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 :مقدمة

حياة المعاصرة بكل نواحيها السياسية واالقتصادية العبًا مؤثرًا في البات اإلعالم الجديد 
حماسة الشباب ويرسم صورة األمل في مستقبل أفضل بعد نجاح وأصبح يغذي ، واالجتماعية

 وسائل التقليدية الغائبة أو المغيبة.عن البدياًل الحلول نشطاء هذا اإلعالم في 

 أصدبحتوتؤكدد كدل الدراسدات أن مسدت دمي اإلنترندت فدي فلسدطين فدي تزايدد مسدتمر حيدث 
يما فددي قطددداع غددزة بدددالرغم مددن قلدددة أعددداد مسددت دمي االتصددداالت واإلنترنددت فدددي فلسددطين كبيدددرة السدد

ن غدزة تسدت دم اإلنترندت أ ثدر مدن الضدرة الغرتيدة التدي واإلحصائيات تقول أاإلمكانيات والحصار، 
 .(2)ألراً  211بلغ عدد المست دمين فيها 

وقد استغل نشطاء المجتمع الرلسدطيني النجداح ال بيدر لوسدائل اإلعدالم الجديدد وعلد  رأسدها 
اعي مددن أجددل إنجدداح الرعاليددات المقترحددة إلنهدداء االنقسددام الرلسددطيني والتددي مواقدع التواصددل االجتمدد

االجتمداعي فددي تحريددت ثددورتي تددونس ومصددر والنجدداح  اإلعددالماسدتمدت إلهامهددا مددن نجدداح نشددطاء 
 ال بير الذي تحقق بصورة أساسية برضل وسائل اإلعالم الجديد.

مدى القوة  يتعرفون عل علهم أن نجاح ثورتي تونس ومصر جالشباب الرلسطيني  وقد أدرت
ن الثورة تجاوزت الطرق األمنيدة ال السديكية أ ، حيثوتأثيرهم وقدرتهم في تغيير الواقع ال امنة لديهم

 .(3)ي يتبعون فيه ال مركزية القيادةوالمساندين يلتقون في عالم افتراض للرقابة والمنع ألن المنظمين

الددددذي أدتددده مواقددددع التواصدددل االجتمدددداعي  الددددورالتعدددرل علدددد  تتحددددد مشددددكلة الدراسدددة فددددي و 
إنهاء االنقسام الرلسطيني، والتي بلغت  حملة بصرتها أهم وسائل اإلعالم الجديد في  إنجاح فعاليات

مدارس، والتدي رتمدا سداهمت إلد  حدد  كبيدر فدي الوصدول إلد   26ذروتها في مظداهرات واعتصدامات 
م، والدذي لددم يدتم تطبيقده بال امددل 3122مدايو اترداق المصدالحة الدذي وقددع فدي القداهرة فدي الرابددع مدن 

 .م3122حت  اللحظة في أغسطس 

ن علدد  الحملدة مجدرد شددباب جدامعيين وال يتبعدون أي أجندددات أو جهدة معينددة، و لقدائمويعدد ا
مددع الشددباب  ، حيدث تواصددلت الحملددةاسدم حددزب أو تجمددع معددين علدد  الحملددةأن يطلددق  ويرفضدون 

 ولقيددتسددطينية والعرتيددة الصدديقة فددي العديددد مدن دول العددالم، الجدامعيين والمؤسسددات والجاليدات الرل
، وكان تجاوًبا من قبلهم للمشاركة في الحملة وال روج للهتال بصوت واحد يدعو إل  إنهاء االنقسام
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أهدددم الوسدددائل التدددي اسدددت دمتها الحملدددة وسدددائل اإلعدددالم الجديدددد مثدددل الريسدددبوت والتدددويتر واليوتيدددوب 
 وغيرها.

ائل اإلعددالم هدذل الحملدة أو الرعاليددات بثدورة الريسددبوت ضدد االنقسددام، وقدد أسدمت بعددض وسد
صددرحة ومجموعددة علدد  الريسددبوت بهددا مليددون ونصدد  شدد ص فددي  229حيددث انضددمت أ ثددر مددن 

أحدددزاب الدددعوة لهددذل الثدددورة، وكددان ابددرز مدددا فددي هدددذل الدددعوة أنهددا ال تواجددده فقدد  النظددام الرسدددمي بددل 
فالسها، وهي وفصائل وقوى كلها تعتبرل موجهًا ضد  معنية بإفشاله كونه يكش  تراجعها وتقاعسها وا 

 .(4)عوراتها

، ومدن  اللدده مددنها المسدح اإلعالمدي وتسدت دمتنتمدي هدذل الدراسدة إلدد  البحدوث الوصدرية و 
تحليددل المضدمون، حيددث سدديتم تحليددل مضددمون الصددرحات عبددر اسددتمارة  تحليددل المضددمون أسدلوب 

 في قطاع غزة برلسطين.   شبكات التواصل االجتماعيالداعية إلنهاء االنقسام الرلسطيني عل

ويعتمددد الباحدددث فدددي هدددذل الدراسددة علددد  التحليدددل ال مدددي وال يرددي للوصدددول إلددد  نتدددائا ذات 
مصداقية في التعدرل علد  مددى الددور الدذي أدال اإلعدالم الجديدد فدي حشدد التأييدد الشدعبي والشدبابي 

م التددي حاولددت الضددغ  علدد  طرفدددي 3122 مددارس 26للدددعوات والرعاليددات التددي كانددت مقددررة فدددي 
االنقسام الرلسطيني إلنهاء هذل الحقبة المظلمة من التاريخ الرلسطيني والوصول إل  الوحدة الوطنية 

 التي تضمن تحقيق األهدال الرلسطينية في تحرير األرض المحتلة.

جية للدراسة، ، تحتوي المقدمة عل  اإلجراءات المنهومبحثينتنقسم هذل الدراسة إل  مقدمة و 
 ، والمبحثإنهاء االنقسام الرلسطينيفي الجديد اإلعالم  دور است داماألول وهو بعنوان  المبحثأما 
 .مناقشة نتائا الدراسة وتوصياتها، يليها مراجع الدراسة يحتوي عل  الثاني
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 مشكمة الدراسة:

االجتماعي بصرتها الدور الذي أدته مواقع التواصل عل  تتمثل مشكلة الدراسة في التعرل 
أهم وسائل اإلعالم الجديدد فدي  إنجداح فعاليدات إنهداء االنقسدام الرلسدطيني، والتدي بلغدت ذروتهدا فدي 

مدددارس، والتدددي رتمددددا سددداهمت إلددد  حدددد  كبيددددر فدددي الوصدددول إلددد  اتردددداق  26مظددداهرات واعتصدددامات 
 .م3122المصالحة الذي وقع في القاهرة في الرابع من مايو 

 
 اؤالتها: أهداف الدراسة وتس

مواقددع التواصددل االجتمدداعي علددد   أدتدددهتهدددل هددذل الدراسددة إلدد  التعدددرل علدد  الدددور الددذي 
شددبكة اإلنترنددت وبالددذات شددبكة التواصددل االجتمدداعي األشددهر وهددي "الريسددبوت" فددي إنجدداح فعاليددات 

 .م3122إنهاء االنقسام الرلسطيني والتي تعد من الرعاليات المهمة في هذا الصدد في بداية عام 

وقد تمت صياغة هذل األهدال في مجموعة من التساؤالت التي تحقق اإلجابة عنها أهدال 
 الدراسة:
 ؟أهم صرحات الريسبوت ال اصة برعاليات إنهاء االنقسام الرلسطينيما  .2

