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 طق طريلٍ حنِ ًِر  ,ثعنىٌا الكفاح وٌٍ يتيىا ,ولامىعنه األ أ ي امغاىل املدوة وىلإ
 .طال عىرهأحفظٍ ريب و ,ًعه األب والصديق الزالو فاكن ,امعنه

 رة ابلاشىةإ ُا امىصجىر ئم عطاواأ ,خِيتإو ألجيلفٌت ًفصُا أاميت  ,ىل أًل احلًٌِة الَز
 .كالمجتف األثعجز اللكىات و

 امعنٌل واميت اكًت  ثىام َذا امىجُِدإالصعاب يف رفيلة ادلرب و ,ىل زوجيت احلبيبةإ
 .امعطاءلنجضحية و الزامت رمزا  و
 أًار اهلل طريلُه "عبدالرمحي"و "شىا"و "رمضان"بٌايئ أىل إ. 
 ِايت حفظُه اهلل وأخِيت وإىل إ  .راعَهخ
 ِارواح الرفاق اذليي أىل إ  .ىلع طريق ذات الظِكةحنبُه  كض

 
 

 هدي هذه الدراسةأ.....اليهن مجيعاً
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 تقديرو  شكر
 

 الصالحات.فضمو تتم و  حمد هلل جل جاللو, الذي بنعمتوالالشكر و 
 ,شرف عمى دراستيأالذي  "بو حشيشأحسن "ستاذي الدكتور أالى العرفان الشكر والتقدير و تقدم بأ

 ىذه الدراسة. إلنجازوبركة جيده  ,منحني ثمرة وقتوو  ,ثراىا بمالحظاتو القيمةأو 
خص أو  ,سالميةامج ماجستير الصحافة بالجامعة اإلعالم ببرنأساتذة اإلالشكر موصول الى و 

 ."بونقيرة"أيمن أ, ود."أحمد الترك"د. , و "أمين وافي"د. و , "طمعت عيسى"ود. , "جواد الدلو"بالذكر أ.د 
صدقاء في األكما ال أنسى الزمالء و  ,تمامووا   العمل, ىذا نجازإ في ساعدني من كل وأشكر
 الجميمة.يام الدراسة اجستير الصحافة الذين عشنا معيم أالدفعة الثالثة لم

 النجاح.رة دراستي بالدعاء لي بالتوفيق و قارب الذين رافقوا مسياألواألىل و  لألصدقاءو الشكر 
خواني وأبنائي, وزوجتي أميأبي و ... الشكر كممات تكفييم ال لمن الشكر وكل  عمى وأخواتي, وا 

 أتقدم لذكرىم, المقام تسعي لم وممن ذكرتيم, ممن العون دي لي قدم من ولكل لي, المتواصل ودعميم حبيم
 .رخي كل عني وجل عز اهلل وجزاىم ,ليم االمتنان وعظيم الشكر بخالص

 

 رضاهوأدام اهلل اجلميع على طاعته و
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 ممخص الدراسة
تجاىات ومعارف تيدف الدراسة لمتعرف عمى دور الصحف اليومية الفمسطينية في تشكيل ا

التحميمي  وذلك عبر شقي الدراسة ,تجاه قضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية الجميور الفمسطيني
الشق التحميمي لمدراسة إلى رصد وتحميل األشكال الصحفية الخاصة بقضية  ىدف  الميداني, حيث و 

الشق الميداني لمدراسة إلى التعرف عمى اتجاىات ومعارف جميور  ىدف  , بينما المفاوضات الفمسطينية
الناتجة من تعرضيم اوضات الفمسطينية اإلسرائيمية, و الصحف اليومية الفمسطينية تجاه موضوعات المف

 .لمصحف اليومية الفمسطينية
نات وتأتي ىذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية, مستخدمة منيج المسح اإلعالمي, وتم جمع البيا

باستخدام أداة تحميل المضمون لمشق التحميمي من الدراسة وتم اختيار عينة عشوائية منتظمة من وحدات 
حتى شير  2013 -3م من شيراخالل ع اليوميتين "الحياة الجديدة"و "فمسطين"فتي يالمعاينة ألعداد صح

في و , ن عينة الصحفوحدات المعاينة م وتم استخدام أسموب األسبوع الصناعي في اختيار 2014 -3
 , وتم اختيار عينة عشوائية بسيطةداة استمارة االستبيان لجمع البياناتشق الميداني لمدراسة تم استخدام أال

خالل الفترة  "رام اهلل"و "غزة" مبحوث من مدينتي 200نية قواميا من جميور قراء الصحف اليومية الفمسطي
  .2015-9-15 تاريخ حتى 2015-8-25 الواقعة بين تاريخالزمنية 

 
 وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزىا:

 ىم نتائج الدراسة التحميمية:أول: أ
موضوع  295سرائيمية في صحف الدراسة المفاوضات الفمسطينية االعدد موضوعات  بمغ .1

 الستخراج العينة, سبوع الصناعياألسموب أمن خالل  وذلك (مدة الدراسة)خالل عام 
 موضوع في كل عدد. 3.2بمتوسط نسبي بمغ

ة ن الموضوعات التي تدور حول فكرة جيود ودعوات دولية لدعم عمميأوضحت الدراسة أ .2
ولى بين فئات موضوعات المفاوضات الفمسطينية المفاوضات حازت عمى المرتبة األ

 % عمى مستوى صحف الدراسة.20.68االسرائيمية بنسبة مئوية 



 ه
 

عمى فئة الموضوعات التي تتحدث عن ركزت  "فمسطين"حيفة صن أوضحت الدراسة أ .3
% حيث حصمت عمى الترتيب 28.5ت مطالب حزبية بتوقيف عممية المفاوضات بنسبة بمغ

