب أكبر عدد مف الزكٌ  متطكعيف صحفييف
                                                           

 .42ص ،سابق مرج  مكسى، عمي شيريف1) )
 .216ص ،سابق مرج  ،اإللكتركنية كالصحافة الجديد اإلعبلـ الدليمي، محمد عبدالرازؽ2) )
 .216ص ،السابق المرج 3) )
 .19ص ،سابق مرج  سميماف، منير زيد4) )
 .138ص مرج  سابق، عيشة، أبك صؿفي5) )
 .138ص ،السابق المرج 6) )
 .19ص ،سابق مرج  سميماف، منير زيد7) )
 .19ص ،سابقال مرج ال8) )
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التحػػػديث المسػػػتمر لممعمكمػػػات، ممػػػا يسػػػبب اإلربػػػاؾ عنػػػد الرجػػػكع إلػػػى معمكمػػػات سػػػابقة،  -ق 
 (1)كضياع كثير مف الكقت، خصكصان لؤلفراد غير المتخصصيف.

حية الناجمػة عػف اسػتخداـ الحاسػب كمػا يسػببو مػف المػرض كالتعػب المتكػرر المشاكؿ الص -ك 
الػػذم يصػػيب الرسػػغ كاأليػػدم كالرقبػػة، فضػػبلن عػػف اإلشػػعاع كالمجػػاالت الكيركمغناطيسػػية 

 (2)كالتي تؤثر عمى خبليا المخ.

 المواق  اإللكترونية: ـــ ثانياً 
 الفمسطينية:  اإللكترونيةالمواق   -1

يػة فػي فػي كقػت قريػب مػف بػدء الكسػائؿ العرباإلنترنػت لفمسػطيني عمػى د اإلعبلمػي االكجك بدأ 
، انسجامان مع الثكرة التكنكلكجيػة التػي غػزت العػالـ اإلنترنتعبر  الدخكؿ إلى دائرة النشر اإللكتركني

دراكػػان مػػف القػػائميف مػػف الصػػحؼ  ،أجمػػع، مكاكبػػة لمتقنيػػات الحديثػػة التػػي تكفرىػػا منجػػزات العصػػر كا 
 .   (3) الشعب ياهيحمية ىذه الصحؼ في نقؿ الكاقع المرير الذم ألى اإللكتركنية

، كالظػػػركؼ اإللكتركنػػػيبػػػالرغـ مػػػف اإلمكانػػػات المحػػػدكدة كنقػػػص الخبػػػرات فػػػي مجػػػاؿ النشػػػر 
السياسػػية كاالجتماعيػػة التػػي مػػر بيػػا الشػػعب الفمسػػطيني، فقػػد اسػػتطاعت ىػػذه الكسػػائؿ أف تجػػد ليػػا 

تأكد لمقائميف عمى ىذه الكسائؿ ما لئلنترنت مف أىمية في ، بعد أف ى شبكة اإلنترنتمكطن قدـ عم
مف دكر في سبيؿ التعريؼ بالقضية الفمسطينية، كمعاناة الشعب  تؤديومجاؿ اإلعبلـ، كما يمكف أف 

 (4).الفمسطيني

 اإللكتركنيػةكالخدمات التػي تقػدميا أصػبح ىنػاؾ العديػد مػف المكاقػع اإلنترنت كبتطكر شركات 
، فالعديد مف المؤسسات التجارية، كالسياسية، كاإلعبلمية، كالكطنية، اإلنترنتبكة الفمسطينية عمى ش

كاألكاديميػػة ليػػا مكاقػػع تعبػػر عػػف أىػػدافيا، كسياسػػتيا، كتعمػػؿ عمػػى شػػرح القضػػية الفمسػػطينية لمعػػالـ 

                                                           

 .188ص ،سابق مرج  الرقمية، كالتكنكلكجيا اإللكتركنية الصحافة الدليمي، محمد عبدالرازؽ 1) )
 .189ص ،سابقال مرج ال2) )
 كالدراسػات البحػكث معيػد: القاىرة) منشورة غيردكتوراه  رسالة ،مالفمسطينية لكتركنيةاإل الصحافةم ترباف، ماجد3) )

 .168ص( ـ2007 العربية، كالدراسات
 جامعػػة طمبػػة: السياسػػي كاالنتمػػاء التكجػػو عمػػى الفمسػػطينية اإلخباريػػة اإللكتركنيػػة المكاقػػع أثػػرم كردة، أبػػك أمػػيف4) )

 السياسػية، كالعمػـك االقتصػاد كميػة: نػابمس) منشـورة غيرماجستير  رسالة ،مـ2007 -ـ2000 نمكذجان  النجاح
 .84 -83ص ص( ـ2008
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عمػى الشػعب الفمسػطيني، كممثمػة فػي ذلػؾ سػيادة فمسػطيف  اإلسػرائيميأجمع، مخترقػة بػذلؾ الحصػار 
 (1)اء االفتراضي.في الفض

األمر الذم يجعؿ الحديث عف أرقاـ دقيقة ألعػداد المكاقػع الصػحفية الفمسػطينية الجديػدة عمػى 
، اإلنترنػتإلى حد ما، فبل يكجد تحديد دقيؽ لعدد المكاقع الصحفية الفمسطينية عمػى  ان صعباإلنترنت 

صػحفية كاإلخباريػة الفمسػطينية كلكف برغـ صعكبة تحديد عددىا إال أنو مف السيكلة تحديد المكاقع ال
 (2)المتميزة.

 (3):"معا"موق  وكالة  -أ 

تأسسػت  ،اإلخبارية ىي جزء مف مشبكة معػام، كىػي مؤسسػة إعبلميػة غيػر ربحيػة ممعامككالة 
ة فػػي عػػاـ مكقػػع ككالػػة ممعػػام اإلخباريػػبيػػدؼ تعزيػػز اإلعػػبلـ المسػػتقؿ فػػي فمسػػطيف، كمنػػذ انطػػبلؽ 

مػػف أكثػػر  دغتيف العربيػػة كاإلنجميزيػػة، كتعػػدار السػػاعة بػػالمدأبػػت عمػػى نشػػر األخبػػار عمػػى مػػ 2005
التي تنقؿ األخبار بحيادية، كمػا تقػدـ المكضػكعات المميػزة كالتحقيقػات الصػحفية  اإللكتركنيةالمكاقع 

كالتقػػػػارير اإلخباريػػػػة كالتحاليػػػػػؿ اإلخباريػػػػة كالمقػػػػاالت ، كتغطػػػػػي األخبػػػػار السياسػػػػية، كاالقتصػػػػػادية، 
، ككػػذلؾ آخػػر التطػػكرات فػػي كافػػة مػػف محافظػػات الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غػػزة كالثقافيػػة، كالرياضػػية

مػػف خػػبلؿ ترجمػػة مقتطفػػات مػػف الصػػحافة العبريػػة كتقػػدميا لقرائيػػا بالمغػػة العربيػػة،  اإلسػػرائيميالشػػأف 
 فإف ككالة معا تضع نصب أعينيا أف تستمر في خدمة المجتمع الفمسطيني كالدكلي.

 (4) موق  دنيا الوطن: -ب 

دنيا الكطف الكصكؿ إلى الصدارة مف خبلؿ تركيزىا عمى القضايا التي تيـ القػارئ استطاعت 
، كتعػػػد مػػػف أكائػػػؿ المكاقػػػع المسػػػتقمة التػػػي فتحػػػت بػػػاب المشػػػاركة 2003الفمسػػػطيني منػػػذ نشػػػأتيا عػػػاـ

بػػداء الػػرأم أمػػاـ الجميػػكر مػػف دكف أم قيػػكد، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تغطيتيػػا الصػػحفية الجريئػػة  كالحػكار كا 
ر المػكاد الصػحفية كالقصػص اإلخباريػة كالمػكاد التفاعميػة كالكسػائط كالفيػديكىات كالصػكر كالمؤثرة عب

كفػػتح بػػاب التعميقػػات كمشػػاركات القػػراء عمػػى مختمػػؼ المكضػػكعات كاألقسػػاـ فػػي المكقػػع، كفػػي العػػاـ 
بتكسعة نشاطيا؛ لمكاكبة األحداث العربية كالتركيز عمى  ـ قررت دنيا الكطف االنطبلؽ عربيان 2008

                                                           

 .113ص ،سابق مرج  الفمسطيني، اإللكتركني اإلعبلـ ترباف، ماجد1) )
 كاإلشػػباعات الجاريػػة األحػػداث لمتابعػػة اإللكتركنيػػة لمصػػحافة الفمسػػطينية الصػػفكة اسػػتخداماتم خمػػكؼ، محمػػكد2) )

 .6ص( ـ٦ََ٢ القاىرة، جامعة: القاىرة) منشورة غيرماجستير  رسالة ،مالمتحققة
 .ـ12/07/2015:بتاريخ ، http://www.maannews.net/arb/Default.aspx: الرابط ،معا وكالة موق 3))
 .ـ12/07/2015: بتاريخ ، http://www.alwatanvoice.com/abou: الرابط الوطن، دنيا موق 4) )
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لقضػػايا التػػي تيػػـ القػػارئ العربػػي كاسػػتطاعت اسػػتقطاب عػػدد قياسػػي مػػف القػػراء كالمتصػػفحيف لممكقػػع ا
مػف خػػبلؿ تغطيتيػػا الصػحفية ألىػػـ األحػػداث كالقضػػايا التػي تيػػـ القػػارئ العربػي، كتمكنػػت فػػي مطمػػع 

 .مف الكصكؿ إلى المركز األكؿ في فمسطيف كفؽ العداد العالمي لقياس الزكار ماليكسام 2013عاـ 

 (1) دائرة شؤون المفاوضات: موق  -ج 
ىػػك مكقػػع تػػابع لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية، كتػػـ تأسػػيس دائػػرة شػػؤكف المفاكضػػات فػػي عػػاـ 

كمنظمػػػة  اإلسػػػرائيمية، كذلػػػؾ لمتابعػػػة تطبيػػػؽ االتفػػػاؽ االنتقػػػالي المكقػػػع بػػػيف دكلػػػة االحػػػتبلؿ 1994
زيػادة الػدعـ لممكاقػؼ الفمسػطينية التحرير الفمسطينية، كتيدؼ دائرة شؤكف المفاكضات إلى تكضػيح ك 

حػػكؿ قضػػايا الكضػػع الػػدائـ كالمبػػادرات المرحميػػة، كحشػػد منظمػػات المجتمػػع المػػدني المحميػػة كالدكليػػة 
لمقيػػػاـ بنشػػػاطات لػػػدعـ ىػػػذه المكاقػػػؼ، كتكضػػػيح المكاقػػػؼ التفاكضػػػية الفمسػػػطينية لمكاجيػػػة الركايػػػات 

عديػػد مػػف النشػػاطات اإلعبلميػػة مثػػؿ نشػػر تعمػػؿ الػػدائرة عمػػى تحقيػػؽ أىػػدافيا مػػف خػػبلؿ الك المضػممة، 
ة، كنشػػر التقػػارير اإلعبلميػػة الصػػحيحة، الرئيسػػ اتعك قػػائؽ، كخػػرائط، كنشػػرات حػػكؿ المكضػػأكراؽ ح

 لتكزيع المكاد اإلعبلمية لدائرة شؤكف المفاكضات. اإللكتركنيككضع قائمة بعناكيف البريد 

 (2) اإلخبارية: "سما"وكالة  -د 

ضػػاءات إلػػى ف فمسػػطينية مسػػتقمة انطمػػؽ مكقعيػػا اإللكتركنػػيبػػاء كتعػػرؼ نفسػػيا بأنيػػا ككالػػة أن
ـ، كتيػػتـ ككالػػة مسػػمام بالشػػأف الفمسػػطيني كشػػأف االحػػتبلؿ 2005عػػاـ  ةالشػػبكة العنكبكتيػػة فػػي بدايػػ

فػػاؽ جديػدة كمتعػددة عبػر رؤيػػة آإلسػػبلمية كالدكليػة، مسػتيدفة فػتح كتقاطعاتيمػا العربيػة كا اإلسػرائيمي
مقػػارئ كالباحػػث صػػكرة حقيقيػػة كشػػاممة عػػف األكضػػاع الفمسػػطينية المختمفػػة تحميميػػة مكضػػكعية تقػػدـ ل

كتأثيراتيػػا  ،كتسػػمط األضػػكاء حػػكؿ أىػػـ القضػػايا كالػػرؤل كالمتغيػػرات التػػي تيػػتـ بالقضػػية الفمسػػطينية
 اإلقميمية الدكلية، كىك مكقع يأخذ دكر االستقبللية.

 (3) :"وفا"وكالة ا نباء الفمسطينية  -ه 

طينية ة التنفيذيػة لمنظمػػة التحريػر الفمسػطينية بإنشػاء ككالػة األنبػاء الفمسػػصػدر قػرار مػف المجنػ
ىيئػػػػة مسػػػػتقمة تتػػػػكلى ميمػػػػة التعبئػػػػة  اإلعبلميػػػػة كالتصػػػػدم ـ، بكصػػػػفيا 5/6/1972'كفػػػػا'، بتػػػػاريخ 

                                                           

 :بتاريخ ،http://www.nad-plo.org/arabic.php: طالراب ، المفاوضات شؤون دائرة موق 1) )
 .ـ12/07/2015

 :بتاريخ ، http://samanews.com/index.php?act=AboutUs:  الرابط ،سما وكالة موق 2) )
 .ـ10/07/2015/

 .ـ12/07/2015: بتاريخ ،http://www.wafa.ps/arabic:  الرابط ،وفا وكالة موق 3) )
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لمكاجيػة الدعايػػة المعاديػة كلتكػػكف منبػران مسػػتقبلن يتػكلى نقػػؿ األحػداث الكطنيػػة بعيػدان عػػف أم كصػػاية  
ىػػذا القػػرار ىػػك اإلطػػار القػػانكني الػػذم يحكػػـ عمػػؿ الككالػػة حتػػى اليػػكـ، كتػػـ االنتقػػاؿ مػػف أك تبعيػػة، ك 

 دـ، كتعػػ1999ط عػػاـ ، فػػي أكاسػػاإلنترنػػتإصػػدار نشػػرات الككالػػة المطبكعػػة إلػػى البػػث عبػػر شػػبكة 
ان لؤلخبار في الصحؼ اليكمية الصادرة مف الضفة الغربية، ككذلؾ تعتمد عمييا ككاالت مصدران رئيس

 اء في نقؿ ركاية السمطة لؤلحداث.األنب
 (1) وكالة الصحافة الفمسطينية صفا: -و 

ىي كاحدة مف ككاالت األنباء الفمسطينية العاممة عمى تغطية الخبر الفمسػطيني كتطكراتػو فػي 
كتتخػذ )صػػػفا( مػػف مدينػة غػػزة مقػػران ليػػا، ـ، 2007عػػاـ  تأسسػػتكافػة،  محافظػات الػػكطف الفمسػػطيني

مى فريؽ عمؿ مف عشرات المراسميف كالمحػرريف فػي القػدس كالضػفة الغربيػة لكنيا تعمؿ باالعتماد ع
كقطػػػػاع غػػػػزة، باإلضػػػػافة إلػػػػى حضػػػػكر فػػػػي مخيمػػػػات الشػػػػتات خػػػػارج  48كاألراضػػػػي المحتمػػػػة عػػػػاـ 

، كتبتعػػد عػػف تجػػريح األفػػراد كافػػة فمسػػطيف، كتقػػـك مصػػفام فػػي تغطيتيػػا عمػػى احتػػراـ اآلراء كالمكاقػػؼ
اني الكحػػدة الكطنيػػة كالحػػكار كاالحتػػراـ المتبػػادؿ، كاالعتمػػاد عمػػى كالييئػػات كالمؤسسػػات، كترسػػخ معػػ

األدلة كالبراىيف كالكثائؽ، إلى جانب االلتزاـ بالتقاليػد الفمسػطينية كالعربيػة األصػيمة، كااللتػزاـ بقػكانيف 
 الصحافة الفمسطينية المعمكؿ بيا.

 (2) وكالة فمسطين اليوم اإلخبارية: -ز 

التطػػػػكرات الحاصػػػػمة فػػػػي اإلعػػػػبلـ  سػػػػعى لمكاكبػػػػة كػػػػؿي ـ، كىػػػػ2003أكاخػػػػر العػػػػاـ  تتأسسػػػػ
كقػػد تجمػػى ذلػػؾ فػػي تطػػكير الصػػفحة لتشػػمؿ الفنػػكف الصػػحفية ككسػػائؿ اإلعػػبلـ  ،الحػػديث اإللكتركنػػي

في  كبيران  األمر الذم أعطى الككالة زخمان  ؛التكيتر ـالفيسبكؾ أ ـكاء أكاف اليكتيكب أالحديث كافة س
 مية كالدكلية لتصبح الككالة مف أىـ المكاقع الفمسطينية.األكساط اإلعبلمية العربية كاإلسبل

 (3) موق  وطن لألنباء: -ح 

عبلميػة إكىػك جػزء مػف منظكمػة  ،عبلـ كطنػي ديمػكقراطيإخبارم مستقؿ يسعى لتقديـ إمكقع 
عبلـ، كطف لئلنتاج التمفزيكنيم ، تيتـ بكؿ كىي م تمفزيكف كطف، مركز كطف لئل تجتيد لبلرتقاء بيا

القضػػػػية الفمسػػػػطينية مػػػػف مسػػػػتجدات كتطػػػػكرات، سياسػػػػية كاقتصػػػػاديةن كحقكقيػػػػةن كثقافيػػػػة مػػػػا يػػػػرتبط ب
سػرل كالقػدس ابتنا كػالبلجئيف، كحػؽ العػكدة كاأللى االىتماـ بالقضايا المرتبطة بثك إضافة إكرياضية، 

                                                           

 .ـ10/07/2015: بتاريخ ،http://safa.ps/general/adv: طالراب ،صفا وكالة موق 1) )
 .ـ12/07/2015: بتاريخ ،http://www.paltoday.ps:  الرابط ،اليوم فمسطين وكالة موق 2) )
 .ـ13/07/2015: بتاريخ ، http://www.wattan.tv ،لألنباء وطن موق 3) )
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حػػكؿ كػػؿ مػػا يتعمػػؽ  ةيغػػدك مرجعػػان ميمػػان يتمتػػع بمصػػداقيكمقاكمػػة الجػػدار، تيػػدؼ لتطػػكير مكقعيػػا ل
رؼ تٌعػػػكيتػػيح مكقػػع كطػػف لؤلنبػػاء الفرصػػة لة الفمسػػطينية كتػػاريخ شػػعبيا كثقافتػػو كحضػػػارتو، بالقضػػي

خبػػػػػار فمسػػػػػػطيف السياسػػػػػػية كاالقتصػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػة كالثقافيػػػػػػة بالصػػػػػكت كالصػػػػػػكرة عػػػػػػف طريػػػػػػؽ أ
(www.wattan.tv)، ة التػػػػي زيػػػػاحيػػػػث يمكػػػػف متابعػػػػة التقػػػػارير كالمقػػػػاببلت المتمفػػػػزة كالبػػػػرامج التمف

 تنتجيا.

 واق  اإللكترونية العربية: الم -2
 (1) موق  الجزيرة نت: -أ 

كتربػػػع عمػػػى عػػػرش المكاقػػػع  ،اسػػػتطاع مكقػػػع الجزيػػػرة نػػػت أف ينمػػػك بػػػاطراد 2001منػػػذ عػػػاـ 
خدمة إخبارية متنكعة تشمؿ األخبار كالتغطيات الخاصة كالتفاعبلت الحية  مقدمان  ،اإلخبارية العربية

ككذلؾ ما  ،اإللكتركنيبرة التي اكتسبيا في مجاؿ اإلعبلـ مف الخ مستفيدان  ،كالبث الحي لقناة الجزيرة
تقدمو الجزيرة مف إضافات نكعية لئلعػبلـ العربػي، كصػمـ المكقػع ليصػبح شػبكة مكاقػع تػكفر لمػزكار 

م حيػػػػث تقػػػػدـ تغطيػػػػة شػػػػاممة لؤلحػػػػداث اإللكتركنػػػػيكىػػػػي ماألخبػػػػار كالمعرفػػػػة كالفضػػػػائية ،كالتسػػػػكؽ 
المعرفة عف طريؽ التحميؿ كالبحث العممي كالدراسػات المعمقػة، كتطكراتيا عمى مدار الساعة، كتقدـ 

كعرض ما تبثو قناة الجزيرة، كيحتفظ بسجبلت كاممة لما تنتجو القنػاة فػي قاعػدة بيانػات ضػخمة يػتـ 
كيػػتـ عبػػره التػػركيج لبيػػع الخػػدمات  اإللكتركنػػي،تكفيرىػػا لمػػزكار، باإلضػػافة إلػػى أداة الجزيػػرة لمتسػػكيؽ 

ت القناة عمكمان، كترتبط ىذه المكاقع األربعة ببكابة تكضح آخر كأىـ مػا ينشػر فػي اإلخبارية كلمنتجا
 كؿ مكقع مف ىذه المكاقع.

  موق  العربية نت: -ب 

، ككجيػة اإلنترنػت، ليصبح كاجية لقناة العربيػة عمػى 2004انطمؽ مكقع العربية نت في عاـ 
كمتابعتيا، مما أدل إلػى زيػادة  المشاىد لمحصكؿ عمى تفاصيؿ أكثر لممكضكعات كالتقارير كالصكر

  (2). غير مسبكقة في زيارات المكقع

كيضػػـ مكقػػع مالعربيػػة. نػػتم أقسػػامان كزكايػػا يمكنػػؾ مػػف خبلليػػا أف تتعػػرؼ عمػػى كػػؿ مػػا ينشػػر 
ة أيضػػػان قسػػػـ ماختيػػػارات القػػػراءم، حيػػػث كانػػػت المكقػػػع، كيكجػػػد عمػػػى الصػػػفحة الرئيسػػػعمػػػى صػػػفحات 

ثارة لمتعميقاتم مالعربية. نتم أكؿ مكقع عربي أتاح ، كيكجد أيضان خاصية مأكثر المكضكعات قراءة كا 
قسػػػـ معػػػرب كعػػػالـم كيػػػتـ فيػػػو نشػػػر األخبػػػار كالمقػػػاالت كالتقػػػارير السياسػػػية  ةعمػػػى الصػػػفحة الرئيسػػػ
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المتعمقػػػػة بمنطقػػػػة الشػػػػرؽ األكسػػػػط كالعػػػػالـ العربػػػػي، باإلضػػػػافة لؤلرشػػػػيؼ الكامػػػػؿ لؤلخبػػػػار كالتقػػػػارير 
مػػى المكقػػع، كمػػا أنشػػأ المكقػػع صػػفحة خاصػػة لمسػػعكدية، حيػػث ينشػػر فييػػا كالمقػػاالت المتعمقػػة بيػػا ع

األخبػػار المتعمقػػة بالسػػعكدية مػػف مختمػػؼ منػػاطؽ المممكػػة كعمػػى مػػدار السػػاعة، كأنشػػأ أيضػػان صػػفحة 
خاصػػة لممغػػػرب العربػػػي باإلضػػافة إلػػػى العديػػػد مػػف الصػػػفحات المتخصصػػػة مثػػؿ صػػػفحة الرياضػػػة، 

فة كفف، إلى جانب ذلؾ يقدـ المكقع خدمات إضػافية متعػددة كطب كصحة، ك العربية استايؿ، ك ثقا
مثػػؿ برنػػامج م نكافػػذم كمالعربيػػة بكدكاسػػتم كمعمػػى خطػػى العػػربم، كمدراسػػات العربيػػةم كمالعػػرب فػػي 

   (1) أميركام.

كيتميػػػز المكقػػػع بخدمػػػة آخػػػر األخبػػػار التػػػي تمكػػػف الجميػػػكر مػػػف متابعػػػة أخبػػػار العػػػالـ ككػػػؿ 
ة إرسػػاؿ األخبػػار عمػػى الجػػكاؿ مباشػػرة؛ ممػػا يجعػػؿ الجميػػكر عمػػى إضػػافات المكقػػع مػػف خػػبلؿ خدمػػ
.  (2) ارتباط بأىـ األحداث طكاؿ اليـك

 موق  محيط: -ج 

، اإلنترنػتة الرائػدة فػي العػالـ العربػي عمػى بػة الرئيسػالبكا« محػيط»تيعد شػبكة اإلعػبلـ العربيػة 
م، كيقػػع مقػػر كمممككػػة مػػف قبػػؿ مأر  1997كالتػػي تعمػػؿ منػػذ عػػاـ  فػػي مدينػػة دبػػي  ه الػػرئيسابيػػا إف فػػكـر

لئلعػػبلـ باإلمػػػارات العربيػػػة المتحػػػدة، بينمػػػا تعمػػػؿ كحػػػدات التحريػػػر كالتقنيػػػة مػػػف العاصػػػمة المصػػػرية 
صحفي كمحرر كفني،  100القاىرة، كقد قامت بتشكيؿ فريؽ تحرير يتمتع بالخبرة الكاسعة يزيد عف 

يف العػػػرب، كتضػػػـ شػػػبكة كيحظػػػى بػػػدعـ اسػػػتراتيجي قػػػكم مػػػف شػػػريحة كاسػػػعة مػػػف القػػػراء كالمسػػػتخدم
، تغطػي ىػذه المكاقػع مجمكعػة كبيػرة مػف المكضػكعات، متنكعػان  مكقعػان  60« محػيط»اإلعبلـ العربيػة 

التي تشمؿ التغطيػة المتكاصػمة لؤلخبػار العامػة كالرياضػية كاالقتصػادية كالثقافيػة كالتكنكلكجيػا كالفػف، 
أسػػعار العمػػبلت كالبكرصػػة كأكقػػات إضػػافة إلػػى المكاقػػع الخدميػػة كػػدليؿ الفضػػائيات كحالػػة الطقػػس ك 

  (3) الصبلة.

عمػػى رصػػيد كبيػػر مػػف االشػػتراكات فػػي  اإللكتركنػػيكيعتمػػد مكقػػع محػػيط فػػي إنتاجػػو لممحتػػكل 
كمػا يسػتفيد  (4)،ان محميػ باإلضػافة إلػى أكثػر مػف خمسػيف مراسػبلن  ،الككاالت اإلخباريػة العربيػة كالدكليػة

كالتػػي تضػػـ اآلالؼ مػػف الممفػػات حػػكؿ مختمػػؼ  ،ؤسسػػةفرة داخػػؿ المامػػف اإلمكانيػػات التكثيقيػػة المتػػك 
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كىك ما يعزز  ،القضايا، كيتيح المكقع فرصة تعميؽ القراء عمى األخبار الرئيسة في األقساـ المختمفة
 (1). مف قيـ التفاعمية داخؿ المكقع

 (2) :موق  اليوم الساب  -د 
شػػػػركة مالمصػػػػرية ماليػػػػـك السػػػػابعم صػػػػحيفة إخباريػػػػة إلكتركنيػػػػة يكميػػػػة شػػػػاممة، تصػػػػدر عػػػػف ال

، كتعمؿ ماليـك السابعم عمى 2011مايك  31لمصحافة كالنشر كاإلعبلفم، كصدرت يكميان ابتداء مف 
مكقعيا اليكمي كفى صحيفتيا اليكمية، كفؽ القكاعد المينية األصػيمة لمينػة الصػحافة، كالتػي تعطػى 

ة، كعمػػؽ فػػي التحميػػؿ، األكلكيػػة فػػي صػػناعة الصػػحافة إلنتػػاج األخبػػار كالمعمكمػػات بمصػػداقية مطمقػػ
رؤية اإليماف العميؽ كالصاـر بأسس الدكلة المدنية التػي تجعػؿ  إلىكشفافية في المعمكمات، كتستند 

 مػف دكفلمكصكؿ إلى قرائيا، كذلػؾ  أساسيان  مف القانكف المرجعية األكلى، كتضع ىذه األكلكية جسران 
 أك طائفية مسبقة. ،بيةأك مذى ،أك انحيازات عقائدية ،أك حزبية ،انتماءات سياسية

 المواق  اإللكترونية ا جنبية:  -3
 (3)روسيا اليوم: -أ 

، كيقكـ بنشر التقارير التي تبث في نشرات األخبا ر، ككذلؾ يتبع المكقع قناة ركسيا اليـك
اة باإلضافة إلمكانية متابعة البث المباشر لمقن ،ممكاد اإلعبلمية التي تبثيا القناة كافةلتسجيبلت 
القناة االطبلع عمى برامجيا عبر مكقعيا، كما يقدـ المكقع العديد  ك، كما يستطيع متابععمى المكقع

مف الخدمات كمنيا، دليؿ الجامعات الركسية، دركس المغة الركسية، المكتبة الركسية، باإلضافة 
 كغيرىا. ةن ت ركسيا اليكـ: كىك منتدل سياسي، يضـ أقسامان متنكعإلى منتديا

  (4) :24موق  فرنسا  -ب 

 24، مجمكعة إعبلمية تضـ كبلن مف تمفزيكف فرانس اإللكتركني 24يتبع مكقع فرنسا 
ذاعة مكنت كارلك الدكلية، كيعتمد مكق ذاعة فرنسا الدكلية، كا  ع فرنسا الناطؽ بثبلث لغات، كا 

عبلمية الكاسعة في جمع األخبار في سائر أنحاء العالـ مف خبلؿ عمى مصادر المجمكعة اإل24
فييف، الذيف يتبادلكف الخبرات فيما بينيـ، كمكاتب المراسميف التي تغطي جميع أنحاء مئات الصح

العالـ، حيث يقدـ المكقع  لمتابعيو مجمكعة مف األخبار كالمعمكمات التي تشمؿ العديد مف الزكايا 
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ت منيا األخبار، كالتحقيقات، كقراءة في الصحافة، كالنشرة اإلعبلمية، كبيانات صحفية، كتنكييا
مثؿ: خدمة البث الحي، نشرة  ،قانكنية، كالبرامج المختمفة، باإلضافة إلى العديد مف الخدمات

 األخبار، الطقس، االقتصاد، كغيرىا.

 ب  ب  س  عرب : -ج 
، كيعمؿ المكقع عمى تجديد محتكاه 1997أكؿ ظيكر لمكقع بي بي سي عربي كاف عاـ 

خبارم إلى أقساـ متخصصة حسب اىتمامات بصكرة دكرية عمى مدار الساعة، كيقسـ المحتكل اإل
 (1)الجميكر.

عبلمية تطمقيا بي بي سي بمغة غير اإلنجميزية، إبي سي العربية أكبر كأقدـ خدمة  كتعد بي
جمع األخبار في سائر  مفكيعتمد  مكقع بي بي سي العربية عمى مصادر بي بي سي الكاسعة 

شاركة مع خدمات المؤسسات اإلعبلمية األخرل كيقدـ المكقع خدماتو مف خبلؿ المأنحاء العالـ، 
كمف ىذه المؤسسات التي تتشارؾ معيا، قناة الجزيرة الفضائية، كشركة يكتيكب، كمكقع السفير 
المبنانية، كمكقع البكابة، كمكقع ببلنيت أرابيا؛ حيث تقـك ىذه المكاقع بتقديـ أخبار لمكقع البي بي 

 (2) سي.