أهدددم الجهدددات واألشددد اص القدددائمين علددد  صدددرحات الريسدددبوت ال اصدددة برعاليدددات إنهددداء مدددا  .3
 ؟االنقسام الرلسطيني

 ؟التي اقترحتها صرحات الريسبوت ال اصة برعاليات إنهاء االنقسام الرلسطينيالحلول ما  .4

 ؟مدا أعدداد المشددتركين فدي صدرحات الريسددبوت ال اصدة برعاليدات إنهدداء االنقسدام الرلسددطيني .5
 وما أهم صراتهم وتصنيراتهم؟

مددددا مددددددى تراعددددل المشدددددتركين فددددي صدددددرحات الريسددددبوت ال اصدددددة برعاليددددات إنهددددداء االنقسدددددام  .6
 وما رأيهم فيها؟ ؟ني مع هذل الصرحاتالرلسطي

 
 نوع الدراسة:

تنتمدددي هددددذل الدراسددددة إلدددد  البحددددوث الوصددددرية التدددي تهددددتم بدراسددددة واقددددع األحددددداث والظددددواهر 
والمواق  واآلراء وتحليلها وترسيرها، بغرض الوصول إل  استنتاجات مريدة، إما لتصحيح هذا الواقع 

الدراسات الوصدرية عندد حددود الوصد  والتشد يص بدل  ، وال تق أو تحديثه أو است ماله أو تطويرل
 تتجاوز ذلت إل  وص  العالقات السببية ألغراض ا تشال الحقائق المرتبطة بها وتعميمها"
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 منهج الدراسة:

الدذي ينتمدي إلد  البحدوث الوصدرية  عتمد الباحث فدي دراسدته علد  مدنها المسدح اإلعالمديا 
 .الظاهرة من  الل جمع المعلومات والمالحظات عنهايساعد عل  وص   اً منظم اً علمي اً جهد ويعد

إطددار مدددنها المسددح اإلعالمدددي أسدددلوب تحليددل المضدددمون مددن  دددالل اسدددتمارة واسددت دم فدددي 
شدبكة الريسدبوت علد  شدبكة اإلنترندت  أدتده الددور الدذي تحليل المضمون، ليتمكن مدن الوقدول علد 
 .في إنجاح فعاليات إنهاء االنقسام الرلسطيني

 راسة:الد اةأد

تحليددددل المضدددمون: وهددددو مجموعددددة ال طددددوات  أداةاسدددت دمت هددددذل الدراسددددة أداة واحددددة هددددي 
المنهجيددددة التددددي تسددددع  إلدددد  ا تشددددال المعدددداني ال امنددددة فددددي المحتددددوى، والعالقددددات االرتباطيددددة بهددددذل 

 .(5)الموضوعي والمنظم للسمات الظاهرة في هذا المحتوىالمعاني، من  الل البحث ال مي

 :لمضمون فئات تحميل ا

تددم تقسدديم فئدددات تحليددل المضددمون: إلددد  مجموعددة مددن التصدددنيرات الررعيددة لتحقيددق أهددددال 
 الدراسة، وهذل الرئات هي:

 : صفحات الفيسبوكأواًل: 

وذلدت لحصدر أهدم الصدرحات التدي تدم إنشدائها علد  الريسدبوت للتدرويا ، وذلدت قبدل الرعاليدة 
 .م3122مارس  26الرئيسية إلنهاء االنقسام التي تمت في 

 
 : الجهات واألشخاصًا: ثاني

وذلت للتعرل عل  أهم األش اص والجهات التي تق  وراء الدعوات لرعاليات إنهاء 
 االنقسام الرلسطيني عبر الريسبوت وأهدافها وانتماءاتها.
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 : المقترحة الحمولًا: ثالث

ام الرلسطيني، وهي الحلول التي اقترحتها صرحات الريسبوت ال اصة برعاليات إنهاء االنقس
وتنقسم إل  فئات فرعية منها: التظاهرات، ورفع األعالم الرلسطينية، واالعتصام، وتشكيل أطر 

 مستقلة للتراوض مع حركتي حماس وفتح، وحلول أ رى.
 

 : أعداد المشتركينًا: رابع

وهي أعداد المشتركين في لصرحات الريسبوت ال اصة برعاليات إنهاء االنقسام الرلسطيني، 
التي يرمز لها في صرحات الريسبوت بالاليت وهي إعجاب المشترت بالصرحة وتأييدل لما جاء و 

 فيها، وتشمل هذل الرئة أيضًا التعرل عل   صائص بعض المشتركين بشكل عشوائي وتصنيراته.
 

 : وتحديث الصفحات لمشتركينمدى تفاعل اًا: خامس

الريسبوت ال اصة برعاليات وتهدل للتعرل عل  مدى تراعل المشتركين في صرحات 
إنهاء االنقسام الرلسطيني مع هذل الصرحات وأهم تعليقاتهم ومشاركاتهم واقتراحاتهم في هذا المجال، 

 كما تشمل معدل تحديث الصرحة وتزويدها المستمر باأل بار والتعليقات والصور.
 

 عينة الدراسة:

بوت من أجل الترويا لرعاليات جميع الصرحات التي تم إنشاءها عل  الريسا تار الباحث 
م وهددددو تدددداريخ بدددددء الرعاليددددات، ومددددن أهددددم هدددددذل 3122مددددارس  26إنهدددداء االنقسددددام الرلسددددطيني قبددددل 

 آذار، وفلسطين تريد إنهاء االنقسام، وغيرها. 26الصرحات: الشعب يريد إنهاء االنقسام، وشباب 
 

 تقسيم الدراسة: 

اإلجددراءات المنهجيددة تدوي المقدمددة علد  ، حيددث تحمبحثددينو تنقسدم هددذل الدراسدة إلدد  مقدمدة 
صددددددرحات الريسدددددبوت ال اصددددددة برعاليددددددات إنهدددددداء االنقسددددددام األول بعنددددددوان  المبحددددددث وكددددددانللدراسدددددة، 

 ويتطرق إل  نتائا الدراسة التحليلية ومناقشتها ودالالتها.الرلسطيني، 

 .اسةفيحتوي عل  أهم النتائا وتوصيات الدراسة، يليها مراجع الدر الثاني  المبحثأما 
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 :األولالمبحث 
 

 صفحات الفيسبوك الخاصة بفعاليات إنهاء االنقسام الفمسطيني
 

صددددرحات يتنددداول هددددذا المبحددددث النتددددائا التددددي توصدددلت إليهددددا الدراسددددة التحليليددددة لمضددددمون 
 عل  اإلنترنت. الريسبوت ال اصة برعاليات إنهاء االنقسام الرلسطيني
 

 :صفحات ومجموعات الفيسبوكأواًل: 

 صفحات الفيسبوك الخاصة بفعاليات إنهاء االنقسام الفمسطيني أهم ( يمثل2م )جدول رق
 

عدد  تاريخ التأسيس العنوان االلكتروني اسم الصفحة
 المعجبين

 المؤسس

 االنقسام إنهاءالشعب يريد 
 آذار( 26)ائتالل شباب 

http://www.facebook.com/StopInqisam26/4/3122غير معرول 29618 م 

 غير معرول 254:2 مhttp://www.facebook.com/W7da.Watanya?sk=info23/3/3122 االنقسام إنهاءريد الشعب ي

