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 دراسةممخص ال
سعت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات النخبة الفمسطينية نحك معالجة الصحؼ 

داـ أداتيف ىما تحميؿ المضمكف، الفمسطسينية اليكمية لقضية االنقساـ، كذلؾ عبر استخ
استيدفت أداة تحميؿ المضمكف عٌينة عشكائية منتظمة بأسمكب األسبكع كصحيفة االستقصاء، ك 

استيدفت أداة صحيفة االستقصاء عٌينة ك ، ف صحيفتي الحياة الجديدة كفمسطيفالصناعي م
ية، كتعتمد عمى ، كتدخؿ ىذه الدراسة في إطار البحكث الكصفمف النخبة الفمسطينية حصصية

 منيج المسح.
 كقد تكٌصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىما:

استخدمت صحيفتا الدراسة الفنكف الخبرية المباشرة )الخبر، كالتقرير(، بشكؿ كبيرو جدان،  -ُ
 كلـ تعتمد إطبلقان عمى الفنكف األكثر عمقان مثؿ )التحقيؽ، الحديث، القصة الصحفية(.

 %، مف المبحكثيف ال يتابعكف الصحؼ الفمسطينية اليكمية.ٕ.ْٔ بٌينت الدراسة أف -ِ
 االنقساـ لدل صحيفتي الدراسة كالمبحكثيف. قضاياف كجكد اختبلؼ كبير بيف ترتيب تبيٌ  -ّ

 :التكصيات أىمُّيا كبناءنا عمى ما تكٌصمت إليو الدراسة مف نتائج، خميص الباحث إلى عدد مف
لفمسطينية اليكمية، فالكسائؿ األخرل ميمة لكنيا ال زيادة االىتماـ بمتابعة الصحؼ ا. أ

 تيغني أبدان عف متابعة الصحؼ الكرقية.
مراسمة الصحؼ الفمسطينية اليكمية، كمحاكلة التأثير عمييا مف خبلؿ تقييميا كتقكيميا . ب

 الدائميف.
نما العمؿ بمبد. ت أ عدـ تغميب االتجاه نحك الصحؼ الفمسطينية اليكمية كدرجة الثقة بيا، كا 

 الشؾ حتى يثبت العكس لكؿ ما قد تتناكلو ىذه الصحؼ.
 

 )االنقساـ، اتجاىات، النخبة، معالجة، النخبة الفمسطينية(. كممات مفتاحية:
 

 



 ت


 

Abstract 
This study aims to identify the trends of the Palestinian Elite in the coverage of the 
Palestinian daily newspapers on the cause of the national division –between Hamas 
and Fatah- by using two tools: content analysis and the questionnaire. The content 
analysis has dealt with a regular random sampling using the industrial week style 
from (Felestin) and (Al-Hayat Al-Jadeedah) newspapers. While the questionnaire 
has dealt with a sample of quotas from the Palestinian elite. In addition, the study is 
a part of descriptive research and it is based on the survey methodology. 

The study has reached a number of results: 

ُ. The two newspapers have used the direct news arts simple news and news 
reports, very commonly, and have never relied on other serious arts such as 
investigation, interviews, and features. 

ِ. The study showed that ْٔ.ٕ٘ of the respondents did not follow the daily 
Palestinian newspapers. 

ّ. There was a significant difference between the ranking of "subjects of 
division" in the newspapers of the study and the respondents. 

Based on the previous findings of the study, the researcher concluded a number of 
recommendations, such as: 

ُ. To increase the interest of following-up the Palestinian daily newspapers. 
Other media outlets are important, but it does not dispense the follow-up of 
newspapers. 

ِ. To contact the daily Palestinian newspapers and try to affect it through a 
permanent evaluation. 

ّ. To not exaggerate in evaluating the trend of the daily Palestinian 
newspapers, but to work with it on the principle of skepticism until to prove 
the contrary to all what do these newspapers address. 

Keywords: (division, trends, elite, news coverage, Palestinian elite). 
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 إًلىدىٍاءي ا
ذيف فدكا ىذه األرض بدميـ، كدافعكا عف شرفنا حقيف، الٌ ابقيف منيـ كالبٌل إلى أركاح الشيداء، السٌ 

 ..كاألمة فمسطيف. إلى كؿ شيداء ككرامتنا.
 

التربية كالحث عمى الديف ذيف ما بخبل عمٌي يكمان بالنصح كالتقكيـ، ك كالدٌم الكريميف، المٌ إلى 
لى   .أمي.كالخمؽ كالقكيـ، إلى أبي كا 

 
ٌيتي كأـ إلى زكجتي الحبيبة، صاحبتي في ييسرم كعيسرم، كشريكتي في آمالي كطمكحاتي، سمً 

 .إسبلـ.أكالدم، إلى 
 

إلى أكالدم فمذات كبدم، أسعى كأجتيد مف أجميـ، ككٌمي أمؿه بأف يمف اهلل عمٌي بحسف تربيتيـ، 
 .اهلل.إلى سكار ككائؿ كسارة المكعكدة إف شاء عيني بدينيـ كدنياىـ،  قرٌ كأف ت

 
أشدد بيـ أزرم، كأفخر بو، إيماف كدعاء كمؤمف كمسمـ  النشأ، مفإلى إخكتي كأخكاتي، رفقاء 

حساف  ماـ.كا   .كا 
 

كجدتي ألمي إلى عائمتي كأنسبائي جميعان، جدم الحاج أبك رياض كزكجتو، كأعمامي كعٌماتي، 
لى كؿٌ كاليكأخ  .كمحبة.نفسي أيلفةن  لو في مف أجدي  ، كا 
 

 ..ـ عناء حضكر ىذه المناقشة، كاختصني ببعضو مف كقتوإلى مف تجشٌ 
 

 ،،أيىدم ىذا الدراسة
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 كتقديره شكره 
 الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كبعد،

ا يقكؿ تعالى: " رىبِّ أىٍكًزٍعًني أىٍف أىٍشكي  اًلحن مىى كىاًلدىمَّ كىأىٍف أىٍعمىؿى صى مىيَّ كىعى تىؾى الًَّتي أىٍنعىٍمتى عى رى ًنٍعمى
نِّي ًمفى اٍلميٍسًمًمف "                     يًَّتي ًإنِّي تيٍبتي ًإلىٍيؾى كىاً  اهي كىأىٍصًمٍح ًلي ًفي ذيرِّ  ُٗالنمؿ: تىٍرضى

 
عبد الحميد عيسى، أستاذ الصحافة  أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير مف حضرة الدكتكر: طمعت

كالمرشد، كما بخؿ بجيده  راؼ عمى دراستي، فكاف خير المعمـ، الذم تفٌضؿ بقبكؿ اإلشالمشارؾ
 ، فأسأؿ اهلل أف يجزيو خير الجزاء عني كعف زمبلئي الطمبة.ممو المعيكدسـ بحً كقتو، كاتٌ  أك
 

أحمد  حسف أبكحشيش، كالدكتكركما أتقدـ بالشكر لحضرات األساتذة المناقشيف، الدكتكر 
 ىا كضبطيا. ديلمبلحظاتيما البٌناءة، كتقكيميما ليذه الدراسة، بما يسيـ في تجك المغارم، 

 
كالشكر مكصكؿه لمف سبؽ فضميـ، خبلؿ دراستي لمماجستير، مف أساتذة قسـ الصحافة في 

 الجامعة اإلسبلمية.
 

، لمساىتميـ القٌيمة مدىكففداء ال ةكالزميم الزمبلء محمد عطكة كمحمد منصكر كما كأشكر
 كمساعدة الباحث في ىذه الدراسة.
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 مقٌدمة الدراسة:
مجتمع،  عمى صعيد معالجة القضايا الميٌمة التي تعترض أمٌ  رائدةن  تحتٌؿ الصحافة مكانةن 

الميٌمة منيا، حيث تعكس ىذه  لكؿ التفاصيؿ كخصكصان  في المجتمعات مرآةن  كذلؾكتشٌكؿ 
 تيا بالنسبة لممجتمع.عيا كدرجة أىميٌ المرآة كافة القضايا عمى اختبلفيا كتنكٌ 

عصيبة،  ني مف مشاكؿ كتٌمر بيا أحداثه كتزداد أىمية الصحافة في المجتمعات التي تعا
كالحالة الفمسطينية مثبلن، حيث كاكبت الصحافة المحمية القضية الفمسطينية منذ االستعمار 

حتى ىذا اليكـ، كقد تعاطت بالمعالجات الخبرية كالتفسيرية مع كؿ القضايا ك ـ ُُٕٗالبريطاني 
 المكاطف الفمسطيني. التي تيـٌ 

مف أىـ كأخطر القضايا التي كاكبيا الشعب الفمسطيني خبلؿ السنكات  كقضية االنقساـ كاحدةه 
ف لـ يكف ىذا المفيكـ غائبان  عف الكعي الجمعي لمفمسطينييف منذ بداية االستعمار  الماضية، كا 

االنقساـ في المجتمع حكؿ كيفية التعامؿ مع المستعمر األجنبي،  البريطاني، حيث بدأت بكادري 
ـي  لمتحرر  إجباريان  إلى يكمنا ىذا بيف فريؽ يرل في المقاكمة مساران  حاضران  كال زاؿ ىذا االنقسا

 لمكصكؿ إلى دكلة فمسطينية. أكحدان  كمف يرل في المفاكضات خياران  ،كاالنعتاؽ مف االحتبلؿ
ـ، ىذا االنقساـ بشكؿ كاضح كجمي ََِٕكقد ترجمت األحداث التي حصمت في منتصؼ عاـ 

ـ، إلى ُّٗٗسمطة الكطنية الفمسطينية بعد اتفاقية أكسمك عاـ كصؿ كألكؿ مرة منذ قدـك ال
 حتى. كالنضاليَّ  كاأليدلكجيَّ  ز االنقساـ الفكرمَّ عزٌ  إدارمو  انقساـو 

الفمسطينية اليكمية قضية االنقساـ بالمعالجة، عبر الفنكف الصحفية المختمفة،  كتناكلت الصحؼي 
لتحريرية لكؿ صحيفة منيا، كحرصت ىذه عمى صفحاتيا كفؽ السياسة ا كأفردت ليا مساحاتو 

ثبات مكقؼ الجية التي تتبع ليا مف خبلؿ إفراد مساحة  ،الصحؼ عمى إبراز كجيات نظرىا كا 
 لمعالجة ىذه القضية.

كمف ىنا جاءت أىمية التعرؼ عمى كتقييـ معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية االنقساـ 
تجاه ىذه المعالجة، السياسية كاإلعبلمية كاألكاديمية، كجية نظر النخبة إلى جانب التعرؼ عمى 

نات المجتمع الميٌمة، كالتي تمتاز بقدرتيا عمى التأثير في المجتمع  حيث تنعتبر النخبة أحد مككِّ
كحتى تكجييو أك عمى األقؿ تشكيؿ مستكل كسيط في نقؿ المعمكمات مف مصادرىا إلى عامة 

 الناس.
يـ يؤثركف في تكجياتيا مف خبلؿ مشاركتيـ كثيؽ، حيث أنٌ  شكؿو كما يرتبط النخبة بالصحافة ب

منيـ في كتابة المقاالت مثبلن، أك في إبداء األراء في  عددو  ةً شاركمف خبلؿ مفي صياغتيا 
فإنيـ يمتازكف بقدرة عمى التقييـ لما  يـ كنظران لككنيـ نخبةن القضايا العامة، ىذا إلى جانب أنَّ 
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ككذلؾ يستطيعكف تككيف آرائيـ الخاصة حكؿ  ـ لمصحؼ اليكمية،طالعكف مف خبلؿ قراءتييي 
القضية مكضع النقاش، كىي قضية االنقساـ الفمسطيني، التي تيعٌد كاحدة مف أىـ القضايا 
الفمسطينية حاليان، لذلؾ عمؿ الباحث عمى دراسة اتجاىاتيـ نحك معالجة الصحؼ الفمسطينية 

 اليكمية لقضية األقساـ.
ف استخدامو ألداة تحميؿ المضمكف في معرفة مضاميف معالجة الصحؼ كيرل الباحث أ

بالتعرؼ عمى اتجاىات النخبة الفمسطينية نحك ىذه  االفمسطينية اليكمية لقضية االنقساـ، كتعزيزى
  ىذه القضية.  حكؿأشمؿ  ستقصاء، يؤدم إلى بناء صكرةو المعالجة عبر استخداـ أداة صحيفة اال

 
 



3 


 ات السابقة:أكالن: أىـ الدراس
مف مكضكعو،  راجع الباحث الدراسات السابقة التي استطاع العثكر عمييا في مجاالت قريبةو 

ـٌ دكف الٌسعي لبلستفادة مف  تراكميةه  ذلؾ أٌف العممية البحثية عمميةه  متصمة، ال يمكف أف تت
راض السابقيف كالعمؿ عمى إفادة البلحقيف مف الباحثيف، كمف ىنا عمد الباحث إلى استع

الدراسات السابقة كقٌسميا إلى محكريف، كىما محكر دراسات اإلعبلـ كالنخبة، كمحكر دراسات 
 اإلعبلـ كاالنقساـ الفمسطيني.

 
 المحكر األكؿ/ دراسات اإلعالـ كالنخبة:

 :(ُ)(ـَُِٓ)قكطة أبك دراسة   -ُ
االلكتركنية، كمدل ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل اعتماد النخبة الفمسطينية عمى المكاقع 

 متابعتيـ كثقتيـ بيا، فيما يتعمؽ باكتساب المعمكمات عف المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية.
خبلؿ  ككصؿ إلى نتائجو مف، ميكىي دراسة كصفية، كاستخدـ الباحث منيج المسح اإلعبل

ية مفردة، مف النخب السياس ُِّعينة حصصية قكاميا  حيث طٌبقيا عمىأداة االستبانة 
ـ حتى َُِٓ/ٔ/ُٓة بيف كقطاع غزة، في الفتر  الضفة الغربيةالفمسطينية المقيميف في 

 ـ، كقد اعتمد عمى نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ.َُِٓ/ٕ/ُٓ
 كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدارسة:

تساب الغالبية العظمى مف النخب السياسية الفمسطينية يتابعكف المكاقع االلكتركنية الك- أ
 .%ٔ.ّٗالمعمكمات عف المفاكضات بنسبة 

جاءت المكاقع االلكتركنية في مقدمة الكسائؿ اإلعبلمية التي تعتمد عمييا عينة الدراسة - ب
%، ثـ شبكات ٗ.ُّفي متابعة قضية المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية بنسبة 

 .%ٔ.ُٖ %، ثـ القنكات الفضائية العربية بنبةٕ.َِالتكاصؿ االجتماعي بنسبة 
بمغت نسبة التأثيرات المعرفية مف اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع - ت

%، تمتيا نسبة التأثيرات ِ.ّّ%، تمتيا نسبة التأثيرات السمككية ٗ.َْااللكتركنية 
 .%ِٔالكجدانية 

 

                                                           
أبك قكطة، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع االلكتركنية في اكتساب المعمكمات عف  (ُ) 

 اإلسرائيمية: دراسة ميدانية.-المفاكضات الفمسطينية
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 :(ُ)(ـَُِٓبربخ )دراسة  -ِ
اسية الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل اعتماد النخبة السي

، كاألسباب متابعتيالممعمكمات أثناء العدكاف عمى غزة كمعرفة مدل  االجتماعي كمصدرو 
 تفضيميا.المرتبطة بيذه المتابعة كأسباب 

كصفية، كاستخدـ الباحث منيج المسح اإلعبلمي، كاعتمد عمى أداة صحيفة  كىي دراسةه 
مفردة مف مسئكلي كقادة الفصائؿ كمحمميف  ُْٔو البالغة نتاالستقصاء لقياس اعتماد عيٌ 

نة الحصصية، خبلؿ الفترة ألسمكب العيٌ  في المجمس التشريعي كفقان  سياسييف كأكاديمييف كنكابو 
، كقد طٌبؽ الباحث نظرية االعتماد عمى ـَُِٓ/ٔ/َُـ حتى َُِٓ/ْ/ِّالزمنية مف 

 كسائؿ اإلعبلـ.
 ا الدارسة:كمف أىـ النتائج التي تكصمت لي

جاءت شبكات التكاصؿ االجتماعي في مقدمة المصادر التي اعتمد عمييا المبحكثكف - أ
 .%ِ.َٕكمصدر لممعمكمات خبلؿ العدكاف بنسبة 

التي اعتمد عمييا  ،شبكات التكاصؿ االجتماعي قدمت شبكة الفيس بكؾ عمى بقيةت- ب
 .%ِِ.ٕٔالمبحكثكف لمحصكؿ عمى المعمكمات بنسبة 

رية أشكاؿ المكاد اإلخبا عمى بقيةاألخبار الخاصة بالعدكاف ف متابعة ؿ المبحكثك فضٌ - ت
 .%ِْ.َٗشبكات التكاصؿ االجتماعي بنسبة  عبر
 

 :(ِ)(ـَُِْالصكفي كالبرييي )دراسة  -ّ
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر اإلعبلـ في تشكيؿ اتجاىات النخبة األكاديمية العربية في 

ف خبلؿ قياس اتجاىات النخبة نحك كطنية الثكرات كاتجاىاتيا اليمف نحك الربيع العربي م
 كأسباب قياميا، ككذلؾ اتجاىاتيـ نحك األنظمة العربية.

كصفية، كاستخدـ الباحثاف منيج المسح، كاعتمدا عمى أداة صحيفة االستقصاء  كىي دراسةه 
 اليمنية في العاـمفردة مف األكاديمييف العرب العامميف في الجامعات  َُِلمكصكؿ التجاىات 

                                                           

تكاصؿ االجتماعي كمصدر لممعمكمات أثناء بربخ، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات ال (ُ)
 : دراسة ميدانية.َُِْالعدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

الصكفي كالبرييي، دكر اإلعبلـ في تشكيؿ اتجاىات النخبة األكاديمية العربية في اليمف نحك الربيع  (ِ)
 العربي: دراسة ميدانية.
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ـ، كقد اعتمد الباحثاف عمى ثبلث نظريات إعبلمية كىي:)الفجكة المعرفية، َُِِالجامعي 
 األجندة، الغرس الثقافي(.

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدارسة:
ـٌ - أ % مف النخبة األكاديمية العربية بمتابعة أخبار ثكرات الربيع العربي ّ.ّٕييت

 كتطكراتيا.
نكات الفضائية كأىـ مصدر في ترتيب المصادر اإلعبلمية التي تتابعيا جاءت الق- ب

 النخبة األكاديمية العربية في اليمف.
االتجاه العاـ الذم يحممو األكاديميكف نحك ثكرات "الربيع العربي" تغمب عميو اإليجابية - ت

 %.ِ.ّْ%، بينما جاءت النقاط السمبية بنسبة ٓ.ِٓبنسبة 
 

 :(ُ)(ـَُِِالشبؿ )دراسة   -ْ

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر كسائؿ االتصاؿ الحديثة في تشكيؿ اتجاىات الرأم العاـ 
ـ، مف خبلؿ قياس ىذه االتجاىات َُُِنحك الثكرة المصرية في الخامس كالعشريف مف يناير 

كمعرفة التأثيرات المعرفية كالكجدانية كالسمككية المرتبطة باالعتماد عمى كسائؿ االتصاؿ 
 اإللكتركني الحديثة أثناء فترة الثكرة.

استمارة صحيفة  ت، كاستخدمة منيج المسح اإلعبلميالباحث تكىي دراسة كصفية، كاستخدم
اختيارىـ بطريقة  مف النخبة المصرية، تـ َُٓاالستقصاء، كعينة الدراسة الميدانية كانت 

 ـ.العينة العمدية، معتمدةن عمى نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبل
  كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدارسة:

% ّ.ّٕالنحبة المصرية كسائؿ االتصاؿ الحديثة بشكؿ كبير، حيث تبيف أف  تابع- أ
 منيـ يتعرض ليا بشكؿ كبير.

النخبة المصرية أف كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية أثبتت قدرتيا عمى التعبئة السياسية  ترل- ب
 كالتأثير عمى الجميكر.

ع التكاصؿ االجتماعي مف حيث دكره في األحداث ق)فيس بكؾ( كأبرز مكا تقٌدـ مكقع- ت
 السياسية في المنطقة العربية مف كجية نظر النخبة.

 
                                                           

كتركنية الحديثة في تشكيؿ اتجاىات الرأم العاـ نحك الثكرة الشبؿ، تقييـ النخبة لدكر كسائؿ االتصاؿ اإلل (ُ)
 المصرية.
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 :(ُ)(ـَُِِعمير )دراسة  -ٓ
ىدفت الدارسة إلى التعرؼ عمى مفيـك الكحدة الكطنية الفمسطينية كمقكماتيا، كرؤية النخبة 

سمات النخب  باإلضافة إلى معرفةطيني لمكحدة الكطنية، السياسية في المجمس التشريعي الفمس
السياسية الفمسطينية ككاقعيا كتكجياتيا، كممارستيا لمياميا في ظؿ االنقساـ السياسي 

 كالجغرافي، كالدكر الذم لعبتو النخبة في االنقساـ كحكارات المصالحة.
المقاببلت بي مستعينة كصفية، حيث استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميم كىي دراسةه 

ألسمكب العينة  الشخصية، كطيبقت عينة الدارسة عمى نخبة المجمس التشريعي الثاني كفقان 
 (.ـَُُِ-ـََِٔالعمدية في الفترة الزمنية )

 كمف أىـ النتائج التي تكٌصمت ليا الدارسة:
كدفعيا  عدـ قدرة النخبة التشريعية الفمسطينية عمى التأثير في مسار الكحدة الكطنية،- أ

 لؤلماـ.
لمفيكـ الكحدة الكطنية لدل نخبة المجمس التشريعي ما صٌعب  محدده  ال يكجد تعريؼه - ب

 إمكانية تحقيقيا.
 إنياء االنقساـ كتكحيد البرامج السياسية، مطمب حيكم كأساسي لمفمسطينييف.- ت
مس األصكؿ كالخمفية الثقافية كاالجتماعية كالسياسية لمنخبة الفمسطينية في المجأثرت - ث

 عمى االنقساـ. التشريعي سمبان 
 

 :(ِ)(ـَُِِدراسة بسيكني )  -ٔ

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كعي النخب المصرية بمفاىيـ كقكانيف حقكؽ اإلنساف، كقياس 
أنماط تعاطي ىذه النخبة مع الصحافة المصرية، عبر التعرؼ عمى عدد مرات قراءة الصحؼ 

 عمى تقييـ النخبة تجاه متغيرات الصحافة.عمى اختبلؼ أنكاعيا، ككذلؾ التعرؼ 
مف خبلؿ أداة مسح اإلعبلمي كالمنيج المقارف، كصفية، كاستخدـ الباحث منيج ال كىي دراسةي 

دراؾ القضايا الحقكقية،  ةمف النخب نةو االستبانة عمى عيٌ  السياسية المصرية القادريف عمى فيـ كا 
بيف  ة المصرية التي صدرتكعيكاعتمد الباحث عمى دراسة الصحؼ اليكمية كاألسب

 ، معتمدان عمى نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلــَُُِ/ُُ/ُٓـ حتى َُُِ/ٗ/ُٓ

                                                           

عمير، النخب السياسية الفمسطينية كأثرىا عمى الكحدة الكطنية: نخبة المجمس التشريعي الفمسطيني الثاني  (ُ)
 نمكذجا.

 بسيكني، اتجاىات النخبة المصرية تجاه المعالجة الصحفية لقضايا حقكؽ اإلنساف. (ِ)
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 كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدارسة:
% مف النخبة محؿ الدراسة أداء الصحؼ بالمتكسط إلى الضعيؼ فيما يرتبط ّٖقٌيـ يي - أ

 بمعالجة قضايا حقكؽ اإلنساف.
اعتمادىـ عمى كسائؿ إعبلـ أخرل غير الصحؼ الكرقية  المصرية لنخبةأبدل غالبية ا- ب

 في الحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ قضية حقكؽ اإلنساف.
ال تقكـ الصحؼ المصرية بالتكاصؿ معيـ أك االعتماد المصرية  % مف النخبةٓٔ- ت

 عمييـ كمصادر أك محمميف كبالتالي قصكر في دكرىـ كقادة لمرأم في المجتمع.
 
 :(ُ)(ـَُُِبدير )اسة در   -ٕ

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ دكر الصحؼ في المصرية في تشكيؿ رأم الصفكة نحك القضايا 
المصرية العامة، كذلؾ عبر التعرؼ عمى االتجاه السائد لدل الصحؼ المصرية مف خبلؿ 

 معالجاتيا الصحفية حكؿ القضايا العامة، كمدل تأثير ىذه المعالجة عمى الصفكة المصرية.
كصفية، كاستخدـ الباحث منيج المسح اإلعبلمي، كاستخدـ أداة تحميؿ المضمكف  كىي دراسةه 

كاستمارة صحيفة االستقصاء، كعينة الدراسة التحميمية ىي صحؼ األىراـ كالكفد كالمصرم 
اختيارىـ بطريقة  مف الصفكة المصرية، تـ فردان  ََِنة الدراسة الميدانية فكانت ا عيٌ اليكـ، أمٌ 

 نة العمدية، معتمدان عمى نظرية دكامة الصمت.العي
 كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدارسة:

احتؿ المقاؿ الصحفي الترتيب األكؿ بيف الفنكف الصحفية المتابعة لدل الصفكة - أ
 المصرية، كىك ما اتفؽ مع نتائج الدراسة التحميمية التي بٌينت أنو أكثر الفنكف استخدامان 

 صحؼ الدراسة. في العامةضايا قلمعالجة ال
 % مف محتكل صحؼ الدراسة حكؿ القضايا العامة، اٌتسـ باالتجاه المعارض.ٖ.ُٔ- ب
أدركت الصفكة المصرية إلى حدو كبير اتجاىات الصحؼ المصرية تجاه القضايا - ت

 العامة.
 

                                                           

 بدير، دكر الصحؼ المصرية في تشكيؿ رأم الصفكة نحك القضايا العامة: دراسة تحميمية كميدانية. (ُ)
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 :(ُ)(ـَُُِالنبي ) عبددراسة   -ٖ

ة الخاصة بأخبلقيات الممارسة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل التزاـ الصحؼ المصري
الصحفية، كانعكاسات ذلؾ كتأثيره عمى النخبة المصرية، كمدل معرفتيـ بأخبلقيات الممارسة 

 الصحفية، كمدل أىمية أخبلقيات الممارسة الصحفية مف كجية نظر النخبة المصرية.
ستخدـ أداة كا المقارف،كىي دراسة كصفية، كاستخدـ الباحث منيج المسح اإلعبلمي كالمنيج 

نة الدراسة التحميمية ىي صحيفة المصرم تحميؿ المضمكف كاستمارة صحيفة االستقصاء، كعيى 
مف النخبة المصرية، تـ اختيارىـ فردان  َُٓاليكـ كالدستكر، أما عينة الدراسة الميدانية فكانت 

 عمدية، معتمدان عمى نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـبطريقة العينة ال
 ـ النتائج التي تكصمت ليا الدارسة:كمف أى

تجاكزت الصحؼ المصرية الخاصة أخبلقيات الممارسة الصحفية في مكضكعاتيا بنسبة -أ 
 %.ُ.ٖٖ%، في مقابؿ التزاميا فيما نسبتو ٕ.ُُ

تعتبر النخبة المصرية أف عدـ انتياؾ حركة الحياة الخاصة، في مقدمة أخبلقيات -ب 
 الممارسة الصحفية.

 
 :(ِ)(ـََِّراكم )الطيدراسة   -ٗ

لممعمكمات لدل  ة تشكيؿ كسائؿ اإلعبلـ المختمفة مصدران دفت الدراسة إلى التعرؼ عمى حقيقى
الصفكة الفمسطينية أثناء األزمات، ككذلؾ التعرؼ عمى مدل ثقة الصفكة الفمسطينية في ىذه 

  الكسائؿ.
ستمارة صحيفة كصفية، كاستخدـ الباحث منيج المسح اإلعبلمي كاستخدـ ا كىي دراسةي 

اختيارىـ  مف الصفكة الفمسطينية، تـ فردان  ََِاالستقصاء، كعينة الدراسة الميدانية كانت 
 نة العمدية، كاستخدـ الباحث نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ.بطريقة العيٌ 

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدارسة:
 لممعمكمات. االنترنت كمصدرو  لدل الصفكة الفمسطينية عمى ده متزاي ىناؾ اعتماده - أ
ا الصفكة الفمسطينية عميو، تبلى مدي تعت الصدارة كمصدرو حتمت المكاقع اإللكتركنية ا- ب

 الفضائيات العربية كاألجنبية، كجاءت اإلذاعات أخيران.
                                                           

صر نحك عبد النبي، انعكاسات الممارسة الصحفية بالصحؼ المصرية الخاصة عمى اتجاىات النخبة في م (ُ)
 .حرية الصحافة

 ء األزمات.الطيراكم، اعتماد الصفكة الفمسطينية عمى كسائؿ اإلعبلـ أثنا (ِ)
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أفراد الصفكة الفمسطينية التجاىات سياسية أكثر ثقة في كسائؿ اإلعبلـ المحمية ينتمي - ت
 يف مف ذات العينة.مقارنة بغير المنتم

 
 المحكر الثاني/ دراسات اإلعالـ كاالنقساـ الفمسطيني:

 .(ُ)(ـَُِٓأبك ماضي )دراسة  -َُ
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ العكامؿ المؤثرة عمى األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ 

كمعرفة أىـ في الصحؼ اليكمية الفمسطينية أثناء معالجتو لقضايا االنقساـ الفمسطيني، 
 المعكقات التي كاجيتو أثناء الحصكؿ عمى المعمكمات.

كىي دراسة كصفية تحميمية، كاستخدمت الباحثة منيج الدراسات المسحية كفقا ألسمكب مسح 
أساليب الممارسة اإلعبلمية، كتـ استخداـ أداتي صحيفة االستقصاء كتحميؿ المضمكف في 

انب المنيج المقارف، كقد أجرت الباحثة دراستيا التحميمية الدراستيف الميدانية كالتحميمية، إلى ج
ـ ََِٕ/ٕ/ُْعمى صحيفتي الحياة الجديدة كفمسطيف اليكميتيف، كامتدت العينة الزمنية مف 

ـ، كتـ اختيارىا كفقا ألسمكب األسبكع الصناعي، فيما تـ اختيار عينة ََِٗ/ٕ/ُْحنى 
غزة  ؿ مفباالتصا قائمان  ّٗ ؿ، حيث تـ الكصكؿ ؿألسمكب المسح الشام الدراسة الميدانية كفقان 
 كاعتمدت الباحثة عمى نظرية حارس البكابة. ة،كالضفة الغربية المحتم

   كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدارسة:
% مف المبحكثيف بأف السياسة التحريرية لممؤسسة ال تسمح بالنقد المباشر ْٓ.ٕٓرأم - أ

 لمنظاـ السياسي المكالية لو.
المستخدمة مف قبؿ صحيفتي الدراسة، عممان أف المغة ىناؾ تفاكت في طبيعة المغة - ب

 التحريضية األكثر استخدامان.
أبرز العكامؿ المؤثرة عمى القائـ باالتصاؿ ىك االنتماء كاالتجاه الفكرم تبله السياسات - ت

  التحريرية ثـ نمط الممكية.
 
 
 
 

                                                           

أبك ماضي، العكامؿ المؤثرة عمى األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ في تغطية قضية االنقساـ الفمسطيني:  (ُ)
 دراسة تحميمية كميدانية مقارنة.
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 .(ُ)(ـَُِٓ)عيسى دراسة  -ُُ
قياس مدل فاعمية استخداـ نشطاء المجتمع الفمسطيني لكسائؿ اإلعبلـ اسة إلى ىدفت ىذه الدر 

 .الجديد في الدعكة إلى فعاليات إنياء االنقساـ
صحيفة  ةكتـ استخداـ أدا، منيج الدراسات المسحيةفييا  الباحث ، كاستخدـكصفية كىي دراسةه 

 ََُائية يسيرة تكٌكنت مف عمى عينة عشك  الميدانية واستدر  الباحث لاالستقصاء، كقد أجر 
مستخدمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي الذيف ساىمكا في الدعكة لفعاليات أنياء ناشطو مف 

 ـ.َُُِمايك ِٓـ حتى َُُِمايك  ُْاالنقساـ، كتـ تطبيؽ الدراسة في الفترة بيف 
   كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدارسة:

شطيف مقارنة ببقية مكاقع التكاصؿ االجتماعي، احتؿ الفيس البكؾ صدارة استخداـ النا - أ
 في الدعكة لفعاليات إنياء االنقساـ.

س نشطاء التكاصؿ االجتماعي أثران إيجابيان مف خبلؿ استخداميـ لكسائؿ اإلعبلـ لم - ب
 الجديد.

رأل المبحكثكف أف أىـ المعكقات التي كاجيتيـ ىي تشتت الجيكد كاقتصارىا عمى  - ت
 لتنسيؽ.الجيك الفردية كضعؼ ا

 
 .(ِ)(ـَُِْأبك مزيد )دراسة   -ُِ

ىدفت ىذه الدراسة إلى رصد كتحميؿ الخطاب الصحفي الفمسطينية نحك قضية المصالحة 
كرصد الصفات كاألدكار المنسكبة إلى القكل الفاعمة كالكقكؼ عمى أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ 

 بيف خطاب صحيفتي الحياة الجديدة كفمسطيف.
حميمية، كاستخدمت منيج تحميؿ الخطاب، كمنيج الدراسات المسحية، كىي دراسة كصفية ت

كمنيج دراسات العبلقات التبادلية، كتـ استخداـ أداتيف ىما استمارة تحميؿ الخطاب الصحفي 
ـ حتى ََِٗ/ِ/ُُكصحيفة االستقصاء، حيث امتدت عينة الدراسة التحميمية مف 

يدانية بأسمكب العينة العمدية، كاستخدمت المـ، فيما تـ اختيار عينة الدراسة َُِِ/ِ/ُِ
 الباحثة نظريتي حارس البكابة كالتأطير اإلعبلمي.

   كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدارسة:

                                                           

 استخداـ النشطاء الفمسطينييف لكسائؿ اإلعبلـ الجديد في الدعكة إلنياء االنقساـ: دراسة ميدانية.، عيسى (ُ)
 الخطاب الصحفي الفمسطيني نحك قضية المصالحة الفمسطينية: دراسة كصفية.أبك مزيد،  (ِ)



11 


الحياة الجديدة،  صحيفة في كاف حضكر الحككمة في قطاع غزة كحركة حماس سمبيان - أ
 مسطيف.فصحيفة في  ككذلؾ حضكر السمطة الفمسطينية كحركة فتح سمبيان 

اتفقت صحيفتا الدراسة عمى إطبلؽ صفات سمبية عمى الكاليات المتحدة األمريكية - ب
 كاالحتبلؿ االسرائيمي.

مف العكامؿ المؤثرة في  عد  التكجو األيدلكجي لمكاتب يي  اتفاؽ القائـ باالتصاؿ عمى أفٌ - ت
  تشكيؿ المكاقؼ تجاه قضية المصالحة.

 
 :(ُ)(ـَُِّجراد )دراسة  -ُّ

ارسة إلى تسميط الضكء عمى دكر اإلعبلـ االلكتركني الفمسطيني كتفسير الكيفية التي ىدفت الد
تعاممت بيا المكاقع االلكتركنية مع ممفات االنقساـ الفمسطيني، كمدل التزاميا بأخبلقيات المينة 

 كالرسالة المعمنة مف قبميما لممجتمع.
عمى أداة تحميؿ  معتمدةن  المنيج المسحي، ةكىي دراسة كصفية، حيث استخدمت الباحث

مف جية تمثيؿ حركة  ،كفتح ميديا نة الدارسة عمى مكقعي فمسطيف برسالمضمكف، كطيٌبقت عيٌ 
فتح كمكقعي المركز الفمسطيني لئلعبلـ كالمكقع الرسمي لحركة حماس لتمثيؿ حركة حماس، 

ـ، َُِّ/ْ/ٕحتى  ـَُِّ/ّ/ِٓفي الفترة الزمنية المرتبطة بإحدل جمسات المصالحة 
 األجندة. ة في دارستيا عمى نظرية ترتيبكاعتمدت الباحث

 :كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدارسة
المكاقع االلكتركنية اإلعبلمية التابعة لحركتي حماس كفتح بشكؿ سمبي في ساىمت - أ

 تأجيج االنقساـ الفمسطيني.
في مكادىا اإلعبلمية،  المكاقع االلكتركنية اإلعبلمية التابعة لحركتي حماس كفتحتفتقر - ب

 إلى آليات تعزيز كتحقيؽ المصالحة الفمسطينية.
كسائؿ اإلعبلـ اإللكتركنية التابعة لحركتي فتح كحماس في مكادىا اإلعبلمية نحك تتجو - ت

 تعزيز الفصائمية لدل منتسبييا.
 
 
 

                                                           

جراد، معالجة المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية لحركتي فت كحماس ألزمة االنقساـ السياسي الفمسطيني: دراسة  (ُ)
 تحميمية.
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 :(ُ)(ـَُُِداككد )دراسة  -ُْ
الصحفية مف خبلؿ الكشؼ عف مف األىداؼ السياسية ك  ىدفت الدارسة إلى تحقيؽ عددو 

مبلبسات األزمة التي عصفت بالنظاـ السياسي الفمسطيني كتحميميا، كمعرفة مدل تأثره 
بالنكاحي السياسية كاألمنية كالجغرافية كالنفسية، فما فييا كاقع الحريات الصحفية كاإلعبلمية 

 .ـََِٖحتى  ـََِٔالتي مرت بيا الساحة الفمسطينية خصكصا في الفترة مف 
مف المنيج المسحي كالتاريخي كالمقارف،  كصفية، حيث اعتمد الباحث عمى كؿ   كىي دراسةي 
 ـََِٔأداتي صحيفة االستقصاء كالمقابمة المعٌمقة، حيث اختار الباحث الفترة مف  مستخدمان 
 زماني لدراستو. كحدو  ـ،ََِٖحتى 

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدارسة:
قة جدلية بيف غياب الديمقراطية ككجكد حالة مف الفكضى األمنية ىناؾ عبل تبٌيف أفٌ - أ

 كاالقتتاؿ مف ناحية كبيف الصحافة كالحريات اإلعبلمية مف ناحية أخرل.
اإلعبلـ الرسمي الفمسطيني لفصيؿ معيف، كحاؿ األجيزة األمنية كمختمؼ ع ك ضخ- ب

مف مينية كفاعمية  كزارات كدكائر السمطة كالمنظمة، كلبرامج حزبية، مما أضعؼ كثيرا
 ىذا اإلعبلـ، كعزلو عف المكاطف.

دخكؿ النظاـ السياسي الفمسطيني في حالة مف االزدكاجية، اإلشكاالت القانكنية عزز - ت
 كالسياسية في المجتمع الفمسطيني.

 
 .(ِ)(ـََِٗدراسة طكماف )-ُٓ

لتي نشرتيا كسائؿ ىدفت الدارسة إلى الكشؼ عف الدكر الحقيقي لمرسالة اإلعبلمية الفمسطينية ا
 اإلعبلـ خبلؿ فترة االنقساـ، كاألثر الذم تركتو عمى الطمبة الجامعييف.

كقد استخدمت أداة  المنيج التاريخي التحميمي، ة عمىالباحث كاعتمدتكىي دراسة كصفية، 
مبحكثان مف جامعات األزىر  ُٗٔحيث تـ إجراء الدراسة عمى عينة مف  صحيفة االستقصاء،

 .ـََِٗحتى  ـََِٔ، في الفترة مف دس المفتكحة كالجامعة اإلسبلميةكاألقصى كالق
 :كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدارسة

                                                           

-ََِٔقطاع غزة الصراع السياسي الفمسطيني كأثره عمى حرية الصحافة في الضفة الغربية ك  داككد، (ُ)
 : دراسة مسحية.ََِٕ

 : دراسة ميدانية.ََِٕ-ََِٔطكماف، كسائؿ اإلعبلـ الفمسطيني كأثرىا في االنقساـ السياسي  (ِ)
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انقسمت كسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية األمر الذم زاد مف التكتر عمى الساحة الداخمية، - أ
 فيما التزمت الكسائؿ غير المنتمية ألطراؼ االنقساـ بالحياد السمبي.

ىات السياسية داخؿ المجتمع الفمسطيني شكمت سببا رئيسيا في تمزيؽ تعدد االتجا- ب
 الجسد اإلعبلمي الفمسطيني كتشتيتو.

كسائؿ اإلعبلـ الفمسطيني رسخت االنتماء الحزبي، كما أف الثقافة اإلعبلمية التي تبنتيا - ت
 الكسائؿ اإلعبلمية الفمسطينية خبلؿ فترة االنقساـ كانت ثقافة سياسية حزبية.

 
 .(ُ)(ـََِٗخمؼ )دراسة  -ُٔ

ىدفت الدارسة إلى رصد ظاىرة الشائعة كتفسيرىا في الصحافة الحزبية الفمسطينية كأثرىا عمى 
 عمى النسيج الداخمي كالسمـ األىمي. اتعئشاىذه ال التنمية السياسية، كتحميؿ أثر

حميؿ عمى أداتي ت كىي دراسة كصفية، كاستخدـ الباحث في دارستو منيج المسح معتمدان 
مت عينة الدارسة في صحيفتي الكرامة كالرسالة في الفترة الزمنية بيف المضمكف كالمقابمة، كتمثٌ 

 ـ.ََِٕ/ٓ/َّـ حتى ََِٕ/ُ/ُ
    كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدارسة:

نشر الصحافة الحزبية الفمسطينية لشائعات تحريضية حكؿ المؤسسات العامة كالكزارات - أ
 .مؤسسات كأربكيا كأعاؽ عمميا بؿ كجعميا مستيدفة أحياناى بسمعة تمؾ ال مٌس 

 مدنيو  لمجتمعو  حيكيةو  مف األىمية لمستمزمات تكفير بيئةو  لـ تعًط صحيفتا الدارسة كثيران - ب
قادر عمى التقدـ، بؿ عممتا عمى تأجيج األكضاع الداخمية كرسختا الفرقة الداخمية  نشطو 

الكطنية المشتركة عندما كثر اعتمادىما عمى  ؼ الحياة السياسية حكؿ القكاسـار بيف أط
 المعمكمات المضٌممة كاإلشاعات.

، إال أف الصحافة الحزبية الفمسطينية لـ تكلي اىتماما القاىرةعمى الرغـ مف تكقيع اتفاؽ - ت
نما استمرت بنفس السياؽ.  لذلؾ، كا 

 

                                                           

خمؼ، اعتماد النخبة الصحافية الحزبية الفمسطينية عمى اإلشاعة كأثرىا عمى التنمية السياسية في الضفة  (ُ)
 نمكذجا.الغربية كقطاع غزة: حركتا فتح كحماس 
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 مكقع الدراسة مف الدراسات السابقة:
كالتعرؼ عمى بينيتيا مف حيث أنكاع البحكث كالمناىج مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة 

التكٌصؿ إلييا، تبٌيف لمباحث أٌف مكقع  النتائج التي تـٌ  كاألساليب كاألدكات المستخدمة، كذلؾ أىـٌ 
 ىذه الدراسة بالنسبة لمدراسات السابقة كالتالي:

 أكجو الشبو كاالختالؼ مع الدراسات السابقة: -ُ
 نكع الدراسة: . أ

 .تعمؽ بكقكعيا ضمف البحكث الكصفيةدراسة مع جميع الدراسات السابقة فيما ياتفقت ىذه ال
 منيج الدراسة: . ب

استخدمت ىذه الدراسة منيجان كاحدان كىك منيجي المسح، ما اتفؽ مع عدًد كبيًر مف الدراسات 
( كدراسة )أبك ماضي، ـَُِْ( كدراسة )الصكفي كالبرييي، ـَُِٓمثؿ: دراسة )قكطة، 

ىج مثؿ في حيف استخدمت بعض الدراسات عدة منا (،َُِٓسة )عيسى كدرا (،ـَُِٓ
منيج المسح كالمنيج المقارف، كدراسة  فييا استخدـ الباحث التي (،ـَُِِدراسة )بسيكني، 

(، المنيج ـََُِ(، استخدمت منيجان كصفيان تحميميان، كاستخدـ )طكماف، ـَُِِ)عمير، 
، فقد استخدمت إلى جانب منيج المسح منيجي (ـَُِّالتاريخي، أٌما دراسة )أبك مزيد، 

 تحميؿ الخطاب كالعبلقات المتبادلة.
 األدكات المستخدمة: . ت

دراسة )أبك  بو معاستخدمت الدراسة أداتي االستقصاء كتحميؿ المضمكف كىك ما تتفؽ 
 .(ََِٗـ( ك )خمؼ، ـََِّ( ك )أبك مزيد، ـَُُِ( ك )بدير، ـَُِٓماضي، 

(، ك ـَُِٓ(، ك )بربخ، ـَُِٓف الدراسات مثؿ )أبك قكطة، كتختمؼ في ذلؾ مع عدد م
 كالتي استخدمت أداة االستبامة فقط. (،َُِٓكدراسة )عيسى  (،ـَُِِ )الشبؿ،

الدراسة األكلى التي تجمع بيف الدراستيف  -حسب عمـ الباحث–كتيعتبر ىذه الدراسة 
فمسطينية اليكمية لبلنقساـ التحميمية كالميدانية، في إطار دراسة مكضكع معالجة الصحؼ ال

 كتقييـ اتجاىات النخبة الفمسطينية ليذه المعالجة.
 النظرية المستخدمة: . ث

(، ك ـَُِْ ،استخدمت الدراسة نظرية ترتيب األجندة كىك ما تتفؽ بو )الصكفي كالبرييي
(، كالتي ـَُِْ ،(، كتختمؼ في ذلؾ مع )أبك مزيدـَُِّ ،)جراد(، كـَُُِ ،)بدير

 ،رية حارس البكابة كالتأطير اإلعبلمي، ككذلؾ تختمؼ مع دراسة )بديراستخدمت نظ
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(، ـَُِٓ ،(، كالتي استخدمت نظرية دكامة الصمت، كذلؾ مع دراسة )أبك ماضيـَُُِ
 كالتي استخدمت نظرية حارس البكابة.

 نة الزمنية:مجتمع الدراسة كالعيٌ  . ج
 ليكمية كتـ تحميؿ عينة مفالصحؼ الفمسطينية ا يتمٌثؿ مجتمع الدراسة التحميمية في

(، ـَُِْ ،ما تتفؽ فيو مع دراسة )أبك مزيد صحيفتي الحياة الجديدة كفمسطيف، كىك
(، مع االختبلؼ في المدة الزمنية، فيما تختمؼ في ذلؾ مع ـَُِٓ ،كدراسة )أبك ماضي

( التي ـَُُِ ،بديرأداة تحميؿ المضمكف، مثؿ دراسة )بقية الدراسات التي استخدمت 
 مت عينتيا في صحؼ األىراـ كالكفد كالمصرم اليكـ.تمث

 ،قكطةكتمٌثؿ مجتمع الدراسة الميدانية في النخبة الفمسطينية كىك ما يتفؽ مع دراسة )أبك 
 (.ـَُِِ ،عمير)(، كـَُِِ ،(، ك)الشبؿـَُِٓ ،بربخ(، ك)ـَُِٓ

 حدكد االستفادة مف الدراسات السابقة:
الفكائد مف خبلؿ استطبلعو لمدراسات السابقة التي عثر  مف استطاع الباحث الحصكؿ عمى عددو 

 عمييا كالقريبة مف مجالو البحثي، حيث تمٌكف مف:
 التعرؼ عمى المنيج المناسب لمدراسة، إضافةن إلى األسمكب كاألدكات المناسبة. -ُ
 تحديد المشكمة كصياغتيا بشكؿو عممي دقيؽ. -ِ
 ء الدراسة الميدانية عمييا.المساعدة في اختيار كتحديد العينة التي تـ إجرا -ّ
 تي الدراسة التحميمية كالميدانية، كاالستفادة منيا في تصميميما.أدا التعرؼ عمى -ْ
 االستفادة مف اإلطار المعرفي لمدراسات السابقة، لمتعرؼ عمى المباحث كالفصكؿ المناسبة. -ٓ
 التعرؼ عمى المراجع العممية المتعٌمقة بمكضكع الدراسة. -ٔ
 ات السابقة في مناقشة النتائج كمقارنة نتائجيا بنتائج ىذه الدراسة. االستعانة بالدراس -ٕ
 

 ثانيان: االستدالؿ عمى المشكمة:
قاـ الباحث بإجراء دراستيف استكشافيتيف، مف أجؿ التعٌرؼ عمى اتجاىات النخبة الفمسطينية نحك 

 معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية االنقساـ.
 الدراسة التحميمية: -ُ
األياـ كالحياة الجديدة ريت الدراسة االستكشافية عمى عٌينة عشكائيةو منتظمةو مف صحؼ أيج

مف الشير بطريقًة  ِِ، كتـ اختيار يكـ أعداد لكؿ صحيفة ٔبكاقع  عددنا ُٖبمغت  كفمسطيف
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نتائج ـ، كفيما يمي أبرز َُِٓالقرعة )يناير، فبراير، أبريؿ، يكليك، أكتكبر، ديسمبر( لعاـ 
 االستكشافية: الدراسة

مكضكعان، كاف أكثرىا في صحيفة فمسطيف  ِٗاالنقساـ في صحؼ الدراسة  قضايابمغ عدد - أ
%، ثـ صحيفة األياـ بنسبة ٔ.ِٕ%، ثـ صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ِ.ْٖبنسبة 
ِْ.ُ.% 

االنقساـ في صحؼ  قضايااحتٌؿ التقرير الصحفي المرتبة األكلى مف حيث استخدامو في - ب
%، فيما تـ استخداـ المقاؿ ْ.ّْ%، ثـ الخبر الصحفي بنسبة ّ.ُْنسبة الدراسة ب

 %.ْ.ّ%، كتـ استخداـ فف الكاريكاتير في مرةو كاحدةو بنسبة ٔ.َِالصحفي بنسبة 
%، ُ.ِٔاالنقساـ بنسبة  بقضايااعتمدت صحؼ الدراسة عمى المراسؿ كمصدر خاص - ت

 %.ُ.ِْالكتاب بنسبة  %، كعمىٖ.ُّفيما اعتمدت عمى ككاالت األنباء بنسبة 
%، في ٔ.ِٕاعتمدت صحؼ الدراسة عمى مصادر خاصة مف الحككمة في راـ اهلل بنسبة - ث

% اعتمدت فييا عمى الحككمة في غزة، فيما اعتمدت عمى الفصائؿ ِ.ُٕمقابؿ 
 %.ِ.ْٖمكضكعان لـ تذكر فييا مصادر أكلية بنسبة  ُْ%، كجاء ٗ.ٔالفمسطينية بنسبة 

%، ٖ.ٕٓاالنقساـ بنسبة  قضاياسة صفحاتيا الداخمية في معالجة استخدمت صحؼ الدرا- ج
%، كاستخدمت الصفحة األخيرة بنسبة ِ.ُٕفيما استخدمت صفحتيا األكلى بنسبة 

ٔ.ٗ.% 
جاءت حركة فتح أكالن فيما يرتبط بالشخصيات المحكرية التي اعتمدت عمييا صحؼ - ح

ثـ الشخصيات المستقمة  %،ٗ.ّٕ%، كجاءت حماس بنسبة ّ.ُْبنسبة  كذلؾالدراسة، 
 %.ٖ.ُّشخصيات أخرل بنسبة  كأخيران %، ٖ.ُّبنسبة 

 الدراسة الميدانية: -ِ
( فردان مف النخبة َّعينة عشكائيةن بسيطةن قكاميا ) الدراسة الميدانية عمى الباحث أجرل

( مف َُ( مف النخبة السياسية، ك )َُالفمسطينية في قطاع غزة، كانقسمت ىذه العينة إلى )
( مف النخبة األكاديمية، كفيما يمي أبرز النتائج التي تكصمت إلييا َُبة اإلعبلمية، ك )النخ

 الدراسة االستكشافية:
 %،ّ.ّٓ ياصحيفة فمسطيف، فيما يتابع فياالنقساـ  قضايا% مف المبحكثيف َٖيتابع - أ

 ، في صحيفة الحياة الجديدة.%َْمف المبحكثيف في صحيفة األياـ، ك
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% مف المبحكثيف َٖاالنقساـ في صحؼ الدراسة، اختار  قضاياع متابعة فيما يتعمؽ بدكاف- ب
% التعرؼ عمى مكقؼ الصحيفة، فيما ٕ.ْٔالتفكير في مضاميف المعالجة اإلخبارية، ك

 %.َْاالنقساـ نسبة  قضيةاختار التعرؼ عمى آخر التطكرات في 
جية نظر المبحكثيف، فيما يرتبط بأبرز قضايا االنقساـ التي تعالجيا صحؼ الدراسة مف ك - ت

%، ثـ الحريات َٕ%، كجمسات المصالحة بنسبة ّ.ّٕجاءت أزمة الكيرباء بنسبة 
% إغبلؽ ٕ.ّٔ%، كاختار ّ.ّْ%، يمييا حككمة التكافؽ بنسبة ٕ.ٔٓالعامة بنسبة 

%، كجاء كؿ مف القطاع ٕ.ِٔ بنسبةالقطاع الصحي تبلىا % معبر رفح، ك َّالمعابر، ك
أشخاص الفعاليات الجماىيرية  ْ%، كاختار ّ.ِّلمجتمعية بنسبة التعميمي كالمصالحة ا

 %.ّ.ُّبنسبة 
االنقساـ متكسطة،  بقضايا% مف المبحكثيف أف درجة اىتماـ صحؼ الدراسة ٕ.ٔٔيرل - ث

% مف العينة بأف درجة ّ.ّ% يركف أف درجة االىتماـ عاليةن، فيما يرل ّ.ِّفي مقابؿ 
 نيا منخفضةه جدا كمثميـ يركف أنيا منخفضة.االىتماـ عاليةن جدا كمثميـ يركف أ

 بقضاياالمبحكثيف أف صحيفة فمسطيف ىي األكثر اىتمامان  مف% َٓيعتقد ما نسبتو - ج
% بأف صحيفة َِ% بأٌف صحيفة األياـ ىي األكثر اىتمامان، كَّاالنقساـ، فيما يرل 

 الحياة الجديدة ىي األكثر اىتمامان.
متكسطةو بمضاميف معالجة صحؼ الدراسة لقضية  % مف المبحكثيف عف ثقةو ٕ.ْٔأعرب - ح

% َُ% يجدكف أف ثقتيـ عالية، كّ.ُّ% أف ثقتيـ منخفضةه، كَّاالنقساـ، فيما أٌكد 
 ثقتيـ منخفضة جدا.