 ول بين موضوعات المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية في الصحيفة.األ
المرتبة لعممية المفاوضات عمى حازت فئة الموضوعات التي تتحدث عن رؤية مستقبمية  .4

بنسبة  "الحياة الجديدة"ولى بين موضوعات المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية في صحيفة األ
 %.23.2مئوية بمغت 

% من موضوعات المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية طرحت 40.6ن ألى إالدراسة ظيرت أ .5
 % من الموضوعات طرحت45.76يجابي وإستوى العام لصحف الدراسة باتجاه عمى الم

 % من الموضوعات طرحت باتجاه حيادي.13.5اه سمبي وباتج
ي % من موضوعات المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية التي طرحت ف85ن أظيرت الدراسة أ .6

% من موضوعات 77.42, في المقابل طرح جاءت باتجاه سمبي "فمسطين" صحيفة
 يجابي.إجاءت باتجاه  "الحياة الجديدة"المفاوضات صحيفة 

في مصادرىا الصحفية لموضوعات المفاوضات  ولىأة صحف الدراسة بدرجعتمدت ا .7
% 18.75الدولية بنسبة مئوية بمغت ية عمى وكاالت االنباء المحمية و الفمسطينية االسرائيم
 لكل فئة من الفئتين.

في مصادرىا الصحفية لموضوعات المفاوضات الفمسطينية  "فمسطين"اعتمدت صحيفة  .8
 , وفي المقابل%25.25الصحيفة بنسبة مئوية بمغت سل الخاص باالسرائيمية عمى المرا

في المرتبة في مصادرىا الصحفية لموضوعات المفاوضات  "الحياة الجديدة"صحيفة  اعتمدت
 %.28عمى الصحف االسرائيمية بنسبة مئوية بمغت ولى األ

ول في عمى الترتيب العام األ ( حازتجيات حزبية فمسطينية)فئة  وضحت الدراسة أنأ .9
في فئات المصادر االولية لموضوعات المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية صحف الدراسة 
 %.19.72% تمتيا فئة جيات رسمية فمسطينية بنسبة 47.8بنسبة مئوية تقدر 

ولى في شكل المادة الصحفية الخاصة موضوعات ن الخبر احتل المرتبة األأظيرت الدراسة أ .10
% تاله في المرتبة الثانية 67.8رائيمية في صحف الدراسة بنسبة المفاوضات الفمسطينية االس

 %. 21المقال بنسبة 



 و
 

االسرائيمية عرضت  % من موضوعات المفاوضات الفمسطينية22.71ن أظيرت الدراسة أ .11
 ولى في صحف الدراسة.عمى الصفحة األ

 
 ىم نتائج الدراسة الميدانية:أثانيا: 
المتوسط النسبي لدرجة متابعة المبحوثين لمصحف اليومية الفمسطينية بمغت ن أوضحت الدراسة أ .1

 % وىي نسبة متوسطة. 46.84
ىم الموضوعات الخاصة بالمفاوضات الفمسطينية االسرائيمية التي ييتم أن أظيرت نتائج الدراسة أ .2

الترتيب مت عمى حص الجميور بقراءتيا كانت موضوعات )رؤية مستقبمية لعممية المفاوضات(
)قضايا تؤثر عمى مسار  عمى الترتيب الثاني موضوعات ىاتال ,%26.8األول بوزن نسبي 

  .%21.6 تصعيد اسرائيمي( بوزن نسبي–تيويد  -استيطانالمفاوضات )
سباب اىتمام المبحوثين بموضوعات المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية أىم أن أظيرت الدراسة أ .3

 ي حول المفاوضاتأفي تكوين ر  نيا تساعدىمأىو ة الفمسطينية عند قراءتيم لمصحف اليومي
ماتي )تزيد من معمو  سبب انياالتالىا  ,من مجموع فئات االىتمام %32.7 بمغت بنسبة مئوية

 % حيث حصل الترتيب الثاني.17.1 حول المفاوضات( بنسبة مئوية
يجابية نحو عممية إ% من المبحوثين يحممون اتجاىات 26.5ن أظيرت نتائج الدراسة أ .4

% من المبحوثين يحممون اتجاىات سمبية نحو 69.25ضات الفمسطينية اإلسرائيمية, والمفاو 
الحياد في االتجاه  عمى% من المبحوثين يقفون 4.25اوضات الفمسطينية اإلسرائيمية, وعممية المف

 نحو عممية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية.
تبني المبحوثين و  "فمسطين"ة بين قراءة المبحوثين لصحيفة نو توجد عالقأظيرت الدراسة أ .5

 .التجاىات سمبية نحو المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية
تبني المبحوثين و  "الحياة الجديدة"نو ال توجد عالقة بين قراءة المبحوثين لصحيفة أظيرت الدراسة أ .6

 التجاىات سمبية نحو المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية.
ىي نسبة و  %76.5وى المعرفي لممبحوثين ىون المتوسط النسبي لممستأت نتائج الدراسة ظير أ .7

 جيدة.
ن ىناك فجوة معرفية بين المبحوثين حول موضوع المفاوضات الفمسطينية أ ظيرت نتائج الدراسةأ .8

 .كثر تعرضاً تويات التعرض لصالح المبحوثين األاالسرائيمية ناتجة عن مس



 ز
 

سرائيمية بين ن ىناك فجوة معرفية حول موضوع المفاوضات الفمسطينية االأ ظيرت نتائج الدراسةأ  .9
 .كثر تعميماً األ لصالح المبحوثين قل تعميماً األو  كثر تعميماً طبقات المبحوثين األ

ن ىناك فجوة معرفية حول موضوع المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية بين أ ظيرت نتائج الدراسةأ .10
 .كثر اىتماماً توى االىتمام لصالح المبحوثين األن مسطبقات المبحوثين ناتجة ع

كثر نقل لممعمومات المكتسبة من كانت أ عمى تعميماً أن الطبقات األ ظيرت نتائج الدراسةأ .11
 الصحف حول موضوع المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية لمحيطيا االجتماعي.