 -االنقسام  إنهاءالشعب يريد 
 -االحتالل  إنهاءالشعب يريد 

 نعم للوحدة الوطنية

http://www.facebook.com/Palestine.Unity غير معرول 23:11 غير معرول 

 فلسطين أ بدر من الجميدع
 

http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/% D9
% 81% D9 

 غير معرول 6241 غير معرول

 26)شباب شباب ال تيبة
 إنهاءالشعب يريد  (آذار

 االنقسام

http://www.facebook.com/alkatiba غير معرول 4839 غير معرول 

 غير معرول 4783 مhttp://www.facebook.com/CIPRR 25/3/3122 فلسطين تريد إنهاء االنقسام
 االنقسام فلسطين تريد إنهاء

 
http://www.facebook.com/W7da.Watanya#!/CIPRR26/4/31224761 م 

 
تجمع 

الش صيات 
الرلسطينية 
 المستقلة

%/http://www.facebook.com/pages االنقسام إنهاءالشعب يريد  D8% A7%غير معرول 4454 غير معرول 
 غير معرول 3768 غير معرولhttp://www.facebook.com/onepal االنقسام إنهاءالشعب يريد 

 
 

http://www.facebook.com/Palestine.Unity
http://www.facebook.com/Palestine.Unity
http://www.facebook.com/Palestine.Unity
http://www.facebook.com/Palestine.Unity
http://www.facebook.com/alkatiba
http://www.facebook.com/alkatiba
http://www.facebook.com/alkatiba
http://www.facebook.com/alkatiba
http://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85/145582395503543
http://www.facebook.com/onepal
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 الفيسبوك الخاصة بفعاليات إنهاء االنقسام الفمسطيني مجموعات أهم ( يمثل3جدول رقم )
 

تاريخ  عنوان االلكترونيال اسم المجموعة
 التأسيس

عدد 
 األعضاء

 المؤسس

http://www.facebook.com/groups/palestin2011 االنقسام إنهاءالشعب يريد 

  24119 غير معرول
 

شباب فيتوريو 
 اريجون 

نهاء االنقسام إالشعب يريد 
 الموقع الرسمي

http://www.facebook.com/groups/palestine2011forev
er غير معرول 22213 غير معرول 

 http://www.facebook.com/groups/Prince.Roro االنقسام إنهاءالشعب يريد 

غير معرول
21812 Enaya

Morad 

 
ثورة ال رامة الرلسطينية 

إلنهاء  3122أذار26
 الرلسطيني االنقسام

http://www.facebook.com/groups/hamza1219 

 غير معرول
حمزة حمزة  4336

 يبواحمد الط
 

 إنهاءالشعب يريد ثورة 
 االنقسام

http://www.facebook.com/home.php?#!/groups/soora
.youth غير معرول 3144 غير معرول 

 

ء من متابعة بيانات الجدولين السابقين يتضح أن الصرحات والمجموعات التدي ندادت بإنهدا
االنقسددددام الرلسدددددطيني وصدددددلت إلددددد  المئدددددات ل دددددن معظمهددددا لددددديس بددددده العددددددد ال بيدددددر مدددددن المعجبدددددين 

تنوعددت األهدددال والمبدداد  التددي قامددت عليهددا هدددذل الشددعب والمشددتركين، وأن أهددم الصددرحات كانددت 
ثدددورة الصددرحات، ل ددن معظمهدددا ركددز علدد  أهددددال ومبدداد  وحدويددة يتردددق عليهددا الجميددع، مثدددل أنهددا 

حدم المعاندداة إلنهداء االنقسددام والمحافظدة علدد  الثوابدت الرلسددطينية ووقد  نزيدد  الدددم فلسدطينية مددن ر 
نهاء مسلسل التراوض المذل  ، وأنها مبادرة للتحرت الشدعبي حقوقنا المشروعة واستعادةالرلسطيني، وا 

قبدل سدوى يولدن  االنقسدام إنهداء السلمي الرلسطيني الحرات الشدعبي إلنهداء االنقسدام، وأن الهددل هدو
 .علم فلسطين فق 

يتراوح عدد مجموعة  81وصرحة  61وهنات عدد كبير من الصرحات يصل إل  أ ثر من 
، وبأسماء (الشعب يريد إنهاء االنقسام)ومئات فق ، معظمها باسم  أفراد محدودينالمعجبين بها بين 

، رلسددددطينيةالحة الدالمصددداالنقسدددام، و اع ال دددداص يريدددد إنهددداء دددددالقطالبيدددت الرلسدددطيني، و  :أ دددرى مثدددل
 معداً ، و االحدتالل إنهداءاالنقسدام الشدعب يريدد  إنهداءالشدعب يريدد ، و الرلسدطينيد االنقسدام داب ضددددشبو 

تريد إنهاء  يندددفلسطو  ،دعددددأ بدر من الجمي فلسطين، و ام(دددددداالنقس إنهاءجل فلسطين )الشعب يريد أمن 
ة، االنقسددددام بغددددزل والضددددر إنهدددداءالشدددعب يريددددد ، و االحددددتاللو االنقسددددام  إنهدددداءشددددعب يريددددد وال ،نقسددداماال

http://www.facebook.com/ajax/browser/dialog/?type=group_members&gid=125988524141818&edge=groups%3Amembers
http://www.facebook.com/ajax/browser/dialog/?type=group_members&gid=125988524141818&edge=groups%3Amembers
http://www.facebook.com/groups/palestine2011forever/
http://www.facebook.com/groups/palestine2011forever/
http://www.facebook.com/groups/hamza1219/
http://www.facebook.com/groups/hamza1219/
http://www.facebook.com/groups/hamza1219/
http://www.facebook.com/groups/soora.youth/
http://www.facebook.com/groups/soora.youth/
http://www.facebook.com/alshb
http://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85/190211037678279
http://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85/190211037678279
http://www.facebook.com/pages/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D9%80%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%B9/128309360529637
http://www.facebook.com/CIPRR
http://www.facebook.com/CIPRR
http://www.facebook.com/groups/187622367941810/
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االنقسددام والتمسدددت بالوحددددة  إنهددداءالشدددعب يريددد و  ،مدددارس 26شددباب -الشددعب يريدددد انهدداء االنقسدددام و 
 وغيرها.، والثوابت

 :إنهدداء االنقسددامفعاليددات التددي تدم وضددعها فددي صدرحات  الددرواب  المتاحدة للجمهددورمدن أهددم 
 اتاستطالعو يوتيوب، و األسئلة، و نقاشات، والالمناسبات، و ريديو، والالرواب ، و صور، والمعلومات، ال
 .رأي، والمالحظاتال

رلت الصرحات والمجموعات بعدد كبير من الصور والملصقات التعبيرية والريديوهات كما ح
عدن الوحددة الوطنيددة والتسدامح وفعاليدات إنهدداء االنقسدام وغيرهددا، وقدد وصدلت أعددداد هدذل الملصددقات 
والصدور إلد  المئدات، حيدث بددأت هدذل الصددرحات فدي تنويدع الصدور والريدديوهات لتشدمل مدا يتعلددق 

 طينية بشكل عام وحت  بعض القضايا العرتية وصور من الثورات العرتية.بالقضية الرلس

مدن المالحددن أن معظددم الصدرحات والمجموعددات ات ددذت اسددم الشدعب يريددد إنهدداء االنقسددام، 
وهدذا يصدعب التررقددة بينهدا، كمددا أن فدي هددذا االسدم اسددتلهام للشدعار الددرئيس الدذي انطلددق مدن الثددورة 