% مف المبحكثيف، بأف اتجاه معالجة صحؼ الدراسة لقضية االنقساـ سمبي، ّ.ّٔيرل - خ
 % بأف اتجاه المعالجة ايجابي.ّ.ّ % بأف اتجاه المعالجة محايد، كيرلّ.ّّفيما يرل 

 فيما يتعمؽ بمعايير المعالجة كالقيـ المينية: - د
% بأف المعالجة منخفضة جدا، كيرل مثميـ بأنيا َّمف حيث المكضكعية، يرل  ُ/د

% بأف المكضكعية عالية، َُ% أف المكضكعية متكسطة، فيما يرل ٔ.ِٔمنخفضة، فيما يرل 
 ة جدا.% بأف المكضكعية عاليّ.ّكيرل 

% بأنيا منخفضة، فيما يرل َّ% بأنيا متكسطة، كيرل َْمف حيث الكفاية، يرل  ِ/د
 % بأنيا عالية.ّ.ُّ% بأنيا منخفضة جدا، فيما يرل ٔ.ُٔ

% بأنيا متكسطة، كيرل َّ% بأنيا منخفضة، فيما يرل ٔ.ّٔمف حيث الشمكلية، يرل  ّ/د
 % بأنيا منخفضة جدا كمثميـ بأنيا عالية.ٔ.ُٔ
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% بأنيا منخفضة جدا، ّ.ِّ% بأنيا متكسطة، كيرل َْمف حيث التنكع كالتعدد، يرل  ْ/د
 % بأنيا عالية.ٔ.ُٔ% بأنيا منخفضة، كيرل َِكيرل 

% بأف َٔاالنقساـ في اتجاىات العينة نحك القضية، يرل  قضايافيما يتعمؽ بدرجة تأثير - ذ
 % عاؿ.ّ.ّ% منخفض، ٕ.ُٔالدرجة متكسطة، فيما يرل 

عمؽ برأم النخبة الفمسطينية بأبرز السمبيات في معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية، فيما يت- ر
أف أبرز الجكانب تكمف في التبعية الحزبية مف حيث السياسة  الفمسطينية رأت النخبة

التحريرية كجنكح الصحؼ نحك االلتزاـ بأجندة حزبية محددة، كبالتالي فقداف الحيادية في 
بشكؿ كاضح كفقداف المكضكعية، إضافة إلى عدـ تكفر معمكمات أك  الطرح ككجكد التحٌيز

الميؿ إلخفائيا في حؿ تعارضت كأجندة الصحيفة، كذلؾ فإف الرفض المطمؽ لكجية النظر 
األخرل كاستبعادىا مف السمبيات الميمة في معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية 

 ممصالح العامة.االنقساـ، ما يتسبب في عدـ مراعاة حقيقية ل
المبحكثكف أف زيادة الكعي بقضية االنقساـ جاءت في مقدمة اإليجابيات في معالجة  يرل - ز

صحؼ الدراسة ليذه القضية، تبلىا إمكانية التأثير عمى صٌناع القرار الفمسطيني مف خبلؿ 
االستحضار الدائـ لمقضية، ككذلؾ عرض المشكبلت الناجمة عف االنقساـ كخصكصا 

عمى البعد اإلنساني السمبي الستمراره، كذلؾ يمكف التعرؼ عمى مختمؼ كجيات التركيز 
 النظر عبر اإلحاطة بمفردات معالجة الصحؼ الفمسطينية المحمية لقضية االنقساـ

كانت أىـ اقتراحات المبحكثيف لتطكير معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية - س
الجكانب تكمف في ضركرة االعتماد عمى كتٌاب االنقساـ، رأت النخبة الفمسطينية أف أبرز 

االنقساـ، كأف تككف المعالجة مينية، كقائمة عمى المصمحة  قضيةمستقميف في تحميؿ 
المجتمعية كمنطمقة مف المسئكلية الكطنية كاألخبلقية كاالجتماعية التي يجب أف ينطمؽ 

بدؿ االكتفاء  منيا الصحفي خبلؿ عممو، كأف يتـ التركيز عمى بحث حمكؿ لممشكمة
 بالتعٌمؽ في تفاصيميا. 

 
 ثالثان: مشكمة الدراسة:

تتمثؿ مشكمة الدراسة في معرفة اتجاىات النخبة الفمسطينية نحك معالجة الصحؼ الفمسطينية 
اليكمية لقضية االنقساـ، كمعرفة دكافعيـ لمطالعة المكضكعات الخاصة باالنقساـ في ىذه 

االنقساـ التي يطالعكنيا، كمدل رضاىـ عف معالجة لمعرفة أىـ قضايا  الصحؼ، إضافةن 
الصحؼ الفمسطينية اليكمية لمقضية، باإلضافة إلى التعرؼ عمى أىـ قضايا االنقساـ التي 
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عالجتيا الصحؼ الفمسطينية اليكمية، كأىـ الفنكف الصحفية التي عالجت ىذه القضية، كمدل 
 اىتماـ ىذه الصحؼ بمعالجة قضية االنقساـ.

 أىمية الدراسة: رابعان:
 تتمٌثؿ أىمية الدراسة في النقاط التالية:

 خطكرة قضية االنقساـ بالنسبة لممجتمع الفمسطيني كتأثيرىا السمبي عمى القضية الفمسطينية. -ُ
محدكدية الدراسات التي تناكلت الجانب التقييمي لدكر الصحؼ الفمسطينية اليكمية في  -ِ

 معالجة قضية االنقساـ.
ـ الفمسطيني في القضايا فمسطينية كدكرىا الكبير في تكجيو الرأم العاتأثير النخبة ال -ّ

 ة الدراسات التي ربطت النخبة الفمسطينية بقضي االنقساـ.المصيرية، كقمٌ 
أىمية التعرؼ عمى تقييـ النخبة الفمسطينية الميني كالمكضكعي لمعالجة الصحؼ  -ْ

 الفمسطينية اليكمية لقضية االنقساـ.
 

 لدراسة:خامسان: أىداؼ ا
قٌسـ الباحث أىداؼ الدراسة إلى قسميف أساسييف، كىما أىداؼ الدراسة التحميمية كأىداؼ 

 الدراسة الميدانية:
 أ/ أىداؼ الدراسة التحميمية:

 االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية. ترتيب أكلكيات قضاياالتعرؼ عمى  -1
 ية اليكمية.معرفة مصادر مكضكعات قضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطين -2
الفنكف الصحفية التي تناكلت مكضكعات قضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية  رصد -3

 اليكمية.
الكشؼ عف كسائؿ اإلبراز المستخدمة في مكضكعات قضية االنقساـ في الصحؼ  -4

 الفمسطينية اليكمية.
 ب/ أىداؼ الدراسة الميدانية:

ت قضية االنقساـ في الصحؼ التعرؼ عمى مدل متابعة النخبة الفمسطينية لمكضكعا -1
 الفمسطينية اليكمية.

معرفة دكافع النخبة الفمسطينية في متابعة مكضكعات قضية االنقساـ في الصحؼ  -2
 الفمسطينية اليكمية.

 معرفة أىـ قضايا االنقساـ التي تتابعيا النخبة الفمسطينية في الصحؼ الفمسطينية اليكمية. -3
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ينية لممكضكعات التي تعالج قضية االنقساـ في متابعة النخبة الفمسطالكشؼ عف طبيعة  -4
 الصحؼ الفمسطينية اليكمية.

معرفة اإليجابيات كالسمبيات التي تراىا النخبة الفمسطينية في معالجة الصحؼ الفمسطينية  -5
 اليكمية لقضية االنقساـ.

التعرؼ عمى اقتراحات النخبة الفمسطينية بخصكص دكر الصحؼ الفمسطينية في معالجة  -6
 يا الكطنية.القضا

 
 سادسان: تساؤالت الدراسة:

قٌسـ الباحث تساؤالت الدراسة إلى قسميف أساسييف كىما تساؤالت الدراسة التحميمية كتساؤالت 
 الدراسة الميدانية:

 أ/ تساؤالت الدراسة التحميمية:
 أكلكيات الصحؼ الفمسطينية لقضايا االنقساـ؟ما ترتيب  -1
في معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية ما المصادر الصحفية التي استخدمت  -2

 االنقساـ؟ 
ما المصادر األكلية التي استعانت بيا الصحؼ الفمسطينية اليكمية في معالجة قضية  -3

 االنقساـ؟
ما الفنكف الصحفية التي استخدمتيا مكضكعات قضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية  -4

 اليكمية؟
 ؼ الفمسطينية اليكمية؟االنقساـ في الصح قضاياما مكقع نشر  -5
 االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية؟ قضاياما أنكاع العناكيف المستخدمة مع  -6
 ما كسائؿ اإلبراز في مكضكعات قضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية؟ -7
 االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية؟ لقضاياما أنكاع الصكر المصاحبة  -8

 الميدانية:ب/ تساؤالت الدراسة 
 الفمسطينية لمصحؼ الفمسطينية اليكمية؟ ةما مدل متابعة النخب -1
 الفمسطينية لمصحؼ الفمسطينية اليكمية؟ ةما أسباب عدـ متابعة بعض النخب -2
الفمسطينية بدالن مف الصحؼ الفمسطينية  ةالنخب يمجأ إلييا بعضما الكسائؿ البديمة التي  -3

 اليكمية؟
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ينية لممكضكعات الخاصة بقضية االنقساـ في الصحؼ الفمسط ةما مدل متابعة النخب -4
 الفمسطينية اليكمية؟

ما دكافع متابعة النخبة الفمسطينية لممكضكعات التي تعالج قضية االنقساـ في الصحؼ  -5
 الفمسطينية اليكمية؟

 ما أبرز قضايا االنقساـ التي تتابعيا النخبة الفمسطينية في الصحؼ الفمسطينية اليكمية؟ -6
الفمسطينية لممكضكعات التي تعالج قضية االنقساـ في الصحؼ  ةمتابعة النخبما طبيعة  -7

 الفمسطينية اليكمية؟
ما درجة ثقة النخبة الفمسطينية في المكضكعات التي تعالج قضية االنقساـ في الصحؼ  -8

 الفمسطينية اليكمية؟
 االنقساـ؟ مسطينية اليكمية لقضيةما اتجاىات النخبة الفمسطينية نحك معالجة الصحؼ الف -9

التي تراىا النخبة الفمسطينية في معالجة قضية االنقساـ في  كالسمبيات ما اإليجابيات -11
 الصحؼ الفمسطينية اليكمية؟

طينية في معالجة القضايا ما اقتراحات النخبة الفمسطينية لتطكير دكر الصحؼ الفمس -11
 الكطنية عمكمان كقضية االنقساـ عمى كجو الخصكص؟

 
 راسة:سابعان: فركض الد

بيف درجة ثقة المبحكثيف في معالجة الصحؼ  إحصائيةو  ذات داللةو  ارتباطيةه  تكجد عبلقةه  -ُ
 .الفمسطينية اليكمية لقضية االنقساـ كاتجاىاتيـ نحك ىذه الصحؼ

بيف درجة ثقة المبحكثيف في معالجة الصحؼ  إحصائيةو  ذات داللةو  ارتباطيةي  تكجد عبلقةه  -ِ
 .نقساـ كدرجة متابعتيـ ليذه القضيةالفمسطينية اليكمية لقضية اال

بيف ترتيب صحؼ الدراسة لقضايا االنقساـ  إحصائيةو  ذات داللةو  ارتباطيةي  تكجد عبلقةي  -ّ
 .لدل المبحكثيف أكلكيات ىذه القضاياكترتيب 

في درجة متابعة المبحكثيف لقضية االنقساـ في الصحؼ  إحصائيةو  تكجد فركؽ ذات داللةو  -ْ
، )النكع، العمر، المؤىؿ العممي، المحافظة، لمتغيراتيـ الديمكغرافية قان ية كفالفمسطينية اليكم

 طبيعة العمؿ، التأييد السياسي(.
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 ثامنان: اإلطار النظرم لمدراسة:
األجندة"، كالتي تيتـ بدراسة  - الدراسة في جانبيا النظرم عمى "نظرية ترتيب األكلكيات تعتمدي 

التجاىات المكجكدة عند الجميكر، كالتي تنطمؽ مف العبلقات بيف القضايا كاالىتمامات كا
عمى جميكرىا، أخذا بعيف االعتبار أف الجميكر ال يتعمـ  كبيره  لكسائؿ اإلعبلـ تأثيره  فرضية أفٌ 

القضايا كالمكضكعات العامة فقط مف كسائؿ اإلعبلـ، كلكنو يتعمـ مقدار األىمية التي يمنحيا 
 .(ُ) يز الذم يحظى بو مف ًقبؿ كسائؿ اإلعبلـلقضية أك لمكضكع معيف مف خبلؿ الترك

 مف التعريفات ليذه النظرية: كىناؾ عدده 
يرل كساـ نصر أنيا "العممية التي تقكـ بيا الييئات كالمؤسسات التي تقدـ األخبار كالمعمكمات 
أك التأكيد عمى أحداث كقضايا كمصادر معينة لتغطيتيا دكف أخرل، كمعالجة ىذه القضايا 

ا بالكيفية التي تعكس اىتمامات ىذه المؤسسات كأكلكيات المسئكليف الحككمييف كمتخذم كتناكلي
 .(ِ)القرار كالصفكة"

كما عٌرفيا جيمس كاتسكف عمى أنيا عممية ترتيب األكلكيات أك كضع األجندة بأنيا: "مجمكعة 
 .(ّ)مف المكضكعات، عادة بككف ترتيبيا حسب أىميتيا"

ا "العممية التي تبرز فييا كسائؿ اإلعبلـ قضايا معينة عمى أنيا قضايا كيعٌرفيا محمد البشر باني
 .(ْ)ميمة كتستحؽ ردكد فعؿ الحككمة"

 :(ٓ)األجندة "، فيي -أما عناصر "نظرية ترتيب األكلكيات
طبيعة القضايا: كمما زادت درجة معايشة الجميكر لمقضية قؿ تأثير كسائؿ اإلعبلـ بشأنيا  -ُ

 اشرة سكؼ تعمؿ بديبل لكسائؿ اإلعبلـ في خمؽ االىتماـ.كذلؾ ألف الخبرة المب
أىمية القضايا: كالمقصكد أنو كمما كاف ىناؾ اىتماـ الجميكر كبيرا بقضية ما، كانت  -ِ

 درجتيا الترتيبية أفضؿ.
الخصائص الديمغرافية: السمات الديمغرافية تؤثر في ترتيب األكلكيات بشكؿ ممحكظ حيث  -ّ

بل يؤدم دكرا ميما في ترتيب أكلكيات القضايا المطركحة مف قبؿ يرل باحثكف أف التعميـ مث
 الكسائؿ االتصالية.

 لمطرح، كاف التأثير أقكل. التكقيت: كمما كاف الكقت مناسبان   -ْ
                                                           

 (.ِِٕ)ص  ياسية: دراسة في ترتيب األكلكياتحمادة، كسائؿ اإلعبلـ كالس (ُ)
 (.ّٖٗ)ص  ات المعنية بشئكف المرأة المصريةنصر، أجندة اىتمامات المكاقع اإللكتركنية لمجي (ِ)

(ّ) Watson, Media communication: An Introduction (p ُّٖ). 
 (.ّٓراسات اإلعبلمية )صالمبشر، قصكر النظرية في الد (ْ)
 (.ّٕ-ُّ)ص التصاؿ مفاىيمو كنظرياتو ككسائمودليك، ا (ٓ)
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الكسيمة المستخدمة: طبيعة كنكعية الكسيمة حسب كثير مف الدراسات تؤثر بمدل الفعالية  -ٓ
 كالقدرة عمى ترتيب األكلكيات.

، بؿ قد يحصؿ ما ي لصياغة األكليات: تأثير المكاد االتصالية، ليس فكريان المدل الزمن -ٔ
كالتي قد ينسى فييا المتمقي مصدره االتصالي لفترة معينة كمف  ،يعرؼ بػ)التأثيرات النائمة(

 ثـ يتذكره.
 (ُ)كىناؾ تصنيفاف لألكلكيات التي ترتٌبيا كسائؿ اإلعالـ:

تي يراد ليا أف تشغؿ الرأم العاـ، لتميد أك تدعـ األكلكيات الممٌحة: كىي المكضكعات ال -ُ
 في سياسة الدكلة. محددان  تكجيان 

األكلكيات الدائمة: كىي األمكر التي تشغؿ الرأم العاـ بشكؿ دائـ كمتكاصؿ حكؿ القضايا  -ِ
 الحيكية التي يعيشيا المجتمع.  

 (ِ)األجندة، كىي: -كما أف ىناؾ أىدافا مرتبطة بنظرية ترتيب األكليات
 التعرؼ عمى الطرؽ التي تختار بيا كسائؿ اإلعبلـ األخبار كالمكضكعات. -ُ
 التعرؼ عمى تأثير أكلكيات القضايا التي تختارىا كسائؿ اإلعبلـ عمى أكلكيات الجميكر. -ِ
 التعرؼ عمى قائمة اختبلؼ أكلكيات كؿ مف الصحؼ حياؿ القضايا المختمفة. -ّ
 كطريقة تفاعميـ معيا.التعرؼ عمى عبلقة األفراد بالبيئة المحيطة  -ْ

 (ّ)كتطرقت ىذه النظرية لعدد مف الجكانب الجديدة في مجاؿ بحكث االتصاؿ، كمنيا:
 كجكد درجة عالية مف االتساؽ بيف كسائؿ اإلعبلـ كالجميكر كأف التأثير بينيما متبادؿ. -ُ
يؿ طة، ما يسفي تقديـ البيئة المحيطة لؤلفراد بصكرة مبسٌ  تؤدم كسائؿ اإلعبلـ في دكران  -ِ

 تيا كترتيبيا كفؽ طريقة تقديميا.إدراؾ الجميكر ألىميٌ 
يا ئؿ اإلعبلـ عبر محاكر متعددة مناىتمت النظرية بأسمكب تناكؿ كعرض القضايا في كسا -ّ

 مكقع الحدث كالقضية.
 (ْ)مف االنتقادات التي تـ تكجيييا لمنظرية، كىي: كما أف ىناؾ عددان 

لبحثكىا، إذ ينبغي تكسيعيا لتشمؿ مجمؿ  كيِّ قمة مرجعيتيا النظرية كضيؽ الفضاء الحر  -ُ
 عف كيفية ظيكرىا. جكانب المكضكعات المطركحة، فضبلن 

                                                           

 (.َٗ)ص لبد، حكؿ الرأم العاـ (ُ)
 (.ُّْ)ص ريات اإلعبلـ كتطبيقاتيا العربيةالعبد، نظ (ِ)
 (.ِِْ)ص  ت التأثير في الراديك كالتمفزيكفالسيد، االتجاىات العالمية الحديثة لنظريا (ّ)
 (.ِٕٓ)ص  عمـك االتصاؿ كالمجتمعات الرقميةمينا،  (ْ)
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ال بد مف احتكائيا عمى مجمؿ األساليب المكجكدة في منيجيات البحكث االتصالية  -ِ
 راتيا المختمفة، التي ينبغي تحديدىا إذا ما أريد الكصكؿ إلى نتائج مقنعة.كمتغيٌ 

اث السريعة التي قد تؤثر في صياغة أكلكيات الكسائؿ االتصالية إغفاؿ بعض األحد -ّ
 .كالجميكر معان 

التركيز عمى المكضكعات المتخصصة كاالبتعاد عف غيرىا مف المكضكعات المكجية  -ْ
 ألغمبية الناس عبر الكسائؿ االتصالية.

 مدل استفادة الدراسة مف النظرية:
بحثية، مف خبلؿ التعرؼ عمى أكلكيات الصحؼ استيخًدمت ىذه النظرية في صياغة المشكمة ال 

الفمسطينية اليكمية فيما يتعمؽ بمعالجة قضية االنقساـ، كذلؾ في التعرؼ عمى أىداؼ الدراسة 
كبالتالي طرح التساؤالت المرتبطة بالدراستيف الميدانية كالتحميمية، حيث أف مكضكع الدراسة 

ير أجندتيا لمجميكر، خصكصان أف قضية في تصد اليكميةالصحؼ الفمسطينية  باتجاهمرتبط 
لمتأثير عمى جميكرىا كتثبيت أجندتيا  صحيفةو االنقساـ تعتبر قضيةن خبلفية، تسعى كؿ  

الخاصة، كالتعرؼ عمى مدل االختبلؼ في طرح ذات القضية عبر ذات الفف الصحفي لكف 
اه معالجة الصحؼ عبر كسائؿ مختمفة، كما يتـ التعرؼ عمى اتجاىات النخبة الفمسطينية تج

الفمسطينية لقضية االنقساـ، كدكافع المتابعة لدييـ تجاه المكضكعات التي تعالج القضية، 
كالتعرؼ عمى العبلقة بيف ترتيب مكضكعات ىذه القضية في الصحؼ الفمسطينية اليكمية 

 كترتيبيا لدل النخبة الفمسطينية.
 

 : كأدكاتياتاسعان: نكع الدراسة كمنيجيا 
 اسة:نكع الدر  -1

تدخؿ ىذه الدراسة في إطار البحكث الكصفية التي تيرٌكز عمى كصؼ طبيعة كسمات 
 .(ُ)كخصائص مجتمعو معيفو أك مكقؼ جماعة أك فرد معٌيف كتكرارات حدكث الظاىرات المختمفة

كصؼ كتكثيؽ اتجاىات النخبة الفمسطينية  كتـ اختيار ىذا النكع مف الدراسات ألنو األقدر عمى
ارفيـ كتقييماتيـ لممعالـ كالمككنات كالمياـ المنكطة بالصحؼ الفمسطينية اليكمية كاختبار مع

المعالجة لقضية االنقساـ عف طريؽ قياس تكجياتيـ، باإلضافة إلى تحميؿ مضاميف 
المكضكعات الصحفية التي عالجت قضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية كالتعرؼ 

 .ذلؾ اتجاه ىذه المعالجةعمى القضايا التي عالجتيا كك
                                                           

 (.ّ)ص سس كالمبادئبحكث اإلعبلـ: األ ،حسيف (ُ)
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 منيج الدراسة:  -2

جيدنا عممينا منظمنا لمحصكؿ عمى بياناتو مى منيج المسح، كىك منيجه يمٌثؿ تعتمد ىذه الدراسة ع
كمعمكماتو كأكصاؼو عف الظاىرة أك مجمكعة الظاىرات مكضكع البحث مف العدد الحدم مف 

، كىذا المنيج يناسب سعي (ُ)لمدراسة" المفردات المككنة لمجتمع البحث كلفترة زمنية كافية
ساـ في معالجة قضية االنق ة لمظاىرة المراد تحميميا كىيالدراسة لمتعٌرؼ عمى األكصاؼ الدقيق

الصحؼ الفمسطينية اليكمية كتقييـ النخبة الفمسطينية ليذه المعالجة كمدل تكافؽ أكلكيات قضايا 
 ياتيا لدل النخبة الفمسطينية.االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية مع أكلك 

 :أداتا الدراسة -3
استخدـ الباحث في ىذه الدراسة أداتيف ىما: استمارة تحميؿ المضمكف كاستمارة االستقصاء، 

 كفيما يمي تفصيؿ ىاتيف األداتيف:
قصد بيا "مجمكعة الخطكات المنيجية التي تسعى إلى اكتشاؼ : كيي استمارة تحميؿ المضمكف* 

في المحتكل، كالعبلقات االرتباطية ليذه المعاني مف خبلؿ البحث الكمِّي  المعاني الكامنة
، كقاـ الباحث بإعدادىا كتحديد فئاتيا (ِ)المكضكعي، كالمنٌظـ لمسمات الظاىرة في ىذا المحتكل"

حٌكميف مختصيف، بحيث تجيب عف تساؤالت الدراسة، مف خبلؿ تحميؿ محتكل كعرضيا عمى مي 
مف الدٌقة كالشمكلية كالمكضكعية، مستخدمان  اج النتائج بأعمى نسبة ممكنة، الستخر عينة الدراسة

تـ تحديد رعية لممادة التي يتـ تحميميا، ك التصنيفات الرئيسية كالففئات تحميؿ المضمكف، كىي 
 .(ّ)ؼ البحث كتساؤالتو كفركضواالفئات بناء عمى أىد

الكصكؿ لنتائج كتكقعات عممية كبحثية استخدـ الباحث أداة تحميؿ المضمكف كذلؾ لتمكٌنيا مف ك 
 .(ْ)جيدة، في الكقت الذم فشمت فيو بعض األدكات في الكصكؿ ليذه النتائج المثمرة

كلذلؾ فقد استخدـ الباحث ىذه األداة لمكصكؿ لنتائج عممية مكثكقة حكؿ طبيعة معالجة 
 االنقساـ. لقضاياالصحؼ الفمسطينية اليكمية 

 فئات تحميؿ المضمكف:

                                                           

 (.ُْٓ)ص سس كالمبادئبحكث اإلعبلـ: األ ،حسيف(ُ)
 (.ِِ)ص حث العممي في الدراسات اإلعبلميةعبد الحميد، الب (ِ)
 (.ِٕٓ)ص األصكؿ النظرية كميارات التطبيؽ ، مناىج البحث اإلعبلميبركات (ّ)
 (.ٕٖحسيف، تحميؿ المضمكف )ص  (ْ)
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 المكضكع، ماذا قيؿ؟ فئات: أكالن 
 كتتضمف الفئات التالية:

 :االنقساـ فئة قضايا -ُ
إلى عدد مف كىي جميع القضايا التعمقة بقضية االنقساـ أك الناتجة عنو أك المرتبطة بو، كتنقسـ 

االنقساـ،  لقضاياالقضايا التي تناكلتيا الصحؼ الفمسطينية اليكمية في إطار معالجتيا لقضايا 
 كىي:

ت المصالحة: كىي مجمكعة المقاءات كالحكارات الثنائية بيف فتح كحماس، أك بيف جمسا- أ
 الفصائؿ المختمفة، كالتي ناقشت قضية االنقساـ كسبؿ الخركج منيا.    

الفعاليات الفصائمية: كىي النشاطات التي دعت ليا الفصائؿ الفمسطينية، مف اعتصامات - ب
 إنياء قضية االنقساـ؟ مسيرات كمنتديات كما شابو، لمضغط مف أجؿ

 ردكد فعؿ شعبية: كىي الفعاليات الشعبية التي نادت بإنياء قضية االنقساـ. - ت
 حككمة التكافؽ: كىي الحككمة التي تـ إعبلنيا عقب اتفاقية الشاطئ.- ث
قرارات حككمية: كىي مجمكعة القرارات التي تـ إصدارىا في كؿ مف الضفة الغربية كقطاع - ج

 غزة.
 معية: كىي المحاكالت المختمفة التي سعت لتحقيؽ المصالحة.المصالحة المجت - ح
الحريات العامة: كىي الحقكؽ التي كفميا القانكف، بممارسة الفرد لحقو في التعبير عف رأيو - خ

 كمكقفو السياسي.
التي تمت بناء عؿ المكقؼ السياسي أك عمى خمفية االعتقاالت السياسية: كىي االعتقاالت - د

 دكف ارتكاب جـر محدد.الرأم كالتعبير، أك 
قيادييف التصريحات المتبادلة: كىي البيانات كالتصريحات كالمكاقؼ التي صدرت عف - ذ

 يتبعكف لحركتي فتح كحماس، ففيما يتعمؽ بقضية االنقساـ كمحاكالت انيائيا.
أزمة الكيرباء: كىي انقطاع التيار الكيربائي عف قطاع غزة لساعات طكيمة، كتبادؿ االتياـ - ر

 ح كحماس حكؿ المسئكلية تجاه ذلؾ.بيف فت
 ـ.ََِٕبعد أحداث حزيراف  ، التي تمت االنقساـمعبر رفح: أزمة إغبلؽ معبر رفح- ز
قطاع الخدمات: كىي مجمكعة الخدمات الحككمية الصحية كالتعميمية كاالجتماعية - س

 كاإلغاثية، كالتي تعٌطمت جزئيا أك كميا بفعؿ االنقساـ.
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و، كال تندرج التي نتجت عنك  المتعمقة باالنقساـ كاألحداث أخرل: كىي مجمكعة اإلجراءات- ش
عف غزة، صندكؽ التقاعد، عزؿ عباس، اإلعمار،  )االنفصاؿضمف التقسيـ السابؽ، مثؿ 

.)... 
 

 فئة المصدر الصحفي: -ِ
 كتنقسـ ىذه الفئة إلى عدة أقساـ، كىي:

 :إلى انقسـ بدكرىة لمصحيفة، كتدر الذاتياالمص ة: كىيدر الخاصاالمص- أ
مراسؿ: ىك مندكب الصحيفة خارج اإلقميـ، فإف كاف داخؿ نفس البمد سيمي مرسؿ . ُأ/

ف كاف خارج البمد سيمي المراسؿ الخارجي  .(ُ)الصحيفة المحمي، كا 
الشخص الذم تكفده الصحيفة لجية ما ليككف ممثبل ليا لتغطية األخبار كمد  مندكب: ىك. ِأ/

 . (ِ)الصحيفة بيا
نقسـ ا مف خارجيا، كتالصحيفة، لكني اتستفيد مني التي درامصال ي: كىةدر العاماالمص- ب

 إلى:
التي تشترؾ  : كىي الككيؿ أك الممثؿ لمصحؼ كغيرىا مف كسائؿ اإلعبلـ،األنباء ككاالت ُب/

 .(ّ)معظميا بيا، كىي تممؾ إمكانيات فنية تسمح ليا بجمع األخبار كنقميا
سبقت لمخبر، كنقمت  مية األخرل، التيكسائؿ إعبلـ أخرل: كىي المؤسسات اإلعبل ِب/

 الصحيفة عنيا، مثؿ الصحؼ كالمجبلت كالمكاقع اإلخبارية كاإلذاعات كالقنكات الفضائية.
كيتٌاب: كىـ المحممكف كالكتاب كالخبراء، الذيف نشرت الصحيفة مقاالتيـ، أك استعانت بيـ  ّب/

 االنقساـ. لقضايافي تغطيتيا الصحفية 
 تشير الصحيفة إؿ مصدرىا.مجيكؿ: عندما ال - ت
يفة عمى عدد مف المصادر المختمفة، مثؿ ككاالت : عندما تعتمد الصحالمصادر متعدد- ث

 األنباء كالمصادر.
 فئة المصدر األكلي: -ّ

 كينقسـ إلى عدة أقساـ، كىي:

                                                           

 (.ِٓ)ص  لمجرائد كالمجبلت عبد المجيد كعمـ الديف، فف التحرير الصحفي (ُ)
 (.ِٓ)ص  المرجع السابؽ (ِ)
 .  (ْٓ)ص المرجع السابؽ (ّ)
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فتح /الحككمة في راـ اهلل: كىي التصريحات كالمعمكمات المأخكذة مف شخصيات كمؤسسات - أ
 ي راـ اهلل، أك لحركة فتح.تابعة لمحككمة ف

حماس/الحككمة في غزة: كىي التصريحات كالمعمكمات المأخكذة مف شخصيات كمؤسسات - ب
 تابعة لمحككمة في غزة أك لحركة حماس.

فصائمي: كىي التصريحات كالمعمكمات المأخكذة مف شخصيات كمؤسسات تابعة لمفصائؿ - ت
 الفمسطينية عدا فتح كحماس.

 المعمكمات المأخكذة مف شخصيات كمؤسسات تتبع لدكلة عربية.عربي: كىي التصريحات ك - ث
 إسرائيمي: كىي التصريحات كالمعمكمات المأخكذة مف شخصيات كمؤسسات تتبع إلسرائيؿ.- ج
 دكلي: كىي التصريحات كالمعمكمات المأخكذة مف شخصيات كمؤسسات دكلية.- ح
، كشاىد عياف أك جميكر عادم: كىي التصريحات كالمعمكمات المأخكذة مف جميكر شعبي- خ

 ضمف استطبلع رأم.
منظمات مجتمع دكلي: كىي التصريحات كالمعمكمات المأخكذة مف شخصيات كمؤسسات - د

 عاممة في مجاؿ المجتمع المدني أك المؤسسات الدكلية.
 

 الشكؿ: كيؼ قيؿ؟ فئاتثانيان: 
 فئة الفنكف الصحفية: -ُ
 في المعالجة الصحفية، كىي: مجمكعة الفنكف الصحفية المستخدمة كتنقسـ ىذه الفئة إلى- أ
الخبر: كىك عبارة عف تقارير سريعة ألحداث مفاجئة، تحتكم عؿ العناصر األساسية - ب

لمحدث في تركيز كاقتضاب، كال تقدـ اإلجابة الشافية عف كؿ الجكانب، كعادة ما تنشرىا 
 .(ُ)الصحؼ في صفحاتيا األكلى

بلتيا، كيقع في مرحمة كسطى بيف عرض الكقائع مع خمفياتيا كتفصي ىالتقرير: يقكـ عم- ت
 .(ِ)الخبر السريع كالتحقيؽ الصحفي

القصة: التقارير النية السريعة عف األحداث الميمة، كتحتكم عؿ التفاصيؿ ككؿ جكانبو - ث
التي يمخصيا خبراء الصحافة في اإلجابة عمى األسئمة الستة، كال تترؾ جانبان لخبر ال 

 .(ّ)نسبيان عف تغطية األخبار الصغيرة السريعةتجيب عنو، حيث يتكافر ليا كقت أطكؿ 

                                                           

 (.ُٔ)ص لمجرائد كالمجبلت فف التحرير الصحفي عبد المجيد كعمـ الديف، (ُ)
 (.ُٔ)ص  المرجع السابؽ(ِ)
 (.ُٔ)ص  السابؽمرجع ال (ّ)
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الحديث: ىك الشكؿ الصحفي الذم يسع مف خبللو المحرر إلى بعض األشخاص لمحصكؿ - ج
 .(ُ)عؿ أفكارىـ كآرائيـ، أك عرض معمكمات يممككف تفاصيميا

بداء رأم محرره اك كاتبو - ح المقاؿ: فف صحفي يستخدـ لمتعبير عف رأم اك فكرة اك قضية، كا 
 .(ِ)أم الصحيفة فيياأك ر 

التحقيؽ: ىك عبارة عف تحرم كدراسة كبحث حكؿ قضية معينة أك ظاىرة اك فكرة تشغؿ - خ
اىتماـ الجماىير في كقت ما كيدكر حكليا سمسمة مف التساؤالت كاالستفيامات التي تحتاج 

 .(ّ)إلجابة
ؿ، قد يككف كىي الصكرة المستقمة بذاتيا كتعبر عف حدث مستق: الصحفية المستقمة الصكرة- د

مختمفان عف نص الخبر، أك قد تككف غير مصحكبًة بنص، فيي تعٌبر عف نفسيا بكاسطة 
 .(ْ) نفسيا

الكاريكاتير: رسـ ساخر ناقد يغالي في إبراز العيكب، كىك مرادؼ لمكارتكف بمعناه - ذ
 .(ٓ)المعاصر، كيقكـ عؿ إبراز الخصائص المبلمحية كتشكيييا، أك ككميديا مكقؼ

 إلبراز:فئة كسائؿ ا -ِ
 كيقصد بو المكاف الذم تـ نشر المادة الصحفية عميو، كينقسـ إلى:المكقع: . أ

 . الصفحة األكلى.ُأ/
 . الصفحات الداخمية.ِأ/
 . الصفحة األخيرة. ّأ/

تشمؿ المكاد المصكرة، في الصحيفة الصكر الفكتكغرافية بأنكاعيا المختمفة،  أنكاع الصكرة: . ب
 .(ٔ)ـك الساخرة كالتعبيرية كالتكضيحيةكالرسـك اليدكية التي تجمع الرس

 كتنقسـ الصكرة لعدة أنكاع: 
ىي الصكر النصفية لشخص معيف تنشر مع حديث . صكرة شخصية: ُت/

 .ٕأكتصريح لو أك خبر عنو لمداللة عمى مكاف معيف
                                                           

 (.ٕٔ)ص  لمجرائد كالمجبلت فف التحرير الصحفي عبد المجيد كعمـ الديف،((ُ)
 (.ٖٕ)ص  المرجع السابؽِ)
 (.ٖٔ)ص  المرجع السابؽ (ّ)
 (.ُٓلبد، إخراج مكاقع الصحؼ الفمسطينية اليكمية عمى شبكة االنترنت )ص  (ْ)
 (.ٔٗ)ص  لمجرائد كالمجبلت صحفيفف التحرير ال عبد المجيد كعمـ الديف،(ٓ)
 (.َُٖ)ص  المرجع السابؽ (ٔ)
 .(َِعمي، التصكير الصحفي )ص (ٕ)
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ىي الصكرة التي تتصؿ بما تحممو الكحدة الطباعية مف . صكرة مكضكعية: ِت/
 .ُكقكع األحداث أك انعكاساتيا معنى، كتعٌبر عف لحظات

ىي صكرة حدث كقع في زمف كمكاف كمعيف، كىذا النكع . صكرة خبرية: ّت/
يعطي القارئ متممات لمخبر كال يجعمو يستفسر عف صحة ما كرد مف معمكمات 

 .ِفيو
: كتنقسـ إؿ رسـك ساخرة كرسـك تعبيرية كرسكـ تكضيحية كاليدكية.ْت/  . رسـك
  

 لى عدة أنكاع:كينقسـ إالعنكاف:  . ت
 . رئيسي: كىك الذم يعبر عف المحتكل الرئيسي لممكضكع.ُث/
 . إشارم: كيسـ التمييدم، كيسبؽ الرئيسي عادة كيمٌيد لو.ِث/
. ثانكم: يساند العنكاف الرئيسي كيكضحو كيدعـ مضمكنو، كيعبر عف كجيات ّث/

الرئيس في النظر المختمفة، كقد يحكم عؿ عدة أسطر، كيأتي عادة بعد العنكاف 
 المكقع.

 
االستقصاء المقننة: كىي التي تتضمف مجمكعة مف  أداةاستخدـ الباحث *استمارة االستقصاء: 

األسئمة الميحٌددة كالمهٌعدة مسبقان قبؿ تطبيؽ االستقصاء، كتستخدـ في التعرؼ عمى مجمكعةو مف 
 .(3)ثيفالمعمكمات كاآلراء ككجيات النظر كأنماط الممارسة لمجمكعةو مف المبحك 

كقاـ الباحث بتصميـ األداة كترجمة التساؤالت مف خبلليا كعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف 
المختصيف قبؿ الشركع بتطبيقيا مع المبحكثيف بيدؼ معرفة اتجاىات النخبة الفمسطينية نحك 

 معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية االنقساـ.
 دة محاكر كىي:كتنقسـ أداة صحيفة االستقصاء، إلى ع

محكر السمات الشخصية: كيقصد مف خبلليا التعرؼ عمى السمات الشخصية ألفراد - أ
ؿ السكف، المي منطقةالعممي، العمر،  المستكل، النكعالعينة مف خبلؿ التعرؼ عمى: )

 السياسي(.

                                                           

 (.ِٓ( العسكر، اإلخراج الصحفي أىميتو الكظيفية كاتجاىاتو الحديثة  )صُ)
 .(َِعمي، التصكير الصحفي )ص (ِ)
 (.َِٔ)ص تحميؿ المضمكفحسيف،  (ّ)
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محكر متابعة الصحؼ الفمسطينية اليكمية: كيقصد مف خبللو التعرؼ عمى مدل  - ب
فمسطينية لمصحؼ الفمسطينية اليكمية، كعدد مرات قراءة الصحؼ متابعة النخبة ال

 كالتعرؼ عمى مدل تأثيرىا عمى النخبة الفمسطينية.
االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية: كيقصد مف خبللو  قضيةمحكر متابعة - ت

االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية  لقضاياالتعرؼ عمى مدل متابعة النخبة الفمسطينية 
 ة، كمدل تأثرىـ بيا، كتقيييـ التجاه المعالجة لدل الصحؼ.اليكمي

االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية  قضايا نحك الفمسطينية اتجاىات النخبةمحكر  - ث
اليكمية: كيقصد مف خبللو التعرؼ عمى أىـ السمبيات كاإليجابيات ككذلؾ النصائح مف 

ينية اليكمية لقضية كجية نظر النخبة الفمسطينية لتحسيف معالجة الصحؼ الفمسط
 االنقساـ.

 
 عاشران: مجتمع الدراسة كعينتيا: 

 :الدراسة التحميمية -ُ
 مجتمع الدراسة التحميمية:. أ

يتمثؿ مجتمع الدراسة التحميمية بالصحؼ الفمسطينية اليكمية كىي )األياـ، القدس، الحياة 
 زة.في القدس المحتمة كالضفة الغربية كقطاع غالجديدة، فمسطيف(، كىي صادرة 

 عٌينة الدراسة التحميمية: . ب
 عٌينة الصحؼ: ُب/
مف  متباينيفالباحث بتحميؿ صحيفتيف كىما: الحياة الجديدة كفمسطيف، كاٌلمتاف تمثبلف خطيف  قاـ

بصدكر صحيفة فمسطيف مف قطاع  مرتبطةو  جغرافيةو  العتباراتو  إضافةن ، حيث السياسة التحريرية
كبالتالي يمكف تمثيؿ مناطؽ نفكذ  دينة راـ اهلل،مف م الحياة الجديدةصحيفة  غزة، كصدكر

 كفيما يمي تعريؼه سريعه بصحيفتي الدراسة:  السمطة الفمسطينية المتأثرة باالنقساـ،
 صحيفة الحياة الجديدة: ُ/ُب/

 ، ككانت في البداية صحيفة سياسية تصدر أسبكعيان ـُْٗٗتأسست صحيفة الحياة الجديدة عاـ
ؿ صحيفة الحياة الجديدة السمطة بدرجة كبيرة، ، كتمثِّ ـُٓٗٗي عاـ تحكلت إلى الصدكر اليكم

 .(ُ) يؿ عمرك كتصدر في مدينة راـ اهللأسسيا نب
 

                                                           

 كقع إلكتركني(.ككالة كفا، قسـ الصحؼ اليكمية، )م (ُ)
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 صحيفة فمسطيف: ِ/ُب/
تصدر صحيفة فمسطيف، اليكمية السياسية الشاممة، في مدينة غزة عف شركة الكسط لئلعبلـ  
عمى ترخيص صدكر مف كزارة االعبلـ  كحصمت الصحيفة ،النشر المساىمة المحدكدة الربحيةك 

/ج، كقد صدر العدد األكؿ مف صحيفة "فمسطيف" يـك ٗ/ُٖ، تحت رقـ ـََِٔ-ٗ-ُٔبتاريخ 
 .(ُ)ـََِٕالثالث مف مايك أيار 

 العينة الزمنية: ِب/

اختار الباحث عٌينة عشكائية منتظمة بأسمكب األسبكع الصناعي لتمٌثؿ األياـ التي ستجرم ك 
ـٌ اختيار اليـك األكؿ بطريقة عشكائية، حيث المدة المقرة عمييا الدراسة، في  عمييا الدراسة كقد ت
ـ، كىكذا حتى نياية َُِٓ/َُ/ٗـ، ككاف اليكـ الذم يميو ىك َُِٓ/َُ/َُكافؽ تاريخ 

عددنا، أم ما  ِٗ، بمجمكع تقريبان  عددنا لكؿ صحيفة ْٔالعٌينة، كبذلؾ بمغ إجمالي أعداد العٌينة 
 ـ.َُِٓ% مف مجمكع أعداد الصحيفتيف خبلؿ العاـ ٔ.ُِنسبتو 

 :الدراسة الميدانية -ِ
 مجتمع الدراسة الميدانية: . أ

الفمسطينية المقيمة في قطاع غزة، كقد صٌنفيا الباحث  يتمٌثؿ مجتمع الدراسة الميدانية في النخبة
 ة.إعبلميكنخبة أكاديمية نخبة سياسية ك  إلة نخبة

 عٌينة الدراسة الميدانية:. ب
 َِْحيث تـ تكزيع  عٌينة الدراسة الميدانية كفقان ألسمكب العٌينة الحصصيةالباحث  اختار

استبانة لكؿو مف النخبة السياسية كاألكاديمية  َٖاستبانة عمى المبحكثيف بحيث يككف 
مبحكثان لمنخبة السياسية، كمثميـ لمنخبة  ٕٔبكاقع استبانة  ِِٗكاإلعبلمية، كقد عاد منيا 

 لمنخبة اإلعبلمية. مبحكثان  ٕٕكاألكاديمية، 
 

 السمات الشخصية العامة لممبحكثيف: 
 النكع: .ُ

 االجتماعي حسب النكع المبحكثيف( يكضح تكزيع ُ.ُجدكؿ )

 % ؾ النكع
 ٕ.ُٗ َُِ ذكر
 ّ.ٖ ُٗ أنثى

                                                           

 فمسطيف أكنبليف، )مكقع إلكتركني(. (ُ)
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 ََُ ِِٗ المجمكع
ة بينما كانت نسب %،ٕ.ُٗتشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف نسبة الذككر مف المبحكثيف كانت 

 %.ّ.ٖاإلناث 
 

 

 العمر: .ِ
 يكضح تكزيع المبحكثيف حسب العمر :(ِ.ُجدكؿ )

 % ؾ العمر
 ْ.ٕ ُٕ سنة َّأقؿ مف 

 ٓ.ْْ َُِ سنة َْالى أقؿ مف  َّمف 
 ٔ.َّ َٕ سنة َٓالى أقؿ مف  َْمف 

 ٓ.ُٕ َْ سنة فأكثر َٓ
 ََُ ِِٗ المجمكع

سنة  َْإلى أقؿ مف  َّىـ ما بيف تشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف نسبة الذيف تنحصر أعمار 
%، ككانت نسبة الذيف ٔ.َّسنة بنسبة  َٓإلى أقؿ مف  َْ%، يمييـ الفئة العمرية مف ٓ.ْْ

 َّ%، بينما جاءت نسبة المبحكثيف الذيف تقؿ أعمارىـ عف ٓ.ُٕسنة  َٓتزيد أعمارىـ عف 
 %.ْ.ٕسنة 
 

 المؤىؿ العممي: .ّ
 لمؤىؿ العممييكضح تكزيع المبحكثيف حسب ا :(ّ.ُجدكؿ )

 % ؾ المؤىؿ العممي
 ٓ.ْْ َُِ بكالكريكس فأقؿ
 ّ.ّٗ َٗ ماجستير
 ِ.ُٔ ّٕ دكتكراه
 ََُ ِِٗ المجمكع

شير نتائج الجدكؿ السابؽ أف نسبة الذيف يحممكف شيادة البكالكريكس فأقؿ مف المبحكثيف بمغت تي 
 %. ِ.ُٔ % بينما حممة شيادة الدكتكراهّ.ّٗ%، كنسبة حممة الماجستير ٓ.ْْ

 
 مكاف السكف حسب المحافظة: .ْ

 حسب المحافظةيكضح تكزيع المبحكثيف  :(ْ.ُ) جدكؿ
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 % ؾ المحافظة
 ُ.َِ ْٔ الشماؿ
 َ.ِٓ ُُٗ غزة

 ٖ.ُُ ِٕ الكسطى
 َ.ٕ ُٔ خاف يكنس

 ِ.ٗ ُِ رفح
 ََُ ِِٗ المجمكع

ة ىي األعمى حيث بمغت تشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف نسبة الذيف يسكنكف محافظة غز 
%، ثـ ٖ.ُُ%، ثـ محافظة الكسطى بنسبة ُ.َِ%، يمييا محافظة الشماؿ بنسبة َ.ِٓ

 %.َ.ٕ%، بينما كانت نسبة المبحكثيف مف مدينة خاف يكنس ِ.ٗمحافظة رفح بنسبة 
 

 طبيعة العمؿ: .ٓ
 حسب طبيعة العمؿ المبحثكيفيكضح تكزيع  :(ٓ.ُجدكؿ )

 % ؾ طبيعة العمؿ
 ِ.ّّ ٕٕ إعبلمي
 ِ.ّّ ٕٔ سياسي
 ٔ.ّّ ٕٔ أكاديمي
 ََُ ِِٗ المجمكع

تشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف نسبة الذيف المبحكثيف الذيف يعممكف في المجاؿ األكاديمي 
%، بينما بمغت نسبة الذيف يعممكف ِ.ّّ%، ككذلؾ نسبة العامميف في مجاؿ السياسة ِ.ّّ

 %.ٔ.ّّفي المجاؿ اإلعبلمي 
 

 اسي:التأييد السي .ٔ
 يكضح تكزيع المبحكثيف حسب التأييد السياسي :(ٔ.ُجدكؿ )

 % ؾ السكف
 ٖ.ِٓ ٗٓ حماس
 ٓ.ِْ ٔٓ فتح

 ّ.ُٖ ِْ المستقمكف
 ٕ.ُٓ ّٔ الجبية الشعبية
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 % ؾ السكف
 ِ.ُِ ِٖ الجياد اإلسبلمي

 ٓ.ّ ٖ فدا
 ََُ ِِٗ المجمكع

مييا فتح بنسبة %، يٖ.ِٓتشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف نسبة المبحكثيف مف حماس بمغت 
ـ الجياد % ثٕ.ُٓ%، ثـ الجبية الشعبية بنسبة ّ.ُٖ%، ثـ المستقمكف بنسبة ٓ.ِْ

 %. ٓ.ّشكمت فدا النسبة األقؿ حيث بمغت % ك ِ.ُِاإلسبلمي بنسبة 
 

 حادم عشر: حدكد الدراسة:
ـ، بعد ََِٕكىي قضية االنقساـ الفمسطيني الذم حصؿ عاـ  الحدكد المكضكعية: -ُ

أعقب نتائج انتخابات المجمس  سياسيو  نتج عف خبلؼو  الذم مسٌمحالؿ قتتااالأحداث 
 ـ.ََِٔالتشريعي عاـ 

اختار الباحث قطاع غزة، حيث ييعد األكثر تأثران بقضية االنقساـ  الحدكد المكانية: -ِ
 .الفمسطيني

ـ، كىك العاـ الذم شيد تأزمان إضافيان في قضية االنقساـ، َُِٓعاـ  الحدكد الزمنية: -ّ
فيما يتعٌمؽ بالجدؿ الدائر حكؿ دكر حككمة التكافؽ كعدـ قياميا بمسئكلياتيا خصكصا 

 ـ.ََِٕالمقٌررة بالتحضير لبلنتخابات، كردـ ىٌكة االنقساـ اإلدارم كالكظيفي منذ 
 

 :في الدراسة التحميمية ثاني عشر: كحدات التحميؿ كأساليب القياس
 كحدات التحميؿ: -ُ

مة أك عبارة تتضمف الفكرة التي يدكر حكليا مكضكع جمكىي كحدة المكضكع أك الفكرة:  - أ
التحميؿ، كتككف عادة مختصرة محددة تتضمف مجمكعة مف األفكار التي يحتكم عمييا 

، كىي ىنا القضايا المتعمقة باالنقساـ الفمسطيني كالتي عالجتيا الصحؼ (ُ)مكضكع التحميؿ"
 الفمسطينية اليكمية.

كىي الفكرة التي يتمحكر حكليا مكضكع التحميؿ، كىي ة: الكحدة الطبيعية لممادة اإلعالمي - ب
 المكضكعات كالفنكف الصحفية المتعمقة بقضية االنقساـ الفمسطيني.

                                                           

 (.ُِٔ)ص تحميؿ المضمكفحسيف،  (ُ)



34 


ز عمى الشخصيات المحكرية في المكضكعات التي عالجت كىي تركٌ كحدة الشخصية:  - ت
 قضية االنقساـ الفمسطيني.

 أسمكب القياس:  -ِ
محتكل كفئاتو كمتغيراتو، عف طريقو يمكف إعادة بناء كىك "نظاـ التسجيؿ الكٌمي لكحدات ال

المحتكل في كؿ أرقاـ كأعداد، كمعالجتيا إحصائينا لمكصكؿ إلى نتائج كٌمية تسيـ في 
، كأسمكب القياس المستخدـ في ىذه الدراسة (ُ)التفسير كاالستدالؿ، ما يحقؽ أىداؼ الدراسة"

ممكضكعات التي عالجت قضية االنقساـ ىك التكرار الذم تظير بو الفئات أك الكحدات، ل
 الفمسطيني.

 
 عشر: صعكبات الدراسة: ثالث
ة خبلفية بيف مككنات حساسية قضية االنقساـ الفمسطيني، عمى اعتبار أنيا قضيٌ  -ُ

رت عمى الباحث الشعب الفمسطيني، كبالتالي صعكبة تحييد التحيزات التي قد تككف أثٌ 
 سكاء. كالمبحكثيف عمى حدو 

تي يمكف كؿ إلى مجتمع النخبة بشكؿ خاص مقارنة ببقية المجتمعات الصعكبة الكص -ِ
ذات في منطقة الضفة الغربية المحتمة ما دفع الباحث القتصار البإجراء الدراسات عمييا ك 

 الدراسة عمى منطقة قطاع غزة.
 ندرة الدراسات كالمراجع التي تناكلت قضية االنقساـ بمكضكعية كحيادية عممية. -ّ
 

 إجراءات الصدؽ كالثبات:عشر:  رابع
قياسو، كبالتالي ارتفاع  ما ىك مراده  فعبلن  األداة تقيسي  يعني التأكد مف أفٌ  جراءت الصدؽ:إ -ُ

 .(ِ)يمكف تعميميا ثقة بالنتائج، بحيثي مستكل ال
شمكؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية،  كييقصد بالصدؽ

ا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا، كما يقصد ككضكح فقراتيا كمفرداتي

                                                           

 إلى التحميؿ في الدراسات الكيفيةعبد المجيد، تحميؿ المحتكل في بحكث اإلعبلـ: مف المحتكل الكٌمي  (ُ)
 (.ُُٖ)ص

 ى التحميؿ في الدراسات الكيفيةإلعبد المجيد، تحميؿ المحتكل في بحكث اإلعبلـ: مف المحتكل الكٌمي  (ِ)
 (.ِِِ)ص
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كمف أجؿ التحقؽ مف بالصدؽ أف أداة القياس تقيس ما كضعت لقياسو كال تقيس شيئان آخر، 
 الباحث اختبارات الصدؽ التالية: لالدراسة، أجر صدؽ أدكات 

 ميف "الصدؽ الظاىرم":صدؽ المحك   . أ
دراسة التحميمية كالميدانية في صكرتيما األكلية عمى مجمكعة حيث قاـ الباحث بعرض أداتي ال

ف في مجاؿ اإلعبلـ كالعمكـ السياسية ي، مختصِّ (ُ)محكِّميف( ٕمف المحكميف بمغ عددىـ )
، حيث قاـ الباحث بناءن عمى مبلحظاتيـ كاإلحصاء، كالذيف قامكا بدكرىـ بتقديـ النصح كاإلرشاد

ضافة تعديؿ كحذؼب  األداتيف. ما يمـز عمى كا 
ميف إبداء آرائيـ في مدل مبلئمة العبارات لقياس ما كضعت ألجمو، كقد طمب الباحث مف المحكِّ 

كمدل كضكح صياغة العبارات كمدل مناسبة كؿ عبارة لممحكر الذم ينتمي إليو، كمدل كفاية 
تراح ما العبارات لتغطية كؿ محكر مف محاكر متغيرات الدراسة األساسية، ىذا باإلضافة إلى اق

يركنو مناسبان كضركريان مف تعديؿ صياغة العبارات أك حذفيا، ككذلؾ إبداء آرائيـ فيما يتعمؽ 
بالبيانات األكلية )الخصائص الشخصية كالكظيفية المطمكبة مف المبحكثيف(، إلى جانب 

 االستبانة، كبذلؾ خرجت األداتاف في صكرتيما النيائية
 صدؽ المقياس: . ب

 داخمي لفقرات االستبانة:االتساؽ ال : صدؽُب/
يقصػػد بصػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي، مػػدل اتسػػاؽ كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االسػػتبانة مػػع المحػػكر الػػذم 
تنتمػػي إليػػو ىػػذه الفقػػرة، حيػػث تػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لفقػػرات االسػػتبانة عمػػى عينػػة الدراسػػة 

ؿ فقػػرة كالدرجػػة مفػػردة، كذلػػؾ بحسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف كػػ َّحجميػػا االسػػتطبلعية البػػالغ 
 الكمية لممحكر التابعة لو عمى النحك التالي:

 محاكر استمارة االستقصاءصدؽ االتساؽ الداخمي لجميع  (:ٕ.ُجدكؿ رقـ )

                                                           

 :قاـ بتحكيـ استمارتي تحميؿ المضمكف كاالستقصاء، كؿ مف السادة 
 أ.د جكاد الدلك، أستاذ الصحافة بالجامعة اإلسبلمية بغزة.

 أ. د. عبد الستار قاسـ، أستاذ العمـك السياسية بجامعة النجاح الكطنية بنابمس. 
 كأستاذ اإلعبلـ. س الكزراء الفمسطيني السابؽد. أحمد يكسؼ، مستشار رئي

 د. أيمف أبك نقيرة، أستاذ الصحافة المساعد بالجامعة اإلسبلمية بغزة.
 د. حسف أبك حشيش، أستاذ الصحافة المساعد بالجامعة اإلسبلمية بغزة.