، إلى جانب نحك مميكف مميكف شخص شيريان  21ف يزكر مكقع بي بي سي  أكثر مك 
قباؿ عمى زيارة مكقع بي بي سي ف اإلأكنصؼ المميكف مستخدـ منفرد لممكقع، كأكضحت التجارب 

كمطمع  2008زمات كالحركب، مثؿ الحرب عمى غزة في نياية كقات األأالعربية يرتفع في 
 (3). سي العربية بيف زكارهلى الثقة التي حاز عمييا مكقع بي بي إ، كيرجع ىذا 2009

 ن عرب :إن إس   -د 

تـ تأسيسو عاـ  ،السي إف إف العربية ىك مكقع إخبارم عربي تابع لككالة سي إف إف
، كيتـ تحديثو عمى مدار الساعة بتطكرات األحداث ى المكقع بتقديـ األخبار الدكليةـ، كييعن2000

رات العربية المتحدة، مكيشرؼ عمى المكقع العالمية، يىقع مقر الككالة في مدينة دبي بدكلة اإلما
مجمكعة مف الصحفييف المتمرسيف ممف ليـ خبرات طكيمة في الحقؿ اإلعبلمي بالمنطقة، كيأتي 

في العالـ،  CNNعمؿ ىذا الفريؽ الصحفي كجزء مٌكمؿ لزمبلئيـ العامميف بالمراكز الرئيسة لشبكة 
بالمغة اإلنجميزية في كؿ مف أكركبا  CNN األخرل التي تصدر عف اإللكتركنيةككذلؾ لممكاقع 
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كىكنغ ككنغ كالكاليات المتحدة، كيشارؾ في دعـ المكقع باألخبار كالمعمكمات شبكة مف المراسميف 
 (1) .الصحفييف المنتشريف في مكاقع األحداث بمختمؼ أنحاء العالـ

كاالقتصاد  كيضـ المكقع أقسامان مختمفة تغطي األخبار الدكلية كأخبار الشرؽ األكسط
ت الخاصة. كما كالعمكـ كالتكنكلكجيا كالرياضة كالمنكعات، باإلضافة إلى التقارير الفيديكية كالممفا

استطبلعات الرأم العامة حكؿ أسكاؽ الماؿ في الدكؿ العربية، كييجرم المكقع  ان يىبث تقريران يكمي
  (2)السياسية الساخنة. كعاتضحكؿ المك 

 رائيمية: المواق  اإللكترونية اإلس -4
 (3) إسرائيل بالعربية:موق   -1

ىك مكقػع إسػرائيمي نػاطؽ بالمغػة العربيػة كمكجػو إلػى العػالـ العربػي،  مإسرائيؿ بالعربيةممكقع 
 ،لؤلحػداث اإلسػرائيمية، كىػك مكقػع متشػدد ينقػؿ الركايػة اإلسػرائيميىدفو عكس صكرة دكلػة االحػتبلؿ 
، كيقػدـ المكقػع اإلسػرائيمي - لصراع الفمسػطينياألكسط، كقضايا اكينشر مقاالت عف أزمات الشرؽ 

، كثػائؽ كمعمكمػات مإسػرائيؿمخػر أخبػار آبرامجو بالمغة العربيػة مػف خػبلؿ مجمكعػة مػف الزكايػا منيػا 
تاريخية، أقبلـ القراء، كالفف، كيقدـ المكقع العديػد مػف الخػدمات مثػؿ تعمػـ العبريػة، أسػعار العمػبلت، 

 كغيرىا.  اإلسرائيميةت كالمكاقع أفبلـ إسرائيمية كقائمة بالقنكا

 (4) موق  بانوراما أون لين: -2
ـ، كىػػك يسػػعى لمكاكبػػة كػػؿ التطػػكرات الحاصػػمة 2003تأسػػس مكقػػع بانكرامػػا أكف اليػػف عػػاـ 

الحػػديث، يقػػدـ خدماتػػو لتغطيػػة احتياجػػات السػػكاف العػػرب الفمسػػطينييف فػػي  اإللكتركنػػيفػػي اإلعػػبلـ 
ك مسػػػػػتكل أل التمحػػػػػكر الػػػػػداخؿ(، سػػػػػكاء مػػػػػف حيػػػػػث مسػػػػػتك  كة االحػػػػػتبلؿ اإلسػػػػػرائيمي )فمسػػػػػطينيدكلػػػػػ

لى جانب  الزكار مف العالـ العربي كالعالـ الغربي، كىك مكقع متطكر يعرض لمجميكر إالمضاميف، 
لمختمػػؼ مجػػاالت الحيػػاة فػػي المجتمػػع العربػػي، كتتعػػدد مجػػاالت  ،تغطيػػة كاسػػعة عمػػى مػػدار السػػاعة

خبػػار مػػف الػػببلد كالعػػالـ، أخبػػار السػػاعة، ثقافػػة كفػػف، ألمكقػػع بانكرامػػا أكف اليػػف، مثػػؿ ا التغطيػػة فػػي

                                                           

ــ  1)) ــة أن أن ســ  موق ــى عربي  تػػاريخ ،https://plus.google.com/+cnnarabic/about: بمــس جوجــل عم
 .ـ21/7/2015 :لزيارةا

 .ـ21/7/2015:الزيارة تاريخ ،http://cutt.us/gGnu :ويكبيديا موسوعة2) )
 .ـ21/07/2015: بتاريخ ،/http://www.israelinarabic.com ،بالعربية إسرائيل موق 3) )
 .ـ23/07/2015: بتاريخ ،/lhttp://www.panet.co.i ،لين أون بانوراما موق  )4)

http://www.panet.co.il/
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مػػف الخػػدمات مثػػؿ اسػػتطبلعات  كرياضػػة، كعػػالـ األبػػراج كأحػػكاؿ الطقػػس، كمػػا يعػػرض المكقػػع عػػددان 
 بالمغة العربية. ان الرأم، كممحؽ السيارات، كاأللعاب التفاعمية كأرشيف

 (1)صوت إسرائيل)عربيل(: موق   -3
، كىػػػي مإسػػػرائيؿمذاعػػػة كالتمفزيػػػكف العامػػػة فػػػي لسػػػمطة اإل ىػػػك مكقػػػع تػػػابعم سػػػرائيؿمإصػػػكت 

مػػف أجػػؿ خدمػػة المػػكاطنيف العػػرب فػػي بػػث بالمغػػة العربيػػة تمؤسسػػة عمكميػػة مسػػتقمة عػػف الحككمػػة، 
كالشػػػعكب العربيػػػة  اإلسػػػرائيميسػػػرائيؿ كفػػػي سػػػبيؿ تعزيػػػز التفػػػاىـ كالسػػػبلـ مػػػا بػػػيف دكلػػػة االحػػػتبلؿ إ

 سػبع عشػرةحيث يقػدـ لمسػتمعيو  ،ساعة 24العربية عمى مدار المجاكرة، يقدـ المكقع برامجو بالمغة 
خػر األخبػار، كالمحميػات، آمف خبلؿ مجمكعػة مػف الزكايػا منيػا خبارية كثقافية إكبرامج  ،خبارأنشرة 

: مثػػؿ ،كممفػػات شػػرؽ أكسػػطية سػػاخنة، كدكليػػات، كالثقافػػة كالفػػف، كمػػا يعػػرض العديػػد مػػف الخػػدمات
كاألحػػكاؿ الجكيػة كغيرىػا، يعمػػؿ  اإلسػرائيميكالتمفزيػكف  مرائيؿإسػػمعػرض الئحػة ببػػرامج إذاعػة صػكت 

 خبػار، كالمراسػمكف، كمحػرركمػنيـ محػررك األ مكظفػان  120 نحػكبالمغػة العربيػة  مإسػرائيؿمفي صكت 
 نتاج، كالمذيعكف، كالمكظفكف كغيرىـ.البرامج، كالمنتجكف، كمساعدك اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ـ23/07/2015: بتاريخ ،/http://www.iba.org.il/arabil ،إسرائيل صوت  موق 1) )
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 المبحث الثان 
 اإلسرائيمية - يةقضية المفاوضات الفمسطين

 النضػاؿ مسػيرة فػي نكعيػة انعطػاؼ نقطة اإلسرائيمية - قضية المفاكضات الفمسطينية تمثؿ
تجمياتيػا  أبػرز لعػؿ حركػات التحػرر الػكطني، عمػى ليػا تػداعياتيا الخطيػرة كػاف الفمسػطيني، الػكطني
عػدة قػرارات أجنػدتيا، كتبنػي برنػامج المفاكضػات عمػى قا فػي المسػمح العمػؿ ككظيفػة مكانػة تراجػع

 الشرعية الدكلية.   

كتطكر مفيـك  ،كأنكاعيا كخصائصيا المفاكضات، مفيكـ المبحث، ىذا في الدراسةت تناكلك 
 المفاكضات في الفكر السياسي الفمسطيني.

 :ماىية المفاوضات ـــ أولً 
 مفيوم المفاوضات: -1

، : المفاوضــات لغــة ػػةي : تبػػادؿ  ميفاكىضػػة: اسػػـ، كالجمػػع : ميفاكضػػات، كالمصػػدر فػػاكضى كالميفىاكضى
مىػػػى  (1)الػػػرمٍأم مػػػع ذكم الشػػػٍأف فيػػػو ، بغيػػػةى الكصػػػكؿ ًإلػػػى تسػػػكية كات فػػػاؽ، ـٍ عى : ًاٍسػػػتىقىرم رىٍأييييػػػ كتىفىػػػاكىضى

ؿ   .التمفىاكيًض ًلحى ؿي ، التمشىاكيري ، التمبىاحيثي ، التمدىاكي ـٍ  (2) ًنزىاًعًي

 مما قىًضيمةو  أىكٍ  ىىاـ   أىٍمرو  ًفي يىتىفىاكىضي  مىفٍ :  ًرعه بىا ميفىاًكضه  فىاكىضى  ًمف فاعؿ اسـ،: ميفاًكض
كىرىد . أىٍخذو  ًإلىى تىٍحتىاجي 

 (3) 

وي  ميفاكىض كالمفعكؿ ، ميفاًكض فيك ، ميفاكىضةن  ، يفاكض فاكضى  فعؿ،: فاكىضى   في فىاكضى
، فىكمضى إليو األمر: ردهي إليوك  (4) ،كات فاؽ تسكية ًإلى الكصكؿ بيٍغيىةى  فيو الرٍأمى  بادلو:  مفاكضة األىمر

، أك مختمط بعضييـ ببعض، كأمريىيـ  ًئيس ليـ، أك ميتفىر قيكفى ى، كسىكرىل: ميتساكيكفى ال رى كقكـ فكضى
ى بينيـ.  (5) فىكضى

                                                           

 مسػاىمة شػركة مصػر مطبعػة: القػاىرة) 2ج ،العربيـة المغة مجم : الوسيط المعجم كآخركف، مصطفى، إبراىيـ1) )
 .712ص( ـ1961مصرية،

 .2015/03/22: الزيارة تاريخ ،http://cutt.us/gqZLH:  تركنياإللك الرابط عبر متاح ،المعان  مجم 2) )
 المرج  السابق نفسة. المعاني، مجمع3) )
 .712صالمرج  السابق،  كآخركف، مصطفى، إبراىيـ4) )
 .651ص (ـ2005)بيركت: مؤسسة الرسالة، 8، طالقاموس المحيط، مآبادالفيركز مجد الديف محمد 5) )
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عممية المفاكضات ىي عممية متداخمػة بػيف طػرفيف أك أكثػر بيػدؼ الكصػكؿ : اصطالحاً  المفاوضات
ك مسائؿ تتضمف مصالح مشتركة، أك خبلفػات، كتسػعى األطػراؼ إلى أرضية مشتركة حكؿ مسألة أ

كىي نكع مػف  ،(1)مف خبلليا لمتكصؿ إلى اتفاؽ مقبكؿ يتـ احترامو مف األطراؼ المتفاكضة جميعيا
الحكار أك تبادؿ االقتراحات بيف طرفيف أك أكثػر بيػدؼ التكصػؿ مإلػى اتفػاؽ يػؤدم إلػى حسػـ قضػية 

تحقيػؽ األىػداؼ كالحفػاظ عمػى  وعػدة أطػراؼ، كىػي فػي الكقػت نفسػأك قضايا نزاعية بيف طرفيف أك 
 (2)المصالح المشتركة فيما بينيـم.

فالمفاكضػػات ىػػي عمميػػة تبػػادؿ لػػآلراء كعػػرض لكجيػػات النظػػر، سػػعيان  لحػػؿ مشػػكمة معمقػػة 
مف جميع األطراؼ المتفاكضة، كذلؾ مف خبلؿ التنازؿ عػف كػؿ أك بعػض القضػايا غيػر  مقبكالن  حبلن 

ة، أك قبػػكؿ  الحمػػكؿ الكسػػط بشػػأنيا مػػع التمسػػؾ فػػي الكقػػت نفسػػو بالقضػػايا الجكىريػػة كعػػدـ الجكىريػػ
 (3)تقديـ تنازالت بشأنيا.

ف المفاكضػػػػات ىػػػػي مناقشػػػػة بػػػػيف طػػػػرفيف تربطيمػػػػا مصػػػػمحة مشػػػػتركة، إكمػػػػا يمكػػػػف القػػػػكؿ 
كتسػػتيدؼ التكصػػؿ إلػػى اتفػػاؽو مػػرضو يسػػيـ فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ، كقػػد تػػتـ بأسػػمكب مباشػػر أك غيػػر 

 (4)مباشر.

عديػػدة، باعتبػػار أف التفػػاكض كغيػره مػػف الفنػػكف االجتماعيػػة كالتطبيقيػػة،  تعريفػػاتكلمتفػاكض 
كممػػػا تطػػػكرت زادت تعاريفيػػػا، فػػػالتعريؼ مػػػا ىػػػك إال تحديػػػد لؤلىػػػداؼ العامػػػة كالكسػػػائؿ كاألسػػػاليب، 

 (5)تختمؼ مف خبير إلى خبير كمف زمف إلى آخر.

سػمكب الػذم يػدير بػو السػفراء كمبعكثػك العبلقػات كيذىب آخركف إلى أف المفاكضات ىي األ
الدكلية المحادثات مػف أجػؿ عقػد اتفػاؽ ىدنػة أك صػمح، كىػك عمػؿ الرجػؿ الدبمكماسػي، أك أف تػدخيؿ 

                                                           

 .21ص( ـ2008 الكطنية، النجاح جامعة: نابمس) 1ط ،اوضاتمف الحياة عريقات، صائب1) )
 مكتبػػة: اإلسػكندرية) 7ط ،وا عمــال الحيــاة فـ  الفعــال التفــاوض سػعد، حػػزيف جػرميف ك عفيفػػي محمػد صػديؽ2) )

 .13ص( ـ2003 لمنشر، شمس عيف
 القـوم  قتصـادال مسـتوى عمـى ا زمـات لحـل اداري اقتصـادي مـنيج األزمػات، إدارة الخضػيرم، أحمد محسف3) )

 .5ص( ـ1993 مدبكلي، مكتبة: القاىرة) 1ط ،القتصادية والوحدة
 .17ص( ـ1992 خالد، الممؾ مكقع: الرياض) العربية الدائرة ف  السعودية السياسة الزىراني، أحمد4) )

 (ـ1993،كالتكزيػع كالنشػر لمدراسات الجامعية المؤسسة: بيركت) 1ط ،العامة والعالقات التفاوض الحسف، حسف5) 
 .11ص (ـ1993،كالتكزيع
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فػػػػي حػػػػكار أك نقػػػػاش مػػػػع طػػػػرؼ أك أطػػػػراؼ أخػػػػرل بيػػػػدؼ الكصػػػػكؿ إلػػػػى اتفػػػػاؽ يرضػػػػي األطػػػػراؼ 
 (1) المتفاكضة، كيضمف ليا الحد األدنى المقبكؿ مف المكاسب.

كمف خبلؿ عرض المعنى المغكم كاالصطبلحي يتضح أف مفيـك التفػاكض يمكػف أف يتسػع 
أك يضيؽ حسب الزاكية التي ينظر إليو مف خبلليا، فقػد ينظػر لػو عمػى أنػو جيػد دبمكماسػي، كبػذلؾ 
تككف عممية التفاكض حكران عمى الدبمكماسييف كممثمي الدكؿ، كذلؾ بيدؼ إيجاد حؿ لمشػكمة مػا أك 

بعمميػة حػكار أك نقػاش  تفاؽ بػيف فػريقيف متحػاربيف، كقػد يمتػد مفيػكـ التفػاكض ليكػكف متصػبلن إيجاد ا
بػػيف طػػرفيف أك اكثػػر بيػػنيـ تعػػارض فػػي كجيػػات نظػػرىـ بخصػػكص مسػػألة مػػا، أك تنػػازع لممصػػالح 

 المتنازعػة األطػراؼ بػيف العامػة بيػدؼ الكصػكؿ التفػاؽ ينيػي التػكتر القػائـ بيػنيـ كيحقػؽ المصػمحة
 .ما قضية عمى

 العممية التفاوضية:  متطمبات -2
كافر فييػػػا عػػػدة تتػػػلعمميػػػة المفاكضػػػات، كأف  المناسػػػبة كالتكتيكػػػات االسػػػتراتيجياتيجػػػب كضػػػع 

 (2) :في تتمثؿ ،متطمبات
 كاكتشػػاؼ فييػػا، المػػؤثرة كالعكامػػؿ عناصػػرىا عمػػى كالتعػػرؼ التفاكضػػية القضػػية تشػػخيص -أ 

 لبػػػدء المشػػػتركة األرضػػػية لتكػػػكف لح،المصػػػا التقػػػاء لنقطػػػة لمكصػػػكؿ اآلخػػػر الطػػػرؼ نكايػػػا
 .المفاكضات

 .التفاكضية العممية لبدء المناسب المناخ تكفير أك التفاكضي، المناخ تييئة  -ب
 لحػػؿ الكحيػػد الطريػػؽىػػك  التفػػاكض بػػأف القتنػػاعيـ لمتفػػاكض، المتنازعػػة األطػػراؼ قبػػكؿ -ج

 .القائـ النزاع
 كالتكتيكػػات االسػػتراتيجيات كاختيػػار يةالتفاكضػػ األطػػراؼ كتحديػػد التفػػاكض، عمميػػة بػػدء  -د

 .المناسبة
 غيػػػر يكػػػكف كقػػػد األطػػػراؼ، عميػػػو تكقػػػع مكتػػػكب اتفػػػاؽ شػػػكؿ يأخػػػذ قػػػد التفػػػاؽ التكصػػػؿ -ق 

 تحقيػػػؽ مػػػف لمتأكػػػد المعػػػايير كتسػػػتخدـ التفػػػاكض، عمميػػػة نتػػػائج كمتابعػػػة تقػػػكيـ مكتػػػكب،
 .التفاكضية األىداؼ

                                                           

 بػدكف كالتكزيػع، لمنشػر اليػبلؿ مكتبػة: القػاىرة)  الحترافـ  التفـاوض ميـارات الفعـال التفـاوض أندرسػكف، باربػارا1) )
 .11ص( ت

(2)Donald B. Sparks, The Dynamics of Effective Negotiation (Gulf Puplishing Co, 
1982),P3. 
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 العممية التفاوضية:  سمات -3
ازف خػػػذ كالعطػػػاء بػػػيف طػػػرفيف أك أكثػػػر، كعمػػػى التػػػك بادليػػػة تقػػػـك عمػػػى األاكضػػػات عمميػػػة تالمف

ف مػػف خػػبلؿ يمفاكضػػات كجػػكد مشػػكمة، كميمػػة الطػػرفأسػػاس ال، ك النسػػبي فػػي قػػكل أطػػراؼ التفػػاكض
تفػػػاؽ معػػػيف تمتػػػـز بػػػو االطػػػراؼ اإلػػػى  التكصػػػؿ أكعػػػؿ كاإلقنػػػاع ىػػػك إيجػػػاد حػػػؿ ليػػػا، التحػػػاكر كالتفا

بػػػأف أم عمميػػػة تفاكضػػػية ميمػػػا اختمػػػؼ مكانيػػػا  اليزايمػػػة محمػػػدك  عمػػػى محمػػػكدكيػػػرل  (1)،المتفاكضػػػة
 (2) فر بيا، كىي:اكزمانيا ليا سمات يجب أف تتك 

 تكافر عنصر الصراع الذم قد يككف بيف طرفيف أك أكثر. -أ 
اإليمػػػػاف بضػػػػركرة كجػػػػكد نػػػػكع مػػػػف التعػػػػاكف، كىػػػػذا يعنػػػػي االعتقػػػػاد الجػػػػاـز لػػػػدل أطػػػػراؼ  -ب 

اآلراء مػػػف أجػػػؿ الكصػػػكؿ إلػػػى اتفػػػاؽ مناسػػػب  التفػػػاكض بأىميػػػة الحػػػكار كالنقػػػاش كتبػػػادؿ
 يرضي أطراؼ التفاكض.

نما قد يزيداف  -ج  مبلء اإلرادة ال يكصبلف إلى اتفاؽ مرض، كا  االقتناع بأف فرض الشركط كا 
 مف تأجج الصراع.

كذلػػؾ لتحقيػػؽ  تػكافر الرغبػػة فػػي الكصػػكؿ إلػػى اتفػػاؽ يرضػػي جميػػع األطػػراؼ المتنازعػػة، -د 
 ة لؤلطراؼ.بعض األىداؼ كالمصالح المشترك

 أنواع التفاوض: -4
كفقػػان لؤلىػػداؼ المرجػػكة منيػػا، فينػػاؾ تفػػاكض مػػف أجػػؿ مػػد اتفاقيػػات أك  تتعػػدد أنػػكاع التفػػاكض

عقػػػكد قائمػػػة، بيػػػدؼ إطالػػػة إحػػػدل االتفاقيػػػات أك المعاىػػػدات القائمػػػة بػػػيف عػػػدد مػػػف األطػػػػراؼ، أك 
التفػاكض لتغييػر كضػع  أك ،(3)التفاكض مف أجؿ تطبيع العبلقات، كىػك إعػادة العبلقػات الدبمكماسػية

مػػػا لصػػػالح أحػػػد األطػػػراؼ، كىػػػك لتغييػػػر األكضػػػاع لصػػػالح طػػػرؼ، عمػػػى حسػػػاب طػػػرؼ آخػػػر، إمػػػا 
باإلجبار أك التيديد أك القير، كىناؾ التفاكض االبتكػارم، مكالتفػاكض إلنشػاء مؤسسػة جديػدة، مثػاؿ 

يجازىػا فػي ، كيمكف ذكر بعض أىـ ىذه األ(4)عمى ذلؾ مفاكضات تأسيس االتحاد األكركبيم نػكاع كا 
 اآلتي:

                                                           

 .20ص ،(ـ2007كالتكزيع، لمنشر رةالميس دار: األردف) 1ط ،التفاوض أصول شيخة، أبك أحمد نادر1) )
ــى المــدخل اليزايمػػة، عػػكض كمحمػػد عمػػى محمػػكد2) )  المفتكحػػة، العربيػػة األكاديميػػة: الػػدنمارؾ) التفــاوض فــن إل

 .9ص( ـ2011
 .35ص ،سابق مرج  عريقات، صائب3) )
 .105ص( ـ1994المعرفة، عالـ: تالككي) والسياس  الجتماع  التفاوض عمم ف  مقدمة كجيو، محمد حسف4) )
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اتفػػاؽ يحقػػؽ مصػػالح الطػػرفيف، فػػي مثػػؿ ىػػذا النػػكع مػػف التفػػاكض، ينػػتيج الطرفػػاف أسػػمكب  -أ 
المصالح المشتركة، أك ما يعرؼ بمباراةم اكسب كدع غيرؾ يكسبم، حيػث يعمػؿ الطرفػاف 
جاىديف مف أجؿ الكصكؿ إلى صيغة اتفاؽ، تتحقؽ مف خبلليػا مصػالحيما، مػف دكف أف 

 (1)صد اإلضرار بالطرؼ اآلخر.يككف الق
التفاكض مف أجؿ الكسب عمى حسػاب الطػرؼ اآلخػر، كيمكػف أف نطمػؽ عمػى مثػؿ ىػذا  -ب 

النكع مف التفاكض عبارة ماكسب كدع غيرؾ يخسرم كىك غالبان ما يحدث في حالة اختبلؿ 
تػػػػكازف القػػػػكل بػػػػيف الطػػػػرفيف، كفشػػػػؿ أحػػػػدىما فػػػػي اختيػػػػار الكقػػػػت المناسػػػػب لمتفػػػػاكض، أك 

ضغكط مف الطرؼ اآلخر، كما أنو يمكف حدكث ىذا النكع مػف المفاكضات بيف لتعرضو ل
الػػدكؿ كالمؤسسػػات التػػي تسػػتغؿ نظيراتيػػا نتيجػػة لحاجػػػة األخيػػػرة الماسػػػة لػػبعض المقكمػػات 

 (2)كالماؿ كالسبلح أك المكاد األساسية أك حتى الحماية.
رؼ مػػا لػػدل الطػػرؼ التفػاكض االستكشػػافي، كىػػذا النػػكع مػف التفػػاكض يػػتممس فيػػو كػؿ طػػ -ج 

  (3)اآلخر مف نكايا، كقد يتـ عف طريؽ كسيط أك عف طريؽ األطراؼ المعنية مباشرة.
التفػػاكض التسػػكيني، ييػػدؼ ىػػذا النػػكع مػػف التفػػاكض إلػػى خفػػض مسػػتكيات الصػػراع، فػػي  -د 

حالة كجكد عقبات تحكؿ دكف الكصكؿ إلى حمكؿ، كىك يعتمد عمى عامؿ الزمف، الذم قد 
  (4) بعض الحاالت.يككف لو الحسـ في 

تفػػػاكض التػػػأثير فػػػي الطػػػرؼ الثالػػػث، كىػػػك التػػػأثير فػػػي طػػػرؼ آخػػػر بخصػػػكص مكضػػػكع  -ق 
 الصراع مف غير أف يككف االتصاؿ بو مباشران.

تفاكض الكسيط، كىذا النكع مف التفاكض يمجأ الطرفاف المتصارعاف مف خبللو إلى طرؼ  -ك 
كينفع في مف التفاكض لو فكائده ثالث، ليككف حكمان بينيما، كعمى الرغـ مف أف ىذا النكع 

أحػػػد محػػػاذيره احتمػػػاؿ ميػػػؿ الكسػػػيط إلػػػى أحػػػد أطػػػراؼ  إاٌل أفٌ سػػػياقات كمناخػػػات محػػػددة، 
 (5).النزاع، مما يضعؼ النتائج المترتبة عمى مثؿ ىذا التفاكض

                                                           

 .102ص ،سابق مرج  ،كجيو محمد حسف1) )
 .28ص ،سابق مرج  أندرسكف، باربارا2) )
 .29ص ،السابق المرج 3) )
 .78ص ،سابق مرج  كجيو، محمد حسف4) )
 .51-47ص ،سابق مرج  عريقات، صائب5) )
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 المفاوضات بين منظمة التحرير الفمسطينية ودولة الحتالل اإلسرائيم :ـــ  ثانياً 
بػرفض مشػركع ، ات مػف ىػذا القػرفيػات كالثبلثينيسي الفمسطيني في العشرينتشبث الفكر السيا

مالػػكطف القػػكمي الييػػكدمم فػػي فمسػػطيف، كبالػػدعكة لػػرفض االنتػػداب البريطػػاني الػػذم شػػٌكؿ الحاضػػنة 
ككػاف كاثقػان مػف أف مػكازيف القػكل لصػالح العػرب، تمامػان  ،(1)لممشركع الصييكني عمى أرض فمسطيف

معمقػة،  يفيا. ككانػت آمػاؿ الساسػة الفمسػطينيعربيػة اخػرل حققػت اسػتقبللكما حصػؿ فػي مجتمعػات 
التػػدخؿ الػػدكلي كآثػػار الحػػرب العالميػػة الثانيػػة سػػتحدث إلػػى جانػػب دخؿ العربػػي فػػي النيايػػة، بػػأف التػػ

مػػػػف الناحيػػػػة السياسػػػػية كالديمغرافيػػػػة فػػػػي  لػػػػى ىزيمػػػػة المشػػػػركع الصػػػػييكني جػػػػذريان إمعطيػػػػات تػػػػؤدم 
 (2) فمسطيف.

 فمسػطيف لمصػير النيػائي متمسػكان بالتصػكر القيػادة ليػذه المعمػف كالرسػمي المكقػؼ كظػؿ
 التفكيػر كعػدـ ،يػالامبك عربيػة فمسػطيف تظػؿ أف بمعنػى ؛حػؿ مرحمػي أم بمكغػو رافضػان  المرغػكب
 (3) بالتدريج. الكطنية المطالب تحقيؽ بإمكانية

سػبعينيات  بدايػة منػذ الفكر السياسي الفمسطيني المعاصر بتحكالت المفاكضات مفيكـ يرتبطك 
عمػى  كتأكيػده المفاكضػات لحػؿ الصػراع، الػرفض المطمػؽ لمػنيج القػرف الماضػي كانتقالػو مػف مرحمػة

الفمسػطيني  الكطني لمتراب التحرير الكامؿ استراتيجية كاعتماده الفمسطيني، التاريخية لمشعب الحقكؽ
قامػة عمميػة السػبلـ فكػرة قبػكؿ بمعنػى ؛المرحميػة مػنيج إلػى تبنػي البحػر، إلػى النيػر مػف  الدكلػة كا 

 فػي كذلػؾ ـ كفقػان لقػرارات األمػـ المتحػدة،1967مػف حزيػراف  الرابػع حػدكد فػي المسػتقمة الفمسػطينية
 البرنػامج تبنػى الػذم، (*) ـ1/6/1974فػي بالقػاىرة الفمسػطيني الػكطني لممجمػس ةالدكرة الثانيػة عشػر 

 الػكطف مػف جػزء المقاتمػة عمػى أم طنيػةالك  السػمطة  إقامة عمى نصت التي العشر كالنقاط المرحمي
  .تحريره يتـ

                                                           

 السياسـية الحركـة خبرات: مؤتمر ،مالعشريف القرف نياية حتى الفمسطينية الكطنية الحركة نشأةم حكراني، فيصؿ1) )
 .36 ص( ـ2000كالتكثيؽ، لمدراسات القكمي المركز: غزة) منشورة دراسة العشرين القرن ف  الفمسطينية

 العربيػة المؤسسػة: بيػركت) 1ط ،المصـالح سـالم إلـى القضـايا صـراع مـن والعـرب إسـرائيل الغبػرا، نػاظـ شػفيؽ2) )
 .20ص( ـ1997كالنشر، لمدراسات

 .36ص ،سابق مرج  حكراني، فيصؿ3) )
 نقػػاط عشػػر مػػف المؤلػػؼ ، التحريػػر لمنظمػػة المرحمػػي السياسػػي البرنػػامج قػػرأ( 1974/حزيػػراف8_1 القػػاىرة) عشػػرة الثانيػػة الػػدكرة فػػي  )*(

قامػة المصػير كتقريػر الشػريؼ القدس بعاصمتيا كالدكلة العكدة في شعبنا حؽ عمى أكد ،الذم  عمػى المسػتقمة طنيػةالك  الشػعب سػمطة كا 
 المجمػس رابػط عبػر الفمسػطيني، الػكطني المجمػس دكرات عػف صػادرة ميمػة قرارات: نظرا. تحريره يتـ الفمسطينية األرض مف جزء كؿ

 .2015/06/20: الزيارة تاريخ ،http://cutt.us/tJmnP الفمسطيني، الكطني
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 بعػد أف ) ؼ.ت.االسػتراتيجية  ؿ )ـ منزلػةب كأصػبح كامؿ عمى نحك  األمر ىذا تكرس كقد 
السػبلـ  مبرنػامج 1988 عػاـ الجزائػر فػي ةعشػر  التاسػعة الػدكرة فػي الفمسػطيني الكطني المجمس تبنى

بػالقراريف  كالصريح181بالقرار الضمني االعتراؼ كتـ ،(1)فمسطيف دكلة قياـ عف كأيعمف ،"الفمسطيني
 كاتفػاؽ ،1991مدريػد بسبلـ فػي مػؤتمر كالعيش الكجكد في إسرائيؿ كاالعتراؼ بحؽ ،338ك 242
 التطبيػؽ سػاحة إلػى الفكػر سػاحة مػف التسػكية مػنيج نقؿ الذم ،(2)1993كاالعتراؼ المتبادؿ أكسمك
 .الدكلية لمشرعية يبلن بد الشرعية التفاكضية مف ثـ ككٌرس ،العممي

 الفمسطيني. السياسي الفكر في التفاكض مفيكـ تطكر الباحث تتبع ،أتيي كفيما

 :1967-1948المفاوضات بين عام  -1
بتقسػػػيـ  181أصػػػدرت الجمعيػػػة العامػػػة لؤلمػػػـ المتحػػػدة قرارىػػػا المشػػػؤـك رقػػػـ  1947 فػػػي عػػػاـ

قامة دكلتيف، دكلة فمسطينية كدكلة االحتبلؿ  كدخمػت جيػكش الػدكؿ العربيػة  ،(3)ئيمياإلسػرافمسطيف كا 
 (4).% مف أرض فمسطيف77 نحكفمسطيف، لينتيي األمر باحتبلؿ الحركة الصييكنية 

ـ، إلػػى تشػػرد الشػػعب الفمسػػطيني كقيادتػػو بػػيف األقطػػار  1947أدت نكبػػة فمسػػطيف فػػي العػػاـ 
 أفؿ كانػت تعمػف العربية، مما جعمو يسػمـ أمػر قضػيتو إلػى الػدكؿ العربيػة، عمػى أسػاس أف تمػؾ الػدك 

ف قضػػػية فمسػػػطيف ليسػػػت قضػػػية خاصػػػة بعػػػرب أك  ،مسػػػطينية، ىػػػي قضػػػية العػػػرب األكلػػػىالقضػػػية الف
     (5) فمسطيف كحدىـ.

كأمػػػاـ اضػػػطراب الحيػػػاة العامػػػة فػػػي فمسػػػطيف، ارتػػػأت المجنػػػة السياسػػػية التابعػػػة لجامعػػػة الػػػدكؿ 
لجمعيػػػة العامػػػة لؤلمػػػػـ العربيػػػة ضػػػركرة كجػػػكد كيػػػػاف فمسػػػطيني يتػػػكلى تمثيػػػػؿ عػػػرب فمسػػػطيف أمػػػػاـ ا

                                                           

 مؤسسـة موقـ  عمـى منشـورة دراسـة ينية،الفمسـط التحريـر منظمـة قيـام عمـى عامـاً  خمسـون الشػريؼ، مػاىر1) )
: الزيػػػػػػػارة ،تػػػػػػػاريخ http://cutt.us/PZTBN:   اإللكتركنػػػػػػػي الػػػػػػػرابط عبػػػػػػػر متػػػػػػػاح الفمســـــــطينية الدراســـــــات

 .11،ص2015/06/22
 الػػرابط عبػػر متػػاح ،المفاوضــات شــؤون دائــرة الفمسػػطينية، التحريػػر منظمػػة مكقػػع عمػػى منشػػكرة أكسػػمك، اتفاقيػػة2) )

 .2015/06/22: الزيارة تاريخ ،plo.org/atemplate.php?id=81-http://www.nad: اإللكتركني
 الزيتكنػػة مركػػز: بيػػركت) 2ط ،المعاصــرة وتطوراتيــا التاريخيــة خمفياتيــا الفمســطينية القضــية صػػالح، محسػػف3) )

 .59ص( ـ2012 كاالستشارات، لمدراسات
 كالنشػػػر، لمدراسػػػات العربيػػػة المؤسسػػػة: بيػػػركت) 1ط ،الحـــديث فمســـطين تـــاريخ مـــوجز الكيػػػالي، الكىػػاب عبػػػد4) )

 .300ص( ـ1973
 مكتبػػػػة: الريػػػػاض) 1ط ،الفمســــطينية القضــــية جــــذور الفمســــطينية والقضــــية فمســــطين يػػػػاغي، إسػػػػماعيؿ5) )

 .325ص( ـ2005الرشد،

http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=81
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ـ كافػػؽ المجمػػس الػػكطني الفمسػػطيني مالتػػابع لمييئػػة العربيػػة العميػػام عمػػى 1948كفػػي عػػاـ ،(1)المتحػػدة
   (2) تشكيؿ حككمة لعمـك فمسطيف برئاسة احمد حممي عبد الباقي.