، وهدو مدا أثدر أيضدًا فدي (الشعب يريد ....)لثورات أهم شعاراتها وهو ات ذته جميع ا يالتونسية والذ
، والتدي اسددتلهمت أيضدًا مددن فعاليدات الثددورتين الرعاليدات المقترحددة إلنجداح الدددعوات إلنهداء االنقسددام

فقددد ،  الددوطنيمظدداهرات كبيددرة، واعتصدددام فددي مكدددان مركددزي، ورفددع العلدددم  :التونسددية والمصددرية مدددن
 لتي كان من بينها:وتوحيد الشعارات، وا

 
  يدددريدددددد بددددنددددددددددداء الدددندددظدددددددددام الشددددددعددب

 
 االنددددددقدددسددام إنهاءيددددريددددد  الشدددددعدددب

 
 موعدنا في نص اذار من غزة صدر القرار

 
  اذار 26من الضرة صدر القرار موعدنا في 

 
 بدنا وحدة وطنية يا عباس ويا هنية

 
 عار و يانة االنقساما أسير أ تب عالزنزانة .. ي

http://www.facebook.com/groups/106209589458222/
http://www.facebook.com/groups/106209589458222/
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 المحتل .. غير الوحدة ما فيه حل أقهر يا وطني

 
 تقلع عينت يا مستعمر وينت وينت ............ وحدتنا رح

 
 كل الضرة والقطاع ................... وحدة وحدة باإلجماع

 انقسام يا مسعور ................. انصرل عنا يال غور يا
 

  بددنا وحدة وطنية ............. يا عباس و يا هنية
 

تنوعدت األهددال والمبدداد  التدي قامدت عليهددا هدذل الصدرحات، ل ددن معظمهدا ركدز علدد  وقدد 
ثدددورة فلسدددطينية مدددن رحدددم المعانددداة إلنهدددداء أهددددال ومبددداد  وحدويدددة يتردددق عليهدددا الجميدددع، مثدددل أنهدددا 

نهاء مسلسل التراوض االنقسام والمحافظة عل  الثوابت الرلسطينية وو  ق  نزي  الدم الرلسطيني، وا 
، وأنها مبادرة للتحرت الشعبي السلمي الرلسطيني الحرات الشعبي (6)حقوقنا المشروعة واستعادةالمذل 

مددن  والطلددب قبددل سدوى علددم فلسددطين فقد يولددن  االنقسدام إنهدداء ، وأن الهددل هددو(7)إلنهداء االنقسددام
 .(8)يدوالتأيعم الدالجميع 

باالسدتماع إلد  الضدرة الغرتيدة فدي قطداع غدزة و تين ل  الحكومصرحة أ رى النداء إووجهت 
، رأي الدرافض لالنقسدامالدالتعبيدر عدن وا عطاء الجميع الحدق فدي ، ةحملالل يطوعدم تعكلمة الشعب، 
نددرفض االنقسددام بكافدددة اشددكاله ونددرفض االقتتددال الددددا لي كمددا ونددرفض الصددراع الحزتدددي، وأضددافت "

كل االحزاب وفلسطين كبيدرة وعظيمدة بشدعبها وأبنائهدا وشدهدائها وجرحاهدا واسدراها  فلسطين أ بر من
 ".(9)البواسل

نددداء : "الرلسددطيني االنقسدامإلنهدداء  3122أذار26ثددورة ال رامدة الرلسددطينية وقالدت مجموعددة 
فدي  طدر.. ألدم يحدن الوقددت  اإلسدالمية واألمدة ن فدي  طددر..ندداء.. األقصد  فدي  طدر .. وفلسدطي

بلدد  لقدد حددان الوقددت لنرفدع رايددة فلسددطين عليددا  ألددم يحدن الوقددت ؟ .. االنقسدداملنقد  يددد واحدددل ضدد 
.. نعدددددم لبنددددداء الشدددددرخ  لالنقسددددداميدددددوم الرجدددددر لرلسدددددطين يدددددوم نقدددددول ال  3122 آذار 26ولدددديكن يدددددوم 
 59فدي األراضدي   دوةاإلأيدام معددودات فيجدب علد   زمنألنه بق  من ال اآلن ولحمه .. يالرلسطين
 .(:)لالنقسامال  للوحدةيدا واحدل ويسمعونها عاليه نعم  ايقرو أن  الرلسطينيةفي الجاليات  واأل وة

http://www.facebook.com/groups/hamza1219/
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 : الجهات واألشخاصًا: ثاني

تستهدل الدراسة التحليلية هنا التعرل عل  أهم األش اص والجهات التي تق  وراء 
 إنهاء االنقسام الرلسطيني عبر الريسبوت وأهدافها وانتماءاتها. الدعوات لرعاليات

ة القائمة معظم الصرحات ليس واضحًا الجهيالحن أن  3، 2من  الل متابعة جدولي رقم 
ن  عليها وان كان يبدو من المعلومات المرفقة أن القائمين عل  معظمها أفراد ولديس جهدات معيندة وا 

ص التجاهدات معيندة أو تنظيمدات بعينهدا سدواًء فدي اسدم الصدرحة أو كان ظاهرًا تأييدد هدؤالء األشد ا
 في الشعارات، والتعليقات والمنشورات والصور الموجودة فيها.

 إنهددددداءاالنقسددددام الشددددعب يريددددد  إنهدددداءالشدددددعب يريددددد ومددددن أمثلددددة هددددذل الصددددرحات: صددددرحتي 
التدي يبددو أن اتجدال القدائمين  الشدعب يريدد الوحددة - االنقسدام إنهاءالشعب يريد ، وصرحة االحتالل

الشدعب ، و حمداس إسقاطالشعب يريد  -االنقسام  إنهاءالشعب يريد عليها إسالمي، وكذلت صرحتي 
حركدة فدتح وهدو مدا ينطبددق ، التددي مدن الواضدح علد  مؤسسديها تأييددد االنقسداميريدد مدن حمداس إنهداء 
الشعب يريد ومجموعة  االنقسام إنهاءالشعب يريد  -الشهيد اللواء أمين الهندي أيضاً عل  مجموعة 

 .سام .. حملة حركة الشبيبة الطالبية جامعة بيت لحماالنق إنهاء

كما يالحن أن عددًا كبيرًا من الصرحات تم إنشاؤل من قبل أفراد ومؤسسات من قطاع غزة، 
الرلسدطيني األ ثددر تدأثرًا بالنتدائا السددلبية  الجغرافدي الجدزءولعدل السدبب يعدود إلدد  أن قطداع غدزة هددو 

وا غالق المعابر، ، وانتشار البطالة نتيجة الحصار ،والتشتت ،روالحصا ،الررقة :لعملية االنقسام من
 وغيرها.

، الغرفة تجمع الش صيات الرلسطينية المستقلةومن الجهات التي أنشأت بعض الصرحات: 
، وبعدض التنظيمدات تجمدع شدباب طدول رم، و المغترتين فدي مصدرالتجارية الرلسطينية لقطاع غزة، و 

التنظيمددات الطالبيدددة والشدددبابية  وبعدددض، طلبدددة الجامعدددات الرلسددطينيةد اتحدداالرلسددطينية الصدددغيرة، و 
 األ رى.