 د. نبيؿ الطيراكم، أستاذ الصحافة المساعد بالجامعة األقصى بغزة. 
 صص في عمـ اإلحصاء.أ. جياد عكاشة، المتخ
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معامؿ  المحاكر ـ.
 الداللة االرتباط

ُ. 
أىـ المصادر اإلعبلمية التي تستخدميا في الحصكؿ عمى 

 المعمكمة الصحفية
َ.ْٖٓ َ.ََُ 

ِ. 
المكضػػػػػكعات التػػػػػي تعػػػػػالج قضػػػػػية االنقسػػػػػاـ فػػػػػي  درجػػػػػة متابعػػػػػة

 الصحؼ الفمسطينية اليكمية
َ.ُٗٗ َ.ََُ 

ّ. 
درجػػة االىتمػػاـ فػػي الصػػحؼ الفمسػػطينية اليكميػػة بمعالجػػة قضػػية 

 االنقساـ
َ.ُٕٗ َ.ََُ 

ْ. 
درجػػة الثقػػة بمضػػاميف المكاضػػيع التػػي تعػػالج قضػػية االنقسػػاـ فػػي 

 الصحؼ الفمسطينية اليكمية
َ.ٖٕٓ َ.ََُ 

ٓ. 
درجػػػة انحيػػػاز الصػػػحؼ الفمسػػػطينية اليكميػػػة مػػػف خػػػبلؿ معالجػػػة 

 قضية االنقساـ
َ.ُِٖ َ.ََُ 

ٔ. 
درجػة تػػأثير المكضػكعات الخاصػػة بقضػية االنقسػػاـ فػي الصػػحؼ 

 الفمسطينية اليكمية في اتجاىاتيـ نحك القضية
َ.ٖٓٗ َ.ََُ 

ٕ. 
ـ تقييـ لممعايير كالقيـ المينية لممكاضيع التي تعالج قضية االنقسا

 في الصحؼ الفمسطينية اليكمية
َ.ْٖٕ َ.ََُ 

 

(، َٓ.َ( أف معامبلت االرتباط المبينة، دالة عند مستكل داللة )ُيبيف جدكؿ رقـ )
 (.َٓ.َحيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )

 إجراءات الثبات: -ِ
 ثبات الدراسة التحميمية: . أ

 (ِٓحميػػػػؿ عينػػػػة مككنػػػػة مػػػػف )تـ قيػػػػاس الثبػػػػات لبيانػػػػات الدراسػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ إعػػػػادة تيػػػػ
تمثػػؿ مػػا  مكضػػكعان متعمقػػان بقضػػية االنقسػػاـ فػػي صػػحيفتي الحيػػاة الجديػػدة كاأليػػاـ، كىػػي

( مكضػػػكعان، كقػػػد تػػػػـ اسػػػتخداـ معادلػػػػة ِِٕ% مػػػف العينػػػػة الدراسػػػة البالغػػػػة )ُُنسػػػبتو 
فػػي بنػػكد االتفػػاؽ  ِ"ىكلسػػتي" لقيػػاس الثبػػات، كالتػػي نٌصػػت عمػػى قسػػمة حاصػػؿ ضػػرب 

 كاالختبلؼ( )االتفاؽلكمية عمى البنكد ا
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(، بينمػا بمػغ ِٖٓ.َ) ككفقان ليذه المعادلة بمغ معامػؿ الثبػات فػي صػحيفة الحيػاة الجديػدة

 (.ٖٗٔ.َفي صحيفة فمسطيف )
 

 ثبات الدراسة الميدانية: . ب
أكثػر مػػف مػػرة تحػػت نفػػس يػػت نفػػس النتيجػة لػػك تػػـ إعػػادة تكزيععطػػي قصػد بثبػػات االسػػتبانة أف تي يي 

، أك بعبارة أخرل يعني االستقرار في نتائج االستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير الظركؼ كالشركط
فيما لك تػـ إعػادة تكزيعيػا عمػى األفػراد عػدة مػرات خػبلؿ فتػرات زمنيػة معينػة، كلمتحقػؽ مػف ثبػات 
استبانة الدراسة أجريػت خطػكات الثبػات عمػى العينػة االسػتطبلعية نفسػيا بطػريقتيف ىمػا: التجزئػة 

 عامؿ ألفا كركنباخ.النصفية كم
 : طريقة التجزئة النصفية:ُب/

تـ إيجاد معامؿ ارتبػاط بيرسػكف بػيف معػدؿ األسػئمة الفرديػة الرتبػة كمعػدؿ األسػئمة الزكجيػة الرتبػة 
مػػؿ ارتبػػاط سػػبيرماف بػػراكف لمتصػػحيح لكػػؿ بعػػد كقػػد تػػـ تصػػحيح معػػامبلت االرتبػػاط باسػػتخداـ معا

 حسب المعادلة التالية: 

1معامؿ الثبات =

2

ر

ر

 أف ىنػاؾ معامػؿى  ،(ٕ.ُحيث )ر( معامؿ االرتبػاط، كقػد بػيف جػدكؿ رقػـ )
 عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة.  نسبيان لفقرات االستبياف، مما يطمئف الباحثى  كبيرو  ثباتو 

 : طريقة ألفا كركنباخ:ِب/
كقد بيف جدكؿ  ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات تـ استخداـ طريقة

( أف معػػػػامبلت الثبػػػػات مرتفعػػػػة ممػػػػا يطمػػػػئف الباحػػػػث عمػػػػى اسػػػػتخداـ االسػػػػتبانة بكػػػػؿ ٕ.ُرقػػػػـ )
 طمأنينة. 

 كركنباخ ألفا، ك يكضح معامؿ الثبات )طريقة التجزئة النصفية( (:ٖ.ُجدكؿ رقـ )
سبيرماف  كركنباخ ألفا المجاالت ـ

 براكف
 ٕٔٔ.َ ٕٕٗ.َ الحصكؿ عمى المعمكمة الصحفيةأىـ المصادر اإلعبلمية التي تستخدميا في  .ُ
 َٕٕ.َ ََٖ.َ درجة المتابعة لممكضكعات التي تعالج قضية االنقساـ  .ِ
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سبيرماف  كركنباخ ألفا المجاالت ـ
 براكف

 ْٕٗ.َ ْٕٗ.َ درجة االىتماـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية بمعالجة قضية االنقساـ .ّ
قضية االنقساـ في الصحؼ درجة الثقة بمضاميف المكاضيع التي تعالج  .ْ

 الفمسطينية اليكمية
َ.َِٖ َ.ٕٖٗ 

 ُْٕ.َ َٕٔ.َ درجة االنحياز الصحؼ الفمسطينية اليكمية مف خبلؿ معالجة قضية االنقساـ .ٓ
درجة تأثير المكضكعات الخاصة بقضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية  .ٔ

 اليكمية في اتجاىاتيـ نحك القضية
َ.ٖٕٓ َ.َْٖ 

يـ لمعايير المعالجة كالقيـ المينية لممكاضيع التي تعالج قضية االنقساـ في تقي .ٕ
 الصحؼ الفمسطينية اليكمية

َ.ٖٔٗ َ.ٕٖٔ 

كيسػػتخمص الباحػػث مػػف نتػػائج اختبػػارم الصػػدؽ كالثبػػات أف أداة الدراسػػة )االسػػتبانة( صػػادقة فػػي 
قيػاس مناسػبة لتكػكف أداة  قياس ما كضعت لقياسػو، كمػا أنيػا ثابتػة بدرجػة عاليػة جػدان، مػا يؤىميػا

 كفاعمة ليذه الدراسة.
 

 خامس عشر: المفاىيـ األساسية لمدراسة:
: ىي االستعداد لبلستجابة، كاالتجاه ىك الذم يقؼ كراء استجابات الفرد في اتجاىات -ُ

 .(ُ) المكاقؼ المختمفة
 األقمية أيضان  تعني كىي ،عاـ نكع أم مف منتقاة شريحة أك نةمعيٌ  طبقة :النخبة -ِ

 المجمكعة، تمؾ في غالبان  نفكذان  تمارس اجتماعية، مجمكعة مف المنتقاة أك المنتخبة
 .(ِ)المفترضة الخاصة أك الفعمية، مكاىبيا بفضؿ

االنقساـ الفمسطيني مف حيث المكضكع  قضيةطريقة تناكؿ  :قضايا االنقساـ معالجة -ّ
 كالمصدر كاالتجاه كالمكقع كالفف الصحفي المستخدـ.

كىي مجمكع الصحؼ الفمسطينية الصادرة بشكؿ دكرم يكمي  طينية:الصحؼ الفمس -ْ
 ثابت كمنتظـ، كىي )القدس، الحياة الجديدة، األياـ، فمسطيف(.

كىي حالة االنقساـ اإلدارم التي أنتجت كجكد حككمتيف ألكؿ مرة  االنقساـ الفمسطيني: -ٓ
ـ ََِٕحزيراف  ، كىي حالة بدأت فيمنذ قدكـ سمطة الحكـ الذاتي بعد اتفاقية أكسمك

                                                           

 (.ِْٔمكسى، دراسات في عمـ النفس، )ص (ُ)
 .مكقع إلكتركني(، السياسة بيف الجماىير الدىماء كالنخبة، )مكقع الكطف (ِ)
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حتى تاريخ إجراء  كاستمرت بسيطرة حركة حماس العسكرية كالسياسية عمى قطاع غزة،
 ىذه الدراسة.

 
 سادس عشر: تقسيـ الدراسة:

كالذم تضٌمف في الفصؿ األكؿ،  اإلطار العاـ الدراسة إلى ثبلثة فصكؿ، حيث جاءتـ تقسيـ 
 ،كأدكاتيا ،كمنيجيا ،كنكعيا ،كأىميتيا ،كأىدافيا ،كمشكمة الدراسة ،أىـٌ الدراسات السابقة

جراءات الصدؽ  نةكالنظرية المستخدمة، ككذلؾ مجتمع كعيٌ  الدراستيف الميدانية كالتحميمية، كا 
 كالثبات كأىـ مفاىيـ الدراسة.

في مبحثيف، األكؿ ناقش  كذلؾفيما جاء الفصؿ الثاني بعنكاف اإلعبلـ كاالنقساـ الفمسطيني 
ريخو كأسبابو كنتائجو فيما تناكؿ المبحث الثاني اإلعبلـ كمعالجتو لقضية االنقساـ مف حيث تا

 .االنقساـ
أٌما الفصؿ الثالث فيك بعنكاف اتجاىات النخبة الفمسطينية نحك معالجة الصحؼ الفمسطينية 
اليكمية لقضية االنقساـ كعرض نتائج الدراستيف التحميمية كالميدانية كمناقشتيما كتفسيرىما مف 

أربعة مباحث، حيث ناقش المبحث األكؿ نتائج الدراسة التحميمية، كناقش المبحث الثاني خبلؿ 
المبحث الرابع أىـٌ  كعرضنتائج الدراسة الميدانية، فيما ناقش المبحث الثالث فركض الدراسة 

  نتائج الدراسة كتكصياتيا.
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 الفصؿ الثاني
 

 االنقساـ الفمسطينياإلعالـ ك 
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 الفصؿ الثاني
 الـ كاالنقساـ الفمسطينياإلع

 المبحث األكؿ
 االنقساـ الفمسطيني

 
يتناكؿ ىذا المبحث االنقساـ الفمسطيني، مف حيث التعريؼ ابتداءن، إضافة إلى الخمفية التاريخية 
لبلنقساـ ككيؼ صاحب القضية الفمسطينية منذ بدايتيا، كصكالن إلى االنقساـ الفمسطيني في 

أىـٌ ميسبباتو ككذلؾ تداعياًتو كآثاًره، كأىـ المكاقؼ المحمية  ـ، كالتعٌرؼ عمىََِٕحزيراف 
 كاإلقميمية كالدكلية التي تشٌكمت عقبو، كأبرز المحاكالت التي سعت إلى إنيائو.

 تمييد
يعيشي الشعب الفمسطيني كاقعان معٌقدان، مع االحتبلؿ مف جية كبيف مككناتو الداخمية مف جية 

كثر بفعؿ حالة االنقساـ السياسي كاإلدارم التي أصابت الكاقع أخرل، كقد تأٌزـ ىذا الكاقع أ
ـ، عندما كصمت األزمة بيف حركتي فتح كحماس ذركتيا سياسيا ََِٕالفمسطيني عاـ 

، أك ما تسميو حماس بػ"الحسـ (ُ)كميدانيان، ما أفضى إلى ما تسميو فتح بػ"االنقبلب"
نما جاءت ىذه ََِٕاث حزيراف ، كتعتبر جذكر االنقساـ أهقدـ مف أحد(ِ)العسكرم" ـ، كا 

، كقد أٌدت ىذه (ّ)األحداث تتكيجان لسمسمة متراكمةو مف الخبلفات أدت في النياية إلى االنقساـ
األحداث إلى الكثير مف التداعيات المتعٌمقة بكاقع التمثيؿ السياسي لمفمسطينييف، حيث نجـ عف 

فياض تتبع لمرئيس محمكد عباس، فيما  ذلؾ حككمتاف، كاحدة في الضفة الغربية برئاسة سبلـ
 بقيت الحككمة برئاسة إسماعيؿ ىنية في قطاع غزة كحككمة تسيير أعماؿ.

ـ، ال يزاؿي الحاؿ عمى ما ىك عميو، كال تزاؿي تداعيات ََِٕكمنذي لحظة االنقساـ في حزيراف 
 حالة االنقساـ قائمةن عمى صعيد القضية الفمسطينية.

 

                                                           

 ، )مكقع إلكتركني(.بياف المجنة المركزية لحركة فتح (ُ)
، ُ، ططرار ال اختيارالكتاب األبيض، عممية الحسـ في قطاع غزة، اضالمكتب اإلعبلمي لحركة حماس،  (ِ)

 (.ُ)ص  ََِٕ
 (.ٓأبراش، جذكر االنقساـ الفمسطيني كمخاطره عمى المشركع الكطني )ص  (ّ)
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 اـ الفمسطيني كأبعاده:أكالن: خمفيات االنقس
 البيعد االجتماعي: -ُ

شٌكؿ البعدي االجتماعي دافعان مف دكافع االنقساـ في المجتمع الفمسطيني، حيث تكٌزع السكاف 
نسمة، في  ُْٔ.َٔٔالفمسطينيكف بيف بدكو كحضرو كفبلحيف، كبمغى عدد السكاف الفمسطينييف 

%، كلـ يككنكا منخرطيف في َُ ، كشٌكؿ أىؿي الباديةً (ُ)ـُِِٗأكؿ إحصاء سكاني عاـ 
، فيما شٌكؿ (ِ)المحافؿ السياسية لتحفٌظيـ عمى فكرة السمطة المركزية التي تمٌس حريتيـ كتقاليدىـ

%، غير أنيـ اتسمكا بالفقر كاألمية كضعؼ النفكذ َٕالفبلحكف غالب السكاف كنسبتيـ ناىزت 
ة الباقية مف المجتمع المحمي، كىي ، ككذلؾ شٌكؿ أىؿ الحضر النسب(ّ)كالتبعية لمبٌلؾ األرض

 .(ْ)%، كرغـ قمة عددىـ إال أنيـ تمٌمككا زماـ األمكر المتبلكيـ األرض كالماؿَِ
كالبنية التحتية لممجتمع الفمسطيني ىي بنية عصبية لـ تتطكر اجتماعيان كثقافيان كسياسيان بما 

السياسية، كضمانةن لنفاذ يؤىميا لتككف ضاغطةن عمى النخب السياسية، كناظمةن لمتفاعبلت 
القكاعد الدستكرية، كبالتالي حاضنةن لمتحكؿ الديمقراطي الذم يشيد تقيقران كعميو فإف المجتمع 
الفمسطيني لـ ينجح في إحداث تحكالتو بنائيةو شاممة في األراضي الفمسطينية كالخركج مف إطار 

 .(ٓ)العصبية االجتماعية كالسياسية
الفمسطيني سياسية أـ اجتماعية؟ كىؿ الفمسطينيكف منقسمكف اجتماعيان كعميو ىؿ جذكر االنقساـ 

 .(ٔ)قبؿ انقساميـ سياسيان؟ أـ أٌف االنقساـ السياسي أٌدل إلى االنقساـ االجتماعي؟
يرل الباحث أنو ال يمكف فصؿ السياسي عف االجتماعي، كىما يؤثراف عمى بعضيما البعض 

 ىما يؤثر عمى اآلخر.دكف الفصؿ بينميا مف حيث األثر، ككبل
 البيعد العائمي: -ِ

ساىـ البيعد العائمي في العصبية كالجيكية حيث أف كجكد عائبلت متنفٌذة في المدف الكبرل فاقـ 
مما يمكف اعتباره انقسامان مجتمعيان، حيث تبٌكأت ىذه العائبلتي المناصب المرمكقة كاإلدارية 

 ، في عيد االستعمار البريطاني.(ٕ)العميا مثؿ القضاء كاالفتاء كنقابة األشراؼ
                                                           

 (.ٗ)ص  ُْٖٗ-ُُٕٗعمكش، المقاكمة العربية في فمسطيف: (ُ)
 (.ُٔ)ص  سابؽالمرجع ال (ِ)
 (.ُّ)ص  ُْٖٗ-َُِٗشبيب، األصكؿ االقتصادية كاالجتماعية لمحركة السياسية في فمسطيف: (ّ)
 (.ُّ السابؽ )صالمرجع  (ْ)
 )مكقع إلكتركني(. االنقساـ الفمسطيني ىؿ ىك انقساـ سياسي أـ اجتماعيالبطنيجي،  (ٓ)
 )مكقع إلكتركني(. المرجع السابؽ (ٔ)
 (.ٔٗ)ص  ُُْٗ-ُُّٖعكض، مقدمة في تاريخ فمسطيف الحديث: (ٕ)
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كقد ظير الصراع في أكجو بيف عائمتي الحسيني كالنشاشيبي، حيث انتقؿ ىذا الصراع مف ككنو 
صراعان اجتماعيان عائميان إلى صراعو سياسي، مف خبلؿ قيادة عائمة الحسيني لمحزب العربي 

 .(ُ)الفمسطيني، كقيادة عائمة النشاشيبي لحزب الدفاع
تسٌبب بشكؿ كبير في فشؿ التصٌدم لممشركع الصييكني، ككذلؾ لممخٌططات  ىذا الصراع

البريطانية الٌرامية لمتمييد لقياـ الكياف الصييكني عمى األرض الفمسطينية، خصكصان أف 
االستعمار البريطاني عًمؿ عمى إذكاء ىذا الخبلؼ، حيث عزلت السمطات البريطانية مكسى 

نو زعيـ األسرة المناًفسة راغب النشاشيبي رئيسان لبمدية القدس عاـ كاظـ الحسيني، كعٌينت بدالن م
 .(ِ)ـَُِٗ

كذلؾ اشتد الخبلؼ بيف عائمتي الحسيني كالنشاشيبي بما يمٌثبلنو مف ًثقؿو في الحركة الكطنية، 
حيث اختمفت آراؤىما حكؿ عدد مف القضايا مثؿ تعييف ىربرت صمكئيؿ مندكبان ساميان عمى 

ـ، ككذلؾ األمر بخصكص الككالة ُِِٗيما يتعمؽ بفكرة المجمس التشريعي فمسطيف ككذلؾ ف
ـ، ُّٕٗـ، عمى غرار الككالة الييكدية، كبخصكص لجنة بيؿ لتقسيـ فمسطيف ُِّٗالعربية 

 .(ّ)كأخيران رد الفعؿ عمى ما عيرؼ بالكتاب
 البيعد األيدلكجي: -ّ

قساـ الفمسطيني الذم تعيشو القضية شٌكمت األبعاد األيدلكجية عامبلن ميمان في التأسيس لبلن
الفمسطينية حاليان، حيث استبعدت فتح األيدلكجية مف ىكية الحركة، كرفضت أف يككف ليا 
أيدلكجية أك عقيدة سياسية محددة، كفتحت المجاؿ أماـ مختمؼ األفراد مف كافة األطياؼ الفكرية 

كالحزبية السابقة، بمعنى أف فتح  كالسياسية لبلنضماـ إلييا شريطة ترؾ انتماءاتيـ التنظيمية
أرادت أف تكٌكف إطاران حركيان يستكعب تناقضات المجتمع الفمسطيني، كيكجيو نحك مقاكمة 

، لقد كانت فتح حركة ال حزبان، فاعتبرت أف الكطنية القيطرية الفمسطينية، (ْ)االحتبلؿ اإلسرائيمي
ككؿ التيارات العقائدية ليا مكقؼ  ككفرت اإلطار العريض الذم تجد كؿ الطبقات االجتماعية،

 .(ٓ)في داخمو
فيما تبٌنت حماس األيدلكجية الدينية حيث جاء في المادة األكلى في ميثاؽ حماس تحت عنكاف 
المنطمقات الفكرية، حركة المقاكمة اإلسبلمية: اإلسبلـ منيجيا، منو تستمد أفكارىا كمفاىيميا 

                                                           

 (.ٖٓ، )ص اني كفي ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينيةاالنقساـ الفمسطيني في عيد االنتداب البريطفضؿ،  (ُ)
 (.ِٓ)ص  ُُٕٗالمقاكمة العربية في فمسطيف:عمكش، ناجي.  (ِ)
 (.ُٗ)ص  االنقساـ الفمسطيني في عيد االنتداب البريطاني كفي ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينيةفضؿ،  (ّ)
 )مكقع إلكتركني(. ََِٕ-ََِٔالمعنية:صالح، صراع اإلرادات: السمكؾ األمني لفتح كحماس كاألطراؼ  (ْ)
 (.ْٕٗ)ص  ُّٗٗ-ُْٗٗالحركة الكطنية الصايغ، الكفاح المسمح البحث عف الدكلة ك  (ٓ)
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ليو تحتكـ في كؿ تصرفاتيا، كمنو تستميـ ترشيد كتصكراتيا عف الككف كالحياة كاإلنساف، ك  ا 
خطاىا، كجاء في المادة السادسة مف الميثاؽ، حركة المقاكمة اإلسبلمية حركة فمسطينية متميزة، 
تعطي كالءىا هلل، كتتخذ مف اإلسبلـ منيج حياة، كتعمؿ عمى رفع راية اهلل عمى كؿ شبر مف 

باع الديانات جميعنا في أمف كأماف عمى أنفسيـ فمسطيف، ففي ظؿ اإلسبلـ يمكف أف يتعايش أت
كأمكاليـ كحقكقيـ، كفي غياب اإلسبلـ ينشأ الصراع، كيستشرم الظمـ كينتشر الفساد كتقـك 

 .(ُ) المنازعات كالحركب
كمف ىنا يتبٌيف أف اختبلفان كبيران عمى صعيد األيدلكجيا بيف كؿ مف حركتي فتح كحماس، كىك ما 

ير الذم نبلحظو في مكاقؼ كبل الحركتيف تجاه القضايا الكطنية، كىك ما يفٌسر االختبلؼ الكب
 يعزز الطرح الذم يرل أف تكافؽ الحركتيف عمى استراتيجية كطنية مكحدة يبدك صعب المناؿ.

 اختالؼ البرنامج السياسي: -ْ
حيث تزامف ظيكر حماس كقكة ثكرية جديدة عمى الساحة السياسية مع تراجع حاد في برنامج 

السياسي. ففي الكقت الذم بدأت فتح تينىٌظر لحؿ الدكلتيف كاالعتراؼ بالكياف "اإلسرائيمي"،  فتح
خرجت حماس ببرنامج سياسي يعيد االعتبار لمثكابت الكطنية، كيضيؼ عمييا بعدان دينيان كنكعان 

بعد  مف القداسة، مما شكؿ عائقان كبيران في طريؽ برنامج فتح السياسي. كازداد األمر تعقيدان 
تكقيع اتفاؽ أكسمك، كقياـ السمطة الفمسطينية، حيث أصبح برنامج التسكية السممية الذم تتبناه 
حركة فتح مييدىدىان بالتعطيؿ كالفشؿ بسبب مسار المقاكمة الذم تتبناه حماس، كالعكس بالعكس. 

)إف لـ  أم أف تحقيؽ بنية مؤسسية فمسطينية مكحدة أصبح بعيد المناؿ بسبب الصعكبة الشديدة
 .(ِ)يكف استحالة( في الجمع بيف برنامجي التسكية كالمقاكمة تحت سقؼ كاحد

 التدخالت الخارجية كاالنحيازات السياسية: -ٓ
قميمية في شؤكف الحركة الكطنية الفمسطينية لـ ينقطع،   عمى الرغـ مف أف تدٌخؿ قكل دكلية كا 

ثيران. كقد استخدمت المساعدات المالية إال أنو بعد قياـ السمطة أصبح مباشران كعمنيان كأكثر تأ
كاألمنية كالعسكرية لدعـ طرؼ عمى حساب طرؼ آخر، كأصبحت مبلحقة حركات المقاكمة 
شرطان لدعـ أطراؼ خارجية عدة، كعمى المستكل العربي فقد أدل االنقساـ إلى ما عرؼ بػ 

ذ انحازت كؿ حركة "محكر االعتداؿ" ك"محكر الممانعة" إلى تعميؽ الصراع بيف الحركتيف إ

                                                           

 ميثاؽ حركة حماس، )مكقع إلكتركني(. (ُ)
 (، اتفاؽ الشاطئ كمستقبؿ المصالحة الفمسطينية )مكقع إلكتركني(.ٕٔ)استراتيجي تقدير  (ِ)
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ألحدل المحكريف كأصبح الصراع الفمسطيني الداخمي في أحد جكانبو يمثؿ جزءان مف الصراع 
 .(ُ)اإلقميمي؛ كما أف الثكرات كالتغيرات في العالـ العربي عكست ظبلليا عمى الكاقع الفمسطيني

 
 ثانيان: االنقساـ الفمسطيني عبر التاريخ:

 في عيد االستعمار البريطاني: -ُ
شيد المجتمع الفمسطيني صراعان حادان كانقسامان عميقان، بيف القكل التي التفت حكؿ الحاج أميف 
الحسيني بما يمثمو مف خط مقاكـ، كبيف القكل المعارضة التي ثارت حسدان كمنافسة لما رأتو مف 
تنصيب لمحسيني عمى أنو حاكـ فمسطيف، ما أدل النقساـ المجتمع الفمسطيني إلى قسميف، 

ضـٌ كؿ قسـً حركات سياسية كجمعيات دينية كاندية ثقافية كحركات عمالية كتجمعات قركية، ك 
 .(ِ)شاركت في الجدؿ السياسي

كتعٌمؽ الخبلؼ بيف القسميف، فضاعت مساعي الصمح كلـ تستطع النخب تحقيؽ المصالحة، 
ثؿ في االستعمار كاندفع الطرفاف إلى المياترات كالمشادات، عمى الرغـ مف كضكح التحدم المتم

الصييكني، إلى جانب تبلعب اإلنجميز بيذه الخبلفات الداخمية كتغذيتيا، ككصؿ  –البريطاني 
األمر بكثير مف عناصر المعارضة، حٌد التقرب مف االحتبلؿ ككسب كده، مستيينة بالرأم العاـ 

 .(ّ)الممتؼ حكؿ القيادة الكطنية المتمثمة بالحاج اميف الحسيني
 د النكبة:االنقساـ بع -ِ

طفى عمى السطح الخبلؼ القديـ بيف عائمتي النشاشيبي كالحسيني، كعكست ىذه الخبلفات 
التنافس بيف المعسكريف الرئيسييف في العالـ العربي، المعسكر الياشمي كالذم يضـ األردف 
كالعراؽ، كالمعسكر المصرم كالسعكدم الذم تؤيده سكريا، كتعٌذر قياـ حككمة عمكـ فمسطيف 

اميا، كلـ يكف ليا أدنى سمطة عمى أم جزء مف فمسطيف، حيث دمجت الضفة الغربية مع بمي
األردف، كخضع قطاع غزة لمحكـ المصرم، كرفضت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة اعتبار 

 .(ْ)حككمة عمـك فمسطيف حككمة رسمية
مف حككمة  كنشطت الحككمة األردنية بمساعدة خصكـ الحسيني في العمؿ عمى سحب الشرعية

عمكـ فمسطيف، كتـ عقد مؤتمر في عماف في ذات اليـك الذم عقد فيو مؤتمر في غزة، لمحاربة 
                                                           

 (، اتفاؽ الشاطئ كمستقبؿ المصالحة الفمسطينية )مكقع إلكتركني(.ٕٔ)استراتيجي تقدير  (ُ)
 (.ُٔ)ص  ، المقاكمة العربية في فمسطيفعمكش (ِ)
 – ُٕٗٗالتحدم كاالستجابة في الصراع العربي الصييكني: جذكر الصراع كقكانينو الضابطة، فرسخ،  (ّ)

 (.ُّٖ)ص  ُْٗٗ
 (.ِٖ)ص  جذكر االنقساـ الفمسطيني كمخاطره عمى المشركع الكطنيأبراش،  (ْ)
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حككمة عمكـ فمسطيف كمؤتمر غزة، كقرر مؤتمر األردف مبايعة الممؾ عبد اهلل بف الحسيف، 
 .(ُ)ممكان عمى فمسطيف، في ظؿ الكحدة األردنية الفمسطينية

مف التجاذبات العربية، بحيث أنيا كانت منبكذة مف األردف كبالتالي عانت حككمة فمسطيف 
كغير مرحب بيا مصريان، حيث منعت مف مغادرة قطاع غزة، كلـ تدعيا الجامعة العربية 

 .(ِ)لحضكر اجتماعاتيا، ما أدل لتقمصيا كتحجيـ دكرىا
 المكقؼ مف منظمة التحرير الفمسطينية: -ّ

الترحيب بمنظمة التحرير الفمسطينية، باعتبار أنيا  اجتمعت كؿ القكل السياسية الفمسطينية عمى
مطمب كطني، مع تحفظيا عمى الطريقة التي نشأت فييا، في حيف ىاجميا الحاج أميف 
الحسيني، حيث أصدرت الييئة العربية العميا بيانان ككصفتيا فيو بأنيا مؤامرة صييكنية 

 .(ّ)استعمارية، كتيدؼ لتصفية القضية الفمسطينية
طالبت حركة القكمييف العرب بتمثيؿ إرادة الشعب الفمسطيني عف طريؽ المنظمات  بدكرىا

الثكرية، ككذلؾ طالب حزب البعث العربي االشتراكي أف تككف المنظمة ثكرية، ككذلؾ قالت 
حركة فتح، التي أصدرت بيانا أكدت فيو ضركرة أف ترتكز المنظمة عمى الثكرة المسمحة كليس 

 .(ْ)بديبلن عنيا
ما يتعمؽ بمكقؼ اإلخكاف المسمميف، فكاف مبعث التكجس ىك عبد الناصر، كبالتالي لـ يمعب كفي

 .(ٓ)اإلخكاف المسممكف أم دكر في المنظمة منذ إنشائيا
كرغـ ىذا التبايف الكاضح كاالختبلؼ في المكاقؼ الفمسطينية حكؿ منظمة التحرير،  

عية العربية، ككذلؾ التحذير مف انكفاء كمبلحظاتيا المتعمقة بظركؼ النشأة كالخكؼ مف التب
المنظمة عف الخط الثكرم كالكفاح المسمح، إال أف غالب القكل الفمسطينية انضكت لممنظمة، 
كذلؾ بسبب الشرعية التي تمثمت بإنشائيا مف الجامعة العربية، ككذلؾ حرية الحركة التي 

 حظيت بيا، إلى جانب الميزانيات الكبيرة التي تكفرت.
 
 

                                                           

 (.ّٕٓ)ص   التؿ قائد معركة القدسكارثة فمسطيف: مذكرات عبد اهللالتؿ،  (ُ)
 – ُٕٗٗالتحدم كاالستجابة في الصراع العربي الصييكني: جذكر الصراع كقكانينو الضابطة، فرسخ،  (ِ)

 (.ٖٗٗ)ص  ُْٗٗ
 (.ُّٓ)ص  جذكر االنقساـ الفمسطيني كمخاطره عمى المشركع الكطنيأبراش،  (ّ)
 (.ّْٗ-ُٓٗ)ص  سابؽالمرجع ال (ْ)
 (.ُْٖ)ص  أتيا، فكرىا السياسيحركة المقاكمة اإلسبلمية حماس: جذكرىا، نش ،أبك العمريف (ٓ)
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 نتفاضة الفمسطينية:اال   -ْ
ـ، مفترقان آخر انقسمت حكلو المكاقؼ ُٕٖٗشٌكمت االنتفاضة الفمسطينية األكلى عاـ 

الفمسطينية السياسية، حيث أراد كؿ طرؼ أف ينسب االنتفاضة لنفسو، كتمادت جميع األطراؼ 
، حيث (ُ)في عدـ مكضكعيتيا، خاصة عند تناكؿ مشاركة اآلخريف في فعاليات االنتفاضة

اعتبرت منظمة التحرير أنيا صاحبة السبؽ بإشعاؿ االنتفاضة مف خبلؿ القيادة الكطنية 
المكحدة، التي كحسب المنظمة عىبىرىت بالنضاالت الفردية المتفٌرقة إلى مرحمة العمؿ التنظيمي 

، كاعتبرت حماس عمى لساف مؤًسسيا الشيخ أحمد ياسيف "رحمو اهلل" أف العنصر (ِ)المنٌظـ
كاألساس في االنتفاضة ىك العنصر اإلسبلمي مع مشاركة التكجيات األخرل كما قاؿ، الفٌعاؿ 

بدكرىا اعتبرت حركة الجياد اإلسبلمي استشياد أربعة مف ككادرىا قبؿ انطبلؽ االنتفاضة 
 .(ّ)الذم مٌيد الندالع االنتفاضة -حسب تسميتيا-بشيريف عكد الثقاب 

ختبلؼ الذم شاب العمؿ السياسي بيف التنظيمات كمف خبلؿ ما سبؽ يتأٌكد لمباحث مدل اال
الفمسطينية، التي تسابقت كال زالت لنسب الفضؿ لنفسيا فيما يتعمؽ بالفعاليات الكطنية المختمفة، 
ما يسبب ضعفان ممحكظان في األداء الكطني ككؿ، مما يحتـٌ عمى ىذه الفصائؿ المختمفة التكافؽ 

 الميداني كالرؤية السياسية. حكؿ المشركع الكطني مف ناحية األداء
 اتفاقية أكسمك: -ٓ

االنقساـ الفمسطيني، حيث أف دخكؿ  قضيةـ، مفترقا جديدان في ُّٗٗشٌكمت اتفاقية أكسمك 
منظمة التحرير الفمسطينية عمى طريؽ الحؿ السياسي السممي، شٌكؿ تناقضان رئيسيان مع 

ي، ال يجكز ألحد أف يفٌرط طركحات حركة حماس، القائمة عمى أف أرض فمسطيف كقؼ إسبلم
بشبرو منيا، لذلؾ كمو تبٌنت حماس خطان معارضان لمحمكؿ السممية، كالمؤتمرات الدكلية، كشٌكمت 
مع التنظيمات الفمسطينية المعارضة لمعممية السممية ما اصطمح عمى تسميتو الفصائؿ العشرة 

كأصدرت الفصائؿ العشرة ـ، قبؿ انعقاد مؤتمر مدريد لمسبلـ، ُُٗٗفي تشريف أكؿ/ أكتكبر 
 .(ْ)بيانان يعارض عقد المؤتمر

كذلؾ شٌككت حماس في شرعية منظمة التحرير الفمسطينية، كاعتبرت دخكؿ المنظمة في عممية 
التسكية تخميان عف برنامجيا كتكجياتيا الكطنية، كما رفضت نتائج اتفاؽ أكسمك مف خبلؿ رفض 

                                                           

 (.ُِٓ)ص  أتيا، فكرىا السياسيحركة المقاكمة اإلسبلمية حماس: جذكرىا، نش ،أبك العمريف (ُ)
 (.ِٕٓ)ص  المرجع السابؽ (ِ)
 (.ِّٓالمرجع السابؽ )ص  (ّ)
 (.َٕ)ص  ََِٕ -ََِٔتجربة حماس كحككمتيا: صالح، قراءة نقدية في (ْ)
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سمطة الكطنية الفمسطينية، كاعتبرت كثيقة أكسمك خيانة المشاركة أك التعييف في دكائر ككزارات ال
 .(ُ)كطنية

 
 :ََِٕثالثان: أحداث االنقساـ 

 ـ:ََِٔفكز حماس في االنتخابات التشريعية  -ُ
شٌكؿ دخكؿ حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس في االنتخابات التشريعية الفمسطينية، كفكزىا 

ة في مسار الحركة، فالفكز كضع الحركة أماـ ـ، نقمة نكعية كبير ََِٔالساحؽ فييا مطمع سنة 
مرحمة جديدة، كفرض عمييا تحديات مختمفة، كىي تحديات أخذت بالتصاعد بعد أف شٌكمت 

 .(ِ)حككمتيا األكلى، كالحككمة العاشرة لسمطة الحكـ الذاتي
ـ، بالسمطة ُٔٗٗ، كرفضيا عاـ ََِٔكقد ربطت حماس مكقفيا مف المشاركة انتخابات 

الفمسطينية، حيث كاف المكقؼ مرتبطا بتكافر شركط معينة كلـ يكف مبنيا عمى الرفض الكطنية 
 .(ّ)المطمؽ

ـ، حكؿ رأييف مختمفيف، يرل ُٔٗٗكتمحكرت النقاشات في حماس حكؿ المشاركة في انتخابات 
األكؿ ضركرة المشاركة مف منطمؽ خمؽ فرصة لممساىمة في صناعة القرار الفمسطيني، كيرل 

المشاركة تقكد الحركة إلى التخمي عف برنامجيا النضالي، كأنيا ال تريد إضفاء  الثاني أف
 .(ْ)الشرعية عمى االنتخابات كنتائجيا

ـ، خبلؼ مكقفيا الذم رفضت مف ََِٔكجاءت مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية 
 ـ، بناءن عمى عدة عكامؿ:ُٔٗٗخبللو المشاركة في االنتخابات التشريعية 

ضة األقصى كتفاعبلتيا الشعبية كالعسكرية تمكنت عمميان مف إسقاط الكثير مف انتفا- أ
 مفاعيؿ اتفاقية أكسمك كممحقاتيا.

 العدك الصييكني تجاكز االتفاقية كفرض كقائع كتحديات جديدة.- ب
الظركؼ أصبحت مكاتية لمتخفيؼ كبشكؿ كبير مف ارتياف السمطة لئلرادة األمريكية - ت

 كالتحكـ الصييكني.

                                                           

 الفمسطيني استراتيجيا كتكتيكيان  في قطاع غزة كتأثيرىا عمى المشركع الكطني ََِٕعكدة، أحداث حزيراف  (ُ)
 (.ُُٕ)ص 

 (.ُٗٗ)ص  الزيتكنةداكد، حماس كالسمطة: مف يغير مف؟ قراءة نقدية في تجربة حماس كحككمتيا، مركز  (ِ)
 (.ّّلدراسات الفمسطينية )ص الجرباكم كآخركف، مركز البحكث كا (ّ)
 (.ٖـ كمنصكر، اإلسبلميكف كاالنتخابات )صيمس (ْ)
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اء عمى إبداء بعض المركنة السياسية بما ال يضر جكىر القضية الفمسطينية، لكسب البن- ث
سبلمي كدكلي يعزز عكامؿ الصمكد كالبناء لدكلة عمى حدكد الرابع مف  تأييد عربي كا 

 (ُ)حزيراف/يكنيك مقابؿ ىدنة قد تمتد لسنكات.
 ًصدامات متكررة: -ِ

الرياح دائما بما تشتيي السفف،  في المحصمة فازت حماس كشكمت الحككمة، لكف ال تجرم
فقيادات السمطة )فتح( لـ تستكعب خسارة االنتخابات، كبدأت بسمسمة ال تنتيي مف المماحكات 
كالممارسات )الكيدية( كاف أكليا، إصدار المجمس التشريعي المنيية كاليتو عدة قرارات لحصار 

ؿ الرئيس عباس، الذم أصدر المجمس التشريعي الجديد، أك أم حككمة قد يشكميا، ككذلؾ فع
سمسمة قرارات جٌردت الحككمة مف الكثير مف صبلحيتيا، األمر الذم أشعر حماس أنيا في 
مكقع المستيدؼ، الذم ال يجد أمامو إال البحث عف سبؿ الحفاظ عمى خياراتو، كعف خيارات 

 . (ِ)الشعب الذم منح حماس ثقتو، خاصة في ظؿ تصاعد التأييد الشعبي
الفصائؿ فقد تركت حماس لتغرؽ في نجاحيا، كلـ تضع في حسبانيا أف في غرؽ  أما بقية

حماس إضعافان لممشركع الكطني الفمسطينية برمتو، كلعؿ حسابات الفصيؿ تغمٌبت لدل جميع 
 .(ّ)مف رفضكا المشاركة عمى حساب الشعب كقضيتو

المعترؼ بيا فمسطينيا كقد عانت حماس طكاؿ عاـ كشيكر ظٌمت تقكد بيا الحككمة الفمسطينية 
كعربيا كدكليا مف الحصار االقتصادم كالسياسي فمـ تيدع الجتماعات، كلـ يشارؾ كزراؤىا في 
معظـ المؤتمرات العربية التي عقدت لمبحث في المكاضيع الفمسطينية، كظؿ محمكد عباس 

لتحرير يمثمكف كمستشاركه كغالبيتيـ كزراء في الحككمات السابقة أك أعضاء في تنفيذية منظمة ا
الفمسطينييف في االجتماعات العربية كالدكلية، مع استثناءات قميمة ال تذكر، بحجة اف الحككمة 
الفمسطينية في مناطؽ السمطة الفمسطينية تقكـ بإدارة شؤكف الفمسطينييف في تمؾ المناطؽ، لكف 

 .(ْ)ميمة الرئاسة القرار السياسي ىك قرار منظمة التحرير الفمسطينية دكف غيرىا، كالتمثيؿ
التحدم األكبر الذم كاجو الحككمة كاف في كيفية التعامؿ مع أجيزة يتربع عمى رأسيا قادة جم يـ 
ال يخفي تركيزه عمى تضخيـ الخبلفات مع حركة حماس، كاالستعداد ألقصى درجات المركنة 

                                                           

 (.ِِٖ)ص  األمنيعمي، حركة حماس كتشكيؿ الحككمة إدارة الممؼ (ُ)
 (.ِِٗ)ص  المرجع السابؽ(ِ)
 (.ََِ)ص  الزيتكنة زكحككمتيا، مرك دية في تجربة حماسمف يغير مف؟ قراءة نقداككد، حماس كالسمطة: (ّ)
 (.َِِالمرجع السابؽ )ص  (ْ)
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حدد كاف يتـ مع العدك الصييكني، كالتنسيؽ الكامؿ مع اإلدارة األمريكية، بيدؼ مرحمي م
اإلعبلف عنو جيارنا كىك، "إفشاؿ حركة حماس" كحركة ما زالت ممتزمة بخيار المقاكمة
(ُ). 

ـ، كجو رئيس الكزراء إسماعيؿ ىنية كتابان إلى الرئيس أبك مازف تضٌمف ََِٕ/ُ/َُفي تاريخ 
معمكمات كصمت لو تتحدث عف خطة أمنية تيدؼ إلى االنقبلب عمى الحككمة، كعف تشكيؿ 

ات خاصة، تكٌفرت ليا اإلمكانات، كجاء في كثيقة نشرتيا صحيفة المجد األردنية في العدد قك 
نيساف/أبريؿ، أف ىناؾ خطة دكلية إقميمية بالتعاكف مع أجيزة  َّالذم ميًنع مف التكزيع بتاريخ 

عادة الكضع إلى ما كاف عميو قبؿ االنتخابات  .(ِ)السمطة بقصد االنقبلب عمى الحككمة، كا 
حت البنية السياسية لمسمطة مرتينة باتجاىات إدارة الصراع السياسي بيف قيادتي السمطة أصب

المتمثمة بحركة فتح في الرئاسة كحركة حماس في الحككمة، سكاء باستخداـ العنؼ تارة أك 
باالتفاؽ ضمف كثائؽ كمستندات جديدة تارة أخرل، أك باالستناد إلى إشكاليات الفصؿ بيف 

 .(ّ)ث، كىك فصؿ يتسـ بالمركنة النسبية كليس المطمقةالسمطات الثبل
ـ، كالتي ََِٕكيرل الباحث أف ما سبؽ إضافة إلى عكامؿ أخرل، أٌدل إلى أحداث حزيراف 

أفضت إلى انقساـ إدارم أفضى بدكره إلى تشكيؿ حككمتيف كاحدة في الضفة كأخرل في قطاع 
 غزة.

 سيطرة حماس عمى قطاع غزة: -ّ
ميدانية كاالقتتاؿ الداخمي بيف حركتي فتح كحماس، بانييار شامؿ ألجيزة تيٌكجت األحداث ال

ف حماس ماألمنية خبلؿ أربعة أياـ كسيطرت القكة التنفيذية ككتائب القساـ عمى قطاع غزة، لتع
انتصارىا بالقكة العسكرية إلى جانب انتصارىا باألغمبية عبر صناديؽ االقتراع، كحققت السيطرة 

 .(ْ)ـ، كاستكلت عمى المقار كاألسمحةكاممة عمى النظا
منحرؼ، كأف ليس ليا أية  أمنيو  كرأت حماس أف أحداث حزيراف ىي عممية تصحيح لمسارو 

أبعاد سياسية بالمطمؽ، كأف الحركة حريصة عمى التكاصؿ الجغرافي بيف الضفة كغزة، ليس 
 .(ٓ)عف الكؿ الفمسطيني كاردان في استراتيجيتيا أف تستقؿ بغزة لتنشئ كيانان سياسيان منبتان 

                                                           

 (.ُِّ)ص األمنيعمي، حركة حماس كتشكيؿ الحككمة إدارة الممؼ  (ُ)
 (.ِّْ -ِِّ)ص  المرجع السابؽ(ِ)
 (.ْ)ص  مسطينيةأبك دية، إشكاليات الفصؿ بيف السمطات في النظاـ السياسي الف حرب ك (ّ)
 (.ْْ)ص  ز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات، مركََِٕالتقرير االستراتيجي لعاـ  (ْ)
 (.ٓ)ص  ال اختياران  اضطراران الكتاب األبيض"عممية الحسـ في قطاع غزة  (ٓ)
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فيما رأت حركة فتح كالسمطة أف ما جرل نتيجة طبيعية لما سبقيا مف مؤشرات تدلؿ عمى تكجو 
حركة حماس إلنجاز سمطة مكازية كسمطة بديمة عمى خمفية المشركع البديؿ، كرأت أيضا أف 

 (ُ)األحداث استيدفت حركة فتح كرئيس السمطة.
تسعت فجكة الخبلؼ، كتـ قطع االتصاالت بيف الضفة الغربية كمع انتياء "العمؿ العسكرم" ا

كقطاع غزة، كأعمف الرئيس الفمسطينية محمكد عباس إقالة الحككمة الفمسطينية التي قيادة حماس 
برئاسة إسماعيؿ ىنية، كأعمف عف تشكيؿ حككمة طكارئ في الضفة الغربية برئاسة سبلـ 

 .(ِ)فياض
 انقساـه كحككمتاف: -ْ

ـ أٌدل إلى حككمتيف كسمطتيف فمسطينيتيف متناحرتيف كتحت االحتبلؿ، ما أٌثر عمى ىذا االنقسا
 المشركع الكطني التحررم بكؿ صيغو، كذلؾ مف خبلؿ األمكر التالية:

تذرع إسرائيؿ كمعيا الكاليات المتحدة، بغياب شريؾ فمسطيني لمسبلـ، كبالتالي تيرب - أ
 إسرائيؿ مما عمييا مف التزامات.

ساـ مشركع السبلـ الفمسطيني الف الرئيس أبك مازف أصبح ضعيفا عمى طاكلة أضعؼ االنق- ب
المفاكضات، إذ بات غير قادر عمى التكمـ باسـ الشعب الفمسطيني كمو، كخصكصا عندما 

 تتحدث عنو حركة "حماس" كرئيس منتيية صبلحيتو.
كنيا أيضا، ذلؾ بأف لـ يعد االنقساـ سياسيا كجغرافيا فحسب، بؿ امتد ثقافيا كاجتماعيا كقان- ت

حركة حماس تمثؿ مشركعا سياسيا كدينيا، كبالتالي تنتج ثقافة مغايرة لثقافة القكل السياسية 
  األخرل، كخصكصا في قطاع غزة.

ال يمكف بناء استراتيجيا عمؿ كطني، أك تشكيؿ قيادة عمؿ كطني، كىذا األمر سيككف لو نتائج 
بؿ أيضا عمى فمسطينيي الشتات، كعمى مستقبؿ  خطرة ليس فقط عمى فمسطينيي الضفة كغزة،

 .(ّ)القضية
 

                                                           

عف  تقرير لجنة التحقيؽ عف تقصير القكات المسمحة الفمسطينية في التصدم النقبلب المميشيات الخارجة (ُ)
 (. َُٓ)ص  غزة القانكف في

 (.ّ)ص تقرير مؤسسة الدراسات الفمسطينية (ِ)
 )مكقع إلكتركني(. االنقساـ الفمسطيني ىؿ ىك انقساـ سياسي أـ اجتماعي أبراش،  (ّ)
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 رابعان: آثار االنقساـ كتداعياتو:
 اآلثار السياسية:  -ُ

أٌدل االنقساـ إلى تراجع أداء مؤسسات السمطة التنفيذية كالتشريعية كالقضائية، كاكتنؼ الغمكض 
مؤسسات النظاـ  دكر فتغيرتغٌيرات نصكص الدستكر الفمسطيني في العدد مف القضايا، 

حككمتيف كؿ  جكدالسمطة إلى صراع خارج نظاميا، بك الفمسطيني بانتقاؿ الصراع مف إطار 
منيما تصدر قرارات، كلكؿ منيا أجيزتو األمنية كمؤسساتو المدنية ككبلىما يشٌكؿ إطاره 

 .(ُ)الجغرافي الخاص في قطاع غزة أك الضفة الغربية
ي الفمسطيني، الذم تعٌطؿ ضمف الخبلؼ عمى شرعيتو، ككذلؾ طاؿ االنقساـ المجمس التشريع

كأصدر الرئيس مرسكمان رئاسيان يدعك فيو المجمس التشريعي لبلنعقاد بدكرتو السنكية الثانية في 
ـ، لكف رئاسة المجمس التشريعي رفضت الدعكة، كقاطعت كتمة حماس الجمسة، ََِٕ-ٕ-ُُ

جمسة لممجمس قاطعتيا معظـ الكتؿ النيابية ـ، الدعكة لعقد ََِٕ/ٕ/ْكالتي سبؽ ليا بتاريخ 
 .(ِ)األخرل

 اآلثار القانكنية: -ِ
زعزع االنقساـ كينكنة السمطة القضائية، كخمؽ أجسامان قضائيةن بديمة تخضع لمتجاذبات 
السياسية، زعزعت نظاـ العدالة، كأفقدت القضاء الفمسطيني كحدتو كتماسكو كقدره عمى حماية 

ة، كبذلؾ اختمفالكاقع القانكني بيف كؿ مف الضفة الغربية كقطاع غزة، الحقكؽ كالحريات األساسي
 .(ّ)األمر الذم خمؽ اضطرابان كعدـ استقرارو في البيئة القانكنية

 اآلثار االقتصادية:  -ّ
طاؿ الحصار المشدد المفركض عمى قطاع غزة كؿ القطاعات االقتصادية فيو كانعكس عمى 

لسكاف مف أبسط مقدرات الحياة العادية، كارتفعت معدالت كافة المؤشرات االقتصادية، كحـر ا
البطالة بشكؿ الفت، كانعدـ النمك، في الكقت الذم أظير العالـ فيو تعاطفان مع السمطة في 

 .(ْ)الضفة الغربية، حيث تدفقت المساعدات الدكلية في حساباتيا مف جديد
 

                                                           

 (.ٓٔ)ص  ََِٕ-ََِٔ عينتاكم، صراع الصبلحيات بيف فتح كحماس في إدارة السمطة الفمسطينية (ُ)
العممية التشريعية كالرقابة البرلمانية خبلؿ فترة األقساـ السياسي لحقكؽ اإلنساف،  لمركز الفمسطينيا (ِ)

 (.ّ)ص  ََِٗ-ََِٕ الفمسطيني
 (.َِٗ)ص  نساف في مناطؽ السمطة الفمسطينيةالتقرير السنكم الثالث عشر، كضع حقكؽ اإل (ّ)
 (.ّٗٓ)ص ََِٕـ صالح، التقدير االستراتيجي لعا (ْ)
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 اآلثار االجتماعية:  -ْ
االجتماعية بعد ظيكر االعتقاؿ السياسي، كتقٌمصت مساحة انعكس االنقساـ سمبان عمى الحالة 

، كالحصار الذم أعقب االنقساـ ال ييدؼ إلى انيائو أك اسقاط حككماتو، بؿ (ُ)العمؿ األىمي
يصالو إلى حالة مف  يستيدؼ البنياف السياسي كاالجتماعي كالثقافي لمشعب الفمسطيني كمو، كا 

ار كالمعاناة كالحرماف التي تميد بدكرىا إلى إرباؾ اليأس كاإلحباط عبر تراكـ عكامؿ اإلفق
 .(ِ)أكلكيات الذىنية الشعبية الفمسطينية تجاه الصراع مع العدك كالصمكد في كجيو كمقاكمتو

 
 خامسان: المكاقؼ تجاه االنقساـ:

تشٌكمت مكاقؼ مختمفة تجاه االنقساـ الفمسطيني، ككانت في حقيقتيا امتدادان لممكاقؼ التي سبقت 
ـ، حيث تمٌسكت األطراؼ المختمفة بمكاقفيا، كيمكف إجماؿ مكاقؼ ََِٕصكلو في حزيراف ح

 الجيات الفاعمة مف خبلؿ التالي:
 الفمسطينية: مكقؼ الفصائؿ -ُ

فيما يتعٌمؽ بالمكقؼ الفصائمي الفمسطيني، فقد اجتمعت الفصائؿ الفمسطينية عمى رفض االنقساـ 
أف ما حصؿ كاف انقسامان أسكدان، كأيضا رٌحبت  الحاصؿ بيف حركتي فتح كحماس، كاعتبرت

بكؿ الجيكد التي يمكف أف تفضي إلى تحقيؽ المصالحة، حيث قاؿ القيادم في حركة الجياد 
اإلسبلمي نافذ عزاـ :" ما نتمناه اف تتحقؽ المصالحة ىذه الميمة قبؿ غد، كأضاؼ أف ىذا ما 

بية بخطكات عممٌية كمممكسة بعيدان عف يتمناه الشعب الفمسطيني"، فيما طالبت الجبية الشع
التصريحات باتجاه انياء االنقساـ، كاستعادة الكحدة الكطنية، كعٌبرت الجبية الديمقراطية لتحرير 
فمسطيف عف أمميا بأف تتكفر اإلرادة السياسية لدل طرفي االنقساـ، إلنيائو كاستعادة الكحدة 

ى عميو ىك تشكيؿ حككمة تكافؽ كطني، الكطنية، كاعتبرت أف األساس الذم يمكف أف يبن
جراء انتخابات رئاسية كتشريعية كمجمس كطني، كرأل حزب الشعب أف الشعب الفمسطيني لـ  كا 
يعد قادران عمى أف تباع لو نفس البضاعة ذاتيا أكثر مف مرة كأصبح األمر ممبلن، كتمنى اف 

 .(ّ)تككف ىناؾ جدية حقيقية لدل حماس كفتح إلتماـ المصالحة
 
 

                                                           

 (. ُُ)ص  نقساـ كمساره كالحريات العامةاالأبك رمضاف،  (ُ)
 (.ّٓ) ص  ز الزيتكنة لمدراسات كاالستشاراتالصكراني، اآلثار االقتصادية لمحصار عمى قطاع غزة، مرك (ِ)
 )مكقع إلكتركني(. الفصائؿ الفمسطينية تبدم تفاؤالن حذران  قدس نت، (ّ)
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 مكقؼ الدكؿ العربية:  -ِ
ـ، كشٌكمت لجنة لتقصي الحقائؽ، ََِٕرفضت جامعة الدكؿ العربية ما حصؿ في حزيراف 

غير أنيا رٌحبت بتشكيؿ الرئيس الفمسطيني محمكد عباس حككمة فياض حيث قاؿ األميف العاـ 
تشيده لمجامعة عمرك مكسى "نحف نتمٌنى التكفيؽ ليذه الحككمة في ىذا الظرؼ الخطير الذم 

فمسطيف اآلف كال نتحٌمؿ أف يككف ىناؾ مزيدان مف الفكضى أك الفرقة الفمسطينية "، كأعرب في 
الكقت نفسو عف أممو أال تككف ىناؾ "ازدكاجية" في األراضي الفمسطينية حيث قاؿ "ال نريد 
الدخكؿ في ترىات ىؿ ىذه حككمة شرعية أـ ال ألٌف الكضع خطير كأخطر مف الدخكؿ في مثؿ 

، كفي قمة (ُ)ذه الترىات أك في جدؿ حكؿ الحككمة كىناؾ حككمة جديدة نتمٌنى ليا التكفيؽى
ـ، أكصت القمة بمتابعة الجيكد المبذكلة إلنياء االنقساـ ََِٗالككيت التي انعقدت عاـ 

الفمسطيني كتصفية األجكاء العربية انطبلقان مف دعكة الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز بتجاكز 
 .(ِ)ت العربيةالخبلفا