ـ، ظػػؿ الشػػعب  1956كعقػػب العػػدكاف الثبلثػػي عمػػى قطػػاع غػػزة كمصػػر الػػذم كقػػع فػػي العػػاـ 
بثان بحقػو فػي العػكدة إلػى كطنػو، ثػـ تحػكؿ ىػذا التشػبث إلػى فعػؿ كطنػي ثػكرم، حيػث الفمسطيني متش

شرع في تشكيؿ كحدات فدائية مقاتمة، كأثر ذلؾ عمى الفكر السياسي الفمسطيني كجعمو يتخذ منطمقان 
مسػػػػيرة القضػػػػية الفمسػػػطينية، كخصكصػػػػان بعػػػػد أف تبػػػػيف  إزاءجديػػػدان فػػػػي تكجياتػػػػو السياسػػػية كالفكريػػػػة 

لقطػػػػاع غػػػػزة أف باسػػػػتطاعتيـ القتػػػػاؿ حتػػػػى فػػػػي أسػػػػكأ  اإلسػػػػرائيميأثنػػػػاء االحػػػػتبلؿ فػػػػي ييف لمفمسػػػػطين
 (3).الظركؼ

إنشػاء  ،1964عػاـ بالقػاىرة عقػد  الػذم األكؿ القمػة مػؤتمر فػي العربيػة كقػررت الجامعػة 
 (4) لمشعب الفمسطيني. كيانية مؤسسةبكصفيا  ،)ؼ.ت.منظمة التحرير الفمسطينية )ـ

متبلحقػة إلػى بػركز أفكػار كأيػديكلكجيات ذات طػابع مسػتقؿ فػي تكػكيف الفكػر كأٌدت األحداث ال
السياسي الفمسطيني، كتطكره لدل المجتمع الفمسطيني، قػاده مجمكعػة مػف النخػب السياسػية كالثقافيػة 

دراؾ بحجػػػـ ا  كعػػػي ك  مػػػىكالقيػػػادات العسػػػكرية عػػػف طريػػػؽ تشػػػكيؿ أحػػػزاب كحركػػػات فمسػػػطينية تػػػنـ ع
بػػػػراز شخصػػػػيتو الفمسػػػػطينية التحػػػػديات التػػػػي تكاجػػػػو ال شػػػػعب الفمسػػػػطيني مػػػػف أجػػػػؿ إحقػػػػاؽ حقكقػػػػو كا 

 (5) المستقمة.

 م:1982-1967عام   بين المفاوضات -2
ـ، كانتقػػاؿ فصػػائؿ المقاكمػػة الفمسػػطينية، كبالػػذات حركػػة فػػتح، إلػػى 1967بعػػد ىزيمػػة حزيػػراف 

مة لتحريػػر كسػػي بكصػػفوائؿ المقاكمػػة عمػػى الكفػػاح المسػػمح مكقػػع القيػػادة فػػي )ـ.ت.ؼ(، شػػددت فصػػ
مػػف رؤيػػة كطنيػػة فمسػػطينية، كانعكػػس ذلػػؾ عمػػى نصػػكص الميثػػاؽ القػػكمي، الػػذم  فمسػػطيف انطبلقػػان 

                                                           

 مكتبػػػػة: غػػػػزة) والتســــوية المســــمح الكفــــاح بــــين  الفمســــطين السياســــ  الفكــــر اتجاىــــات المصػػػرم، زىيػػػػر1) )
 .36ص( ـ2008اليازجي،

ـــــ  الفمســـــطينية القضـــــية دركزة، عػػػػػزة محمػػػػػد2) ) ـــــف ف  لمدراسػػػػػات يعػػػػػرب دار: بيػػػػػركت) 1ط ،مراحميـــــا مختم
 .221ص (1983كالتكزيع،

 .56ص ،سابق مرج  المصرم، زىير3) )
 .47ص( ـ1980 األبحاث، مركز: يركتب) 1ط ،1976-1964الفمسطين  السياس  الفكر حكراني، فيصؿ4) )
 .160 -159ص ،مرج  سابق، شيماء ذك الفقار5) )
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، كنػص  1968أصبح ميثاقان كطنيان بعد تعديمو في الدكرة الرابعة لممجمػس الػكطني فػي أكاسػط تمػكز 
 (1)عمى أف م الكفاح المسمح ىك الطريؽ الكحيد إلى تحرير فمسطيف،

قامػة اإلسػرائيميالفمسػطينية فػي تحريػر كامػؿ التػراب الفمسػطيني مػف االحػتبلؿ  كتركز ىدؼ الثكرة ، كا 
الدكلػػػػة الفمسػػػػطينية الديمقراطيػػػػة المسػػػػتقمة، كبػػػػأف أسػػػػمكب الثػػػػكرة ىػػػػك الكفػػػػاح المسػػػػمح فقػػػػط، كرفػػػػض 

   (2) كافة. التسكية السياسية لمقضية الفمسطينية اتعك مشر 

 حرب عف الناجمة السياسية كالتطكرات ناحية، فم األردف في الفمسطينية الثكرة ىزيمة إال أف
المفاكضػات كالتسػكية  باتجػاه التحػكؿ إلػى الفمسػطينية القيػادة دفعػت أخػرل مػف ناحيػة1973 تشػريف

 تبنػيكمػف ثػـ  تحريرىػا، يػتـ أرض بقعػة أم عمػى "الكطنيػة السػمطة إقامػة" شعار كتبني ،(3)السياسية
 األكؿ تشػريف 22 فػي338 رقػـ الػدكلي األمػف مػسمج قػرار صػدكر بعػد خصكصان  المرحمية، برنامج

تطبيػؽ  فػي النػار، إطػبلؽ كقػؼ بعػد فػكران، البػدء المعنيػة األطػراؼ مػف يطمػب " الػذم (4)، 1973
 فػي فػكران  البػدء " ككػذلؾ ،"بنػكده كػؿ فػي األمػف مجمػس عػف الصػادر 1967 لعػاـ 242 رقػـ القػرار

 الشػرؽ فػي كدائػـ عػادؿ سػبلـ قامػةإ بيػدؼ مناسػب، بإشػراؼ بػيف األطػراؼ المعنيػة مفاكضػات
 (5) األكسط.

 تبنى1/6/1974 في بالقاىرة عيقد الذم الفمسطيني، الكطني لممجمس ةعشر  الثانية الدكرة كفي
 طكيمة تاريخية مرحمة أنيى الذم ،(العشر النقاط) ببرنامج عرؼ الذم ،(المرحمي البرنامج) المجمس

 (6).النضاؿ في المرحمية أك التسكية، منيج فضبر  تميزت الفمسطيني، السياسي الفكر عمر مف

 قػررت المعاصػر، حيػث الفمسػطيني السياسي الفكر في جذريان  منيج التسكية تحكالن  تبني كيعد
 إقامة في الفمسطيني الشعب حؽ ، تأكيد1974عاـ  في بالرباط عقدت التي السابعة، العربية القمة

                                                           

 .55ص ،سابق مرج  حكراني، فيصؿ1) )
ــات إســرائيل البرصػػاف، أحمػػد2) ) ــة المتحــدة والولي ــو/حزيــران وحــرب ا مريكي  مركػػز: أبػػكظبي) 1ط ،1967يوني

 .33ص( ـ2000 االستراتيجية، كالبحكث الدراسات
 .43ص ،سابق مرج  ،الغبرا ظـنا شفيؽ3) )
: عمػاف) 1ط ،1982-1947الفمسـطينية لمقضـية السياسـية التسـوية مشـاري  المكسػى، كطارؽ اليكر، منير4) )

 .185ص( ـ1983 كالنشر، لمدراسات العربية المؤسسة
 .81-80ص ،السابق المرج 5) )
 الدراســات مجمــة ،مالفكريػػة لسػػجاالتا بعػػض عنػػد كقفػػة: أكسػػمك مسػػار فشػػؿ بعػػد مػػا إشػػكالياتم الشػػريؼ، مػػاىر6) )

 .480ص( ـ2007 ،70،العدد18الفمسطينية،مجمد الدراسات مؤسسة: بيركت) الفمسطينية
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 أرض يػتـ أم عمػى الفمسطيني، لمشعب  الشرعي الممثؿ بكصفيا ؼ(،.ت.بقيادة)ـ الكطنية السمطة
 (1) تحريرىا.

 أمػاـ عرفػات، ياسػر المنظمػة، رئػيس كقػؼ 13/11/1974الػدكلي، ففػي المسػتكل عمػى أمػا
 شعبنا تمكنكا بأف إليكـ أتكجو "بالقكؿ ختمو كألقى خطابان  نيكيكرؾ، في المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية

 كافقت المناقشات انتياء أرضوم كبعد الكطني عمى كيانو تأسيسك  المستقمة الكطنية سمطتو إقامة في
 يؤكػد الذم ، 3236 القرار ؼ(،.ت.ؿ)ـ بالنسبة ميميف قراريف عمى المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية

 كاالستقبلؿ المصير، تقرير في الحؽ ال سيماك  لمتصرؼ، القابمة غير الفمسطيني الشعب حقكؽ عمى
 أصػبحت الػذم3237 منيػا، كالقػرار ركاىٌجػ التػي ديػارىـ إلػى البلجئػيف كعػكدة الكطنيػة، كالسػيادة

  (2) المتحدة. لؤلمـ العامة الجمعية في مراقبان  عضكان  بمكجبو ؼ(.ت.ـ)

فػػػي  يـبعضػػػكانػػػت عمػػػى الػػػدكاـ حممػػان لػػػدل  اإلسػػرائيمية - كالكاقػػع أف المفاكضػػػات الفمسػػػطينية
المبػػادرة إلػػى فػػتح قنػػاة  1967يػػاف بعػػد عػػاـ اد مكشػػيو اإلسػػرائيميالجػػانبيف، فقػػد حػػاكؿ كزيػػر الػػدفاع 

  (3) ىذه المحاكلة. أخفقتتفاكضية مع المنظمات الفمسطينية. كقد 

أطمػػػػؽ يػػػػد دكلػػػػة االحػػػػتبلؿ  اإلسػػػػرائيمي - كلكػػػػف خػػػػركج مصػػػػر مػػػػف سػػػػاحة الصػػػػراع العربػػػػي
 تحريػػػر منظمػػػة، كشػػػف حػػػرب شػػػاممة عمػػػى 1978كشػػػجعيا عمػػػى غػػػزك لبنػػػاف فػػػي آذار  اإلسػػػرائيمي
 (4) )ـ.ت.ؼ( في لبناف كالضفة الغربية كقطاع غزة. فمسطيف

طكاؿ سنكات بعد ذلؾ إعطػاء شػارات باسػتعدادىا لمتفػاكض، كلكػف  القيادة الفمسطينيةحاكلت ك 
ات يحككمػػة االحػػتبلؿ كانػػت تػػرفض ذلػػؾ. كىكػػذا اسػػتقرت االتصػػاالت بػػيف الطػػرفيف طػػكاؿ السػػػبعين

ف معظػػـ ىػػذه االتصػػاالت ظمػػت إيمكػػف القػػكؿ ك ، سػػطاء الطػػرؼ الثالػػثات عمػػى اعتمػػاد ك يػػكالثمانين
 (5) محصكرة.

                                                           

 كالتكزيػع، كالنشػر لمطباعػة دانيػة دار: دمشػؽ) 1ط ،1988-1963الفمسـطين  السياسـ  الفكـر حسيف، غازم1) )
 .163ص( ـ1993

 فمسـطينية شـؤون مجمـة، منشـورة دراسـة كخمفيػات، تاريخية راتقرا: المتحدة األمـ في فمسطيف حسف، سعدات2) )
 .16ص( ـ1976 فبراير ،54-53 العدد ،الفمسطينية التحرير منظمة في األبحاث مركز: بيركت)

 2ط ،مقـرارات و وثائق" الفمسطين  الوطن  والمجمس الفمسطينية التحرير منظمة عريفت صالح، محمد محسف3) )
 .145ص( ـ2014ديسمبر كاالستشارات، مدراساتل الزيتكنة مركز: بيركت)

 .259ص ،سابق مرج  كياف، عف البحث الشريؼ، ماىر4) )
 ،سـابق مرجـ  ،مقػرارات كثػائؽ تعريػؼم الفمسػطيني الػكطني كالمجمػس الفمسػطينية التحرير منظمة صالح، محسف 5))

 .146ص
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 :1988-1982المفاوضات بين عام   -3
بمعػزؿ عػف مشػركع التسػكية، كتبمػكره  اإلسػرائيميةيصعب الحديث عف المفاكضػات الفمسػطينية 

فػػي السػػاحة الفمسػػطينية، كأسػػيمت اندفاعػػة دكؿ عربيػػة، كفػػي مقػػدمتيا مصػػر، نحػػك التسػػكية المنفػػردة 
 (1) ة المنظمة لمبحث عف مكاف ليـ فييا.إلى سعي قاد

 كبيػران  بيػركت، مػف المقاكمػة كخػركج ،1982عػاـ لبنػاف عمػى اإلسػرائيمية الحػرب تػأثير ككػاف
 أدت كمػا ،(2)التحتيػة بنيتيػا العسػكرية مػف األكبػر كالقسػـ قيادتيػا مقػار إذ خسػرت ؼ(،.ت.ـ( عمػى

كفعاليتيػا،  مؤسسػاتيا تماسػؾ ىعمػ الحفػاظ فػي صػعكبات إلػى لبنػاف أرض عمػى خسػارة المنظمػة
 (3)الكفاح. نياية تعني كانت الخسارة كأف خصكصان 

 إلطػبلؽ فرصػة ىنػاؾ ( بػأف ؼ.ت.ـ (قيػادة فػي السػائد الجنػاح اعتقػد األثنػاء تمػؾ كفػي
 كالمصرية الفرنسية لمحككمتيف المشترؾ المشركع عمى رئيس المنظمة دبمكماسية، ككافؽ استراتيجية

 جراءا  ك  المتبادؿ االعتراؼ إلى اإلسرائيميك  الجانبيف الفمسطيني دعكة تضمف كالذم ،1982تمكز في
 (4) .242مجمس األمف  قرار قاعدة (عمى ؼ.ت.)ـ فييا تشارؾ مفاكضات

أثنػػػاء زيارتػػػو ليكغسػػػبلفيا إف  فػػػي كصػػػرح رئػػػيس المنظمة)ياسػػػر عرفػػػات( فػػػي مقابمػػػة تمفزيكنيػػػة
 (5) ط تتضمف عناصر إيجابية.مقترحات الرئيس ريغاف لمتسكية في الشرؽ األكس

 كجبيػة التحريػر فػتح حركػة األكؿ ضػـ ة،يسرئ تيارات ثبلثة إلى الفمسطينية الساحة كانقسمت
االنتفاضػة،  – كفػتح الصػاعقة كمنظمػة الشػعبي النضػاؿ كجبيػة العامػة القيػادة ضػـ كالثػاني العربيػة،

                                                           

عادةو  التجربة تقييم  الفمسطينية التحرير منظمة كآخركف، صالح محسف1) )  الزيتكنػة مركز: بيركت) 1ط ،البناء اا
 .145ص( ـ2007كاالستشارات، لمدراسات

: بيػركت) 2ط ،دولـة عـن والبحـث المسـمح الكفـاح:1993-1949 الفمسـطينية الوطنيـة الحركـة ،صػايغ يزيػد2) )
 .762ص( ـ2003 الفمسطينية، الدراسات مؤسسة

 راـ) 1،طمالفمسـطينية الديمقراطيـة فـ  الفمسطينية الحالة "الوطن  التحرر وتجربة الديمقراطية البديرم، مكسى3) )
 .54ص( ـ1995الديمقراطية، لمدراسات الفمسطينية المؤسسة: اهلل

 20العػػدد ،القوميــة الثقافــة سمســمة والنتفاضــة، ولبنــان غــزة بــين الفمســطينية المقاومــة األزعػػر، خالػػد محمػػد4) )
 .31-30ص( 1991 العربية، الكحدة دراسات مركز: بيركت)

: بيػركت) 1،ط1982-1947الفمسـطينية لمقضـية السياسـية التسـوية مشـاري  المكسػى، كطػارؽ اليػكر منيػر5) )
 .212ص( ـ1983كالنشر، لمدراسات العربية المؤسسة
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 الشػيكعي كالحػزب كالديمقراطيػة ةالشػعبي الجبيتػيف فضـ الثالث، أما ).الكطني عميو)التحالؼ كأطمؽ
  (1) الديمقراطي(. اسـ )التحالؼ الفمسطيني، كحمؿ

لممجمػػػس  ة، أقػػدمت حركػػة فػػتح عمػػى الػػػدعكة إلػػى عقػػد الػػدكرة السػػابعة عشػػر 1982كفػػي عػػاـ 
، 242الػػكطني فػػي مدينػػة عمػػاف، عػػرؼ ب )اتفػػاؽ عمػػاف( كتضػػمف االتفػػاؽ اعترافػػان ضػػمنيان بػػالقرار 

أف م يمػػارس الفمسػػطينيكف حقيػػـ الثابػػت فػػي تقريػػر المصػػير عنػػدما يػػتمكف كنػػص بنػػده الثػػاني عمػػى 
األردنيكف كالفمسطينيكف مف تحقيؽ ذلؾ ضمف إطػار االتحػاد الككنفػدرالي العربػي المنػكم إنشػاؤه بػيف 

 (2)دكلتي األردف كفمسطيفم.

 إياىػا محمػبلن  ؼ(،.ت.مػع)ـ المشػترؾ التنسػيؽ كقػؼ الممػؾ األردنػي أعمػف ،1986كفػي عػاـ
، كرفضػيا 242السػاحة الفمسػطينية، بسػبب رفضػيا القػرار  عمػى السياسػي التحػرؾ تعطيػؿ يةسػؤكلم

 كبيف حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني. 1967الفصؿ بيف استعادة األراضي المحتمة عاـ

 سمسػمة فبعػد الكطنيػة، الكحػدة اسػتعادة بيػدؼ فمسطيني كطني لحكار المناخات تييأت كبذلؾ
 التفػكيض رفػض عمػى أكػدت كالتػي  "عمػاف اتفػاؽ " إلغاء عمى مكافقتيا فتح أعمنت لقاءات تمييدية

 (3) .242القرار رفض إلى باإلضافة الفمسطيني، التمثيؿ في المشاركة أك اإلنابة أك

 جراءمف كذلؾ  ضعيفة، تبدك) ؼ.ت.ـ( كانت ،1987الفمسطينية  االنتفاضة اندلعت عندما
 المقاكمػة كرحيػؿ 1982 عػاـ بيػركت الصػييكنية عمػى كالحػرب كمضػاعفاتيا، ديفيػد كامػب اتفاقػات
 (4).لمشعب الفمسطيني ممثبلن بكصفيا  ؼ(.ت.لقبكؿ)ـ األمريكي الرفض كاستمر عنيا،

 :1993-1988المفاوضات بين عام   -4
بعػد انػدالع االنتفاضػة الفمسػطينية فػي  المبػادرة زمػاـ اسػتعادة إلػى المنظمػة قيػادة سػارعت كقػد

أمػاـ  كفتحػت لبلنتفاضػة، السياسػي التكجػو عمػى سػيطرتيا كأكػدت ،ـ1987ـ كػانكف األكؿ عػا

                                                           

 .325ص ،سابق مرج  كياف، عف البحث الشريؼ، ماىر1) )
 .327ص ،السابق المرج 2) )
 راـ) فمسطينية شؤون مجمة ،الفمسطيني الكطني لممجمس ةعشر  السابعة كرةالد التنفيذية، لمجنة السياسي التقرير3) )

 .152ص( ـ1984 ،141-140 العدد الفمسطينية، التحرير منظمة في األبحاث مركز: اهلل
 .54ص ،سابق مرج  البديرم، مكسى4) )
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 كفٌعمت عمييا الضكء تسميط كأعادت المختمفة، العربية المحاكر ضغكط مف التحرر أفؽ ) ؼ.ت.)ـ
 (1)العربية. االىتمامات جدكؿ عمى الفمسطينية أكلكيتيا لمقضية كأعادت دكرىا السياسي،

 ، 1988 حزيػراف مػف السػابع فػي بػالجزائر، طارئػة عربيػة ةعقػد قمػ خػبلؿ مػف ذلػؾ كتجمػى 
 األمريكي الخارجية كزير – شكلتز جكرج األثناء، أطمؽ ىذه االنتفاضة، كفي دعـ سبؿ بحث بيدؼ
 كقػؼ تشػمؿ األكلػى :مراحػؿ كتضػمنت ثػبلث الفمسػطينية، لمقضػية تسكية إيجاد أجؿ مف مبادرتو –

المػكاطنيف،  حيػاة التػي تمػس كاالقتصػادية السياسػية لقػراراتا عمػى فمسػطينية سيطرة مقابؿ االنتفاضة
عطاء مرحمية، تسكية إلى كالثانية الكصكؿ  لمفمسطينييف، كالثالثػة تسػكية الذاتية اإلدارة صبلحيات كا 

 (2)ة.المباشر  خبلؿ المفاكضات مف ديفيد، كامب اتفاؽ عمى ترتكز دائمة

بالجزائر،  ةسطيني في دكرتو التاسعة عشر ، انعقد المجمس الكطني الفم1988كفي أكاخر عاـ 
كصدر عف الدكرة ثبلث كثائؽ أساسية كىػي إعػبلف االسػتقبلؿ، كالتأكيػد عمػى أف )ـ.ت.ؼ( الممثػؿ 

 (3) الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني، كاإلعبلف عف تشكيؿ حككمة فمسطينية مؤقتة.

 الػرئيس . دعػا14/2/1989جنيػؼ فػي فػي المتحػدة لؤلمػـ العامػة الجمعيػة أمػاـ خطابػو كفػي
 اإلدارة مػع حػكارات مكثفػة كبعػد لمسػبلـ، الػدكلي لممػؤتمر تحضػيرية لجنػة عقػد عرفػات إلػى ياسػر

المعنيػة فػي  األطػراؼ كػؿ عمػى حػؽ خبللػو أكػد صػحفيان، مػؤتمران  الفمسػطيني الػرئيس عقػد األمريكيػة،
   (4) فمسطيف. دكلة ذلؾ في بما كأمف، سبلـ في الكجكد في األكسط الشرؽ صراع

 كلكػف) ؼ.ت.ـ( مػع حػكار بػإجراء الخارجيػة كزارة األمريكػي الػرئيس فػكض ذلػؾ، عمى كبناء
 مػع الحػكار تعميػؽ األمريكيػة اإلدارة أعمنػت 1990كفػي عػاـ مفرغػة، حمقػة دار فػي الحػكار

 عمػى الفمسػطينية التحريػر جبيػة نفػذتيا التػي لمعمميػة ) ؼ.ت.ـ( بعػدـ إدانػة  متذرعػة الفمسػطينييف،
 (5) أبيب. تؿ شكاطن

 مبادرتػو عػف الكػكنغرس، مجمػس اجتمػاع أمػاـ األمريكػي، الػرئيس أعمػف 1991 آذار 6 فػي
 الشرؽ في كاالستقرار لمسبلـ جديدة فرص إتاحة " عف فييا تحدث كالتي الشرؽ األكسط، في لمسبلـ

                                                           

 ،سـابق مرجـ  ،ماراتقػر  كثػائؽ تعريػؼم الفمسػطيني الػكطني كالمجمػس الفمسػطينية التحرير منظمة صالح، محسف1) )
 .109ص

 .411ص ،سابق مرج  حسيف، غازم2) )
 .414ص ،سابق مرج  حسيف، غازم3) )
 شػػركة: بيػػركت) 1ط ،"لممفاوضــات الحقيقيــة ا ســرار يــروي التفاقيــات موقــ " أوســمو طريــق عبػػاس، محمػػكد4) )

 .54ص( ـ1994 كالنشر، لمتكزيع المطبكعات
 .390ص ،سابق مرج  كياف، عف البحث الشريؼ، ماىر5) )
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 ىالسػبلـ، عمػ مقابػؿ األرض مبػدأ كعمػى ، 338 ك 242 األمػف قرار مجمػس  قاعدة عمى األكسط،
 السياسػية حقػكقيـ لمفمسػطينييف كاالعتػراؼ، كيضػمف األمػف اإلسػرائيمييضػمف لدكلػة االحػتبلؿ  نحػك

 (1) المشركعة.

 لممنطقة بيكر جيمس األمريكي الخارجية كزير تكجو عبر األمريكي السياسي التحرؾ كانطمؽ
 حػكؿ التفػاىـ نقػاط مػف عددو  عمى اإلسرائيميدكلة االحتبلؿ  حككمة مع بيكر اتفؽ ،1991آذار في
مػؤتمر  عقػد عمػى االتفػاؽ بينيػا مػف ككػاف (2)المنطقػة، في الشامؿ إلى السبلـ التكصؿ كشركط سبؿ

 المؤتمر يككف أف عمى األمريكية، المتحدة كالكاليات السكفيتي لبلتحاد مشتركة لمسبلـ برعاية إقميمي
  (3) احتفاليان.

عمػى حضػكر مػؤتمر السػبلـ، مػع  ، كافؽ المجمس المركزم الفمسطيني 10/1991/ 18كفي 
تأكيػػػد حػػػؽ المنظمػػػة فػػػي تشػػػكيؿ كفػػػدىا إلػػػى المػػػؤتمر، كمثٌػػػؿ الفمسػػػطينييف كفػػػد مػػػف الػػػداخؿ برئاسػػػة 
الػػػدكتكر حيػػػدر عبػػػد الشػػػافي، ضػػػمف الكفػػػد األردنػػػي الفمسػػػطيني المشػػػترؾ، كقػػػد تباينػػػت اآلراء بشػػػأف 

الفمسػػػطينية المعارضػػػة لمبػػػدأ  إذ أعمنػػػت القػػػكل (4)المشػػػاركة فػػػي المػػػؤتمر عمػػػى السػػػاحة الفمسػػػطينية،
، أف نتػػائج 1991تشػػريف األكؿ  24رة فصػػائؿ فػػي المشػػاركة فػػي المػػؤتمر، عبػػر بيػػاف أصػػدرتو عشػػ

المػػػػؤتمر لػػػػف تكػػػػكف ممزمػػػػة لمشػػػػعب الفمسػػػػطيني، كدعػػػػت قيػػػػادة )ـ.ت.ؼ( إلػػػػى التراجػػػػع عػػػػف قرارىػػػػا 
 (5) بالمشاركة في المؤتمر.

ي تحقيؽ اختراقات تػذكر، كذلػؾ بسػبب التعنػت عمكمان، لـ تنجح جكالت المفاكضات الثنائية ف
سػػػػس كمرجعيػػػػات عمميػػػػة ، كبػػػػذلؾ خمػػػػت أاإلسػػػػرائيمي، كتبنػػػػي اإلدارة األمريكيػػػػة لممكقػػػػؼ اإلسػػػػرائيمي

ضػػػػمانات تمػػػـز إسػػػرائيؿ بتنفيػػػػذ  قػػػرا رات الشػػػرعية الدكليػػػػة ذات الصػػػمة بالقضػػػػية  التفػػػاكض مػػػف أم
 (6)الفمسطينية.

                                                           

 الدراســـات مجمـــة ،األكسػػػط الشػػػرؽ شػػػأف فػػػي المشػػػتركة الكػػػكنغرس جمسػػػة أمػػػاـ بػػػكش جػػػكرج الػػػرئيس خطػػػاب1) )
 .185ص( ـ1991 ،7العدد ،2 مجمد ،الفمسطينية الدراسات مؤسسة اهلل، راـ) الفمسطينية

 منظمػة فػي األبحػاث مركػز: اهلل راـ) فمسـطينية شؤون مجمة، بيكر مع فمسطينية لقاءات ةثبلث المدىكف، ربعي2) )
 .35ص (ـ1991 أيار/  نيساف ، 8-2 العدد الفمسطينية، التحرير

 .406ص ،سابق مرج  كياف، عف البحث الشريؼ، ماىر3) )
 الدراسات مؤسسة اهلل، راـ) الفمسطينية الدراسات مجمة، نصابيا في األمكر كضع مدريد مؤتمر عباس، محمكد4) )

 .105ص( 8 عدد ،2 الفمسطينية، مجمد
 .412ص ،سابق مرج  كياف، عف البحث الشريؼ، ماىر5) )
 الدراسػػات مؤسسػػة اهلل، راـ) 2مجمػػد ،الفمســطينية الدراســات مجمــة ،إسػػرائيؿ إلػػى األمريكيػػة الضػػمانات رسػػالة6) )

 .288ص( ـ1991 ،8عدد ،الفمسطينية
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ضات المتعثرة في كاشػنطف، تػـ فػتح قنػاة سػرية لمتفػاكض كلكف بالتزامف مع عقد جكالت المفاك 
، كيػذكر محمػكد عبػاس فػي كتابػو الػذم كشػؼ اإلسػرائيميفي أكسمك بيف )ـ.ت.ؼ( كدكلػة االحػتبلؿ 
فػػػػي مدينػػػػة  11/1992/ 20غيػػػػر رسػػػػمي يػػػػـك  عمػػػػى نحػػػػكفيػػػػو أسػػػػرار أكسػػػػمك أف المقػػػػاء األكؿ بػػػػدأ 

سػػػميان بعػػػد انضػػػماـ أكرم سػػػفير، مػػػدير كزارة ساريسػػػبكرغ النركيجيػػػة، كاتخػػػذت المفاكضػػػات طابعػػػان ر 
، كعقػػدت الجكلػة الختاميػػة لممفاكضػػات 21/5/1993، إلػى الجكلػػة السادسػػة فػياإلسػػرائيميةالخارجيػة 
، حيث جرل التكقيع باألحرؼ األكلى عمى الصيغة النيائية التفاؽ مإعبلف 18/8/1993السرية، في

 (1).1993/ 8/ 20المبادئ م)أكسمك( صباح الجمعة

، عػف 1993، فػي أيمكؿ/سػبتمبر اإلسػرائيميةسفرت المفاكضات السرية مػع حككمػة االحػتبلؿ أ
حيث أكد رئيس المنظمة في رسػالتو أف  (2))اتفاؽ إعبلف المبادئ( كتبادؿ الجانباف كثائؽ االعتراؼ،

فػػي الكجػػكد بسػػبلـ كأمػػاف، باإلضػػافة إلػػى قبػػكؿ م  اإلسػػرائيمي)ـ.ت.ؼ( تعتػػرؼ بحػػؽ دكلػػة االحػػتبلؿ 
، ك نبػذ المجػكء إلػى اإلرىػاب كأعمػاؿ 338ك  242نظمة التحريػر الفمسػطينية قػرارم مجمػس األمػف م

التػػػػي تضػػػػمنت اعتػػػػراؼ حككمػػػػة  اإلسػػػػرائيميالعنػػػػؼ األخػػػػرل م كذلػػػػؾ مقابػػػػؿ رسػػػػالة رئػػػػيس الػػػػكزراء 
  (3). بمنظمة التحرير الفمسطينية  باعتبارىا الممثؿ لمشعب الفمسطيني.اإلسرائيمياالحتبلؿ 

 :2000-1993ضات بين عام  المفاو  -5
شكؿ اتفاؽ إعبلف المبػادئ، األسػاس الػذم بنيػت عميػو المفاكضػات كأفضػى إلػى إقامػة سػمطة 

االنتقالية التي تمارس فيو السمطة كاليتيا باستثناء قضايا  مدةذاتية انتقالية فمسطينية، ككضع إطار لم
 (4).الجيرافم مع كالعبلقات كالحدكد نيةاألم كالترتيبات كالبلجئكف كالمستكطنات القدس" الكضع الدائـ

 (4).الجيرافم
كنقؿ إعبلف المبادئ السػمطة لمفمسػطينييف فػي عػدة مجػاالت، كنػص عمػى نقػؿ مزيػد منيػا مػف 

أنشػأ ميػع السػمطات المنقكلػة إليػو، كمػا خبلؿ المفاكضات، كخكمؿ مجمس الحكـ الذاتي التشريع في ج

                                                           

 .210ص ،سابق مرج  عباس، محمكد1) )
 .11ص ،سابق مرج  الفمسطينية، التحرير منظمة اـقي عمى عامان  خمسكف الشريؼ، ماىر2) )
 الػػرابط عبػػر متػػاح ،المفاوضــات شــؤون دائــرة الفمسػػطينية، التحريػػر منظمػػة مكقػػع عمػػى منشػػكرة أكسػػمك، اتفاقيػػة3) )

 .2015/06/22: الزيارة تاريخ ،http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=81: اإللكتركني
 بػػػدكف: ماليزيػػػا)1ط ،الفمســـطينية القضـــية فـــ  منيجيـــة دراســـات ســـمةسم فمســـطين صػػػالح، محمػػػد محسػػػف4) )

 .270ص( 2002ناشر،
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فػي  اإلسػرائيميبمكجبػو نفػذت دكلػة االحػتبلؿ لجنة ارتباط مشتركة لتطبيقو كاالتفػاؽ المترتػب عميػو، ك 
 (1) انسحابان مجدكالن مف قطاع غزة كأريحا كعاد الرئيس عرفات إلى قطاع غزة. 1994عاـ

كثيقػػة إعػػبلف  اإلسػػرائيميكقعػػت منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية كدكلػػة االحػػتبلؿ 1995كفػػي عػػاـ 
مػػػف الضػػػفة الغربيػػػة الػػػى السػػػمطة  (، كتػػػـ نقػػػؿ أجػػػزاء أخػػػرل2المبػػػادئ المعركفػػػة باتفػػػاؽ طابا)أكسػػػمك

كقػػػد حمػػػؿ االتفػػػاؽ كػػػذلؾ مكعػػػد انطػػػبلؽ مفاكضػػػات الكضػػػع النيػػػائي بمػػػا ال يتجػػػاكز  ،(2)الفمسػػػطينية
، كحػػػدد القضػػػايا التػػػي سػػػيتـ التفػػػاكض بشػػػأنيا كىػػػيم القػػػدس، كالمسػػػتكطنات، كبعػػػض 4/5/1996

 ات الخارجيةم.المكاقع العسكرية المحددة، كالبلجئكف الفمسطينيكف، كالحدكد، كالعبلق

تجمػػدت عمميػػة السػػبلـ برمتيػػا بسػػبب تػػكلي زعػػيـ حػػزب الميكػػكد بنيػػاميف  1996كلكػػف فػػي عػػاـ
، إال أف المفاكضات سرعاف ما استؤنفت برعاية الرئيس األمريكي اإلسرائيميةنتنياىك رئاسة الحككمة 

ذ ماتفػػػاؽ إلػػػى تسػػػييؿ تنفيػػػ، كالػػػذم ينصػػػرؼ 1998عػػػاـ  بيػػػؿ كمينتػػػكف كتػػػـ تكقيػػػع اتفػػػاؽ كام ريفػػػر
 (3) .م2أكسمك

كيمكػػػف القػػػكؿ إف اتفاقػػػات أكسػػػمك انطػػػكت عمػػػى قػػػدرو كبيػػػرو مػػػف االلتبػػػاس، لعػػػؿ أبػػػرز جكانبػػػو 
جػػػراء مػػػف الخضػػػكع الػػػدائـ لمتفػػػاكض، كذلػػػؾ بيػػػدؼ منػػػع حصػػػكؿ الفمسػػػطينييف عمػػػى شػػػيء مممػػػكس 

 فضػػػػبلن عػػػػف ذلػػػػؾ؛ أحػػػػدثت اتفاقػػػػات أكسػػػػمك خمػػػػبلن فػػػػي مفيػػػػكـ حػػػػؽ الشػػػػعب ،(4)العمميػػػػة التفاكضػػػػية
 كمػف ثػـبالمفاكضػات،  ةالفمسطيني في تقرير مصيره، كػكف جميػع الػنقبلت فػي عمميػة السػبلـ مرىكنػ

فإنيػػػا اسػػػتبعدت الكفػػػاح المسػػػمح، حيػػػث تعيػػػد الطرفػػػاف بأخػػػذ اإلجػػػراءات الضػػػركرية لمنػػػع األعمػػػاؿ 
 (5) العدائية كنبذ العنؼ.