شددددباب غددددزة نحددددو مجموعددددة شددددبابية باسدددم "أن ثمانيددددة شدددبان مددددن غددددزة أسسدددوا ومدددن المعتقددددد 
، هدم أول مدن دعدا إلد  هدذل الرعاليدات عبددر صدرحة الشدعب يريدد إنهداء االنقسدام علد  موقددع "التغييدر

اآلالل وأنشدددئت مئددددات م، حيدددث انضددددم إلددديهم 3122وذلدددت فددددي الرابدددع عشدددر مددددن ينددداير  الريسدددبوت
الصدرحات علدد  مواقدع التواصددل االجتمدداعي للددعوة لهددذل الرعاليدات، ومددن أهددم الجهدات التددي وقرددت 

http://www.facebook.com/alshb
http://www.facebook.com/alshb
http://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9/195457177139397
http://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-/204376662915436
http://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85/189245864440888
http://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85/189245864440888
http://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85/189245864440888
http://www.facebook.com/group.php?gid=143631025667354
http://www.facebook.com/groups/184387348264231/
http://www.facebook.com/groups/184387348264231/
http://www.facebook.com/groups/184387348264231/
http://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/129573420415080
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 26شباب »و « شباب غزة نحو التغيير»ثالث مجموعات من قطاع غزة، هي وراء هذل الدعوات: 
غرتية تحدت من الضرة ال أ رىمجموعة شبابية  24تحالرت مع وقد ، «حزيران 6شباب »و « آذار
 "الهبددة الشددعبية إلنهدداء االنقسددام"التددي تقدد  وراء تنظدديم « الشددبابية إلنهدداء االنقسددام الحملددة» إطددار

 ، ما رفع عدد الداعمين عل  كلجديدة داعمة للهبة الشعبية صرحة 291 واشترت في الحملة حوالي

 .(21)يون منهم فلسطين ةالمائفي  91مليون ونص  مليون ش ص عبر العالم،  إل الصرحات 

 
 : المقترحة الحمولًا: ثالث

وتحاول الدراسة هنا معرفة أهم الحلول التي اقترحتها صرحات الريسبوت ال اصة برعاليات 
 إنهاء االنقسام الرلسطيني.

والمالحن أن الصرحات والمجوعات ال اصة برعاليات إنهاء االنقسام الرلسطيني ركزت 
شئت قبل نلرعاليات، ولذا فإن أغلب هذل الصرحات أم كيوم شامل لهذل ا3122مارس  26عل  يوم 
ن كان تاريخ إنشاء الصرحة غير واضح في معظم الحاالت. ،هذا التاريخ  وا 

وكانت أهم الحلول التي اقترحتها صرحات الريسبوت إلنهاء االنقسام الرلسطيني هي: 
حددت معظم  التظاهرات والمسيرات  صوصًا في الميادين والشوارع الرئيسية العامة، حيث

، ة للرعاليات ز رئيساودوار المنارة في رام هللا كمر الصرحات ميدان الجندي المجهول في مدينة غزة 
وجاء في المرتبة الثانية اقتراح االعتصام المرتوح في نرس األما ن حت  تحقيق المصالحة، ثم لقاء 

 الرعاليات الشعبية والشبابية بالحكومتين في رام هللا وغزة.

لت اقتراح تشكيل أطر مستقلة للتراوض مع حركتي حماس وفتح، ثم زيارة الرئيس تال ذ
االنقسام، واقترحت بعض  إلنهاءعباس لغزة ولقائه بالحكومة الرلسطينية في غزة وقادة حركة حماس 

الصرحات حلواًل أ رى، مثل: رفع األعالم الرلسطينية فوق كل بيت فلسطيني، واست دام األوعية 
لطبل واست دام الصرارات، واإلضراب المرتوح عن الطعام، والتصعيد مع االحتالل والمالعق ل

 الرصائل الرلسطينية عل  التوحد، وغيرها. إلجبار

واقترحت بعض الصفحات عددًا من األماكن لمتجمع والتظاهر ومنها: 

 . غزة : ساحة الجندي المجهول

 . رام هللا: دوار المنارة
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 ناصرجمال عبدال طول رم: دوار

 رفح: دوار العودة

 قلقيلية : ميدان ابو علي اياد

 دوار سلريت ، بجانب القدس المرتوحة :سلريت

  ان يونس أمام القلعة

 الشهداء طوباس : طوباس ميدان

 . اريحا : دوار اريحا

  جنين جنين: مجمع ال راجات القديم القريب من سينما

 ال ليل: امام مسجد الحسين في عين سارة

 المهد ساحة كنيسة بيت لحم:

 ميدان الشهداء -نابلس : الدوار 

 البلد الممثلية الرلسطينية في تلت أوالرلسطينية  السرارة أمامكل العالم: 

 
 : أعداد المشتركينًا: رابع

حاولت الدراسة هنا التعرل عل  أعداد المشتركين في لصرحات الريسبوت ال اصة 
تي يرمز لها في صرحات الريسبوت بالاليت وهي إعجاب برعاليات إنهاء االنقسام الرلسطيني، وال

المشترت بالصرحة وتأييدل لما جاء فيها، باإلضافة إل  أعداد المنضمين إل  المجموعات ال اصة 
 بهذل الرعاليات.

أن يالحن أن اإلقبال عل   3، 2تشير الدراسة التحليلية حسب ما يتضح من جدولي 
لمشتركين أعل  بكثير من اإلقبال عل  المجموعات، ولعل الصرحات من حيث عدد المعجبين أو ا

هذا األمر يمكن ترسيرل بأن الجمهور العادي يتعامل بثقة أ بر مع الصرحات الش صية وصرحات 
الريسبوت، في حين أنه ينظر بعين الشت والريبة إل  المجموعات وأهدافها  صوصًا لو كانت 

 وفهم من تزويد المجموعة بمعلومات ش صية مثل وت مجموعات مغلقة أو تنتمي ألحد األحزاب،
 غيرل.و  البريد اإلل تروني،

كما أن النشطاء الشبان القائمين عل  فعاليات إنهاء االنقسام قد الحظوا أن اإلقبال عل  
المجموعات أقل وبالتالي كوروا صرحاتهم ال اصة بهم دون الحاجة إل  اشترات الجمهور في 

 .(22)وصول إل  أ بر عدد ممكن من مست دمي الريسبوتال االمجموعات وبالتالي استطاعو 
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فدي معجبدًا  29618االنقسام وصدلت إلد   إنهاءوفي العموم فإن أعداد المعجبين بصرحات 
إنهددداء الشددعب يريددد ، تلتهددا صددرحة  آذار( 26)ائددتالل شددباب  االنقسددام إنهدداءالشددعب يريددد صددرحة 
الشدعب يريدد  -االنقسدام  إنهداءالشدعب يريدد ، ثدم صدرحة 254:2بعدد معجبين وصل إلد   االنقسام

معجبًا، ثم وبرارق كبير جاءت بقية الصرحات  23:11بواقع  نعم للوحدة الوطنية -انهاء االحتالل 
 وأفراد محدودين. 6241التي تراوح عدد معجبيها بين 

 االنقسددام إنهداءالشدعب يريدد لمرتبددة األولد  مجموعدة وعلد  صدعيد المجموعدات جداءت فدي ا
، ثددم مجموعددة االنقسددام الموقددع الرسددمي إنهدداءالشددعب يريددد مشددتركًا، تالهددا مجموعددة  24119بواقدع 

مشتركًا ثم تراوحت  21812بحوالي  ساماالنق إنهاءالشعب يريد أ رى باالسم الذي يت رر دائما وهو 
 أعداد المشتركين بين ستة آالل وعدد ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

وتنوعت  صائص المشتركين والمعجبين بالمجموعات والصرحات، حيث كان معظمهم من 
لبددة الشدباب اليدافعين، والحدن الباحدث أن عدددًا كبيدرًا مدنهم فددي سدن العشدرينات ممدا يؤكدد أنهدم مدن ط

 الجامعات الرلسطينية في المراحل النهائية لدراستهم.
 