ن ىناك فجوة معرفية حول موضوع المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية بين أ ظيرت نتائج الدراسةأ .12
 .كبر سناً لصالح الطبقات األ قل سناً األو  األكبر سناً  طبقات المبحوثين
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Abstract 

The study aims to identify the role of the Palestinian daily newspapers in shaping the 

attitudes and knowledge of the Palestinian public to the issue of Palestinian-Israeli 

negotiations and through the Naughty analytical study and field, where the goal of the 

analytical prong of the study to monitor and analyze press forms for the issue of Palestinian 

negotiations, while the goal of the field prong of the study to identify the trends and 

knowledge of audience Palestinian daily newspapers towards the Palestinian-Israeli 

negotiations topics, and the resulting exposure of the Palestinian daily newspapers. 

This study is part of the descriptive research, using the media survey method, data 

were collected using a content analysis analytical claw of the study tool was chosen as a 

systematic random sample of sampling units to numbers newspapers Palestine and the Hayat 

Al-Jadida daily within a year of Chehr3- 2013 until 3-2014 was industrial use week style in 

the choice of sampling units from a sample newspapers, and in the field prong of the study 

questionnaire was used for data collection form tool, was chosen as a simple random sample 

of the public readers Palestinian daily newspapers strength of 200 respondents from Gaza 

City and Ramallah during the time period from the date of 25 -8-2015 until 09/15/2015. 

The study concluded the following conclusions: 

First, the most important results of the analytical study: 

1. The number of Palestinian-Israeli negotiations in the study subjects Newspapers295 

subject during the study period through the industrial style week to extract the sample, 

relative to an average of 3.2 topic in each issue. 

2. The study showed that subjects revolve around the idea and calls for international 

efforts to support the negotiations process won the first place between the Israeli-

Palestinian negotiations topics categories as a percentage 20.68% on the level of study 

Newspapers. 

3. The study showed that Palestine newspaper focused on topics that talk about partisan 

demands arrest of the negotiation process at a rate of 28.5% where I got the first 

arrangement between the Israeli-Palestinian negotiations topics in the newspaper 

category. 

4. won topics that talk about a future vision to the process of negotiations on the first place 

between the Israeli-Palestinian negotiations topics in the newspaper Hayat Al-Jadida 

percentage stood at 23.2% category. 

5. The study showed that 40.6% of the subjects raised Israeli-Palestinian negotiations on 

the overall level of Newspapers study towards a positive and 45.76% of the subjects 

raised toward the negative and 13.5% of subjects raised toward neutral. 

6. The study showed that 85% of Israeli-Palestinian negotiations topics raised in the 

newspaper Palestine came toward the negative and the study showed that 77.42% of the 

Israeli-Palestinian negotiations topics raised in the new life newspaper came toward the 

positive. 
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7. Newspapers adopted the study in the first degree of journalistic sources for topics 

Israeli-Palestinian negotiations on the local news agencies and international news 

agencies percentage amounted to 18.75% of each class of the two categories. 

8. Palestine newspaper adopted in press sources topics Israeli-Palestinian negotiations on 

the paper's special correspondent percentage stood at 25.25 and Hayat Al-Jadida 

adopted at the sources of the press issues in Israeli-Palestinian negotiations on the first 

Israeli newspapers ranked by percentage of 28%. 

9. won Palestinian partisan points of the first category on the overall standings in the 

newspapers in the study primary sources categories of subjects to Israeli-Palestinian 

negotiations percentage estimated at 47.8%, followed by a Palestinian official bodies 

category by 19.72%. 

10. The study showed that the news Won the first place in the form of press article on the 

Israeli-Palestinian negotiations Newspapers subjects in the study increased by 67.8%, 

followed in second place by article 21%. 

11. The study showed that 23.0% of the subjects offered to Israeli-Palestinian negotiations 

on the front page of newspapers in the study. 

 

Second, the most important results of the field study: 

1. The study showed that the average relative to the degree of follow-up respondents for 

daily newspapers Palestinian amounted to 46.84%, the proportion of medium. 

2. Results of the study showed that the most important issues related to the Israeli-

Palestinian negotiations that the public is interested in reading were topics (vision for 

the future of the negotiation process) got the first place with a relative weight of 26.8%, 

followed by the second ranking topics (issues affect the course of negotiations 

(Settlement - Judaize - Israeli escalation)) relative weight of 21.6% 

3. The study showed that the main reasons for the attention of the respondents topics of 

Palestinian-Israeli negotiations when reading the daily newspapers, the Palestinian is 

that it will help them form an opinion about the negotiations percentage amounted to 

32.7% of the total categories of interest, followed by the reason it (the increase of my 

information about the negotiations) as a percentage of 17.1%, where won second place. 

4. The results of the study showed that 26.5% of the respondents hold positive attitudes 

towards the Palestinian-Israeli negotiations process, and 69.25% of the respondents hold 

negative attitudes towards the Palestinian-Israeli negotiations process, and 4.25% of the 

respondents in the stand of neutrality in the direction towards the Palestinian-Israeli 

negotiations process. 

5. The study showed that there is a relationship between the respondents read the 

newspaper Palestine and the adoption of the respondents to negative attitudes towards 

the Palestinian-Israeli negotiations. 