، 2000تمبر/أيمكؿ سػػػػب 28تعثػػػػرت عمميػػػػة السػػػػبلـ كانطمقػػػػت االنتفاضػػػػة الفمسػػػػطينية الثانيػػػػة )
 2001فتشػػػكمت لجنػػػة دكليػػػة برئاسػػػة السػػػيناتكر األميركػػػي السػػػابؽ جػػػكرج ميتشػػػؿ فػػػي مػػػػارس/آذار 

يقاؼ العنػؼ مػف الجػانبيف،  اإلسرائيميتكصمت إلى عدة مقترحات تتمحكر حكؿ إيقاؼ االستيطاف  كا 
                                                           

 إلــى مدريــد مــن اإلســرائيمية الفمســطينية المفاوضــات عمــى نظــرة" الــوعر الطريــق خػػركف،آك  الكػػريـ عبػػد قػػيس1) )
 .176ص( ـ1997 كالنشر، كالطباعة لمصحافة العربي التقدـ دار: بيركت) 1ط ،أوسمو

 .273ص ،سابق مرج  الفمسطينية، القضية في منيجية دراسات سمسمة فمسطيف صالح، دمحم محسف2) )
( ـ1995 كالنشػر، لئلعػبلـ العربيػة الحضػارة مركػز: القػاىرة) 1ط ،مستحيمة تسوية أريحا غزة المصرم، جكرج3) )

 .25ص
 .25ص ،السابق المرج  المصرم، جكرج4) )
 1ط ،السـممية والتسـوية المسـمح النضـال بـين اإلسـرائيم  - عربـ ال الصـراع داككد، كمحمػد عبدالسػبلـ جعفػر5) )

 .145ص( ـ2006 كالكمبيكتر، لمطباعة العممي المركز: القاىرة)
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 7يػػػـك  اإلسػػػرائيميةإال أنيػػػا كانػػػت دكف جػػػدكل بعػػػد فػػػكز أرييػػػؿ شػػػاركف )الميكػػػكدم( فػػػي االنتخابػػػات 
 11كالػػػذم بػػػدأ عيػػػده بكعػػػد المائػػػة يػػػـك لسػػػحؽ االنتفاضػػػة، كاسػػػتغؿ تفجيػػػرات  2001فبراير/شػػػباط 
عمى كؿ اتفاقات السػبلـ المعقػكدة  ليجعؿ مف حرب أميركا عمى اإلرىاب حربان  2001سبتمبر/أيمكؿ 

 مع الفمسطينييف.

، كفي إطار سعيو لتحقيؽ 2000عاـ كمع اقتراب كالية الرئيس كمينتكف الثانية مف نيايتيا في
أساس ىذه  ، عمى أف يككفلمتسكية النيائية في كامب ديفيد إنجاز تاريخي، دعا إلى عقد مفاكضات

 (1) ف أمريكي كفمسطيني.يالمفاكضات مشركع

مفاكضػػػػات خطكطػػػػان حمػػػػراء تمتػػػػـز فييػػػػا، كػػػػاف لكػػػػؿ مػػػػف  كككنػػػػو مػػػػف الطبيعػػػػي أف تشػػػػيد أم
ديفػػد خطكطػػو الحمػػراء، كحتػػى الكسػػيط األمريكػػي الػػذم يفتػػرض بػػو المتفاكضػػيف الثبلثػػة فػػي كامػػب 

النزاىػػػػة كالحياديػػػػة حػػػػاكؿ أال ييخطػػػػن دكلػػػػة االحػػػػتبلؿ ميمػػػػا فعمػػػػت، كاستسػػػػيؿ الجانبػػػػاف األمريكػػػػي 
إلقاء المكـ عمى القيادة الفمسطينية، كراحا يتنصبلف معان مف كػؿ خطػأ ارتكػب فػي مجػرل  اإلسرائيميك 
فػػػي مفاكضػػػات كامػػػب ديفيػػػد فقػػػرر الػػػرئيس ياسػػػر  سػػػخيه  ؾ عػػػرضه ذه المفاكضػػػات، كلػػػـ يكػػػف ىنػػػاىػػػ

 (2) عرفات االنسحاب مف المفاكضات كرفض عركض كامب ديفد.

 : 2010-2000المفاوضات بين عام   -6
التػػي تطرقػػت إلػػى قضػػايا الكضػػع الػػدائـ لممػػرة 2000كقػػد كشػػفت مفاكضػػات كامػػب ديفػػد عػػاـ

ع الفمسطينييف، كيظير أف مكضكع الحدكد كالكتؿ نحك التسكية م اإلسرائيميةاألكلى حقيقة التكجيات 
االستيطانية كانا مػف األمػكر التػي يمكػف التفػاىـ عمييػا، غيػر أف مكضػكعي القػدس كعػكدة البلجئػيف 

 (3) بقيا دكنما حٌؿ؛ مما أدل إلى انييار المفاكضات، كاندالع انتفاضة األقصى بعد ذلؾ بشيريف.

بيػػػران عمػػػى عمميػػػة المفاكضػػػات، حيػػػث انػػػدلعت تطػػػكرات عػػػدة تركػػػت أثػػػران ك 2001كشػػػيد عػػػاـ
، كتػكل ى أريئيػؿ شػاركف 2000االنتفاضة الفمسػطينية الثانيػة عقػب فشػؿ مفاكضػات كامػب ديفػد عػاـ 

، فضػػبلن عػػف تسػػمـ إدارة الػػرئيس جػػكرج بػػكش االبػػف السػػمطة فػػي اإلسػػرائيميةرئاسػػة حككمػػة االحػػتبلؿ 

                                                           

 .170ص ،سابق مرج  داككد، حسف السيد كمحمد عبدالسبلـ جعفر1) )
 مؤسسػة :اهلل راـ) 2ط ،الطريـق خارطـة إلـى أوسـمو مـن لممفاوضـات الكاممـة الفمسـطينية الروايـة قريػع، أحمػد2) )

 .322ص( ـ2007 ،2جزء الفمسطينية، الدراسات
 .172ص ،سابق مرج  المعاصرة، كتطكراتيا التاريخية خمفياتيا الفمسطينية القضية صالح، محسف3) )
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في الكاليات المتحػدة التػي ألقػت بظبلليػا  2001/سبتمبر11الكاليات المتحدة، باإلضافة الى أحداث 
 (1) عمى عممية التسكية.

تػػـ تشػػكيؿ مػػا يعػػرؼ بالمجنػػة الرباعيػػة الدكليػػة كالتػػي ضػػمت كػػبلن مػػف األمػػـ  2002كفػػي عػػاـ 
كعيد إلييػا بكضػع خطػة متكاممػة  ،(2)المتحدة كالكاليات األمريكية المتحدة كاالتحاد األكركبي كركسيا

صػدرت أكؿ مسػكدة عرفػت فػي  2002، كفػي أكتػكبر مػف عػاـاإلسػرائيميسطيني لتسكية الصراع الفم
، بعػد النظػر 2003حينيا)خطة خارطة الطريؽ(، كتسممت أطراؼ الصراع نسختيا النيائيػة فػي عػاـ

  (3) إزاء ىذه الخطة. اإلسرائيميةإلى حدو ما في التحفظات الفمسطينية ك 

الفمسطينية مف حيث المبدأ خارطة الطريػؽ،  أعمف الرئيس الراحؿ ياسر عرفات، قبكؿ السمطة
ألنيا ال تصب في اتجاه تحقيؽ األىداؼ األساسية، المتمثمػة فػي إنيػاء  ؛كأعرب عف تحفظاتو عمييا

قامة الدكلة الفمسطينية.  (4) االحتبلؿ، كا 

كجاء القبكؿ الفمسطيني بخارطة الطريؽ ظنان بأف الخطة قادرة عمى إحداث تطكر إيجػابي فػي 
أمػػاـ الػػرأم العػػاـ العػػالمي، كظنػػان  اإلسػػرائيميالمفاكضػػات، كعمػػى أمػػؿ إحػػراج دكلػػة االحػػتبلؿ عمميػػة 

أيضان بأف قبكؿ الخطػة فمسػطينيان مػف شػأنو أف يكشػؼ المكقػؼ االحتبللػي الػرافض ألم عمميػة سػبلـ 
  (5) مع الفمسطينييف.

ـ العػادؿ كالشػامؿ مػع فمـ تبد أم اسػتعداد لمتكصػؿ إلػى السػبل اإلسرائيميةأما حككمة االحتبلؿ 
فر الجديػػػة مػػف جانػػب دكلػػػة االحػػتبلؿ باتجػػاه إقامػػػة دكلػػة فمسػػطينية بجكارىػػػا، االفمسػػطينييف، كلػػـ تتػػك 

كتعاممػػت مػػع التزاماتيػػا بمكجػػب خارطػػة الطريػػؽ، باالسػػتمرار فػػي نيػػج التسػػكيؼ كالمماطمػػة، كالتنكػػر 
ى األرض، مػػف خػػبلؿ لمحقػػكؽ المشػػركعة لمشػػعب الفمسػػطيني، كراحػػت تمػػارس فػػرض أمػػر كاقػػع عمػػ

االستمرار في أعماؿ البنػاء فػي المسػتكطنات، كمارسػت كػؿ مػا مػف شػأنو أف يعرقػؿ عمميػة التسػكية، 

                                                           

 .172ص ،سابق مرج  ،صالح محسف1) )
 ،النضـال مسـار فـ  دواروا  الحركـات العربيـة الـوطن  التحـرر ثـورات قضـايا: الـذاكرة فـ  رحمة حكاتمة، نايؼ2) )

 .171ص( ـ2014 الرسالة، مطبعة: غزة) 2ط
 : اإللكتركني الرابط عبر متاح ،الفمسطين  التخطيط مركز خاص، ممف الطريؽ، خارطة كتطكرات خمفيات3) )

http://www.oppc.pna.net/mag/mag9-10/new_page_1.htm، 2015/07/3: الزيارة تاريخ. 
 ، مجمـةمنشـورة دراسـة ،"األكسط الشرؽ في األمريكية السياسة صياغة إعادة الطريؽ ةخريطم أحمد، سيد أحمد4) )

 .133ص (ـ2003 ،151العددالقاىرة: مؤسسة األىراـ، ) الدولية السياسة
 185ص ،سابق مرج  داككد، كمحمد عبدالسبلـ جعفر5) )
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حيػػػػث كاصػػػػػمت بنػػػػػاء جػػػػػدارىا العػػػػػازؿ حػػػػػكؿ مػػػػػا تبقػػػػػى مػػػػػف أراضو يفتػػػػػرض أف تقػػػػػكـ عمييػػػػػا الدكلػػػػػة 
 (1)الفمسطينية.

ؤتمر أنػػػابكليس كجػػػو الػػػرئيس األمريكػػػي جػػػكرج بػػػكش االبػػػف الػػػدعكة لعقػػػد مػػػ 2007كفػػػي عػػػاـ 
، ككانت الغاية مف المؤتمر ىي إعادة إطبلؽ مفاكضات اإلسرائيميلمسبلـ بيف الجانبيف الفمسطيني ك 

لممفاكضػػات،  ان مرجعػػبكصػػفيا مػػف خػػبلؿ إحيػػاء خطػػة خارطػػة الطريػػؽ السػػبلـ فػػي الشػػرؽ األكسػػط، 
ؿ عمػى إقامػة الدكلػة فػي التكصػؿ إلػى اتفاقيػة سػبلـ، كالعمػ اإلسرائيميكمساعدة الجانبيف الفمسطيني ك 

 (2) .2008الفمسطينية في نياية المطاؼ، كقبؿ نياية عاـ

ذىب الفمسطينيكف إلى أنابكليس ممثميف بالرئيس عباس كفريقو المفاكض كالكضػع الفمسػطيني 
مػػثقبلن بأعبػػاء جمػػة، لعػػؿ أىميػػا االنقسػػاـ الػػداخمي فػػي األراضػػي الفمسػػطينية، كالحصػػار االقتصػػادم 

حمػػػػاس فػػػػي االنتخابػػػػات  اإلسػػػػبلميةعمػػػػى السػػػػمطة منػػػػذ فػػػػكز حركػػػػة المقاكمػػػػة الػػػػذم كػػػػاف مفركضػػػػان 
 (3) كتشكيميا لمحككمة الفمسطينية العاشرة.، 2006التشريعية الثانية عاـ

فقػػد كػػاف مػػف المفتػػرض أف يترتػػب عمػػى المفاكضػػات التػػي أعقبػػت مػػؤتمر  ؛كميمػػا يكػػف األمػػر
يف، إال أف تمؾ المفاكضات لـ تقترب مف إيجاد أنابكليس قياـ الدكلة الفمسطينية كفؽ رؤية حؿ الدكلت

حمػػكؿ لقضػػايا الصػػراع المركزيػػة، كظممػػت تمػػؾ القضػػايا غائبػػة عػػف الحػػؿ، بسػػبب تػػردد رئػػيس حككمػػة 
  (4)في مجمؿ قضايا الحؿ الدائـ، كتبددت آماؿ الجانب الفمسطيني مجددان. اإلسرائيمياالحتبلؿ 

لتجميػد االسػتيطاف فػي  اإلسرائيمياالحتبلؿ  دكلة تسربت أنباء عف استعداد، 2009كفي عاـ 
بإجراء محادثػات غيػر  ،2010كقبمت القيادة الفمسطينية في مايك ،(5)الضفة الغربية لمدة عشرة أشير

غير مباشرة مع دكلة االحتبلؿ، مػف أجػؿ إعطػاء فرصػة جديػدة لعمميػة السػبلـ، لكػف الفمسػطينييف لػـ 
كأعمنػػت القيػػادة الفمسػػطينية  ،(6)اب بعػػد شػػير كاحػػديسػػتمركا فػػي المفاكضػػات طػػكيبلن، كقػػرركا االنسػػح

                                                           

 135ص ،السابق المرج  أحمد، سيد أحمد1) )
 الدراسػات مؤسسػة اهلل، راـ) الفمسـطينية الدراسـات مجمـة أنػابكلس، مػؤتمر فتتػاحا فػي بػكش جػكرج الػرئيس كممػة2) )

 .175ص( ـ2007 ،72العدد، الفمسطينية
 فمســطينية أوراق مجمــة الداخميػػة، الفمسػػطينية الفصػائمية كالعبلقػػات التفاكضػية العمميػػة انطػػبلؽ محيسػف، تيسػػير3) )

 13ص( ـ2008 ،1العدد ستراتيجية،اال كالدراسات لمبحكث الفمسطيني المركز: اهلل راـ)
 15ص ،السابق مرج  محيسف، تيسير4) )
 .180ص ،سابق مرج  المعاصرة، كتطكراتيا التاريخية خمفياتيا الفمسطينية القضية صالح، محسف5) )
 النضػاؿ، مسػار فػي كاألدكار الحركػات العربيػة الػكطني التحػرر ثػكرات قضػايا: الػذاكرة فػي رحمػة حكاتمػة، نػايؼ6) )

 .171ص ،سابق رج م
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دكلػػػة االحػػػتبلؿ عػػػف بنػػػاء  عػػػدـ عػػػكدة الجانػػػب الفمسػػػطيني إلػػػى طاكلػػػة المفاكضػػػات قبػػػؿ أف تتكقػػػؼ
 (1) المستكطنات في الضفة الغربية كالقدس.

معنيػػػػة أكثػػػػر بإطالػػػػة أمػػػػد  اإلسػػػػرائيميةكبػػػػذلؾ فشػػػػمت المفاكضػػػػات كبػػػػدت حككمػػػػة االحػػػػتبلؿ 
الجديػػػة، بمػػػا يتػػػيح ليػػػا االسػػػتمرار فػػػي سياسػػػة فػػػرض األمػػػر الكاقػػػع عمػػػى األرض، المفاكضػػػات غيػػػر 

 (2) مفاكضات الحقة. في أم يصعب التعامؿ معو فمسطينيان 

 : 2015-2010المفاوضات بين عام   -7
فراغيا مف مضمكنيا كممارسة  لقد سعت دكلة االحتبلؿ إلى تقكيض مرتكزات عممية السبلـ كا 

كفػي مقػدمتيا التكسػع االسػتيطاني فػي القػدس  ، (3)لتعديات غير المسبكقةجميع أشكاؿ االنتياكات كا
إلػى التنكػر اللتزاماتيػا بػاإلفراج عػف األسػرل كاإلعػبلف  كجميع األراضي الفمسػطينية المحتمػة، كصػكالن 

 (4) مف طرؼ كاحد عف كقؼ المفاكضات.

نفػػردة لمكاليػػات المتحػػدة ، بالرعايػػة الماإلسػػرائيمية - ؿ المفاكضػػات الثنائيػػة الفمسػػطينيةف كصػػك إ
مػػا بػػرفض إاألمريكيػػة إلػػى الطريػػؽ المسػػدكد، قػػد كضػػع مجمػػؿ الحالػػة الفمسػػطينية أمػػاـ مفتػػرؽ طػػرؽ 

العكدة مرة أخرل إلى المفاكضػات باآلليػات كالشػركط السػابقة، كتحػت الرعايػة المنفػردة لكاشػنطف بعػد 
فمسػػطيني لمجمػػس األمػػف -بػػيأف ثبػػت فشػػميا ألكثػػر مػػف عشػػريف عامػػان، أك التقػػدـ بمشػػركع قػػرار عر 

 (5) الدكلي كىك الخيار الذم تبنتو القيادة الرسمية الفمسطينية.

، 2014ف عػػاـ يلفمسػطيني فػي دكرة السادسػػة كالعشػر كبنػاءن عمػى ذلػػؾ قػرر المجمػس المركػػزم ا
إف أم اسػػتئناؼ لممفاكضػػات كالعمميػػة السياسػػية يتطمػػب التػػزاـ إسػػرائيؿ الكاضػػح بمرجعيػػة حػػدكد عػػاـ 

                                                           

( ـ2015 النبػراس، مطػابع شػركة: غػزة) 2ط ،تواستعصـاءا مسـارات تكتمـل لـم العربيـة الثورات حكاتمػة، نايؼ1) )
 .57ص

 ،سـابق مرجـ  ،مقػرارات كثػائؽ تعريػؼم الفمسػطيني الػكطني كالمجمػس الفمسػطينية التحرير منظمة صالح، محسف2) )
 .448ص

 .55ص ،سابق مرج  ت،اءاكاستعص مسارات تكتمؿ ـل العربية الثكرات حكاتمة، نايؼ3) )
 ،سـابق مرجـ  ،مقػرارات كثػائؽ تعريػؼم الفمسػطيني الػكطني كالمجمػس الفمسػطينية التحرير منظمة صالح، محسف4) )

 .450ص
 .56-55ص( ـ2015 الكتاب، مطبعة: غزة) 1ط ،الصامد الجرف بعد ما كآخركف، سميماف، فيد5) )
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كقػػػرارات األمػػػـ المتحػػػدة، كبػػػالكقؼ الشػػػامؿ لبلسػػػتيطاف بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ فػػػي القػػػدس الشػػػرقية،  ،1967
 (1) كبتنفيذ االلتزامات كاالتفاقات السابقة.

قػػرر رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية محمػػكد عبػػاس التكجػػو الػػى مجمػػس األمػػف  ،2014كفػػي عػػاـ 
مػف األراضػي الفمسػطينية  ائيمياإلسػر بطمب تمرير قرار يفرض جدكالن زمنيان النسحاب قكات االحتبلؿ 

 ،1967كاالعتػػػػراؼ بالدكلػػػػة الفمسػػػػطينية عمػػػػى حػػػػدكد العػػػػاـ  ،(2)2017المحتمػػػػة حتػػػػى نيايػػػػة العػػػػاـ 
كعاصػػمتيا القػػدس الشػػرقية، كتعػػد ىػػذه الخطػػكة لجمػػب االعتػػراؼ الػػدكلي بالدكلػػة الفمسػػطينية، كفػػرض 

  (3) حؿ عمى إسرائيؿ، كمف دكف مفاكضات مباشرة معيا.

الػػػػذم قػػػػدـ فػػػػي  اإلسػػػػرائيميالعربػػػػي إلنيػػػػاء االحػػػػتبلؿ  –كع القػػػػرار الفمسػػػػطيني اصػػػػطدـ مشػػػػر 
ـ إلى مجمس األمف بمعارضة فمسطينية كاسعة شممت فصائؿ العمػؿ الػكطني داخػؿ 17/12/2014

 (4) رفض مجمس األمف الدكلي مشركع القرار الفمسطيني. 30/12/2014ـ.ت.ؼ كخارجيا، كفي 

التكقيػػع عمػػى انضػػماـ  عمػػىالقػػرار أقػػدـ الػػرئيس الفمسػػطيني كفػػي اليػػكـ التػػالي لسػػقكط مشػػركع 
ميثاقػػان دكليػػان، بمػػا فػػي ذلػػؾ نظػػاـ ركمػػا األساسػػي المنشػػن لممحكمػػة الجنائيػػة  18دكلػػة فمسػػطيف إلػػى 

لى تشكيؿ المجنة الكطنية العميا في  ،(5)الدكلية ـ المسؤكلة عػف متابعػة القضػايا التػي 21/1/2015كا 
بما يفتح األفؽ ليجـك سياسي دبمكماسي فمسطيني لنزع الشرعية عػف  سكؼ ترفع إلى ىذه المحكمة،

 (6) كمحاسبتيا عمى انتياكاتيا كجرائميا. اإلسرائيمياالحتبلؿ، كعزؿ دكلة االحتبلؿ 

سياسػػية  ف جيػكدان أمعػػف  تحػاد األكركبػي جػػكف جػات ركتػركشػؼ ممثػػؿ اال 12/5/2015كفػي
برعايػة أكركبيػة خػبلؿ األشػير  اإلسػرائيمية -ينية تبذؿ مف أجؿ إطبلؽ المفاكضات السياسية الفمسػط

                                                           

نيػاء األسػرل دكرةم كالعشػركف السادسػة الػدكرة - الفمسـطين  المركـزي المجمس قرارات1) )  أبريػؿ/ نيسػافم االنقسػاـ كا 
2014. 

 راـ) فمسـطينية شـؤون مجمـة ،إسػرائيمية مكاقػؼ المتحػدة األمػـ فػي الفمسػطينية بالدكلػة االعتػراؼ اليندم، عمياف2) )
 .219ص( ـ2013 ،251العدد الفمسطينية، التحرير منظمة في األبحاث مركز: اهلل

 ،إسرائيل عمى والدولية الداخمية اآلثار: ا من لمجمس الفمسطينيين توجو  ،برـك كشمكمك شتايف شمعكف3) )
 :اإلسرائيمية لمدراسات أطمس مكقع ،معاؿ مباتم القكمي األمف دراسات مركز

http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=9717 5/4/2015 :الزيارة تاريخ. 
 .95ص ،سابق مرج  كآخركف، سميماف، فيد4) )
 .7ص ،السابق المرج 5) )
 ـ،2014 القػرار، في شركاء الدـ في شركاء ،فمسطين لتحرير الديمقراطية لمجبية السياس  المكتب عمل دورة6) )

 .59ص ـ،2014
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كلكػف مػف  ،اإلسػرائيمية - القادمة، كأكد ركتر أنو يعمػـ مػدل صػعكبة إطػبلؽ المفاكضػات الفمسػطينية
 (1)الضركرم خمؽ الظركؼ التي تسمح لممفاكضات السياسية باالنطبلؽم.

ت كمراكغػػة االحػػتبلؿ كفػػي كػػؿ األحػػكاؿ، أيػػان كانػػت ظػػركؼ العمميػػة التفاكضػػية، فػػإف ممػػاطبل
، كغيػػػاب السياسػػػة لػػػدل الفريػػػؽ الفمسػػػطيني المفػػػاكض، كميػػػا عكامػػػؿ أدت إلػػػى إطالػػػة أمػػػد اإلسػػػرائيمي

زداد اأف تعالج القضايا المطمكبة، بػؿ  دكفمف المفاكضات إلى عشريف عامان كلـ تزؿ تراكح مكانيا، 
الحػػػديث المفػػػرط عػػػف السػػػبلـ  مػػػف رغـبػػػالخبلليػػػا االسػػػتيطاف كأكغػػػؿ العػػػدك فػػػي إجراءاتػػػو القمعيػػػة، ك 

تفاقػػػات السػػػبلـ، كمفاكضػػػات السػػػبلـ، إال أف حالػػػة الحػػػرب ىػػػي التػػػي ىيمنػػػت عمػػػى العبلقػػػات بػػػيف  كا 
  (2)االحتبلؿ كبيف الشارع الفمسطيني، بفعؿ ممارسات االحتبلؿ كسياساتو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 .2015/05/13: الزيارة تاريخ ،http://cutt.us/7zbLH: اإللكتركني الرابط عبر متاح ،الوطن دنيا1) )
( ـ2014كالمعمكمػات، لمتكثيػؽ الفمسػطيني المركز: دمشؽ) 1ط ،تفاوضية موضوعات كآخركف، حمادة، معتصـ2) )

 .28ص



 

 

 
 
 
 

 انفصم انثانث
اعتماد اننخبة انسياسية انفهسطينية عهى املىاقع 

يف اكتساب املعهىمات عن املفاوضات انفهسطينية  نكرتونيةاإل
 اإلسرائيهية –

 (نتائج انذراسة امليذانية)
 

 نتائج الدراسة الميدانية: ـــالمبحث ا ول 
 خصائص عينة الدراسة الميدانية. أكالن ػػػ

 .اإللكتركنيةمتابعة النخبة السياسية الفمسطينية لممكاقع  ػػػ ثانيان 

 .اإللكتركنيةماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع اعت ػػػ ثالثان 

 اإلسرائيمية. -معرفة النخبة السياسية الفمسطينية لقضية المفاكضات الفمسطينية  ػػػ رابعان 

التأثيرات الناتجة عف متابعة النخبة السياسية الفمسطينية لقضية المفاكضات الفمسطينية  خامسان ػػػ
 .اإللكتركنيةاقع اإلسرائيمية في المك  -

 نتائج اختبار فروض الدراسة: ـــ المبحث الثان 
 توصيات:والخالصة نتائج الدراسة  ـــ المبحث الثالث

 :خبلصة نتائج الدراسة أكالن ػػػ

 الدراسة: تكصيات ػػػ ان ثاني

 ثالثان ػػػ مقترحات الدراسة:
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 تمييد:
ؿ مػػدل اعتمػػاد النخبػػة السياسػػية سػػتعرض ىػػذا الفصػػؿ النتػػائج العامػػة لمدراسػػة الميدانيػػة حػػك ا

 -الفمسػػػػػطينية فػػػػػي اكتسػػػػػاب المعمكمػػػػػات عػػػػػف المفاكضػػػػػات  اإللكتركنيػػػػػةالفمسػػػػػطينية عمػػػػػى المكاقػػػػػع 
مبحكثػػػان، تػػػـ اختيػػػارىـ بالعينػػػة الحصصػػػية باسػػػتخداـ أسػػػمكب  132، قػػػكاـ عينػػػة الدراسػػػة اإلسػػػرائيمية

 203بيػػػة، حيػػػث تػػػـ تكزيػػػع الضػػػكابط المسػػػتقمة، كالمقيمػػػيف فػػػي محافظػػػات قطػػػاع غػػػزة كالضػػػفة الغر 
لمبحػػكثي الضػػفة  اإللكتركنيػػةصػػحيفة استقصػػاء مػػف خػػبلؿ المقابمػػة المباشػػرة، كمػػف خػػبلؿ الصػػحيفة 

 ـ.15/7/2015ـ إلى 15/6/2015الغربية، كذلؾ لمدة شير مف تاريخ 
مبحكثان مف عينػة الدراسػة عمػى الصػحيفة؛ كذلػؾ بسػبب انشػغاليـ كعػدـ تمكػنيـ  62كلـ يجب 
كالكرقيػة، كال تحقػؽ القػدر المطمػكب عمميػان، ككانػت غػالبيتيـ  اإللكتركنيػةمػى الصػحيفة مف اإلجابػة ع

صػػحؼ إلجابػػة عػػدد مػػف عينػػة الدراسػػة فػػي السػػؤاؿ الثػػاني  9مػػف الضػػفة الغربيػػة، كتػػـ اسػػتبعاد عػػدد 
 ،اإلسرائيمية -الفمسطينية الكتساب المعمكمات عف المفاكضات  اإللكتركنيةبأنيـ ال يتابعكف المكاقع 

المحػػػاكر  مفػػػردة، كتػػػـ تحميػػػؿ إجابػػػات عينػػػة الدراسػػػة كفػػػؽ 132ليصػػػبح حجػػػـ عينػػػة الدراسػػػة الفعمػػػي 
 :تيةاآل

 نتائج الدراسة الميدانية. ػػػ أكالن 

 خصائص عينة الدراسة الميدانية. .1

 .اإللكتركنيةمتابعة النخبة السياسية الفمسطينية لممكاقع  .2

 .اإللكتركنيةع اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاق .3

 -الفمسطينية النخبة السياسية الفمسطينية لقضية المفاكضات  اعتمادالتأثيرات الناتجة عف  .4
 .اإللكتركنيةفي المكاقع  اإلسرائيمية

 .اإلسرائيمية -الفمسطينية معرفة النخبة السياسية الفمسطينية لقضية المفاكضات  .5

 نتائج اختبار فركض الدراسة. ػػػ ثانيان 

 خبلصة نتائج الدراسة كتكصياتيا. ػػػ ثالثان 

 

 

 



 

84 
 

 المبحث ا ول
 نتائج الدراسة الميدانية

 :خصائص عينة الدراسة الميدانية ـــ أولً 
الميدانية كالنكع كالعمر كالمؤىبلت  المبحكثيفخصائص  تعرض الدراسة في ىذا الجزء

عينة مف النخبة السياسية ممثمة ، كعند اختيار العينة تـ مراعاة أف تككف الالجغرافيالعممية كالتكزيع 
لمكؿ مف: قادة الفصائؿ الفمسطينية، كالمسؤكليف في الحككمة، كأعضاء المجمس التشريعي الحالييف 

 ، كتتمثؿ ىذه الخصائص في اآلتي:السياسييف، كالمحمميف السياسييف كالسابقيف، كاألكاديمييف