 : وتحديث الصفحات لمشتركينمدى تفاعل اًا: خامس

تدم  دالل الدراسددة قيداس مددى تراعددل المشدتركين فدي صددرحات الريسدبوت ال اصدة برعاليددات 
هددددذا  إنهددداء االنقسددددام الرلسدددطيني مددددع هدددذل الصددددرحات، وأهددددم تعليقددداتهم ومشدددداركاتهم واقتراحددداتهم فددددي

المجال، باإلضافة إل  تحديث الصرة المستمر من قبل القائمين عليها، حيث لدوحن أن عدددًا كبيدرًا 
من الصرحات والمجموعات غير فاعلة عل  صعيد التحديث حيث تنشر فيها التعليقات والمشاركات 

معددل والصور بمعدل يومين أو ثالثة في حين أن بعض الصرحات يتم تحديثها ونشر المعلومدات ب
 إنهاءالشعب يريد صرحة  مرة في اليوم الواحد، ومن أمثلة هذل الصرحات 36-31عالي يصل إل  

الشدعب يريددد ، ومجموعدة االنقسدامإنهداء الشدعب يريدد ، وصدرحة  آذار( 26)ائدتالل شدباب  االنقسدام
 .الموقع الرسمي االنقسام إنهاء

أمدا مدن حيدث تراعددل المشدتركين، فلدوحن أيضدًا تردداوت كبيدر بدين الصدرحات والمجموعددات، 
حيث كان تراعل المشتركين والمعجبين بأغلبية هذل الصرحات والمجموعات ضعيرًا وذلت تبعًا لعدد 

وصدًا المشتركين وتحديث الصرحة المستمر، في حين كان التراعل كبيرًا في بعدض الصدرحات  ص
 .3، 2التي تتمتع بأعداد كبيرة من المشتركين كما نالحن في الجدولين 

http://www.facebook.com/Palestine.Unity
http://www.facebook.com/Palestine.Unity
http://www.facebook.com/groups/palestine2011forever/
http://www.facebook.com/groups/palestine2011forever/
http://www.facebook.com/groups/palestine2011forever/
http://www.facebook.com/groups/palestine2011forever/
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ونجدد ترداعاًل كبيدرًا مددن الجمهدور مدع القضدايا المنشددورة فدي الصدرحات والمجموعدات ال بيددرة، 
حيث أصبحت هذل الصرحات تناقش م تل  قضايا الشأن الرلسطيني باإلضافة للموضوع األساسي 

لده، ومدن الموضددوعات التدي يدتم التطدرق إليهدا: األ بدار العاجلدة حددول الدذي أنشدئت الصدرحة مدن أج
م تل  الموضوعات، والتصعيد العسكري اإلسرائيلي، والرد الرلسطيني، والشئون السياسية الم تلرة، 
واألوضداع الدا ليدة الرلسدطينية، وقصددص المعتقلدين الرلسدطينيين فددي سدجون االحدتالل اإلسددرائيلي، 

ق المصددالحة، وتطدددورات الثدددورات العرتيددة، وقضدددايا المتضدددامنين األجاندددب، وتطددورات جلسدددات واتردددا
 وغيرها.

 االنقسددددام إنهددداءالشدددعب يريدددد وعلددد  سدددبيل المثدددال نجدددد أن موضدددوعًا مطروحدددًا فدددي صدددرحة 
عدزام يتعلق بتصريح ألحد قادة فتح حول عقبات المصالحة، حيث يقول  آذار( 26)ائتالل شباب 

هي العقبة، الرئيس يصير عل  سالم فياض، وحماس ترفضه وترشح األحمد: تسمية رئيس الوزراء 
م، وقدد تراعدل 3122يوليدو  32وقد نشر بتاريخ  سنقرط، ولقاء عاجل مع حماس لبحث المسألة .!

والتدي تنوعدت مدا بدين مؤيدد ومعددارض،  23والتعليقددات  25معده الجمهدور حيدث بلدغ عددد المعجبدين 
 ن ينهددددددددددددوا ال ددددددددددددالل وال نددددددددددداويين علدددددددددددد   يددددددددددددرشددددددددددددكلهم مددددددددددددش نددددددددددداوييويقدددددددددددول أحددددددددددددد التعليقدددددددددددات: 

يت دددرر  3117شدداي  اندده سدديناريو عددام  ، فددي حددين يقددول تعليدددق آ ددر: أنددابدداه إالال حددول وال قددوة 
 .(23)مجددا

نعدم  -االحدتالل  إنهداءالشدعب يريدد  -االنقسدام  إنهداءالشدعب يريدد ومثدال آ در مدن صدرحة 
حيث طرح موضوع التصدعيد األ يدر فدي قطداع غدزة وتداعياتده وأهددال إسدرائيل مدن  للوحدة الوطنية
 36م، وكددددان تراعدددددل الجمهددددور عاليدددددًا حيددددث بلدددددغ عدددددد المعجبدددددين 3122أغسدددددطس  32ورائدددده فددددي 
 ، وتعليدقالمتحدة األمم إل الهدل هو الهاء السلطة الرلسطينية عن التوجه ، ومنها: 27والتعليقات 
نهاء أرضهممن  نالرلسطينييمن اجل طرد آ ر يقول:   إسرائيلالدولة الرلسطينية واالعترال بدولة  وا 
نددزاع دا لدددي  إنشدداءمحاولددة هددو هددددل اإلسددرائيلي أن الحددد التعليقددات يددرى أ، و نالرلسددطينييمددن قبددل 
 .(24)ووق  المصالحةلشعبنا 

رأي حيدث تطددرح سددؤااًل كمدا تسددت دم عدددد مدن الصددرحات والمجموعددات أسدلوب اسددتطالع الدد
عل  الجمهور يتعلق بإحدى القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، وتتراوح نسبة المشاركة في هذا 

الدددذي ال يمكدددن اعتمددداد نتائجددده علميدددًا وتعميمهدددا ل نددده يعطدددي مؤشدددرات عدددن اتجاهددددات –االسدددتطالع 
 من القوية إل  الضعيرة. –الجمهور 

http://www.facebook.com/Palestine.Unity
http://www.facebook.com/Palestine.Unity
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حات ومجموعدددات إنهددداء االنقسدددام السددددتطالع رأي ومدددن القضدددايا التدددي طرحتهدددا بعددددض صدددر
الجمهدور فيهددا:  يددارات الددرد علدد  االعتددداءات الصدهيونية، ولقدداء الددرئيس عبدداس الددرئيس اليوندداني 
عقب منع اليونان لسرن كسر الحصار من اإلبحار من أراضيها، وتقييم أداء حكدومتي غدزة والضدرة 

، والغريدب أن :286مدن الجمهدور وصدل إلد   الغرتية، حيث اشترت في هذا االسدتطالع عددد كبيدر
% مدن الجمهدور أن أداء حكومدة غدزة 62تقيديم كدال الحكدومتين كدان سدلبيًا إلد  حدد  كبيدر، حيدث أ دد 

 .(25)%65كان سيئًا، في حين كانت نسبة من وصروا أداء حكومة الضرة الغرتية بالسيئ حوالي 