6. The study showed that the relationship between the respondents read no newspaper for 

Hayat Al-Jadida and the adoption of the respondents to negative attitudes towards the 

Palestinian-Israeli negotiations. 
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7. The results of the study showed that the relative average level of knowledge of the 

respondents is 76.5% and is a good ratio. 

8. The results of the study showed that there is a knowledge gap between the respondents 

on the subject of Israeli-Palestinian negotiations resulting from exposure to the 

respondents in favor of the most vulnerable levels. 

9. The results of the study showed that there is a knowledge gap on the subject of Israeli-

Palestinian negotiations between the layers of the respondents the most educated and 

least educated in favor of the most educated respondents. 

10.  .The results of the study showed that there is a knowledge gap on the subject of Israeli-

Palestinian negotiations between the layers of the respondents caused by the level of 

interest in favor of the respondents, the most attention. 

11. The results of the study showed that layers with higher education were more transfer of 

information gained from newspapers on the subject of Israeli-Palestinian negotiations 

social surroundings. 

12. The results of the study showed that there is a knowledge gap on the subject of Israeli-

Palestinian negotiations between the layers of the respondents older and not least for the 

benefit of the older classes 
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 مقدمة الدراسة:

عرف العالم الصحافة بصورة موسعة بعد سنوات من ظيور الطباعة عمى يد العالم "يوىان 
, وعرفت فمسطين الصحافة مع ظيور صحيفة "القدس (1)باختراعو لممطبعةم 1447جونتبرنغ" عام 

 .(2)م؛ وذلك في عيد الحكم العثماني1876الشريف" كأول صحيفة مطبوعة بفمسطين عام 
وارتبطت الصحافة بعممية تشكيل معارف واتجاىات الجميور, فالصحافة مصدر رئيسي من 
مصادر المعمومات والمعارف التي يرغب الجميور باالطالع عمييا في أوقات األزمات واألحداث بيدف 

ض إيجاد تفسير لألحداث ولتكوين مواقف تجاه ىذه األحداث كنتيجة لممحصمة المعرفية الناتجة عن التعر 
لمصحف؛ خصوصا أن التفسيرية صفة لدى الصحف في عرض موضوعاتيا, ويعرف عن وسائل 

ىذا التأثير االتصال قدرتيا عمى تحقيق أكبر قدر من التأثير المعرفي والعاطفي والسموكي سوف يزداد 
الة عندما تقوم ىذه الوسائل بوظائف نقل المعمومات بشكل متميز مكثف وىذا االحتمال تزيد قوتو في ح

 .(3)تواجد عدم استقرار في المجتمع بسبب الصراع والتغيير
دخل الشرق األوسط والوطن العربي والعالم اإلسالمي والمجتمع الدولي بأسره عيدا أوالتحول الذي 

جديدا, ىو ذلك التحول الذي حدث لحظة أن دخمت الوفود العربية إلى قصر المؤتمرات في مدريد أكتوبر 
جسد ىذا التحول بعد عامين في اتفاقية أوسمو التي وقعت بين إسرائيل ومنظمة م, ولقد ت1991عام 

 .(4)التحرير الفمسطينية وأضحى ىذا التحول ال رجعة فيو
من أجل التوقيع عمى  "لواشنطن"في أثناء رحمتو بالطائرة  "مازنأبو "وعندما تذكر محمود عباس 

ل أىي رحمة عودة ائمن نضال الشعب الفمسطيني فتس اً عامم, تذكر ثالثين 1993اتفاق أوسمو عام 
أم حافظنا عمى ىذه  ؟لموطن؟ أم ىي رحمة التوقيع عمى جزء كبير من الوطن؟ وىل فرطنا بحقوق الشعب

ماذا ستكون ردود فعل شعبنا في الداخل والخارج؟ من  ,الحقوق؟ قد تكون األخطار أكبر من المكاسب
ت تركت بعدىا لمتاريخ يجيب عنيا عمى لسان جميور فمسطيني يعيش ؟ فيذه التساؤال(5)يؤيد ومن يعارض

                                                           

 .2ص( 1993المؤلف,:)القاىرة1ط ,مدخل إلى الصحافة ,محمد عزت ( 1)

 .14ص ( 2005)غزة:المؤلف, 1,طفي فمسطين , الصحافةابوحشيشحسن  ( 2)

 .274, ص( 2003, )القاىرة: الدار العالمية لمنشر والتوزيع, 1, طمبادئ عمم التصال ونظريات التأثيرمحمود إسماعيل,  ( 3)

 .15ص(,1995النشر,و  مركز الحضارة العربية لإلعالم :,)القاىرة1,طالسالم الفتاكمحمد خميفة , ( 4)

 .7ص(,1994النشر,و  ,)بيروت: شركة المطبوعات لمتوزيع1,ط طريق السالم محمود عباس,(  5)
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نتائجيا وتأثيراتيا, فأضحت المفاوضات ونتائجيا أىم المؤثرات عمى اتجاىات وحياة الجميور الفمسطيني 
 السياسية واالقتصادية والثقافية واألمنية. 