 النوع: -1
 (3جدول رقم )

 منوعلتوزي  عينة الدراسة وفقًا 

 % ك لنوعا

 90.2 119 ذككر

 9.8 13 إناث

 100 132 المجموع
 

تشير بيانػات الجػدكؿ السػابؽ إلػى أف معظػـ أفػراد العينػة كػانكا مػف الػذككر؛ حيػث بمػغ عػددىـ 
مفػردة بنسػبة بمغػت 13بينمػا كػاف عػدد اإلنػاث  ،% مف إجمالي عينة الدراسة90.2ةبمفردة بنس119
سػػند األدكار تحيػث  ،زل ذلػؾ إلػػى طبيعػة المجتمػع الفمسػػطينيمػف إجمػالي أفػػراد العينػة، كقػد يعػػ 9.8
، كال سػػيما فػػي المجػػاالت السياسػػية؛ إذ تقػػؿ النخبػػة السياسػػية ياديػػة الػػى الػػذككر أكثػػر مػػف اإلنػػاثالق

 كبير. عمى نحكالنسكية في المجتمع الفمسطيني 
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 العمر: -2
 (4جدول رقم )

 توزي  عينة الدراسة وفقًا لممرحمة العمرية

 % ك مرالع

 5.3 7 سنة. 35إلى أقؿ مف  25مف 

 18.9 25 سنة. 45إلى أقؿ مف  35مف 

 38.7 51 سنة. 55إلى أقؿ مف  45مف 

 37.1 49 سنة. 55كبر مف أ

 100 132 المجموع
 

تطبيػػػػؽ صػػػػػحيفة االستقصػػػػػاء عمػػػػػى النخبػػػػػة السياسػػػػػية  سػػػػػابؽيتضػػػػح مػػػػػف بيانػػػػػات الجػػػػػدكؿ ال
فمػػا فػػكؽ؛ ككنيػػا أقػػؿ الفئػػات التػػي يمكػػف أف  ان عامػػ 25مػػف  الفمسػػطينية مػػف مختمػػؼ األعمػػار، بػػدءان 

% مػػف أفػػراد 5.3سػػنة  35إلػػى أقػػؿ مػػف  25تكػػكف نخبػػة سياسػػية، حيػػث بمغػػت الفئػػة العمريػػة مػػف 
%، تمتيػا الفئػة العمريػة مػف 18.9سػنة بنسػبة  45إلػى أقػؿ مػف  35العينة ، تمتيا الفئة العمرية مػف 

 %.37.1سنة بنسبة  50الفئة العمرية األكبر مف  %، ثـ38.7سنة بنسبة  55إلى أقؿ مف  45
 المستوى العمم : -3

 (5جدول رقم )
 توزي  عينة الدراسة وفقًا لممستوى التعميم 

 % ك المستوى التعميم 

 3 4 ثانكية عامة فما دكف

 25.8 34 بكالكريكس

 34.8 46 ماجستير

 36.4 48 دكتكراه

 100 132 المجموع



 

86 
 

بؽ إلى المسػتكل التعميمػي ألفػراد عينػة الدراسػة، فبمغػت نسػبة ثانكيػة تشير بيانات الجدكؿ السا
ف عمػػػػى ك أيضػػػػان يتفػػػػؽ مػػػػع طبيعػػػػة النخبػػػػة السياسػػػػية، تبلىػػػػا الحاصػػػػم كىػػػػذا% ؛ 3عامػػػػة فمػػػػا دكف 

ف ك %، ثػػـ الحاصػػم34.8ف عمػػى درجػػة الماجسػػتير بنسػػبة ك %، ثػػـ الحاصػػم25.8بكػػالكريكس بنسػػبة 
ؾ الػػػػى طبيعػػػػة النخبػػػػة السياسػػػػية التػػػػي تحتػػػػكم عمػػػػى %، كيعػػػػزل ذلػػػػ36.4عمػػػػى الػػػػدكتكراه بنسػػػػبة 

األكػاديمييف السياسػػييف، كالمسػؤكليف فػػي الحككمػػة، كأعضػاء المجمػػس التشػريعي الحػػالييف كالسػػابقيف، 
كالمحممػػيف السياسػػييف، كمعظميػػـ طبقػػة متعممػػة، كمػػا تتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج الجيػػاز المركػػزم 

ألميػػة بػػيف البػػالغيف فػػي األراضػػي الفمسػػطينية مػػف أقػػػؿ لئلحصػػاء الفمسػػطيني التػػي تعتبػػر معػػدالت ا
       (1)%.4.1سنة فأكثر  15المعدالت في العالـ؛ إذ بمغت نسبة األمية بيف األفراد مف 

 مكان السكن: -4
 (6جدول رقم )

 توزي  عينة الدراسة وفقًا لمكان السكن

 % ك مكان السكن

 61.4 81 قطاع غزة

 38.6 51 الضفة الغربية

 100 132 عالمجمو 
 

تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى تكزيع عينة الدراسة جغرافيان، حيث تـ تقسػيـ مجتمػع الدراسػة 
في محافظات قطاع غزة كالضػفة الغربيػة ، فبمغػت نسػبة عينػة الدراسػة مػف قطػاع  اإلى طبقتيف تمثمت

لتكاصػؿ %؛ كذلػؾ بسػبب صػعكبة ا38.6بمغػت نسػبتيـ فػي الضػفة الغربيػة  في حيف%، 61.4غزة 
 مع أفراد العينة في الضفة الغربية.

 
 
 

                                                           

 .104، ص2013، كتاب اإلحصاء السنكمالجياز المركزي لإلحصاء الفمسطين 1) )
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ   http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2025.pdfنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع:   

 ـ.27/07/2015الزيارة:
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 التوجو السياس : -5
 (7جدول رقم )

 توزي  عينة الدراسة وفقًا  لمتوجو السياس 

 % ك التوجو السياس 

 26.5 35 حركة التحرير الكطني فتح

 22 29 حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس

 19 25 مستقؿ عف أم فصيؿ

 9.1 12 طيفالجبية الديمقراطية لتحرير فمس

 8.3 11 الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف

 8.3 11 حركة الجياد اإلسبلمي

 6.8 9 أحزاب كحركات أخرل

 100 132 المجموع

 

% مػػف عينػػة الدراسػػة ينتمػػكف إلػػى حركػػة  26.5أف نسػػبة  سػػابؽيتضػػح مػػف بيانػػات الجػػدكؿ ال
 فػي حػػيفحمػػاس،  اإلسػبلمية % مػنيـ ينتمػػكف إلػى حركػػة المقاكمػة22التحريػر الػكطني فػػتح، كنسػبة 

%، ثـ مف ينتمكف إلى الجبية الديمقراطيػة لتحريػر 19بمغت نسبة المستقميف عف أم فصيؿ سياسي 
%، كتسػػػاكت نسػػػبة مػػػف ينتمػػػكف إلػػػى الجبيػػػة الشػػػعبية لتحريػػػر فمسػػػطيف كحركػػػة 9.1فمسػػػطيف بنسػػػبة

كػػات أخػػرل بنسػػبة %، كأخيػػران مػػف ينتمػػكف إلػػى أحػػزاب فمسػػطينية كحر 8.3الجيػػاد اإلسػػبلمي بنسػػبة 
% كتمثمت بجبية النضاؿ الشعبي الفمسطيني، كحزب الشعب الفمسػطيني، كاالتحػاد الػديمقراطي 6.8

 .الفمسطيني
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 :اإللكترونيةمتابعة النخبة السياسية الفمسطينية لممواق   ـــ ثانياً 
 الوسائل اإلعالمية الت  تتابعيا النخبة السياسية الفمسطينية: -1

 (8جدول رقم )
 ائل اإلعالمية الت  تتابعيا النخبة السياسية الفمسطينيةالوس

 م % ك الوسائل اإلعالمية

 1 31.9 134 اإللكتركنيةالمكاقع 

 2 20.7 87 شبكات التكاصؿ االجتماعي

 3 18.6 78 القنكات الفضائية

 4 14.3 60 الصحؼ كالمجبلت

 5 9.1 38 اإلذاعات

 6 5.2 22 خدمات إخبارية عبر الجكاؿ

 7 0.2 1 ائؿ أخرلكس

  100 420 (*)المجموع

إلػػػى تكزيػػػع إجابػػػات الجميػػػكر كفقػػػان لمكسػػػائؿ اإلعبلميػػػة التػػػي  سػػػابؽتشػػػير بيانػػػات الجػػػدكؿ ال
%، ثػـ شػبكات التكاصػؿ 31.9احتمت الترتيػب األكؿ بنسػبة  اإللكتركنيةيتابعكنيا، كتبيف أف المكاقع 

تمتيا الصحؼ كالمجبلت  %،18.6بية بنسبة %، ثـ القنكات الفضائية العر 20.7االجتماعي بنسبة 
تمتيػػا الخػػدمات اإلخباريػػة عبػػر الجػػكاؿ بالمرتبػػة قبػػػؿ  %،9.1%، ثػػـ اإلذاعػػات بنسػػبة14.3بنسػػبة 

% كتمثمػت فػي المنشػكرات 0.2%، كاحتمت كسػائؿ أخػرل المرتبػة األخيػرة بنسػبة 5.2األخيرة بنسبة 
 .اإللكتركنيكالبريد 

الكسائؿ التي تعتمد عمييػا عينػة الدراسػة فػي  أكثركانت  ركنيةاإللكتكمف المبلحظ أف المكاقع 
كزيػػادة  ،اإللكتركنيػػةمتابعػػة األحػػداث كالقضػػايا المختمفػػة، كىػػذا أمػػر طبيعػػي فػػي ظػػؿ تطػػكر المكاقػػع 

كبيػػر فػػي السػػنكات األخيػػرة، كسػػعييا إلػػى مبلحقػػة تطػػكرات األحػػداث الفمسػػػطينية  عمػػى نحػػكعػػددىا 
تقػػدـ المعمكمػػػات كاألخبػػار فػػػي  اإلذاعػػػاتك  القنػػػكات الفضػػائيةإلػػى أف  ، باإلضػػػافةكالعربيػػة كاألجنبيػػة

                                                           

 لمجمكع ال يساكم عدد المبحكثيف ألف المبحكث يمكنو اختيار أكثر مف إجابة.ا  )*(
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لمتيػار  ان مسػتمر  كفصػبلن  ان أكقات محددة، كىذا ال يتكافؽ مػع طبيعػة قطػاع غػزة الػذم يعػاني مػف حصػار 
في تكزيع الصحؼ كالمجػبلت بسػبب االنقسػاـ، ممػا سػاعد عمػى زيػادة  ان ضعف الكيربائي ، كما يعاني

لما تتميز بو مف تكفر المعمكمات كاألخبار فػي كػؿ  اإللكتركنيةسية عمى المكاقع اعتماد النخبة السيا
 األكقات.

  (1)ـ( 2003)الطيػراكم،  كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج عدد مف الدراسات السػابقة منيػا دراسػة
 أكؿ المصػادر اإلعبلميػة التػي تعتمػد عمييػابكصػفيا جػاءت  اإللكتركنيػةكالتي تشػير إلػى أف المكاقػع 

 الصفكة في الحصكؿ عمى معمكمات.
عمػػػى  اإللكتركنيػػػةى أف المكاقػػػع كالتػػػي تشػػػير إلػػػ (2)(2015كتتفػػػؽ مػػػع دراسػػػة دراسػػػة)مرجاف، 

تتصػػػػدر المصػػػػادر التػػػػي تعتمػػػػد عمييػػػػا عينػػػػة الدراسػػػػة الكتسػػػػاب المعمكمػػػػات حػػػػكؿ قضػػػػية  اإلنترنػػػت
 %. 48.1البلجئيف بنسبة 

ف أغمبيػػػػػة أعضػػػػاء النخبػػػػػة الجامعيػػػػػة التػػػػػي أكػػػػدت أ ،(3)ـ(2010كأيضػػػػان تتفػػػػػؽ مػػػػع )حمػػػػػدم،
الجزائريػػػػة كالعربيػػػػة كاألجنبيػػػػة بػػػػدافع الحصػػػػكؿ عمػػػػى المعمكمػػػػات  اإللكتركنيػػػػةيتصػػػػفحكف الصػػػػحؼ 

 .%36.36كاألحداث كالتفاصيؿ كالتحميبلت عما يقدـ عبر ىذه المكاقع، حيث كافؽ عمى ذلؾ 
معمومات عن المفاوضات لكتساب  اإللكترونيةمتابعة النخبة السياسية الفمسطينية لممواق   -2

 : اإلسرائيمية -الفمسطينية 
 (9جدول رقم )

 -الفمسطينية لكتساب المعمومات عن المفاوضات  اإللكترونيةمدى متابعة النخبة السياسية الفمسطينية لممواق  
 اإلسرائيمية

 % ك مدى المتابعة

 93.6 132 نعـ

 6.4 9 ال

 100 141 المجموع
 

                                                           

 .143ص ،مرج  سابق ى كسائؿ اإلعبلـ أثناء األزماتم،نبيؿ الطيراكم، ماعتماد الصفكة الفمسطينية عم1) )
 .88، صمرج  سابقىاني مرجاف، 2) )
رســالة ماجســتير سػاتيا عمػػى الصػػحؼ الكرقيػة، محمػد حمػػدم، اسػػتخدامات النخبػة لمصػػحافة اإللكتركنيػػة كانعكا3) )

 .339ـ( ص2010)باتنة: جامعة الحاج لخضر،  غير منشورة،
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سػػػابؽ إلػػػى أف الغالبيػػػة العظمػػػى مػػػف عينػػػة الدراسػػػة يتػػػابعكف المكاقػػػع تشػػػير بيانػػػات الجػػػدكؿ ال
%، بينمػػا 93.6بنسػػبة  اإلسػػرائيمية -الفمسػػطينية الكتسػػاب المعمكمػػات عػػف المفاكضػػات  اإللكتركنيػػة

 .ان مبحكث 132% منيـ ال يتابعكنيا، كبذلؾ يصبح حجـ العينة الفعمية لمدراسة 6.4نسبة 

الكتساب  اإللكتركنيةة السياسية الفمسطينية بمتابعة المكاقع كيعبر ذلؾ عف مدل اىتماـ النخب
، كيكضػػػػح أىميػػػػة الػػػػدكر اإلعبلمػػػػي لممكاقػػػػع اإلسػػػػرائيمية -الفمسػػػػطينية معمكمػػػػات عػػػػف المفاكضػػػػات 

فػػػي معالجػػػة القضػػػايا المختمفػػػة لممجتمػػػع الفمسػػػطيني، كتؤكػػػد المكانػػػة التػػػي بػػػدأت تحتميػػػا  اإللكتركنيػػػة
كسيمة إعبلمية جديدة، أصبح تعػرض النخبػة السياسػية ليػا مػف العػادات بكصفيا  اإللكتركنيةالمكاقع 

 لما تتمتع بو مف مميزات كخدمات. ليـاألساسية 

التػػي أظيػػرت أف  (1)(2012كىػػذا يتفػػؽ مػػع العديػػد مػػف الدراسػػات السػػابقة منيػػا دراسػػة )عجيػػزة،
 %.73.3كصؿ الحديثة حققت معدالن مرتفعان  اإللكتركنيةمتابعة النخبة لكسائؿ االتصاؿ 

تزايػػػد االعتمػػػاد عمػػػى مصػػػادر  كالتػػػي أظيػػػرت  (2)(2011كتتفػػػؽ أيضػػػان مػػػع دراسػػػة )الطيػػػراكم،
 ، كىذا يعكس االىتماـ بيذه الكسيمة.اإلنترنتالمعمكمات الحديثة كبالتحديد 

التػػي أظيػػرت أف النخبػػة تقبػػؿ بحجػػـ كبيػػر عمػػى  (3) ـ(2010كتتفػػؽ أيضػػان مػػع دراسػػة )حمػػدم،
 % .95.44بنسبة كذلؾ اإلنترنتشبكة 

 اإللكتركنيػةكالتي أظيرت أف نسبة متابعة المكاقع  (4)(2008)أبككردة،كتتفؽ أيضان مع دراسة 
 %.98.2عالية جدنا لدل طمبة جامعة النجاح بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .34،صمرج  سابقمركة عجيزة، 1) )
 ، ص .مرج  سابقنبيؿ الطيراكم، 2) )
 .320، صمرج  سابقمحمد حمدم، 3) )
 .173، صمرج  سابقأميف أبك كردة، 4) )
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لكتساب معمومات عن  اإللكترونيةأسباب عدم متابعة بعض أفراد العينة لممواق   -3
 :ئيميةاإلسرا -الفمسطينية المفاوضات 

 (10جدول رقم )
 لكتساب معمومات عن اإللكترونيةأسباب عدم متابعة بعض أفراد العينة لممواق  

 اإلسرائيمية -المفاوضات الفمسطينية  

 م % ك أسباب عدم المتابعة

ضعؼ معايير صحة كصدؽ المعمكمات حكؿ المفاكضات 
 اإلسرائيمية  -الفمسطينية 

7 31.8 1 

 -كاالتجاىات حكؿ المفاكضات الفمسطينية ال تعرض جميع اآلراء 
 2 22.7 5 اإلسرائيمية

 3 18.2 4 أفضؿ متابعتيا في كسائؿ أخرل

ال تعتمد عمى مراسميف أكفاء لتغطيتيـ قضية المفاكضات 
 اإلسرائيمية -الفمسطينية 

3 13.6 4 

 5 9.1 2 اإللكتركنيةعدـ تكفر الكقت لمتابعة المكاقع 

عند تحميميـ لقضية المفاكضات  راء بعض الكتابآتحيز 
 اإلسرائيمية -الفمسطينية 

1 4.6 6 

  100 22 (*)المجموع
 

متابعة بأف أىـ أسباب عدـ اىتماـ بعض أفراد عينة الدراسة  سابؽيتبيف مف بيانات الجدكؿ ال
، ىػػػك ضػػػػعؼ اإلسػػػػرائيمية -الفمسػػػطينية الكتسػػػػاب معمكمػػػات عػػػػف المفاكضػػػات  اإللكتركنيػػػةالمكاقػػػع 
اإلسػػػرائيمية  -الفمسػػػطينية حػػػكؿ المفاكضػػػات  اإللكتركنيػػػةر صػػػحة كصػػػدؽ معمكمػػػات المكاقػػػع معػػػايي

لجميػػػػع اآلراء كاالتجاىػػػػات حػػػػكؿ قضػػػػية  اإللكتركنيػػػػةىػػػػا عػػػػدـ عػػػػرض المكاقػػػػع %، تبل31.8بنسػػػػبة 
%، ثػػػػـ تفضػػػػػيؿ متابعػػػػػة قضػػػػػية المفاكضػػػػػات 22.7بنسػػػػػبة  اإلسػػػػػرائيمية -الفمسػػػػػطينية المفاكضػػػػات 
 اإللكتركنيػػةىػػا عػدـ اعتمػػاد المكاقػػع %، تبل18.2فػػي كسػائؿ أخػػرل بنسػػبة  ئيميةاإلسػػرا -الفمسػطينية 

%، ثػـ عػدـ 13.6بنسػبة  اإلسػرائيمية -الفمسطينية عمى مراسميف أكفاء لتغطيتيـ قضية المفاكضات 
                                                           

 يف ألف المبحكث يمكنو اختيار أكثر مف إجابة.المجمكع ال يساكم عدد المبحكث  )*(
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%، كأخيران تحيز أراء بعض الكتػاب عنػد تحمػيميـ 9.1بنسبة  اإللكتركنيةتكفر الكقت لمتابعة المكاقع 
 %.4.6 بنسبة اإلسرائيمية -الفمسطينية لمفاكضات لقضية ا

التػي  (1) ـ(2014كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج عدد مف الدراسات السابقة منيا دراسة )حبيػب،
لمصػػحؼ اليكميػػة الفمسػػطينية لػػـ تفسػػح المجػػاؿ أمػػاـ حريػػة الػػرأم  اإللكتركنيػػةأشػػارت الػػى أف المكاقػػع 

لمسػػتخدميف، مػػف خػػبلؿ السػػماح بالتعميقػػات كالػػرد عمػػى ىػػذه كالتعبيػػر، كفػػتح بػػاب النقػػاش الجػػاد بػػيف ا
 التعميقات مف قبؿ المستخدميف أنفسيـ أك مف قبؿ إدارة المكاقع.

% مػػف عينػػة الدراسػػة لػػـ 56لػػى أف إالتػػي أشػػارت (2) (2012كيتفػػؽ أيضػػان مػػع دراسػػة )تربػػاف،
تتمتػػػع بالمصػػػداقية،  السػػػؤاؿ الخػػػاص بتحديػػػد اسػػػـ الكسػػػيمة اإلعبلميػػػة الفمسػػػطينية التػػػي عػػػفيجيبػػػكا 
 ال تتمتع بالمصداقية الكافية. اإللكتركنية ر أف الصحؼ الفمسطينيةباعتبا

كمصدر لممعمومات عن  اإللكترونيةحرص النخبة السياسية الفمسطينية عمى متابعة المواق   -4
 :اإلسرائيمية -الفمسطينية قضية المفاوضات 

 (11جدول رقم )
كمصدر لممعمومات عن قضية  اإللكترونيةنية عمى متابعة المواق  درجة حرص النخبة السياسية الفمسطي

 اإلسرائيمية -الفمسطينية المفاوضات  

 % ك درجة الحرص عمى المتابعة

 50 66 مرتفعة

 42.4 56 متكسطة

 7.6 10 منخفضة

 100 132 المجموع
 
 

متابعػػة % مػف عينػة الدراسػة يحرصػكف عمػى 50يتضػح مػف بيانػات الجػدكؿ السػابؽ أف نسػبة 
 اإلسػػػرائيمية -الفمسػػػطينية لممعمكمػػػات عػػػف قضػػػية المفاكضػػػات  ان مصػػػدر بكصػػػفيا  اإللكتركنيػػػةالمكاقػػػع 

                                                           

رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة  ،:مالتفاعميػة فػي المكاقػع اإللكتركنيػة لمصػحؼ اليكميػة الفمسػطينيةم ب،يػماجػد حب1) )
 .209ـ( ص2014)غزة: الجامعة اإلسبلمية، كمية اآلداب،

اإللكتركنيػػة كاإلشػػباعات المتحققػػةم، المجمػػة ماجػػد تربػػاف، ماسػػتخدامات الصػػفكة الفمسػطينية لمصػػحؼ المطبكعػػة ك 2) )
 -)جامعػػة القػػاىرة: كميػػة اإلعػػبلـ، العػػدد الخػػامس كالثبلثػػكف، ينػػاير  دراســة منشــورةالمصػػرية لبحػػكث اإلعػػبلـ، 

 .27( ص2010يكنيو 
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%، كأخيػػران مػػف يحرصػػكف بدرجػػة 42.4بدرجػػة مرتفعػػة، تمتيػػا مػػف يحرصػػكف بدرجػػة متكسػػطة نسػػبة 
 %.7.6منخفضة بنسبة 

 

جػػة القضػػايا المختمفػػػة فػػي معال اإللكتركنيػػػةكتعبػػر البيانػػات السػػابقة عػػػف مػػدل أىميػػة المكاقػػع 
، ممػا انكػػس عمػى حػػرص النخبػة السياسػػية عمػى متابعتيػػا كدكرىػا اإلعبلمػي فػػي المجتمػع الفمسػػطيني

أكضػػػػحت أف نسػػػػبة التػػػػي \  (1) ـ( 2015، كيتفػػػػؽ ذلػػػػؾ مػػػػع نتيجػػػػة دراسػػػػة )مرجػػػػاف، بدرجػػػػة عاليػػػػة
سػػبة كبمغػػت ن بدرجػػة عاليػػة، اإللكتركنيػػة% مػػف عينػػة الدراسػػة يحرصػػكف عمػػى متابعػػة المكاقػػع 51.6

بينمػػػػا بمغػػػػت نسػػػػبة مػػػػف  %،37متكسػػػػطةبدرجػػػػة  اإللكتركنيػػػػةمػػػػف يحرصػػػػكف عمػػػػى متابعػػػػة المكاقػػػػع 
 %.11.4ان كف عمى متابعتيا بدرجة منخفضة جديحرص

 أسبوعيًا: اإللكترونيةعدد ا يام متابعة النخبة السياسية الفمسطينية لممواق   -5
 (12جدول رقم )

 أسبوعياً  اإللكترونيةلفمسطينية لممواق  عدد أيام متابعة  النخبة السياسية ا

 % ك عدد أيام المتابعة

 9.1 12 يـك أك يكميف

 12.9 17 ثبلثة أك أربعة أياـ

 15.9 21 خمسة أك ستة أياـ

 62.1 82 يكميان 

 100 132 المجموع

% مػػػػف عينػػػػة الدراسػػػػة يتػػػػابعكف المكاقػػػػع 62.1إلػػػػى أف نسػػػػبة  تػػػػيتشػػػػير بيانػػػػات الجػػػػدكؿ اآل
، أمػا نسػبة فػي األسػبكع % منيـ يتابعكنيػا مػف خمسػة إلػى سػتة أيػاـ15.9يكميان، كنسبة  ةاإللكتركني

أك يػكميف  ان كانت نسػبة مػف يتابعكنيػا يكمػ حيف في%، 12.9يي فمف يتابعكنيا ثبلثة أك أربعة أياـ 
 عمػػى نحػػك اإللكتركنيػػة%، فالغالبيػػة العظمػػى مػػف النخبػػة السياسػػية الفمسػػطينية يتػػابعكف المكاقػػع 9.1

يػػػػكمي، حيػػػػث أصػػػػبحت جػػػػزءان مػػػػف طقػػػػكس الحيػػػػاة اليكميػػػػة لممبحػػػػكثيف، فضػػػػبلن عػػػػف دكر المكاقػػػػع 
 في عرض األحداث كالقضايا كالتطكرات كافة عمى الساحة المحمية كالعربية كالدكلية. اإللكتركنية

                                                           

 .90، صمرج  سابقىاني مرجاف، 1) )
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كالتي  (1) (2015كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج عدد مف الدراسات السابقة منيا دراسة )مرجاف،
 %. 64يكمي بنسبة  عمى نحك اإللكتركنيةت أف معظـ عينة الدراسة يتابعكف المكاقع أظير 

% مػػف عينػػة 72التػػي أظيػػرت أف مػػا نسػػبتو  (2) ـ( 2010كمػػا تتفػػؽ مػػع دراسػػة )الطيػػراكم، 
 يكمي. عمى نحك اإلنترنتالدراسة يتابعكف 

ة يسػػػػتخدمكف التػػػػي أظيػػػػرت أف عينػػػػة الدراسػػػػ (3) ـ(2009كمػػػا تتفػػػػؽ مػػػػع دراسػػػػة )الرحبػػػػاني، 
 %60.9يكميان بنسبة  اإللكتركنيةالصحافة 

 يوميًا: اإللكترونيةمعدل متابعة النخبة السياسية الفمسطينية لممواق   -6
 (13جدول رقم )

 يومياً  اإللكترونيةعدد ساعات متابعو النخبة السياسية الفمسطينية لممواق  

 % ك عدد ساعات المتابعة

 6.8 9 أقؿ مف ساعة

 29.6 39 ؿ مف ساعتيفمف ساعة ألق

 34.8 46 مف ساعتيف ألقؿ مف ثبلث ساعات

 28.8 38 ثبلث ساعات فأكثر

 100 132 المجموع
 اإللكتركنيةعدد ساعات متابعة عينة الدراسة لممكاقع  إلى  سابؽتشير بيانات الجدكؿ ال

ثبلث ساعات،  مف ساعتيف ألقؿ مف اإللكتركنية% يتابعكف المكاقع 34.8يكميان، كتبيف أف نسبة 
%، ثـ مف ثبلث ساعات فأكثر 29.6تابعكنيا مف ساعة ألقؿ مف ساعتيف ينما كانت نسبة مف بي

%، كىذا يؤكد عمى أىمية متابعة 6.8%، في حيف كانت أقؿ مف ساعة في اليـك ىي28.8بنسبة 
 كؿ السابؽمف قبؿ النخبة السياسية الفمسطينية كيتكافؽ مع ما كرد في الجد  اإللكتركنيةالمكاقع 

 .(12رقـ)
                                                           

 .84، صمرج  سابقىاني مرجاف، 1) )
رســـالة  ب االتصػػػالية لمحمػػػبلت االنتخابيػػػة كتأثيرىػػػا عمػػى سػػػمكؾ الناخػػػبم،الطيػػػراكم، مالكسػػػائؿ كاألسػػػالي ؿيػػنب2) )

 .178ـ( ص  2010)القاىرة: معيد البحكث كالدراسات العربية،  منشورة ريدكتوراه، غ
فػػي األردفم،  كميػػةيالرحبػػاني، ماسػػتخدامات الصػػحافة اإللكتركنيػػة كانعكاسػػاتيا عمػػى الصػػحؼ الكرقيػػة ال ريػػعب3) )

ـ(  2009)عمػػاف: جامعػػة الشػػرؽ األكسػػط لمدراسػػات العميػػا، قسػػـ اإلعػػبلـ، منشــورة  ريــرســالة ماجســتير، غ
 .179ص
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% 30.5التي أشارت إلى أف نسبة  (1) (2015دراسة )مرجاف، ةجيكتتفؽ ىذه النتيجة مع نت
كانت نسبة  بينماإلى أقؿ مف ثبلث ساعات،  ساعتيفمف  اإللكتركنية المكاقع يتابعكف المبحكثيفمف 
 المبحكثيفمف  رةيكىذه النتائج تكضح أف نسبة كب ، %29فأكثر  ساعات مف ثبلث يتابعكنيامف 

 .اإللكتركنيةمتابعة المكاقع  في ان يكميتقضي عدة ساعات 

 .اإللكترونيةاعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواق   ـــ ثالثاً 
ف  اكتساب المعمومات عن  اإللكترونيةدرجة ثقة النخبة السياسية الفمسطينية بالمواق   -1

 :اإلسرائيمية -الفمسطينية المفاوضات 
 (14دول رقم )ج

 اإللكترونيةدرجة ثقة النخبة السياسية الفمسطينية بالمواق  

 

فػػي اكتسػػاب  اإللكتركنيػػةتشػػير بيانػػات الجػػدكؿ السػػابؽ إلػػى درجػػة ثقػػة عينػػة الدراسػػة بػػالمكاقع 
 اإللكتركنيػػة، كتبػيف أف معظميػػـ يثػؽ بػالمكاقع اإلسػرائيمية -الفمسػػطينية ت المعمكمػات عػف المفاكضػا
% منيـ درجة ثقتيـ مرتفعة، بينما بمغت درجة ثقػتيـ 12.9نسبة ك %، 78.8بدرجة متكسطة بنسبة 

 %.8.3منخفضة بنسبة 
 (2)ـ( 2012كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج عػػدد مػػف الدراسػػات السػػابقة منيػػا دراسػػة)محمدم، 

تكصمت إلى أف النسبة األكبر مف عينة الدراسة يثقكف بدرجة متكسطة في المعمكمات المنشكرة  التي
 %.65بنسبة  اإلنترنتعمى 

                                                           

 .85، صمرج  سابقىاني مرجاف، 1) )
ثنػػاء انتخابػػات الرئاسػػة أ سػػبكؾيسػػماح محمػػدم ،ماعتمػػاد الشػػباب الجػػامعي عمػػى مكقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي ف2) )

 2012 ويػكني -القػاىرة، العػدد األربعػكف، أبريػؿ  جامعػة )القػاىرة: ، المجمة المصرية لبحـوث اإلعـالمالمصريةم
 .154ـ( ص

 % ك درجة الثقة

 12.9 17 مرتفعة

 78.8 104 متكسطة

 8.3 11 منخفضة

 100 132 المجموع
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التػي تكضػح أف مسػتكل ثقػة النخبػة المصػرية بالكسػائؿ  (1) (2012 كتتفؽ مع دراسة )عجيػزة،
 جاءت بدرجة متكسطة. اإللكتركنية

ف  اكتساب المعمومات  اإللكترونيةية عمى المواق  درجة اعتماد النخبة السياسية الفمسطين -2
 اإلسرائيمية: -عن المفاوضات الفمسطينية 

 (15جدول رقم )
 اإللكترونيةدرجة اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواق  

 % ك درجة العتماد
 27.3 36 مرتفعة
 65.1 86 متكسطة
 7.6 10 منخفضة
 100 132 المجموع

ت الجػػػدكؿ السػػػابؽ إلػػػى درجػػػة اعتمػػػاد النخبػػػة السياسػػػية الفمسػػػطينية عمػػػى المكاقػػػع تشػػػير بيانػػػا
، كتبػػيف أف معظميػػـ اإلسػػرائيمية -الفمسػػطينية فػػي اكتسػػاب المعمكمػػات عػػف المفاكضػػات  اإللكتركنيػػة

نسػػبة ب درجػػة اعتمػادىـ مرتفعػةثػـ %، 65.1بدرجػة متكسػػطة بنسػبة  اإللكتركنيػةيعتمػد عمػى المكاقػػع 
 %.7.6بمغت درجة اعتمادىـ منخفضة بنسبة  %، بينما27.3

 (2) ـ( 2014كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج عػػدد مػػف الدراسػػات السػػابقة منيػػا دراسػػة )خميفػػة، 
ي اإلخبارية األردنيػة بتشػكيؿ الػكع اإللكتركنيةف عينة الدراسة تعتمد عمى المكاقع أكالتي أشارت إلى  