طروحدددددة أمدددددام الشدددددعب وقددددد طرحدددددت إحددددددى الصدددددرحات اسدددددتطالع رأي حدددددول ال يدددددارات الم
أش اص  يار اتراق وطني شامل وانهداء االنقسدام،  217الرلسطيني في المرحلة المقبلة، حيث أيد 

ش صًا عل  االنسدحاب  28ش صًا انتراضة شعبية عارمة ضد االحتالل، ووافق  84في حين أيد 
 .(26)من العملية السياسية
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 المبحث الثاني:
 

 خالصة النتائج والتوصيات
 

صرحات التي توصلت إليها الدراسة التحليلية لمضمون   الصة النتائاهذا المبحث  يتناول
، ثم يعرض أهم التوصيات التي عل  اإلنترنت الريسبوت ال اصة برعاليات إنهاء االنقسام الرلسطيني

 .يقترحها الباحث في هذا الصدد
 

 الدراسة: خالصة نتائجأواًل: 

هدداء االنقسدددام الرلسددطيني عددددة صدددة برعاليددات إنبلغددت صددرحات ومجموعدددات الريسددبوت ال ا -2
عظمهددا موكانددت معظمهددا لدديس بدده العدددد ال بيددر مددن المعجبددين والمشددتركين، مئددات، إال أن 

اع ددددددالقطالبيدددت الرلسدددطيني، و  :، وبأسددددماء أ دددرى مثدددل(الشدددعب يريدددد إنهددداء االنقسدددام)باسدددم 
، الرلسددطينيد االنقسددام داب ضددددددشب، و الحة الرلسدطينيةدالمصدداالنقسددام، و ال داص يريددد إنهدداء 

 ،تريدد إنهدداء االنقسددام ينددددفلسطو  ،دعددددددأ بدددر مدن الجمي فلسددطين، و جدل فلسددطينأمددن  معداً و 
االنقسدددام والتمسدددت بالوحدددددة  إنهددداءالشدددعب يريدددد و  ،االحدددتاللو االنقسدددام  إنهددداءشدددعب يريدددد وال

 وغيرها.، والثوابت

احتدوت صدرحات ومجموعدات الريسدبوت ال اصدة برعاليدات إنهداء االنقسدام الرلسدطيني علد   -3
نقاشدات، والالمناسدبات، و ريدديو، والالدرواب ، و صدور، والمعلومدات، العدد من الرواب ، منها: 

، وحرلددت الصددرحات والمجموعدددات رأي، والمالحظدداتالددد اتاسددتطالعو يوتيددوب، و األسددئلة، و 
كبيددر مدددن الصددور والملصدددقات التعبيريددة والريدددديوهات عددن الوحددددة الوطنيددة والتسدددامح  بعدددد

وفعاليدات إنهداء االنقسدام وغيرهدا، وقدد وصددلت أعدداد هدذل الملصدقات والصدور إلد  المئددات، 
حيدددث بددددأت هدددذل الصددددرحات فدددي تنويدددع الصدددور والريددددديوهات لتشدددمل مدددا يتعلدددق بالقضددددية 

 ضايا العرتية وصور من الثورات العرتية.الرلسطينية بشكل عام وحت  بعض الق

يصعب التررقة  ممامعظم الصرحات والمجموعات ات ذت اسم الشعب يريد إنهاء االنقسام،  -4
 يبينها، كما أن في هذا االسم استلهام للشعار الرئيس الذي انطلق من الثورة التونسية والدذ

وهدددو مددددا أثدددر أيضددددًا فددددي  ،(الشدددعب يريددددد ....)ات ذتددده جميددددع الثدددورات أهددددم شدددعاراتها وهددددو 

http://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85/190211037678279
http://www.facebook.com/pages/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D9%80%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%B9/128309360529637
http://www.facebook.com/CIPRR
http://www.facebook.com/groups/106209589458222/
http://www.facebook.com/groups/106209589458222/
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، والتددي اسدتلهمت أيضددًا مددن فعاليددات الرعاليدات المقترحددة إلنجدداح الددعوات إلنهدداء االنقسددام
الثدورتين التونسدية والمصددرية مدن مظدداهرات كبيدرة، واعتصدام فددي مكدان مركددزي، ورفدع العلددم 

 الرلسطيني فق ، وتوحيد الشعارات.

الصددددرحات، ل دددن معظمهدددا ركدددز علدددد   تنوعدددت األهددددال والمبددداد  التددددي قامدددت عليهدددا هدددذل -5
ثددورة فلسدددطينية مددن رحدددم المعانددداة أهدددال ومبددداد  وحدويددة يتردددق عليهددا الجميدددع، مثددل أنهدددا 

نهدداء  إلنهداء االنقسدام والمحافظدة علدد  الثوابدت الرلسدطينية ووقد  نزيدد  الددم الرلسدطيني، وا 
لشدعبي السددلمي ، وأنهددا مبدادرة للتحددرت احقوقنددا المشدروعة واسدتعادةمسلسدل الترداوض المددذل 

قبدل سدوى يولدن  االنقسدام إنهداء الرلسطيني الحرات الشعبي إلنهاء االنقسام، وأن الهدل هدو
 .علم فلسطين فق 

لدديس صددرحات ومجموعددات الريسددبوت ال اصددة برعاليددات إنهدداء االنقسددام الرلسددطيني معظدم  -6
ن علددددد  ة القائمدددددة عليهددددا وان كددددان يبددددددو مددددن المعلومددددات المرفقدددددة أن القددددائميواضددددحًا الجهدددد

ن كدان ظداهرًا تأييدد هدؤالء األشد اص التجاهدات معيندة  معظمها أفراد وليس جهات معينة وا 
أو تنظيمددددات بعينهددددا سددددواًء فددددي اسددددم الصددددرحة أو فددددي الشددددعارات، والتعليقددددات والمنشدددددورات 

يالحددن أن عدددددًا كبيددرًا مدددن الصددرحات تدددم إنشدداؤل مدددن قبددل أفدددراد والصددور الموجددودة فيهدددا، و 
غدزة، ولعددل السدبب يعددود إلد  أن قطدداع غدزة هددو الجاندب الرلسددطيني ومؤسسدات مدن قطدداع 

األ ثر تأثرًا بالنتائا السلبية لعملية االنقسام مدن الررقدة والحصدار والتشدتت وانتشدار البطالدة 
 نتيجة الحصار.