سبة لمجميور الفمسطيني ولمقضية وىذا ما يزيد أىمية الدراسة عندما تتعمق بموضوع لو أىميتو بالن
كانت الفمسطينية والمحيط اإلقميمي العربي وصوال إلى االىتمام الدولي بقضية المفاوضات بل رعايتيا, ف

إلى وقتنا الحاضر تستحق دراسة عممية إعالمية تركز عمى دور الصحف  ىذه المفاوضات التي لم تنتو
اوضات الفمسطينية اإلسرائيمية, الجميور تجاه قضية المف الفمسطينية اليومية في تشكيل معارف واتجاىات

تت ىذه الدراسة التي تيدف لمتعرف عمى التغطية الصحفية لقضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية أف
والتعرف عمى مستوى المعارف المتشكمة لدى الجميور الفمسطيني نتيجة تعرضيم لموضوعات المفاوضات 

اإلسرائيمية في الصحف اليومية الفمسطينية ومعرفة اتجاه الجميور الفمسطيني نحو قضية الفمسطينية 
 المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية نتيجة تعرضيم لمصحف اليومية الفمسطينية.
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 األول الفصل

 للدراسة المنوحية اإلحراءات

 

 
 ويحتوي ىذا الفصل عمى:

 السابقة الدراسات أىم 

 وتساؤلتيا وأىدافيا الدراسة مشكمة 

 لمدراسة النظري اإلطار 

 وأدواتيا ومنيجيا الدراسة نوع 

 والعينة الدراسة مجتمع 

 الدراسة تقسيم 
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 أول: أىم الدراسات السابقة:
والدراسات  ,تعددت الدراسات التي تناولت دور وسائل اإلعالم في تشكيل االتجاىات والمعارف

فالدراسات السابقة تعتبر اإلرث البحثي العممي الذي  ,التي تناولت قضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية
يواصل الباحث البناء عميو وتنشأ دراستو كمحصمة مكممة لمدراسات السابقة, لتضيف ما ىو جديد عمى 

ام الباحث باالطالع عمى مجموعة من التراث العممي وتواصل البناء في ىذا اإلرث العممي وعميو ق
الدراسات السابقة الفمسطينية والعربية واألجنبية ذات الصمة بموضوع دراسة الباحث, وتم تقسيم الدراسات 

معارف الدراسات التي تناولت دور وسائل اإلعالم في تشكيل اتجاىات و محور  السابقة إلى محورين ىما
 الدراسات التي تناولت عممية المفاوضات وحمول التسوية.ومحور  الجميور تجاه قضايا متنوعة

 
 المحور األول: دور وسائل اإلعالم في تشكيل اتجاىات ومعارف الجميور:

 (1)الشباب نحو األداء الحكومي بمصر" دور الصحف الحزبية في تشكيل اتجاىاتدراسة بعنوان " -1
 "الوفد"ىدفت الدراسة إلى رصد مجموعة التطورات المطروحة داخل العناوين الرئيسية بصحيفة  

عمى تكوين اتجاىات  "الوفد"صحيفة وتوزيعيا عمى الحقول الداللية, وىدفت أيضًا إلى رصد تأثير قراءة 
 خاصة بتقييم األداء الحكومي قراء الصحف اليومية.

د عمى وسائل اإلعالم, والدراسة كانت من الدراسات الوصفية, واستخدمت الدراسة نظرية االعتما
واستخدمت منيج المسح في مستوييو الوصفي والتحميمي, وقام الباحث باستخدام عينة تحميمية وعينة 

 ميدانية, واستخدم الباحث أداتي دراسة ىم أداة التحميل الداللي وأداة االستبيان.
 النتائج كان أىميا:وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من 

تتأثر العالقة بين قراءة جريدة الوفد وتكوين اتجاىات سمبية لدى القارئ حول األداء الحكومي -أ 
 بدرجة انتظامو في قراءة ىذه الجريدة.

ال تتأثر العالقة بين قراءة جريدة الوفد الحزبية وتكوين اتجاىات سمبية لدى القارئ حول األداء -ب 
 صحة المعمومات المنشورة داخل ىذه الجريدة. الحكومي بدرجة اعتقاده في

ال تتأثر العالقة بين قراءة جريدة الوفد الحزبية وتكوين اتجاىات سمبية لدى القارئ حول األداء -ج 
 الحكومي بدرجة اعتقاده في توازن المعالجة الصحفية لمسألة األداء الحكومي داخل ىذه الجريدة.

                                                           

المجمة المصرية لبحوث الحكومي بمصر: دراسة تحميمية" ,محمد خميل ," دور الصحف الحزبية في تشكيل اتجاىات الشباب نحو األداء  ( 1)
 .25 -1ص ص( 1998,)جامعة القاىرة, كمية اإلعالم,3,عدد اإلعالم
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ؼشفٍخ ويسزىٌبرهب"وسبئم اإلػالو ثبنفجىح انًاسرجبط األخجبس فً دساسخ ثؼُىاٌ " -2
(1)

 

ىدفت الدراسة األمريكية إلى قياس الفجوة المعرفية بين الجميور األمريكي بالقياس إلى المستوى 
التعميمي األقل واألعمى, والدراسة وصفية استخدمت المنيج المسحي عبر مسح الجميور ومسح الوسيمة, 

بعدد من القنوات التمفزيونية والعينة الميدانية بعينة من األمريكيين الذين وتمثمت عينة الدراسة التحميمية 
 .يحق ليم التصويت باالنتخابات

 ورىصهذ انذساسخ إنى يجًىػخ يٍ انُزبئج كبٌ أهًهب:

ىناك فجوة معرفية بموضوع المعرفة السياسية بين الجميور األقل تعميما واألعمى تعميما ويزيد -أ 
 ساعات تعرض األقل تعميما لمتمفزيون.حجم الفجوة كمما قمت 

قراءة الصحف تزيد من المعرفة السياسية أي بمعنى أخر وجود ارتباط إحصائي قوي بين قراءة -ب 
 األخبار بالصحف والمعرفة السياسية.