 بذلؾ بأعمى النسب. لكتركنيةاإلالمكاقع  إسياـ السياسي لدييـ، حيث جاء
تعػػد مػػف أىػػـ  اإللكتركنيػػةلتػػي أشػػارت إلػػى أف المكاقػػع ا (3) (2011كتتفػػؽ مػػع دراسػػة )النجػػار،

 المصادر التي يعتمد عمييا جميكر الصفكة اإلعبلمية المصرية.
كالتي أشارت إلى أف المكاقع اإلخباريػة تتصػدر  (4) (2008)أبكشنب،الترباف، كتتفؽ مع دراسة

التػػػي يعتمػػػد عمييػػػا  طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى  اإللكتركنيػػػةالمصػػػادر قائمػػػة 
 %.54.2أثناء األزمات بنسبةفي المعمكمات 

                                                           

 .42،صمرج  سابقمركة عجيزة، 1) )
 .163، صمرج  سابقعبلء الديف خميفة، 2) )
 .482، صمرج  سابقكليد النجار، 3) )
 .26،صمرج  سابقحسيف أبك شنب، ماجد ترباف، 4) )
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الت  تعتمد عمييا النخبة السياسية الفمسطينية لكتساب  اإللكترونيةلمواق  ا -3
 اإلسرائيمية: -المعمومات حول المفاوضات الفمسطينية 

الفمسطينية الت  تعتمد عمييا النخبة السياسية الفمسطينية لكتساب  ةاإللكترونيالمواق   -أ 
 :اإلسرائيمية -الفمسطينية المعمومات حول المفاوضات 

 (16جدول رقم )
الفمسطينية الت  تعتمد عمييا النخبة السياسية الفمسطينية لكتساب المعمومات حول  اإللكترونيةالمواق  

 يميةاإلسرائ -الفمسطينية المفاوضات 

 م % ك الفمسطينية اإللكترونيةالمواق  
 1 23.6 92 ةمكقع ككالة ممعام اإلخباري

 2 17 66 دنيا الكطف
 3 10.8 42 دائرة شؤكف المفاكضات

 4 10.3 40 ككالة سما اإلخبارية
 5 10 39 مكفامككالة األنباء الفمسطينية 

 6 8.2 32 مصفامككالة الصحافة الفمسطينية 
 7 7.5 29 ف اليـك اإلخباريةككالة فمسطي

 8 7.2 28 شبكة فمسطيف االخبارية
 9 5.4 21 أخرل

  100 389 (*)المجموع
الفمسػػطينية التػػي تعتمػػد عمييػػا   اإللكتركنيػػةيتبػػيف مػػف بيانػػات الجػػدكؿ السػػابؽ أف أكثػػر المكاقػػع 

ىػػي  إلسػػرائيميةا -الفمسػػطينية النخبػػة السياسػػية الفمسػػطينية الكتسػػاب المعمكمػػات حػػكؿ المفاكضػػات 
%، ثػػـ دائػػرة شػػؤكف 17%، ثػػـ مكقػػع دنيػػا الػػكطف بنسػػبة  23.6ة بنسػػبة مكقػػع ككالػػة ممعػػام اإلخباريػػ

%، ثػػػػػـ ككالػػػػػة األنبػػػػػاء 10.3اإلخباريػػػػػة بنسػػػػػبة  %، تمتيػػػػػا ككالػػػػػة سػػػػػما10.8المفاكضػػػػػات بنسػػػػػبة 
يف اليػـك %، كجاءت ككالة فمسػط8.2 مصفام%، ثـ ككالة الصحافة الفمسطينية 10 مكفامالفمسطينية 

لكتركنية فمسطينية إ%، كأخيران مكاقع 7.2خبارية بنسبة %،ثـ شبكة فمسطيف اإل7.5ية بنسبة اإلخبار 
اإلخباريػػػػة  منبػػػػأمكككالػػػػة  ،أمػػػػد لئلعػػػػبلـمكقػػػػع ك  ،بمكقػػػػع كطػػػػف لؤلنبػػػػاء تمثمػػػػت% 5.4أخػػػػرل بنسػػػػبة 

 .القدسمكقع صحيفة ك  ،المستقمة

                                                           

 يمكنو اختيار أكثر مف إجابة. المجمكع ال يساكم عدد المبحكثيف ألف المبحكث  )*(



 

98 
 

المرتبة األكلى؛ كيعزل ذلؾ لما يتمتػع ب جاءة مكقع ككالة ممعام اإلخباريكمما سبؽ يتضح أف 
بنقػػؿ آخػػر التطػػكرات فػػي الشػػأف  ممعػػامبػػو مػػف مصػػداقية كاسػػتقبللية، كمػػا يرجػػع ذلػػؾ إلػػى تميػػز مكقػػع 

 اإلسرائيمي مف خبلؿ ترجمة مقتطفات مف الصحافة العبرية كتقديميا لقرائيا بالمغة العربية.
لػى إالتػي تشػير  (1)(2012ثػؿ دراسػة )تربػاف،الدراسات السػابقة، مكىك ما يتفؽ مع العديد مف 

الفمسػػطينية التػػي تتمتػػع بالمصػػداقية، مػػف  اإللكتركنيػػةأف مكقػػع معػػا اإلخبػػارم المسػػتقؿ أكثػػر المكاقػػع 
 %.  44كجية نظر الصفكة الفمسطينية، حيث جاء بالترتيب األكؿ كبنسبة 

خبارم ىػك أكثػر المكاقػع التي تشير إلى أف مكقع معا اإل (2)(2008)أبككردة، كتتفؽ مع دراسة
 %.54.6متابعة مف قبؿ الطمبة في جامعة النجاح، حيث حصؿ عمى نسبة   اإللكتركنيةاإلخبارية 

العربية الت  تعتمد عمييا النخبة السياسية الفمسطينية لكتساب  اإللكترونيةالمواق   -ب 
 : اإلسرائيمية -الفمسطينية المعمومات حول المفاوضات 

 (17جدول رقم )
العربية الت  تعتمد عمييا النخبة السياسية الفمسطينية لكتساب المعمومات حول المفاوضات  اإللكترونيةواق  الم

 اإلسرائيمية -الفمسطينية 

 م % ك العربية اإللكترونيةالمواق  
 1 33.8 69 الجزيرة نت
 2 25 51 العربية نت

 3 12.3 25 شبكة اإلعبلـ العربية ممحيطم
 4 10.8 22 اليـك السابع

 5 8.3 17 سكام نيكز عربية
 6 3.4 7 البكابة نيكز

 6 3.4 7 شبكة األخبار العربية
 7 2.9 6 أخرل
  100 204 (*)المجموع

                                                           

مرجــ  ماجػػد تربػػاف، ماسػػتخدامات الصػػفكة الفمسػػطينية لمصػػحؼ المطبكعػػة كاإللكتركنيػػة كاإلشػػباعات المتحققػػةم، 1) )
 .27،صسابق

 .177، صمرج  سابقأميف أبك كردة، 2) )
 المجمكع ال يساكم عدد المبحكثيف ألف المبحكث يمكنو اختيار أكثر مف إجابة.  )*(
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العربية التي  اإللكتركنيةتشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى تصدر مكقع الجزيرة نت المكاقع 
 -الفمسطينية لمعمكمات حكؿ المفاكضات تعتمد عمييا  النخبة السياسية الفمسطينية الكتساب ا

% ، ثـ جاءت شبكة اإلعبلـ 25ىا مكقع العربية نت بنسبة بل%، كت33.8بنسبة  اإلسرائيمية
%، بينما بمغت نسبة مكقع 10.8%، ثـ مكقع اليكـ السابع بنسبة 12.3بنسبة   ممحيطمالعربية 

ة شبكة األخبار العربية بنسب %، تبلىا مكقع البكابة نيكز كتساكت مع8.3سكام نيكز عربية 
 %.2.9%، كأخيران مكاقع  إلكتركنية عربية أخرل بنسبة 3.4

كيرل الباحث أف مكقع الجزيرة نت يعد نقمة نكعية في مجاؿ اإلعبلـ اإللكتركني العربي، 
لما أتاحو مف حرية كصكؿ المعمكمة المكثقة كالتغطية المينية كالرأم كالتحميؿ، باإلضافة إلى 

ات الخاصة كالممفات التي ينشرىا المكقع عف القضايا العربية المختمفة، حيث تمثؿ أداة في التغطي
مجاؿ التنكير كالتثقيؼ كتشكيؿ الرأم العاـ العربي، إلى جانب تحميؿ كتفسير المعمكمات كالبيانات 
ف الخاصة بقضايا فمسطيف باعتبارىا قضية تحرر كطني، باإلضافة لبثيا مقاببلت مع المسؤكلي

األمريكاف كاإلسرائيمييف، إلى جانب النخب العربية المعارضة لسياسات حككماتيا العربية، مما 
 يجعؿ المكقع كجية لكؿ مف يريد أف يعرؼ أكثر.

كما يرل الباحث أف مكقع العربية نت، مف المكاقع العربية المميزة، حيث يضـ المكقع 
، يؿ أكثر لممكضكعات كالتقارير كالصكرأقسامان كزكايا يمكنؾ مف خبلليا الحصكؿ عمى تفاص

ة قسـ معرب كعالـم كيتـ فيو نشر األخبار كالمقاالت كالتقارير كيكجد أيضان عمى الصفحة الرئيس
 عدد متصحفيالسياسية المتعمقة بمنطقة الشرؽ األكسط، مما أدل إلى زيادة غير مسبكقة في 

 المكقع.
لقناتي  اإللكتركنيةتكصمت إلى أف المكاقع  التي (1) (2006كىك ما يتفؽ مع دراسة )شاىيف،

الجزيرة كالعربية، جاءت بالمرتبة األكلى عمى قائمة المكاقع اإلذاعية كالتمفزيكنية العربية التي يعتمد 
 عمييا الشباب الجامعي.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .30، صمرج  سابق، بة شاىيفى1) )
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 ا جنبية الناطقة بالعربية الت  تعتمد عمييا النخبة السياسية الفمسطينية اإللكترونيةالمواق   -ج 
 :اإلسرائيمية -الفمسطينية لكتساب المعمومات حول المفاوضات 

 (18جدول رقم )
 ا جنبية الت  تعتمد عمييا النخبة السياسية الفمسطينية لكتساب المعمومات  اإللكترونيةالمواق  

 اإلسرائيمية -حول المفاوضات الفمسطينية 

 م % ك ا جنبية اإللكترونيةالمواق  
 1 40.1 65 ركسيا اليـك

 2 32.7 53 بي بي سي عربي
 3 17.3 28 سي اف اف عربي

 4 8 13 24فرانس 
 5 1.9 3 أخرل

  100 162 (*)المجموع
 

األجنبية الناطقػة بالعربيػة التػي  اإللكتركنيةأف أكثر المكاقع  سابؽبيانات الجدكؿ ال يتضح مف
 -الفمسػػػطينية حػػػكؿ المفاكضػػػات تعتمػػػد عمييػػػا  النخبػػػة السياسػػػية الفمسػػػطينية الكتسػػػاب المعمكمػػػات 

 تبله%، 32.7%، ثـ مكقع بي بي سي عربي بنسبة 40.1ىك مكقع ركسيا اليـك بنسبة  اإلسرائيمية
أجنبيػػػة %، كأخيػػػران مكاقػػػع 8بنسػػػبة  24مكقػػػع فػػػرانس ثػػػـ %، 17.3ف عربػػػي بنسػػػبة إف إمكقػػػع سػػػي 
 %.1.9أخرل بنسبة 

عربيػػػػة إقنػػػػاع الجميػػػػكر العربػػػػي عمػػػػى كجػػػػو األجنبيػػػػة الناطقػػػػة بال اإللكتركنيػػػػةتحػػػػاكؿ المكاقػػػػع ف
جػػاء فػػي مكقػػع ركسػػيا اليػػـك ، فالخصػػكص بػػدعميا لمقضػػية الفمسػػطينية أك التعامػػؿ معيػػا بمكضػػكعية

كجيػة نظػر رافضػة لممكقػؼ األمريكػي المنحػاز  كتقديموبالقضية الفمسطينية  المرتبة األكلى الىتمامو
 ألنػو ؛لمرتبػة الثانيػةفقػد جػاء فػي اسػي عربػي  مكقػع فضػائية بػي بػي أمػادكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي، ل

ميػز تيمثؿ رؤية أحد أبرز األطراؼ األكركبية مبريطانيام إزاء القضية الفمسطينية، باإلضػافة إلػى مػا ي
، أمػا مكقػع المراسػميفتسػاع شػبكة الك كالدعائػو الحياديػة،  ،مختمفػةالنظػر الالمكقع مف نقؿ كجيػات بو 

الفمسطينية المفاكضات  التي تعد راعية لكاليات المتحدة األمريكيةيمثؿ رؤية افيك عربي إف إف سي 
 .اإلسرائيمية -
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التػي تشػير  (1) (2015كىك ما يتفؽ مع العديد مف الدراسات السابقة، مثؿ دراسة )عكض اهلل،
إلى أف المكقع اإللكتركني لقناة ركسػيا اليػكـ كػاف األكثػر اىتمامػان بالتغطيػة الخبريػة ألحػداث العػدكاف 

 %.65.9ـ، حيث حظي المكقع بنسبة 2012إلسرائيمي عمى غزة عاـ ا

بتغطية  كالتي أشارت إلى أف أكثر مكاقع الدراسة اىتمامان  (2) (2014كتتفؽ مع دراسة )عمياف،
التكجو الفمسطيني لطمب العضكية في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ىك مكقع فضائية ركسيا اليػكـ، 

ـٌ جػػاء مكقػػع فضػػائية الحػػرة بنسػػبة 52.7كلػػى بنسػػبة الػػذم جػػاء فػػي المرتبػػة األ ـٌ  24.9%، ثػػ %، ثػػ
 %.22.4مكقع فضائية بي بي سي عربي بنسبة 

كالتػي خمصػت إلػى تصػدر مػكقعي  (3) ـ(2006كتختمؼ مع مػا تكصػمت إليػو دراسػة )شػاىيف،
ية بي بي سي عربي كسي اف اف عربي قائمة المكاقع األجنبية في الحصكؿ عمى المعمكمات السياس

قبػػػؿ انطػػػبلؽ مػػػكقعي ركسػػػيا اليػػػـك  تجريػػػأة لػػػدل الشػػػباب الجػػػامعي؛ كيرجػػػع  ذلػػػؾ إلػػػى أف الدراسػػػ
 .24كفرانس

الت  تعتمد عمييا النخبة السياسية الفمسطينية لكتساب  اإلسرائيمية اإللكترونيةالمواق   -د 
 :اإلسرائيمية -الفمسطينية المعمومات حول المفاوضات 

 (19جدول رقم )
اإلسرائيمية الت  تعتمد عمييا النخبة السياسية الفمسطينية لكتساب المعمومات حول  رونيةاإللكتالمواق  

 اإلسرائيمية -المفاوضات الفمسطينية 

 م % ك اإلسرائيمية  اإللكترونيةالمواق  
 1 33.3 40 صكت إسرائيؿ

 2 22.5 27 بانكراما أكف اليف
 3 21.7 26 إسرائيؿ بالعربية
 4 11.7 14 يديعكت أحرنكت

 5 10.8 13 أخرل
  100 120 (*)المجموع

                                                           

ـ في مكاقع الفضائيات األجنبية اإللكتركنية  2012أحمد عكض اهلل، م األطر الخبرية لمعدكاف عمى غزة عاـ 1) )
 .153ـ( ص2015)غزة: الجامعة اإلسبلمية،  غير منشورة رسالة ماجستيربالمغة العربية: دراسة تحميمية مقارنةم، 

في مكاقع الفضائيات اإللكتركنية األجنبية بالمغة العربية:  ةينيركال عمياف، ماألطر الخبرية لقضية الدكلة الفمسط2) )
 .117ص ـ( 2014)غزة: الجامعة اإلسبلمية،  منشورة ريرسالة ماجستير غدراسة تحميمية مقارنةم، 

 .32ص ،مرجع سابقشاهين، هبة 3) )
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التػي تعتمػد عمييػا   اإلسػرائيمية اإللكتركنيػةيتضح مػف بيانػات الجػدكؿ السػابؽ أف أكثػر المكاقػع 
ىػػػك  اإلسػػػرائيمية -الفمسػػػطينية النخبػػة السياسػػػية الفمسػػػطينية الكتسػػاب المعمكمػػػات حػػػكؿ المفاكضػػات 

% ، ثػػػـ جػػػاء 22.5كقػػػع بانكرامػػػا أكف اليػػػف بنسػػػبة %، كتػػػبله م33.3مكقػػػع صػػػكت إسػػػرائيؿ بنسػػػبة 
%، كمكاقػػػع 11.7%، كأخيػػػران مكقػػػع يػػػديعكت أحرنػػػكت بنسػػػبة 21.7 إسػػػرائيؿ بالعربيػػػة بنسػػػبةمكقػػػع 

 %.10.8أخرل بنسبة 
سػػبب اىتمػػاـ المكقػػع ؛ باإلسػػرائيميةكيػػرل الباحػػث تصػػدر مكقػػع صػػكت إسػػرائيؿ عمػػى المكاقػػع 

التفػػاىـ كالسػػبلـ مػػا بػػيف دكلػػة االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي ثقافػػة يػػز ، كيسػػعى المكقػػع إلػػى تعز بعمميػػة السػػبلـ
 .كالشعكب العربية المجاكرة

اء خدمتيا العربية اإلسرائيمية قامت بإلغ اإللكتركنيةكتجدر اإلشارة إلى أف العديد مف المكاقع  
 كمنيا مكقع يدعكت أحرنكت، مما أثر عمى قمة متابعة الجميكر الفمسطيني ليا.

الت  تعتمد عمييا النخبة السياسية الفمسطينية لكتساب المعمومات  اإللكترونية المواق جية  -ه 
 اإلسرائيمية –لمفاوضات الفمسطينية حول ا

 (20جدول رقم )
الت  تعتمد عمييا النخبة السياسية الفمسطينية لكتساب المعمومات حول المفاوضات  اإللكترونيةالمواق  جية 

 اإلسرائيمية -الفمسطينية 

 م % ك   اإللكترونيةواق  الم

 1 44.5 389 الفمسطينية اإللكتركنيةالمكاقع 

 2 23.3 204 العربية اإللكتركنيةالمكاقع 

 3 18.5 162 األجنبية اإللكتركنيةالمكاقع 

 4 13.7 120 اإلسرائيمية اإللكتركنيةالمكاقع 

  100 875 (*)المجموع
 

التػػػي تعتمػػد عمييػػػا  النخبػػػة  اإللكتركنيػػةكاقػػػع أف أكثػػػر الم لسػػابؽيتضػػح مػػػف بيانػػات الجػػػدكؿ ا
 اإللكتركنيػةالمكاقػع  ا%، كتبلىػ44.5بنسبة  الفمسطينية اإللكتركنيةىي المكاقع السياسية الفمسطينية 

المكاقػػع %، كأخيػػران 18.5 بنسػػبةاألجنبيػػة  اإللكتركنيػػةالمكاقػػع  ت% ، ثػػـ جػػاء23.3بنسػػبة  العربيػػة
 .%13.7بنسبة  اإلسرائيمية اإللكتركنية
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؛ يعزل الىتماميا بالقضايا الفمسطينية، الفمسطينية اإللكتركنية المكاقعتصدر  أف كيرل الباحث
حػػػػكؿ  مصػػػػدران سػػػػريعان لمتعػػػػرؼ عمػػػػى اتجاىػػػػات الػػػػرأم العػػػػاـ الفمسػػػػطينية اإللكتركنيػػػػةككػػػػكف المكاقػػػػع 

، كيػػػأتي الفمسػػػطينية السياسػػػية النخبػػػة عػػػف تكجيػػػات تعبػػػراإلسػػػرائيمية، ك  -المفاكضػػػات الفمسػػػطينية 
اإلسرائيمية؛ العتمادىـ عمػى المكاقػع الفمسػطينية التػي  اإللكتركنيةضعؼ اعتماد النخبة عمى المكاقع 

 دكرم. عمى نحكتقـك بترجمة األخبار في كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية 

ف  اكتساب المعمومات  اإللكترونيةسباب اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواق  أ -4
 :اإلسرائيمية -الفمسطينية وضات عن المفا

 (21جدول رقم )
 ف  اكتساب المعمومات  اإللكترونيةأسباب اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواق  

 اإلسرائيمية -الفمسطينية عن المفاوضات 

 م % ك أسباب العتماد

 1 26.3 89 ككنيا مصدران سريعان لمتعرؼ عمى اتجاىات الرأم العاـ

 2 25.2 85 بشكؿ مستمرالمتعمقة بالمفاكضات ث البيانات تحدي

دني بالمعمكمات كالمعارؼ حكؿ المفاكضات الفمسطينية   -تيزك 
 اإلسرائيمية

70 20.7 3 

 -المصداقية كالمكضكعية في تقديـ أخبار المفاكضات الفمسطينية 
 اإلسرائيمية 

45 13.3 4 

 -ت الفمسطينية تعرض جميع اآلراء كاالتجاىات حكؿ المفاكضا
 اإلسرائيمية

28 8.3 5 

اإلسرائيمية تأتي  -ألف أخبار كمعمكمات المفاكضات الفمسطينية 
 مدعمة بالصكر كالفيديك

13 3.8 6 

 7 1.8 6 تعبر عف تكجياتي السياسية

 8 0.6 2 أخرل

  100 338 (*)المجموع
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لسياسػػية الفمسػػطينية عمػػى إلػػى أف أىػػـ أسػػباب اعتمػػاد النخبػػة ا سػػابؽتشػػير بيانػػات الجػػدكؿ ال
ككنيػا مصػدران  اإلسػرائيمية -الفمسػطينية في اكتساب المعمكمات عػف المفاكضػات  اإللكتركنيةالمكاقع 

%، تمتيػػػػػا تحػػػػػديث البيانػػػػػات المتعمقػػػػػة 26.3سػػػػػريعان لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى اتجاىػػػػػات الػػػػػرأم العػػػػػاـ بنسػػػػػبة 
المعػػػػػػارؼ حػػػػػػكؿ بالمعمكمػػػػػػات ك  تزكيػػػػػػدىـ%، ثػػػػػػـ 25.2مسػػػػػػتمر بنسػػػػػػبة  عمػػػػػػى نحػػػػػػكبالمفاكضػػػػػػات 
%، كجػػاءت المصػػداقية كالمكضػػكعية فػػي تقػػديـ 20.7بنسػػبة  اإلسػػرائيمية -الفمسػػطينية المفاكضػػات 

جميػػػع اآلراء ل المكاقػػػع عػػػرضىػػػا %، تبل13.3اإلسػػػرائيمية بنسػػػبة  -الفمسػػػطينية أخبػػػار المفاكضػػػات 
كمعمكمػػػات %، ثػػـ ألف أخبػػار 8.3بنسػػبة  اإلسػػرائيمية -الفمسػػطينية كاالتجاىػػات حػػكؿ المفاكضػػات 

ككنيػػا  %، كأخيػػران 3.8تػػأتي مدعمػػة بالصػػكر كالفيػػديك بنسػػبة  اإلسػػرائيمية -الفمسػػطينية المفاكضػػات 
 %.0.6%، كأسباب اعتماد أخرل بنسبة 1.8السياسية بنسبة  النخبة تاتعبر عف تكجي

سػػػػرعة التعػػػػرؼ عمػػػػى اتجاىػػػػات الػػػػرأم العػػػػاـ، كتحػػػػديث البيانػػػػات بشػػػػكؿ أف   مػػػػف المبلحػػػػظك 
جاءت فػي مقدمػة  اإلسرائيمية -الفمسطينية تزكد بالمعمكمات كالمعارؼ حكؿ المفاكضات مستمر، كال

، مكيعكد ذلؾ لما تتسـ بو المكاقع اإللكتركنيةأسباب اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع 
 بكصػػػفيا اإلنترنػػػتبالعديػػػد مػػػف الخصػػػائص االتصػػػالية، التػػػي تنطمػػػؽ مػػػف قػػػدرات شػػػبكة  اإللكتركنيػػػة

م، حيػث بلن عاكسيمة اتصاؿ حديثة، كأكدت معظـ األبحاث كالدراسات أنيا أصبحت كسيطان إعبلميان فػ
مكانيػػػة نقػػػؿ األخبػػػار كاألحػػػداث المختمفػػػة فػػػكر كقكعيػػػا ، كمػػػا تتميػػػز الخػػػدمات الصػػػحفية (1)الفكريػػػة كا 

سػػاحة ليػػذه ، كيتييػػأ ذلػػؾ مػػف اتسػػاع الميبػػالعمؽ المعرفػػي كالشػػمكل اإللكتركنيػػةالمقدمػػة فػػي المكاقػػع 
عمػػى تحػػديث محتػػكاه بشػػكؿ مسػػتمر، كتقػػديـ تغطيػػة  اإللكتركنػػيلػػى قػػدرة المكقػػع إالمكاقػػع، باإلضػػافة 

 ،باإلضػػػػافة إلػػػػى القػػػػدرة عمػػػػى البحػػػػث كالتجػػػػكاؿ بحريػػػػة آنػػػػي، عمػػػػى نحػػػػكمباشػػػػرة كشػػػػاممة لؤلحػػػػداث 
 اإللكتركنيػةع كؿ ىذا يمثؿ فركقػان ميمػة جػدان تميػز المكاقػ ،كالحصكؿ عمى النتائج بسرعة كدقة عالية

 عف غيرىا مف الكسائؿ اإلعبلمية.
 
 
 
 
 

                                                           

 .42، صمرج  سابقالفمسطيني،  اإللكتركنياجد ترباف، اإلعبلـ م1) )
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 اإلسرائيمية.-قضية المفاوضات الفمسطينيةبمعرفة النخبة السياسية الفمسطينية  رابعًا ـــ
مدى معرفة النخبة السياسية الفمسطينية بتاريخ توقي  وثيقة إعالن المبادئ المعروفة   -1

 :(2باتفاق طابا )أوسمو
 (22جدول رقم )

 (2رفة النخبة السياسية الفمسطينية بتاريخ توقي  وثيقة إعالن المبادئ المعروفة باتفاق طابا )أوسموى معدم

 % ك (2تاريخ توقي  اتفاق طابا)أوسمو
 87.2 115 (*)ـ 1995

 8.3 11 ـ 1993
 4.5 6 ـ 1994
 100 132 المجموع

ية كفقان لمعرفتو بتاريخ تكقيع تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى تكزيع النخبة السياسية الفمسطين
%، كاف 87.2يـ معرفة صحيحة بنسبة معظم(، حيث أكضحت النتائج أف لدل 2اتفاؽ طابا)أكسمك

 % منيـ معرفة خاطئة.12.8لدل 

مدى معرفة النخبة السياسية الفمسطينية بالممثمة السامية الحالية لالتحاد ا وروب    -2
 :لمشؤون الخارجية

 (23جدول رقم )
 رفة النخبة السياسية الفمسطينية بالممثمة السامية الحالية لالتحاد ا وروب  لمشؤون الخارجيةى معدم

 % ك الممثمة السامية الحالية لالتحاد ا وروب 
 82.6 109 (*)فيديريكا مكغريني
 17.4 23 كاثريف أشتكف
 0.0 0 مارغكت كالسترـك

 100 132 المجموع

                                                           

 اإلجابة الصحيحة.  )*(
األكركبػي  االتحػادتشغؿ حاليان منصب الممثؿ األعمى لسياسة األمف كالشؤكف الخارجية فػي ، اإلجابة الصحيحة  )*(

 .خمفان لكاثريف أشتكف 2014نكفمبر  1منذ 
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النخبػة السياسػية الفمسػطينية معرفػة صػحيحة بالممثمػة  معظـأكضحت النتائج السابقة أف لدل 
ف لػػػدل أ%، ك 82.6السػػػامية الحاليػػػة لبلتحػػػاد األكركبػػػي لمشػػػؤكف الخارجيػػػة كالسياسػػػة األمنيػػػة بنسػػػبة 

 % منيـ معرفة خاطئة. 17.4
 مدى معرفة النخبة السياسية برئيس الوفد الفمسطين  ف  مؤتمر السالم ف  مدريد عام -3

 :م1991
 (24م )جدول رق

 م.1991معرفة النخبة السياسية برئيس الوفد الفمسطين  ف  مؤتمر السالم ف  مدريد عام دىم

 % ك رئيس الوفد الفمسطين 
 95.5 126 حيدر عبد الشافي*

 3.7 5 محمكد عباس

 0.8 1 فيصؿ الحسيني

 100 132 المجموع
ياسػية الفمسػطينية معرفػة النخبػة الس معظػـ لإلػى أف لػد سػابؽأكضحت النتائج  فػي الجػدكؿ ال

%، كاف 95.5ـ بنسػػبة 1991عػػاـ مدريػػدصػػحيحة بػػرئيس الكفػػد الفمسػػطيني فػػي مػػؤتمر السػػبلـ فػػي 
 % منيـ معرفة خاطئة. 4.5لدل 

 :2000مدى معرفة النخبة السياسية الفمسطينية بمكان مفاوضات لمتسوية النيائية ف  عام   -4
 (25جدول رقم )

 2000 سطينية بمكان مفاوضات لمتسوية النيائية ف  عامى معرفة النخبة السياسية الفمدم

 % ك 2000لتسوية النيائية ف  عامامكان مفاوضات 
 92.4 122 (*)كامب ديفيد

 7.6 10 شـر الشيخ

 0.0 0 أكسمك

 100 132 المجموع
 

                                                           

 اإلجابة الصحيحة.  )*(
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النخبػة السياسػية الفمسػطينية معرفػة صػحيحة  معظػـتشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى أف لػدل 
% 7.6ف لػػدل أ%، ك 92.4بنسػػبة  2000مفاكضػػات التسػػكية النيائيػػة كامػػب ديفيػػد فػػي عػػاـبمكػػاف 

  منيـ معرفة خاطئة.
ى معرفة النخبة السياسية الفمسطينية بالذي قاد الجولة ا خيرة من المفاوضات ستو م  -5

 :م2012عام اإلسرائيمية  -الفمسطينية 
 (26جدول رقم )

 بالذي قاد الجولة ا خيرة من المفاوضات ى معرفة النخبة السياسية الفمسطينيةدم

 % ك قاد المفاوضات ا خيرة 
 87.8 116 (*)جكف كيرم

 6.1 8 جكف جات ركتر

 6.1 8 ىيبلرم كمينتكف

 100 132 المجموع
النخبػة السياسػية الفمسػطينية معرفػة صػحيحة  معظػـتشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى أف لػدل 

% مػػنيـ 12.2ف لػػدل أ%، ك 87.8ة األخيػػرة مػػف المفاكضػػات بنسػػبة بػػػمجكف كيػػرمم الػػذم قػػاد الجكلػػ
 معرفة خاطئة.