كذلؾ رٌحبت جامعة الدكؿ العربية بمحاكالت انياء االنقساـ، ككاف مف بينيا دعكة األمير القطرم 
حمد بف خميفة آؿ ثاني لعقد قمة عربية مصٌغرة في القاىرة لئلشراؼ المباشر عمى تحقيؽ 

في مارس/آذار المصالحة الكطنية الفمسطينية، جاء ذلؾ خبلؿ افتتاح القمة العربية في الدكحة 
ـ، حيث قاؿ األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية نبيؿ العربي إف القضية الفمسطينية ىي َُِّ

دائمان جكىر الصراع في المنطقة، كشٌدد عمى ضركرة إنياء االنقساـ الفمسطيني كتحقيؽ 
ر الكطني المصالحة كتنفيذ التفاىمات كاالتفاقات التي تـ التكافؽ عمييا، كاستعادة كحدة القرا

الفمسطيني، ككحدة المؤسسات الفمسطينية، كأشار إلى أنو عمى الجامعة العربية رعاية تحقيؽ 
 .(ّ)ىذه المصالحة

 المكقؼ الدكلي:  -ّ
رأت الكاليات المتحدة االمريكية اف ىذا االنقساـ سيككف مبرران لسياساتيا التي تدير الصراع بيف 

سرائيؿ مف خبلليا، دكف الد خكؿ في تفاصيؿ الحؿ، التي تتضٌمف آليات كجداكؿ الفمسطينييف كا 
رادة صادقة، كقد سعت اإلدارة األمريكية إلى استثمار االنقساـ مف خبلؿ دعكتيا  زمنية محددة كا 

                                                           

 )مكقع إلكتركني(. مة الطكارئ الفمسطينيةجامعة الدكؿ العربية تتمنى التكفيؽ لحكك  ككالة كفا، (ُ)
 .ََِٗمقررات القمة العربية االقتصادية كالتنمكية كاالجتماعية في الككيت،  (ِ)
الدكحة،  مقررات اجتماع مجمس جامعة الدكؿ العربية عمى مستكل القمة، الدكرة العادية الرابعة كالعشركف، (ّ)

َُِّ. 
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ـ، كالذم تيعتبر مشاركة الرئيس محمكد عباس فيو تكريسان ََِٕلمؤتمر أنابكليس في خريؼ 
 . (ُ)لبلنقساـ ما بيف الضفة كغزة كبيف فتح كحماس

أما االتحاد األكركبي كعمى لساف أليساندرا فيتسر، مديرة التعاكف الدكلي في االتحاد األكركبي 
فقد قالت إف االتحاد طالب طرفي االنقساـ الفمسطيني بإنجاز ممؼ المصالحة بيف حركتي 

 .(ِ)حماس كفتح؛ كعكدة السمطة الكاحدة عمى األرض
نياء االنقساـ مف خبلؿ مف أثمر اجتماع المجنة العميا بدكره فإف المكقؼ الركسي كاف داعيان إل

االنقساـ الفمسطيني  قضيةالركسية الفمسطينية، في العاصمة الركسية مكسكك، حيث تـ بحث 
كالمساعي الركسية إلنيائو، كطالبت ركسيا بالضغط عمى حماس مف أجؿ التكقيع عمى 

 .(ّ)المبادرات المصرية كالذىاب إلى جمسات المصالحة
 المكقؼ اإلسرائيمي:  -ْ

ـ، حيث ََِٕلـ تكف إسرائيؿ متفرجة عمى مجريات األحداث التي حصمت قبؿ كخبلؿ حزيراف 
رأت أف ما يجرم في غزة ىك "حرب أىمية" ستككف لنتائجيا إسقاطات بعيدة المدل ليس عمى 

ا عمى عبلقاتيا مع إسرائيؿ.   مستقبؿ السمطة الفمسطينية فحسب، إنما أيضن
المعٌمؽ السياسي في صحيفة ىآرتس عكزم بنزيماف أف إسرائيؿ "مسؤكلة بقدر غير ككذلؾ كتب 

ضئيؿ عما يحدث في الضفة الغربية كقطاع غزة، بحكـ ككنيا الدكلة المسيطرة عمى ىاتيف 
ـ"، إال أف قمقيا كاف أمنيان كاقتصاديان كسياسيا كحتى قانكنيان حيث أف ُٕٔٗالمنطقتيف منذ العاـ 

يعفي إسرائيؿ مف المسؤكلية عما يحدث في قطاع غزة"، غي كذلؾ فإنو نٌكه إلى "االنفصاؿ ال 
خركج رئيس الحككمة إييكد أكلمرت، في ذلؾ الكقت، إلى ما أسماه "ميمة عاجمة" ىي "البحث 

 .(ْ)"عف حاضنة تكاجو بدال مف إسرائيؿ الفكضى الناشئة في قطاع غزة
بادرة الكطنية الفمسطينية أف االحتبلؿ يسعى فيما رأم مصطفى البرغكثي األميف العاـ لمم

، (ٓ)الستمرار الحصار عبر حصار غزة كعبر تخريب أم محاكلة لممصالحة اك أم كساطة
ككافقو في ذلؾ جميؿ شحادة عضك المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية الذم قاؿ إف 

                                                           

 .)مكقع إلكتركني(سطينييف، تكريط العرب كابتزاز الفمىكيدم،  (ُ)
 )مكقع إلكتركني(. اكركبا اآلمر كالناىي بأمر إنياء الحصار كاالنقساـ ككالة الرأم لؤلنباء، (ِ)
 )مكقع إلكتركني(. ركسيا تحضر لمؤتمر دكلي لمسبلـ صحيفة الحياة الجديدة، (ّ)
 كقع إلكتركني(.)م(، ِ-ُ) شمحت، االنقساـ الفمسطيني في مرآة الصحافة اإلسرائيمية (ْ)
 .(قناة القدس) البرغكثي، لقاء تمفزيكني (ٓ)
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كد الشعب الفمسطيني كقكاه االحتبلؿ ىك المستفيد االكؿ مف ىذا االنقساـ الذم يشتت جي
 .(ُ)السياسية في مكاجية االحتبلؿ

 
 : محاكالت إنياء االنقساـ:سادسان 

تنٌكعت محاكالت إنياء االنقساـ، بيف ما ىك محمي داخمي، كبيف ما ىك خارجي كعمى رأس ىذه 
المحاكالت، يأتي الدكر المصرم، حيث أٌكد الرئيس الفمسطيني محمكد عباس أف لمصر الدكر 

، فيما (ِ)محكرم باعتبارىا مكٌمفة مف جامعة الدكر العربية، بإتماـ ممؼ المصالحة الفمسطينيةال
، كأكدت (ّ)اعتبرت حماس أنو ال مجاؿ لتجاكز الدكر المصرم في مكضكع المصالحة

الشخصيات المستقمة أيضان عمى ضركرة الدكر المصرم، معتبريف أف الجانب المصرم قدـ كؿ 
يات النظر بيف حركتي فتح كحماس، كتجاكز كؿ الخبلفات لصالح الشعب ما يمـز لتقريب كج

 .(ْ)الفمسطيني
ـ، حيث التقت الفصائؿ أكثر مف ََِٕكقد سبؽ الدكر المصرم، أحداث االنقساـ في حزيراف 

مرة في القاىرة قبؿ ىذا التاريخ، كقد كاف لمصر كفده أمنيه مقيـه بيف غزة كراـ اهلل لمتابعة الممؼ 
 ان.ميداني

 ـ:ََِٓإعالف القاىرة   -ُ
ـ، تكٌصمت الفصائؿ الفمسطينية إلى ما عيًرؼ بإعبلف القاىرة كنٌص عمى ََِٓفي مارس 

، حيث مف (ٓ)تطكير كتفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية كانضماـ كؿ القكل كالفصائؿ إلييا
ـ في مقابؿ ََِٓمؤتمر الحكار الفمسطيني أعمف االلتزاـ بفترة تيدئة حتى نياية عاـ  خبلؿ

كقؼ إسرائيؿ "لكافة أشكاؿ عدكانيا" تمبية لدعكة مف جميكرية مصر العربية الشقيقة كبرعاية 
آذار  ُٕإلى  ُٓمنيا، كقد عقد في القاىرة المؤتمر لمحكار الفمسطيني خبلؿ الفترة الممتدة مف 

 .(ٔ)بمشاركة الرئيس الفمسطيني محمكد عباس كبحضكر اثني عشر تنظيمان كفصيبل ََِٓ
 
 

                                                           

 .(قناة القدستميفزيكني )شحادة، لقاء ( ُ)
 )مكقع إلكتركني(. عباس مف قطر يؤكدكر مصر في أنياء االنقساـ الفمسطيني فيتك،مكقع  (ِ)
 ني(.)مكقع إلكترك  حماس ال بديؿ عف الدكر المصرم إلتماـ المصالحة صحيفة الرسالة، (ّ)
 )مكقع إلكتركني(. الشخصيات المستقمة تؤكد الدكر المصرم لتنفيذ المصالحة الفمسطينية دنيا الكطف، (ْ)
 )مكقع إلكتركني(. كثيقة الكفاؽ الكطني الفمسطيني الجزيرة نت، (ٓ)
 )مكقع إلكتركني(. نص إعبلف القاىرة مسارات،مكقع   (ٔ)
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 ـ:ََِٔكثيقة األسرل   -ِ
كفتح، خؿ سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمي مف عدد مف أسرل حماس داجاءت ىذه الكثيقة مف 

مف أجؿ إنجاح الحكار الكطني الفمسطيني الشامؿ، كاستنادان إلى ككتب األسرل في ديباجتيا "
يقة "كثيقة الكفاؽ الكطني" إعبلف القاىرة، كالحاجة الممحة لمكحدة كالتبلحـ، فإننا نتقدـ بيذه الكث

لى الرئيس محمكد عباس أبك مازف، كقيادة منظمة التحرير  لشعبنا العظيـ الصامد المرابط، كا 
لى رئيس المجمس  لى رئيس الحككمة إسماعيؿ ىنية، كمجمس الكزراء، كا  الكطني الفمسطيني، كا 

لى كافة القكل الكطني الفمسطيني كأعضائو، كرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني كأعضائ و، كا 
لى كافة المؤسسات كالمنظمات األىمية كالشعبية، كقيادة الرأم العاـ  كالفصائؿ الفمسطينية، كا 
الفمسطيني في الكطف كالمنافي، آمميف اعتبار ىذه الكثيقة كبلن متكامبلن كأف تمقى دعـ كمساندة 

 .(ُ)لكطني الفمسطيني"كمكافقة الجميع، كتسيـ بشكؿ أساسي في التكصؿ إلى كثيقة الكفاؽ ا
ـ، كأكدت ََِٓكدعت الكثيقة إلى اإلسراع في تطبيؽ ما تـ االتفاؽ عميو في إعبلف القاىرة 

عمى حؽ الشعب الفمسطيني في المقاكمة كالتمسؾ بخيار المقاكمة بمختمؼ الكسائؿ، كطالبت 
اس برنامج بكضع خطة فمسطينية لمتحرؾ السياسي الشامؿ، كتكحيد الخطاب الفمسطيني عمى أس

اإلجماع الكطني، ككذلؾ العمؿ عمى تعزيز كحماية السمطة الكطنية الفمسطينية باعتبارىا النكاة 
لمدكلة القادمة، كتشكيؿ حككمة كحدة كطنية عمى أساس يضمف مشاركة كافة الكتؿ البرلمانية 

مة كخاصة حركتا حماس كفتح، كأشارت الكثيقة إلى أف إدارة المفاكضات مف صبلحيات منظ
 .(ِ)التحرير الفمسطينية عمى قاعدة التمسؾ بالثكابت الفمسطينية

 ـ:ََِٕاتفاؽ مكة لمكفاؽ الكطني  -ّ
جاء ىذا االتفاؽ بناءن عمى مبادرة مف خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز، 

ير فبرا ٖ-ٔق، المكافؽ لػ ُِْٖمحـر  ُِ-ُٗحيث جرل في مكة المكرمة في الفترة بيف 
ـ، حكارات الكفاؽ الكطني، كقد تكممت بعدد مف النقاط محؿ االتفاؽ، حيث تـ التأكيد ََِٕ

عمى حرمة الدـ الفمسطيني، كاالتفاؽ بصكرة نيائية عمى تشكيؿ حككمة كحدة كطنية، كالمضي 
صبلح منظمة التحرير الفمسطينية، كتأكيد مبدأ الشراكة السياسية  .(ّ)قدمان في إجراءات تطكير كا 

ـ، عقبو مباشرةن، ما ََِٕغير أف ىذا االتفاؽ لـ يصمد طكيبلن، حيث حصمت أحداث حزيراف 
 أفضى إلى قطيعة عمى صعيد جمسات المصالحة، انتيت في صنعاء اليمنية.

                                                           

 إلكتركني(.)مكقع  نص كثيقة الؤلسرل مكقع مسارات، (ُ)
 ، )مكقع إلكتركني(.ـََِٔلفمسطينييف لمكفاؽ الكطني، نص كثيقة األسرل ا مكقع مسارات، (ِ)
 ، )مكقع إلكتركني(.ََِٕاتفاؽ مكة لمكفاؽ الكطني  نصمكقع مسارات،  (ّ)
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 ـ:ََِٖاتفاؽ صنعاء  -ْ
بعد شيكر مف العداء كالقطيعة كٌقعت حركتا فتح كحماس بكساطة يمنية اتفاقان يفترض أف يميد 

تعيٌدتا فيو باستئناؼ الحكار بينيما في إطار المبادرة « إعبلف صنعاء»بينيما سيمي  لمصالحة
اليمنية لمعكدة باألكضاع الفمسطينية إلى ما كانت عميو قبؿ أحداث غزة، إال انو بعد فترة قصيرة 
مف التكقيع صدرت تصريحات الحقة في نفس اليكـ تعكس تفسيران متباينان لبلتفاؽ كتضع شكككان 

 .إمكانية تجاكز الفصيميف لخبلفاتيما في
ككقع إعبلف صنعاء عزاـ األحمد رئيس كتمة فتح البرلمانية، كمكسى أبك مرزكؽ نائب رئيس 
المكتب السياسي لحماس. لكف بعد التكقيع في صنعاء بفترة قصيرة أعمنت القيادة الفمسطينية مف 

يجب أف يتـ لتنفيذ المبادرة اليمنية بجميع »راـ اهلل في بياف ليا أف استئناؼ الحكار في المستقبؿ 
كردت «. بنكدىا كليس لمتعامؿ مع تمؾ المبادرة كإطار لمحكار، ألف ذلؾ لف يؤدم إلى نتيجة

حماس بمساف سامي أبك زىرم، الناطؽ الرسمي باسميا إف الحركة "ترفض ىذه االشتراطات، 
ف االتفاؽ يعني بالنسبة لحماس، إطارا لمحكار، كليس شر   (.ُكطا لمتطبيؽ")كا 

 ـ:ََِٗاتفاؽ القاىرة  -ٓ
عمى معالجة كافة  ـََِٗ/ِ/ِٔرٌكز الحكار الكطني الفمسطيني الذم بدأ في القاىرة يـك 

القضايا التي نجمت عف حالة االنقساـ الفمسطيني، كذلؾ مف خبلؿ حكار شامؿ شاركت فيو 
، حيث تـ ـََِٗ/ّ/ُٗ إلى َُكافة الفصائؿ كالتنظيمات كالقكل المستقمة في الفترة مف 

تشكيؿ خمس لجاف رئيسية )المصالحة ػ الحككمة ػ األمف ػ االنتخابات ػ المنظمة(، باإلضافة إلى 
لجنة التكجيو العميا التي تشكمت مف السادة األمناء العاميف لمتنظيمات أك نكابيـ، كقد عممت ىذه 

عمة كناقشت كافة القضايا المجاف بشكؿ مكثؼ كمتكاصؿ خبلؿ ىذه الفترة بمشاركة مصرية فا
 .(ِ)الرئيسية كتفضيبلتيا

كقد أٌكد ىذا االتفاؽ عمى تكاصؿ الحكار الفمسطيني بكؿ الجدية المطمكبة، كتـ التكصؿ إلى 
تطكير كتفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني، كترسيخ 

مبدأ التمثيؿ النسبي الكامؿ، كاستكماؿ مقررات  مكانة المنظمة كانتخاب مجمس كطني جديد كفؽ
ـ، فيما يتعمؽ بتشكيؿ إطار قيادم مؤقت لحيف انتخاب مجمس كطني ََِٓإعبلف القاىرة 

جديد، ككذلؾ تـ االتفاؽ عمى تشكيؿ انتخابات رئاسية كتشريعية في جميع مناطؽ السمطة بما 
مى اف تنتيي كاليتيا بانتياء كالية فييا القدس، كتـ االتفاؽ عمى طبيعة الحككمة المقبمة ع

                                                           

 )مكقع إلكتركني(. حماس كفتح تكقعاف اتفاؽ مصالحة في صنعاء،صحيفة الشرؽ األكسط، (ُ)
 )مكقع إلكتركني(. نص اتفاؽ القاىرة، ات،مسار  مكقع  (ِ)
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جراء انتخابات جديدة كبالتالي تشكيؿ حككمة جديدة، مناط بيا  المجمس التشريعي الفمسطيني كا 
عادة إعمار  متابعة إجراء إعادة بناء األجيزة األمنية، كاإلعداد لبلنتخابات الرئاسية كالتشريعية، كا 

 . (ُ)ـََِٗ-ـََِٖقطاع غزة بعد عدكاف 
 :ـَُِِالدكحة  إعالف  -ٔ

تحت رعاية الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني أمير دكلة قطر، كتأسيسان عمى اتفاؽ المصالحة الذم 
تـ في القاىرة برعاية جميكرية مصر العربية بيف الرئيس محمكد عباس، كالسيد خالد مشعؿ 

، ـَُِِ/ِ/ٓرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عقد اجتماع بينيما في الدكحة بتاريخ 
حيث جرل استعراض الخطكات التي تٌمت حتى اآلف لتنفيذ آليات اتفاؽ المصالحة كالعقبات 

 (ِ).التي اعترضت تنفيذه، كأكدا ضركرة تذليميا
كتـ التأكيد عمى خطكات تفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية، كتشكيؿ حككمة تكافؽ كطني مف 

لتأكيد عمى استمرار عمؿ المجاف التي كفاءات مينية مستقمة برئاسة الرئيس محمكد عباس، كا
 .(ّ)ـََِٗأقرت في اتفاؽ القاىرة 

 :ـَُِْاتفاؽ الشاطئ   -ٕ
نياء االنقساـ الفمسطيني،  جاء في نص البياف الذم أعقب االتفاؽ: إف المصالحة الكطنية كا 

عادة الكحدة الكطنية كتمكينيا ككضع الضكابط التي تكفؿ ثباتيا كتعاظميا تصبح كاجبان كطن يان، كا 
في العمؿ المشترؾ كضركرة تعزيز الشراكة في السياسة كالقرار، تداعا كفد منظمة التحرير 
الفمسطينية كحركة المقامة اإلسبلمية حماس لمقاء  لبلتفاؽ عمى كضع الجداكؿ الزمنية إلنياء 
االنقساـ كتطبيؽ اتفاؽ المصالحة الكطنية، كقد تـ االتفاؽ عمى تشكيؿ حككمة كفاؽ كطني 

ئاسة السيد رامي الحمد اهلل كالعمؿ عمى ممارسة مياميا المنصكص عمييا في االتفاقات في بر 
غضكف خمسة أسابيع مف تاريخو، كالتأكيد عمى دكرية اجتماعاتيا بعد ذلؾ، كالتأكيد عمى  
المصالحة المجتمعية، كاالستئناؼ الفكرم لعمؿ المجنة كلجانيا الفرعية استنادان إلى ما تـ االتفاؽ 
عميو في القاىرة، ككذلؾ التأكيد عمى تطبيؽ ما تـ االتفاؽ عميو في القاىرة في ممؼ الحريات 
العامة كدعكة لجنة الحريات العامة في الضفة كالقطاع الستئناؼ عمميا فكران كتنفيذ قراراتيا، 

                                                           

 ، )مكقع إلكتركني(.ـََِٗحالة االنقساـ الفمسطيني،  نص الرؤية المصرية إلنياءمكقع مسارات،  (ُ)
 )مكقع إلكتركني(. إعبلف الدكحة، مسارات،مكقع  (ِ)
 )مكقع إلكتركني(. إعبلف الدكحةمكقع مسارات،  (ّ)
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مجمس كفيما يتعمؽ بالمجمس التشريعي فقد تـ التأكيد عمى تطبيؽ ما تـ االتفاؽ عميو بتفعيؿ ال
 .(ُ)التشريعي كالقياـ بميامو

ف أفضى إلى تشكيؿ حككمة كفاؽ كطني أقسمت اليميف أماـ السيد  غير أف ىذا االتفاؽ كا 
محمكد عباس، كلـ تنؿ ثقة المجمس التشريعي، إال أنو لـ يفًض إلى انياء حقيقي لبلنقساـ 

مة االختبلفات الثنائية الفمسطيني بؿ ساىـ في تأزيمو أكثر، حيث أضيفت ممفات جديدة إلى قائ
ـ في ََِٕفي أجندة االنقساـ، حيث ممؼ المكظفيف الذيف عٌينكا في الفترة ما بعد حزيراف 

قطاع غزة، كالذيف لـ تعترؼ بيـ حككمة الكفاؽ، ككذلؾ مسألة تمكيف عمؿ الحككمة كبسط 
ة التي نفكذىا في قطاع غزة، ما أنتج فشبلن جديدا يضاؼ إلى مجمكعة اإلخفاقات السابق

 صاحبت كؿ جمسات كحكارات كمحاكالت إنياء االنقساـ كتحقيؽ المصالحة.
في ىذا اإلطار يرل الدكتكر عبد الستار قاسـ أنو رغـ التكصؿ التفاقات كثيرة إال أف الفصائؿ 
الفمسطينية مبدعة في عدـ التنفيذ كنحتاج لضمانات لمتنفيذ، ككؿ فصيؿ يمقي مسئكلية عدـ 

يؿ اآلخر، الكؿ مسئكؿ كال يكجد أحد برمء، بما في ذلؾ الفصائؿ التي ال التنفيذ عمى الفص
 .(ِ)تشارؾ في الحكارات ايضا مسئكلة ألنيا ال تتحدث بصراحة

كيرل الباحث أف فشؿ محاكالت إنياء االنقساـ، تعكد أساسان إلى عدـ نضج مبدأ الشراكة 
انيائو بقدر ما تتكافر رغبة في إدارتو السياسية لدل طرفا االنقساـ، كعدـ كجكد رغبة حقيقية في 

 بحيث يراىف كؿ طرؼ عمى كسر اآلخر. 
 
 
 

                                                           

 )مكقع إلكتركني(. الشاطئ تفاؽإمكقع مسارات، نص (ُ)
 .قناة القدس عبر قاسـ، لقاء تمفزكني (ِ)



93 


 المبحث الثاني:
 اإلعالـ الفمسطيني كقضية االنقساـ

 
يتناكؿ ىذا المبحث معالجة قضية االنقساـ في اإلعبلـ الفمسطيني، مف حيث المصطمحات التي 

عبلمية عمى الصعيد الميني ككذلؾ عمى استيخدمت، إضافة إلى تأثير االنقساـ عمى الحالة اإل
الصعيد المؤسساتي، مف خبلؿ التعرؼ عمى كاقع الحريات الصحفية كاإلعبلمية خبلؿ فترة 
االنقساـ، كاستعراض أىـ المبادرات التي ىدفت لتجنيب الجسـ اإلعبلمي آثار االنقساـ، كصكالن 

 ه قضية االنقساـ.إلى المطمكب مف اإلعبلـ الفمسطيني لمقياـ بدكر إيجابي تجا
 

 تمييد:
تأٌثر اإلعبلـ الفمسطيني حاليوي حاؿ بقية القطاعات بفعؿ االنقساـ، خصكصان أف الكاقع اإلعبلمي 
الفمسطيني، ىك في غالبو إعبلـ حزبيه مكٌجو، ككذلؾ فإف اإلعبلـ تجاكز مجرد التأثر فمقد أٌثر 

ة، فكاف مؤثران إيجابيان في أحياف، كذلؾ في الحالة االنقسامية، مف خبلؿ قيامو بتغطية القضي
 كمؤثران سمبيان في أحياف أخرل.

كاألسكأ في ىذا المشيد ما أصاب الخطاب اإلعبلمي المنتج مف طرفي الصراع الداخمي مف 
حدية كتعصب كنزؽ أبعدتو عف العقبلنية كالمكضكعية كرجاحة العقؿ، إلى حد أضحى فيو 

ف يككف مف عناصر التيدئة كالتقريب بيف األطراؼ اإلعبلـ عامبل مف عكامؿ التفجير بدؿ أ
 .(ُ)المتصارعة

لذلؾ ييمكف اعتبار ما قاـ بو اإلعبلـ الفمسطيني مف تجاكزات في مسألة االنقساـ نقطة ميمة 
لمبدء في دراسة جكانب الخمؿ كالقصكر في ىذا اإلعبلـ، كناحية إيجابية تساعد في تجاكز ىذه 

ي قدمان في العمؿ اإلعبلمي دكف االلتفات إلى أسباب التعثر، أك المرحمة، لكف األسكأ ىك المض
 .(ِ)إنكار كجكد تعثر أصبلن 

 االنقساـ: قضيةأكالن: استخداـ اإلعالـ لمصطمحات 
المصطمح اإلعبلمي ىك الكممة، أك الجممة المرٌكزة، المصنكعة، المنحكتة بدقة، لكي تعٌبر عف 

طقة جغرافية، أك فترة زمنية، أك فئة معينة، كذلؾ حالة، أك مكقؼ، أك قضية، أك حدث، أك من
                                                           

 (.ِٓ)ص الفمسطينية ثبلث مطارؽ كسنداناف العمرم، الصحافة (ُ)
 (.ِٖٗ)ص الجة اإلعبلـ الفمسطيني لبلنقساـأبك ضيير، دركس مستقبمية حكؿ مع (ِ)
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إلبراز حقيقة، أك طمس أخرل، أك كسب مكقؼ دكلي، أك إقميمي، أك تغيير اتجاىات كميكؿ 
معينة، لدل شعب، أك أمة معينة، أك صناعة صكرة نمطية، أك سمب إرادة اآلخريف كالسيطرة 

، كعميو فإف (ُ)مصالح صانع المصطمحعمييا، أك تككيف رأم عاـ، كيككف ذلؾ بما يتكافؽ مع 
طبيعة المصطمح الذم تستخدمو كسائؿ اإلعبلـ لتكصيؼ حدث ما، يعتبر بالغ األىمية، كلو 

 دالالتو مف حيث الرسالة اإلعبلمية التي تريد الكسيمة إيصاليا لجميكرىا.
ة فالمصطمحات المستخدمة في الخطاب اإلعبلمي ليست كممات عشكائية، أك جمبلن مرصكص

تقاؿ كيفما اتفؽ، بؿ ىي كممات مفتاحية، تحمؿ مضاميف عميقة، كمفاىيـ محددة، كأفكاران 
مركزية، كىي ذات أىمية كبيرة، كمكانة مؤثرة في صمب الخطاب اإلعبلمي، كقضية المصطمح 
في اإلعبلـ، تعد مف أخطر الجكانب التي يمكف مف خبلليا بناء المفاىيـ أك تغييرىا، ككسب 

تبديميا، كما أنيا قد تككف بابان مف أبكاب االختراؽ كالتضميؿ اإلعبلمي، مف أجؿ  المكاقؼ أك
 .(ِ)ذلؾ فإف فيـ مكضكع المصطمحات اإلعبلمية يعد جزءان أساسيان مف الكعي اإلعبلمي

االنقساـ الفمسطيني، عمى اعتبار أنو قضية جدلية في الكسط اإلعبلمي الفمسطيني،  كقضية
 ي لجأت إلييا كسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية في تكصيؼ الحدث.اختمفت المصطمحات الت

 كفيما يمي عرض ألبرز ىذه المصطمحات، كطريقة تكصيؼ كسائؿ اإلعبلـ ليا.
 ـ:ََِٕأحداث حزيراف   -ُ

 إعالـ حركة فتح:  . أ
استخدمت كسائؿ اإلعبلـ التابعة كالمقٌربة مف حركة فتح مصطمح "االنقبلب"، كذلؾ اعتمادان 

ـ، كالذم أطمقت خبللو ََِٕ/ٔ/ُِنة المركزية لمحركة، الذم صدر بتاريخ عمى بياف المج
، كتكاليان تـ اعتماد ىذا (ّ)الحركة عمى األحداث الدائرة في القطاع بػ "محاكلة االنقبلب"

مصطمح "االنقبلب" عمى  بالبحث عفالمصطمح لتكصيؼ الحالة في القطاع، كقد قاـ الباحث 
لة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا" كالذم يعتبر الككالة محرؾ البحث الخاص بمكقع ككا

، لحظة (ْ)( خبران كتقريران ِٖٗالرسمية لمسمطة الفمسطينية، فكجد أنو تـ استخدامو في معالجة )
 إجراء البحث.

                                                           

 .)مكقع إلكتركني(كتاب التربية اإلعبلمية: كيؼ نتعامؿ مع اإلعبلـ،  (ُ)
 .المرجع السابؽ (ِ)
 )مكقع إلكتركني(. بياف المجنة المركزية لحركة فتح، ،ككالة كفا لؤلنباء(ّ)
 )مكقع إلكتركني(. نتائج البحث عف كممة "االنقبلب"، ككالة كفا لؤلنباء، (ْ)
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ككذلؾ فقد استخدـ المكقع االلكتركني لصحيفة الحياة الجديدة التي تعتبر مقٌربة مف حركة فتح 
لفمسطينية، مصطمح "االنقبلب" في أخباره كتقاريره ككذلؾ في المقاالت المنشكرة عميو، كالسمطة ا

حيث جاء في أحد التقارير اإلخبارية "كتريد حركة حماس مف الحككمة الفمسطينية صرؼ ركاتب 
ألؼ مكظؼ تـ تعيينيـ عقب "االنقبلب" في قطاع  َْمكظفييا الذيف يقدر عددىـ بحكالي 

قاؿ عٌزاـ استخدـ ىذا المصطمح قياديكف في فتح كالناطقكف باسميا، حيث ، ككذلؾ (ُ)غزة"
األحمد في أحد حكاراتو الصحفية "أنو ال يمكف بدء الحكار الفمسطيني قبؿ إنياء االنقبلب في غزة، 

نياء كؿ مظاىره"  .(ِ)كا 
 إعالـ حركة حماس: . ب

لحسـ العسكرم"، كقد استخدمت كسائؿ اإلعبلـ التابعة كالمقربة مف حركة حماس مصطمح "ا
ظير ذلؾ بكضكح في "الكتاب االبيض ... عممية الحسـ في قطاع غزة ... اضطراره ال 

، كالذم أصدره المكتب اإلعبلمي لمحركة، لتبييف كجية نظرىا تجاه أحداث حزيراف (ّ)اختيار"
ـ، كقد تـ اعتماد ىذا المصطمح لتكصيؼ األحداث في القطاع، حيث استخدمو مكقع ََِٕ

( مرة مف خبلؿ المقاالت َٔلمركز الفمسطيني لئلعبلـ" المقٌرب مف حركة حماس بكاقع )"ا
 ، كتبٌيف ذلؾ لمباحث عبر استخدامو محرؾ البحث الخاص بالمكقع.(ْ)كالدراسات المنشكرة عبره

أما المكقع اإللكتركني لصحيفة فمسطيف اليكمية كالتي تعتبر مقربة مف حركة حماس، فقد 
صطمح "الحسـ العسكرم" في معالجاتو لمقضية، حيث جاء في أحد أخباره استخدـ كذلؾ م

"أعمنت كتائب الشييد عز الديف القساـ الجناح العسكرم لحركة المقاكمة اإلسبلمية "حماس"، 
صباح اليكـ األحد استشياد أحد عناصرىا متأثرنا بجراحو التي أصيب بيا خبلؿ "الحسـ 

، مع (ٓ)"ََِٔقعت بيف حركتي "فتح" ك"حماس" عاـ العسكرم "األحداث المسمحة التي ك 
كضعو جممة اعتراضية لتكضيح المصطمح )األحداث المسمحة التي كقعت بيف حركتي "فتح" 

 (.ـََِٔك"حماس" عاـ 
ككذلؾ دأب القياديكف في الحركة كالناطقكف باسميا تكصيؼ الحدث بيذا المصطمح، حيث قاؿ 

ة )حماس( محمكد الزىار "إف الحركة أجمعت بكامؿ القيادم في حركة المقاكمة اإلسبلمي

                                                           

 )مكقع إلكتركني(. حماس تعرض عمى الفصائؿ تشكيؿ لجنة إلدارة غزة، الحياة الجديدة، مكقع (ُ)
 )مكقع إلكتركني(. األحمد: انقبلب حماس ككؿ مظاىره كاالعتذار لمشعب قبؿ أم حكار، كالة كفا لؤلنباء،ك  (ِ)
 (.ِ، )صزة، اضطرار ال اختيارالكتاب األبيض، عممية الحسـ في قطاع غ (ّ)
 )مكقع إلكتركني(. نتيجة البحث عف كممة "الحسـ"، المركز الفمسطيني لئلعبلـ، (ْ)
 )مكقع إلكتركني(. ،ََِٔشييد قسامي متأثران بجراحو في أحداث  ف،فمسطيف أكنبلي (ٓ)
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قطاع غزة لكضع حد  عناصرىا عمى ضركرة الدفاع عف النفس كلجأت لمحسـ العسكرم في
 .(ُ)لمقتؿ العشكائي الذم كاف يمارس ضدىا ىناؾ"

 الحككمة في قطاع غزة: -ِ
 إعالـ حركة فتح: . أ

مف بينيا "حككمة ىنية"، أطمؽ إعبلـ حركة فتح عمى الحككمة في قطاع غزة، عدة أكصاؼ 
حيث ذكر مكقع كفا التابع لمسمطة الفمسطينية، ىذا المصطمح في عدد مف أخباره، مثؿ 
"كتعرضت لممكظفيف بالتيديد، إللزاميـ بتنفيذ تعميمات حككمة ىنية المقالة، كمنعيـ مف االلتزاـ 

 .(ِ)بقرارات الحككمة الشرعية، كالتكاصؿ مع مقر الكزارة في راـ اهلل"
ككذلؾ كرد ىذا المصطمح في خبر آخر " اعتبرت حركة التحرير الكطني الفمسطيني/ فتح، اليـك 
الخميس، أف دعكة نكاب كتمة حماس في التشريعي بغزة لعكدة حككمة إسماعيؿ ىنية، لمعمؿ في 

يد ، فيما استخدـ الس(ّ)"القطاع، مخالفة لمقانكف كتكريسان لبلنقساـ الحاصؿ في الساحة الفمسطينية
فايز أبك عيطة كىك المتحدث باسـ حركة فتح مصطمح "حككمة حماس" حيث قاؿ " إف دعكة 
نكاب حماس في تشريعي غزة إلعادة حككمة حماس برئاسة القيادم في حماس، إسماعيؿ ىنية 

 .(ْ)"لمحكـ ىي دعكة مخالفة لمقانكف، كتعد دعكة لبلنفصاؿ كتكريس لبلنقساـ
 إعالـ حركة حماس: . ب

ائؿ اإلعبلـ المقربة مف حركة حماس مصطمح "الحككمة الشرعية" لمداللة عمى استخدمت كس
الحككمة برئاسة السيد إسماعيؿ ىنية، كذلؾ استنادان إلى تسمية البياف الرسمي لمحركة الحككمة 
بيذا المصطمح، حيث جاء في بياف الحركة "كأكدت اف الحككمة الفمسطينية في غزة ىي 

 .(ٓ)لمشعب الفمسطيني" الحككمة الشرعية الكحيدة
فيما أطمؽ المركز الفمسطيني لئلعبلـ مصطمح "الحككمة الفمسطينية" عمى حككمة السيد 

قالت الحككمة الفمسطينية برئاسة إسماعيؿ ىنية إف  إسماعيؿ ىنية، كجاء في أحد أخباره "
ييكدية استعداد رئيس حركة "فتح" كرئيس السمطة المنتيية كاليتو محمكد عباس لبلعتراؼ ب

                                                           

 )مكقع إلكتركني(. الزىار: الحسـ العسكرم في غزة كاف دفاعان عف النفس، الجزيرة نت، (ُ)
 )مكقع إلكتركني(. حككمة ىنية المقالة تطرد العديد مف المكظفيف، ككالة كفا لؤلنباء، (ِ)
 ركني(.)مكقع إلكت المرجع السابؽ (ّ)
 )مكقع إلكتركني(. المرجع السابؽ (ْ)
)مكقع  حماس تطالب فتح االلتفات إلى تطبيؽ المصالحة كليس االلتفاؼ عمييا، سما اإلخبارم،مكقع  (ٓ)

 إلكتركني(.
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أعمنت الحككمة  ، كجاء في آخر "(ُ)"دكلة" االحتبلؿ الصييكني؛ ال يمثؿ الشعب الفمسطيني"
الفمسطينية بغزة أنيا ستقدِّـ مساعدة عاجمة إلى األسر المتضررة في مناطؽ جحر الديؾ ككادم 

ية غزة كالمغراقة كسط القطاع؛ مف جرَّاء فتح سمطات االحتبلؿ الصييكني سدَّ الكادم مف ج
 .(ِ)"ـُْٖٗاألراضي المحتمة عاـ 

 الحككمة في الضفة الغربية المحتمة:  -ّ
 إعالـ حركة فتح: . أ

أطمؽ إعبلـ حركة فتح عمى الحككمة في الضفة الغربية برئاسة السيد سبلـ فياض، ثـ خمفو 
السيد رامي الحمد اهلل، مصطمح "الحككمة الفمسطينية"، كقد جاء في بياف المجمس الثكرم لحركة 

إٌف سياسات الحككمة الفمسطينية الحالية مرتجمة كمرتبكة في "الميستاء مف أداء الحككمة  فتح
، كىنا التزمت فتح بتسمية حككمة فياض بالحككمة (ّ)"الكثير مف القضايا المالية كاالقتصادية

ؼ الفمسطينية، رغـ أف البياف شٌكؿ اعتراضان عمى سياساتيا االقتصادية، لمداللة عمى أف االختبل
 مع الحككمة في نقطة ليست متعمقة بشرعيتيا بؿ في بعض سياساتيا.

كأطمقت ككالة كفا الرسمية التابعة لمسمطة الفمسطينية مصطمح "رئيس الكزراء" لمداللة عمى 
شخص كؿ مف سبلـ فياض كرامي الحمد اهلل، حيث جاء في أحد أخبارىا " قاؿ رئيس الكزراء 

، يجب عمى ال مجتمع الدكلي أف يبحث عف مؤشرات رحيؿ ىذا د. سبلـ فياض اليـك
، "جدد رئيس الكزراء رامي الحمد اهلل، دعكتو لمكاليات المتحدة األميركية، بضركرة (ْ)االحتبلؿ"

، ككذلؾ استخدمت مصطمح (ٓ)إلزاـ إسرائيؿ باإلفراج عف عائدات الضرائب الفمسطينية"
ي أحد أخبارىا " أعمنت الحككمة، اليـك الحككمة، لمداللة عمى الحككمة في راـ اهلل ، فجاء ف

 .(ٔ)األربعاء، أف دكاـ المكظفيف كالمدارس ككافة المؤسسات الرسمية ليكـ غد الخميس"
 

                                                           

)مكقع  استعدادات عباس لبلعتراؼ بييكديةدكلة االحتبلؿ ال يمثؿ شعبنا، الفمسطيني لئلعبلـ،المركز  (ُ)
 إلكتركني(.

)مكقع  الحككمة الفمسطينية بغزة تتعيد تقديـ مساعدات إلى المتضرريف، المركز الفمسطيني لئلعبلـ، (ِ)
 إلكتركني(.

 )مكقع إلكتركني(. حركة فتح تنتقد حككمة فياض، الجزيرة نت،(ّ)
 )مكقع إلكتركني(. رئيس الكزراء: الشعب الفمسطيني مصر عمى إنياء االحتبلؿ، ككالة كفا، (ْ)
)مكقع  الحمد هلل يجدد دعكتو ألميركا بضركرة إلزاـ إسرائيؿ باإلفراج عف عائدات الضرائب، ة كفا،ككال (ٓ)

 إلكتركني(.
 )مكقع إلكتركني(. الحككمة: دكاـ المكظفيف كالمدارس غدان، ككالة كفا، (ٔ)
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 إعالـ حركة حماس . ب
ـ، كالتي شٌكميا الرئيس ََِٕاعتبرت حركة حماس الحككمات التي أعقبت االنقساـ في حزيراف 

"حككمة راـ اهلل"، حيث جاء في عنكاف ألحد  محمكد عباس غير شرعية، كأطمقت عمييا مصطمح
األخبار في مكقع ككالة الرأم التابعة لمحككمة في قطاع غزة "حماس: إف حككمة راـ اهلل فئكية 

 .(ُ)كمف أسكأ الحككمات الفمسطينية"
كأكردت صحيفة الرسالة التابعة لحركة حماس عمى لساف الدكتكر سامي أبك زىرم المتحدث 

اس" :"إف الحككمة الجديدة ال تمثؿ الشعب الفمسطيني بالمطمؽ، معتبرنا إياىا الرسمي باسـ "حم
 .(ِ)غير شرعية؛ ألنيا لـ تأخذ الشرعية مف المجمس التشريعي"

 األجيزة األمنية في قطاع غزة:  -ْ
 إعالـ حركة فتح: . أ

لتي استخدـ إعبلـ حركة فتح كالمقرب منو مصطمح "المميشيات" لمداللة عمى األجيزة األمنية ا
ـ، كخصكصان القكة التنفيذية، بناء عمى قرار ََِٕتشٌكمت في قطاع غزة، بعد أحداث حزيراف 

ـ، كجاء في مادتو األكلى " تيحظر القكة التنفيذية ََِٕبقانكف أصدره السيد محمكد عباس عاـ 
ية " كالميميشيات المسمحة التابعة لحركة حماس كتعد خارجة عمى القانكف"، كجاء في مادتو الثان

يعد االنتساب لمقكة التنفيذية كالميميشيات المسمحة المشار إلييا في المادة السابقة جريمة يعاقب 
 .(ّ)عمييا باالعتقاؿ المؤقت مف ثبلث إلى سبع سنكات"

كعميو فقد جاء في ككالة كفا لؤلنباء في أحد أخبارىا "العديد مف المكظفيف في المحافظات 
لتيديدات مف مميشيات حماس الخارجة عف القانكف، لمنعيـ مف  الجنكبية )قطاع غزة( تعرضكا

االلتزاـ بتنفيذ المراسيـ الرئاسية كالقرارات الصادرة عف الحككمة الشرعية برئاسة الدكتكر سبلـ 
فياض كأكضح البياف، أف الظاظا كمميشيات حماس، فرضكا اإلقامة الجبرية عمى كؿ مف مدير 

ف اإلدارية بكزارة النقؿ كالمكصبلت، كمنعكىما مف مغادرة عاـ سمطة الترخيص كمدير الشؤك 
منزلييما. ككانت مميشيات حماس كالقكة التنفيذية، الخارجة عف القانكف، اتخذت بعض األماكف 

 .(ْ)في كزارة النقؿ كالمكاصبلت في المحافظات الجنكبية، مقرات ليا"

                                                           

 ركني(.)مكقع إلكت حماس: حككمة راـ اهلل فئكية كمف أسكأ الحككمات الفمسطينية، ككالة الرأم، (ُ)
 )مكقع إلكتركني(. حماس: حككمة راـ اهلل الجديدة غير شرعية، صحيفة الرسالة، (ِ)
ـ بشأف حظر القكة التنفيذية كميميشيات حركة حماس الخارجة عمى ََِٕ( لسنة ْقرار بقانكف رقـ ) (ّ)

 )مكقع إلكتركني(.القانكف، معيد الحقكؽ في جامعة بير زيت، 
 )مكقع إلكتركني(. كمة ىنية المقالة تطرد العديد مف المكظفيف كتمنعيـ مف الدكاـ،حك ككالة كفا لؤلنباء، (ْ)
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مو لثبلث مرات في خبر كاحد، كىنا يتبيف تعٌمد استخداـ ىذا المصطمح، حيث تكرر استخدا
كجاء في مكقع صحية الحياة الجديدة، "ميميشيات حماس تختطؼ ككادر مف كزارة الصحة 

 .(ُ)كتغمؽ عيادات خاصة كتعتقؿ مديرا عاما مف سمطة الطيراف"
 إعالـ حركة حماس: . ب

القكة استخدـ إعبلـ حركة حماس، كاإلعبلـ المقرب منيا، لفظ "القكة التنفيذية" لمتعبير عف 
المسمحة التي شٌكميا كزير الداخمية في الحككمة الفمسطينية العاشرة سعيد صياـ، كذلؾ لمساندة 

، كقد أفرد المركز الفمسطيني لئلعبلـ تقريران (ِ)األجيزة األمنية في مكاجية حالة الفمتاف األمني
النشأة كأبرز إنجازاتيا، مطكالن لمتعريؼ بالقكة التنفيذية مف حيث الشرعية ابتداءن، مركران بظركؼ 

، عممان أف ىذه التسمية أصبحت بعد (ّ)ككذلؾ التعرؼ عمى تكٌكنيا مف منتميف لفصائؿ مختمفة
سيطرة حماس عمى قطاع غزة "األجيزة األمنية"، كتـ تسمية عدة أجيزة مثؿ جياز األمف 

 .(ْ)ةالداخمي، كجياز األمف الكطني، كجياز الشرطة الفمسطينية، كغيرىا مف األجيز 
بدكره قاؿ إسماعيؿ ىنية خبلؿ حفؿ تخريج أكؿ دفعة شرطية مف كمية الشرطة التي أنشأتيا 
كزارة الداخمية في الحككمة المقالة أف "األجيزة األمنية التي أقيمت عمى أساس كطني كعقيدة 
كطنية يجب أف تبقى حاضنة ألم عمؿ أمني بالمستقبؿ في ضكء الحديث عف مصالحة ككحدة 

، كأضاؼ مشيدا بتمؾ األجيزة "ىذه شرطة نظيفة اليد كالمساف كنحف لسنا مؤسسة أمنية كطنية"
ذات عبلقة مع االحتبلؿ إال عبلقة التصادـ، كال يربطنا بو تنسيؽ أمني أك نعقد اجتماعات 

 .(ٓ)أمنية مشتركة بؿ ىذه الشرطة ترٌبت عمى مكائد القرآف"
 ة:األجيزة األمنية في الضفة الغربية المحتم  -ٓ

 إعالـ حركة فتح: . أ
أطمقت كسائؿ اإلعبلـ التابعة أك المقربة مف حركة فتح، مصطمح "األجيزة األمنية"، حيث جاء 
في مكقع صحيفة الحياة الجديدة "قامت أجيزة األمف الفمسطينية، اليكـ السبت، كبتعميمات 

، فيما (ٔ)هلل"سياسية، بفض اجتماع غير شرعي كغير قانكني كاف مف المقرر أف يعقد في راـ ا
                                                           

 )مكقع إلكتركني(. ميميسات حماس تختطؼ ككادر مف كزارة الصحة، صحيفة الحياة الجديدة، (ُ)
 )مكقع إلكتركني(. القكة التنفيذية الفمسطينية، الجزيرة نت، (ِ)
 )مكقع إلكتركني(. ء عمى القكة التنفيذية التابعة لكزارة الداخمية الفمسطينية،أضكا المركز الفمسطيني لئلعبلـ، (ّ)
، المتحدث اإلعبلمي باسـ كزارة الداخمية كاألمف الكطني،إياد  (ْ) فبراير  َِاتصاؿ شخصي:) إسبلـ بدر البـز

 (.ـَُِٕ
 ني(.)مكقع إلكترك ىنية: األجيزة األمنية التي شكمت في غزة ستبقى، ككالة معا،  (ٓ)
 )مكقع إلكتركني(. األمف يفض اعتصامان غير شرعي في راـ اهلل، صحيفة الحياة الجديدة، (ٔ)
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أطمقت ككالة كفا الرسمية التابعة لمسمطة مسٌمى الناطؽ الرسمي باسـ األجيزة األمنية عمى 
قاؿ المتحدث باسـ األجيزة األمنية المكاء عدناف الضميرم، إف القيادة  المكاء عدناف الضميرم "

 .(ُ)األمنية كالسياسية، أصدرت قراران كاضحان كمباشران"
 إعالـ حركة حماس: . ب

استخدمت كسائؿ اإلعبلـ التابعة لحركة حماس مصطمح "أجيزة عباس األمنية" أك مصطمح " 
األجيزة األمنية في الضفة الغربية"، كفي حاالت أخرل كانت تطمؽ عمييا "أجيزة دايتكف"، فقد 

المكالية لبلحتبلؿ  "دايتكف- عباس" أجيزة جاء في مكقع المركز الفمسطيني لئلعبلـ "اقتحمت
ني منزؿ المطارىد القسَّامي محمد مصطفى خريكش في حي المدارس بمخيـ طكلكـر الصييك 

، فيما حٌمؿ بيافي عسكرم صادر عف الجناح العسكرم لحركة (ِ)شماؿ الضفة الغربية المحتمة"
حماس تكصيفات أكثر غمظة لمداللة عمى األجيزة األمنية في الضفة الغربية، عمى خمفية قياميا 

 ناصر القساـ في الضفة الغربية.باعتقاؿ عدد مف ع
فقد جاء في البياف " كتائب القساـ تحذر أجيزة عباس مف مكاصمة نيجيا الخياني كتدعك 
المجاىديف إلى الدفاع عف أنفسيـ إزاء أم محاكلة العتقاليـ"، "يتكاصؿ الدكر المشبكه الذم 

حدل فرؽ الجيش ال تدخر ىذه األجيزة العاممة كإ تمارسو أجيزة أمف سمطة أكسمك"، "
قدمت مخابرات عباس في مدينة الخميؿ عمى اختطاؼ مطاردىيف مف كتائب  الصييكني"، "

نحذر عصابات عباس العميمة مف مغبة االستمرار في ىذا النيج  الشييد عز الديف القساـ"، "
مف  ، كيتضح(ّ)ىذه األجيزة العميمة"، " ىذه الجرائـ التي ترتكبيا عصابات عباس" الخياني"، "

خبلؿ استخداـ ىذه المصطمحات في تسمية األجيزة األمنية مدل الخبلؼ الذم نشب في 
 الساحة الفمسطينية إثر االنقساـ.

 االعتقاالت عمى خمفية االنتماء السياسي: -ٔ
 إعالـ حركة فتح: . أ

اعتبرت حركة فتح كالسمطة في الضفة الغربية، أف حماس تمارس االعتقاؿ السياسي بحؽ 
طاع غزة، حيث أدانت حركة فتح، إصدار المحاكـ في قطاع غزة، حكمان لمدة منتسبييا في ق

خمسة أعكاـ عمى ثبلثة مف عناصر فتح، فقاؿ المتحدث باسـ، حركة فتح، فايز أبك عيطة 

                                                           

 )مكقع إلكتركني(. الضميرم: ميمتنا األمنية بنابمس مستمرة، ككالة كفا، (ُ)
)مكقع  أجيزة، عباس دايتكف تعترؼ بمبلحقتيا أحد قادة كتائب القساـ، المركز الفمسطيني لئلعبلـ، (ِ)
 كتركني(.إل
 ـ، )مكقع إلكتركني(.ََِٖ/ٗ/ُٕبياف عسكرم صادر عف كتائب القساـ بتاريخ  (ّ)
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"نحف في حركة فتح نديف كنستنكر بشدة الحكـ الصادر مف محاكـ حركة حماس في غزة، بحؽ 
. كاعتبر أبك عيطة، أف "ىذه األحكاـ تعسفية كسياسية ثبلثة مف أبناء الحركة في القطاع"

كتندرج في إطار االعتقاؿ السياسي، كما أنو استمرار لممناكفات مف قبؿ حماس ضد ابناء 
 .(ُ)شعبنا"

 إعالـ حركة حماس . ب
اعتبرت حركة حماس اعتقاؿ ككادرىا في الضفة الغربية، اعتقاالت سياسية، حيث نظمت حركة 

ة عمى ما كصفتو باستمرار "االعتقاالت السياسية" التي تمارسيا األجيزة حماس  كقفة احتجاجي
األمنية في الضفة الغربية أماـ مقر مجمس الكزراء بمدينة غزة بمشاركة قادة مف الفصائؿ، كقاؿ 
إسماعيؿ رضكاف القيادم في حركة حماس: "إف االعتقاؿ السياسي بحؽ أنصار عناصر 

ألعراؼ كالقكانيف اإلنسانية"، معبران عف غضب حركتو المقاكمة في الضفة تجاكز كؿ ا
كاستيجانيا "ليذه السياسة التي تتبعيا األجيزة األمنية بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني في الضفة 
الغربية"، كأضاؼ "االعتقاؿ السياسي يأتي في إطار التعاكف األمني مع االحتبلؿ كطعنان في 

مة مرفكضة حسب االتفاقات المنصكص عمييا مع صمكد كثبات الشعب الفمسطيني، كىك جري
 .(ِ)الفصائؿ الفمسطينية"

 
 خالصة:

يرل الدكتكر نشأت األقطش في دراستو المتعمقة باإلعبلـ الفمسطيني كاالنقساـ السياسي، ضركرة 
ـٌ تطكير المصطمحات اإلعبلمية الخاصة باإلعبلـ الفمسطيني، فبل يجكز استخداـ  أف يت

بؿ المطمكب استخداـ مفردات كصفية لؤلحداث تختمؼ عف كصؼ  مصطمحات السياسييف،
، كيتفؽ الباحث مع ىذا الطرح، غير أف تحقيؽ ىذه الرغبة يصطدـ بكاقع تبعية (ّ)السياسييف

كسائؿ اإلعبلـ لؤلحزاب الفمسطينية كمؤسسة، إضافة إلى تبعية المكظفيف كأفراد ليذه األحزاب 
ؿ كفقان لسياسات المؤسسات اإلعبلمية ككذلؾ كفقان كعميو فإف المخرجات اإلعبلمية تتشكٌ 

 لقناعات القائـ باالتصاؿ في ىذه المؤسسات.
 

                                                           

 )مكقع إلكتركني(. مف أعضائيا في غزة، ّحركة فتح تستنكر إصدار حماس أحكامان بحؽ  ككالة كفا، (ُ)
 )مكقع إلكتركني(. كقفة احتجاجية ضد  االعتقاؿ السياسي، ككالة معا، (ِ)
 (.ِِ)ص عبلـ الفمسطيني كاالنقساـ السياسي: نظرة مستقبميةاألقطش، اإل (ّ)
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 ثانيان: أثر االنقساـ عمى اإلعالـ الفمسطيني:
تأٌثر اإلعبلـ الفمسطيني بشكؿ كبير نتيجة االنقساـ، حيث أف التبعية السياسية لمعظـ كسائؿ 

لميني، فقد مارست كسائؿ اإلعبلـ أدكارىا اإلعبلمية اإلعبلـ، ألقت بظبلليا، عمى األداء ا
انطبلقان مف اتجاىاتيا كتبعيتيا السياسية، ما أضٌر بشكؿ كبير بمينيتيا كمكضكعيتيا تجاه 
األحداث الدائرة في قطاع غزة كالضفة الغربية، كذلؾ أثر عمى عمؿ ىذه المؤسسات اإلعبلمية 

 مكظفييا.حيث تـ تسجيؿ عدد مف المبلحقات األمنية ل
 عمؿ المؤسسات الصحفية: -ُ

تشٌتت كسائؿ اإلعبلـ في زمف االنقساـ كانقسمت بيف السمطة كفتح مف جية كبيف حماس مف 
جية أخرل، كغدت ىذه المؤسسات تعمؿ في جكو محمكـو تسكده رقابة صارمة كدقيقة مف طرفي 

 .(ُ)االنقساـ
في كؿ مف الضفة الغربية كقطاع  كشيدت أياـ االنقساـ األكلى، إغبلقان لممؤسسات الصحفية

غزة، حيث تـ إغبلؽ تمفزيكف فمسطيف إلى جانب عدد مف اإلذاعات المحمية العاممة في قطاع 
، ككذلؾ تـ إغبلؽ تمفزيكف األقصى إلى جانب عدد مف اإلذاعات المحمية في الضفة (ِ)غزة

السمطة في الضفة  ، كقد تـ منع تكزيع الصحؼ بشكؿ متبادؿ، حيث منعت(ّ)الغربية المحتمة
الغربية طباعة كتكزيع صحيفة فمسطيف، فيما منعت الحككمة في قطاع غزة تكزيع الصحؼ 
الصادرة مف الضفة الغربية، غير أف ىذه الحالة انتيت، بعد سماح السمطات في كؿ مف الضفة 

عادة العمؿ لقناة األقصى في الضفة الغربية، كتم فزيكف الغربية كقطاع غزة، بتكزيع الصحؼ كا 
 فمسطيف في الضفة الغربية المحتمة.