 .المعرفة السياسيةو  االرتباط اإلحصائي ضعيف بين استخدام أخبار التمفزيون-ج 
 
ً رشكٍم ارجبهبد انشأي انؼبو انًصشي َحى أداء انحكبو دوس وسبئم االرصبل فدساسخ ثؼُىاٌ " -3

("2003اثشٌم  –ػهى انؼشاق )يبسس  انؼشة فً انحشة األخٍشح
(2)

 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور وسائل االتصال في تشكيل اتجاىات الرأي العام المصري 
 تجاه حكام الدول العربية وأراءىم في الحرب األخيرة عمى العراق.

واستخدمت الدراسة نظرية التييئة المعرفية, والدراسة ىي دراسة وصفية استخدمت المنيج  
المسحي مستخدمة أسموب المسح بالعينة, وأداة الدراسة ىي استمارة استقصاء, وعينة الدراسة ىي عينة 

 مساحية. 
 و توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

درجة تقييم المبحوثين ألداء الحكام العرب في الحرب ودرجة  وجود عالقة ارتباطيو طردية بين-أ 
 تقيميم ألداء الحكام العرب بصفة عامة.

عرض لوسائل اإلعالم بصفة عامة لم يكن مؤثرًا عمى العالقة بين درجة تقييم أداء الحكام تحجم ال-ب 
 العرب ودرجة التقييم العام ليم.

                                                           

(1) William p. eveland,jr.diertram a. scheufel," connecting news media gap in knowledge and partition 
,"political communication,vol.17,no3,july-september.2000,pp.215-234. 

أيمن منصور ندا, "دور وسائل اإلعالم في تشكيل اتجاىات الرأي العام المصري نحو أداء الحكام العرب في الحرب األمريكية عمى  ( 2)
 .382-223ص ص ( 2003, )القاىرة: جامعة القاىرة  21, عدد المجمة المصرية لبحوث اإلعالم", ( 2003ابريل –العراق )مارس 
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ألداء تقييم المبحوثين و  اإلعالمعدم وجود عالقة ارتباطيو سمبية بين حجم التعرض لوسائل -ج 
 الحكام العرب )الخاص والعام(.

 
 (1)"خ فً خهك اسزؼبسح وادي انسٍهٍكىٌدوس انصحبف"دساسخ ثؼُىاٌ  -4

 ,التعرف عمى دور الصحافة األمريكية في إنشاء مصطمح وادي السيميكون لىإىدفت الدراسة 
ضافتو كمصطمح جديد لمغة وربطو في ذىن الجميور معرفيا كرمز لمتجارة االلكترونية والدراسة تحميمية  ,وا 

استخدمت أسموب المسح لصحف "نيويورك تايمز" "واشنطن بوست" "لوس انجموس تايمز" و"صحيفة وول 
صحفية التي , مستيدفة تحميل األشكال ال1985حتى عام  1970ستريت جورنال" خالل األعوام من 

 أبرزت مصطمح وادي السيمكون.
 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

مصطمح وادي السيمكون ظير ألول مرة كمصطمح دون عالمات تنصيص في الصحافة - أ
 م.1971 األمريكية عن طريق الصحفي "دون ىولفر" في صحيفة "نيويورك تايمز" عام

سنوات حتى يرتبط بالمغة كرمز لبيئة االبتكار من عام استغرق مصطمح وادي السيمكون عشر - ب
 ويتم وضعو في الصحف دون عالمات تنصيص. 1982حتى  1971

ضافة مصطمحات - ت نموذج مصطمح وادي السيمكون يدل عمى أن لمصحافة دورا في تشكيل المغة وا 
 جديدة إلى المغة ومعارف الجميور.

 
سف وارجبهبد انجًهىس َحى اإلسهبة"رشكٍم يؼبدوس انفضبئٍبد انؼشثٍخ فً دساسخ ثؼُىاٌ " -5

(2)
 

عمى الدور الذي تقوم بو القنوات الفضائية العربية في التصدي لظاىرة  إلى الوقوف ةالدراس ىدفت
 اإلرىاب.

واستخدمت الدراسة نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم, والدراسة وصفية استخدمت المنيج 
مفردة من المصريين والعرب المقيمين  402وتمثمت في عينة من المسحي عبر مسح جميور الوسيمة, 

 في مصر عبر عينة عشوائية طبقية, واستخدمت صحيفة االستقصاء كأداة لجمع البيانات.
                                                           

( 1) 1  David nordfors , turo uskali, "the role of journalism in creating the metaphor of silicon valley,"  the 
innovationjournalism,march2007,http://www.innovationjournalism.org/ij4/presentations/turouskalidavidnordfor
s.pdf. 

, عدد دراسات إذاعيةو  سمسمة بحوثىويدا مصطفى, "دور الفضائيات العربية في تشكيل معارف واتجاىات الجميور نحو اإلرىاب",  ( 2)
 .63-62ص ص ( 2008)تونس: اتحاد إذاعات الدول العربية,  63
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 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
 جاءت الدوافع المعرفية في مقدمة دوافع تعرض المبحوثين لمقنوات الفضائية العربية.-أ 
اء تقييم المبحوثين لمدى تأثير القنوات الفضائية العربية في الجانب المعرفي وفي الجانب ج-ب 

 الوجداني والسموكي تأثيرًا متوسطًا. 
ارتفاع نسبة اعتماد المبحوثين عمى القنوات الفضائية العربية كمصدر لممعمومات عن األحداث -ج 

 والقضايا المختمفة.
 