ر الجمعية العامة لألمم المتحدة اصدمدى معرفة النخبة السياسية الفمسطينية  بتاريخ إ -6
 :181قرارىا المشؤوم رقم ل

 (27جدول رقم )
 181مدى معرفة النخبة السياسية الفمسطينية بتاريخ إصدار قرار رقم 

 % ك 181إصدار قرار رقم تاريخ 
 91.7 121 )*(ـ1947

 3.0 4 ـ1967

 5.3 7 ـ1948

 100 132 المجموع
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النخبػػة السياسػػية الفمسػػطينية معرفػػة صػػحيحة  معظػػـالجػػدكؿ السػػابؽ أف لػػدل  نتػػائجأكضػػحت 
% مػػنيـ 8.3ف لػدل أ%، ك 91.7بنسػبة ـ كذلػؾ 1947الػذم تػػـ عػاـ 181بتػاريخ إصػدار قػرار رقػـ 

 معرفة خاطئة.
الفمسطينية عرفة النخبة السياسية الفمسطينية بالمعمومات العامة حول قضية المفاوضات م -7
 :اإلسرائيمية -

 (28جدول رقم )
 اإلسرائيمية -الفمسطينية معرفة النخبة السياسية الفمسطينية بالمعمومات العامة حول قضية المفاوضات 

المعرفة 
بالمعمومات 

 العامة

تاريخ توقي  
 اتفاق طابا

 (2سمو)أو 

الممثمة 
السامية 
الحالية 
لالتحاد 
 ا وروب 

رئيس الوفد 
 الفمسطين 

 1991عام

مكان 
مفاوضات 

لتسوية ا
النيائية 

 2000عام

قاد من 
المفاوضات 
 ا خيرة 

تاريخ إصدار 
قرار رقم 
181 

 المجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 89.5 709 91.7 121 87.8 116 92.4 122 95.5 126 82.6 109 87.2 115 الصحيحة

 10.5 83 8.3 11 12.2 16 7.6 10 5.4 6 17.4 23 12.8 17 الخاطئة

 100 792 100 132 100 132 100 132 100 132 100 132 100 132 المجموع

إلػػػػػى مسػػػػػتكل معرفػػػػػة النخبػػػػػة السياسػػػػػية الفمسػػػػػطينية بقضػػػػػية  تػػػػػيتشػػػػػير بيانػػػػػات الجػػػػػدكؿ اآل
ف أ%، ك 89.5فكػػاف لػػدل غػػالبيتيـ معرفػػة صػػحيحة بنسػػبة  ، اإلسػػرائيمية -الفمسػػطينية المفاكضػػات 

% مػػػػػنيـ معرفػػػػػة خاطئػػػػػة؛ كيرجػػػػػع ذلػػػػػؾ إلػػػػػى ارتبػػػػػاط المعمكمػػػػػات بقضػػػػػية المفاكضػػػػػات 10.5لػػػػػدل 
بالتػذكر كحفػػظ األرقػاـ كالتػػكاريخ كيحتػػاج الػى جيػػد ككقػت لترتيػػب األحػػداث  اإلسػػرائيمية -الفمسػطينية 

 السياسية. النخبةبعض فر لدل اكالتكاريخ، كىك ما ال يتك 
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التأثيرات الناتجة عن اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواق   خامسًا ـــ
 .اإلسرائيمية-الفمسطينيةف  اكتساب المعمومات عن المفاوضات  اإللكترونية

 اإللكترونيةالتأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواق   -1
 : اإلسرائيمية -الفمسطينية تساب المعمومات عن المفاوضات ف  اك

 (29جدول رقم )
 اإللكترونيةالتأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواق  أىم 

 م % ك التأثيرات المعرفية

 1 28.5 98 اإلسرائيمية.-الفمسطينيةالتعرؼ عمى تطكر مسار المفاكضات 

معمكمات عف  مكاقؼ األحزاب الفمسطينية مف المفاكضات الزكد بالت
 اإلسرائيمية.-الفمسطينية

73 21.2 2 

التعرؼ عمى خركقات دكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي لعممية السبلـ 
 .ةكالمعاىدات المبرم

60 17.4 3 

 4 16.9 58 اإلسرائيمية.-التعرؼ عمى المكقؼ الدكلي مف المفاكضات الفمسطينية

 5 15.1 52 اإلسرائيمية.-عرؼ عمى دكر الدكؿ العربية في المفاكضات الفمسطينيةالت

 6 0.9 3 تأثيرات معرفية أخرل

  100 344 (*)المجموع
 

 -الفمسػػطينية تشػػير بيانػػات الجػػدكؿ السػػابؽ إلػػى أف التعػػرؼ عمػػى تطػػكر مسػػار المفاكضػػات 
اعتمػاد النخبػة السياسػية الفمسػطينية عمػى  التػأثيرات المعرفيػة الناتجػة عػفاإلسرائيمية جػاء فػي مقدمػة 

التػػػزكد بمعمكمػػػات عػػػف مكاقػػػؼ األحػػػزاب الفمسػػػطينية مػػػف  ه%، تػػػبل28.5بنسػػػبة  اإللكتركنيػػػةالمكاقػػع 
%، ثػػػـ التعػػػرؼ عمػػػى خركقػػػات دكلػػػة االحػػػتبلؿ 21.2بنسػػػبة  اإلسػػػرائيمية -الفمسػػػطينية المفاكضػػػات 

التعػػرؼ عمػػى  كتبعػػو بفػػارؽ بسػػيط%، 17.4 بنسػػبة ةاإلسػػرائيمي لعمميػػة السػػبلـ كالمعاىػػدات المبرمػػ
%، كالتعػرؼ عمػى 16.9كانػت بنسػبة إذ  ؛اإلسػرائيمية –الفمسػطينية المكقؼ الدكلي مف المفاكضات 

% ، كأخيػػػػران  تػػػػأثيرات 15.1بنسػػػػبة اإلسػػػػرائيمية -الفمسػػػػطينية دكر الػػػػدكؿ العربيػػػػة فػػػػي المفاكضػػػػات 
 %. 0.9معرفية أخرل بنسبة 

                                                           

 ال يساكم عدد المبحكثيف ألف المبحكث يمكنو اختيار أكثر مف إجابة. المجمكع  )*(
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بمعػارؼ الجميػكر حػكؿ القضػايا المختمفػة بيػدؼ تجػاكز تػرتبط عرفيػة التػأثيرات الم كال شؾ أف
الغمكض الناتج عف تناقص المعمكمات كعدـ كفايتيا لفيـ األحداث كتفسيرىا بشػكؿ صػحيح، كلػذلؾ 

مػة ز بلتعمػؿ عمػى إزالػة الغمػكض، كتقػديـ المعمكمػات الاالعتمػاد كفقان لنظرية  اإللكتركنيةالمكاقع  تعد
لػػى معمكمػػات بشػػأنيا، حسػػب درجػػة االعتمػػاد عمػػى ىػػذه إفػػراد ي يحتػػاج األعػػف بعػػض األحػػداث التػػ

 .المكاقع

التأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواق   -2
 :اإلسرائيمية -الفمسطينية ف  اكتساب المعمومات عن المفاوضات  اإللكترونية

 (30جدول رقم )
 اإللكترونيةاتجة عن اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواق  التأثيرات الوجدانية الن

 م % ك التأثيرات الوجدانية

 1 38.7 119 الشعكر بالقمؽ اتجاه مصير القضية الفمسطينية

الشعكر بالكراىية لبلحتبلؿ اإلسرائيمي بسبب خركقاتو لعممية السبلـ 
 كاالتفاقيات المبرمة

98 31.9 2 

 3 21.2 65 لتكقؼ عممية المفاكضات الشعكر باليأس

 4 7.2 22 التخمص مف الشعكر بالممؿ كالقضاء عمى كقت الفراغ

 5 1 3 تأثيرات كجدانية أخرل

  100 307 (*)المجموع
 

 مصػػير القضػػية الفمسػػطينية جػػاءت الشػػعكر بػػالقمؽ إزاء أف إلػػى سػػابؽتشػػير بيانػػات الجػػدكؿ ال
جػػة عػػف اعتمػػاد النخبػػة السياسػػية الفمسػػطينية لقضػػية المفاكضػػات التػػأثيرات الكجدانيػػة النات فػػي مقدمػػة 
ىا الشعكر بالكراىية لبلحتبلؿ ، تبل%38.7بنسبة  اإللكتركنيةعمى المكاقع  اإلسرائيمية -الفمسطينية 

%، ثػػـ الشػػعكر باليػػأس 31.9اإلسػػرائيمي بسػػبب خركقاتػػو لعمميػػة السػػبلـ كاالتفاقيػػات المبرمػػة بنسػػبة 
الػتخمص مػف الشػعكر بالممػؿ كالقضػاء عمػى كقػت ىػا تبل%، 21.2ضػات بنسػبة لتكقؼ عممية المفاك 

، كتمثمػت فػي الشػعكر بالنقمػة %1 كأخيران تأثيرات كجدانية أخرل جاءت بنسبة ،%7.2 الفراغ بنسبة
 عمى المفاكض الفمسطيني كعدـ جدكل المفاكضات.

                                                           

 المجمكع ال يساكم عدد المبحكثيف ألف المبحكث يمكنو اختيار أكثر مف إجابة.  )*(
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قد يؤدم إلػى  اإللكتركنية كيبلحظ الباحث أف اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع
الفمسطينية مف أخبار عف تكقؼ المفاكضات  اإللكتركنيةإثارة الخكؼ كالقمؽ بسبب ما تقدمو المكاقع 

مصػير القضػية الفمسػطينيةم حيػث  إزاء، كىك ما يظير جميان في تصدر مالشعكر بالقمؽ اإلسرائيمية -
 احتمت المرتبة األكلى.  

 اإللكترونيةعن اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواق  التأثيرات السموكية الناتجة  -3
 :اإلسرائيمية -الفمسطينية ف  اكتساب المعمومات عن المفاوضات 

 (31جدول رقم )
 اإللكترونيةالتأثيرات السموكية الناتجة عن اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواق  

 م % ك التأثيرات السموكية

 1 24.3 68 لى تكحيد الصؼ الفمسطيني كتبني خيار المقاكمة.إالدعكة 

 2 22.1 62 المناقشة حكؿ مكضكعاتيا مع اآلخريف.

 3 18.9 53 لى تكحيد الصؼ الفمسطيني كتبني خيار المفاكضات.إالدعكة 

الظيكر عمى كسائؿ اإلعبلـ لفضح خركقات االحتبلؿ 
 اإلسرائيمي لعممية السبلـ

39 13.9 4 

 -ة في الفعاليات المتعمقة بالمفاكضات الفمسطينية المشارك
 اإلسرائيمية.

33 11.8 5 

 6 6.8 19 ال تؤثر في اىتماماتي بما يحدث.

 7 2.1 6 تأثيرات سمككية أخرل

  100 280 (*)المجموع
 

الػػػدعكة إلػػػى تكحيػػػد الصػػػؼ الفمسػػػطيني كتبنػػػي خيػػػار  أف إلػػػى لسػػػابؽتشػػػير بيانػػػات الجػػػدكؿ ا
التأثيرات السمككية الناتجة عف اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية لقضية   مقدمة جاءت في المقاكمة

ىػا المناقشػة حػكؿ ، تبل%24.3بنسػبة  اإللكتركنيػةفػي المكاقػع  اإلسرائيمية -الفمسطينية المفاكضات 
الػدعكة إلػى تكحيػد الصػؼ الفمسػطيني كتبنػي  جاءت %، بينما22.1مكضكعاتيا مع اآلخريف بنسبة 
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الظيػػػكر عمػػػى كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ لفضػػػح خركقػػػات االحػػػتبلؿ ثػػػـ %، 1889المفاكضػػػات بنسػػػبة خيػػػار 
المشػػػاركة فػػػي الفعاليػػػات المتعمقػػػة بالمفاكضػػػات  ىػػػاتبل%، 1389اإلسػػػرائيمي لعمميػػػة السػػػبلـ بنسػػػبة 

 % كأخيران 688ال تؤثر في اىتماماتي بما يحدث بنسبة ثـ %، 1188بنسبة  اإلسرائيمية -الفمسطينية 
 %.281سمككية أخرل بنسبة تأثيرات 

 

لػػػػى تكحيػػػػد الصػػػػؼ إيػػػػرل الباحػػػػث مػػػػف خػػػػبلؿ الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أف التػػػػأثير السػػػػمككي مالػػػػدعكة 
الفمسطيني كتبني خيار المقاكمةم كتصدره إلى المرتبة األكلى، ىي نتيجة طبيعة معبرة عف ما سبقيا 

خركقات د مف التنازالت، ك ، حيث تكقؼ عممية المفاكضات كتقديـ المزيمف تأثيرات معرفية ككجدانية
 .الحتبلؿ اإلسرائيمي لعممية السبلـ كاالتفاقيات المبرمةا

التػي  (1) ـ(2011كىػك مػا يتفػؽ مػع العديػد مػف الدراسػات السػابقة، مثػؿ دراسػة   )أبػك رحمػة، 
تسػػػػـ بالسػػػػمبية، بينمػػػػا االتجػػػػاه نحػػػػك اليكيػػػػة يجػػػػاه العػػػػاـ لمطمبػػػػة نحػػػػك المفاكضػػػػات أف االتأظيػػػػرت 

يمتػػاز باإليجابيػػة، كأف مفيػػـك المفاكضػػات كالحػػؿ السػػممي لػػـ يقابمػػو تأييػػد شػػعبي؛ كذلػػؾ الفمسػػطينية 
ف المفاكضػػات كحػػدىا ال يمكػػف  نتيجػػة لمشػػعكر باإلحبػػاط مػػف جػػكالت المفاكضػػات الفاشػػمة السػػابقة، كا 

عمػى  اإلسػرائيميةفػي ظػؿ الييمنػة كالقػكة  ال سػيماأف تمبػي أدنػى مطالػب الشػعب الفمسػطيني العادلػة، ك 
 منطقة.ال

 مشػركعاتإلػى أف المفاكضػات فػي  تكصػمتكالتػي  (2) ـ(2011كما تتفؽ مع دراسػة )المػداكم،
ليػػػػا، كتصػػػػفية القضػػػػية الفمسػػػػطينية، امالفمسػػػػطينية بك إنكػػػػار الحقػػػػكؽ الكطنيػػػػة فػػػػيأسػػػػيمت  التسػػػػكية 

 كالشعب الفمسطيني لصالح دكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي.

 

إلػػى إف المفاكضػػات كحػػدىا ال  تكصػػمتكالتػػي  (3) (ـ2010كتتفػػؽ أيضػػان مػػع دراسػػة )البيتينػػي،
 اإلسػرائيميةفػي ظػؿ الييمنػة كالقػكة كال سػيما  يمكف أف تمبي أدنى مطالب الشػعب الفمسػطيني العادلػة،

 عمى المنطقة.

 

 

 

                                                           

 .207ص ،مرج  سابقعماد الديف محمد أبك رحمة، 1) )
 .116، صمرج  سابقىاني خميؿ المداكم، 2) )
 .111، صمرج  سابقمحمد عمي البيتيني، 3) )
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ف   اإللكترونيةالتأثيرات الناتجة عن اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواق   -4
 :اإلسرائيمية -الفمسطينية فاوضات اكتساب المعمومات عن الم

 (32جدول رقم )
 يوضح التأثيرات المعرفية  والوجدانية والسموكية الناتجة عن اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية

 اإللكترونيةعمى المواق   

 م % ك التأثيرات المعرفية

 1 36.9 344 التأثيرات المعرفية

 2 33 307 التأثيرات الكجدانية

 3 30.1 280 رات السمككيةالتأثي

  100 931 (*)المجموع
 

بمغػػػػت التػػػػأثيرات المعرفيػػػػة الناتجػػػػة عػػػػف اعتمػػػػاد النخبػػػػة السياسػػػػية الفمسػػػػطينية عمػػػػى المكاقػػػػع 
%، يمييػا 36.9بنسبة  اإلسرائيمية -الفمسطينية في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات  اإللكتركنية
 %.30.1بنسبة  السمككيةثيرات %، ثـ التأ 33بنسبة  الكجدانيةالتأثيرات 

 

كيتضػح ممػػا سػػبؽ أف التػػأثيرات المعرفيػػة جػػاءت بالمرتبػػة األكلػػى، كذلػػؾ ألف النخبػػة السياسػػية 
مجريػات ب مػات، كالمعرفػة المسػتمرة كالكثيقػةتتطمب منيا أدكارىا كمكانتيا في المجتمع اإللماـ بالمعمك 

التي أشارت إلػى أف دافػع معرفػة ،  (1) ـ(2010، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )ترباف،كافة األحداث
ة الفمسػطينية فػي اسػتخداـ األخبار كاألحداث الجارية في فمسطيف يأتي عمى رأس قائمة دكافػع الصػفك 

 .المكاقع
 
 

                                                           

 المجمكع ال يساكم عدد المبحكثيف ألف المبحكث يمكنو اختيار أكثر مف إجابة.  )*(
مرجــ   ،ماجػػد تربػػاف، ماسػػتخدامات الصػػفكة الفمسػػطينية لمصػػحؼ المطبكعػػة كاإللكتركنيػػة كاإلشػػباعات المتحققػػةم1) )

 .35،صسابق
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 المبحث الثان 
 نتائج اختبار فروض الدراسة

المواق  الفرض ا ول: توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين مستوى اعتماد عينة الدراسة عمى 
 اإلسرائيمية. -ومستوى معرفتيم بقضية المفاوضات الفمسطينية  اإللكترونية

 نتيجة اختبار الفرض:

ثبػػػت صػػػحة الفػػػرض القائػػػؿ بكجػػػكد عبلقػػػة بػػػيف مسػػػتكل اعتمػػػاد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى المكاقػػػع 
 0.05عند مستكل داللػة  اإلسرائيمية -الفمسطينية كمستكل معرفتيـ بقضية المفاكضات  اإللكتركنية

≥ α  تيصحة الفرض مف خبلؿ الجدكؿ اآلكتـ التحقؽ مف: 
 (33جدول رقم )

اختبار كاي تربي  لحسن المطابقة لختبار الفروق  ف  اكتساب عينة الدراسة لممعمومات عن المفاوضات 
 اإللكترونيةودرجة اعتمادىم عمى المواق   اإلسرائيمية -الفمسطينية 

 اكتساب المعرفة
مى المواق  درجة العتماد ع

درجة  2قيمة كا اإللكترونية
 الحرية

القيمة 
 الحتمالية

 منخفضة متوسطة مرتفعة

كقعت منظمة التحرير الفمسطينية 
كدكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي كثيقة 
إعبلف المبادئ المعركفة باتفاؽ 

 ( في عاـ؟2طابا)أكسمك

33 74 8 57.930 2 0.00 

 الممثمة السامية الحالية لبلتحاد
األكركبي لمشؤكف الخارجية 

 كالسياسة األمنية ىي؟
32 67 10 45.481 2 0.000 

كافؽ المجمس المركزم الفمسطيني 
عمى حضكر مؤتمر السبلـ في 

، كمٌثؿ 1991عاـ مدريد
الفمسطينييف كفد مف الداخؿ 

35 81 10 61.762 2 0.000 



 

115 
 

 اكتساب المعرفة
مى المواق  درجة العتماد ع

درجة  2قيمة كا اإللكترونية
 الحرية

القيمة 
 الحتمالية

 منخفضة متوسطة مرتفعة
 برئاسة؟

مع اقتراب كالية الرئيس كمينتكف 
، 2000في عاـ الثانية مف نيايتيا

كفي إطار سعيو لتحقيؽ إنجاز 
قد مفاكضات تاريخي، دعا إلى ع

 لمتسكية النيائية في؟

33 78 11 57.361 2 0.000 

قرار منظمة التحرير بالتكجو الى 
ـ، نتيجة 2012مجمس األمف عاـ 

لفشؿ الجكلة األخيرة مف 
سرائيؿ إالمفاكضات بيف 

 كالفمسطينييف، كالتي قادىا؟

32 76 8 61.517 2 0.000 

أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ 
 181المتحدة قرارىا المشؤـك رقـ 

قامو دكلتيف، دكلة ا  بتقسيـ فمسطيف ك 
فمسطينية كدكلة االحتبلؿ 
 اإلسرائيمي كذلؾ في عاـ؟

29 81 11 65.521 0 0.000 

 0.000 2 348.189 58 457 194 جمي  فقرات مقياس المعرفة
 

تشير نتائج المعامبلت اإلحصائية فػي الجػدكؿ السػابؽ إلػى كجػكد عبلقػة ارتباطيػو ذات داللػة 
كمستكل معرفػة النخبػة السياسػية الفمسػطينية  اإللكتركنيةإحصائية بيف مستكل االعتماد عمى المكاقع 

 .اإلسرائيمية -الفمسطينية بقضية المفاكضات 
م لتحديػػػػد كجػػػػكد عبلقػػػػة مػػػػف عػػػػدميا بػػػػيف اكتسػػػػاب عينػػػػة الدراسػػػػة 2رمكػػػػاكتػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبا

، اإللكتركنيػػةكمسػػتكل االعتمػػاد عمػػى المكاقػػع  اإلسػػرائيمية -الفمسػػطينية لممعمكمػػات عػػف المفاكضػػات 
م أقؿ مف مسػتكل 2المقابمة الختبارم كا (.Sig)كتكضح بيانات الجدكؿ السابؽ أف القيمة االحتمالية 
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كبػػذلؾ يمكػف اسػػتنتاج كجػػكد عبلقػة ذات داللػػة إحصػػائية بػيف مسػػتكل االعتمػػاد ، α ≤ 0.05الداللػة 
الفمسػطينية كمستكل معرفة النخبة السياسية الفمسػطينية بقضػية المفاكضػات  اإللكتركنيةعمى المكاقع 

 .اإلسرائيمية -
ف  مدى   α≤ 0.05الفرض الثان : توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة  

الفمسطينية كتساب المعمومات عن المفاوضات ل  اإللكترونيةينة الدراسة عمى المواق  اعتماد ع
 وفقًا لممتغيرات الديموغرافية لدييم. اإلسرائيمية -

ىذا الفرض سيتـ قياسو في ضكء فركض نظريػة االعتمػاد عمػى كسػائؿ اإلعػبلـ، التػي نصػت 
بػػيف أعضػػاء مجتمػػع معػػيف، كتػػـ  اكو متسػػ عمػػى نحػػككسػػائؿ اإلعػػبلـ ال يػػتـ عمػػى أف االعتمػػاد عمػػى 

اختبار المتغيرات المتمثمة في م النكع ، العمر ، المستكل التعميمي، مكاف السكف، مع اعتماد النخبة 
 .اإللكتركنيةالسياسية الفمسطينية عمى المكاقع 

 :تيةويتفرع من ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآل

ــد مســتوى دل  -1 ــة إحصــائية عن ــةتوجــد فــروق ذات دلل ــة  α ≤ 0.05ل فــ  مــدى اعتمــاد عين
 -الفمســطينية فــ  اكتســاب المعمومــات عــن المفاوضــات  اإللكترونيــةالدراســة عمــى المواقــ  

 يعزى لمنوع. اإلسرائيمية

 نتيجة اختبار الفرض:

الذككر ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بكجكد فركؽ في استجابات عينة الدراسة بيف 
في اكتساب المعمكمات عف  اإللكتركنيةسة عمى المكاقع كمدل اعتماد عينة الدراكاإلناث، 

جدكؿ ، كتـ التحقؽ مف خبلؿ ال α ≤ 0.05عند مستكل داللة اإلسرائيمية -الفمسطينية المفاكضات 
 :تياآل

 (34جدول رقم )
 رونيةاإللكتاختبار مان ويتن  لختبار الفرق ف  آراء أفراد العينة حول مدى اعتماد عينة الدراسة عمى المواق  

 يعزى لمنوع اإلسرائيمية -الفمسطينية ف  اكتساب المعمومات عن المفاوضات 

متوسط  العدد النوع البيان
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة الختبار 
z 

القيمة الحتمالية 
(sig) 

درجة 
 االعتماد

 7951.00 66.82 119 ذكر
0.341 0.733 

 827.00 63.62 13 أنثى
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حصائية في الجدكؿ السابؽ إلى عػدـ كجػكد فػركؽ فػي اسػتجابات تشير نتائج المعامبلت اإل
فػي  اإللكتركنيػة، كمػدل اعتمػاد عينػة الدراسػة عمػى المكاقػع النكع)الػذككر كاإلنػاث(عينة الدراسة بػيف 

 .اإلسرائيمية -الفمسطينية اكتساب المعمكمات عف المفاكضات 

بات آراء أفػراد العينػة حػكؿ مػدل تـ استخداـ اختبار مماف كيتنيم الختبار الفػركؽ فػي اسػتجا
في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات  اإللكتركنيةاعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع 

 0.733ف القيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم أجػػدكؿ السػػابؽ اليعػػزل لمنػػكع، كيبػػيف  اإلسػػرائيمية -الفمسػػطينية 
عدـ كجكد فركؽ في اسػتجابات عينػة الدراسػة ، مما يعني α ≤ 0.05كىي أكبر مف مستكل الداللة 

فػػػي اكتسػػػاب  اإللكتركنيػػػة، كمػػػدل اعتمػػػاد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى المكاقػػػع النكع)الػػػذككر كاإلنػػػاث(بػػػيف 
 .اإلسرائيمية -الفمسطينية المعمكمات عف المفاكضات 

ف  مدى اعتماد عينة  α ≤ 0.05 توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة -2
 -الفمسطينية ف  اكتساب المعمومات عن المفاوضات  اإللكترونيةى المواق  الدراسة عم
 يعزى لمعمر. اإلسرائيمية

 نتيجة اختبار الفرض:

مدل اعتماد عينة الدراسة عمى المكاقع د فركؽ في ثبت صحة الفرض القائؿ بكجك 
ل لمعمر عند يعز  اإلسرائيمية -الفمسطينية في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات  اإللكتركنية

  :اآلتي، كتـ التحقؽ مف صحة الفرض مف خبلؿ الجدكؿ α ≤ 0.05مستكل داللة 
 (35جدول رقم )

اختبار كروسكال والس لختبار الفرق ف  آراء أفراد العينة حول مدى اعتماد عينة الدراسة عمى المواق  
 يعزى لمعمر يميةاإلسرائ -الفمسطينية ف  اكتساب المعمومات عن المفاوضات  اإللكترونية

متوسط  العدد العمر البيان
 (sig)  2كا الرتب

درجة 
 االعتماد

 69.43 7 سنة 35إلى أقؿ مف  25مف 

13.051 0.005 
 53.55 25 سنة 45إلى أقؿ مف  35مف 

 77.38 51 سنة 55إلى أقؿ مف  45مف 

 73.22 49 سنة فأكثر 55
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إلى كجكد فػركؽ فػي اسػتجابات عينػة   اآلتيدكؿ تشير نتائج المعامبلت اإلحصائية في الج
فػي  اإللكتركنيػة، حكؿ مدل اعتماد عينة الدراسة عمى المكاقع α ≤ 0.05الدراسة عند مستكل داللة

يعػػزل لمعمػػر كلصػػالح الفئػػة العمريػػة  اإلسػػرائيمية -الفمسػػطينية اكتسػػاب المعمكمػػات عػػف المفاكضػػات 
 سنة. 55إلى أقؿ مف  45مف 

تبار مكركسكاؿ كاالسم الختبار الفركؽ في استجابات آراء أفراد العينة حكؿ كتـ استخداـ اخ
فػػػػي اكتسػػػػاب المعمكمػػػػات عػػػػف المفاكضػػػػات  اإللكتركنيػػػػةمػػػػدل اعتمػػػػاد عينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػى المكاقػػػػع 

كىػي  0.005ف القيمة االحتمالية تسػاكم أ اآلتييعزل لمعمر كيبيف جدكؿ  اإلسرائيمية -الفمسطينية 
داللػػة ، ممػػا يعنػػي كجػػكد فػػركؽ فػػي اسػػتجابات عينػػة الدراسػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة أقػػؿ مػػف مسػػتكل ال

0.05 ≥ α فػي اكتسػاب المعمكمػات عػف  اإللكتركنيػة، حكؿ مدل اعتماد عينة الدراسة عمى المكاقػع
 55إلػى أقػؿ مػف  45يعػزل لمعمػر كلصػالح الفئػة العمريػة مػف  اإلسػرائيمية -الفمسطينية المفاكضات 

 سنة.
ف  مدى اعتماد عينة  α ≤ 0.05ات دللة إحصائية عند مستوى دللة توجد فروق ذ -3

 اإلسرائيمية-الفمسطينيةف  اكتساب المعمومات عن المفاوضات  اإللكترونيةالدراسة عمى المواق  
 يعزى لممستوى العمم .

 نتيجة اختبار الفرض:

دل ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بكجكد فركؽ في استجابات عينة الدراسة حكؿ م
 اإلسرائيمية -الفمسطينية في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات  اإللكتركنيةاعتمادىا عمى المكاقع 
  .يعزل لممستكل العممي

 (36جدول رقم )
اختبار كروسكال والس لختبار الفرق ف  آراء أفراد العينة حول مدى اعتماد عينة الدراسة عمى المواق  

 اإلسرائيمية يعزى لممستوى العمم  -ت عن المفاوضات الفمسطينية ف  اكتساب المعموما اإللكترونية

 (sig)  2كا متوسط الرتب العدد المستوى العمم  البيان

 درجة
 االعتماد

 63.38 4 ثانكية عامة كما دكف

4.092 0.252 
 72.23 34 بكالكريكس

 58.65 46 ماجستير

 66.76 48 دكتكراه
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كاؿ كاالسم الختبار الفركؽ في استجابات آراء أفراد العينة حكؿ كتـ استخداـ اختبار مكركس
فػػػػي اكتسػػػػاب المعمكمػػػػات عػػػػف المفاكضػػػػات  اإللكتركنيػػػػةمػػػػدل اعتمػػػػاد عينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػى المكاقػػػػع 

ف القيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم أ اآلتػػيجػػدكؿ اليعػػزل لممسػػتكل العممػػي كيبػػيف  اإلسػػرائيمية -الفمسػػطينية 
، ممػػا يعنػػي عػػدـ  كجػػكد فػػركؽ فػػي اسػػتجابات α ≤ 0.05الداللػػة كىػػي أكبػػر مػػف مسػػتكل  0.252

في اكتسػاب المعمكمػات عػف  اإللكتركنيةعينة الدراسة، حكؿ مدل اعتماد عينة الدراسة عمى المكاقع 
 .كتـ التحقؽ مف خبلؿ الجدكؿ األتي، يعزل لممستكل العممي اإلسرائيمية -الفمسطينية المفاكضات 

إلى عدـ  كجكد فركؽ فػي اسػتجابات  اآلتيحصائية في الجدكؿ نتائج المعامبلت اإل ريتش 
في اكتسػاب المعمكمػات عػف  اإللكتركنيةعينة الدراسة، حكؿ مدل اعتماد عينة الدراسة عمى المكاقع 

 يعزل لممستكل العممي. اإلسرائيمية -الفمسطينية المفاكضات 
مدى اعتماد عينة ف   α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة  -4

 -الفمسطينية ف  اكتساب المعمومات عن المفاوضات  اإللكترونيةالدراسة عمى المواق  
 يعزى لمكان السكن. اإلسرائيمية

 نتيجة اختبار الفرض:

ثبػػت صػػحة الفػػرض القائػػؿ بكجػػكد فػػركؽ فػػي اسػػتجابات عينػػة الدراسػػة حػػكؿ مػػدل اعتمادىػػا 
يعػػزل  اإلسػػرائيمية -الفمسػػطينية مكمػػات عػػف المفاكضػػات فػػي اكتسػػاب المع اإللكتركنيػػةعمػػى المكاقػػع 

 :اآلتيلمكاف السكف كلصالح سكاف قطاع غزة، كتـ التحقؽ مف خبلؿ الجدكؿ 
 (37جدول رقم )

 اإللكترونيةاختبار مان ويتن  لختبار الفرق ف  آراء أفراد العينة حول مدى اعتماد عينة الدراسة عمى المواق  
 يعزى لمكان السكن اإلسرائيمية -الفمسطينية المفاوضات  ف  اكتساب المعمومات عن

متوسط  العدد مكان السكن 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
 z  (sig)الختبار 

 درجة االعتماد
 5742.0 70.89 81 قطاع غزة

1.980 0.048 
 3036.0 59.53 51 الضفة الغربية

كجكد فركؽ في اسػتجابات عينػة  تشير نتائج المعامبلت اإلحصائية في الجدكؿ السابؽ إلى
فػػػي اكتسػػػاب المعمكمػػػات عػػػف  اإللكتركنيػػػةالدراسػػػة حػػػكؿ مػػػدل اعتمػػػاد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى المكاقػػػع 

 يعزل لمكاف السكف كلصالح سكاف قطاع غزة. اإلسرائيمية -الفمسطينية المفاكضات 
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ينػة حػكؿ مػدل تـ استخداـ اختبار مماف كيتنيم الختبار الفػركؽ فػي اسػتجابات آراء أفػراد الع
 -الفمسطينية في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات  اإللكتركنيةاعتماد عينة الدراسة عمى المكاقع 

كىػػي  0.048القيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم  فم إ السػػابؽ جػػدكؿالكيبػػيف  ،يعػػزل لمكػػاف السػػكف اإلسػػرائيمية
نة الدراسة حكؿ مػدل ، مما يعني كجكد فركؽ في استجابات عي α ≤ 0.05أقؿ مف مستكل الداللة 

 -الفمسطينية في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات  اإللكتركنيةاعتماد عينة الدراسة عمى المكاقع 
 يعزل لمكاف السكف كلصالح سكاف قطاع غزة. اإلسرائيمية

بين اعتماد عينة  α≤0.05الفرض الثالث: توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة 
ف  اكتساب المعمومات عن المفاوضات  اإللكترونيةمواق  الدراسة عمى ال

 والتوجو السياس . اإلسرائيمية -الفمسطينية 
 (38جدول رقم )

ف  اكتساب المعمومات عن  اإللكترونيةاعتماد عينة الدراسة عمى المواق   بين اختبار كاي تربي  لختبار العالقة
 لسياس والتوجو ا  اإلسرائيمية -الفمسطينية المفاوضات 

التوجو 
 السياس 

 

درجة 
 العتماد

حركة 
التحرير 
الوطن  
 )فتح(

حركة 
المقاومة 
اإلسالمية 
 )حماس(

حركة 
الجياد 
 اإلسالم 

الجبية 
الشعبية 
لتحرير 
 فمسطين

الجبية 
الديمقراطية 
لتحرير 
 فمسطين

مستقل 
عن أي 
 فصيل

أحزاب 
وحركات 
 أخرى

 2 7 7 0 2 10 7 مرتفعة

 5 17 5 9 9 18 23 متكسطة

 2 1 0 2 0 1 5 منخفضة

قيمة كاي 
 19.443 تربي 

القيمة 
 0.078 الحتمالية
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 نتيجة اختبار الفرض:
ثبت عدـ  صحة الفرض القائؿ بكجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف اعتماد عينة الدراسة 

ة  كالتكجو اإلسرائيمي -في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات الفمسطينية  اإللكتركنيةعمى المكاقع 
 :السابؽالسياسي، كتـ التحقؽ مف خبلؿ الجدكؿ 

إلى عدـ كجكد عبلقة عند مستكل السابؽ نتائج المعامبلت اإلحصائية في الجدكؿ  ريتش
في اكتساب المعمكمات عف  اإللكتركنية، بيف اعتماد عينة الدراسة عمى المكاقع α ≤ 0.05داللة  

 التكجو السياسي.اإلسرائيمية  ك  -المفاكضات الفمسطينية 
اعتماد عينة الدراسة عمى المكاقع  بيف تـ استخداـ اختبار كام تربيع الختبار العبلقة

 ،كالتكجو السياسي اإلسرائيمية -الفمسطينية في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات  اإللكتركنية
ما يدؿ عمى م 0.05كىي أكبر مف  0.078(  اف القيمة االحتمالية تساكم  38كيبيف جدكؿ رقـ )

 اإللكتركنيةبيف اعتماد عينة الدراسة عمى المكاقع  α ≤ 0.05جكد عبلقة عند مستكل داللة  ك عدـ 
 كالتكجو السياسي. اإلسرائيمية -الفمسطينية في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات 

 تضح أنو:اومن العرض اإلحصائ  السابق 
كمستكل  اإللكتركنيةاد عمى المكاقع تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستكل االعتم -1

 .اإلسرائيمية -الفمسطينية معرفة النخبة السياسية الفمسطينية بقضية المفاكضات 
في  اإللكتركنيةتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اعتماد عينة الدراسة عمى المكاقع  -2

صالح الفئة يعزل لمعمر كل اإلسرائيمية -الفمسطينية اكتساب المعمكمات عف المفاكضات 
 سنة.55أقؿ مف -45العمرية مف 

تكجد فركؽ في استجابات عينة الدراسة حكؿ مدل اعتماد عينة الدراسة عمى المكاقع  -3
يعزل لمكاف  اإلسرائيمية -الفمسطينية في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات  اإللكتركنية

 السكف، كلصالح سكاف قطاع غزة.
دراسة بيف الفئة العمرية، كاعتماد عينة الدراسة عمى ال تكجد فركؽ في استجابات عينة ال -4

 .اإلسرائيمية -الفمسطينية في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات  اإللكتركنيةالمكاقع 
ال تكجد فركؽ في استجابات عينة الدراسة حكؿ مدل اعتماد عينة الدراسة عمى المكاقع  -5

يعزل لممستكل  اإلسرائيمية -سطينية الفمفي اكتساب المعمكمات عف المفاكضات  اإللكتركنية
 العممي.