 26الصددرحات والمجوعددات ال اصدة برعاليددات إنهدداء االنقسدام الرلسددطيني علدد  يددوم  ركدزت -7
شئت قبل هذا نلهذل الرعاليات، ولذا فإن أغلب هذل الصرحات أم كيوم شامل 3122مارس 

ن كان تاريخ إنشاء الصرحة غير واضح في معظم الحاالت.  التاريخ وا 

الريسبوت إلنهاء االنقسام الرلسطيني ومجموعات كانت أهم الحلول التي اقترحتها صرحات  -8
ة العامدة، حيدث حدددت هي: التظاهرات والمسيرات  صوصًا في الميادين والشوارع الرئيسدي

 ددز اودوار المندارة فددي رام هللا كمر  معظدم الصددرحات ميددان الجندددي المجهدول فددي مديندة غددزة
، وجاء في المرتبة الثانية اقتراح االعتصام المرتوح في نرس األما ن حت  ة للرعالياترئيس

 اقتدراح تشدكيل أطددر مسدتقلة للتردداوض مدع حركتدي حمدداس وفدتح، ثددمثددم تحقيدق المصدالحة، 
 .االنقسامزيارة الرئيس عباس لغزة ولقائه بالحكومة الرلسطينية في غزة إلنهاء 
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اإلقبال عل  الصرحات من حيث عدد المعجبين أو المشتركين أعل  بكثير من اإلقبال  كان -9
عل  المجموعات، ولعل هذا األمر يمكن ترسيرل بأن الجمهور العادي يتعامل بثقة أ بر مع 

ت الريسدددبوت، فددي حددين أندده ينظدددر بعددين الشددت والريبددة إلددد  الصددرحات الش صددية وصددرحا
المجموعددددات وأهدددددافها  صوصدددددًا لددددو كاندددددت مجموعددددات مغلقددددة أو تنتمدددددي ألحددددد األحدددددزاب، 

 وغير ذلت. وت وفهم من تزويد المجموعة بمعلومات ش صية مثل البريد اإلل تروني،

علددد  ، و ًا معجبدد 29618أعدددداد المعجبددين بصدددرحات إنهدداء االنقسدددام وصددلت إلددد   وصددلت -:
وفدددددي الحددددد األدنددددد  وصدددددلت أعدددددداد مشدددددتركًا،  24119بواقددددع  جددددداءتصددددعيد المجموعدددددات 

 عدد ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة.المعجبين والمشتركين إل  

تنوعت  صائص المشتركين والمعجبين بالمجموعات والصرحات، حيث كان معظمهدم مدن  -21
م في سن العشرينات مما يؤكد أنهم من الشباب اليافعين، والحن الباحث أن عددًا كبيرًا منه

 طلبة الجامعات الرلسطينية في المراحل النهائية لدراستهم.

لدوحن أن عدددًا كبيدرًا مددن الصدرحات والمجموعدات غيدر فاعلددة علد  صدعيد التحدديث حيددث  -22
تنشدددر فيهدددا التعليقددددات والمشددداركات والصدددور بمعدددددل يدددومين أو ثالثدددة فددددي حدددين أن بعددددض 

 مرة في اليوم الواحد. 31إل   ونشر المعلومات بمعدل عالي يصل الصرحات يتم تحديثها

يتراعل الجمهور بشكل كبير مع القضايا المنشورة في الصرحات والمجموعات ذات األعداد  -23
ال بيدرة مددن المعجبددين والمشددتركين، حيددث أصدبحت هددذل الصددرحات تندداقش م تلدد  قضددايا 

أنشدددئت الصدددرحة مدددن أجلددده، ومدددن الشددأن الرلسدددطيني باإلضدددافة للموضدددوع األساسدددي الدددذي 
الموضوعات التي يتم التطرق إليها: األ بار العاجلة حول م تل  الموضوعات، والتصعيد 
العسددكري اإلسددرائيلي، والدددرد الرلسددطيني، والشددئون السياسدددية الم تلرددة، واألوضدداع الدا ليدددة 

ات جلسدددات المعتقلددين الرلسددطينيين فددي سدددجون االحددتالل اإلسددرائيلي، وتطددور و الرلسددطينية، 
 واتراق المصالحة، وتطورات الثورات العرتية، وقضايا المتضامنين األجانب، وغيرها.

تست دم عدد مدن الصدرحات والمجموعدات أسدلوب اسدتطالع الدرأي حيدث تطدرح سدؤااًل علد   -24
الجمهور يتعلق بإحدى القضايا الهامة التي تشغل الدرأي العدام، وتتدراوح نسدبة المشداركة فدي 

الدذي ال يمكددن اعتمداد نتائجدده علميدًا وتعميمهددا ل نده يعطددي مؤشدرات عددن –هدذا االسددتطالع 
من القوية إل  الضدعيرة، ومدن القضدايا التدي طرحتهدا بعدض صدرحات  –اتجاهات الجمهور

ومجموعدات إنهدداء االنقسددام السددتطالع رأي الجمهددور فيهددا:  يددارات الددرد علدد  االعتددداءات 
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ناني عقب مندع اليوندان لسدرن كسدر الحصدار الصهيونية، ولقاء الرئيس عباس الرئيس اليو 
من اإلبحار من أراضديها، وتقيديم أداء حكدومتي غدزة والضدرة الغرتيدة، وال يدارات المطروحدة 

 أمام الشعب الرلسطيني في المرحلة المقبلة.
 

 الدراسة:توصيات ًا: ثاني

من التوصيات يمكن للباحث بعد اإلطالع عل  نتائا الدراسة التحليلية السابقة ال روج بعدد 
والمقترحددات التدددي مدددن شددأنها ترعيدددل دور وسدددائل اإلعددالم الجديدددد واإلعدددالم االجتمدداعي فدددي م تلددد  

 ية الرلسطينية من أجل  دمة قضية الشعب الرلسطيني العادلة، وهذل التوصيات هي:ضشئون الق

ر هائدل زيادة النشاط الرردي والمؤسساتي عل  وسائل اإلعالم الجديد لما لها من قددرة وتدأثي -2
عل  الجمهور، وذلت من أجدل إيصدال الصدورة الحقيقيدة للقضدية الرلسدطينية إلد  الجمداهير 

 الم تلرة في أرجاء العالم.

ترعيل مشاركة األفراد في وسائل اإلعالم االجتماعي، حيث أصبح الررد هو صانع الحدث  -3
زايددين مدن وهدو اإلعالمدي فدي هدذل الوسدائل الجديددة التدي أصدبحت تحظد  باهتمدام وثقدة مت

 الجمهور العادي وصناع القرار.

مدن اجدل  دمدة الهدددل  ،الم تلردة فدي مواقدع اإلنترندت وصدرحات الريسدبوت الدرواب ت ثيد   -4
تاحدددةالنهددائي  الررصدددة أمدددام مزيدددد مدددن التراعددل بدددين هدددذل الوسدددائل وجمهورهدددا، ومدددن هدددذل  وا 
األسدددددئلة، و قاشددددات، نوالالمناسدددددبات، و ريددددديو، والالدددددرواب ، و صددددور، والمعلومدددددات، ال: الددددرواب 

 الرأي، والمالحظات. اتاستطالعو يوتيوب، و 

أهددال ومبدداد  التركيدز فدي ال طداب اإلعالمدي فدي وسددائل اإلعدالم الجديدد والتقليددي علد   -5
مدددن الوحدددددة  واالنطدددالقمدددن أجدددل لملدددة الصدددد  الرلسدددطيني وحدويدددة يتردددق عليهدددا الجميددددع، 

 لص من االحتالل.الرلسطينية نحو تحقيق الحرية وتحرير المقدسات والت 

التحديث المستمر للمعلومات عل  وسائل التواصل االجتماعي وتنويع المعلومات المنشورة  -6
مدددن تعليقددددات وأسددددئلة واسددددتطالعات رأي وأ بددددار عاجلدددة وصددددور وفيددددديو ومقدددداطع صددددوتية 

تاحةوغيرها،   الررصة للجمهور في هذل الوسائل للتراعل والتعليق والتواصل. وا 
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 مراجع الدراسة:
 

                                        

، موقددددددع بدددددداب العددددددرب علدددددد  شددددددبكة االنترنددددددت، اإلعــــــالم االجتمــــــاعي وســــــيمة لتقريــــــر مصــــــير الشــــــعوب( 2)
http://www.arabbab.com/?p=76020 م 3122أغسطس  36، بتاريخ 
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