بهبد انؼًبٍٍٍَ َحى انمطبع انخبص"فً رشكٍم ارج دوس وسبئم االرصبلدساسخ ثؼُىاٌ " -6

(1)
 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى اتجاه الجميور العماني نحو القطاع الخاص والعوامل التي 
 ساىمت في تكوين أو تشكيل اتجاىاتو نحو ىذا القطاع.
كإطار نظري لمدارسة والدارسة وصفية استخدمت  واستخدمت الدراسة نظرية الحاجات واإلشباعات

منيج مسح جميور الوسيمة التابع لمنيج الدراسات المسحية عبر القيام بدراسة مسحية ميدانية, واستخدم 
 االستبيان كأداة لمدارسة.

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أىميا:
در اتصالية مختمفة من أىم المتغيرات متابعة أخبار فرص العمل عن القطاع الخاص عبر مصا-أ 

 .التي تؤثر عمى اتجاىات المبحوثين نحو القطاع الخاص
وجدت الدراسة أن الصحف واألصدقاء يتصدران مصادر حصول المبحوثين عمى أخبار فرص -ب 

 العمل في القطاع الخاص.
 الخاص.االتصال الشخصي أكثر وسائل االتصال مساىمة في تشكيل اتجاه سمبي نحو القطاع -ج 
 
الَزخبثبد دوس وسبئم االرصبل فً رشكٍم يؼبسف وارجبهبد انجًهىس انًصشي َحى ادساسخ ثؼُىاٌ " -7

"2008األيشٌكٍخ َىفًجش 
(2)

 

التعرف عمى مدى اعتماد الجميور المصري عمى وسائل االتصال, وتأثيرات  إلىىدفت الدراسة 
 ىذا االعتماد عمى معارفو واتجاىاتو نحو االنتخابات الرئاسية األمريكية.

                                                           

, عدد مجمة شؤون اجتماعيةميدانية " عبيد الشقصي, "دور وسائل االتصال في تشكيل اتجاىات العمانيين نحو القطاع الخاص: دراسة ( 1)
 .92-35ص ص ( 2008)الشارقة, الجامعة األمريكية,99

مجمة " ,2008صفا فوزي, "دور وسائل االتصال في تشكيل معارف واتجاىات الجميور المصري نحو االنتخابات األمريكية نوفمبر  ( 2)
 .176-77ص ص ( 2008ث الرأي العام,,)القاىرة ,جامعة القاىرة, مركز بحو 2,عدد9,مجمد الرأي العام
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والدارسة ىي من الدراسات الوصفية التي  ,واستخدمت الدراسة نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم
سموب العينة المتاحة في إطار العينات غير االحتمالية, وأداة وتم استخدام أ, استخدمت منيج المسح

 ىي استمارة استقصاء. الدراسة
 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أىميا:

غمبت معدالت التعرض المتوسطة عمى متابعة المضامين اإلخبارية والسياسية في الصحف حيث -أ 
 ل الصحف.% من المبحوثين ىذه المضامين من خال43تابع 

جاءت التأثيرات المعرفية في مقدمة اعتماد المبحوثين عمى وسائل االتصال لمحصول عمى -ب 
 معمومات عن موضوع االنتخابات الرئاسية األمريكية.

عمى وسائل االتصال لمحصول  جاءت التأثرات الوجدانية في المرتبة الرابعة في اعتماد المبحوثين-ج 
 عمى معمومات عن موضوع االنتخابات الرئاسية األمريكية. 

 
انجًهىس َحى دوس انجشايج انحىاسٌخ فً انزهفزٌىٌ انًصشي فً رشكٍم ارجبهبد دساسخ ثؼُىاٌ " -8

انزؼذٌالد انذسزىسٌخ"
(1)

 

البرامج الحوارية في التمفزيون ىدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين االتجاه السائد في 
 المصري, واتجاىات الجميور نحو التعديالت الدستورية ودور البرامج في تشكيل ىذه االتجاىات.

واستخدمت الدراسة نظرية دوامة الصمت, والدراسة ىي دراسة وصفية, استخدم الباحث فييا منيج 
ميور الوسيمة, وأداة الدراسة ىي صحيفة المسح بشقيو الوصفي والتحميمي, واستخدم المسح الميداني لج

 استبيان بأسموب المقابمة المباشرة واعتمدت الدراسة عمى العينة العشوائية.
 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أىميا:

تقدم التمفزيون المصري عمى غيره من المصادر التي يستقى منيا الجميور معموماتو حول -أ 
 التعديالت الدستورية.

ترى النسبة األكبر من المبحوثين أن االتجاه السائد في التمفزيون المصري مؤيد لمتعديالت -ب 
الدستورية, بينما تبنت الفضائيات دوائر المعارضة الحزبية والمستقمة اتجاىًا معارضًا وىذا ىو 

 االتجاه السائد في المجتمع وفي مجال االتصال المواجيي. 
 .%51لمتعديالت الدستورية بنسبة  الدراسة معارضةجاءت النسبة األكبر من مفردات -ج 

                                                           

مجمة الرأي العام  وفاء ثروت, "دور البرامج الحوارية في التمفزيون المصري في تشكيل اتجاىات الجميور نحو التعديالت الدستورية", ( 1)
 .535 -465ص ص( 2008,)القاىرة ,جامعة القاىرة, مركز بحوث الرأي العام,2,عدد9,مجمد
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يمبسَخ ثٍٍ انزهفزٌىٌ  اكزسبة انًؼشفخ يٍ انشسبئم اإلػاليٍخ انًزُبفشح:دساسخ ثؼُىاٌ " -9

واالَزشَذ"
(1)

 

وذلك , نوع الوسيمة عمى اكتساب المعرفةو  ىدفت الدراسة إلى اختبار مضمون الرسالة اإلعالمية
 لممبحوث واختبار تأثير بعض المتغيرات الوسيطة عمى عممية اكتساب المعرفة.في ضوء الخمفية المعرفية 

واستخدمت الدراسة نظرية البناء المعرفي, واستخدم الباحث المنيج التجريبي عبر استخدام ثالث  
متغيرات ىي متغير نوع الوسيمة ومتغير االتساق المعرفي ومتغير الخمفية المعرفية, إضافة إلى اختبار عدة 

مفردة من  130متغيرات وسيطة عمى المتغير التابع وىو اكتساب المعرفة, وأجريت الدراسة عمى عينة من 
 طمبة كمية اإلعالم بجامعة القاىرة.