ىذه األحداث كاإلجراءات أٌدت إلى  خشية الصحفييف مف تغطية األحداث الداخمية خكفان مف 
إغضاب طرفي الصراع، ما أدل إلى تعزيز الرقابة الذاتية لدييـ، كلدل إدارات المؤسسات 

 .(ْ)ى ما يشبو ساحة حرب إعبلميةالصحفية، كتحكلت كسائؿ اإلعبلـ التابعة لطرفي االنقساـ إل
 

                                                           

 (.َِّ)ص  النقساـشاىيف، كاقع اإلعبلـ الفمسطيني كمؤسساتو في ظؿ ا (ُ)
 ، )مكقع إلكتركني(.ََِٕ عاـ مركز مدل، تقرير (ِ)
 (.ْٓ)ص  اإلعبلـ الفمسطيني كاقع كتطمعات كتمة الصحفي الفمسطيني، (ّ)
 (. ُٗ)ص  ساف في مناطؽ السمطة الفمسطينيةع حقكؽ االنسنيكرة كآخركف، كض (ْ)
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 انتياكات حرية الصحافة في ظؿ االنقساـ: -ِ
سٌجمت السنكات الماضية عددان كبيران مف االنتياكات التي طالت المؤسسات الصحفية كالعامميف 
في المجاؿ الصحفي كاإلعبلمي، كثير مف ىذه االنتياكات متعمؽ باالنقساـ الفمسطيني، رغـ ما 

 .(ُ)مف القانكف الفمسطيني األساسي عمى أنو "ال مساس بحرية التعبير" ُٗنٌصت المادة 
كرصد المركز الفمسطيني لمتنمية كالحريات اإلعبلمية )مدل( خبلؿ سنكات االنقساـ االنتياكات 
التي ميكرست بحؽ الصحفييف كالمؤسسات الصحفية، حيث تـ تسجيؿ المئات مف حاالت 

 ف الضفة الغربية كقطاع غزة.االنتياؾ لحرية الصحفييف في كؿ م
 

 (ِ)ادث االنتياكات في الضفة الغربيةحك يبيف  :(ُ.ِجدكؿ )

 َُِٔ َُِٓ َُِْ َُِّ َُِِ َُُِ ََُِ ََِٗ ََِٖ العاـ
 ٖٔ ُُٔ َٗ ِٖ ّٕ ْْ ْٔ ْٗ ٔٔ العدد

 
 (ّ)يبيف حكادث االنتياكات في قطاع غزة :(ِ.ِجدكؿ )

 َُِٔ َُِٓ َُِْ َُِّ َُِِ َُُِ ََُِ ََِٗ ََِٖ العاـ
 ْٖ ٕٔ ِْ َٓ ّٕ ِٔ ّّ ِٕ ْْ العدد

 
كقد اختمفت أنكاع كأساليب االنتياكات التي مكرست بحؽ الصحفييف كالمؤسسات الصحفية، بيف 

 اعتداءات جسدية، كاستدعاء كاستجكابات كاعتقاالت كعمميات احتجاز لمصحفييف.
ـ، لمرد عمى ما قاؿ َُِِ/ُ/َُريخ كأصدر المكتب اإلعبلمي الحككمي بغزة بيانان صحفيان بتا

إنو "استمراري النظًر بعيفو عكراء إلى قطاع غزة  كتكريسه لنيج التضميؿ كالدعاية السكداء، كىك 
أسمكبه بات مكشكفان كغير مقبكؿو كمرفكضو كيسيء ألصحابو قبؿ أف يسيء لآلخريف، سٌيما في 

عمـ أف االستقبللية ليست ترفان فكريان ظؿ الشفافية كعدـ القدرة عمى الخداع، كعمى "مدل" أف ت
 .(ْ)يدعى، بؿ ىي سمكؾ ميني لو متطمباتو كاستحقاقاتو"

                                                           

 ، القانكف األساسي الفمسطيني.ُٗالمادة  (ُ)
 .َُِٔتقرير مدل، انتياكات الحريات اإلعبلمية في فمسطيف  (ِ)
 المرجع السابؽ. (ّ)
 )مكقع إلكتركني(.بياف صحفي صادر عف المكتب اإلعبلمي الحككمي،  ، لؤلنباء ككالة الرأم (ْ)
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كفي الكقت الذم لـ يجد فيو الباحث أم ردو عمى تقارير مركز "مدل" كمقره راـ اهلل، المتعمقة 
جيزة بحرية الصحافة مف ًقبؿ السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية، فقد صٌرح الناطؽ باسـ األ

ـ، ضٌد تقرير مؤسسة "ىيكماف رايتس ككتش" َُِٓ/ٖ/َّاألمنية في الضفة الغربية بتاريخ 
الدكلية، بخصكص االنتياكات في الضفة الغربية كقطاع غزة، معتبران االنتياكات ضد الصحفييف 
 الحاصمة في الضفة الغربية، أخطاءن فردية ال تعٌبر عف سياسية ممنيجة، كطالب بعدـ المساكاة

 .(ُ)بيف الضفة الغربية كقطاع غزة، كقاؿ إف ىدؼ التقرير سياسي كليس ميني
 قكانيف العمؿ الصحفي خالؿ االنقساـ: -ّ

 ـ:ُٓٗٗقانكف الطبع كالمنشكرات الفمسطيني لعاـ  - أ
ـ، كالذم جاء ُٓٗٗتنتظـ الحالة الصحفية في فمسطيف كفقا لقانكف المطبكعات كالنشر لسنة 

ادتو الثانية أف الصحافة كالطباعة حرتاف كحرية الرأم كالتعبير مادة، كجاء في م ُٓبكاقع 
مكفكلة لكؿ فمسطيني، كلو أف يعرب عف رأيو بحرية قكالن، ككتابةن، تصكيران كرسمان في كسائؿ 
التعبير كاإلعبلـ، كجاء في مادتو الثالثة حؽ الصحافة في ممارسة ميمتيا بحرية تفي تقديـ 

قات في حدكد القانكف كفي إطار الحفاظ عمى الحريات كالحقكؽ األخبار كالمعمكمات كالتعمي
 .(ِ)كالكاجبات العامة

 محاكالت تعديؿ القكانيف في ظؿ االنقساـ: - ب
 . الضفة الغربية المحتمة:ُب/

حاكلت السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية إجراء تعديبلت عمى قانكف المطبكعات كالنشر، 
رئيس الكزراء في راـ اهلل "إف الحككمة ستعمؿ لمكصكؿ إلى حيث قاؿ السيد زياد عمرك نائب 

قانكف عصرم يخدـ المصالح الفمسطينية كينسجـ مع المعايير الدكلية كيفتح المجاؿ كاسعا أماـ 
 .(ّ)حرية الرأم كالتعبير"

كقد كصمت إلى مسكدة قانكف جديد سيمي ب"قانكف المجمس األعمى لئلعبلـ"، غير أف ىذا 
قافو مف قبؿ الحككمة، حيث قاؿ المركز الفمسطيني لمتنمية كالحريات اإلعبلمية القانكف تـ إي

"مدل": إف رئيس السمطة الفمسطينية، محمكد عباس، كرئيس الحككمة، رامي الحمد اهلل، كافقا 
 .(ْ)عمى "كقؼ نشر قانكف المجمس األعمى لئلعبلـ"

                                                           

 الضميرم، تصريح صحفي، )مكقع إلكتركني(. (ُ)
 ـ.ُٓٗٗقانكف المطبكعات كالنشر لعاـ  (ِ)
 أبك عمرك، تصريح صحفي، )مكقع إلكتركني(. (ّ)
 )مكقع إلكتركني(. كقؼ نشر قانكف المجمس األعمى لئلعبلـ، قدس برس، (ْ)
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د اعتبرت عدة كتؿ إعبلمية في كقد جاء ىذا اإليقاؼ بعد اعتراضات طالت ىذا القانكف، فق
قطاع غزة الحراؾ الخفي كالعمني حكؿ إقرار الرئيس محمكد عباس مشركع قانكف المجمس 
األعمى لئلعبلـ، كالذم حاكلت السمطة الفمسطينية أف تظير مف خبللو أنيا حريصة عمى الكاقع 

ير مف الثغرات كالمآخذ الصحفي كأنو يخدـ الحالة الصحفية الفمسطينية بأنو يحمؿ في طياتو الكث
 .(ُ)الخطيرة تجاه العمؿ اإلعبلمي كحرية الصحافة

 . قطاع غزة:ِب/
بدكرىا سعت الحككمة في قطاع غزة، إلى إجراء تعديبلت عمى قانكف المطبكعات كالنشر، حيث 
قاؿ السيد إيياب الغصيف رئيس المكتب اإلعبلمي الحككمي: "يكفي لممجمكع الصحفي، كؿ ىذا 

ـ، دكف مشاكرة أحد، ُٓٗٗحتكاـ لقانكف المطبكعات كالنشر الذم تـ فرضو عاـ الكقت، اال
 .(ِ)ككنو قد عفا عميو الزماف، كلـ يعد يكاكب ما نعيشو ىذه األياـ"

كاعتبر تحسيف األسطؿ نائب نقيب الصحفييف في الضفة الغربية أف طرح قانكف في 
لصحفيكف، مؤكدان أف المرحمة الحالية تتطمب قطاع غزة يسبب استمراران لممأساة التي يعاني منيا ا

العمؿ عمى إنجاز قانكف مكحد يمتـز بو كؿ الصحفييف عمى كامؿ التراب الفمسطيني مف أجؿ 
تكثيؽ كممة الصحفييف الفمسطينييف كأف يككف ىذا القانكف نابعان مف احتياجات الصحفييف أنفسيـ 

 .(ّ)كال ييقٌدـ مف أٌم جية كانت"
 

 ات لتجنيب الجسـ اإلعالمي آثار االنقساـ:ثالثان: مبادر 
سٌبب تأٌثر الجسـ الصحفي كاإلعبلمي بتبعات االنقساـ، تكجيان لدل أطراؼ الجسـ الصحفي 
لتقديـ مبادرات تيدؼ لتجنيب الصحفي آثار االنقساـ، غير أٌف ىذه المحاكالت فشمت بسبب 

 .(ْ)ي مف مرجعياتيا التنظيميةالتعٌصب الحزبي لدل الكتؿ الصحفية كانتظار القرار السياس
كقد عًمؿ الباحث عمى التحقؽ مف طبيعة المبادرات التي تـ طرحيا في ىذا السياؽ، ككجد أنو 
تـ تقديـ مبادرتيف تحمبلف أىمية لمنظر فييما، مف حيث مكانة جية اإلصدار كمدل التفاعؿ 

ة، كمبادرة شبكة الذم حظيتا بو، كىما مبادرة المكتب اإلعبلمي الحككمي في قطاع غز 
 المنظمات األىمية الفمسطينية.

                                                           

(ُ) ،  )مكقع إلكتركني(. نقساـ،إعبلميكف: قانكف المجمس األعمى لئلعبلـ تكريس لبل فمسطيف اليـك
 )مكقع إلكتركني(. جدؿ في األكساط الصحفية حكؿ قانكف اإلعبلـ الجديد، ككالة الرأم، (ِ)
)مكقع قانكف إعبلمي جديد تسنو حماس يفجر اعتراضات كانتقادات بيف الصحفييف، ، كطففمسطيف  (ّ)

 إلكتركني(.
 ـ(.َُِٕيناير  ٓ)اتصاؿ شخصي:  ـ بدررئيس المكتب اإلعبلمي السابؽ، إسبل أبك حشيش،حسف  (ْ)
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 مبادرة المكتب اإلعالمي الحككمي في غزة: -ُ
تقٌدـ المكتب اإلعبلمي الحككمي في قطاع غزة، بمبادرة ىدفت لتكحيد الجسـ الصحفي مف 
عادة بناء نقابة الصحفييف، مف خبلؿ تشكيؿ لجنة لتسيير أعماؿ النقابة مؤقتان،  خبلؿ تصكيب كا 

عادة تتككف  مف عدد مف الصحفييف ، كتضطمع المجنة بميمة ترتيب أكضاع العضكيات، كا 
قرار النظاـ الداخمي، تمييدان إلجراء انتخابات جديدة لمنقابة  .(ُ)كا 

كجاءت ىذه المبادرة عقب إعبلف نقابة المكظفيف براـ اهلل إجراء انتخابات النقابة بتاريخ 
، كقد القت ىذه االنتخابات انتقادات (ِ)غزةـ، في الضفة الغربية دكف قطاع ََُِ/ِ/ٓ

ممحكظة، حيث رفض اتحاد الصحفييف العرب االعتراؼ بنتائجيا بسبب ما اعتبرىا تجاكزات 
 .(ّ)متعمقة بالتدخبلت السياسية في إجرائيا

كما تقٌدـ المكتب اإلعبلمي الحككمي بمبادرة أخرل متعمقة بإطبلؽ الحريات اإلعبلمية في 
بعاد الحالة اإلعبلمية عف الخبلؼ كاالنقساـ كذلؾ عمى مدار ثبلث مراحؿ: الضفة كالقطاع  (ْ)كا 

 المرحمة األكلى: . أ
 ـ كتتضمف:ََُِ/ٗ/َِـ كحتى ََُِ/ٕ/َِتبدأ مف 

 إطبلؽ سراح كافة المعتقميف اإلعبلمييف. -ُأ/
تخفيؼ ليجة الخطاب اإلعبلمي كاالعتماد عمى النقد المكضكعي بعيدان عف اليبكط  -ِأ/
 إلسفاؼ كالشتـ كالكذب.كا
عكدة عمؿ كطباعة كتكزيع صحيفة فمسطيف في الضفة الغربية كالسماح لجريدتي القدس  -ّأ/

 كاألياـ بالتكزيع في قطاع غزة.
 ب. المرحمة الثانية:

 كحتى نياية العاـ كتتضمف: ََُِ/ٗ/َِتبدأ مف 
تعزيز الخطاب اإلعبلمي التصالحي كاعتماد مبدأ الحكار كالنقاش المكضكعي  -ُب/

 اإلعبلمي.

                                                           

يناير  ٓحسف أبك حشيش، رئيس المكتب اإلعبلمي الحككمي السابؽ، إسبلـ بدر )اتصاؿ شخصي:  (ُ)
 ـ(.َُِٕ

)مكقع  اتحاد الصحفييف العرب يرفض االعتراؼ بنتائج انتخابات الصحفييف الفمسطينييف، مكقع سما، (ِ)
 إلكتركني(.

 ع إلكتركني(.)مكق المرجع السابؽ (ّ)
 نص مبادرة الدكتكر حسف أبك حشيش، رئيس المكتب اإلعبلمي الحككمي. (ْ)
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السماح بعمؿ كطباعة كتكزيع صحؼ الرسالة كاالستقبلؿ في الصفة الغربية كبقية  -ِب/
 الحياة الجديدة بالتكزيع كالعمؿ في قطاع غزة. صحيفةالمطبكعات الصادرة في غزة، كالسماح ل

الصحؼ كميا مضمكف ىادئ كمكضكعي كصادؽ كاستخداـ مصطمحات ال تعتمد  -ّب/
 تكرس االنقساـ كال تؤجج المشاعر كال تثير األضغاف.

 ت. المرحمة الثالثة:
 مرتبطة بالتكقيع عمى المصالحة مف كافة األطراؼ كتتضمف:

ة كقطاع . عكدة الحرية الكاممة لمعمؿ اإلعبلمي الحزبي كالرسمي كاألىمي في الضفة الغربيُت/
 غزة بما في ذلؾ حرية فتح المؤسسات اإلعبلمية أك إنشائيا مف جديد.

. صياغة قانكف إعبلـ عصرم لممطبكع كالمسمكع كالمرئي كااللكتركني ينظـ كؿ الحالة ِت/
 الفمسطينية.

 مبادرة شبكة المنظمات األىمية في فمسطيف: -ِ
ات الصحفييف الفمسطينييف لتاميف عدـ أطمقت شبكة المنظمات األىمية مبادرة تكافقية حكؿ انتخاب

تكريس االنقساـ الصحفي كالخركج بمكقؼ مكٌحد قبؿ االنتخابات، كقالت في بياف ليا إٌنو عقدت 
شبكة المنظمات األىمية اجتماعان مساء أمس األربعاء في مدينة غزة مع ممثمي الكتؿ الصحفية 

 .(ُ)كتـ الخركج بمبادرة ميمة
 مف النقاط، كىي:  كنٌصت المبادرة عمى عدد

 تأجيؿ انتخابات مجمس إدارة نقابة الصحفييف لمدة شيريف كحد أقصى.- أ
 ـ.ُٗٗٗتجرل االنتخابات كفؽ النظاـ الذم جرت عميو انتخابات النقابة عاـ - ب
التكافؽ عمى لجنة مينية تعمؿ خبلؿ الشيريف عمى فحص العضكية القديمة، كتنسيب - ت

 أعضاء جدد.
تنتخب الجمعية العامة مجمس إدارة انتقالي لمدة عاـ تككف اجتماع الجمعية العامة: - ث

 ميامو:
 : تطكير النظاـ األساسي كعرضو عمى الجمعية العامة إلقراره. ُث/
 : إعادة بناء النقابة كفؽ أسس مينية.ِث/

 تنتخب الجمعية العامة لمنقابة لجنة العضكية، عمى اف تككف مياميا:- ج
 : تطكير معايير العضكية.ُج/
 فحص العضكية القديمة.: ِج/

                                                           

 نص بياف شبكة المنظمات األىمية. (ُ)
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 : تنسيب أعضاء جدد.ّج/
 االلتزاـ الكامؿ بالنضاؿ السممي ككقؼ التحريض كاالبتعاد عف لغة العنؼ كالتيديد.- ح

ـ، كضـٌ َُِِ/ِ/ِٓكذلؾ فقد عقدت الشبكة األىمية لممنظمات الفمسطينية، اجتماعا يكـ 
تـ التكافؽ عمى مبادرة ممثميف عف الشبكة كعف الصحفييف المقربيف مف حماس كمف فتح، ك 

 :(ُ)جديدة تحمؿ النقاط التالية
 تجرم االنتخابات في غزة كالضفة الغربية، كالقدس بشكؿ متزامف في اليكـ نفسو.- أ
تشكيؿ لجنتيف تحضيريتيف لئلشراؼ عمى تنظيـ عممية االنتخابات كاحدة في الضفة - ب

ة منيـ مف منظمات كاألخرل في غزة، تتألؼ كؿ لجنة مف سبعة، تختارىـ الشبكة، خمس
 حقكؽ اإلنساف كالشبكة كاثنيف مف الصحفييف المستقميف.

تقـك لجنة التحضير لبلنتخابات بعقد كرشة عمؿ كاحدة بمشاركة خبراء كقانكنييف كممثمي - ت
 منظمات حقكؽ اإلنساف كصحافييف لمراجعة النظاـ األساسي لمنقابة.

غزة، تتألؼ مف صحافييف مف األطر تشكيؿ لجنتيف لمعضكية كاحدة في الضفة كاألخرل في - ث
 كالكتؿ الصحفية كالمستقميف تككف ميمتيا:

قرار طمبات العضكية التي قدمت منذ شير حزيراف/ يكنيك ُث/ ، ََِٕ: مراجعة كا 
 كحتى اآلف، أم فتح باب االنتساب بمكجب ىذه المبادرة.

ـ الكتمة استقباؿ الطعكف في العضكيات القديمة في الضفة كغزة، عمى أف تقدٌ  ِث/
طعكنيا في أعضاء الضفة لدل لجنة غزة. عممان أٌنو لـ يتـ التكافؽ عمى تشكيؿ المجنتيف 
كعدد أعضاء كؿ لجنة كتـ ترحيؿ األمر إلى اجتماع اليكـ التالي األحد 

 ـ.َُِِ/ِ/ِٔ
فتح باب العضكية بشكؿ متزامف في قطاع غزة كالضفة الغربية لمدة أسبكع كاحد اعتبارا مف - ج

ـ، كجرل في االجتماع االتفاؽ َُِِبدء تنفيذ المبادرة في األكؿ مف مارس )آذار( تاريخ 
عمى ىذه النقطة باستثناء مدة فتح باب االنتساب حيث ترؾ إلى ما بعد االتفاؽ عمى المكعد 

 النيائي لتنظيـ االنتخابات.
مة األعضاء تتخذ لجنتا العضكية قراراتيما كفقا لشركط العضكية، كباألغمبية كتعمناف قائ- ح

النيائية في مكعد ال يتجاكز الشيريف مف بدء تنفيذ المبادرة. كتـ تأجيؿ النظر في مكعد 
 اإلعبلف إلى ما بعد تحديد مكعد االنتخابات.

                                                           

 ـ.َُِِ/ِ/ِٖ شبكة المنظمات األىمية، نص مبادرة (ُ)
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يبدأ تنفيذ ىذه المبادرة مف مقرم النقابة في راـ اهلل كغزة في كقت كاحد باإلعبلف عنيا في - خ
 ـ.َُِِمف مارس )آذار(  مؤتمر صحفي يـك الخميس المكافؽ األكؿ

اإلشراؼ عمى عممية االقتراع كنتائج االنتخابات مف قبؿ االتحاد الدكلي لمصحفييف كاتحاد - د
الصحفييف العرب كمنظمات حقكؽ اإلنساف كشبكة المنظمات األىمية كنقابة المحامييف في 

 الضفة كغزة.
سـ الصحفي كتمييدان إلجراء عكدة العمؿ في مقر النقابة كالمعتاد تجسيدا لكحدتيا ككحدة الج- ذ

 انتخابات حرة كنزيية عمى قاعدة الشراكة كالكحدة إلنياء األزمة التي عصفت بيا.
كقؼ كافة النشاطات مف أم جية نقابية في غزة كالضفة كفسح المجاؿ أماـ المجاف المذككرة - ر

إجراء  سابقان لمعمؿ في القضايا المحددة المكمفة بإنجازىا مف دكف معكقات إلى أف يتـ
 ـ، كانتخاب األمانة العامة لمجديدة.َُِِمارس )آذار(  ِّاالنتخابات في 

كأعمنت شبكة المنظمات األىمية، الكصكؿ إلى اتفاؽ نيائي بشأف المبادرة كتطكيرىا في 
ـ، كفؽ جدكؿ زمني تـ التكافؽ عميو، كما أبدت الفعاليات الصحفية تأييدىا َُِِ/ِ/ِٖ

الصحفييف في راـ اهلل إنيا ستتعاطى بحرص كمسئكلية عالية عمى  لممبادرة، حيث قالت نقابة
أساس إجراء االنتخابات في مكعدىا المحدد مسبقان مع مراعاة ما يترتب عمى ىذه المبادرة مف 

 .(ُ)استحقاقات
بدكرىا أبدت كتمة الصحفي الفمسطيني ترحيبيا بالمبادرة، كجاء في بيانيا أف الكتمة ترل أف 

الكثير مف العناصر اإليجابية كالمخارج لؤلزمة المتفاقمة التي تعصؼ بنقابة المبادرة تضـ 
، كذلؾ رٌحب التجمع اإلعبلمي الفمسطيني بمبادرة شبكة المنظمات األىمية داعيان (ِ)الصحفييف

إلى تنفيذىا عمى األرض، كقاؿ إنو تابعيا باىتماـ مف منطمؽ اإليماف بضركرة كحدة النقابة في 
 .(ّ)القدسالضفة كغزة ك 

ـ، قالت الشبكة في بياف لمرأم العاـ بخصكص مبادرتيا إنيا َُِِ/ّ/َُغير أنو كبتاريخ 
تفاجأت قبؿ ساعات مف التكقيع عمى ىذا االتفاؽ بقياـ األخكة في المكتب الحركي لمصحفييف 

الذم التابع لحركة فتح بتقديـ قائمة مبلحظات تعيدنا إلى نقطة ما قبؿ إطبلؽ المبادرة، األمر 
 .(ْ)أصابنا بخيبة أمؿ شديدة

                                                           

 ـ.َُِِ/ِ/ِِنص بياف نقابة الصحفييف،  (ُ)
 ـ.َُِِ/ِ/ُِبياف كتمة الصحفي الفمسطينية  (ِ)
 ـ.َُِِ/ِ/ِِالتجمع اإلعبلمي الفمسطينية، بياف  (ّ)
 ـ.َُِِ/ّ/َُبياف شبكة المنظمات األىمية،  (ْ)
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كيرل الباحث أف سبب الفشؿ المتكرر في نجاح مبادرات رأب الصدع في الجسـ الصحفي، ىك 
التبعية التنظيمية لممؤسسات الصحفية الكبرل، كسطكة القرار السياسي عمى القرار الميني 

ة قبؿ إتماـ المصالحة كالنقابي لمصحفييف، ما يرٌجح صعكبة إجراء أم مصالحة إعبلمية كصحفي
 السياسية الكاممة بيف حركتي فتح كحماس. 

 
 رابعان: الدكر المطمكب مف اإلعالـ في إنياء االنقساـ:

انطبلقان مف المسئكلية االجتماعية الممقاة عمى عاتؽ الصحفييف كاإلعبلمييف، فإف ىناؾ دكران 
ىذا اإلطار يرل السيد فتحي ميمان مطمكبا منيـ في إطار العمؿ عمى إنياء االنقساـ، كفي 

صٌباح رئيس المعيد الفمسطيني لبلتصاؿ كالتنمية أنو يقع عمى عاتؽ الصحفييف دكر ميـ في 
إنياء االنقساـ، أك عمى األقؿ عدـ تأجيجو، ألف اإلعبلـ في بعض األحياف أٌجج الخبلفات مف 

 خبلؿ التركيز عمى السمبيات كاالتيامات المتبادلة.
فمسطيني أف ال يرٌكز عمى ىذه السمبيات كأف يتجاكز المناكفات كأف ال يككف كعمى اإلعبلـ ال

طرفان في ىذا االنقساـ، كأشار إلى كجكد تقصيرو مف جانب معظـ الصحفييف في مكضكع 
النقابة، نابعه مف فقداف األمؿ لدييـ بإمكانية تحسيف ظركفيا، كعمى الصحفييف التابعيف لحركة 

عتبار أنيـ المسيطركف عمى النقابة في ىذه الفترة، كبالتالي فدكرىـ فتح مسئكلية أكبر عمى ا
 . (ُ)أكبر كعمييـ المبادرة في ىذا الشأف انطبلقان مف مسئكلياتيـ المينية كاالجتماعية

رئيس تحرير ككالة صفا لؤلنباء في ما يتعمؽ بتعزيز  كقد اتفؽ معو الصحفي ياسر أبك ىيف
ي كثير مف اإلشكاليات المكجكدة بيف طرفي االنقساـ، كالعمؿ عمى النقاط اإليجابية كعدـ النفخ ف

الضغط عمى طرفي االنقساـ مف خبلؿ القياـ بإظيار المعٌطؿ بمصداقية كمكضكعية، كبالتالي 
فإنو عمى اإلعبلـ أف يسعى لتحقيؽ المصالحة بقدر أكبر مما بذلو في إبراز االنقساـ مف خبلؿ 

 .(ِ)ى التناقضات بيف أطراؼ األزمةلعب بعض الكسائؿ اإلعبلمية عم
 

                                                           

مارس  َِرئيس المعيد الفمسطيني لبلتصاؿ كالتنمية، إسبلـ بدر )اتصاؿ شخصي:  اح،بصفتحي  (ُ)
 ـ(.َُِٕ

 ـ(.َُِٕمارس  َِ)اتصاؿ شخصي:  رئيس تحرير ككالة صفا، إسبلـ بدر أبك ىيف،ياسر  (ِ)
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 الفصؿ الثالث
 مناقشة نتائج الدراسة
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 تمييد:
يستعرضي ىذا الفصؿ نتائج الدراستيف التحميمية كالميدانية، حيث أجريت الدراسة التحميمية عمى 
صحيفتي فمسطيف كالحياة الجديدة، كاختار الباحث عٌينة عشكائية منتظمة بأسمكب األسبكع 

ـ حتى َُِٓ/َُ/َُصناعي لتمٌثؿ األياـ التي أيجريت عمييا الدراسة في الفترة ما بيف ال
عددنا لكبل  َُْعددنا لكؿ صحيفة، بمجمكع  ِٓـ، كبمغ إجمالي أعداد العٌينة َُِٓ/ُِ/ُّ

ـ، كقد تبٌيف كجكد َُِٓ% مف مجمكع األعداد خبلؿ العاـ ّ.ُْالصحيفتيف، أم ما نسبتو 
 عف قضية االنقساـ في صحيفتي الدراسة. مكضكعان صحفيان  ِِٕ

( ِِٗكأٌما عٌينة الدراسة الميدانية فقد اختارىا الباحث كفقان ألسمكب العٌينة الحصصية بكاقع )
( ُِِمبحكثان يمٌثمكف الٌنخبة السياسٌية كاألكاديمٌية كاإلعبلمٌية في قطاع غزة، أكمؿ منيـ )

( مبحكثان ْٕصحؼ الفمسطينية المحمٌية، كجاؤكا بكاقع )مبحكثان االستبانة بعد إجابتيـ بمتابعة ال
 ( لمنخبة اإلعبلمية.ّّ( لمنخبة األكاديمية، ك)ِْلمنخبة السياسٌية، ك)

ـٌ مناقشة نتائج الدراستيف مف خبلؿ أربعة مباحث، يتناكؿ المبحث األكؿ نتائج الدراسة  كقد ت
المبحث الثالث مناقشة فركض الدراسة، التحميمية، كالمبحث الثاني نتائج الدراسة الميدانية، ك 

 كيعرض المبحث الرابع خبلصة نتائج الدراسة كتكصياتيا.
المحؾ اإلحصائي اآلتي في الدراسة الميدانية لمتعرؼ عمى داللة الكزف كقد استخدـ الباحث 
 النسبي كىك كاآلتي:

 مرتفع جدان  مرتفع متكسط منخفض منخفض جدان 
َ-َِ ُِ-َْ ُْ-َٔ ُٔ-َٖ ُٖ-ََُ 
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 المبحث األكؿ:
 نتائج الدراسة التحميميةمناقشة 

 
 أكالن: مضمكف مكضكعات قضية االنقساـ:

  :قضايا االنقساـ -ُ
 يكضح أىـ قضايا االنقساـ التي عالجتيا صحيفتا الدراسة :(ُ.ّجدكؿ )

 لصحيفةا               
 

 قضايا االنقساـ

 االتجاه العاـ الحياة الجديدة فمسطيف

 % ؾ % ؾ % ؾ
 َ.ِّ ُٖ ْ.ِٓ ّْ ٖ.َِ ّٖ حككمة التكافؽ

 ٔ.ُّ ْٖ ّ.ٓ ٗ ّ.ُِ ّٗ االعتقاالت السياسية
 ُ.ٗ ِّ ٓ.ٔ ُُ ٓ.ُُ ُِ جمسات المصالحة

 ٓ.ٖ َّ ّ.ٓ ٗ ٔ.ُِ ِّ المكظفيف
 ّ.ْ ُٓ ُ.ٕ ُِ ٔ.ُ ّ الحريات العامة

 ّ.ْ ُٓ ٓ.ٔ ُُ ِ.ِ ْ التصريحات المتبادلة
 ّ.ْ ُٓ ُ.ْ ٕ ْ.ْ ٖ أزمة الكيرباء

 ّ.ْ ُٓ ّ.ٖ ُْ ٓ.َ ُ دكلة غزة
 ْ.ّ ُِ ٓ.ٔ ُُ ٓ.َ ُ ضريبة التكافؿ

 ْ.ّ ُِ ٗ.ٓ َُ ُ.ُ ِ مفاكضات حماس مع إسرائيؿ
 ْ.ّ ُِ ٕ.ْ ٖ ِ.ِ ْ االنتخابات
 ٔ.ِ ٗ َ.ّ ٓ ِ.ِ ْ التشريعي

 ّ.ِ ٖ َ.ّ ٓ ٔ.ُ ّ قرارات حككمية
 ّ.ِ ٖ ٔ.َ ُ ٖ.ّ ٕ قطاع الخدمات

 ٖ.َُ ّٖ ٕ.ٕ ُّ ٕ.ُّ ِٓ أخرل
 ََُ ِّٓ ََُ ُٗٔ ََُ ُّٖ المجمكع

 مف متابعة بيانات الجدكؿ السابؽ، نالحظ ما يأتي:
 االتجاه العاـ لصحيفتي الدراسة: .ُ

                                                           

   المجمكع الكٌمي ىنا ال يساكم عدد المكضكعات التي تـٌ تحميميا، ألف المكضكع الكاحد يمكف أف يحتكم عمى
 االنقساـ الفمسطيني. قضية مف قضاياأكثر مف 
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تطرقت إلييا صحيفتا الدراسة، كانت يكٌضح الجدكؿ السابؽ أف أبرز قضايا االنقساـ التي 
%، كجاء تاليان قضية َ.ِّحككمة التكافؽ كتمكينيا مف ممارسة عمميا في قطاع غزة، بنسبة 

%، جاء بعدىا مجمكعة قضايا متفرقة مثؿ )االنفصاؿ، ٔ.ُّاالعتقاالت السياسية بنسبة 
، تـ جمعيا في مؤقت..(االنتخابات، اإلعمار، صندكؽ التقاعد، عزؿ عباس. اإلطار القيادم ال

%، ثـ مكضكع المكضكع المكظفيف بنسبة ُ.ٗكثـ جمسات المصالحة  %،ٖ.َُأخرل بنسبة 
%، تبله مكضكع الحريات العامة كالتصريحات المتبادلة كأزمة الكيرباء كدكلة غزة بنسبة ٓ.ٖ

ية %، ثـ جاءت ضريبة التكافؿ كمفاكضات حماس كاالحتبلؿ بنسبة متساك ّ.ْمتساكية بمغت 
%، تبله قطاع الخدمات كالقرارات الحككمية ٔ.ِ%، ثـ المجمس التشريعي بنسبة ْ.ّبمغت 
%، ثـ تساكل مكضكع ْ.ُ%، أما انعقاد المجمس الكطني فقد جاء مكضكعيا بنسبة ّ.ِبنسبة 

 %.ُ.ُالفعاليات الشعبية مع الردكد الشعبية بنسبة 
األكؿ منطقيه نظران لككنيا أكؿ حككمة كيرل الباحث أف حصكؿ حككمة التكافؽ عمى الترتيب 

ـ، كخبلؿ فترة الدراسة قامت بزيارة غزة أكثر مف مرة، ََِٕتتشكؿ بالتكافؽ منذ االنقساـ 
كتصٌدرت أخباريىا كتصريحاتي كزرائيا كالتصريحاتي عنيا كسائؿى اإلعبلـ، كقد الحظ الباحث 

صحيفة فمسطيف، كيرل الباحث أف تركيز صحيفة الحياة الجديدة عمى حككمة التكافؽ أكثر مف 
الدافع لذلؾ ككف التكجيات السياسية لصحيفة الحياة الجديدة قريبة جدان مف التكجيات السياسية 
 لمسمطة في الضفة الغربية، كبالتالي معنية بتناكؿ أخبار حككمة التكافؽ برئاسة رامي الحمد هلل.

%، ّ.ُِيف فمسطيف التي تناكلتيا بنسبة كقد جاءت االعتقاالت السياسية ثانيان، بفارؽ كبير ب
%، كذلؾ يعكد اللتزاـ صحيفة فمسطيف بنشر التقرير ّ.ٓعف الحياة الجديدة التي تناكلتيا بنسبة 

اإلحصائي الشيرم لممكتب اإلعبلمي لحركة حماس ألعداد المعتقميف السياسييف لعناصرىا في 
نيـ اعتقمكا مف عناصرىا في الضفة الضفة الغربية، كيعكد كذلؾ ألٌف عدد مف تعمف حماس أ

الغربية، أكثر مف عدد العناصر الذيف تعمف فتح أنيـ منتمكف ليا كمعتقمكف في غزة، كالحظ 
الباحث أف كؿ صحيفة تناكلت ًشقان بعينو، حيث تناكلت صحيفة فمسطيف أكضاع المعتقميف في 

 ياسي في قطاع غزة.الضفة الغربية، فيما عالجت صحيفة الحياة الجديدة االعتقاؿ الس
%، لتعدد زيارات حككمة التكافؽ إلى ُ.ٗكيفٌسر الباحث مجيء جمسات المصالحة ثالثان بنسبة 

ـ، كتزايد دعكات المصالحة كتفعيؿ الحككمة غداة انطبلؽ أحداث َُِٓغزة أثناء العاـ 
 ـ.َُِٓانتفاضة القدس أكتكبر 

ة بغيره، كذلؾ عائده الستمرار أزمتيـ أٌما مكضكع المكظفيف فقد حصؿ عمى نسبة عالية مقارن
المتعمقة بعدـ تقاضييـ راتبيـ كامبلن، كما صاحب ذلؾ مف حديث مؤكده كآخر مشكؾه بشرعيتيـ 
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الكظيفية، كقد استحكذ المكضكع عمى أىمية أكبر لدل صحيفة فمسطيف التي تناكلتو بنسبة تزيد 
مكظفيف يعني حماس بالدرجة % في الحياة الجديدة، كذلؾ ككف ممؼ الٗ%، مقابؿ ُٔعف 

 األكلى، فيي التي عٌينتيـ خبلؿ فترة حكميا.
(، في حصكؿ الحككمة عمى أعمى حضكر َُِّكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )أبك مزيد،

في صحيفتي الحياة الجديدة كفمسطيف، فيما جاءت جمسات المصالحة ثانيان في دراستيا مقابؿ 
ة، عممان أنيا استخدمت مصطمح المصالحة لمداللة عميو، كقد جاء ما في ىذه الدراس ا ثالثةن ككني

أسمتو )األمف( ثالثاي مقابؿ مجيء االعتقاالت السياسية ثانيان في ىذه الدراسة، كيعتبر الباحث أف 
كبل المصطمحيف يعٌبراف عف مدلكؿ متقارب، كاتفقت الدراستاف في ترتيب الحريات العامة حيث 

الدراستيف، تقٌدـ عميو مكضكع المكظفيف كالذم خمت منو دراسة أبك مزيد،  جاءت خامسان في كبل
 .(ُ)ـَُِْككنو قضية طرأت بعد اتفاؽ الشاطئ 

 االتجاه الخاص بكؿ صحيفة عمى حدة: .ِ
 صحيفة فمسطيف: . أ

جاء في مقدمة مكاضيع االنقساـ في صحيفة فمسطيف مكضكع االعتقاالت السياسية بنسبة 
%، ٔ.ُِ%، ثـ مكضكع المكظفيف بنسبة ٖ.َِة التكافؽ بنسبة %، تبله مكضكع حككمّ.ُِ

%، تبلىا قطاع الخدمات ْ.ْ%، ثـ أزمة الكيرباء بنسبة ٓ.ُُثـ جمسات المصالحة بنسبة 
%، تساكل معيا خيار أخرل بذات النسبة، تبلىما مكاضيع االنتخابات كالتشريعي ٖ.ّبنسبة 

%، ِ.ِصريحات المتبادلة بنسبة متساكية بمغت كانعقاد المجمس الكطني كردكد فعؿ شعبية كالت
فيما جاءت مكضكعات الحريات العامة كالقرارات الحككمية كالفعاليات الفصائمية بنسبة كصمت 

ُ.ٔ.% 
كيرل الباحث أف اىتماـ فمسطيف بقضية االعتقاالت السياسية عائده لرغبتيا بإبراز ما تعتبره 

الغربية المحتمة، كىي بذلؾ تقدمت عمى حككمة انتياكات بحؽ عناصر حركة حماس في الضفة 
التكافؽ رغـ أىمية مكضكعيا، كقد تمٌيزت بتناكؿ قضية االعتقاالت السياسية بفارؽ كاضح 

 مقارنة بصحيفة الحياة الجديدة.
 صحيفة الحياة الجديدة: . ب

يث جاء مكضكع حككمة التكافؽ أكالن في ترتيب مكاضيع االنقساـ في صحيفة الحياة الجديدة، ح
%، كىي نسبة عالية جدان، مقارنة ببقية مكاضيع االنقساـ التي حاز ْ.ِٓاستحكذ عمى نسبة 

% فقط، تبله مكضكع الحريات العامة بنسبة ّ.ٖأعبلىا كىك مكضكع دكلة غزة عمى نسبة 
                                                           

 .(َُّ،ُِٗ الخطاب الصحفي الفمسطيني نحك قضية المصالحة )صأبك مزيد،  (ُ)
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%، ثـ مكضكعا المكظفيف كالتصريحات ٓ.ٔ%، ثـ مكضكع جمسات المصالحة بنسبة ُ.ٕ
 كقد جاءت بقية المكاضيع بنسبة ضئيمة جدان.%، ّ.ٓالمتبادلة بنسبة 

كيرل الباحث أف تركيز صحيفة الحياة الجديدة عمى حككمة التكافؽ، جاء سعيان إلبراز دكرىا 
كنشاطيا، كذلؾ مف أجؿ تحسيف صكرتيا أماـ الجميكر، ككذلؾ جاء تركيزىا عمى مكضكع دكلة 

سعت لتصكير أف حركة حماس غزة، يأتي ضمف مناكفتيا السياسية مع حركة حماس، حيث 
عبلف دكلة أك كالية إسبلمية عمييا، كالتمكيح باالنفصاؿ عف الضفة  معنية باالستئثار بغزة كا 

 الغربية، كلٌكحت بخطكرة ذلؾ عمى المشركع الكطني كالقضية الفمسطينية.
 

 :ةدر الصحفياالمص -ِ
 حيفتي الدراسةاالنقساـ في ص قضايايكضح المصدر الصحفي المستخدـ مع  :(ِ.ّجدكؿ )

 الصحيفة                
 

 ةالصحفي دراالمص

 االتجاه العاـ الحياة الجديدة فمسطيف

 % ؾ % ؾ % ؾ
 ّ.ِْ ٔٗ ْ.ّٖ ّٖ ّ.ْٓ ٖٓ مجيكؿ
 ٗ.ِِ ِٓ ُ.ُْ ُْ ٕ.ِٗ ّٖ مراسؿ
 ُ.ُِ ْٖ ّ.ِٓ ِٓ َ.ُٖ ِّ كتاب

 ٔ.َُ ِْ ِ.ُٖ ُٖ ٕ.ْ ٔ ككاالت محمية
 ّ.ُ ّ َ.َ َ ّ.ِ ّ مندكب

 ٗ.َ ِ َ.ِ ِ َ.َ َ ككاالت دكلية
 ٗ.َ ِ َ.ِ ِ َ.َ َ كسائؿ إعالـ

 ََُ ِِٕ ََُ ٗٗ ََُ ُِٖ المجمكع
 مف متابعة بيانات الجدكؿ السابؽ، نالحظ ما يأتي:

 االتجاه العاـ لصحيفتي الدراسة: .ُ
الدراسة حازت عمى  االنقساـ في صحيفتي لقضايايبٌيف الجدكؿ السابؽ أف المصادر المجيكلة 

%، ٗ.ِِ%، فيما جاء االعتماد عمى المراسؿ بنسبة ّ.ِْالمرتبة األكلى، كذلؾ بنسبة 
%، تبله ككاالت األنباء المحمية بنسبة ُ.ُِكبعدىما جاء االعتماد عمى الكيتٌاب بنسبة 

%، كجاء االعتماد عمى ككاالت ّ.ُ%، ثـ جاء المندكب بنسبة منخفضة لـ تتجاكز ٔ.َُ
 % فقط.ٗ.َباء الدكلية ككسائؿ اإلعبلـ بنسبة منخفضة جدان األن
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أما  بالنسبة لممصادر المجيكلة كاتي حازت عمى نسبة مرتفعة، كىي تعني عدـ قياـ الصحيفة 
، كيعكد لعدـ قدرة صحيفتي (ُ)بنشر مكاد صحفية دكف اإلشارة إلى اسـ كاتبيا أك محررىا

ت كاألحداث المرتبطة بالمكضكع، كبالتالي تكتفي بإعادة الدراسة عمى إيفاد مراسميف لكؿ الفعاليا
تحرير المكاد الصحفية التي تصميا مف ككاالت األنباء كالبيانات الصحفية مف المصادر األكلية، 
ىذا كقد استخدمتو صحيفة فمسطيف بنسبة أكبر مف صحيفة الحياة الجديدة، أٌما االعتماد عمى 

تفعة أيضان، كيعكد ذلؾ لتكافر عدة مراسميف لكبل الصحيفتيف في المراسؿ فقد جاء ثانيان، بنسبة مر 
كؿ مف غزة كالضفة الغربية، كقد الحظ الباحثي اإلشارة لممراسؿ في تغطية األحداث التي 
تحصؿ في الضفة الغربية مف ًقبؿ الحياة الجديدة، كفي قطاع غزة بالنسبة لصحيفة فمسطيف، 

ذا حصؿ العكس، فإف طبيعة المادة ا لصحفية ىي التي تحكـ، ففي حاؿ ككنيا ذات طابع كا 
 نقدم أك ىجكمي فإنو ال يتـ اإلشارة لممصدر خبلليا.

كيجد الباحث أف مساحة المعالجة التفسيرية كبيرة نسبيان، مف خبلؿ حصكؿ الكيتَّاب عمى نسبة 
اسة (، كيعكد ذلؾ لرغبة صحيفتي الدر ُ.ّ%، كىي نسبة مرتفعة، كىذا ما أٌكده جدكؿ )ُ.ُِ

في إقناع القارئ بكجية نظرىـ حكؿ قضية االنقساـ، ما يستدعي االستعانة بأصحاب رأم 
 يحممكف كيتعمقكف أكثر مف مجرد عرض خبرم لمقضية.

%، ككف أف قضية االنقساـ ٔ.َُكقد جاء االعتماد عمى ككاالت األنباء المحمية معتدالن بنسبة 
 األنباء المحمية عمى ككاالت األنباء الدكلية.ذات بعد محمي، فمف المنطقي أف تتقدـ ككاالت 

كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )عبد الغفكر، (، كالتي أفادت باعتماد الصحفييف عمى 
، كقد عدَّ الباحث عبد الغفكر في دراستو (ِ)المصادر المجٌيمة في تغطية حصار قطاع قطاع
كعمٌؿ اعتماد الصحفييف عمييا بسبب الرغبة  ،(ّ)المصادر المجيكلة أحد أنكاع المصادر الميجٌيمة

بعدـ التعرض لمعقكبات، خصكصان أف قضية الحصار ذات بيعد إشكالي، كيتخمميا االتيامات 
، (ْ)المتبادلة، كيشمؿ ذلؾ الخكؼ مف المنع مف السفر، أك الكضع عمى قائمة الممنكعيف أمنيان 

 لتالي فإف تخكفات الصحفييف مشابية.كيرل الباحث أف قضية االنقساـ تحمؿ ذات األبعاد كبا
(، التي جاء فييا المراسؿ كمصدر أكؿ، َُِٓكتختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج  دراسة )الفميت، 

كتختمؼ كذلؾ في ترتيب المصادر األخرل حيث جاء الكيتٌاب كالمصادر المجيكلة في مرتبة 

                                                           

 (.ِّلصحؼ المصرية، دراسة لممضمكف كالقائـ باالتصاؿ )صعبد الفتاح، استخداـ األخبار المجيمة في ا (ُ)
 (.َُّ)ص  عبد الغفكر، دكر المصادر في بناء تحٌيزات التغطية الصحفية حكؿ حصار غزة(ِ)
 (.ٕٖ)ص المرجع السابؽ (ّ)
 .(َُّ)ص  المرجع السابؽ (ْ)
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فسر الباحث ىذا االختبلؼ نظران ، كي(ُ)متأخرة، مقابؿ تقدـ الككاالت الدكلية كالمندكب الصحفي
لطبيعة مكضكع الدراسة، كالتي تناكلت كاقع الصفحات الرياضية، كالتي تحتؿ األخبار الدكلية 
أىمية أكبر مف نظيرتيا المحمية، ككذلؾ تعذر كجكد مراسميف محمييف في جميع المحافؿ 

 الرياضية ما يستدعي االستعانة بالمندكبيف.
، حيث أف (ِ)( ، التي كجدت المراسؿ مصدران أكالن َُِٔجكدة، ككذلؾ تختمؼ مع دراسة )

مكضكع الدراسة عف الجريمة المحمية، كمثؿ ىذه القضايا تحتاج إلى مراسؿ يتقٌصى عنيا 
 كيصؿ لتفاصيميا عبر مصادره الخاصة.

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف الصحيفتيف كالمصادر الصحفية حيث 
( كىذا َٓ.َكىي أقؿ مف  َََ.َ، الداللة اإلحصائية = َْٖ.ِٓيمة )مريع كام = كانت ق

 يعني أف الصحيفتيف ليما تكجيات متشابية في التعامؿ مع المصادر الصحفية.
 االتجاه الخاص بكؿ صحيفة عمى حدة: .ِ
 صحيفة فمسطيف: . أ

المجيكؿ االنقساـ في صحيفة فمسطيف المصدر  لقضاياجاء في مقدمة المصادر الصحفية 
%، ثـ الككاالت المحمية َ.ُٖ%، ثـ الكيتٌاب بنسبة ٕ.ِٗ%، تبله المراسؿ بنسبة ّ.ْٓبنسبة 
%، كلـ تعتمد إطبلقان عمى ككاالت األنباء الدكلية أك ّ.ِ%، ثـ المندكب بنسبة ٕ.ْبنسبة 

 كسائؿ اإلعبلـ.
سريعة لؤلخبار  كجاء تقٌدـ المصادر المجيكلة لككف محررم الصحيفة يكتفكف بإعادة تحرير

 .(ّ)كالبيانات الصحفية، بما ال يستدعي كتابة اسـ المحرر في بداية الخبر
كيرل الباحث أف نسبة االعتماد عمى الكتاب مرتفعة نسبية كذلؾ عائدي لطبيعة المكضكع كرغبة 
الصحيفة في تقديـ كجية نظرىا بحرية أكبر، كىذا ما يتيحو المقاؿ كفف تفسيرم، عمى عكس 

 الخبرية. الفنكف
أما اعتماد الصحيفة عمى ككاالت األنباء المحمية فقد جاء بنسبة معتدلة، كاكتفت حصران بككالة 
صفا المحمية، كىي ككالة مقٌربة مف حركة حماس، كمتكافقة مف حيث السياسية اإلعبلمية مع 

 صحيفة فمسطيف.
 

                                                           

 (. ُِٓ)ص  ميمية ميدانيةفمسطينية، دراسة تحالفميت، كاقع الصفحات الرياضية في الصحؼ اليكمية ال (ُ)
 (.َُٕ )ص جكدة، دكر الصحؼ الفمسطينية اليكمية في معالجة قضايا الجريمة (ِ)
 .ـ(َُِٕمايك  ُّ)اتصاؿ شخصي:  ، محرر في صحيفة فمسطيف، إسبلـ بدرالبطةعمي  (ّ)
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 صحيفة الحياة الجديدة: . ب
%، ثـ ككاالت األنباء ّ.ِٓ، ثـ الكيتٌاب بنسبة %ّ.ِْجاءت المصادر المجيكلة أكالن بنسبة 

%، تبلىا ككاالت األنباء الدكلية متساكية مع ُ.ُْ%، ثـ المراسؿ بنسبة ِ.ُٖالمحمية بنسبة 
 %، فيما لـ تعتمد عمى مندكبيف في معالجتيا لمقضية.ٗ.َكسائؿ اإلعبلـ بنسبة 

صحيفة فمسطيف، ككذلؾ الحاؿ كيرل الباحث أف سبب تقدـ المصادر المجيكلة تشترؾ فيو مع 
في تفسير سبب تقدـ اعتمادىا عمى الكتاب في مصادرىا، حيث نحت لبلعتماد عمى كتاب 

 محدديف لتصدير كجيات نظر متطابقة مع سياستيا التحريرية.
كقد حصمت ككاالت األنباء المحمية عمى نسبة مرتفعة عممان أف صحيفة الحياة الجديدة، اعتمدت 

ككالة كفا الرسمية، كذلؾ لقربيا مف سياستيا التحريرية، فكبلىما مقرب مف بشكؿ كامؿ عمى 
 السمطة الفمسطينية كحركة فتح.

 

 المصادر األكلية: -ّ
 االنقساـ في صحيفتي الدراسة لقضايايكضح أىـ المصادر األكلية  :(ّ.ّجدكؿ )
 الصحيفة               

 المصادر األكلية
 العاـاالتجاه  الحياة الجديدة فمسطيف

 % ؾ % ؾ % ؾ
 ٔ.ّْ ٕٓ ٔ.ٓ ٓ ٕ.ْٓ َٕ حماس

 ُ.ُٕ ّٕ ٔ.ِّ ُِ ٓ.ُِ ُٔ فصائمي
 ٕ.ُٓ ّْ ٓ.ُّ ِٖ ٕ.ْ ٔ فتح

 ُ.ُُ ِْ ُ.َُ ٗ ٕ.ُُ ُٓ جميكر عادم
 ّ.ٖ ُٖ ٓ.ُّ ُِ ٔ.ْ ٔ منظمات مجتمع مدني

 ْ.ٕ ُٔ ْ.ُِ ُُ ٗ.ّ ٓ حككمة راـ اهلل
 ٕ.ّ ٖ َ.َ َ ّ.ٔ ٖ حككمة غزة

 ٖ.ُ ْ ِ.ِ ِ ٔ.ُ ِ عربي
 ٓ.َ ُ ُ.ُ ُ َ.َ َ إسرائيمي

 ََُ ُِٕ ََُ ٖٗ ََُ ُِٖ المجمكع
 مف متابعة بيانات الجدكؿ السابؽ، نالحظ ما يأتي:

 االتجاه العاـ لصحيفتي الدراسة: -ُ

                                                           

  الصحفية في  االنقساـ، كذلؾ بسبب عدـ ذكرىا في بعض المكاد قضاياجاء مجمكع المصادر األكلية أقؿ مف
 فترة الدراسة.
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 قضاياراسة في يكضح الجدكؿ السابؽ أف أبرز المصادر األكلية التي استخدمتيا صحيفتا الد
ثـ فتح بنسبة  ،%ُ.ُٕ%، كجاء تاليان الفصائؿ بنسبة ٔ.ّْاالنقساـ، كانت حماس بنسبة 

%، أما منظمات المجتمع المدني فحازت عمى نسبة ُ.ُُ%، كالجميكر العادم بنسبة ٕ.ُٓ
%، أما المصادر ٕ.ّ%، تبلىا حككمة غزة بنسبة ْ.ٕ%، ثـ حككمة راـ اهلل بنسبة ّ.ٖ

% فقط، فيما لـ تحز ٓ.َ%، كالمصادر اإلسرائيمية حازت عمى ٖ.ُازت عمى العربية فح
 المصادر الدكلية عمى أم نسبة. 

كمف خبلؿ الجدكؿ يتضح أنو ال يكجد عبلقة بيف الصحيفتيف في المصادر األكلية، كىذا يعني 
قيمة أف لدل الصحيفتيف تكجيات مختمفة إلى حد ما في استخداـ المصادر األكلية حيث كانت 

(. ىذا كقد اختمفت َٓ.َكىي أكبر مف  ٖٕٕ.َ، الداللة اإلحصائية = ُٕٕ.ُ)مريع كام = 
 الصحيفة في استخداـ المصادر فتح، حماس، حككمة راـ اهلل، حككمة غزة.

كيرل الباحث أف تصدر حركة حماس عائد لبلعتماد الكبير لصحيفة فمسطيف عمييا كمصدر 
% مف مجمكع المصادر األكلية لمصحيفة ٕ.ْٓنسبتو أكلي، حيث استحكذت حماس عمى ما 

االنقساـ، كىي نسبة كبيرة كمبالغ فييا، يقابميا قمة اعتماد صحيفة الحياة الجديدة عمى  قضيةفي 
%، فقط كىي نسبة ضئيمة مقابؿ اعتماد ُ.ٓحماس كمصدر أكلي، حيث جاءت نسبتيا 

% ٕ.ْصحيفة فمسطيف ما نسبتو % عمى حركة فتح، مقابؿ اعتماد ّ.ِٖالصحيفة ما نسبتو 
فقط عمى حركة فتح، كذات األمر بخصكص اعتماد كبل الصحيفتيف عمى حككمة راـ اهلل 
كحككمة غزة، كىذا يدؿ عمى تفضيؿ صحيفة فمسطيف المصادر الحمساكية كحككمة غزة، مقابؿ 

تحٌيزان ال ييمكف تفضيؿ صحيفة الحياة الجديدة المصادر الفتحاكية كحككمة راـ اهلل، كذلؾ ييكًجد 
 تجاكزه، نظران الختبلؿ ميزاف االعتماد عمى مصادر طرفي القضية.