في  اإللكتركنيةال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف اعتماد عينة الدراسة عمى المكاقع  -6
 كالتكجو السياسي. اإلسرائيمية -الفمسطينية اكتساب المعمكمات عف المفاكضات 
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 المبحث الثالث
 خالصة نتائج الدراسة والتوصيات

 ائج الدراسة:أوًل: خالصة نت
إلييا الدراسة الميدانية، كمف أىـ نتائج  تكصمتيستعرض الباحث خبلصة ألىـ النتائج التي 

 الدراسة:
 النتائج العامة لمدراسة: -1

الكتساب  اإللكتركنيةف الغالبية العظمى مف النخبة السياسية الفمسطينية يتابعكف المكاقع إ -أ 
% 6.4%، بينما نسبة 93.6بنسبة  ئيميةاإلسرا -الفمسطينية المعمكمات عف المفاكضات 

 منيـ ال يتابعكنيا.
المكاقع ة % مف عينة الدراسة يحرصكف عمى متابع50أكضحت الدراسة أف نسبة  -ب 

 اإلسرائيمية -الفمسطينية لممعمكمات عف قضية المفاكضات  ان مصدر بكصفيا  اإللكتركنية
كأخيران مف يحرصكف  %،42.4ىا مف يحرصكف بدرجة متكسطة بنسبة بدرجة مرتفعة، تبل

 %.7.6بدرجة منخفضة بنسبة 
في مقدمة الكسائؿ اإلعبلمية التي تعتمد عمييا عينة الدراسة في  اإللكتركنيةجاءت المكاقع  -ج 

%، ثـ شبكات التكاصؿ 31.9بنسبة  اإلسرائيمية -الفمسطينية متابعة قضية المفاكضات 
تمتيا الصحؼ  %،18.6بنسبة  %، ثـ القنكات الفضائية العربية20.7االجتماعي بنسبة 
تمتيا الخدمات اإلخبارية عبر  ،%9.1%، ثـ اإلذاعات بنسبة14.3كالمجبلت بنسبة 

% ، كاحتمت كسائؿ أخرل المرتبة األخيرة بنسبة 5.2الجكاؿ بالمرتبة قبؿ األخيرة بنسبة 
 % كتمثمت في المنشكرات كالبريد اإللكتركني.0.2

في اكتساب  اإللكتركنيةياسية الفمسطينية تثؽ بالمكاقع تبيف الدراسة أف معظـ النخبة الس -د 
%، 78.8بدرجة متكسطة كبنسبة  اإلسرائيمية -الفمسطينية المعمكمات عف المفاكضات 

%، بينما بمغت نسبة مف يثقكف بيا بدرجة 12.9ىا مف يثقكف بيا بدرجة مرتفعة بنسبة تبل
 %.8.3منخفضة بنسبة 

 اإللكتركنيةع عمى المكاق كفف عينة الدراسة يعتمد% م65.1أكضحت الدراسة أف نسبة   -ق 
% ، بينما بمغت 27.3ىا مف يعتمدكف عمييا  بدرجة مرتفعة بنسبة بدرجة متكسطة ، تبل

 %.7.6نسبة مف يعتمدكف عمييا  بدرجة منخفضة 
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تشير الدراسة إلى أف أىـ أسباب اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع  -ك 
تعد  أنيا ىي اإلسرائيمية -الفمسطينية اكتساب المعمكمات عف المفاكضات  في اإللكتركنية

ىا تحديث البيانات بل%، ت26.3مصدران سريعان لمتعرؼ عمى اتجاىات الرأم العاـ بنسبة 
دني بالمعمكمات كالمعارؼ حكؿ المفاكضات 25.2مستمر بنسبة  عمى نحك %، ثـ تيزك 

%، كجاء التعرؼ عمى أحداث المفاكضات 20.7بنسبة  اإلسرائيمية -الفمسطينية 
قميميان كدكليا بنسبة  اإلسرائيمية -الفمسطينية  ىا تعرض جميع اآلراء %، تبل13.3محميان كا 

%، ثـ ألف أخبار 8.3بنسبة  اإلسرائيمية -الفمسطينية كاالتجاىات حكؿ المفاكضات 
كالفيديك بنسبة  تأتي مدعمة بالصكر اإلسرائيمية -الفمسطينية كمعمكمات المفاكضات 

%، كأسباب اعتماد أخرل بنسبة 1.8%، كأخيران تعبر عف تكجياتي السياسية 3.8
0.6.% 

التي تعتمد عمييا  النخبة السياسية الفمسطينية ىي المكاقع  اإللكتركنيةأكثر المكاقع  -ز 
% 23.3العربية بنسبة  اإللكتركنيةيا المكاقع ت%، كتم44.5الفمسطينية بنسبة  اإللكتركنية

 اإللكتركنية%، كأخيران المكاقع 18.5األجنبية بنسبة  اإللكتركنية، ثـ جاءت المكاقع 
 %.13.7بنسبة  اإلسرائيمية

الفمسطينية التي تعتمد عمييا  النخبة السياسية الفمسطينية  اإللكتركنيةأكثر المكاقع  -ح 
ممعام  مكقع ككالة ىي اإلسرائيمية -الفمسطينية الكتساب المعمكمات حكؿ المفاكضات 

دائرة شؤكف مكقع %، ثـ 17%، ثـ مكقع دنيا الكطف بنسبة  23.6ة بنسبة اإلخباري
ككالة  مكقع %، ثـ10.3%، تمتيا ككالة سما اإلخبارية بنسبة 10.8المفاكضات بنسبة 
 مكقع %، كجاء8.2صحافة الفمسطينية صفا %، ثـ ككالة ال10 مكفاماألنباء الفمسطينية 

خبارية بنسبة شبكة فمسطيف اإلمكقع %،ثـ 7.5خبارية بنسبة ككالة فمسطيف اليـك اإل
 ،% متمثمة بمكقع كطف لؤلنباء5.4لكتركنية فمسطينية أخرل بنسبة إ%، كأخيران مكاقع 7.2

 القدس.مكقع صحيفة ك  ،اإلخبارية المستقمة منبأمكككالة  ،كأمد لئلعبلـ
العربية التي تعتمد عمييا   يةاإللكتركنتشير الدراسة إلى تصدر مكقع الجزيرة نت المكاقع  -ط 

 -الفمسطينية النخبة السياسية الفمسطينية الكتساب المعمكمات حكؿ المفاكضات 
شبكة  مكقع % ، ثـ جاء25%، كتبلىا مكقع العربية نت بنسبة 33.8بنسبة  اإلسرائيمية

%، بينما 10.8%، ثـ مكقع اليكـ السابع بنسبة 12.3بنسبة   ممحيطماإلعبلـ العربية 
 مكقع كتساكت مع مالبكابة نيكزم%، تبلىا مكقع 8.3عربية  مسكام نيكزممغت نسبة مكقع ب

 %.2.9%، كأخيران مكاقع  إلكتركنية عربية أخرل بنسبة 3.4شبكة األخبار العربية بنسبة  
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األجنبية التي تعتمد عمييا  النخبة السياسية  اإللكتركنيةيتضح مف الدراسة أف أكثر المكاقع  -م 
ىك مكقع  اإلسرائيمية -الفمسطينية ية الكتساب المعمكمات حكؿ المفاكضات الفمسطين

%، كيتمكه مكقع 32.7%، ثـ مكقع بي بي سي عربي بنسبة 40.1ركسيا اليكـ بنسبة 
%، كمكاقع أخرل 8بنسبة   24%، كأخيران مكقع فرانس 17.3سي اف اف عربي بنسبة 

 %.1.9بنسبة 
التي تعتمد عمييا  النخبة السياسية  اإلسرائيمية لكتركنيةاإلتبيف الدراسة أف أكثر المكاقع  -ؾ 

ىك مكقع  اإلسرائيمية -الفمسطينية الفمسطينية الكتساب المعمكمات حكؿ المفاكضات 
% ، ثـ جاء 22.5%، كتبله مكقع بانكراما أكف اليف بنسبة 33.3صكت إسرائيؿ بنسبة 

%، كمكاقع 11.7ت أحرنكت بنسبة %، كأخيران مكقع  يديعك 21.7إسرائيؿ بالعربية بنسبة  
 %.10.8أخرل بنسبة 

بمغت نسبة التأثيرات المعرفية الناتجة عف اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع  -ؿ 
%، 40.9 اإلسرائيمية -الفمسطينية في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات  اإللكتركنية

 %.26ثيرات الكجدانية بنسبة %، ثـ التأ 33.2تمتيا التأثيرات السمككية بنسبة 
تمثمت التأثيرات المعرفية الناتجة عف اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع  -ـ 

 -الفمسطينية ، التعرؼ عمى تطكرات مسار المفاكضات ةاآلتيفي العبارات  اإللكتركنية
طينية مف ىا التزكد بمعمكمات عف مكاقؼ األحزاب الفمس%، تبل28.5اإلسرائيمية بنسبة 

%، ثـ التعرؼ عمى خركقات دكلة 21.2بنسبة  اإلسرائيمية -الفمسطينية المفاكضات 
%، بينما التعرؼ عمى 17.4بنسبة  ةاالحتبلؿ اإلسرائيمي لعممية السبلـ كالمعاىدات المبرم

%، كالتعرؼ 16.9كانت بنسبة  اإلسرائيمية -الفمسطينية المكقؼ الدكلي مف المفاكضات 
% ، كأخيران  15.1بنسبة اإلسرائيمية -الفمسطينية ؿ العربية في المفاكضات عمى دكر الدك 

 %.0.9تأثيرات معرفية أخرل بنسبة 
التأثيرات الكجدانية الناتجة عف اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية لقضية  تمثمت  -ف 

، أف ةارات اآلتيفي العب اإللكتركنيةعمى المكاقع  اإلسرائيمية -الفمسطينية المفاكضات 
%، تمتيا الشعكر 48.9مصير القضية الفمسطينية جاءت بنسبة  الشعكر بالقمؽ إزاء

بالكراىية لبلحتبلؿ اإلسرائيمي بسبب خركقاتو لعممية السبلـ كاالتفاقيات المبرمة  بنسبة 
%، كأخيران التخمص مف 11.4%، ثـ الشعكر باليأس لتكقؼ عممية المفاكضات بنسبة 31

% كتأثيرات كجدانية أخرل جاءت 7.3ضاء عمى كقت الفراغ بنسبةالشعكر بالممؿ كالق
 %.1.4بنسبة
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التأثيرات السمككية الناتجة عف اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية لقضية  تمثمت  -س 
، الدعكة ةاآلتيفي العبارات  اإللكتركنيةعمى المكاقع  اإلسرائيمية -الفمسطينية المفاكضات 

%، تمتيا المناقشة حكؿ 24.3تبني خيار المقاكمة بنسبة إلى تكحيد الصؼ الفمسطيني ك 
%، بينما الدعكة إلى تكحيد الصؼ الفمسطيني كتبني 22.1مكضكعاتيا مع اآلخريف بنسبة 
%، كالظيكر عمى كسائؿ اإلعبلـ لفضح خركقات 1889خيار المفاكضات جاءت بنسبة 

ميات المتعمقة عاكة في الف%، ثـ المشار 1389االحتبلؿ اإلسرائيمي لعممية السبلـ بنسبة 
ال تؤثر في اىتماماتي بما  %، كأخيران 1188بنسبة  اإلسرائيمية -الفمسطينية بالمفاكضات 
 %.281% كتأثيرات سمككية أخرل بنسبة 688يحدث بنسبة 

 نتائج اختبار فروض الدراسة: -2
قع ثبت صحة الفرض القائؿ بكجكد عبلقة بيف مستكل اعتماد عينة الدراسة عمى المكا  -أ 

عند مستكل  اإلسرائيمية -الفمسطينية كمستكل معرفتيـ بقضية المفاكضات  اإللكتركنية
 .α ≤ 0.05داللة 

ثبت صحة الفرض القائؿ بكجكد فركؽ في استجابات عينة الدراسة عند مستكل داللة  -ب 
0.05 ≥ α في اكتساب  اإللكتركنية، حكؿ مدل اعتماد عينة الدراسة عمى المكاقع

يعزل لمعمر كلصالح الفئة العمرية  اإلسرائيمية -الفمسطينية لمفاكضات المعمكمات عف ا
 سنة. 55إلى أقؿ مف  45مف 

ثبت  صحة الفرض القائؿ بكجكد فركؽ في استجابات عينة الدراسة حكؿ مدل اعتمادىا  -ج 
 اإلسرائيمية -الفمسطينية في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات  اإللكتركنيةعمى المكاقع 

 اف السكف كلصالح سكاف قطاع غزة.يعزل لمك
ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بكجكد فركؽ في استجابات عينة الدراسة بيف الفئة العمرية،  -د 

في اكتساب المعمكمات عف  اإللكتركنيةكمدل اعتماد عينة الدراسة عمى المكاقع 
 .α ≤ 0.05عند مستكل داللة  اإلسرائيمية -الفمسطينية المفاكضات 

الفرض القائؿ بكجكد فركؽ في استجابات عينة الدراسة عند مستكل داللة ثبت عدـ صحة  -ق 
0.05 ≥ α في اكتساب المعمكمات عف  اإللكتركنية، حكؿ مدل اعتمادىا عمى المكاقع

 يعزل لممستكل العممي. اإلسرائيمية -الفمسطينية المفاكضات 
تماد عينة الدراسة ثبت عدـ  صحة الفرض القائؿ تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف اع -ك 

  اإلسرائيمية -الفمسطينية في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات  اإللكتركنيةعمى المكاقع 
 كالتكجو السياسي.
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 ثانيًا: توصيات الدراسة:
مف خبلؿ استعراض الباحث ألىـ النتائج التي تكصؿ إلييا في الدراسة الميدانية، يمكنػو أف 

عمى  اإللكتركنيةعامة كالمكاقع  الفمسطينيةحات لكسائؿ اإلعبلـ يقدـ مجمكعة مف التكصيات كالمقتر 
 -الفمسػػطينية كجػو الخصػػكص، لممسػاعدة فػػي تحسػيف كتطػػكير دكرىػا فػػي تنػاكؿ قضػػية المفاكضػات 

 كىي: اإلسرائيمية

بالدقػػة كالمكضػػكعية ك بمعػػايير صػػحة كصػػدؽ المعمكمػػات،  المكاقػػع اإللكتركنيػػة اىتمػػاـ زيػػادة -أ 
عػػػػرض جميػػػػػع اآلراء باإلضػػػػافة إلػػػػػى  ،اإلسػػػػػرائيمية –الفمسػػػػطينية  عنػػػػد تنػػػػاكؿ المفاكضػػػػػات

 .اكي يزيد مف عدد متابعيي ؛زكاالتجاىات دكف تحيٌ 

لمكاقػػؼ الفمسػػطينية حػػكؿ قضػػايا الكضػػع الػػدائـ، بعػػرض ا اإللكتركنيػػةاىتمػػاـ المكاقػػع زيػػادة  -ب 
 كاقؼ.المحمية كالدكلية لمقياـ بنشاطات لدعـ ىذه الم ةكحشد منظمات المجتمع المدني

اء لتغطيػػػػتيـ قضػػػػية يػػػػالفمسػػػػطينية عمػػػػى مراسػػػػميف أكف اإللكتركنيػػػػةضػػػػركرة اعتمػػػػاد المكاقػػػػع  -ج 
، كعمػػؿ دكرات تدريبيػػة لمقػػائميف باالتصػػاؿ بيػػا مػػػف  اإلسػػرائيمية -الفمسػػطينية المفاكضػػات 

أجؿ النيكض بالعمؿ اإلعبلمي الفمسطيني، كالخركج بػإعبلـ فمسػطيني قػادر عمػى النيػكض 
 نية .بالقضية الفمسطي

الفمسػػػطينية بفضػػػح خركقػػػات دكلػػػة االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي  اإللكتركنيػػػةضػػػركرة قيػػػاـ المكاقػػػع  -د 
 المضممة. اإلسرائيمية، كمكاجية الركايات ةلعممية السبلـ كالمعاىدات المبرم

 ،حػػث الكػػادر اإلعبلمػػي الفمسػػطيني كالعربػػي كاألجنبػػي عمػػى االىتمػػاـ بالقضػػية الفمسػػطينية -ق 
كجػػػذب أنظػػػار المجتمػػػع الػػػدكلي إلػػػى تطػػػكرات مسػػػار  ،االىتمػػػاـ بيػػػاكالعمػػػؿ عمػػػى إبرازىػػػا ك 

 . اإلسرائيمية -الفمسطينية المفاكضات 

بتنػػػاكؿ مختمػػػؼ القضػػػايا كتػػػدعيـ معالجتيػػػا ليػػػا بالصػػػكر  اإللكتركنيػػػةضػػػركرة قيػػػاـ المكاقػػػع  -ك 
 فػػي اإلنترنػػتكالمعمكمػػات كالبيانػػات كاالسػػتفادة مػػف التقنيػػات التكنكلكجيػػة التػػي تتيحيػػا شػػبكة 

 ىذا المجاؿ لضماف جذب القراء ليا.
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 مقترحات الدراسة:ثالثًا ـــ 

مػػف قبػػؿ  اإلسػػرائيمية -الفمسػػطينية زيػػادة االىتمػػاـ بالمعالجػػة اإلعبلميػػة لقضػػية المفاكضػػات  -أ 
جػػراء المزيػػد مػػف األبحػػاث كالدراسػػات حػػكؿ دكر المكاقػػع  بيػػا، كتنػػاكؿ  اإللكتركنيػػةالبػػاحثيف كا 

لحػػؿ الػػدائـ كجػػدار الفصػػؿ العنصػػرم كالبلجئػػيف، كغيرىػػا مػػف جكانػػب مختمفػػة مثػػؿ قضػػايا ا
 القضايا التي تيـ الجميكر.

تشػػػكيؿ مجمػػػس أعمػػػى لئلعػػػبلـ الفمسػػػطيني يمثػػػؿ القطػػػاع الرسػػػمي كاألىمػػػي كيػػػنظـ السياسػػػة  -ب 
، مف أجؿ الفمسطينية اإللكتركنيةاإلعبلمية الفمسطينية، ككضع استراتيجية لمنظكمة المكاقع 

 ىػااتحيمػف حالػة االنقسػاـ التػي  الفمسطينية، بػدالن  القضية يخدـ بما بلميةاإلع الرسالة تكحيد
 تمؾ الكسائؿ.

كعػػرض جميػػع  ،، كتعزيػػز مبػػدأ المكضػػكعية فييػػاالفمسػػطينية اإللكتركنيػػةتطػػكير أداء المكاقػػع  -ج 
لرفػػػػع مسػػػػتكل ثقػػػػة  اإلسػػػػرائيمية -الفمسػػػػطينية اآلراء كاالتجاىػػػػات حػػػػكؿ قضػػػػية المفاكضػػػػات 

 الجميكر.

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 واملراجع املصادر
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 ،8 عدد ،2 مجمد الفمسطينية، الدراسات مجمة إسرائيؿ، إلى األمريكية الضمانات رسالة .38
 .ـ1991
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 ـ.2007 ،72العدد
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القاىرة: جامعة  ،المجمة المصرية لبحوث الرأي العاملمحصكؿ عمى المعمكمات السياسيةم، 
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 .ـ1997كالنشر، لمدراسات العربية المؤسسة
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 غةةةةةةةةةةةةةة   –الجامعةةةةةةةةةةةةةة  ا  ةةةةةةةةةةةةةة م   
   

شةةةةةةة    ال  ةةةةةةة  الع مةةةةةةة   الدرا ةةةةةةةا  
 الع  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

   
 ك  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا دا 

   
 ق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  

   
 
 
 

 صحيفة استقصاء بعنكاف:
تماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواق  اإللكترونية ف  اكتساب اع "

 " اإلسرائيمية - معمومات عن المفاوضات الفمسطينيةال
 

 أخ  المبحوث / أخت  المبحوثة:
تأتي ىذه االستمارة في إطار دراسة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في الصحافة كاإلعبلـ 

ع الدراسةم اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع مف الجامعة اإلسبلمية بغزة كمكضك 
م،أرجك منكـ اإلجابة  اإلسرائيمية - اإللكتركنية في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات الفمسطينية

عمى كافة أسئمة ىذه االستبانة بصدؽ، أمبلن في الكصكؿ إلى نتائج دقيقة تعكس الكاقع، عممان بأف 
 تستخدـ لغرض البحث العممي فقط.نتائج ىذه الدراسة س

 وقبلوا فائق اعشكر واعتقدير عىل حسن ولاونُك

 
 

 الباحث
 محمود أبو قوطة

 0597761506جوال:
 

2015- 1436 
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 أوًل: عادات المتابعة:
 ؟ما الوسائل اإلعالمية الت  تتابعيا   .1

 )يمكن اختيار أكثر من بديل( 

 ؟ اإلسرائيمية  -الفمسطينية ىل تتاب  المواق  اإللكترونية لكتساب معمومات عن المفاوضات  .2

  
 
 

لكتساب معمومات عن المفاوضات  ما أسباب عدم متابعتك لممواق  اإللكترونية-إذا كانت اجابتك ل  .3
 ؟ )ثم توقف عن اإلجابة مشكورًا(اإلسرائيمية  -الفمسطينية 

 

 -الفمسطينية ما درجة حرصك عمى متابعة المواق  اإللكترونية كمصدر لممعمومات عن قضية المفاوضات  .4
 ؟اإلسرائيمية 

 
 

 ام الت  تتاب  فييا المواق  اإللكترونية ف  ا سبوع؟ما عدد ا ي .5

 لممواق  اإللكترونية ف  اليوم؟     ساعات متابعتك ما عدد .6

 أقؿ مف ساعة  مف ساعة ألقؿ مف ساعتيف 

 مف ساعتيف ألقؿ مف ثبلث ساعات  ثبلث ساعات فأكثر 

 المكاقع اإللكتركنية     اإلذاعات   
 الفضائية  القنكات    شبكات التكاصؿ االجتماعي   
 الصحؼ كالمجبلت    .خدمات إخبارية عبر الجكاؿ   

 ----------------------------------------------------------كسائؿ أخرل تذكر

 (4قؿ الى سؤاؿ ) رقـانت   نعـ 
 اجب السؤاؿ التالي فقط   ال 

   يمكن اختيار أكثر من بديل 
 اإلسرائيمية  -الفمسطينية ات حكؿ المفاكضات ال تعرض جميع اآلراء كاالتجاى.  
  اإلسرائيمية  -الفمسطينية ال تعتمد عمى مراسميف أكفاء لتغطيتيـ قضية المفاكضات.  
 أفضؿ متابعتيا في كسائؿ أخرل  
 اإلسرائيمية  -الفمسطينية المفاكضات  ضعؼ معايير صحة كصدؽ المعمكمات حكؿ.  
 اإلسرائيمية  -الفمسطينية ـ لقضية المفاكضات تحيز أراء الكتاب عند تحميمي.  
 عدـ تكفر الكقت لمتابعة المكاقع اإللكتركنية  

  أخرل، يرجى ذكرىا:

   مرتفعة   متكسطة   منخفضة 

 يـك أك يكميف  ثبلثة أك أربعة أياـ  خمسة أك ستة أياـ   يكميان 
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 دى العتماد عمى المواق  اإللكترونية:ثانيًا: م

 ؟اإلسرائيمية  -الفمسطينية ما درجة ثقتك بالمواق  اإللكترونية ف  اكتساب المعمومات عن المفاوضات  .7
 
 

 -الفمســـطينية  مـــا درجـــة اعتمـــادك عمـــى المواقـــ  اإللكترونيـــة كمصـــدر لممعمومـــات عـــن قضـــية المفاوضـــات .8
 ؟اإلسرائيمية 

 
 
 

 

ـــد عمييـــا لكتســـاب المعمومـــات حـــول المفاوضـــات  .9 ـــ  تعتم ـــة الت ـــ  اللكتروني ـــر المواق  -الفمســـطينية مـــا أكث
 ؟اإلسرائيمية

 المواق  اإللكترونية الفمسطينية
  دنيا الكطف 

 ةمكقع ككالة ممعام اإلخباري 
 ككالة فمسطيف اليـك اإلخبارية 

 نية صفاككالة الصحافة الفمسطي 
 شبكة فمسطيف االخبارية 

  مكفامككالة األنباء الفمسطينية 
 ككالة سما اإلخبارية 

  دائرة شؤكف المفاكضات 

  أخرل تذكر:
 المواق  اإللكترونية العربية

  الجزيرة نت 

 العربية نت 
 )شبكة اإلعبلـ العربية )محيط 

 شبكة األخبار العربية 
 اليـك السابع 

 البكابة نيكز 
  بيةسكام نيكز عر 

  أخرل تذكر:
 المواق  اإللكترونية ا جنبية

 سي اف اف عربي  44فرانس  ركسيا اليـك  بي بي سي عربي 
  أخرل تذكر:

 اإلسرائيميةالمواق  اإللكترونية 
 صكت إسرائيؿ  إسرائيؿ بالعربية  بانكراما أكف اليف  يديعكت أحرنكت 

  أخرل تذكر:
 

 -الفمسطينيةعمييا لكتساب المعمومات حول المفاوضات أذكر أىم ثالث مواق  إلكترونية تعتمد  .11
 ؟اإلسرائيمية

 -الفمسطينية ت اعتمادك عمى المواق  اإللكترونية ف  اكتساب المعمومات حول المفاوضا أسبابما  .11
 ؟   )يمكن اختيار أكثر من بديل(اإلسرائيمية 

 .ككنيا مصدران سريعان لمتعرؼ عمى اتجاىات الرأم العاـ 

  دني بالمعمكمات كالمعارؼ حكؿ المفاكضات  .اإلسرائيمية  -الفمسطينية تيزك 

   مرتفعة   متكسطة   منخفضة 

   مرتفعة   متكسطة   منخفضة 

1 .
.................................... 

4  .
.................................. 

3  .
................................... 
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  فيديك.تأتي مدعمة بالصكر كالاإلسرائيمية  -الفمسطينية ألف أخبار كمعمكمات المفاكضات 

  اإلسرائيمية  -الفمسطينية تعرض جميع اآلراء كاالتجاىات حكؿ المفاكضات. 

 تحديث البيانات المتعمقة بالمفاكضات بشكؿ مستمر.   

  اإلسرائيمية  -الفمسطينية المصداقية كالمكضكعية في تقديـ أخبار المفاكضات 

 .تعبر عف تكجياتي السياسية 
 ..........................................أخرل، يرجى ذكرىا:.................

 
 ثالثًا: تأثيرات العتماد عمى المواق  اإللكترونية:

سبق وأن شاركت برأيـك عمـى أحـد المواقـ  اإللكترونيـة عنـد تنـاول حـدث خـاص بقضـية المفاوضـات  ىل .12
 ؟اإلسرائيمية  -الفمسطينية 

    
 

فــ  المواقــ  اإلســرائيمية  -الفمســطينية مــن متابعــة قضــية المفاوضــات  حــدد اىــم التــأثيرات التــ  تحققــت لــديك
 اإللكترونية:

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة( 
 

 الناتجة عن متابعة  التأثيرات المعرفية .13
  اإلسرائيمية  -الفمسطينية التعرؼ عمى تطكرات مسار المفاكضات. 

 اإلسرائيمية  -الفمسطينية كضات التزكد بمعمكمات عف  مكاقؼ األحزاب الفمسطينية مف المفا. 

  اإلسرائيمية  -الفمسطينية التعرؼ عمى دكر الدكؿ العربية في المفاكضات. 

  اإلسرائيمية  -الفمسطينية التعرؼ عمى المكقؼ الدكلي مف المفاكضات. 

 .التعرؼ عمى خركقات دكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي لعممية السبلـ كالمعاىدات المبرمة 

 ة أخرل تذكر :...........................................................تأثيرات معرفي
 
 التأثيرات الوجدانية .14

 .الشعكر باليأس لتكقؼ عممية المفاكضات 

   .التخمص مف الشعكر بالممؿ كالقضاء عمى كقت الفراغ 

 الشعكر بالقمؽ اتجاه مصير القضية الفمسطينية 

 ئيمي بسبب خركقاتو لعممية السبلـ كاالتفاقيات المبرمة.الشعكر بالكراىية لبلحتبلؿ اإلسرا 

 تأثيرات كجدانية أخرل تذكر :..........................................................

 
 
 
 

  نعـ   ال   
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 التأثيرات السموكية .15

 الظيكر عمى كسائؿ اإلعبلـ لفضح خركقات االحتبلؿ اإلسرائيمي لعممية السبلـ 

 لفمسطيني كتبني خيار المفاكضات.الدعكة الى تكحيد الصؼ ا 

 .الدعكة الى تكحيد الصؼ الفمسطيني كتبني خيار المقاكمة 

  اإلسرائيمية  -الفمسطينية المشاركة في الفعاليات المتعمقة بالمفاكضات. 

 .المناقشة حكؿ مكضكعاتيا مع اآلخريف 

 .ال تؤثر في اىتماماتي بما يحدث 

 ...............................................تأثيرات سمككية أخرل تذكر :...........

 رابعًا: مقياس المعرفة:
 قعةةة  منظمةةة  الت ر ةةةر الف  ةةةط ن    د لةةة  اال ةةةت ل ا  ةةةرائ     ث قةةة  إعةةة   الم ةةةاد  المعر  ةةة   اتفةةةا   .61

 (    عا ؟                  4طا ا)أ    

 األ ر    ل ش    الخارج    ال  ا   األمن   ه ؟ الممث   ال ام   ال ال   ل ت اد .17

   مّثةل الف  ةط ن      ةد 1991عا مدر د  ا   المج س المرك   الف  ط ن  ع    ض ر م تمر ال        .61
 م  الداخل  رئا  ؟

      إطار  ةع ، لت ق ة  إنجةا  تةار خ   4222مع اقترا   ال   الرئ س ك  نت   الثان   م  نها تها    عا  .61
 دعا إل  عقد مفا ضا  ل ت     النهائ     ؟

جكلػة األخيػرة مػف ـ، نتيجػة لفشػؿ ال2012منظمة التحرير بالتكجو الى مجمػس األمػف عػاـ  قرار .02
  ؟المفاكضات بيف اسرائيؿ كالفمسطينييف، كالتي قادىا

 تق ةة      ةةط    أقامةة، د لتةة    د لةة   181الجمع ةة  العامةة  لامةة  المت ةةد  قرارهةةا المشةة    رقةة   أصػػدرت .16

    ط ن    د ل  اال ت ل ا  رائ     ذلك    عا ؟

 
 
 
 

  1995     1993    1994  

    كاثر   أشت    د ر كا م غر ن       مارغ    ال تر 

           م م د ع اس           در ع د الشا     ال   ن     ل 

     شر  الش خ          كام  د ف د   .    أ 

   ج   ك ر   ج   جا  ر تر     ه  ر  ك  نت 

  1947    1967    1948  
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 خامسًا: البيانات الشخصية:
 النوع: .22

 
 ذكر  أنثى 

 العمر: .23

 
 

 45-  سنة35أقؿ مف  35- سنة45أقؿ مف 

 45- سنة55أقؿ مف  55 سنة فأكثر 

المســــــــــــــتوى  .24
 التعميم :

 
 
 

 ثانكية عامة فما دكف  بكالكريكس 

 ماجستير  دكتكراه 

 مكان السكن: .25

 
 قطاع غزة  الضفة الغربية 

التوجــــــــــــــــــــو  .26
 :السياس 

  حركة التحرير الكطني
 )فتح(

  اإلسبلميةحركة المقاكمة 
 )حماس(

 حركة الجياد االسبلمي   الجبية الشعبية لتحرير
 فمسطيف

 الجبية الديمقراطية 
 لتحرير فمسطيف

 مستقؿ عف أم فصيؿ 

أحزاب كحركات 
 أخرل تذكر:

 

 شكرًا لحسن تعاونكم                       
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