%، كىي نسبة منطقية، كقد الحظ الباحث ُ.ُٕكجاء االعتماد عمى الفصائؿ الفمسطينية بنسبة 
اعتماد فمسطيف عمى فصائؿ مقربة مف سياسة حماس، كاعتماد الحياة الجديدة عمى فصائؿ 

 ة التحرير الفمسطينية.مقربة مف فتح كمنظم
كيرل الباحث أف نسبة االعتماد عمى الجميكر العادم كمصدر أكلي تبدك منصفة، كمتزنة بيف 
الصحيفتيف، كقد الحظ الباحث أف مداخبلت الجميكر العادم تناسقت مع التكجيات السياسية 

كبلـ الجميكر لصحيفتي الدراسة، ما قد يرٌجح تعمد محررم الصحيفتيف اقتباس ما يناسبيـ مف 
 العادم.

فيما تـ االعتماد عمى مؤسسات المجتمع المدني في تغطية كرش العمؿ كالمقاءات التي بحثت 
 قضية االنقساـ غالبان، كلـ يتـ االعتماد عمييا في التعميؽ عمى أحداث االنقساـ.
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يعكد ضئيمة، كىذا  مصادر العربية التي كانتكتشابيت صحيفتا الدراسة في االعتماد عمى ال
لككف القضية محمية، ككذلؾ جاء االعتماد في الصحيفتيف عمى المصادر اإلسرائيمية نادران، 
كذلؾ لمعرفتيما أف أم اعتماد عمى المصادر اإلسرائيمية سيضعؼ مكقفيما، كسيعتبر تساكقان 
 مع دعاية االحتبلؿ، فيما لـ يتـ تسجيؿ أم اعتماد عمى المصادر الدكلية كذلؾ لطبيعة القضية

 المحمية.
 االتجاه الخاص بكؿ صحيفة عمى حدة: -ِ

 صحيفة فمسطيف: - أ
%، ٕ.ْٓاعتمدت صحيفة فمسطيف عمى حركة حماس كمصدر أكؿ بنسبة طاغية كصمت إلى 

%، تبله حككمة ٕ.ُُ%، ثـ الجميكر العادم بنسبة ٓ.ُِتبلىا بفارؽ كبير الفصائؿ بنسبة 
%، ٔ.ْات المجتمع المدني بنسبة %، ثـ منظمٕ.ْ%، ثـ حركة فتح بنسبة ّ.ٔغزة بنسبة 

%، كلـ يتـ ٔ.ُ%، فيما حازت المصادر العربية عمى ٗ.ّكحصمت حككمة راـ اهلل عمى 
 تسجيؿ أم اعتماد عمى المصادر األكلية اإلسرائيمية كال الدكلية.

كيرل الباحث أف اعتماد صحيفة فمسطيف عمى حركة حماس بنسبة تفكؽ النصؼ، تعتبر مبالغة 
ان سمبيان تجاه طبيعة معالجتيا لمقضية، حيث أف االعتماد بنسبة طاغية عمى اتجاه كتأخذ طابع

ميعٌيف في المصادر األكلية يكجو المعالجة الصحفية باتجاه معيف، كيفقد المعالجة المعايير 
المينية كخصكصان المكضكعية كالحياد كعرض مختمؼ كجيات النظر، خصكصان أف الصحيفة 

 % فقط.ٔ.ٖضان جدان عمى حركة فتح كحككمة راـ اهلل بمجمكع سٌجمت اعتمادان منخف
 صحيفة الحياة الجديدة: - ب

%، تبلىا الفصائؿ ٓ.ُّاعتمدت صحيفة الحياة الجديدة عمى حركة فتح أكالن بنسبة بمغت 
%، ثـ حككمة راـ اهلل بنسبة ٓ.ُّ%، ثـ منظمات المجتمع المدني بنسبة ٔ.ِّبنسبة 
%، ثـ المصادر ٔ.ٓ%، ثـ حركة حماس بنسبة ُ.َُدم بنسبة %، تبلىا الجميكر العاْ.ُِ

%، كلـ يتـ تسجيؿ أم اعتماد عمى ُ.ُ%، تبلىا اإلسرائيمية بنسبة ِ.ِاألكلية العربية بنسبة 
 المصادر األكلية الدكلية.

كيرل الباحث أف صحيفة الحياة الجديدة تشترؾ مع صحيفة فمسطيف في االعتماد المفرط عمى 
األطراؼ في قضية االنقساـ، حيث أف حركة فتح تمتعت بالنسبة األكبر مقارنة  طرؼ دكف بقية

ببقية المصادر األكلية، لكف بشكؿ أقؿ تطرفان مف اعتماد صحيفة فمسطيف عمى حركة حماس، 
 كذلؾ بدكره يقمؿ مف مساحة اآلراء كالمعمكمات المنشكرة ضمف معالجة الصحيفة لمقضية.
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 االنقساـ: ثانيان: شكؿ مكضكعات قضية
 الفنكف الصحفية: -ُ

 االنقساـ في صحيفتي الدراسة لقضايايكٌضح أشكاؿ الفنكف الصحفية  :(ْ.ّجدكؿ )

 الصحيفة              
 

 الفف الصحفي

 االتجاه العاـ الحياة الجديدة فمسطيف

 % ؾ % ؾ % ؾ
 ٕ.ِْ ٕٗ ّ.ُّ ُّ ٔ.ُٓ ٔٔ خبر

 ٓ.ّّ ٕٔ ْ.َْ َْ ُ.ِٖ ّٔ تقرير

قاؿ
م

 

 ِ.ُّ َّ ُ.ُّ ُّ ّ.ُّ ُٕ عمكدم
 ٓ.ٕ ُٕ ُ.ُِ ُِ ٗ.ّ ٓ تحميمي

 ْ.َ ُ َ.ُ ُ َ.َ َ نقدم
 ْ.َ ُ َ.ُ ُ َ.َ َ افتتاحي
 َ.َ َ َ.َ َ َ.َ َ يكميات

 ٓ.ُِ ْٗ ٖ.ُٕ ِٕ ّ.ُٕ ِِ مجمكع المقاالت
 ٖ.ُ ْ َ.َ َ ُ.ّ ْ كاريكاتير

 ْ.َ ُ َ.ُ ُ َ.َ َ حديث
 ََُ ِِٕ ََُ ٗٗ ََُ ُِٖ المجمكع

 مف متابعة بيانات الجدكؿ السابؽ، نالحظ ما يأتي:
 االتجاه العاـ لصحيفتي الدراسة: -ُ

مكضكعان، ككاف أكثر  ِِٕاالنقساـ في صحيفتي الدراسة بمغ  قضايايكٌضح الجدكؿ أٌف عدد 
%، كجاء بعده ٓ.ّّ%، تبله التقرير بنسبة ٕ.ِْالفنكف الصحفية استخدامان ىك الخبر بنسبة 

%، كأخيران الحديث الصحفي ٖ.ُ%، ثـ الكاريكاتير بنسبة ٓ.ُِؿ الصحفي بنسبة فف المقا
  %.ْ.َبنسبة 

كقد غابت فنكف )القصة الصحفية، كالتحقيؽ الصحفي، كالصكرة اإلخبارية المستقمة(، بشكؿ 
 كامؿ عف صحيفتي الدراسة.

فت في معالجة مف الكاضح اعتماد صحيفتي الدراسة عمى الفنكف الخبرية المباشرة بشكؿ ال
قضية االنقساـ، فيما غابت القصة الخبرية بشكؿ كامؿ، كيرل الباحث أف ىذا اتجاه عاـ في 
الصحؼ الفمسطينية التي تكاد ال تستخدـ ىذا الفف في صفحاتيا، خصكصان في معالجة القضايا 

يؽ السياسية، ييضاؼ إلى ذلؾ انعداـ استخداـ فف الصكرة الصحفية المستقمة، ككذلؾ التحق
الصحفي رغـ أف قضية االنقساـ تحتمؿ االستعانة بيذا الفف الصحفي، فالتحرم كاالستقصاء  



03 


إلعداد التحقيقات الصحفية، ىك ما يعطي العمؿ الصحفي قيمتو، فيك يسمح لنا بأف ننقب عٌما 
، كما يجب أف تككف فكرة التحقيؽ ميمة ألكبر قدر مف (ُ)ىك خفي، كنتساءؿ عٌما ىك كاضح

 ، كىذا ينطبؽ تمامان عمى قضية بخصائص قضية االنقساـ.(ِ)الجميكر
كما يرل الباحث أٌف االعتماد عمى الفنكف الخبرية كعدـ استخداـ الفنكف الصحفية األكثر عيمقان 
مثؿ التحقيؽ كالقصة الصحفية، لو مدلكؿه سمبي، مرتبط بقدراتو مينيةو متكاضعة لدل صحيفتي 

 الدراسة، حسب تقدير الباحث.
ا يرل الباحث أٌف اعتماد صحيفتي الدراسة عمى المقاؿ الصحفي كخصكصان العمكدم كم

، كما الحظى الباحث استعانة احتمؿي إبداء اآلراء فييت ةن االنقساـ جدلي قضيةكالتحميمي، يعكدي لككف 
صحيفتي الٌدراسة بكتٌابيما الثابتيف في معالجة قضية االنقساـ كذلؾ يعكد لككف القضية مثار 

شو دائـ، كتختمؼ حكليا كجياتي النظر، كلذلؾ مف األسمـ االعتماد عمى كتٌاب مقربيف نقا
 كمعركفيف.

( ، في ترتيب الخبر باعتباره الفٌف األكثر َُِٔكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )زيارة، 
قىٌدـ (، التي تى َُِٓ، كتتفؽ كذلؾ مع دراسة )أبك ماضي، (ّ)استخدامان بيف الفنكف يميو التقرير

، كمرٌد ذلؾ عائده لسيكلة استخداـ ىذيف الفنيف مقارنةن بالفنكف (ْ)فييا الخبير عمى التقرير
الصحفية األخرل مثؿ القصة الصحفية، التي تحتاج لصحفييف ذكم قدراتو قصصيةو كأدبيةو 
معتبرة، ككذلؾ فٌف الحديث الصحفي الذم يحتاج لمتنسيؽ مع الضيكؼ كحجز مكاعيد مسبقة، 

نادره ال تستخدمو الصحؼ إاٌل  ا الكاريكاتير فمف المستحيؿ أف ينافس عمى اعتبار أٌنو ففه أمٌ 
 معدؿ مرة كاحدة أك مرتيف في كؿ عدد.ب

االنقساـ في ىذه الدراسة،  قضاياكفيما يخص عدـ كجكد فف التحقيؽ كالحديث الصحفي في 
خبلؿ فترة الدراسة، فإف ىذه  باستثناء استخداـ صحيفة فمسطيف لفف الحديث الصحفي مرة كاحدة

( كالتي سٌجمت استخداـ فف الحديث َُِٓالنتيجة تختمؼ مع نتائج دراسة )أبك ماضي، 
، كحيث أف دراسة أبك (ٓ)%ٓ.ِ%، ككذلؾ فف التحقيؽ الصحفي بنسبة ّ.ّالصحفي بنسبة 

                                                           

 (.َُّ)ص  محمكد، التحقيؽ الصحفي (ُ)
 (.ُّْ)ص  المرجع السابؽ (ِ)
ـ، دراسة تحميمية مقارنة، َُِْزيارة، الخطاب الصحفي العربي إزاء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ  (ّ)

ص   (.ُّْ)ن
 ياؿ في تغطية قضية االنقساـ الفمسطينأبك ماضي، العكامؿ المؤثرة عمى األداء الميني لمقائـ باالتص (ْ)

 (.ُِْ)ص
 (.ُِْ)ص  المرجع السابؽ (ٓ)
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مى ماضي تناكلت نفس قضية ىذه الدراسة، فإف الباحث يرل أف سبب ىذا االختبلؼ قائـه ع
تراجعو في مستكل المينية، كتراخو في معايير ضبط أكزاف الفنكف الصحفية في الصحؼ، ما 

 يؤدم إلى تقدَّـ الفنكف الخبرية السيمة، كتراجع الفنكف األعمؽ كاألصعب.
(، كالتي استخدمت فييا الصحؼي فٌف َُِٔككذلؾ اختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )األغا، 

ح الباحثي أٌف ذلؾ يعكدي لمكضكع دراسة (ُ)%ُ.ٔتقمة بنسبة الصكرة الصحفية المس ، كيرجِّ
الباحثة كىك الطفؿ، كىك مكضكع يميؿ المصكركف الصحفيكف لتكثيقو بشكؿ جمالي غالبان، ما 
يعني تكافر صكر بشكؿ مستمر حكلو، كذلؾ قياـ الباحثة بتحميؿ عٌينة مف الصحؼ الفمسطينية 

تسجيؿ فف الصكرة الصحفية المستقمة أكبر ضمف عينتيا  اليكمية األربع كبالتالي فرصة
 التحميمية.

(، في غياب المقاالت النقدية كاالفتتاحية الخاصة َُِّكقد اتفقت مع نتائج دراسة )أبك مزيد، 
، عمى اعتبار أٌف الدراسة لـ تجد سكل مقاؿ افتتاحي كاحد (ِ)بمكضكعات المصالحة في دراستيا

لباحثة ذات الصحؼ التي عًمد الباحث لتحميميا كىي الحياة الجديدة فقط، كذلؾ يعكد لتحميؿ ا
كفمسطيف، ككبلىما ال يعتمد عمى المقاؿ االفتتاحي، أٌما غياب المقاؿ فذلؾ عائده التجاىات 

 استخدامو في القضايا األدبية كالفنية أكثر مف القضايا السياسية.
ة في استخداـ الفنكف الصحفية حيت كيتضح مف الجدكؿ أف ىناؾ عبلقة بيف صحيفتي الدراس

أف كبلىما يستخدـ فنكنان مختمفة بنسب متفاكتة منيا الخبر حيث تستخدـ صحيفة فمسطيف الخبر 
أكثر مف صحيفة الحياة الجديدة بينما تستخدـ صحيفة الحياة الجديدة التقرير أكثر مف صحيفة 

صحيفة الحياة الجديدة بشكؿ  فمسطيف، ك يتضح االختبلؼ في المقاؿ التحميمي حيث تستخدمو
، الداللة َٓ.ُٗأكبر بكثير مف صحيفة فمسطيف كبشكؿ عاـ كانت قيمة )مريع كام = 

( كىذا يعني أف الصحيفتيف ليما نفس التكجيات في َٓ.َكىي أقؿ مف  ََٕ.َاإلحصائية = 
 التعامؿ مع الفنكف الصحفية.

 االتجاه الخاص بكؿ صحيفةو عمى حدة: -ِ
 صحيفة فمسطيف: - أ
مكضكعان، كأكثر الفنكف الصحفية  ُِٖاالنقساـ في صحيفة فمسطيف بكاقع  قضايااء عدد ج

%، ثـ جاء فف المقاؿ الصحفي ٔ.ِٕ%، يميو التقرير بنسبة َ.ِٓاستخدامان الخبر بنسبة 
% لممقاؿ التحميمي، فيما غاب استخداـ ٗ.ّ% لممقاؿ العمكدم، كْ.َّ%، بكاقع ّ.ُٕبنسبة 

                                                           

 (.ُُْ)ص  دكر الصحؼ الفمسطينية اليكمية في معالجة قضايا الطفؿاألغا،  (ُ)
 (.ُِٖ)ص  نحك قضية المصالحة أبك مزيد، الخطاب الصحفي الفمسطيني (ِ)
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%، مع غياب تاـ الستخداـ فنكف ُ.ّفتتاحي، كأخيران فف الكاريكاتير بنسبة المقاؿ النقدم كاال
 القصة الصحفية، كالحديث الصحفي، كالتحقيؽ الصحفي، ككذلؾ الصكرة اإلخبارية المستقمة.

 صحيفة الحياة الجديدة: - ب
ة مكضكعان، كأكثر الفنكف الصحفي ٗٗاالنقساـ في صحيفة الحياة الجديدة بكاقع  قضاياجاء عدد 

%، كجاء فف المقاؿ الصحفي تاليان بنسبة َ.ِّ%، يميو الخبر ِ.ّٗاستخدامان التقرير بنسبة 
%، كمقاؿ ٖ.ُّ%، تكٌزعت حسب نكع المقاؿ إلى مقاؿ عمكدم بنسبة ٖ.ِٕإجمالية بمغت 
%، كجاء َ.ُ%، كمقاؿ نقدم بنسبة َ.ُ%، كمقاؿ افتتاحي بنسبة ْ.ُِتحميمي بنسبة 

%، مع غيابو تاـو الستخداـ فنكف القصة الصحفية كالتحقيؽ ْ.َالحديث الصحفي بنسبة 
 الصحفي كالصكرة اإلخبارية المستقمة كفف الكاريكاتير. 

 
 :النشر مكقع -ِ

 االنقساـ في صحيفتي الدراسة قضايايكضح مكقع نشر  :(ٓ.ّجدكؿ )
 الصحيفة

 
 المكقع

 االتجاه العاـ الحياة الجديدة فمسطيف

 % ؾ % ؾ % ؾ
 ُ.ٕٕ ُٕٓ ٖ.ٕٗ ٕٗ َ.ٕٓ ٔٗ الداخميةالصفحات 

 ُ.ُٖ ُْ ِ.ُٕ ُٕ ٖ.ُٖ ِْ الصفحة األكلى كالداخمية
 ُ.ّ ٕ َ.ُ ُ ٕ.ْ ٔ الصفحة األخيرة
 ٖ.ُ ْ َ.ِ ِ ٔ.ُ ِ الصفحة األكلى

 ََُ ِِٕ ََُ ٗٗ ََُ ُِٖ المجمكع
 مف متابعة بيانات الجدكؿ السابؽ، نالحظ ما يأتي:

  ـ لصحيفتي الدراسة:االتجاه العا -ُ
يكضح الجدكؿ السابؽ أف أكثر المكاقع استخداما في مكاضيع االنقساـ لدم صحيفتي الدراسة، 

%، يمييا الصفحات األكلى كالداخمية بنسبة ُ.ٕٕكانت الصفحة الداخمية حيث بمغت النسبة 
 %.ٖ.ُ%، كأخيران الصفحة األكلى بنسبة ُ.ّ%، ثـ الصفحة األخيرة بنسبة ُ.ُٖ

المكقع ف الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال يكجد ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف الصحيفتيف كاستخداـ م
االنقساـ، حيث كانت قيمة  قضاياىذا يعني أف كبل الصحيفتيف قد تشابيت في مكقع نشر ك 

 (.َٓ.َكىي أكبر مف  َْٗ.َ، الداللة اإلحصائية = ِٖٗ.ِ)مريع كام = 
لدراسة بنسبة كبيرة عمى الصفحات الداخمية، عائد إلى ضيؽ كيرل الباحث أف اعتماد صحيفتي ا

الصفحات األكلى، كعدـ اتساعيا لكؿ المكضكعات، عمى عكس الصفحات الداخمية المتعددة 
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%، عمى الصفحات األكلى ُ.ُٖكالتي تكفر مساحات كبيرة، لذلؾ تـ االعتماد عمى ما نسبتو 
دة مف رمزية كأىمية الصفحة األكلى كترؾ كالداخمية، في المعالجة كذلؾ لمحاكلة االستفا

التفاصيؿ لمصفحة الداخمية، عممان أف كبل الصحيفتيف تعتمداف عمى أسمكب نشر العناكيف 
 اإلشارية في الصفحة األكلى كترؾ التفاصيؿ لمصفحات الداخمية.

ت (، التي جاء فييا النشر عمى الصفحآَُِكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )أبك ماضي،
%، غير أنيا تختمؼ في ترتيب النشر عمى الصفحة ّ.ٕٕالداخمية أكالن بنسبة عالية جداي بمغت 

 (ُ)%.ٕ.ّ%، كأما الصفحة األخيرة بنسبة َ.ُٗاألكلى كاألخيرة حيث جاءت األكلى  بنسبة 
(، التي جاء فييا النشر عمى الصفحات الداخمية َُِٔككذلؾ تتشابو مع نتائج دراسة )األغا، 

 (ِ)%ٓ.ٓ%، ثـ الصفحات األكلى كالداخمية بنسبة ْ.ٖٖة عالية جدا بمغت بنسب
(، حيث جاءت الصفحات الداخمية َُِٔكتتفؽ أيضان ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )العجمة، 

 .(ّ)%ِ.َ%، كالصفحة األخيرة بنسبة ُ.ِٔ%، ثـ الصفحة األكلى بنسبة ُ.ّٕبنسبة 
 االتجاه الخاص بكؿ صحيفة عمى حدة: -ِ
 يفة فمسطيف:صح - أ

اتفقت صحيفة فمسطيف مع االتجاه العاـ لصحيفتي الدراسة، حيث جاء اعتمادىا عمى النشر في 
%، ثـ الصفحات األكلى كالداخمية بنسبة َ.ٕٓالصفحات الداخمي بنسبة عالية جدان بمغت 

 %.ٔ.ُ%، ثـ الصفحة األكلى بنسبة ٕ.ْ%، تبلىا الصفحة األخيرة بنسبة ٖ.ُٖ
 الجديدة:صحيفة الحياة  - ب

اتفقت صحيفة الحياة الجديدة مع االتجاه العاـ لصحيفتي الدراسة، حيث جاء اعتمادىا عمى 
%، ثـ الصفحات األكلى كالداخمية ٖ.ٕٗالنشر في الصفحات الداخمي بنسبة عالية جدان بمغت 

 %.ٖ.ُ%، ثـ الصفحة األكلى بنسبة ُ.ّ%، تبلىا الصفحة األخيرة بنسبة ُ.ُٖبنسبة 
 
 
 
 

                                                           

)ص  مقائـ باالتصاؿ في تغطية قضية االنقساـ الفمسطينيالعكامؿ المؤثرة عمى األداء الميني لأبك ماضي،  (ُ)
َُِ.) 

 (.ُْٖ)ص  دكر الصحؼ الفمسطينية اليكمية في معالجة قضايا الطفؿاألغا، ( ِ)
 (.ُٖٖ)ص  ة الغربيةالعجمة، الخطاب الصحفي الفمسطيني نحك قضية االستيطاف اإلسرائيمي في الضف (ّ)
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 :اكيفالعنع أنكا -ّ
 االنقساـ في صحيفتي الدراسة قضايايكضح أنكاع العناكيف المستخدمة مع  :(ٔ.ّجدكؿ )

 الصحيفة
 

 العنكاف

 االتجاه العاـ الحياة الجديدة فمسطيف

 % ؾ % ؾ % ؾ

 َ.ِٓ ُُٖ ٔ.ّٔ ّٔ َ.ّْ ٓٓ ممتد
 ٔ.ّٔ ّٖ ّ.ِٗ ِٗ ِ.ِْ ْٓ عمكدم
 ُ.َُ ِّ ُ.ٔ ٔ ّ.ُّ ُٕ عريض

 ّ.ُ ّ َ.ُ ُ ٔ.ُ ِ مانشيت
 ََُ ِِٕ ََُ ٗٗ ََُ ُِٖ المجمكع

 مف متابعة بيانات الجدكؿ السابؽ، نالحظ ما يأتي:
 االتجاه العاـ لصحيفتي الدراسة: .ُ

االنقساـ بصحيفتي الدراسة، كاف  قضايايكضح الجدكؿ السابؽ أف أكثر العناكيف استخدامان في 
%، ثـ العنكاف ٔ.ّٔالعنكاف العمكدم بنسبة  %، يميياَ.ِٓالعنكاف الممتد حيث بمغت النسبة 

 %.ّ.ُ%، كأخيران المانشيت بنسبة ُ.َُالعريض بنسبة 
مف الجدكؿ السابؽ يتضح أنو يكجد ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف الصحيفتيف كاستخداـ العناكيف 

حيث أف  بعض أنكاع العناكيف،بشكؿ كامؿ، لكٌف كبل الصحيفتيف قد اختمفتا في استخداـ 
ة فمسطيف استخدمت العنكاف العمكدم أكثر مف صحيفة الحياة الجديدة، التي استخدمت صحيف

، الداللة ُٕٗ.َُالعنكاف الممتد أكثر مف صحيفة فمسطيف، ىذا كقد بمغت قيمة )مريع كام = 
 (.َٓ.َكىي أقؿ مف  َُِ.َاإلحصائية = 

ة، يدؿ عمى مدل اىتماـ كيرل الباحث أف استحكاذ العنكاف الممتد عمى الصدارة، بنسبة عالي
الصحيفتيف بالقضية، كقد ساىـ في زيادة نسبة ىذا النكع مف العناكيف استخدامو في عناكيف 

% مف نسبة المكاد المنشكرة، كىي تشترؾ في ىذا ٔ.ٕالمقاالت التحميمية، كالتي جاءت بنسبة 
ي ساىمت في % كبالتالْ.ُّالسبب مع المقاالت العمكدية التي جاءت بنسبة عالية مثمت 

 زيادة عدد العناكيف العمكدية التي استخدمت أيضا في األخبار القصيرة.
، (ُ)(َُِٓكتتفؽ الدراسة في سيطرة العنكاف الممتد عمى المرتبة األكلى مع دراسة )الفميت، 

، غير أنيا تختمؼ مع )الفميت، (ِ)(َُِٓ، )العجمة، (ُ)(َُِٔ، )جكدة، (ِ)(َُِٔ)األغا، 

                                                           

 (.ُّْ)ص  الصحؼ اليكمية الفمسطينية كاقع الصفحات الرياضية فيالفميت،  (ُ)
 (.ُّٓ)ص  دكر الصحؼ الفمسطينية اليكمية في معالجة قضايا الطفؿاألغا،  (ِ)
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ككنيا سجمت استخداـ العنكاف العريض ثانيان كالعنكاف العمكدم  (ْ)(َُِٔغا، ، )األ(ّ)(َُِٓ
 ثالثان، كىذا يخالؼ ترتيب ىذه الدراسة.

 االتجاه الخاص بكؿ صحيفة عمى حدة: .ِ
 صحيفة فمسطيف: - أ

اتفقت صحيفة فمسطيف مع االتجاه العاـ لصحيفتي الدراسة، حيث استخدمت العنكاف الممتد 
%، ّ.ُّ%، تبلىما العنكاف العريض بنسبة ِ.ِْنكاف العمكدم بنسبة %، ثـ العَ.ّْبنسبة 

 %.ٔ.ُثـ المانشيت بنسبة 
 صحيفة الحياة الجديدة: - ب

اتفقت صحيفة الحياة الجديدة مع االتجاه العاـ لصحيفتي الدراسة، حيث استخدمت العنكاف 
لعريض بنسبة %، تبلىما العنكاف اّ.ِٗ%، ثـ العنكاف العمكدم بنسبة ٔ.ّٔالممتد بنسبة 

 %.َ.ُ%، ثـ المانشيت بنسبة ُ.ٔ
 

 كسائؿ اإلبراز: -ْ
 االنقساـ في صحيفتي الدراسة قضايايكضح كسائؿ اإلبراز المستخدمة مع  :(ٕ.ّجدكؿ )

 الصحيفة
 
 كسائؿ اإلبراز

 االتجاه العاـ الحياة الجديدة فمسطيف

 % ؾ % ؾ % ؾ

 ّ.ْٖ ّٕ َ.ُّ ُٖ ُ.ٗٓ ٓٓ صكر
 ٖ.ُّ ْٖ ٕ.ُٓ َّ ْ.ُٗ ُٖ إطارات

 ّ.ُُ ُٕ ّ.َُ ٔ ٖ.ُُ ُُ أرضيات
 ّ.ٓ ٖ ِ.ٓ ّ ْ.ٓ ٓ ألكاف
 ّ.ّ ٓ ٕ.ُ ُ ّ.ْ ْ رسكـ

 َ.ََُ ُُٓ ََُ ٖٓ ََُ ّٗ المجمكع
 مف متابعة بيانات الجدكؿ السابؽ، نالحظ ما يأتي:

                                                                                                                                                                     

 (.ُّٕ)ص  دكر الصحؼ الفمسطينية اليكمية في معالجة قضايا الجريمةجكدة،  (ُ) 
 (.ُٖٗ)ص  غربيةالخطاب الصحفي الفمسطيني نحك قضية االستيطاف اإلسرائيمي في الضفة الالعجمة،  (ِ)
 (.ُّْ)ص  كاقع الصفحات الرياضية في الصحؼ اليكمية الفمسطينية ،الفميت (ّ)
 (.ُٕٓ)ص  دكر الصحؼ الفمسطينية اليكمية في معالجة قضايا الطفؿ األغا، (ْ)
  جاء جمكع كسائؿ اإلبراز أقؿ مف عدد المكاد الصحفية التي تـ تحميميا في فترة الدراسة، بسبب عدـ

 ميا في كؿ المكاد الصحفية.استخدا
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 االتجاه العاـ لصحيفتي الدراسة: .ُ
 قضاياٌضح الجدكؿ السابؽ أف أكثر كسائؿ اإلبراز التي استخدمتيا صحيفتا الدراسة في يك 

%، تبلىا األرضيات بنسبة ٖ.ُّ%، ثـ اإلطارات بنسبة ّ.ْٖاالنقساـ، كانت الصكر بنسبة 
 %.ّ.ّ%، كأخيران الرسكـ بنسبة ّ.ٓ%، ثـ األلكاف بنسبة ّ.ُُ

يف كسائؿ اإلبراز كالصحيفتيف كىذا يعني أف كمف خبلؿ الجدكؿ يتضح أنو ال يكجد عبلقة ب
تكجيات الصحيفتيف في المصادر كانت مختمفةن بشكؿ عاـ في استخداـ كسائؿ اإلبراز حيث 

(. بينما َٓ.َكىي أكبر مف  ِٗٗ.َ، الداللة اإلحصائية = َِٕ.ٔكانت قيمة )مريع كام = 
كاإلطارات حيث تستخدـ  اختمؼ الصحيفتيف في كسائؿ اإلبراز بشكؿ خاص في كؿ مف الصكر

صحيفة فمسطيف الصكر أكثر مف صحيفة الحياة بينما تستخدـ صحيفة الحياة اإلطارات أكثر 
 مف صحيفة فمسطيف.

كيرل الباحث أف مجمكع استخداـ كسائؿ اإلبراز كاف متدنيان مقارنة بمجمكع المكاد الصحفية التي 
اـ اإلمكانيات اإلخراجية المتكفرة لدييما تـ تحميميا، كىذا تقصير مف كبل الصحيفتيف في استخد

 مف فنكف اإلبراز.
كما يرل الباحث أف استخداـ الصكر بنسبة عالية مقارنة بكسائؿ اإلبراز األخرل، مرده سيكلة 
تكفرىا مف ككاالت األنباء كمكاقع االنترنت كالمراسميف ككذلؾ المصكريف الصحفييف التابعيف 

 اشرة لؤلحداث، ما يجعميا مفضمة لدل الصحفي الستخداميا.لمصحيفتيف، ككذلؾ داللتيا المب
، التي تقدمت فييا (ِ)(َُِٓ، )أبك ماضي، (ُ)(َُِٓكتتفؽ ىذه النتيجة ما دراسة )العجمة، 

الصكر في المرتبة األكلى مف حيث استخداميا كأداة إبراز، ثـ اإلطارات ثانيان، ثـ األلكاف ثـ 
 األرضيات.

(، كالتي جاءت فييا األلكاف أكالن، ثـ األرضيات ثـ َُِٔكتختمؼ مع دراسة )جكدة،
 .(ّ)اإلطارات

 االتجاه الخاص بكؿ صحيفة عمى حدة: .ِ
 صحيفة فمسطيف: . أ

                                                           

 (.ُِٗ)ص  الخطاب الصحفي الفمسطيني نحك قضية االستيطاف اإلسرائيمي في الضفة الغربية ،العجمة (ُ)
)ص  العكامؿ المؤثرة عمى األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ في تغطية قضية االنقساـ الفمسطينيأبك ماضي،  (ِ)

ُِِ.) 
 (.ُٕٕ)ص  ليكمية في معالجة قضايا الجريمةدكر الصحؼ الفمسطينية اجكدة،  (ّ)
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%، ثـ ُ.ٗٓاتفقت صحيفة فمسطيف مع االتجاه العاـ، حيث استخدمت الصكر أكالن بنسبة 
%، كأخيران ْ.ٓة %، ثـ األلكاف بنسبٖ.ُُ%، تبلىما األرضيات بنسبة ْ.ُٗاإلطارات بنسبة 
 %.ّ.ْالرسـك بنسبة 

 صحيفة الحياة الجديدة: . ب
اختمفت صحيفة الحياة الجديدة مع االتجاه العاـ في استخداميا اإلطارات أكالن حيث حازت عمى 

%، ثـ األرضيات بنسبة َ.ُّ%، في مقابؿ حصكؿ الصكر عمى ما نسبتو ٕ.ُٓنسبة 
 %.ٕ.ُسبة %، كأخيران الرسكـ بنِ.ٓ%، كاأللكاف عمى ّ.َُ

 
 أنكاع الصكر: -ٓ

 االنقساـ في صحيفتي الدراسة قضايايكضح أنكاع الصكر المنشكرة مع  :(ٖ.ّجدكؿ )
 الصحيفة

 
 أنكاع الصكر

 االتجاه العاـ الحياة الجديدة فمسطيف

 % ؾ % ؾ % ؾ

 ٖ.ّْ ِّ ٕ.ِٔ ْ ّ.ْٖ ِٖ شخصية
 ٕ.ّٗ ِٗ َ.َٔ َُ ٓ.ّْ ُٗ خبرية
 ٔ.ٗ ٕ ٕ.ٔ ِ ّ.َُ ٓ رسكـ

 ٖ.ٔ ٓ ٕ.ٔ ِ ٗ.ٔ ّ مكضكعية
 َ.ََُ ّٕ ََُ ُٖ ََُ ٓٓ المجمكع

 مف متابعة بيانات الجدكؿ السابؽ، نالحظ ما يأتي:
 االتجاه العاـ لصحيفتي الدراسة: -ُ

 قضايايكضح الجدكؿ السابؽ أف أبرز أنكاع الصكر التي استخدمتيا صحيفتا الدراسة في 
%، تبلىما الرسـك ٕ.ّٗلصكر الخبرية بنسبة %، ثـ اٖ.ّْاالنقساـ، كانت الشخصية بنسبة 

 %.ٖ.ٔ%، كأخيران الصكر المكضكعية بنسبة ٔ.ٗبنسبة 
كمف خبلؿ الجدكؿ يتضح أنو يكجد عبلقة بيف أنكاع الصكر كالصحيفتيف كىذا يعني أف كبل 
تكجيات الصحيفتيف في المصادر كانت متشابية بشكؿ عاـ في استخداـ أنكاع الصكر حيث 

 (. َٓ.َكىي أقؿ مف  َََ.َ، الداللة اإلحصائية = ُِٔ.ِِمريع كام = كانت قيمة )

                                                           

  جاء مجمكع الصكر المستخدمة أقؿ مف عدد المكاد الصحفية التي تـ تحميميا خبلؿ فترة الدراسة، كذلؾ بسبب
 عدـ استخداميا في كؿ المكاد الصحفية.
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كيرل الباحث أف تقٌدـ استخداـ الصكر الشخصية لدم الصحيفتيف عائده لمباشرة داللتيا لدل 
القارئ، كسيكلة تكٌفرىا بسبب انتشارىا، كرمزية الشخصيات القيادية، التي تشكؿ عامؿ جذب 

 لمقارئ.
لخبرية ثانيان عائدي لتكافرىا عبر ككاالت األنباء كالمراسميف كالمصكريف ككذلؾ مجيء الصكر ا

الصحفييف، كىي مفضمة لدل الصحفييف نظران لصمتيا المباشرة بقضية المادة الصحفية، كترمز 
 لتكاجد الصحفي في مكاف الحدث.

بيانية إجماال أما الرسكـ فقد جاءت متأخرة، كذلؾ انعكاسان لقمة استخداـ الرسكـ التكضيحية كال
في الصحؼ الفمسطينية، رغـ أف قضية االنقساـ ليا أبعاد اقتصادية تحتمؿ استخداـ ىذا النكع 
مف الصكر، كقد ساىـ اعتماد صحيفتي الدراسة عمى الفنكف الخبرية المباشرة في تقميؿ نسبة 

، حيث بيف جدكؿ ) حفي بفارؽ ( تقدـ استخداـ الخبر كالتقرير كالمقاؿ الصُ.ّاستخداـ الرسـك
 كبير عف بقية الفنكف الصحفية.

كجاءت الصكر المكضكعية أخيرةن نظراي لعدـ تفضيؿ الصحفييف ليا، لعمكمية داللتيا، كعدـ 
 صمتيا المباشرة بالمادة الصحفية.

(، التي جاءت فييا الصكر الشخصية أخيران، َُِٓكتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة )الفميت، 
ذلؾ عائد الختبلؼ مكضكع الدراستيف، كما تختمؼ كذلؾ مع دراسة )األغا، ، ك (ُ)كاإلخبارية أكالن 

، كذلؾ عائده كذلؾ (ِ)(، التي جاءت الصكر اإلخبارية أكالن، ثـ المكضكعية، ثـ الشخصيةَُِٔ
لمكضكع الدراسة كىك الطفؿ، حيث عمد الصحفيكف إلى تبلفي استخداـ صكر أطفاؿ شخصية 

  في معالجاتيـ لممكضكع.
 اه الخاص بكؿ صحيفة عمى حدة:االتج -ِ

 صحيفة فمسطيف: - أ
اتفقت صحيفة فمسطيف مع االتجاه العاـ لصحيفتي الدراسة، حيث اعتمدت عمى نشر الصكر 

%، كأخيران ّ.َُ%، ثـ الرسـك بنسبة ٓ.ّْ%، كالصكر الخبرية بنسبة ّ.ْٖالشخصية بنسبة 
  %.ّ.ٔالمكضكعات بنسبة 

 

 

                                                           

 (.131)ص   واقع الصفحات الرياضية في الصحف اليومية الفلسطينيةالفليث،  (ُ)

 (.157)ص  دور الصحف الفلسطينية اليومية في معالجة قضايا الطفل، األغا (ِ)
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 صحيفة الحياة الجديدة: - ب
يفة الحياة الجديدة مع االتجاه العاـ لصحيفتي الدراسة، حيث اعتمدت عمى نشر اختمفت صح

%، ٕ.ِٔ%، ثـ الصكر الشخصية بنسبة َ.َٔالصكر الخبرية أكالن بنسبة عالية بمغت 
 %.ٕ.ٔكتساكت الرسـك مع الصكر المكضكعية بنسبة 
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 المبحث الثاني:
 تائج الدراسة الميدانيةنمناقشة 

 
 حؼ الفمسطينية اليكمية: أكالن: متابعة الص

  متابعة الصحؼ الفمسطينية اليكمية:  .ُ
 يكضح متابعة المبحكثيف لمصحؼ الفمسطينية اليكمية :(ٗ.ّجدكؿ )

 % ؾ المتابعة
 ّ.ّٓ ُِِ نعـ
 ٕ.ْٔ َُٕ ال

 ََُ ِِٗ المجمكع
اليكمية تيشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف نسبة المبحكثيف الذيف ييتابعكف الصحؼ الفمسطينية 

 %.ٕ.ْٔ% بينما بمغت نسبة غير المتابعيف ّ.ّٓقد بمغت 
كيرل الباحث أف نسبة متابعة المبحكثيف لمصحؼ الفمسطينية اليكمية تيعد  منخفضة رغـ تجاكزىا 
النصؼ، عمى اعتبار أف المبحكثيف في ىذه الحالة ييعتبركف نخبة المجتمع كقادة الرأم فيو، 

اعيات األحداث كتبعاتيا المختمفة، كىك ما تكفره الصحؼ اليكمية، كعميو يمزمييـ اإلحاطة بتد
 رغـ تراجع أىميتيا إاٌل أنيا ال تزاؿ قادرة عمى تحقيؽ ذلؾ.
(، كالتي أظيرت انحساران متزايدان َُِٔكتتفؽ ىذه النتيجة مع ما ذىبت إليو دراسة )مسعكد 

عبلـ الرقمي، حيث انخفضت لمصحافة المطبكعة في الدكؿ العربية، مقابؿ صعكد كاضح لئل
ـ، بعد أف َُِٓألؼ نسخة يكميان عاـ  ََٖكمية الصحؼ المطبكعة في مصر مثبلن إلى 

ـ، إلى جانب تكقؼ صدكر النسخة الكرقية ََُِكانت تصؿ إلى مميكني نسخة في العاـ 
 .(ُ)لصحيفتي السفير كالنيار المبنانيتيف

لفمسطيني عمى مف يتابعكف الصحؼ الكرقية كقد الحظ الباحث اقتصار الدراسات في المجاؿ ا
كتنحية المبحكثيف الذيف يجيبكف بعدـ متابعتيـ لمصحؼ الفمسطينية المحمية، دكف التعٌمؽ في 

 أسباب عزكفيـ عف الصحؼ الكرقية، ما عزا الباحث لدراسة ىذه النقطة.
 
 

                                                           

 (.ِِ)ص  ية: صراع البقاء كرىانات الرقمنةبف السعكد، الصحافة العرب (ُ)
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 أسباب عدـ متابعة بعض المبحكثيف لمصحؼ الفمسطينية اليكمية:  .ِ

 يكضح أسباب عدـ متابعة بعض المبحكثيف الصحؼ الفمسطينية اليكمية :(َُ.ّجدكؿ )
 % ؾ األسباب

 ّ.ُٖ ٕٖ الحصكؿ عمى األخبار مف مصادر أخرل
 ٓ.ّٓ ّٖ عدـ الثقة بيا

 ٔ.َِ ِِ تأخرىا في نقؿ األخبار
 ُ.ُِ ُّ عدـ تكفرىا

 ٔ.ٓ ٔ أخرل
 (َُٕ)ف= 

في عدـ متابعة بعض المبحكثيف لمصحؼ تشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف السبب األكؿ 
% يميو عدـ ّ.ُٖالفمسطينية اليكمية كاف الحصكؿ عمى األخبار مف مصادر أخرل بنسبة 

% ُ.ُِ% ثـ تأخرىا في نقؿ األخبار بنسبة ٓ.ّٓالثقة بالصحؼ الفمسطينية اليكمية بنسبة 
 %.ٔ.ٓكجي بنسبة بينما جاءت في المرتبة األخيرة كىي أخرل كالتي تمثؿ التطكر التكنكل

نحك الحصكؿ عمى األخبار مف مصادر أخرل ىك  الفمسطينية كيعتقد الباحث أف اتجاه النخبة
اتجاه منطقي، حيث استطاعت كسائؿ اإلعبلـ األكثر تطكران أف تستحكذ عمى نسبة كبيرة مف 

اديك أك المتابعيف كذلؾ مف خبلؿ تعددىا كسيكلة الكصكؿ إلييا إضافة إلى مجانٌيتيا، مثؿ الر 
التمفاز ككذلؾ المكاقع اإللكتركنية كمكاقع التكاصؿ االجتماعي، كذلؾ فإف اعتبار نسبة كبيرة مف 
المبحكثيف أف سبب عدـ متابعتيـ لمصحؼ الفمسطينية اليكمية ىك عدـ الثقة بيا، جاء ذلؾ جراء 

ـ ثقة المنتميف االستقطاب السياسي الحاد الذم تشيده الساحة الفمسطينية، حيث جرت العادة بعد
لتيار ما بصحؼ التيار اآلخر، خصكصا أف كؿ الصحؼ الفمسطينية اليكمية ىي صحؼ 
مممككة لجيات ذات أجندات سياسية تسعى لتمريرىا عبر الصحيفة، يضاؼ لذلؾ عدـ رقي 

مف صحؼ غير  الفمسطينية ستعرضو النخبةتيكمية مينيان كفنيان مقارنة بما الصحؼ الفمسطينية ال
 عبر اإلنترنت.محمية 

كيرل الباحث أف التسارع الكبير في األخبار كالحاجة الممحة لمحصكؿ عمى آخر التطكرات دكف 
الحاجة لبلنتظار لمصباح التالي أدل إلى تراجع االعتماد عمى الصحؼ الكرقية، حيث أظير 

العربية مقابؿ تقرير "نظرة عمى اإلعبلـ العربي": انحساران متزايدان لمصحافة المطبكعة في الدكؿ 
صعكدو كاضحو لئلعبلـ الرقمي، حيث سجمت معدالت تداكؿ الصحؼ أدنى مستكياتيا في 
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، ما أٌدل حسب رأم الباحث إلى  تقميص االعتماد عمى الصحؼ التي تصدر مرة (ُ)ـَُُِ
، في زمف تتكافر فيو خدمات إخبارية قابمة لمتحديث في كؿ دقيقة، كىذا ما يفسر  كاحدة في اليـك

ب عدد مف المبحكثيف إلى اعتبار التطكر التكنكلكجي سببان في عدـ متابعتيـ الصحؼ ذىا
 الفمسطينية اليكمية.

(، كالتي نٌصت عمى أف الصحافة اإللكتركنية ََِٗكتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )الرحباني، 
زكؼ ، كيرل الباحث أف مف األسباب التي ساىمت في ع(ِ)أٌثرت عمى استخداـ الصحؼ الكرقية

القٌراء كمنيـ النخبة عف الصحؼ الكرقية قياـ المؤسسات اإلعبلمية بإنشاء مكاقع إلكتركنية 
كحسابات عمى منصات التكاصؿ االجتماعي، ما شٌكؿ إفادة قادرة عمى إغناء النخبة عف متابعة 
الصحؼ اليكمية، التي أضيؼ لضعفيا في مكاجية رقمنة اإلعبلـ كتفاعميتو كحداثتو كتحديثو 

لمحظي، ما نٌكه لو إيريؾ فكتكريز مدير تحرير صحيفة لكمكنكد الفرنسية الشييرة: "بأٌف النمكذج ا
االقتصادم الذم بيني عميو مجد الصحافة منذ عقكد بدأ يتآكؿ كأف ىذه الحالة تنطبؽ عمى 

 .(ّ)معظـ الصحؼ الكرقية"
 

 الكسائؿ البديمة لمصحؼ الفمسطينية اليكمية:  .ّ
 أىـ الكسائؿ التي يتابعيا المبحكثكف بدالن مف الصحؼ الفمسطينية اليكمية:  يكٌضح :(ُُ.ّجدكؿ )

 % ؾ الكسائؿ
 ُ.ْٖ َٗ مكاقع التكاصؿ االجتماعي

 ّ.ُٖ ٕٖ المكاقع اإللكتركنية
 ٕ.ِّ ّٓ الخدمات اإلخبارية عبر المحمكؿ

 ِ.ِٔ ِٖ التمفزيكف
 ٓ.ُِ ِّ اإلذاعة

 (َُٕ)ف= 
أف أكثر الكسائؿ استخدامان كالتي يتابعيا المبحكثكف بدالن مف تشير نتائج الجدكؿ السابؽ 

% كقد ُ.ْٖالصحؼ الفمسطينية اليكمية كانت مكاقع التكاصؿ االجتماعي حيث بمغت النسبة 

                                                           

المرزكقي، مقارنة بيف اإلعبلـ الرقمي كالمطبكع، برنامج الشيخ زايد لئلسكاف، قسـ االتصاؿ اإلعبلمي،  (ُ)
 (.ّ)ص 

مات الصحافة اإللكتركنية كانعكاساتيا عمى الصحؼ الكرقية اليكمية في األردف، )ص الرحباني، استخدا (ِ)
ُٕٓ.) 

 (.َُ)ص  ية: صراع البقاء كرىانات الرقمنةبف السعكد، الصحافة العرب (ّ)
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% يمييا الخدمات ّ.ُٖجاءت في المرتبة األكلى، بينما جاء تتاليان المكاقع االلكتركنية بنسبة 
%، كقد جاء في المرتبة ِ.ِٔ%، ثـ التمفزيكف بنسبة ٕ.ِّاإلخبارية عبر المحمكؿ بنسبة 

 %.ٓ.ُِاألخيرة اإلذاعة بنسبة 
( حيث جاء اعتماد النخبة السياسية عمى مكاقع َُِٓكتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )بربخ، 

التكاصؿ االجتماعي أكالن كمصدر لؤلخبار في كقت األزمات، مع اختبلؼ في ترتيب بقية 
اإلذاعة ثانيان كالتمفزيكف ثالثان، ثـ المكاقع اإللكتركنية، ثـ خدمة الرسائؿ الكسائؿ حيث جاءت 

، كييعزم الباحث ىذا االختبلؼ في الترتيب لطبيعة الظرؼ الذم تمت عميو (ُ)عبر الياتؼ
ـ، كالذم ترافؽ مع َُِْ(، كالمتعمقة بأزمة العدكاف عمى قطاع غزة َُِٓدراسة )بربخ 

كيربائي ما ساىـ في ترتيب الكسائؿ حسب البدائؿ المتكفرة الستمرار انقطاع طكيؿ في التيار ال
 الكسيمة اإلعبلمية لدل المبحكثيف.
(، ترتيب متابعة النخبة لكسائؿ اإلعبلـ أكالن لممكاقع َُِْفيما جاء في دراسة )أبك قكطة، 

لمجبلت ثـ اإللكتركنية ثـ لمكاقع التكاصؿ االجتماعي ثـ لمقنكات الفضائية يتمكىا الصحؼ كا
، كىك ترتيب قريب لنتائج ىذه الدراسة حيث (ِ)اإلذاعات ثـ الخدمات اإلخبارية عبر المحمكؿ

 جاءت مكاقع التكاصؿ االجتماعي كالمكاقع اإللكتركنية في المقدمة.
(، كالتي جاءت فييا المكاقع اإللكتركنية ََِّكما اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )الطيركام، 

(، كالتي َُِٔ، ككذلؾ مع دراسة )رضكاف، (ّ)ة لمحصكؿ عمى المعمكماتكمصدر أكؿ لمصفك 
جاء فييا االنترنت مصدران أكؿ لمشباب لمحصكؿ عمى أخبار انتفاضة القدس، ثـ صحافة الياتؼ 

 .(ْ)المحمكؿ، ثـ القنكات التمفزيكنية، يتمكىا اإلذاعات، كأخيران الصحؼ كالمجبلت
عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي كبديؿ مفٌضؿ لمصحؼ كيرل الباحث أف اعتماد المبحكثيف 

اليكمية، يتسؽ مع التطكر الممحكظ في مجاؿ اإلعبلـ التفاعمي كاالجتماعي، كالذم يمكف أف 
يشكؿ قريبان مساحة اإلعبلـ األكبر إجماالن، كذلؾ التسامو بالسيكلة كالشعبية كالمجانية كالفكرية 

 كتعدد المصادر.

                                                           

بربخ، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي كمصدر لممعمكمات أثناء  (ُ)
 (.ُٖٔ)ص  َُِْرائيمي عمى غزة عاـ اف اإلسالعدك 

أبك قكطة، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع اإللكتركنية في اكتساب المعمكمات حكؿ  (ِ)
 (.ٖٖ)ص  اإلسرائيمية –فاكضات الفمسطينية الم
 (.ُّْ)ص عمى كسائؿ اإلعبلـ أثناء األزماتالطيركام، اعتماد الصفكة الفمسطينية  (ّ)
 (.َُٕ)ص حافة الياتؼ المحمكؿ كقت األزماتضكاف، اعتماد الشباب الفمسطيني عمى صر  (ْ)
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لمكاقع التكاصؿ االجتماعي يحمؿ مخاطرة  الفمسطينية تفضيؿ النخبة غير أف الباحث يرل أف
مف قبميـ لقمة مكثكقية األخبار المتداكلة عبر ىذه المكاقع بسبب سيكلة النشر مف أٌم كاف 
عبرىا، كىذا الخمؿ تتضاءؿ مساحة كجكده في المكاقع اإللكتركني كالتي جاء االعتماد عمييا 

نسبة قريبة جدان مف نسبة االعتماد عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي، ثانيان حسب المبحكثيف لكف ب
 ما يعني اعتمادا متزايدان عمى أدكات اإلعبلـ التقني.

كأٌكد ذلؾ أف مرتبة االعتماد الثالثة جاءت لمخدمات اإلخبارية عبر المحمكؿ، كالتي أصبحت 
إلعبلمية المختمفة، كبركز شائعة بشكؿ كبيًر إثر تزايد االعتماد عمييا مف قبؿ المؤسسات ا

خدمات إخبارية عبر منصتي كاتس أب كتميجراـ يقـك عمييا صحفيكف ىكاة، ما زاد مف عدد ىذه 
الخدمات اإلخبارية كبتالي أصبح تكافرىا سيبلن لدل جميع مقتني األجيزة الذكية، كساىـ في ذلؾ 

 تكافر خدمات اإلنترنت بشكؿ أكسع انتشاران مف الفترات السابقة.
ككذلؾ شيكع طرؽ تكفير االنترنت رغـ أزمة الكيرباء عبر إمكانياتو بسيطةو ساىـ في ذلؾ، 
عمى حساب كسائؿ اإلعبلـ األكثر تقميدية مثؿ التمفزيكف كالذم جاء االعتماد عميو ضئيبل لكف 
بنسبة قريبة مف نسبة االعتماد عمى الراديك كيعزم الباحث ذلؾ لسيكلة االستماع لمراديك في ظؿ 

 أزمة الكيرباء في ظؿ تعذر ذلؾ فيما يتعمؽ بالتمفزيكف لحاجتو لكمية كيرباء أكبر.
 

 معدؿ متابعة المبحكثيف لمصحؼ الفمسطينية اليكمية:  .ْ
 يكضح معدؿ متابعة المبحكثيف لمصحؼ الفمسطينية اليكمية  :(ُِ.ّجدكؿ )

 % ؾ المتابعة
 ٔ.ٔٓ ٗٔ يكميان 

 ْ.ِٓ ُّ عدة مرات أسبكعيان 
 ٓ.ِ ّ بكعيان مرة أس

 ٔ.ُٓ ُٗ حسب الظركؼ
 ََُ ُِِ المجمكع

تشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف معدؿ متابعة الصحؼ الفمسطينية اليكمية مف النخب الفمسطينية 
% بينما ْ.ِٓ% يميو بمعدؿ عدة مرات أسبكعيان بنسبة ٔ.ٔٓبشكؿ يكمي شكؿ ما نسبتو 

 %.ٓ.ِرة كاحدة أسبكعيان % ككانت نسبة المتابعة مٔ.ُٓحسب الظركؼ بنسبة 
كيرل الباحث أف متابعة ما يزيد عف نصؼ المبحكثيف الصحؼ الفمسطينية يكميان أك عدة مرات 
أسبكعيان )ممف أجابكا بأنيـ يتابعكف الصحؼ إجماالن( نسبةه مرتفعة كذلؾ يفسر حاجة ىؤالء إلى 

عتمديف عمييا في متابعة ما تحممو ىذه الصحؼ مف مكاقؼ كتحميبلت إضافة إلى ككنيـ م
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استقاء األخبار كالتحميبلت، عمى اعتبار أف عددان منيـ قد ال يككف معتادان عمى استخداـ كسائؿ 
 اإلعبلـ الرقمية.

، التي سٌجمت نسبة المبحكثيف الذيف يتابعكف الصحؼ (َُِِتمؼ ىذه الدراسة مع )عبكد، كتخ
، كيفسر الباحث (ُ)%ٗٓعكنيا أحيانان %، بينما جاء فييا أف مف يتابّّالكرقية بانتظاـ بنسبة 

ذلؾ ككف المبحكثيف في ىذه الدراسة مجتمعه مككفه مف طمبة الجامعات كبالتالي لو خصائص 
 كاتجاىات مختمفة عف خصائص كاتجاىات النخبة الفمسطينية.

% مف أفراد عينة الدراسة يؤيدكف بشكؿ أك ِٖ.ْٔ، فقد بينت أف (ََِِأما دراسة )الدلك، 
% منيـ ظمكا ِٔ.ُٖ، كأف ة بعد االشتراؾ في شبكة اإلنترنتراءة الصحؼ المطبكعبآخر ق

 .(ِ)يشتركنيا بصفة دائمة أك أحيانان بعد االشتراؾ في اإلنترنت
 

 الصحؼ التي يتابعيا المبحكثكف:  .ٓ
 يكضح أىـ الصحؼ الفمسطينية اليكمية التي يتابعيا المبحكثكف  :(ُّ.ّجدكؿ )

 % ؾ الصحيفة
 ِ.ٕٔ ِٖ فمسطيف

 ٖ.َٓ ِٔ األياـ
 ْ.ْٖ ٗٓ القدس

 ٗ.ِٕ ّْ الحياة الجديدة
 (ُِِ)ف= 

تشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف صحيفة فمسطيف ىي الصحيفة األكثر متابعة في قطاع غزة مف 
%، ثـ صحيفة ٖ.َٓ% يمييا صحيفة األياـ بنسبة ِ.ٕٔالنخب الفمسطينية حيث بمغت النسبة 

 %.ٗ.ِٕفي المرتبة األخيرة صحيفة الحياة الجديدة بنسبة % كجاء ْ.ْٖالقدس بنسبة 
كيعتقد الباحث أف ارتفاع نسبة المتابعة لصحيفة فمسطيف عائده إلى إصدراىا أساسان مف قطاع 
غزة، كبالتالي فإف العامؿ الجغرافي يمعب دكران في ذلؾ إضافة إلى اىتماـ صحيفة فمسطيف 

ة الغربية، يضاؼ إلى ذلؾ منع تكزيع صحؼ الحياة بقضايا قطاع غزة المحمية أكثر مف الضف
الجديدة كاألياـ كالقدس في قطاع غزة فترة طكيمة خبلؿ سنكات االنقساـ، ما قٌمؿ مف مساحة 
ف تـ العكدة لمسماح بتكزيعيا مرة أخرل، كييعزم الباحث إضافة لذلؾ استخداـ  انتشارىا حتى كا 

ييعتبر أصغر حجمان كبالتالي أسيؿ في الحمؿ  قطع التابمكيد في طباعة صحيفة فمسطيف كالذم
                                                           

 (.ُْ)ص ية كتأثيرىا عمى الصحافة الكرقيةعبكد، استخدامات طمبة الجامعات العراقية لمصحافة اإللكتركن (ُ)
 (.ُّ)ص  االت تأثيرىا عمى الصحؼ المطبكعةالدلك، الصحافة اإللكتركنية كاحتم (ِ)
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كالقراءة مف قبؿ المبحكثيف، حيث يجد القارئ متعة أكبر في تصفح الصفحات الكثيرة الضئيمة، 
أكثر مف الصفحات القميمة الكبيرة، ألف عممية التصفح بحد ذاتيا متعة تفكؽ متعة البقاء أماـ 

 قطع التابمكيد. ، كىذا ما تكفره صحؼ(ُ)كؿ صفحة كقتان طكيبلن 
( ، كالتي جاءت فييا صحيفة فمسطيف أكالن مف حيث َُِٓكتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة )عكدة 

متابعة المبحكثيف ليا، لكنيا تختمؼ ككف صحيفة القدس جاءت ثانيان، كاألياـ ثالثان، كاتفقت 
 .(ِ)الدراستاف في ترتيب الحياة الجديدة أخيران 

 
 دكافع المتابعة:  .ٔ

 يكضح دكافع المبحكثيف لمتابعة الصحؼ الفمسطينية اليكمية :(ُْ.ّجدكؿ )

 % ؾ الدكافع
 ٓ.ُٔ ٕٓ متابعة التحميالت كالتحقيقات المنشكرة

 ْ.ّْ ّٓ متابعة المقاالت كمكاد أخرل
 ٕ.ّٕ ْٔ إمكانية الحصكؿ عمى آخر األخبار

 ُ.ُّ ُٔ سيكلة تكفرىا
 ٔ.ٔ ٖ أخرل 

 (ُِِ)ف= 
السابؽ أف أىـ دكافع متابعة المبحكثيف لمصحؼ الفمسطينية اليكمية كانت  تيشير نتائج الجدكؿ

%، تبلىا متابعة المقاالت كمكاد أخرل ٓ.ُٔمتابعة التحميبلت كالتحقيقات المنشكرة بنسبة 
%، كجاء في المرتبة ٕ.ّٕ%، ثـ إمكانية الحصكؿ عمى آخر األخبار بنسبة ْ.ّْبنسبة 

 %.ُ.ُّالرابعة سيكلة تكفرىا بنسبة 
كيرل الباحث أف اىتماـ المبحكثيف بمتابعة التحميبلت كالتحقيقات كبعدىا المقاالت كمكاد الرأم 
بنسبة عالية يرجع الىتماميـ بالكظيفة التفسيرية لمصحؼ أكثر مف الكظيفة اإلخبارية التي 

مثؿ  جاءت في المرتبة الثالثة، كالتي غالبا تككف قد أشبعت مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ األسرع
 اإلعبلـ اإللكتركني أك التمفزيكف كغيرىما.

                                                           

 (.ُّ)ص  النصفية ثكرة في اإلخراج الصحفي لح، الصحؼصا (ُ)
لمفاكضات عكدة، دكر الصحؼ اليكمية الفمسطينية في تشكيؿ اتجاىات كمعارؼ الجميكر الفمسطيني نحك ا (ِ)

 (.ْٖ)ص  الفمسطينية اإلسرائيمية
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كذلؾ فإف متابعة عدد مف النخبة األكاديمية لمصحؼ الفمسطينية بيدؼ تدريب الطمبة بنسبة 
ممحكظة يدؿ عمى أف الدافع الكظيفي ىك األساس بالنسبة ليـ كليس بحثان عف األخبار كبقية 

 المكاد المنشكرة عمى الصحؼ اليكمية.
(، كالتي تقٌدـ فييا دكافع الحصكؿ عمى األخبار َُِٓالنتيجة مع دراسة )بربخ،  كتختمؼ ىذه

كالمتابعات العاجمة مف مكاقع التكاصؿ االجتماعي خبلؿ أزمة العدكاف عمى قطاع غزة 
، مقارنة بتفضيؿ المبحكثيف في ىذه الدراسة لمتابعة التحميبلت كالتحقيقات كالمقاالت (ُ)ـَُِْ

 ية اليكمية.في الصحؼ الفمسطين
 

 االنقساـ:  قضاياثانيان: متابعة 
 االنقساـ:  قضايادرجة متابعة  .ُ

 االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضايايكضح درجة متابعة المبحكثيف  :(ُٓ.ّجدكؿ )

منخفضة  الدرجة
عالية  عالية متكسطة منخفضة جدا

االنحراؼ  المجمكع جدان 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 ُِِ ّٔ ّّ ّْ ُٓ ْ ؾ
ُ.ُ ّٕ.ِ٘ 

% ّ.ّ ُِ.ّ ِٕ.ٗ ِٕ.َ ِٗ.ٓ ََُ 
 

تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف الكزف النسبي لدرجة متابعة المبحكثيف لممكضكعات التي 
، كجاءت درجة عالية جدان ُ.ُ% عند انحراؼ معيارم بمغ ِ.ّٕتعالج قضية االنقساـ بمغ 

% كجاءت َ.ِٕ%ثـ درجة عالية بنسبة ٗ.ِٕ% كجاءت درجة متكسطة بنسبة ٓ.ِٗبنسبة 
 %.ّ.ّ% كالمرتبة الخامسة كاألخيرة منخفضة جدا بنسبة ّ.ُِدرجة منخفضة بنسبة 

كيرل الباحث أف درجة متابعة المبحكثيف لمكاضيع االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية، 
ثيراتيا السياسية كاالقتصادية مرتفعة، كييعزل ذلؾ أىمية القضية كاىتماـ النخبة الفمسطينية بيا لتأ

كاالجتماعية عمى كاقع القضية الفمسطينية، كىذا ما يبرر متابعة النسبة األكبر منيـ بدرجة 
 عالية جدان كالنسبة األقؿ بدرجة منخفضة جدان.

 
 
 

                                                           

عمكمات أثناء اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي كمصدر لمم ،بربخ (ُ)
 (.ُٕٓ)ص  َُِْ اف اإلسرائيمي عمى غزة عاـالعدك 
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 االنقساـ فييا:  قضاياالصحؼ التي يتابع المبحكثكف  .ُ
 االنقساـ فييا قضاياي يتابع المبحكثكف يكضح الصحؼ الفمسطينية اليكمية الت :(ُٔ.ّجدكؿ )

 % ؾ الصحيفة
 ٗ.ّٔ ٖٕ فمسطيف

 ٓ.ّٖ ْٕ األياـ
 ُ.ُّ ّٖ القدس

 ٕ.ِٖ ّٓ الحياة الجديدة
 (ُِِ)ف= 

تشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف صحيفة فمسطيف ىي الصحيفة األكثر متابعة لممكاضيع الي 
%، يمييا ٗ.ّٔة حيث بمغت النسبة تعالج قضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمي

% كأخيران صحيفة الحياة الجديدة ُ.ُّ%، ثـ صحيفة القدس بنسبة ٓ.ّٖصحيفة اإلياـ بنسبة 
 %.ٕ.ِٖبنسبة 

( كالذم احتمت فيو صحيفة فمسطيف صدارة المتابعة ٓ.ّكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج جدكؿ )
جديدة، لذلؾ فمف المنطقي أف يتابع المبحكثكف لدل المبحكثيف، ثـ األياـ، ثـ القدس، ثـ الحياة ال

 االنقساـ كفقا لمتابعتيـ الصحؼ الفمسطينية اليكمية. قضية
 

 االنقساـ:  قضايادكافع متابعة  .ِ
 االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية قضايايكضح دكافع المبحكثيف لمتابعة  :(ُٕ.ّجدكؿ )

 % ؾ الدكافع
 ْ.ٔٓ ٔٔ قراءة التحميالت كالمكاد التفسيرية 

 ْ.ْْ ِٓ المساعدة في معرفة مكقؼ الصحيفة 
 ٔ.ّٕ ْْ القضيةالتعرؼ عمى المقاالت حكؿ 

 ُ.ِٗ ّْ قراءة مكاد الرأم
 ٔ.ِٓ َّ التعرؼ عمى آخر التطكرات 

 ْ.ّ ْ مؿء أكقات الفراغ
 (ُِِ)ف= 

التفسيرية حكؿ  تشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف أىـ دكافع المبحكثيف كاف قراءة التحميبلت كالمكاد
% يمييا المساعدة في معرفة مكقؼ الصحيفة ْ.ٔٓحيث جاء في المرتبة األكلى بنسبة  القضية
%، بينما جاء ٔ.ّٕبنسبة  القضية%، يميو الدافع التعرؼ عمى المقاالت حكؿ ْ.ْْبنسبة 
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بنسبة  االنقساـ قضية%، ثـ التعرؼ عمى آخر التطكرات في ُ.ِٗقراءة مكاد الرأم تاليان بنسبة 
 %.ْ.ّ%، بينما جاء في المرتبة األخيرة مؿء أكقات الفراغ بنسبة ٔ.ِٓ

(، غير أف االختبلؼ كمف في حاجة المبحكثيف ٔ,ّاتفقت ىذه النتائج مع نتائج جدكؿ )
لمتعرؼ عمى مكقؼ الصحيفة مف مكاضيع االنقساـ، كمرٌد ذلؾ لمعرفة المبحكثيف مدل تأثير 

كبالتالي يتعرؼ المبحكث عمى رأم المرجعيات السياسية في المرجعية السياسية لمصحيفة 
 مكضكعات قضية االنقساـ مف خبلؿ مطالعة المكاد المنشكرة عمى الصحيفة.

 
 قضايا االنقساـ:  .ّ

 يكضح أىـ قضايا االنقساـ التي يتابعيا المبحكثكف في الصحؼ الفمسطينية اليكمية :(ُٖ.ّجدكؿ )
 % ؾ الدكافع

 َ.َٓ ُٔ جمسات المصالحة
 ٓ.ْٕ ٖٓ أزمة الكيرباء

 ٗ.ْٓ ٔٓ االعتقاالت السياسية
 ٕ.ّٕ ْٔ التصريحات المتبادلة

 ٗ.ّٔ ْٓ حككمة التكافؽ
 ِ.ّٓ ّْ معبر رفح

 ّ.َّ ّٕ قرارات حككمية
 ّ.َّ ّٕ الحريات العامة

 ٓ.ِٗ ّٔ الفعاليات الفصائمية
 ِ.ِٔ ِّ ردكد فعؿ شعبية

 ٗ.ُّ ُٕ المصالحة المجتمعية
 ٗ.ُّ ُٕ قطاع الخدمات

 ٔ.ُ ِ أخرل
 (ُِِ)ف= 

تشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف أبرز القضايا المتعمقة باالنقساـ كفقان لممبحكثيف كانت جمسات 
%، ٓ.ْٕ% حيث جاءت في المرتبة األكلى، يمييا أزمة الكيرباء بنسبة َ.َٓالمصالحة بنسبة 

%، ثـ حككمة ٕ.ّٕتصريحات المتبادلة بنسبة %، يمييا الٗ.ْٓثـ االعتقاالت السياسية بنسبة 
%، ثـ كؿه مف قرارات حككمية كالحريات ِ.ّٓ%، ثـ معبر رفح بنسبة ٗ.ّٔالتكافؽ بنسبة 
%، ثـ ردكد فعؿ شعبية ٓ.ِٗ%، كجاء تاليان الفعاليات الفصائمية بنسبة ّ.َّالعامة بنسبة 
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%، كاخيران ٗ.ُّات بنسبة %، كجاء كؿ مف المصالحة المجتمعية كقطاع الخدمِ.ِٔبنسبة 
 %.ٔ.ُالتحريض اإلعبلمي بنسبة 

كيرل الباحث أف مجيء جمسات المصالحة في مقدمة ترتيب القضايا لدل المبحكثيف مرد ه 
االىتماـ الكبير الذم يكليو ىؤالء لجمسات المصالحة المتكررة أمبلن في أف تخرج بنتائج إيجابية 

زمة الكيرباء تالياي يعكد لمدل تأثير ىذه األزمة عمى عمى صعيد االنقساـ، كذلؾ فإف مجيء أ
حياة المبحكثيف بشكؿ مباشر، كلذلؾ تقدـٌ ترتيبيا عمى مكاضيع ذات أىمية بالغة مثؿ 
االعتقاالت السياسية التي جاءت ثالثان، عممان أنيا تعتبر قضية حيكية جدان كمف المفترض أف 

حريات الفردية كلمقانكف المحمي، كيتضح لمباحث تحظى باىتماـ نخبكم لما تعنيو مف انتياؾ لم
كيؼ أف القضايا المعيشية كالتي تعتبر تبعاتو لبلنقساـ، جاءت في المقدمة، مثؿ:  ) أزمة 
الكيرباء، االعتقاالت السياسية، معبر رفح، قرارات حككمية، الحريات العامة،..(، فرغـ أف 

فؽ جاءت رابعان، رغـ أىميتيا النظرية انطبلقان جمسات المصالحة جاءت أكالن، إال أف حككمة التكا
مف ككنيا مفتاح الحؿ المفترض ألزمة االنقساـ، كىذا يدؿ عمى ضآلة الدكر الذم لعبتو حككمة 

 التكافؽ خبلؿ فترة كاليتيا.
 

 درجة االىتماـ بقضايا االنقساـ:  .ْ
ة االنقساـ مف كجية نظر يكضح درجة اىتماـ الصحؼ الفمسطينية اليكمية بمعالجة قضي :(ُٗ.ّجدكؿ )

 المبحكثيف

منخفضة  الدرجة
عالية  عالية متكسطة منخفضة جدا

االنحراؼ  المجمكع جدان 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 ُِِ ُٓ ُّ ُٓ َِ ٓ ؾ
ُ.َ ٔٓ.َ 

% ْ.ُ ُٔ.ْ ُْ.ٖ ِٓ.ْ ُِ.ّ ََُ 
 

ينية اليكمية تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف الكزف النسبي لدرجة اىتماـ الصحؼ الفمسط
، حيث جاء في المرتبة َ.ُ%، عند انحراؼ معيارم بمغ َ.ٓٔبمعالجة قضية االنقساـ بمغ 
%، ثـ درجة منخفضة ْ.ِٓ%، كجاءت درجة عالية بنسبة ٖ.ُْاألكلى درجة متكسطة بنسبة 

%، كالمرتبة الخامسة كاألخيرة ّ.ُِ%، كجاءت تاليان درجة عالية جدان بنسبة ْ.ُٔبنسبة 
 %.ُ.ْجدان بنسبة  منخفضة

يرل الباحث أف الكزف النسبي الىتماـ الصحؼ الفمسطينية اليكمية بقضية االنقساـ مف كجية 
%، كبالنظر إلى درجات االىتماـ نجد أف مجمكع درجتي ٓٔالبالغ  الفمسطينية نظر النخبة
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 %، يعني أف الصحؼ الفمسطينية اليكمية تخصص مساحة معتبرةِ.ٕٔمتكسطة كعالية بمغ 
لمعالجة قضية االنقساـ، كذلؾ ألىمية المكضكع مف كجية نظر ىذه الصحؼ، كذلؾ إلبراز 

 كجية نظر الصحيفة تجاه القضية التي تعتبر كاحدة مف أىـ القضايا المحمية.
 

 الصحؼ الميتمة بقضية االنقساـ:  .ٓ
ساـ مف كجية نظر يكضح أكثر الصحؼ الفمسطينية اليكمية اىتمامان بمعالجة قضية االنق :(َِ.ّجدكؿ )

 المبحكثيف
 % ؾ الصحيفة

 ّ.ْٖ ٕٓ فمسطيف
 ٗ.ِِ ِٕ األياـ

 ٓ.ُٗ ِّ الحياة الجديدة
 ّ.ٗ ُُ القدس

 ََُ ُِِ المجمكع
تشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف صحيفة فمسطيف ىي الصحيفة األكثر اىتمامان بنشر مكاضيع 

ة مف كجية نظر المبحكثيف، حيث الي تعالج قضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمي
%، ثـ صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ٗ.ِِ%، يمييا صحيفة اإلياـ بنسبة ّ.ْٖبمغت النسبة 

 %.ّ.ٗ% كأخيران صحيفة القدس بنسبة ٓ.ُٗ
 بقضية كيرل الباحث أف سبب اعتبار النخبة الفمسطينية لصحيفة فمسطيف األكثر اىتمامان 

(، كذلؾ فإف مجيء صحيفة ٖ,ّمتابعة لدييـ كفقا لنتائج جدكؿ ) االنقساـ، يعكد لككنيا األكثر
القدس أخيران مبرر بككف الصحيفة تصدر مف مدينة القدس، كتعتبر األقؿ اىتماما بالقضايا 
المحمية السياسية، خبلفا لمصحؼ المحمية األخرل التي تطبؽ سياساتيا التحريرية المنطمقة مف 

 حزبية.خمفياتيا السياسية كممكياتيا ال
 

 درجة الثقة:  .ٔ
 ةفي الصحؼ الفمسطينية اليكمي بقضايا االنقساـيكضح درجة ثقة المبحكثيف ب :(ُِ.ّجدكؿ )

منخفضة  الدرجة
عالية  عالية متكسطة منخفضة جدا

االنحراؼ  المجمكع جدان 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 ُِِ ٔ ُِ َٕ ِِ ُِ ؾ
َ.ُٖٗ ٓٔ.ْ 

% ٗ.ٖ ُٖ.َ ٕٓ.ْ ٗ.ٖ ْ.ٗ ََُ 
 



119 


تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف الكزف النسبي لدرجة الثقة بمضاميف المكاضيع التي تعالج 
، حيث جاء في المرتبة األكلى ُٖٗ.َ%، عند انحراؼ معيارم بمغ ْ.ٔٓقضية االنقساـ بمغ 

%، كجاء في َ.ُٖ%، كجاء في المرتبة الثانية منخفضة بنسبة ْ.ٕٓدرجة متكسطة بنسبة 
% فيما احتؿ المرتبة الثالثة منخفضة ٖ.ٗة كؿ مف منخفضة جدان كعالية بنسبة المرتبة الثالث

 %.ٗ.ْ% كجاء في المرتبة الخامسة كاألخيرة عالية جدا بنسبة ْ.ُٔبنسبة 
%، يعتبر متكسطان، لكنو مقبكؿه إلى حدو ما، ْ.ٔٓيرل الباحث أف الكزف النسبي البالغ 

جدان، كبالتالي مف المنطقي أف تككف درجة الثقة خصكصان أف المكضكع مرتبطه بقضية خبلفية 
بمضاميف المعالجة مف الصحؼ الفمسطينية بيذا المستكل، كيرل الباحث أف مف بيف أسباب 
يبلئيا ثقة  ىذه الثقة ىك اعتماد عدد مف المبحكثيف الصحؼ المحسكبة عمى تياره السياسي كا 

 بمضاميف ىذه الصحؼ نحك القضية.مرتفعةن مف حيث المبدأ، دكف التعٌمؽ كالتدٌبر أكثر 
(، حيث أفادت بثقة مرتفعة لدل َُِٓكتختمؼ ىذه النتائج مع ما ذىبت إليو دراسة )عكدة، 

 .(ُ)%ٓ.ُِ%، كمرتفعة جدان بنسبة ٓ.ْٓالمبحكثيف بالصحؼ الفمسطينية اليكمية بنسبة 
 

 درجة االنحياز:  .ٕ
كمية في معالجة قضية االنقساـ مف كجية يكضح درجة انحياز الصحؼ الفمسطينية الي :(ِِ.ّجدكؿ )

 المبحكثيف 

 الدرجة
غير 
 عالية متكسطة منخفضة متحيزة

عالية 
 المجمكع جدان 

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 ُِِ َِ ٕٓ ِٓ ُّ ٕ ؾ
ُ.َٔ ْٖ.ٓ 

% ٓ.ٕ َُ.ٕ َِ.ٓ ْٔ.ٕ ُٔ.ْ ََُ 
 

ياز الصحؼ الفمسطينية اليكمية مف تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف الكزف النسبي لدرجة انح
، حيث جاء في َٔ.ُ%، عند انحراؼ معيارم بمغ ٓ.ْٖخبلؿ معالجة قضية االنقساـ بمغ 

%، ثـ عالية جدان ٓ.َِجاء متكسطة بنسبة %، ك ٕ.ْٔدرجة عالية بنسبة  المرتبة األكلى
حيزة بنسبة % في المرتبة األخيرة كانت غير متٕ.َُ%، كتاليان منخفضة بنسبة ْ.ُٔبنسبة 
ٓ.ٕ.% 

                                                           

نائؿ عكدة، دكر الصحؼ اليكمية الفمسطينية في تشكيؿ اتجاىات كمعارؼ الجميكر الفمسطيني نحك  (ُ)
 .َُِٓالمفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية، بحث غير منشكر، 
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كيرل الباحث أف اعتبار المبحكثيف الصحؼ منحازة بنسبة متكسطة تقريبا مرتبط بنتائج الجدكؿ 
 بقضية(، التي بٌينت أف درجة الثقة مرتفعة بمضاميف الصحؼ الفمسطينية المرتبطة ُِ.ّ)

(، كىذا ال االنقساـ، غير أٌنو مف الكاضح تقدـ درجات )عالية جدان ثـ متكسطة ثـ عالية جدان 
يتعارض مع الثقة، عمى اعتبار أف عددان مف المبحكثيف مقتنع بتحٌيز الصحيفة لرؤيتو السياسية 

 ككجية نظره كبالتالي ال يقمؿ ذلؾ مف درجة ثقتو تجاه مضامينيا. 
 

 االنقساـ:  قضايانحك  الفمسطينية ثالثان: اتجاىات النخبة
 المبحكثيف: االنقساـ في اتجاىات  قضايا: درجة تأثير ُ

االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية في اتجاىات المبحكثيف  قضايايكضح درجة تأثير  :(ِّ.ّجدكؿ )
 نحك القضية

منخفضة  الدرجة
عالية  عالية متكسطة منخفضة جدا

االنحراؼ  المجمكع جدان 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 ُِِ ٔ ُٖ ْٓ ُْ ُِ ؾ
ُ.َ ْٓ.ِ 

% ٗ.ٖ ّّ.ٔ ّٔ.ٗ ُْ.ٖ ْ.ٗ ََُ.َ 
تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف الكزف النسبي لدرجة تأثير المكضكعات الخاصة بقضية 

%، حيث جاء ِ.ْٓاالنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية في اتجاىاتيـ نحك القضية بمغ 
%، يمييا عالية ٔ.ّّ%، ثـ منخفضة بنسبة ٗ.ّٔفي المرتبة األكلى درجة متكسطة بنسبة 

%، كالمرتبة الخامسة كاألخيرة عالية جدا بنسبة ٖ.ٗ%، ثـ منخفضة جدان بنسبة ٖ.ُْ بنسبة
ْ.ٗ.% 

يرل الباحث أف الكزف النسبي لتأثير الصحؼ عمى المبحكثيف كبيره نسبيان، عمى اعتبار أنيـ 
عبلمية، كبالتالي فإف درجة التأثير كاف مف المفترض أف  -نظريان –نخب سياسية كأكاديمية كا 

 قؿ مف ذلؾ.تككف أ
كٌيرجع الباحث ذلؾ لطبيعة األسمكب الدعائي المستخدـ في المعالجة الصحفية لقضية االنقساـ 

 كالقائمة عمى التكجيو كالساعية لمتأثير بشكؿ كبير في القارئيف.
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 االنقساـ:  قضايااتجاه معالجة  -ُ
 النقساـ مف كجية نظر المبحكثيفا لقضايايكضح اتجاه معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية  :(ِْ.ّجدكؿ )

 % ؾ االتجاه
 ْ.ٕٓ َٕ سمبي
 ٓ.ِٗ ّٔ محايد

 ُ.ُّ ُٔ إيجابي
 ََُ ُِِ المجمكع

تشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف اتجاه معالجة المكضكعات الخاصة بقضية االنقساـ في 
ا كانت % مف كجية نظر المبحكثيف، بينمْ.ٕٓالصحؼ الفمسطينية اليكمية كاف سمبيان بنسبة 

 % رأكا بأف االتجاه كاف إيجابيان.ُ.ُّ% كٓ.ِٗنسبة المحايد 
كيرل الباحث أف ارتفاع نسبة التقييـ السمبي مف قبؿ المبحكثيف، يعكد لمعرفة المبحكثيف بالتزاـ 
الصحؼ الفمسطينية اليكمية بسياساتيا التحريرية القائمة عمى اتجاىاتيا السياسية التي تتبع ليا، 

ؿ صحيفة معنية بتجريـ فعؿ الطرؼ اآلخر، كتشكيو صكرتو كىذا ال يتحقؽ إال مف كعميو فإف ك
المعالجة السمبية لقضية االنقساـ، كىذا أمري سمبي برأم الباحث، حيث أنو يقمؿ مف خبلؿ 

 مصداقية كمكضكعية الصحؼ الفمسطينية لدل الجميكر.
 

 تقييـ جكانب المعالجة:  -ِ
 قييـ المبحكثيف لجكانب معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية االنقساـيكضح ت :(ِٓ.ّجدكؿ )
منخفضة  الدرجة المعيار الميني

 جدا
عالية  عالية متكسطة منخفضة

 جدان 
االنحراؼ  المجمكع

 المعيارم
الكزف 
 النسبي

 المكضكعية
 ُِِ ٗ ٗ ٕٓ ِْ ٓ ؾ

َ.ُٖٗ ٓٔ.َ 
% ْ.ُ ّْ.ْ ْٔ.ٕ ٕ.ْ ٕ.ْ ََُ 

 الكفاية
 ُِِ َ َُ َٖ ِٗ ِ ؾ

َ.ٓٗٔ ٓٔ.ِ 
% ُ.ٕ ِْ.َ ٔٔ.ُ ٖ.ّ َ.َ ََُ 

 الشمكلية
 ُِِ َ ُّ َٕ ّّ ٓ ؾ

َ.ٔٗٗ ٓٓ.َ 
% ْ.ُ ِٕ.ّ ٕٓ.ٗ َُ.ٕ َ.َ ََُ 

 التنكع كالتعدد
 ُِِ ُ ٗ ِٖ ِْ ٓ ؾ

َ.ِٔٔ ٔٓ.ِ 
% ْ.ُ ُٗ.ٖ ٕٔ.ٖ ٕ.ْ َ.ٖ ََُ 
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%، عند انحراؼ َ.ٔٓلمعيار المكضكعية بمغ تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف الكزف النسبي 
% كجاءت ٕ.ْٔ، حيث جاء في المرتبة األكلى درجة متكسطة بنسبة ُٖٗ.َمعيارم بمغ 

% كجاء في المرتبة الخامسة ْ.ٕ% فيما جاءت عالية كعالية جدان بنسبة ْ.ّْمنخفضة بنسبة 
 %.ُ.ْكاألخيرة منخفضة جدا بنسبة 
%، عند انحراؼ معيارم بمغ ِ.ٔٓف النسبي لمعيار الكفاية بمغ فيما تشير النتائج إلى أف الكز 

منخفضة ُ.ٔٔ، حيث جاء في المرتبة األكلى درجة متكسطة بنسبة ٔٗٓ.َ %، كجاء تاليا ن
 %.ٕ.ُ%، كجاء في المرتبة الرابعة منخفضة جدان بنسبة ّ.ٖ%، ثـ عالية بنسبة َ.ِْبنسبة 

%، عند انحراؼ معيارم َ.ٓٓمعيار الشمكلية بمغ ككذلؾ تشير النتائج إلى أف الكزف النسبي ل
%، ثـ منخفضة بنسبة ٗ.ٕٓ، حيث جاء في المرتبة األكلى درجة متكسطة بنسبة ٗٗٔ.َبمغ 

 %.ُ.ْ%، كجاء في المرتبة الرابعة منخفضة جدان بنسبة ٕ.َُ%، يمييا عالية بنسبة ّ.ِٕ
%، عند انحراؼ ِ.ٓٔالتعدد بمغ فيما أشارت النتائج إلى أف الكزف النسبي لمعيار التنكع ك 

% كجاءت ٖ.ٕٔ، حيث جاء في المرتبة األكلى درجة متكسطة بنسبة ِٔٔ.َمعيارم بمغ 
%، كجاء في ُ.ْ%، يمييا منخفضة جدان بنسبة ْ.ٕ% ثـ عالية بنسبة ٖ.ُٗمنخفضة بنسبة 

ر حصكالن عمى %، كبذلؾ كاف معيار التنكع كالتعدد االكثٖ.َالمرتبة الخامسة عالية جدان بنسبة 
 التكرارات تبله الكفاية ثـ المكضكعية كأخيران الشمكلية.

كيرل الباحث أف اتفاؽ نسبة كبيرة مف المبحكثيف عمى اختيار درجة متكسطة في كؿ بنكد 
الجدكؿ السابؽ، ينـٌ عف رضى معتبر تجاه المعايير المينية التي تنتيجيا الصحؼ الفمسطينية 

محؿ البحث تعتبر قضية شائكة، كلذلؾ فإف عدـ اعتبار المبحكثيف اليكمية، عممان أف القضية 
 الصحؼ ال مينية في معاييرىا يحسب لمصحؼ الفمسطينية اليكمية.

 إيجابيات معالجة قضية االنقساـ:  -ّ
 يكضح إيجابيات معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية االنقساـ مف كجية نظر المبحكثيف :(ِٔ.ّجدكؿ )

 % ؾ إيجابيات

 ٓ.ِٓ ْٔ زيادة الكعي بقضية االنقساـ
 ٓ.ِٓ ْٔ التعرؼ عمى مختمؼ كجيات النظر

 ّ.ّٗ ْٖ عرض المشكالت كاالثار الناجمة عف االنقساـ
 ٔ.ِْ َّ إمكانية التأثير عمى صناع القرار الفمسطيني

 َ.ُٖ ِِ الدعكة الى إنياء االنقساـ
 (ُِِ)ف= 
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ابيات معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية تشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف مف إيج
االنقساـ كانت زيادة الكعي بقضية االنقساـ كالتعرؼ عمى مختمؼ كجيات النظر بنسبة 

% حيث جاءتا في المرتبة األكلى، يمييما عرض المشكبلت كاآلثار الناجمة عف االنقساـ ٓ.ِٓ
%، بينما جاء في ٔ.ِْسطيني بنسبة %، ثـ إمكانية التأثير عمى صناع القرار الفمّ.ّٗبنسبة 

 %.َ.ُٖالمرتبة الخامسة كاألخيرة الدعكة الى إنياء االنقساـ بنسبة 
كيرل الباحث أف اختيار المبحكثيف لزيادة الكعي كالتعرؼ عمى مختمؼ كجيات النظر 
 كإيجابيات لممعالجة، يدؿ عمى أىمية الكعي المرتبط بقضية االنقساـ، كذلؾ ألنيا قضية شائكة
تتطمب فيما عميقا لمجرياتيا كقبؿ ذلؾ خمفياتيا كأسبابيا، كبالتالي كضع تصكرات ممكنة لحميا 
كىذا ال يتحقؽ مف دكف كعي كامؿ بيا، ككذلؾ أىمية تعدد كجيات النظر ألف اعتماد كجية 
نظر كاحدة دكف نظرة أكثر شمكلية يؤدم لقصكر في التصكرات الممكف نسجيا حكؿ القضية، 

عرض المشكمة تقدـ عمى بحث آثارىا التي جاءت تاليان، كيعزم الباحث ذلؾ إليماف لذلؾ فإف 
أف آثار مشكمة االنقساـ ال يمكف التغمب عمييا دكف التعرؼ عمى طبيعة  الفمسطينية النخبة

المشكمة أساسان، أما التأثير عمى صٌناع القرار فقد جاء بنسبة ضئيمة نسبيان انطبلقا مف اإلرث 
عكبة التأثير كتغيير المكاقؼ السياسية تجاه قضية أساسية كقضية االنقساـ، كالتي المرتبط بص

تنظر ليا األحزاب الرئيسية كقضية مبدأ، كجاء الدعكة إلى إنياء االنقساـ أخيران لعدـ إيماف 
 المبحكثيف بأف الدعكة ليذا األمر قد تؤثر فيو.

 
 سمبيات معالجة قضية االنقساـ:  -ْ

 سمبيات معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية االنقساـ مف كجية نظر المبحكثيف يكضح :(ِٕ.ّجدكؿ )
 % ؾ السمبيات

 َ.ٕٕ ْٗ التبعية الحزبية مف حيث السياسة التحريرية
 ٗ.ْٓ ٕٔ التحيز الكاضح كفقداف المكضكعية

 ٓ.ْٕ ٖٓ استبعاد كجية النظر األخرل
 ْ.ِٓ ُّ المتكفرةمعمكمات قمة ال
 ُ.ِِ ِٕ كع في استخداما لفنكف الصحفيةالتن ضعؼ

 ُ.ُّ ُٔ الدعكة إلى تعزيز االنقساـ
 (ُِِ)ف= 

تشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف أبرز سمبيات معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية 
% حيث جاءت في َ.ٕٕاالنقساـ كانت التبعية الحزبية مف حيث السياسة التحريرية بنسبة 
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% ثـ استبعاد كجية ٗ.ْٓمييا التحيز الكاضح كفقداف المكضكعية بنسبة المرتبة األكلى، ي
%، ثـ عدـ ْ.ِٓ%، كجاء تاليان عدـ تكفر معمكمات كافية بنسبة ٓ.ْٕالنظر األخرل بنسبة 

%، كفي المرتبة السادسة الدعكة الى تعزيز االنقساـ ُ.ِِالتنكع في الفنكف الصحفية بنسبة 
 %.ُ.ُّبنسبة 

ع ما ذىب إليو المبحكثكف حكؿ أف التبعية الحزبية تعتبر السمبية األكلى في كيتفؽ الباحث م
معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية االنقساـ، حيث إف ىذه التبعية تفرض عمى 

محدد المعالـ تجاه القضية، يتسـ بتبييض صفحة طرؼ كتشكيو طرؼ  سياسيان  الصحيفة خطابان 
ف سمبيات طرؼ عمى حساب طرؼ، كىذا ما يتسبب آخر، أك عمى األقؿ غض الطرؼ ع

بالتحيز الكاضح كالذم اختاره المبحكثكف كسمبية ثانية، تبله استبعاد كجية النظر األخرل، كىذا 
ما اتضح لمباحث مف خبلؿ دراستو التحميمية حيث اعتمدت كؿ صحيفة عمى مصادر مقربة مف 

ذلؾ التبلعب بالمعمكمات التي يتـ  نيجيا السياسي كأقصت كجية النظر األخرل، يضاؼ إلى
عرضيا مف خبلؿ إخفاء معمكمات قد تضر بمكقؼ الطرؼ المقرب مف سياسة الصحيفة، حيث 
تبيف لمباحث مف خبلؿ دراستو التحميمية، أف صحيفة الحياة الجديدة لـ تستعرض أم مادة 

بالنسبة صحفية حكؿ أم اعتقاؿ سياسي في الضفة الغربية ككذلؾ فعمت صحيفة فمسطيف 
 لقطاع غزة.

فيما جاء عدـ اعتماد التنكع في الفنكف الصحفية الفتان، كىذا يدؿ عمى مباشرة الطرح مف خبلؿ 
فف الخبر كالتقرير الصحفي كالمقاؿ الصحفي، كىذا ما تبيف لمباحث مف خبلؿ دراستو التحميمية، 

برية، فيما اعتمدت حيث اعتمدت صحيفة الحياة الجديدة عمى المقاالت أكثر مف الفنكف الخ
فمسطيف عمى الفنكف الخبرية عمى حساب المقاالت، في ظؿ غياب فنكف أخرل مثؿ القصة 
كالتحقيؽ كالمقابمة كالصكرة الصحفية، كمردٌّ ذلؾ لطبيعة المعالجة اإلعبلمية لدل الصحؼ 

 الفمسطينية التي تعتمد معالجة القضايا السياسية عبر فنكف خبرية محددة.
 

 تطكير: مقترحات ال -ٓ
 القضايا الكطنيةيكضح مقترحات المبحكثيف لتطكير دكر الصحؼ الفمسطينية في معالجة  :(ِٖ.ّجدكؿ )

 % ؾ مقترحاتال
المعالجة مينية كقائمة عمى المصمحة المجتمعية كمنطمقة مف 

 ّ.ُٕ ٕٖ المسئكلية الكطنية كاألخالقية

 ٓ.ُٔ ٕٓ اـاالنقس قضيةضركرة االعتماد عمى كتاب مستقميف في تحميؿ 
 ٕ.ٓٓ ٖٔ شمكلية المعالجة كعدـ اقتصارىا عمى أكقات معينة
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 % ؾ المقترحات
 ٔ.ُٓ ّٔ التركيز عمى بحث حمكؿ لممشكمة بدؿ االكتفاء بالتعمؽ في تفاصيميا

 (ُِِ)ف= 
تشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف أبرز المقترحات لتطكير دكر الصحؼ الفمسطينية في معالجة 

أف تككف المعالجة مينية كقائمة عمى المصمحة المجتمعية كمنطمقة مف  القضايا الكطنية
% حيث جاءت في المرتبة األكلى، يمييا ضركرة ّ.ُٕالمسئكلية الكطنية كاألخبلقية بنسبة 

%، كجاء شمكلية المعالجة ٓ.ُٔاالنقساـ بنسبة  قضيةاالعتماد عمى كتاب مستقميف في تحميؿ 
%، كفي المرتبة الرابعة أف يتـ التركيز عمى ٕ.ٓٓة بنسبة كعدـ اقتصارىا عمى أكقات معين

 %. ٔ.ُٓبحث حمكؿ لممشكمة بدؿ االكتفاء بالتعمؽ في تفاصيميا بنسبة 
كيرل الباحث أف تغميب المعايير المينية القائمة عمى المصمحة الكطنية كالمسئكلية االجتماعية 

لمقضايا الكطنية كعمى رأسيا قضية مية ميـ جدان مف أجؿ تقكيـ معالجة الصحؼ الفمسطينية اليك 
، لما تشكمو ىذه القضية مف مس مباشر بحاضر كمستقبؿ القضية الفمسطينية، ككذلؾ االنقساـ

فإف االعتماد عمى كتاب مستقميف يضمف تحقيؽ التكازف المطمكب في عرض كجيات النظر 
ا شمكلية المعالجة المختمفة إلى جانب تعددىا كعدـ اقتصارىا عمى لكف كاتجاه كاحد، أم

المطمكبة فيي تحقؽ تثبيتا لمفاىيـ في كعي الجميكر تؤدم إلى تحسيف ثقافة الكحدة في كجو 
ثقافة االنقساـ، يضاؼ إلى ذلؾ أف عرض الحمكؿ كالتركيز عمييا أكثر مف عرض المشكمة 

عرض كتفاصيميا، يدفع باتجاه حؿ المشكمة أكثر كال يستفز الجميكر مف خبلؿ التركيز عمى 
 تفاصيؿ المشكمة.
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 المبحث الثالث:
 مناقشة فركض الدراسة

 الفرض األكؿ:
بيف درجة ثقة  ،َٓ.َة تكجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل دالل

المبحكثيف في معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية االنقساـ كاتجاىاتيـ نحك ىذه 
 الصحؼ.
يف درجة ثقة المبحكثيف في معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية يكضح العالقة ب :(ِٗ.ّجدكؿ )

 االنقساـ كاتجاىاتيـ نحك ىذه الصحؼ

العبلقة بيف درجة ثقة المبحكثيف في 
معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية 

 االنقساـ كاتجاىاتيـ نحك ىذه الصحؼ

الداللة  قيمة ر
 الداللة اإلحصائية

 القةيكجد ع َََ.َ ّٕٓ.َ
الختبار ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار بيرسكف لقياس العبلقة، كتبٌيف صحة الفرض القائؿ 
بكجكد عبلقة ارتباطية طردية )إيجابية( بيف درجة ثقة المبحكثيف في معالجة الصحؼ 
الفمسطينية اليكمية لقضية االنقساـ كاتجاىاتيـ نحك ىذه الصحؼ، حيث بمغت قيمة معامؿ 

كىي أقؿ  َََ.َ، كىي درجة متكسطة، كما كبمغت قيمة الداللة اإلحصائية ّٕٓ.َاالرتباط 
. كىذا يعني أنو كمما ازدادت درجة الثقة كمما ازداد التكجو اإليجابي لممبحكثيف نحك َٓ.َمف 

 ىذه الصحؼ.
كيرل الباحث أف ثبكت صحة ىذا الفرض تدٌؿ عمى تأثير التصكرات المسبقة، في تحديد 

بحكثيف نحك الصحؼ، بما في ذلؾ ثقتيـ بمضامينيا في معالجة قضية االنقساـ، اتجاىات الم
كيعتبر الباحث أف ليذا األمر داللة سمبية متعمقة بإمكانية تمرير سياسات إعبلمية محٌددة مف 
المنابر اإلعبلمية اعتمادان عمى ثقة الجميكر بيا، عممان أف المبحكثيف في ىذه الحالة ىـ نخبة 

 مف المفترض أنيـ أكثر كعيان مف عامة الجميكر.المجتمع، ك 
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 الفرض الثاني:

، بيف درجة ثقة َٓ.َتكجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
المبحكثيف في معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية االنقساـ كدرجة متابعتيـ ليذه 

 .القضية
ثقة المبحكثيف في معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية يكضح العالقة بيف درجة  :(َّ.ّجدكؿ )

 االنقساـ كدرجة متابعتيـ ليذه القضية

العبلقة بيف درجة ثقة المبحكثيف في 
معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية 

 االنقساـ كدرجة المتابعة ليذه القضية

الداللة  قيمة ر
 الداللة اإلحصائية

 يكجد عالقة َََ.َ ُْٓ.َ
الختبار ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار بيرسكف لقياس العبلقة، كقد تبٌيف صحة الفرض 
القائؿ بكجكد عبلقة ارتباطية طردية )إيجابية(، بيف درجة ثقة المبحكثيف في معالجة الصحؼ 
 الفمسطينية اليكمية لقضية االنقساـ كدرجة المتابعة ليذه القضية في الصحؼ، حيث بمغت قيمة 

كىي  َََ.َ، كىي درجة متكسط كما كبمغت قيمة الداللة اإلحصائية ُْٓ.َمؿ االرتباط معا
، كىذا يعني أنو كمما ازدادت درجة الثقة كمما ازادت درجة المتابعة لممبحكثيف َٓ.َأقؿ مف 

 ليذه القضايا في الصحؼ.
ة تؤدم إلى كيرل الباحث أف سبب ذلؾ يعكد لتأثير مستكل المتابعة، حيث إف زيادة المتابع

 إقناع القارئ حتى كلك بشكؿ بطيء بمضاميف المعالجة اإلعبلمية.
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 الفرض الثالث:
، بيف ترتيب صحؼ َٓ.َتكجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 

 الدراسة لقضايا االنقساـ كترتيب أكلكياتيا لدل المبحكثيف.
 لدراسة لقضايا االنقساـ كترتيب أكلكياتيا لدل المبحكثيفيكضح العالقة بيف ترتيب صحؼ ا :(ُّ.ّجدكؿ )

 القضايا
 الصحؼ المبحكثيف

 الداللة قيمة ر
 نسبة ؾ نسبة ؾ

 ْ.ِٓ ّْ ٖ.َِ ّٖ حككمة التكافؽ

َ.َُٔ َ.ُْٓ 

 ّ.ٓ ٗ ّ.ُِ ّٗ االعتقاالت السياسية
 ٓ.ٔ ُُ ٓ.ُُ ُِ جمسات المصالحة

 ّ.ٓ ٗ ٔ.ُِ ِّ المكظفيف
 ُ.ٕ ُِ ٔ.ُ ّ ات العامةالحري

 ٓ.ٔ ُُ ِ.ِ ْ التصريحات المتبادلة
 ُ.ْ ٕ ْ.ْ ٖ أزمة الكيرباء

 ّ.ٖ ُْ ٓ.َ ُ دكلة غزة
 ٓ.ٔ ُُ ٓ.َ ُ ضريبة التكافؿ

 ٗ.ٓ َُ ُ.ُ ِ مفاكضات حماس مع إسرائيؿ
 ٕ.ْ ٖ ِ.ِ ْ االنتخابات
 َ.ّ ٓ ِ.ِ ْ التشريعي

 َ.ّ ٓ ٔ.ُ ّ قرارات حككمية
 ٔ.َ ُ ٖ.ّ ٕ قطاع الخدمات

 ٕ.ٕ ُّ ٕ.ُّ ِٓ أخرل 
الختبار ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار بيرسكف لقياس العبلقة، كقد تبٌيف عدـ صحة 
الفرض القائؿ بكجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بيف ترتيب صحؼ الدراسة 

 َُٔ.َالمبحكثيف، حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط لقضايا االنقساـ كترتيب أكلكياتيا لدل 
. كىذا يعني أف ترتيب صحؼ َٓ.َكىي أكبر مف  ُْٓ.َكبمغت قيمة الداللة اإلحصائية 

 الدراسة لقضايا االنقساـ يختمؼ عف ترتيب أكلكياتيا لدل المبحكثيف.
اإلعبلـ عمى كمف المعركؼ أف نظرية ترتيب األجندة، تشير إلى ترتيب المكضكعات في كسائؿ 

يظير االختبلؼ  ، كىنا(ُ): "مجمكعة مف المكضكعات، عادة بككف ترتيبيا حسب أىميتيا"أنيا

                                                           

(ُ) Watson, Media communication: An Introduction  p.ُّٖ 
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تقدـ مكضكع دكلة غزة  الباحثفي مستكل األىمية بيف صحيفتي الدراسة كالمبحكثيف، كييعزم 
ة لرغبة صحيفة الحياة الجديدانعدامو لدل المبحكثيف، لدل صحيفة الحياة الجديدة، مقابؿ 

بتصدير المكضكع، في مقابؿ عدـ اكتراث المبحكثيف بو لعدـ تصديقيـ ليذا االدعاء، في مقابؿ 
ىذا تقٌدـ مكضكع الكيرباء لدل المبحكثيف تحت كطأة معايشتيـ لتفاصيمو كاشتداده في الفترة 
 الزمنية لمدراسة الميدانية، كذات األمر ينطبؽ عمى مكضكع معبر رفح، كالمصالحة المجتمعية.

كيرل الباحث أف ذلؾ ييؤشِّر إلى أف ترتيب أجندة الصحؼ الفمسطينية نابعه مف اتجاىاتيا 
 قضاياالسياسية كليس مف معايشة حقيقية لقضية االنقساـ، فيما يعتقد الباحث أف ترتيب 

 االنقساـ لدل المبحكثيف أكثر دقة مف كاقع معايشتيـ الحية لمقضية.
ـ التأثير المأمكؿ مف ًقبؿ الصحؼ عمى المبحكثيف، كىذا يؤشر حسب ظٌف الباحث أف حج

، كبذلؾ يمكف الخمكص ساؽ أك حتى تقارب أجندات الطرفيفييعتبر تأثيران ضئيبلن بدليؿ عدـ ات
إلى أف درجة تأثير الصحؼ الفمسطينية اليكمية في النخبة الفمسطينية ضئيمةه كال ترقى لدرجة 

 المساىمة في ترتيب اىتماماتيـ.
 

 لرابع:الفرض ا
، في درجة متابعة المبحكثيف َٓ.َتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 

لقضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية كفقا لمتغيراتيـ الديمكغرافية )النكع، العمر، 
 .المؤىؿ العممي، المحافظة، طبيعة العمؿ، التأييد السياسي(

 الفركض الفرعية، كىي:كىذا الفرض ينقسـ إلى مجمكعة مف 
، في درجة متابعة المبحكثيف َٓ.َتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -ُ

 لقضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية كفقان لمنكع االجتماعي.
(: يكضح الفركؽ في درجة متابعة المبحكثيف لقضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية ِّ.ّجدكؿ )

 فقا لمنكع االجتماعيك 

االنحراؼ  المتكسط العدد النكع
 المعيارم

الداللة  قيمة ت
 اإلحصائية

 الداللة

 ُّٓ.ُ ٔٔ.ّ ُُٔ ذكر
 غير داؿ ْٔٔ.َ -ُّٕ.َ

 َْٖٗ. ََ.ْ ٔ أنثى
، كقد بٌيف عدـ صحة الفرض لمعينات المستقمة tاختبار الختبار ىذا الفرض استخدـ الباحث 

ات داللة إحصائية بيف درجة متابعة المبحكثيف لقضية االنقساـ في القائؿ بكجكد فركؽ ذ
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 ْٔٔ.َكالداللة اإلحصائية  ُّٕ.َ-كالنكع حيث بمغت قيمة ت الصحؼ الفمسطينية اليكمية 
  .َٓ.َىي أكبر مف ك 

كيرل الباحث منطقية ىذه النتيجة، حيث أف صحؼ الدراسة ىي صحؼ يكمية منٌكعة كتتناكؿ 
ياتية الجادة كالخفيفة، كليست متخصصة بجنًس محدد، أك ذات مضاميف كافة المكاضيع الح

 متخصصة.
 
، في درجة متابعة المبحكثيف َٓ.َتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -ِ

 لقضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية كفقا لمعمر.
االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية  (: يكضح الفركؽ في درجة متابعة المبحكثيف لقضيةّّ.ّجدكؿ )

 كفقا لمعمر

االنحراؼ  المتكسط العدد النكع
الداللة  قيمة ؼ المعيارم

 الداللة اإلحصائية

سنة َّأقؿ مف   ٔ ّ.ّٖ .ّٖٗ 

 غير داؿ َُٖ.َ ْٓٓ.ٖ
سنة َْالى أقؿ مف  َّمف   ٓٓ ّ.ِْ ُ.ِّْ 
سنة َٓالى أقؿ مف  َْمف   ْٓ ّ.ٕٖ .ِٕٗ 

ة فأكثرسن َٓ  ُٔ ْ.ُٗ ُ.َُٗ 
 ُِْ.ُ ٕٔ.ّ ُِِ المجمكع

، كقد بٌيف عدـ صحة الفرض لمعينات المستقمة Fاختبار الختبار ىذا الفرض استخدـ الباحث 
القائؿ بكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة متابعة المبحكثيف لقضية االنقساـ في الصحؼ 

كىي أكبر  َُٖ.َكالداللة اإلحصائية  ْٓٓ.ٖيمة ؼالفمسطينية اليكمية كالعمر حيث بمغت ق
 .َٓ.َمف 
، ككف المبحكثيف يشترككف في نطاؽ عمرم محدد، كىي فئة ىذه النتيجةمنطقية بالباحث  يعتقدك 

البالغيف، كبالتالي يشترككف في خصائص كاىتمامات متقاربة، كذلؾ فإف الصحؼ الفمسطينية 
نم ا صحؼ يكمية تناقش القضايا الحياتية دكف انحياز اليكمية، تعتبر صحفان غير متخصصة، كا 

 لمكضكعات تيـ عمر محدد بعينو.
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، في درجة متابعة المبحكثيف َٓ.َتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -ّ

 لقضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية كفقا لممؤىؿ العممي.
ة المبحكثيف لقضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية (: يكضح الفركؽ في درجة متابعّْ.ّجدكؿ )

 كفقا لممؤىؿ العممي

االنحراؼ  المتكسط العدد العمر
الداللة  قيمة ؼ المعيارم

 الداللة اإلحصائية

 َٕٕ.ُ َْ.ّ ْٕ بكالكريكس فأقؿ

 غير داؿ َٓٗ.َ ِٕٗ.ٓ
 ُّٖ.ُ َٖ.ّ ُٔ ماجستير
 َُٗ.ُ ََ.ْ ُْ دكتكراة

 ُِْ.ُ ٕٔ.ّ ُِِ المجمكع
، كقد بٌيف عدـ صحة الفرض لمعينات المستقمة tاختبار الختبار ىذا الفرض استخدـ الباحث 

القائؿ بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة متابعة المبحكثيف لقضية االنقساـ في 
صائية ، كالداللة اإلحِٕٗ.ٓالصحؼ الفمسطينية اليكمية كالمؤىؿ العممي حيث بمغت قيمة ؼ

 .َٓ.َكىي أكبر مف  َٓٗ.َ
كيرل الباحث بأٌف ذلؾ يعكد لككف المبحكثيف ينتمكف لمستكل فكرم متقارب، حتى مع اختبلؼ 

ة اعتمد عمى خبرتيـ في مستكل شياداتيـ األكاديمية، ألف عممية اختيارىـ لمعينة االستقصائي
 مجاالتيـ.

في درجة متابعة المبحكثيف  ،َٓ.َتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -ْ
 لقضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية كفقا المحافظة.

(: يكضح الفركؽ في درجة متابعة المبحكثيف لقضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية ّٓ.ّجدكؿ )
 كفقا لممحافظة

االنحراؼ  المتكسط العدد النكع
الداللة  قيمة ؼ المعيارم

 داللةال اإلحصائية

 َِٔ.ُ ََ.ْ َِ الشماؿ

 غير داؿ َٓٗ.َ َْٗ.ٗ

 ُّٗ.ُ ٕٓ.ّ ٗٔ غزة
 ِٕٗ.َ ٖٕ.ّ ٗ الكسطى

 َِٕ.ُ ُْ.ّ ُْ خاف يكنس
 ّٖٕ.َ َُ.ّ َُ رفح

 ُِْ.ُ ٕٔ.ّ ُِِ المجمكع
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، كقد بٌيف عدـ صحة الفرض لمعينات المستقمة Fاختبار الختبار ىذا الفرض استخدـ الباحث 
ائؿ بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة متابعة المبحكثيف لقضية االنقساـ في الق

كالداللة اإلحصائية  َْٗ.ٗالصحؼ الفمسطينية اليكمية كالمحافظة حيث بمغت قيمة ؼ 
 .َٓ.َكىي أكبر مف  َٓٗ.َ

 
، في درجة متابعة المبحكثيف َٓ.َتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -ٓ

 ية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية كفقا لطبيعة العمؿ.لقض
(: يكضح الفركؽ في درجة متابعة المبحكثيف لقضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية ّٔ.ّجدكؿ )

 كفقا لطبيعة العمؿ

االنحراؼ  المتكسط العدد النكع
 المعيارم

الداللة  قيمة ؼ
 اإلحصائية

 الداللة

 ِٓٔ.ُ ٕٔ.ّ ِْ أكاديمي

 غير داؿ ُّٓ.َ َِٔ.ُ
 ْٗٗ.َ ِٕ.ّ ْٕ سياسي
 ُُِ.ُ ْٖ.ّ ّّ إعبلمي

 ُِْ.ُ ٕٔ.ّ ُِِ المجمكع
، كقد بٌيف عدـ صحة الفرض لمعينات المستقمة Fاختبار الختبار ىذا الفرض استخدـ الباحث 

النقساـ في القائؿ بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة متابعة المبحكثيف لقضية ا
كالداللة اإلحصائية  َِٔ.ُالصحؼ الفمسطينية اليكمية كطبيعة العمؿ، حيث بمغت قيمة ؼ 

لمعينات  Fكلدراسة الفركؽ اإلحصائية تـ استخداـ اختبار  ،َٓ.َكىي أكبر مف  ُّٓ.َ
 .المستقمة

ال االنقساـ، بالنسبة لكؿ أطياؼ المجتمع، ك  قضيةكيرل الباحث أف سبب ذلؾ يعكد ألىمية 
 يقتصر االىتماـ بو عمى فئة معينة.
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، في درجة متابعة المبحكثيف َٓ.َتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -ٔ
 لقضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية كفقا لمتأييد السياسي.

الفمسطينية اليكمية (: يكضح الفركؽ في درجة متابعة المبحكثيف لقضية االنقساـ في الصحؼ ّٕ.ّجدكؿ )
 كفقا لمتأييد السياسي

االنحراؼ  المتكسط العدد النكع
 المعيارم

الداللة  قيمة ؼ
 اإلحصائية

 الداللة

 ُِٔ.ُ ٔٔ.ّ ّٓ فتح

 داؿ ََُ.َ َّْ.ُٖ

 َْْ.ُ ْْ.ّ ِٓ حماس
 ُِِ.ُ َُ.ّ ُِ الجياد اإلسبلمي
 َْٖ.ُ ِٗ.ّ ُِ الجبية الشعبية

 ْْٗ.َ َُ.ْ ُِ المستقمكف
 ّٓٓ.َ َٓ.ْ ٖ فدا

 ُِْ.ُ ٕٔ.ّ ُِِ المجمكع
، كقد بٌيف صحة الفرض القائؿ لمعينات المستقمة Fاختبار الختبار ىذا الفرض استخدـ الباحث 

بكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة متابعة المبحكثيف لقضية االنقساـ في الصحؼ 
 ََُ.َكالداللة اإلحصائية  َّْ.ُٖحيث بمغت قيمة ؼ  الفمسطينية اليكمية كالتأييد السياسي

، ك كانت الفركؽ لصالح فدا ثـ المستقمكف يمييما الجبية الشعبية بكسط َٓ.َكىي أقؿ مف 
 ( عمى التكالي.ِٗ.ّ، َُ.ْ،  َٓ.ْحسابي )

د كيرل الباحث أف مجيء فركؽ المتابعة لصالح فدا ثـ المستقمكف ثـ الجبية الشعبية، عائده ألعدا
المبحكثيف المنتميف ليذه الفئات، حيث أف عددىـ القميؿ في العينة ساىـ في ارتفاع معدؿ 

 متابعتيـ لمصحؼ الفمسطينية اليكمية.
، جيده كمناسب ٕٔ.ّكما يعتبر الباحث أف متكسط متابعة المبحكثيف لمصحؼ كالبالغ 

 لممبحكثيف، نظران لطبائع مينيـ، كانشغاالتيـ الحياتية كظركفيـ.
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 المبحث الرابع
 خالصة نتائج الدراسة كتكصياتيا

 
 أكالن: خالصة نتائج الدراسة التحميمية:

%، تبله ٕ.ِْتصٌدر الخبر الفنكف الصحفية مف حيث االستخداـ كحاز عمى نسبة  -ُ
%، فيما غاب استخداـ فف ٓ.ُِ%، ثـ المقاؿ بأنكاعو بنسبة ٓ.ّّالتقرير بنسبة 

المستقمة كالقصة الصحفية، كىذا يعتبر تقصيران مف التحقيؽ الصحفي كالصكرة الصحفية 
جية مسئكلي التحرير الذيف يتكٌجب عمييـ تعميؽ المعالجة عبر الفنكف الصحفية األكثر 

 تعقيدان مف الخبر كالتقرير.
جاءت حككمة التكافؽ أكالن بيف قضايا االنقساـ في صحيفتي الدراسة، حيث حازت عمى  -ِ

تبلىما جمسات المصالحة بنسبة  %،ٔ.ُّية بنسبة %، ثـ االعتقاالت السياسَ.ِّ
%، كاستحكذت حككمة التكافؽ عمى ىذه النسبة العالية نظران ألىمية دكرىا، ُ.ٗ

 ـ.ََِٕخصكصان أكؿ حككمة تكافؽ منذ عاـ 
بنسبة  لمكضكعات قضية االنقساـ في فئة المصادر الصحفية، تقٌدـ المصدر المجيكؿ  -ّ

%، أما المصادر ُ.ُِ%، ثـ الكتاب بنسبة ٗ.ِِ%، تبله المراسؿ بنسبة ّ.ِْ
% في ٔ.ّْاألكلية فقد اعتمدت صحيفتا الدراسة عمى حماس كمصدر أكلي بنسبة 

%، فيما غاب ٕ.ُٓ%، ثـ فتح بنسبة ُ.ُٕالمرتبة األكلى، ثـ الفصائؿ بنسبة 
 االعتماد عمى المصادر اإلسرائيمية كالدكلية تقريبان.

%، ثـ الصفحات األكلى ُ.ٕٕة بنسبة عالية بمغت تـ استخداـ الصفحات الداخمي -ْ
 %.ٖ.ُ%، كأخيران الصفحة األكلى بنسبة ُ.ّ%، ثـ الصفحة األخيرة ُ.ُٖكالداخمية 

%، ثـ العناكيف العمكدية َ.ِٓاعتمدت صحيفتا الدراسة عمى العناكيف الممتدة بنسبة  -ٓ
 %.ّ.ُسبة %، ثـ المانشيت بنُ.َُ%، ثـ العناكيف العريضة بنسبة ٔ.ّٔبنسبة 

%، ثـ ّ.ْٖاالنقساـ بنسبة  قضايااستخدمت صحيفتا الدراسة الصكر في معالجة  -ٔ
%، كىي نسبه منخفضة، كتقمؿ مف ّ.ُُ%، ثـ األرضيات بنسبة ٖ.ُّاإلطارات 

إبداع اإلخراج الصحفي المستخدـ في معالجة القضية، فيما تقدمت الصكر الشخصية 
%، ثـ الخبرية بنسبة ٖ.ّْزت عمى نسبة عمى بقية أنكاع الصكر الصحفية، حيث حا

 %.ٖ.ٔ%، كأخيران الصكر المكضكعية بنسبة ٔ.ٗ%، تبلىما الرسكـ بنسبة ٕ.ّٗ
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 نتائج الدراسة الميدانية.خالصة ثانيان: 
% مف النخبة الفمسطينية ال يتابعكف الصحؼ الفمسطينية اليكمية، مقابؿ ٕ.ْٔتبيف أٌف  -ُ

نظران لكجكد بدائؿ أخرل أكثر تكفران كأسيؿ في % يتابعكنيا، كىي نسبة منخفضة ّ.ّٓ
 الكصكؿ إلييا.

كاف الحصكؿ عمى األخبار مف مصادر أخرل الدافع األكؿ لعدـ متابعة الصحؼ  -ِ
%، كحصؿ ٓ.ّٓ%، ثـ عدـ ثقة المبحكثيف بيا بنسبة ّ.ُٖالفمسطينية اليكمية بنسبة 

جتماعي كبديؿ أكؿ عف %، كجاءت مكاقع التكاصؿ االٔ.َِتأخرىا في نقؿ األخبار عمى 
%، ثـ المكاقع اإللكتركنية بنسبة ُ.ْٖالصحؼ الفمسطينية اليكمية لدل المبحكثيف بنسبة 

%، ثـ التمفزيكف بنسبة ٕ.ِّ%، تبلىما الخدمات اإلخبارية عبر المحمكؿ بنسبة ّ.ُٖ
 %،  كىذا يؤكد أٌف كسائؿ اإلعبلـ الحديثة أٌثرتٓ.ُِ%، كأخيران اإلذاعة بنسبة ِ.ِٔ

 بشكؿ الفت عمى اعتماد المبحكثيف عمى كسائؿ اإلعبلـ التقميدية. 
 %،ِ.ٕٔتبٌيف أف صحيفة فمسطيف ىي األكلى مف حيث المتابعة لدل المبحكثيف بنسبة  -ّ

%، ْ.ْٖ%، تبلىما القدس بنسبة ٖ.َٓثـ األياـ بنسبة  فيما يتعمؽ بقضية االنقساـ،
نسبة متابعي صحيفة فمسطيف عائده ككف  %، كازديادٗ.ِٕكأخيران الحياة الجديدة بنسبة 

المبحكثيف ينتمكف إلى محافظات قطاع غزة، كصحيفة فمسطيف ىي الصحيفة الفمسطينية 
االنقساـ  لقضايااليكمية الكحيدة الصادرة مف القطاع، كقد جاء ترتيب متابعة المبحكثيف 

%، ثـ ٓ.ّٖة %، ثـ صحيفة األياـ بنسبٗ.ّٔمكافقان حيث جاءت صحيفة فمسطيف بنسبة 
 %.ٕ.ِٖ%، ثـ الحياة الجديدة بنسبة ُ.ُّالقدس بنسبة 

 لمتابعة مكضكعات قضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية، أىـ دكافع المبحكثيف -ْ
كاف قراءة التحميبلت كالمكاد التفسيرية حكؿ المكضكع حيث جاء في المرتبة األكلى بنسبة 

%، يميو الدافع التعرؼ ْ.ْْؼ الصحيفة بنسبة % يمييا المساعدة في معرفة مكقْ.ٔٓ
%، بينما جاء قراءة مكاد الرأم تاليان بنسبة ٔ.ّٕعمى المقاالت حكؿ المكضكع بنسبة 

%، بينما جاء ٔ.ِٓاالنقساـ بنسبة  قضية%، ثـ التعرؼ عمى آخر التطكرات في ُ.ِٗ
 %.ْ.ّفي المرتبة األخيرة مؿء أكقات الفراغ بنسبة 

كانت جمسات  التي يتابعيا المبحكثكف في صحيفتي الدراسةلمتعمقة باالنقساـ أبرز القضايا ا -ٓ
% حيث جاءت في المرتبة األكلى، يمييا أزمة الكيرباء بنسبة َ.َٓالمصالحة بنسبة 

%، يمييا التصريحات المتبادلة بنسبة ٗ.ْٓ%، ثـ االعتقاالت السياسية بنسبة ٓ.ْٕ
%، ثـ كؿه مف ِ.ّٓثـ معبر رفح بنسبة  %،ٗ.ّٔ%، ثـ حككمة التكافؽ بنسبة ٕ.ّٕ
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%، كجاء تاليان الفعاليات الفصائمية بنسبة ّ.َّقرارات حككمية كالحريات العامة بنسبة 
%، كجاء كؿ مف المصالحة المجتمعية كقطاع ِ.ِٔ%، ثـ ردكد فعؿ شعبية بنسبة ٓ.ِٗ

 %.ٔ.ُ%، كأخيران التحريض اإلعبلمي بنسبة ٗ.ُّالخدمات بنسبة 
عالجة المكضكعات الخاصة بقضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية مف اتجاه م -ٔ

% مف كجية نظر المبحكثيف، بينما كانت ْ.ٕٓكجية نظر المبحكثيف، كاف سمبيان بنسبة 
% رأكا بأف االتجاه كاف إيجابيان، كىذا مؤٌشره عمى عدـ ُ.ُّ% كٓ.ِٗنسبة المحايد 

 االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية. قضايارضى مف قبؿ المبحكثيف تجاه مضاميف 
، فيما جاء الكزف النسبي لمعيار %ِ.ٓٔالتنكع كالتعدد بمغ جاء الكزف النسبي لمعيار  -ٕ

ككذلؾ جاء الكزف النسبي لمعيار  %َ.ٔٓثـ معيار المكضكعية  %،ِ.ٔٓالكفاية 
ف تقدير المبحكثيف %، كىي أكزاف نسبية متقاربة إلى حدو كبير، ما يعني أَ.ٓٓالشمكلية 

لمعايير المينية لدل الصحؼ الفمسطينية اليكمية متكسطه، كىك تقديره جيد نظران لحساسية 
 المكضكع.

مف إيجابيات معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية االنقساـ كانت زيادة الكعي بقضية  -ٖ
لمرتبة % حيث جاءتا في آ.ِٓاالنقساـ كالتعرؼ عمى مختمؼ كجيات النظر بنسبة 

%، ثـ إمكانية ّ.ّٗاألكلى، يمييما عرض المشكبلت كاآلثار الناجمة عف االنقساـ بنسبة 
%، بينما جاء في المرتبة الخامسة ٔ.ِْالتأثير عمى صناع القرار الفمسطيني بنسبة 

 %.َ.ُٖكاألخيرة الدعكة الى إنياء االنقساـ بنسبة 
قضية االنقساـ كانت التبعية الحزبية مف أبرز سمبيات معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية ل -ٗ

% حيث جاءت في المرتبة األكلى، يمييا التحيز َ.ٕٕحيث السياسة التحريرية بنسبة 
% ثـ استبعاد كجية النظر األخرل بنسبة ٗ.ْٓالكاضح كفقداف المكضكعية بنسبة 

الفنكف %، ثـ عدـ التنكع في ْ.ِٓ%، كجاء تاليان عدـ تكفر معمكمات كافية بنسبة ٓ.ْٕ
 %.ُ.ُّ%، كفي المرتبة السادسة الدعكة الى تعزيز االنقساـ بنسبة ُ.ِِالصحفية بنسبة 

 في ترتيب قضايا االنقساـ بيف صحيفتي عدـ كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية -َُ
كيعزك الباحث ذلؾ لتأثير السياسات التحريرية لدل صحيفتي الدراسة الدراسة كالمبحكثيف، 

ايا االنقساـ، كاعتبارىا المؤثر األىـ عمى طريقة معالجة الصحيفتيف لمقضية عمى طرح قض
 كليس معايشة الصحفييف ليا.

تبيف كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف درجة ثقة المبحكثيف في معالجة  -ُُ
 الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية االنقساـ كدرجة متابعتيـ ليذه القضية في الصحؼ. 
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 : تكصيات الدراسة:ثالثان 
تأتي ىذه التكصٌيات بعد إجراء الباحث لدراستيو التحميمية كالميدانية، كقد قسٌميا الباحث 

 إلى قسميف، كما يمي:
 تكصيات خاصة بالصحؼ الفمسطينية اليكمية. -ُ

عمى المعايير المينية خبلؿ تغميب المعايير السياسية كاالنتماءات الحزبية عدـ - أ
كذلؾ مف خبلؿ االلتزاـ بأسس المينة كالمكضكعية في ، ـمعالجة قضية االنقسا

 الطرح.
، دـ االكتفاء بكجية نظر كاحدة فقطعرض مجمؿ اآلراء حكؿ قضية االنقساـ، كع- ب

عبر عرض أكبر قدر ممكف مف اآلراء حتى لك كانت مخالفة لكجية نظر 
 الصحيفة.

في  التكسعكعدـ  الحمكؿ الممكنة كالمبادرات المطركحة لمخركج مف االنقساـ، طرح- ت
 عرض خمفيات كمجريات ما يؤدم إلى تفاقـ األزمة بدؿ المساىمة في حميا.

استخداـ الفنكف الصحفية المختمفة في معالجة قضية االنقساـ، كعدـ  في عيالتنك - ث
، حيث أف استخداـ فنكف المباشرة مثؿ الخبر كالتقرير فقطاالكتفاء بالفنكف الخبرية 
 ار كالكاريكاتير تساىـ في طرح المكضكع بعمؽ أكبر.صحفية مثؿ التحقيؽ كالحك 

 
 تكصيات خاصة بالنخبة الفمسطينية. -ِ
زيادة متابعة الصحؼ الفمسطينية اليكمية، فالكسائؿ األخرل ميمة لكنيا ال تيغني أبدان عف . أ

 متابعة الصحؼ الكرقية.
الحة، بناءن تصدير مكاقؼ إيجابية نحك قضية االنقساـ، كالحث عمى إتماـ المصااللتزاـ ب. ب

 عمى التأثير الحاصؿ مف خبلؿ مكاقفيـ كآرائيـ التي يستمع إلييا الجميكر.
زيادة مساحة المشاركة الفعمية لمنخبة في ممؼ االنقساـ، مف خبلؿ القياـ بدكرىـ في . ت

 قيادة الجميكر نحك ضركرة اتماـ المصالحة الفمسطينية
 

 



133 


 
 

 
 
 

 المصادر كالمراجع



139 


  المصادر كالمراجع
 : المصادر كالمراجع العربية:أكال

، مجمة جذكر االنقساـ الفمسطيني كمخاطره عمى المشركع الكطنيـ(. ََِٗأبراش، إبراىيـ. )
 (.ٖٕ)َِ، الدراسات الفمسطينية

البيعد القكمي لمقضية الفمسطينية: فمسطيف بيف القكمية العربية ـ(. ُٕٖٗأبراش، إبراىيـ، )
 ز دراسات الكحدة العربية. ، بيركت: مرككالكطنية الفمسطينية

حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس: جذكرىا، نشأتيا، فكرىا ـ(. َََِخالد، ) ،العمريف أبك
 ، القاىرة: مركز الحضارة العربية.السياسي

، مقاؿ منشكر عبر صحيفة االنقساـ كمسار الحريات العامةـ(. ََُِأبك رمضاف، محسف، )
 (.ِّٗٓاألياـ عدد )

، راـ اهلل: دركس مستقبمية حكؿ معالجة اإلعبلـ الفمسطيني لبلنقساــ(. َُُِد، )ضيير، فري أبك
 المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية.

، مكقع إلكتركني، ، تصريح صحفي(َُِٔيكليك، ُّ زياد ،عمرك أبك
PPٖhttps://goo.gl/fTt ـَُِٕ/ٖ/ٕ، تاريخ الزيارة. 

اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع اإللكتركنية في ـ(. َُِٓقكطة، محمكد ) أبك
)رسالة ماجستير  اإلسرائيمية: دراسة ميدانية-اكتساب المعمكمات عبر المفاكضات الفمسطينية

 غير منشكرة(، غزة: الجامعة اإلسبلمية.
داء الميني لمقائـ باالتصاؿ في تغطية العكامؿ المؤثرة عمى األـ(. َُِٓماضي، سمية ) أبك

، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، غزة: الجامعة قضية االنقساـ الفمسطيني: تحميمية كميدانية
 اإلسبلمية.

، )رسالة الخطاب الصحفي الفمسطيني نحك قضية المصالحةـ(. َُِْمزيد، رجاء ) أبك
 ماجستير غير منشكرة(، غزة: الجامعة اإلسبلمية.

دكر الصحؼ المصرية في تشكيؿ رأم الصفكة نحك القضايا العامة: ـ(. َُُِالسيد )بدير، 
 )رسالة دكتكراه غير منشكرة(، بنيا: جامعة بنيا. دراسة تحميمية كميدانية،

اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي ـ(. َُِٓبربخ، نضاؿ )
)رسالة  ،ةـ: دراسة ميدانيَُِْمى غزة عاـ إلسرائيمي عكمصدر لممعمكمات أثناء العدكاف ا

 ماجستير غير منشكرة(، غزة: الجامعة اإلسبلمية.

https://goo.gl/fTt8PP
https://goo.gl/fTt8PP
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اتجاىات النخبة المصرية تجاه المعالجة الصحفية لقضايا حقكؽ ـ(. َُِِبسيكني، محمد )
 ، )رسالة دكتكراه غير منشكرة(، القاىرة: جامعة حمكاف.اإلنساف

، تاريخ /QBKvKُhttps://goo.glمقاؿ صحفي،  (.ََُِايك، م ُٖ، )البطنيجي، عيادة
 ـ.َُِٕ/ٕ/ٖالزيارة 

، مركز الجزيرة الصحافة العربية: صراع البقاء كرىانات الرقمنةـ(. َُِٔبف السعكد، المعز، )
 لمدراسات.

 لؤلنباء، قع ككالة كفامك (، ََِٕيكليك، ُِ) بياف المجنة المركزية لحركة فتح،
https://goo.gl/ggtvFe ـ.َُِٕ/ٕ/ٔ، تاريخ الزيارة 

، اتفاؽ الشاطئ كمستقبؿ المصالحة الفمسطينية ـ(.َُِْ) (،ٕٔ)استراتيجي تقدير 
ikfhّٖhttps://goo.gl/ ـ. َُِٔ/ُِ/ِْ، تاريخ الزيارة 

كضع حقكؽ اإلنساف في مناطؽ السمطة الكطنية ـ(. ََِٕالتقرير السنكم الثالث عشر، )
 ـ(.ََِٕالمكتب اإلعبلمي لحركة حماس، ) ، الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف.الفمسطينية

: دار ، القاىرةكارثة فمسطيف: مذكرات عبد اهلل التؿ قائد معركة القدسـ(. ُٗٓٗالتؿ، عبد اهلل، )
 القمـ.

معالجة المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية لحركتي فتح كحماس ألزمة االنقساـ ـ(. َُِّجراد، مناؿ )
 ( غزة: جامعة األزىر.ةماجستير غير منشكر  رسالة) السياسي الفمسطيني: دراسة تحميمية

راسة دكر الصحؼ الفمسطينية اليكمية في معالجة قضايا الجريمة، دـ(. َُِٔجكدة، رنا، )
 (، غزة: الجامعة اإلسبلمية.ةماجستير غير منشكر  رسالة، )تحميمية كميدانية مقارنة

إشكاليات الفصؿ بيف السمطات في النظاـ السياسي ـ(. ََِٔحرب كأبك دية، جياد كأحمد، )
، راـ اهلل: االثتبلؼ مف أجؿ الفمسطينية )السمطة التنفيذية مؤسستا الرئاسة كمجمس الكزراء(

 مكاطف.-أماف كالمؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية-كالمساءلةالنزاىة 
 . القاىرة: عالـ الكتب.ُ، طبحكث اإلعبلـ: األسس كالمبادئـ(. ُٕٔٗحسيف، سمير )
. القاىرة: عالـ ِ، طدراسات في مناىج البحث العممي، بحكث اإلعبلــ(. ُٓٗٗحسيف، سمير )

 الكتب
. القاىرة: ُ. طعبلـ كالسياسية: دراسة في ترتيب األكلكياتكسائؿ اإلـ(. ُٔٗٗحمادة، بسيكني )

 دار نيضة الشرؽ لمطبع كالنشر كالتكزيع
. بيرزيت: معيد ُ، طخصكصية نشكء كتككيف النخبة الفمسطينيةـ(. ََِّخضر، حسف )

 إبراىيـ أبك لغد لمدراسات الدكلية

https://goo.gl/1QBKvK
https://goo.gl/ggtvFe
https://goo.gl/ggtvFe
https://goo.gl/83ikfh
https://goo.gl/83ikfh
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شاعة كأثرىا عمى التنمية اعتماد الصحافة الحزبية الفمسطينية عمى اال ـ(. ََِٗخمؼ، خمؼ )
)رسالة ماجستير غير  السياسية في الضفة الغربية كقطاع غزة: حركتا فتح كحماس نمكذجا

 منشكرة( نابمس: جامعة النجاح الكطنية.
حماس كالسمطة: مف يغير مف؟ _قراءة نقدية في تجربة حماس ـ(. َُِٖداككد، محمد، )

 اسات كاالستشارات.، بيركت: مركز الزيتكنة لمدر ُ، طكحككمتيا
الصراع السياسي الفمسطيني كأثره عمى حرية الصحافة في الضفة ـ(. َُُِداككد، محمكد )

)رسالة ماجستير غير منشكرة( غزة:  : دراسة مسحيةََِٕ -ََِٔالغربية كقطاع غزة 
 جامعة األزىر.

بحث )، لمطبكعةالصحافة اإللكتركنية كاحتماالت تأثيرىا عمى الصحؼ اـ(. ََِِالدلك، جكاد، )
 .(غير منشكر
. القاىرة: دار الفجر لمنشر ُ، طاالتصاؿ مفاىيمو كنظرياتو ككسائموـ(. ََِّدليك، فضيؿ )
 كالتكزيع.

استخدامات الصحافة اإللكتركنية كانعكاساتيا عمى الصحؼ الكرقية ـ(. ََِٗالرحباني، عبير، )
 : الجامعة األدرنية.، عمافة(ماجسستير غير منشكر  )رسالة، اليكمية في األردف

اعتماد الشباب الفمسطيني عمى صحافة الياتؼ المحمكؿ كقت ـ(. َُِٔرضكاف، سائد، )
 (، غزة: الجامعة اإلسبلمية.ةماجستير غير منشكر  رسالة، )االزمات

الخطاب الصحفي العربي إزاء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ ـ(. َُِٔزيارة، أمينة، )
 (، غزة: الجامعة اإلسبلمية.ةماجستير غير منشكر  رسالة، )مقارنة ـ، دراسة تحميميةَُِْ

ندكة بعنكاف: كضع حقكؽ اإلنساف في مناطؽ السمطة ـ(. َُِّسنيكرة، رندة كآخركف، )
 .الفمسطينية
، االتجاىات العالمية الحديثة لنظريات التأثير في الراديك كالتمفزيكفـ(. ُٗٗٗالسيد، أماني )

 (.ِِْ) ٔكث اإلعبلـ، القاىرة: جامعة القاىرة، كمية اإلعبلـ، المجمية المصرية لبح
، مركز البحكث كالدراسات اإلسبلميكف كاالنتخاباتـ(. ُٓٗٗسيمـ، جماؿ كمنصكر، )

 الفمسطينية، نابمس.
، مؤتمر اإلعبلـ (. كاقع اإلعبلـ الفمسطيني كمؤسساتو في ظؿ االنقساــَُِّشاىيف، لنا، )

 كاجية، كزارة اإلعبلـ.الفمسطيني كتحديات الم
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تقييـ النخبة لدكر كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية الحديثة في تشكيؿ ـ(. َُِِالشبؿ، مركة )
، دكرية إعبلـ الشرؽ األكسط، جكرجيا: جامعة كالية اتجاىات الرأم العاـ نحك الثكرة المصرية

 (. ٖجكرجيا، )
محركة السياسية في األصكؿ االقتصادية كاالجتماعية لـ(. ُٗٗٗشبيب، سميح، )

 ، راـ اهلل: كزارة الثقافة.ُْٖٗ-َُِٗفمسطيف:
 .)د.ف(: )د.ـ( ،التربية اإلعبلمية: كيؼ نتعامؿ مع اإلعبلــ(. َُِٔالشميمرم، فيد، )
، القاىرة: دار ُ، طالصحؼ النصفية ثكرة في اإلخراج الصحفيـ(. ُْٖٗصالح، أشرؼ، )

 الكفاء لمنشر كاإلعبلف.
، بيركت: مركز الزيتكنة ُ، طََِٕالتقدير االستراتيجي لعاـ ـ(. ََِٕصالح، محسف، )

 لمدراسات 
، بيركت: ََِٕ -ََِٔقراءة نقدية في تجربة حماس كحككمتيا:ـ(. ََِٕصالح، محسف، )

 مركز الزيتكنة لمدراسات
صراع اإلرادات: السمكؾ األمني لفتح كحماس كاألطراؼ ـ(. َُُِصالح، محسف،)

 بيركت: مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات. ،ََِٕ-ََِٔالمعنية:
 ،ُّٗٗ-ُْٗٗالكفاح المسمح البحث عف الدكلة كالحركة الكطنية ـ(. ََِِ) الصايغ، يزيد

 بيركت: مؤسسة الدراسات الفمسطينية.
 ،ُّٗٗ-ُْٗٗالكفاح المسمح البحث عف الدكلة كالحركة الكطنية ـ(. ََِِ) الصايغ، يزيد

 .ت الفمسطينيةبيركت: مؤسسة الدراسا
، بيركت: مركز الزيتكنة (. اآلثار االقتصادية لمحصار عمى قطاع غزةـََِٗ) ازمالصكراني، غ

 لمدراسات كاالستشارات.
، بيركت: مركز الزيتكنة (. اآلثار االقتصادية لمحصار عمى قطاع غزةـََِٗ) ازمالصكراني، غ

 لمدراسات كاالستشارات.
دكر كسائؿ اإلعبلـ في تشكيؿ اتجاىات النخبة ـ(. َُِْالصكفي خالد، كالبرييي، عمى )

( ٓ، )، مجمة رؤل االستراتيجيةاألكاديمية العربية في اليمف نحك الربيع العربي: دراسة ميدانية
ِّ-ٖٓ. 

)رسالة  اعتماد الصفكة الفمسطينية عمى كسائؿ اإلعبلـ أثناء األزماتـ(. ََِّالطيراكم، نبيؿ )
 اىرة: معيد البحكث كالدراسات العربية.ماجستير غير منشكرة(، الق
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 -ََِٔكسائؿ اإلعبلـ الفمسطيني كأثرىا في االنقساـ السياسي ـ(. ََِٗطكماف، أمؿ )
)رسالة ماجستير غير  : دراسة ميدانية عمى عينة مف طبلب جامعات قطاع غزةََِٗ

 منشكرة( غزة: جامعة األزىر.
. القاىرة: عالـ ِ، طلدراسات اإلعبلميةالبحث العممي في اـ(. َََِعبد الحميد، محمد )

 الكتب.
، بيركت: ُُْٗ-ُُّٖمقدمة في تاريخ فمسطيف الحديث:ـ(. ُّٖٗعبد العزيز، عكض، )

 .ُّٖٗالمؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، 
(. دكر المصادر في بناء تحيٌزات التغطية الصحفية حكؿ حصار ـَُِٓعبد الغفكر، ياسر، )

ماجستير غير  رسالة، )عينة مف الصحؼ الفمسطينية اليكمية غزة: دراسة كصفية عمى
 (، غزة: الجامعة اإلسبلمية.ةمنشكر 

استخداـ األخبار المجيٌمة في الصحؼ المصرية، دراسة لممضمكف ـ(. ََِٖعبد الفتاح، أميرة، )
 (، القاىرة: جامعة عيف شمس.ةماجستير غير منشكر  رسالة، )كالقائـ باالتصاؿ
تحميؿ المحتكل في بحكث اإلعبلـ: مف المحتكل الكٌمي إلى ـ(. ََُِمد )عبد المجيد، مح

 القاىرة: عالـ الكتب. ُ، طالتحميؿ في الدراسات الكيفية
انعكاسات الممارسة الصحفية في الصحؼ المصرية الخاصة عمى ـ(. َُُِعبد النبي، حسيف )

ماجستير غير )رسالة  اتجاىات النخبة في مصر نحك حرية الصحافة: دراسة مسحية
 منشكرة(، القاىرة: جامعة حمكاف.

، القاىرة: دار ُ. طنظريات اإلعبلـ كتطبيقاتيا العربيةـ(. ََِٖالعبد، عاطؼ، كالعبد، نيي )
 الفكر العربي 
(. استخدامات طمبة الجامعات العراقية لمصحافة اإللكتركنية كتأثيرىا عمى ـَُِِعبكد، آماؿ، )

 (.ّ) َِ، مة جامعة بابؿمج، بغداد: الصحافة الكرقية
الخطاب الصحفي الفمسطيني نحك قضية االستيطاف اإلسرائيمي في ـ(. َُِٔالعجمة، محمد، )

(، غزة: الجامعة ةماجستير غير منشكر  رسالة، )الضفة الغربية، دراسة تحميمية مقارنة
 اإلسبلمية.

: دار الطميعة ، بيركتُْٖٗ-ُُٕٗالمقاكمة العربية في فمسطيف:ـ(. َُٕٗعمكش، ناجي، )
 لمطباعة كالنشر.

 ، عكا: مؤسسة األسكار.ُْٖٗ-ُُٕٗالعربية في فمسطيف:ـ(. المقاكمة ُٕٗٗعمكش، ناجي، )
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، راـ اهلل: مركز راـ ُ، طالصحافة الفمسطينية ثبلث مطارؽ كسندانافـ(. ََُِالعمرم، كليد، )
 اهلل لدراسات حقكؽ اإلنساف.

)رسالة  ية الفمسطينية كأثرىا عمى الكحدة الكطنيةالنخب السياسـ(. َُِِعمير، ميسكف ) 
 ماجستير غير منشكرة(، نابمس: جامعة النجاح الكطنية.

في قطاع غزة كتأثيرىا عمى المشركع الكطني  ََِٕأحداث حيزاف ـ(. ََِٗعكدة، كفاح، )
(، نابمس: جامعة النجاح ةماجستير غير منشكر  رسالة، )الفمسطيني استراتيجيا كتكتيكيا

 كطنية.ال
دكر الصحؼ اليكمية الفمسطينية في تشكيؿ اتجاىات كمعارؼ الجميكر ـ(. َُِٓعكدة، نائؿ، )

(، غزة: ةماجستير غير منشكر  رسالة، )الفمسطيني نحك المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية
 الجامعة اإلسبلمية.

الفمسطينية  صراع الصبلحيات بيف فتح كحماس في إدارة السمطةـ(. ََِٖعيتاني، مريـ، )
 ، بيركت: مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات.ُ، طََِٕ-ََِٔ

ـ(. استخداـ النشطاء الفمسطينييف لكسائؿ اإلعبلـ الجديد في الدعكة َُِٓعيسى، طمعت )
 َِّ ُ( ُٕ) مجمة جامعة األزىر: سمسمة العمكـ اإلنسانيةإلنياء االنقساـ: دراسة ميدانية، 

- ِِٖ 
الصييكني: جذكر الصراع  –التحدم كاالستجابة في الصراع العربي ـ(. ََِٖفرسخ، عكني، )

 ، بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية.ُْٗٗ  - ُٕٗٗكقكانينو الضابطة، 
االنقساـ الفمسطيني في عيد االنتداب البريطاني كفي ظؿ السمطة ـ(. َُِِفضؿ، نعماف، )

 (، غزة: جامعة األزىر.ةماجستير غير منشكر  رسالة، )الكطنية الفمسطينية
كاقع الصفحات الرياضية في الصحؼ اليكمية الفمسطينية، دراسة ـ(. َُِٓالفميت، عبير، )
 (، غزة: الجامعة اإلسبلمية.ةماجستير غير منشكر  رسالة، )تحميمية ميدانية
ـ بشأف حظر القكة التنفيذية كميميشيات حركة حماس الخارجة ََِٕ( لسنة ْقرار بقانكف رقـ )
، تاريخ الزيارة zٖhttps://goo.gl/HXxN، معيد الحقكؽ في جامعة بيرزيت، عمى القانكف

 ـ.َُِٔ/ُِ/ُِ
د. ): (د.ف، )ُ، طعممية الحسـ في قطاع غزة، اضطرار ال اختيار (.ََِٕ) الكتاب األبيض

 (.ـ
 زة: دار بف خمدكف لمنشر كالتكزيع.، غُ، طحكؿ الرأم العاــ(. ََِِلبد، يكسؼ، )

 ـ.ََُِ/ٕ/ُّمبادرة الدكتكر حسف أبك حشيش، رئيس المكتب اإلعبلمي الحككمي، 

https://goo.gl/HXxN8z
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المجمة العربية لمعمـك ، قصكر النظرية في الدراسات اإلعبلميةـ(. ََِّالمبشر، محمد )
 (.ّٓ) ّٖ، الككيت: جامعة الككيت، اإلنسانية

 ، عٌماف: دار البداية ناشركف كمكزعكف.ُ، طالصحفيالتحقيؽ ـ(. َُِِمحمكد، عبير، )
العممية التشريعية كالرقابة البرلمانية خبلؿ فترة ـ(. َُِِالمركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، )
)تقرير غير منشكر(، غزة: كحدة التطكير  (،ََِٗ-ََِٕاألقساـ السياسي الفمسطيني )

 كالديمقراطية.
كالرقابة البرلمانية خبلؿ فترة العممية التشريعية ـ(. َُِِ، )المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف

)تقرير غير منشكر(، غزة: كحدة التطكير  (،ََِٗ-ََِٕقساـ السياسي الفمسطيني )النا
 كالديمقراطية.

مقررات اجتماع مجمس جامعة الدكؿ العربية عمى مستكل القمة، الدكرة العادية الرابعة كالعشركف، 
 .َُِّالدكحة، 

 ـ.ََِٗرات القمة العربية االقتصادية كالتنمكية كاالجتماعية في الككيت، مقر 
 . بيركت: دار الفكر المعاصر ُ، طعمـك االتصاؿ كالمجتمعات الرقميةـ(. ََِِ) فلايرمينا، 

لجنة التحقيؽ عف تقصير القكات المسمحة الفمسطينية في  الفمسطينية، تقريرمؤسسة الدراسات 
 .ََِٖ، ٕٓ-ْٕ( ُٗ، )يشيات الخارجة عف القانكف في غزةالتصدم النقبلب المم

 . القاىرة: دار الثقافة لمنشر كالتكزيعُ، طدراسات في عمـ النفسـ(. ُّٖٗمكسى، عبد اهلل )
، الحسـ العسكرم في غزة كاف دفاعان عف النفس (.ََِٕأكتكبر،  ِّ)نت، مكقع الجزيرة 

://goo.gl/WGtCgohttps ـ.َُِٔ/ُِ/ُ، تاريخ آخر زيارة 
 كثيقة الكفاؽ الكطني الفمسطيني (.ََِٔيكليك،  ِٖ) مكقع الجزيرة نت،

https://goo.gl/WfGCAC ـ.َُِٔ/ُِ/ُ، تاريخ آخر زيارة 
 سـ"نتيجة البحث عف كممة "الحمكقع المركز الفمسطيني لئلعبلـ، 

EAْhttps://goo.gl/WbB ـ.َُِٔ/ُِ/ُ، تاريخ آخر زيارة 
المستقمة تؤكد الدكر المصرم لتنفيذ الشخصيات  (.َُِٔمارس،  ُّ) مكقع دنيا الكطف،

 ـ.َُِٔ/ُِ/ُُآخر زيارة  ، تاريخqBNٓhttps://goo.gl/Wz المصالحة الفمسطينية
، Bٔatَhttps://goo.gl/c ركسيا تحضر لمؤتمر دكلي لمسبلـ، مكقع صحيفة الحياة الجديدة،

 ـ.َُِٕ/ُ/ِّتاريخ آخر زيارة 
، ميميشات حماس تختطؼ ككادر مف كزارة الصحةمكقع صحيفة الحياة الجديدة، 

CQpّhttps://goo.gl/Gn ـ.َُِٔ/ُُ/ِٓ، تاريخ الزيارة 

https://goo.gl/WGtCgo
https://goo.gl/WGtCgo
https://goo.gl/WfGCAC
https://goo.gl/WfGCAC
https://goo.gl/WbB4EA
https://goo.gl/WbB4EA
https://goo.gl/Wz5qBN
https://goo.gl/c0at6B
https://goo.gl/Gn3CQp
https://goo.gl/Gn3CQp
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حماس ال بديؿ عف الدكر المصرم صحيفة الرسالة،  (.َُِٓيكنيك،  ٖ) الرسالة،مكقع صحيفة 
 ـَُِٕ/ٔ/ِ، تاريخ الزيارة https://goo.gl/OٗFAْg إلتماـ المصالحة

حماس كفتح تكقعاف اتفاؽ مصالحة في  (.ََِٖمارس،  ِّ) ع صحيفة الشرؽ األكسط،مكق
 ـ.َُِٔ/ُِ/ُ، تاريخ آخر زيارة  WCmfKّhttps://goo.gl/A، صنعاء

، ََِٔشييد قسامي متأثران بجراحو في أحداث  (. َُِٓأغسطس، ِّ) مكقع فمسطيف اكنبليف،
Cْٔhttps://goo.gl/KIH ـ.َُِٕ/ُ/ٓ، تاريخ آخر زيارة 

قانكف إعبلمي جديد تسنو حماس يفجر  (.َُِّمارس،  ِّ) مكقع فمسطيف فمسطيف كطف،
آخر زيارة  ، تاريخhttps://goo.gl/aMTNyC، اعتراضات كانتقادات بيف الصحفييف

 ـ.َُِٔ/ُُ/ِٓ
 ،عباس مف قطر يؤكدكر مصر في أنياء االنقساـ الفمسطيني (.َُِٔأكتكبر،  ِٕ) مكقع فيتك،

https://goo.gl/iQluwO ـ.َُِٕ/ٓ/ِ، تاريخ آخر زيارة 
، تاريخ Uُhttps://goo.gl/AdBr ،الفصائؿ الفمسطينية تبدم تفاؤالن حذران مكقع قدس نت، 

 ـُِٕ/ّ/ِالزيارة 
، تاريخ الزيارة https://goo.gl/FٔYmَّـ(. نص اتفاؽ القاىرة، ََِٗمكقع مسارات، )

 ـ.َُِٔ/ُِ/ِْ
، تاريخ آخر زيارة BqPِٓhttps://goo.gl/a، نص إعبلف القاىرة ـ(.َُُِ) مكقع مسارات،

 ـ.َُِٔ/ُِ/ُ
، تاريخ الزيارة https://goo.gl/igُbeُـ(. نص إعبلف الدكحة،َُِِمكقع مسارات، )

 ـ.َُِٔ/ُِ/ِْ
، تاريخ الزيارة https://goo.gl/ّٖikfhـ(. نص اتفاؽ الشاطئ، َُِْمكقع مسارات، )

 ـ. َُِٔ/ُِ/ِْ
اكركبا اآلمر كالناىي بامر إنياء الحصار  (.َُِٔفبراير،  ِْ) مكقع ككالة الرأم لؤلنباء،

 ـ.َُِٔ/ُِ/ِٓ، تاريخ آخر زيارة /SfLDُhttps://goo.glِ،  كاالنقساـ
حككمة راـ اهلل فئكية كمف أسكأ الحككمات حماس:  (.َُِٔمايك،  ُٖ) مكقع ككالة الرأم،

 ـَُِٔ/ُُ/ِٓ، تاريخ آخر زيارة pِّhّhttps://goo.gl/C، الفمسطينية
 (.ََِٕيكنيك،  ُِ) مكقع ككالة كفا لؤلنباء، المجنة المركزية لحركة فتح،

https://goo.gl/ggtvFe ـ.َُِٕ/ٕ/ٗ، تاريخ الزيارة 

https://goo.gl/O9FA4g
https://goo.gl/A3WCmfK
https://goo.gl/KIH46C
https://goo.gl/KIH46C
https://goo.gl/aMTNyC
https://goo.gl/iQluwO
https://goo.gl/iQluwO
https://goo.gl/AdBr1U
https://goo.gl/F6Ym30
https://goo.gl/a52BqP
https://goo.gl/ig1be1
https://goo.gl/83ikfh
https://goo.gl/1SfLD2
https://goo.gl/C3h23p
https://goo.gl/ggtvFe
https://goo.gl/ggtvFe
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، تاريخ https://goo.gl/mhVVRَ، ، نتائج البحث عف كممة "االنقبلب"مكقع ككالة كفا لؤلنباء
 ـ.َُِٔ/ُِ/ُآخر زيارة 

جامعة الدكؿ العربية تتمنى التكفيؽ لحككمة الطكارئ  (.ََِٕيكنيك،  ُٕ) مكقع ككالة كفا،
 ـ.َُِٕ/ّ/ّتاريخ الزيارة  ،https://goo.gl/djAGTv الفمسطينية
أجندة اىتمامات المكاقع اإللكتركنية لمجيات المعنية بشئكف المرأة  ـ(.ََِّنصر، كساـ )
 (.ِ)ٗ: جامعة القاىرة كمية اإلعبلـ، ة لبحكث الرأم، القاىرةالمجمة المصري، المصرية

، مقاؿ منشكر، صحيفة األىراـ المصرية بتاريخ تكريط العرب كابتزاز الفمسطينييفىكيدم، فيمي، 
 .ُْْٖٕـ، العدد ََِٕ/ُُ/َِ

، بيركت: مركز حركة حماس كتشكيؿ الحككمة إدارة الممؼ األمنيـ(. ََِٕكليد، عمي، )
 لمدراسات. الزيتكنة

 
 ثانيا: المصادر كالمراجع األجنبية:

Watson, James (ََُِ). Media communication: An Introduction, 
California: wave land press (َُth ed) p.ُّٖ 

https://goo.gl/mhVVR0
https://goo.gl/djAGTv
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 الجامعػػػػػػة اإلسالميػػػػػة / غػػػػػػػػػػػػزة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالدراسػػػػػػػػػػػػات الػػػػػعميػػػػػػػػػػػ

 قسػػػػػػػػػػػـ الصحػػػػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 
 

 تحكيـ أداة بحث عممي
 الدكتكر/ة .................................................

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
حث الستكماؿ الحصكؿ عمى ىذه صحيفة استقصاء كاستبانة تحميؿ مضمكف، أعٌدىما البا

درجة الماجستير في قسـ الصحافة كاإلعالـ بالجامعة اإلسالمية بغزة، كالرسالة تحمؿ 
"اتجاىات النخبة الفمسطينية نحك معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية العنكاف: 

 دراسة تحميمية كميدانية لقضية االنقساـ"
حؼ الفمسطينية لقضية االنقساـ، ككذلؾ كتيدؼ الدراسة إؿ التعرؼ عمى طبيعة معالجة الص

 التعرؼ عمى تقييـ النخبة السياسية كاألكاديمية كاإلعالمية ليذه المعالجة.
مف أجؿ ذلؾ تـ إعداد ىاتيف األداتيف، لمكصكؿ إلى نتائج عممية مكثقة، كعميو يتقدـ الباحث 

ى درجة صحة بالشكر حاؿ اتسع كقتكـ لتحكيـ ىاتيف األداتيف، كضبطيما لمكصكؿ ألعم
 ممكنة.

 كلكـ كافر التقدير كاالمتناف
 

 الباحث/ إسالـ كائؿ بدر 
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 المبلحؽ

 استمارة تحميؿ مضمكف لصحيفة ...............

 ـ

 القضايا الفنكف الصحفية

خبر
تقرير 

قصة 
حديث 
 مقاؿ 

تحقيؽ
صكرة 
كاريكاتير 

 

جمسات المصالحة
فعاليات فصائمية 
ردكد فعؿ شعبية 
حككمة التكافؽ 
قرارات حككمية 
المصالحة المجتمعية 

 

الحريات العامة
االعتقاالت السياسية 

التصريحات المتبادلة 
 

أزمة الكيرباء
 

معبر رفح
قطاع الخدمات 

 

أخرل
 

عمكدم
افتتاحي 
تحميمي  
 

نقدم
يكميات 

 

ُ.                           
ِ.                           
ّ.                           
ْ.                           
ٓ.                           
ٔ.                           
ٕ.                           
ٖ.                           
ٗ.                           
َُ.                           
ُُ.                           
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 استمارة صحيفة االستقصاء

 
 

 الجػػامعػػػة اإلسػػالميػػة_غػػػػػزة

 عػمػػػػادة الػػدراسػػػػػات العػميػػػػػا

 كمية اآلداب_قسـ الصحػافة 

 
 

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

النخبة الفمسطينية  "اتجاىاتبيف أيديكـ صحيفة استقصاء تيدؼ إلى التعرؼ عمى 

، كتأتي ضمف رسالة نحك معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية االنقساـ"

ماجستير يعٌدىا الباحث الستكماؿ الحصكؿ عمى درجة الماجستير في قسـ الصحافة كاإلعبلـ 

 بالجامعة اإلسبلمية بغزة.

ـٌ إعداد ىذه االستبانة، مف أجؿ الكصكؿ إلى نتائج عممية مكث قة، كعميو يتقدـ كقد ت

الباحث بالشكر حاؿ اتسع كقتكـ لئلجابة عمى أسئمة ىذه االستبانة، عممان أف نتائج ىذه الدراسة 

 لف تستخدـ في غير أغراض البحث العممي.

 كلكـ كافر التقدير كاالمتناف
 

 الباحث

 إسالـ كائؿ بدر

 ـ َُِٕ-ىػ ُّْٖ
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 المحكر األكؿ: السمات الشخصية العامة:
 النكع: .ُ

 أنثى  □ر           ذك □
 العمر: .ِ

 سنة فأكثر  َٓ□سنة   َٓأقؿ مف -َْمف □سنة      َْأقؿ مف  -َّمف □سنة    َّأقؿ مف  □
 المؤىؿ العممي: .ّ

  دكتكراه □ ماجستير□  بكالكريكس فأقؿ □
 مكاف السكف حسب المحافظة: .ْ

نيكنس    محافظة خا □محافظة الكسطى      □محافظة غزة       □محافظة الشماؿ       □

 محافظة رفح    □
 طبيعة العمؿ: .ٓ

 إعبلمي□ سياسي               □ أكاديمي             □
 التأييد السياسي: .ٔ

   جياد إسبلمي □  حماس□   فتح□

  الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف□           الشعبية لتحرير فمسطيف    الجبية□
                             مستقؿ□  حركة األحرار□  المبادرة الكطنية□
 أحزاب أخرل: ....................................................................□

 الصحؼ الفمسطينية اليكمية: الثاني: متابعةالمحكر 
 ىؿ تتابع الصحؼ الفمسطينية اليكمية؟ .ٕ

 ال □   نعـ □
 اؿ كالذم يميو فقط،إذا كانت إجابتؾ )ال( فالرجاء اإلجابة عف ىذا السؤ   .ٖ

 ما أسباب عدـ متابعتؾ لمصحؼ الفمسطينية اليكمية؟

 عدـ الثقة بيا□عدـ تكفرىا     □تأخرىا في نقؿ األخبار□الحصكؿ عمى األخبار مف مصادر أخرل□

 أخرل، يرجى ذكرىا ...............................□
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 يكمية؟)يمكنؾ اختيار أكثر مف إجابة(ما الكسائؿ التي تتابعيا بدالن مف الصحؼ الفمسطينية ال .ٗ

 المكاقع اإللكتركنية□  اإلذاعة□  التمفزيكف□

الخدمات اإلخبارية عبر المحمكؿ □مكاقع التكاصؿ االجتماعي□
 إذا كانت إجابتؾ )نعـ(، فما معدؿ متابعتؾ لمصحؼ الفمسطينية اليكمية؟ .َُ

حسب □   مرة أسبكعيان □  عدة مرات أسبكعيا□  يكميا□
 الظركؼ

 ما الصحؼ الفمسطينية اليكمية التي تتابعيا؟ )يمكف اختيار أكثر مف إجابة(  .ُُ

 القدس□فمسطيف□   األياـ□  الحياة الجديدة□
 يمكنؾ اختيار أكثر مف إجابة(اليكمية؟ )ما دكافعؾ لمتابعة الصحؼ الفمسطينية  .ُِ

  متابعة التحميبلت كالتحقيقات المنشكرة□يمكنؾ الحصكؿ عمى أخر األخبار □
 ............خرل، يرجى ذكرىاأ□  سيكلة تكفرىا     □       متابعة المقاالت كمكاد الرأم □

 االنقساـ: قضايا الثالث: متابعةالمحكر 
 ما درجة متابعتؾ لممكضكعات التي تعالج قضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية؟ .ُّ

 منخفضة جدان  □نخفضة          م□متكسطة           □عالية      □عالية جدا         □
يمكف خالليا؟ )ما الصحؼ الفمسطينية اليكمية التي تتابع المكاضيع التي تعالج قضية االنقساـ مف  .ُْ

 اختيار أكثر مف إجابة( 

 القدس□فمسطيف□   األياـ□  الحياة الجديدة□
اليكمية؟ )يمكف اختيار  ما دكافعؾ لمتابعة المكاضيع التي تيعالج قضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية .ُٓ

 أكثر مف إجابة(

 قراءة التحميبلت كالمكاد التفسيرية حكؿ المكضكع□يمكنني مف معرفة مكقؼ الصحيفة ككجية نظرىا    □

 التعرؼ عمى المقاالت حكؿ المكضكع □قراءة مكاد الرأم  □

 االنقساـ      قضيةالتعرؼ عمى آخر التطكرات في  □ممئ أكقات الفراغ □
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يمكف اختيار أكثر مف اليكمية؟ )أبرز القضايا المتعمقة باالنقساـ كالتي تعالجيا الصحؼ الفمسطينية  ما .ُٔ
 إجابة(

 حككمة التكافؽ□ ردكد فعؿ شعبية□ الفعاليات الفصائمية□ جمسات المصالحة□

 الحريات العامة□ االعتقاالت السياسية□ المصالحة المجتمعية □  قرارات حككمي□
 قطاع الخدمات          □ معبر رفح         □        أزمة الكيرباء□ متبادلة    التصريحات ال □

 أخرل، يرجى ذكرىا ...............................□
 

 برأيؾ ما درجة اىتماـ الصحؼ الفمسطينية اليكمية بمعالجة قضية االنقساـ؟ .ُٕ

 منخفضة جدان  □       منخفضة   □متكسطة           □عالية      □عالية جدا         □
 برأيؾ ما أكثر صحيفة فمسطينية يكمية تيتـ بنشر مكاضيع تعالج قضية االنقساـ؟ .ُٖ

 القدس□فمسطيف□   األياـ□  الحياة الجديدة□
 ما درجة ثقتؾ بمضاميف المكاضيع التي تعالج قضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية؟ .ُٗ

 منخفضة جدان  □منخفضة          □طة           متكس□عالية      □عالية جدا         □
 

 برأيؾ ما درجة انحياز الصحؼ الفمسطينية اليكمية مف خالؿ معالجة قضية االنقساـ؟ .َِ

 غير متحيزة □منخفضة          □متكسطة           □عالية      □عالية جدا         □
 قساـ:االن قضايانحك  الفمسطينية المحكر الرابع: اتجاىات النخبة

ما درجة تأثير المكاضيع الخاصة بقضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية في اتجاىاتؾ نحك  .ُِ
 القضية؟

 منخفضة جدان  □منخفضة          □متكسطة           □عالية      □عالية جدا         □
 اليكمية؟ برأيؾ ما اتجاه معالجة المكاضيع الخاصة بقضية االنقساـ في الصحؼ الفمسطينية .ِِ
 إيجابي □محايد □سمبي□
ما تقييمؾ لمعايير المعالجة كالقيـ المينية لممكاضيع التي تعالج قضية االنقساـ في الصحؼ  .ِّ

 الفمسطينية اليكمية؟
 (.)عدـ تدخؿ األىكاء الشخصية أك الحزبية في المعالجة اإلخبارية :المكضكعية. أ
 منخفضة جدان  □منخفضة          □ متكسطة          □عالية      □عالية جدا         □
 )أف المعالجة تجيب عف كافة التساؤالت في ذىف القارئ(. الكفاية: . ب
 منخفضة جدان  □منخفضة          □متكسطة           □عالية      □عالية جدا         □
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 )أف المعالجة شاممة لجميع جكانب المكضكع(. الشمكلية:. ت
 منخفضة جدان  □منخفضة          □متكسطة           □  عالية    □عالية جدا         □
 )أف المعالجة تعرض كجيات نظر مختمفة حكؿ المكضكع(. التنكع كالتعدد:. ث
 منخفضة جدان  □منخفضة          □متكسطة           □عالية      □عالية جدا         □
 يمكف اختيار أكثر مف إجابة(االنقساـ؟ )ة . برأيؾ ما إيجابيات معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضيِْ

 إمكانية التأثير عمى صٌناع القرار الفمسطيني. □   زيادة الكعي بقضية االنقساـ.□
التعرؼ عمى مختمؼ كجيات النظر حكؿ □ عرض المشكبلت كاآلثار الناجمة عف االنقساـ.□

 القضية.
 .......................أخرل، يرجى ذكرىا ........□ .االنقساـالدعكة إلى تعزيز □
 يمكف اختيار أكثر مف إجابة(االنقساـ؟ ). برأيؾ ما سمبيات معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية ِٓ

 التحٌيز الكاضح كفقداف المكضكعية.□  التبعية الحزبية مف حيث السياسة التحريرية□
المستخدمة  عدـ التنكع في الفنكف الصحفية□   عدـ تكفر معمكمات أك كافية.□

 لممعالجة.
 .الدعكة إلى تعزيز االنقساـ□   استبعاد كجية النظر األخرل □
 أخرل، يرجى ذكرىا ...............................□

يمكف اختيار أكثر مف االنقساـ؟ )ما اقتراحاتؾ لتطكير دكر الصحؼ الفمسطينية في معالجة قضية  .ِٔ
 إجابة(

ضركرة االعتماد عمى كٌتاب مستقميف في تحميؿ □ ؿ أكقات معٌينة.شمكلية المعالجة كعدـ اقتصارىا ع □
 االنقساـ قضية
 أف تككف المعالجة مينية، كقائمة عمى المصمحة المجتمعية كمنطمقة مف المسئكلية الكطنية كاألخبلقية □
 أف يتـ التركيز عمى بحث حمكؿ لممشكمة بدؿ االكتفاء بالتعٌمؽ في تفاصيميا. □
 ىا ...............................أخرل، يرجى ذكر □

 شكران لحسف تعاكنكـ
 