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أىميا:
ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مصداقية مصدر المعمومة ودرجة ثقة المبحوث في -أ 

 .معرفتو المكتسبة من خالليا
في حال وجود معمومات غير متوافقة مع البناء المعرفي لممبحوثين يرتفع معدل اكتساب المعرفة -ب 

 بين الخبراء عنو بالمبتدئين.
 .ىناك عالقة بين الخمفية المعرفية لممبحوثين ومتوسط اكتساب المعرفة-ج 
 

بسكخ ارجبهبد انجًهىس َحى انًشدوس انصحبفخ انفهسطٍٍُخ فً رشكٍم دساسخ ثؼُىاٌ " -01

انسٍبسٍخ نهًشأح انفهسطٍٍُخ"
(2)

 

ىدفت الدراسة إلي قياس اتجاىات الجميور الفمسطيني في قطاع غزة نحو المشاركة السياسية 
 لممرأة الفمسطينية والدور الذي قامت بو الصحافة الفمسطينية في ىذا المجال.

اإلعالم, والدراسة ىي دراسة وصفية استخدمت  واستخدمت الدراسة نظرية االعتماد عمى وسائل 
المنيج المسحي عبر مسح الوسيمة ومسح جميور الوسيمة, وعينة الدراسة ىي عينة عمدية طبقية من 

الحياة " يفتيصح منتظمة سكان القطاع في الدراسة الميدانية أما في التحميمية فكانت العينة عشوائية من
سبوع الصناعي, واستخدم استمارة تحميل المضمون في الدراسة عبر أسموب األ "فمسطين"و "الجديدة

 التحميمية واستمارة االستقصاء في الدراسة الميدانية كأدوات لجمع البيانات.
                                                           

المجمة العالمية ", ( االنترنت )دراسة تجريبيةو  مقارنة بين التمفزيون:نيى محجوب ,"اكتساب المعرفة من الرسائل اإلعالمية المتنافرة ( 1)
 .32-12ص ص (  2010,المجمد األول, العدد األول )خريف / شتاء  اإلعالمية الطبعة العربية

, رسالة ماجستيرتشكيل اتجاىات الجميور نحو المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية", معتصم الميناوي, "دور الصحافة الفمسطينية في  ( 2)
 (.2010غير منشورة )القاىرة: معيد البحوث والدراسات العربية, 
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 و توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
% فيما بمغت 25اعتمدت صحف الدراسة عمى المصادر الخاصة )المراسل( بشكل كبير بنسبة -أ 

% من نسبة المواضيع الخاصة بالمشركة السياسية 50األشكال الصحفية مجيولة المصدر 
 لممرأة.

 يجابية.إيع مشاركة المرأة السياسية كانت % من مواض92-ب 
بمغت نسبة المبحوثين الذين يعتمدون بدرجة مرتفعة عمى الصحف في الحصول عمى المعمومات -ج 

 %.11حول المشاركة السياسية لممرأة 
 

 :انًحىس انثبًَ: انذساسبد انزً رُبونذ ػًهٍخ انًفبوضبد وانزسىٌخ

 

َظشٌخ األيٍ اإلسشائٍهٍخ فً ظم انزسىٌخ انسهًٍخ فً انششق األوسظ وأثشهب دساسخ ثؼُىاٌ " -11

ولطبع غزح فً ػهى ػًهٍخ انزحىل انسٍبسً وااللزصبدي نهشؼت انفهسطًٍُ فً انضفخ انغشثٍخ 

("2002-1991انفزشح )
(1)

. 

الشعب  ىذه الدراسة إلى توضيح الرؤية اإلسرائيمية تجاه المنطقة العربية بشكل عام, وتجاه تيدف
الفمسطيني بشكل خاص من خالل عدة نقاط أىميا التعرف عمى عممية التحول السياسي واالقتصادي في 

اإلسرائيمية  الضفة الغربية وقطاع غزة في فترة ما بعد اتفاقيات أوسمو أو مدى تؤثرىا بالضغوط األمنية
واستخدم الباحث المنيج التاريخي والمنيج التحميمي المقارن لتتبع تطور نظرية األمن اإلسرائيمية عبر 

 المراحل الزمنية المتعاقبة.
 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

بعد مؤتمر  لم يطرأ عمى النظرية األمنية اإلسرائيمية القائمة عمى الردع أي تغيرات جوىرية ما-أ 
 مدريد.

األوضاع األمنية المتردية داخل إسرائيل وفي المناطق الفمسطينية أدت إلى ركود اقتصادي ىو -ب 
 األسوأ منذ قيام الدولة العبرية وفق البيانات اإلسرائيمية.

 اتفاق أوسمو وضع مصير المناطق الفمسطينية تحت رحمة مفيوم إسرائيل لمتطمبات أمنيا.-ج 
 

                                                           

ياسي منيب عبد الرحمن شبيب, "نظرية األمن اإلسرائيمية في ظل التسوية السممية في الشرق األوسط وأثرىا عمى عممية التحول الس(  1)
, غير منشورة )نابمس: جامعة رسالة ماجستير", ( م2002-1991واالقتصادي لمشعب الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة )

 (.2003النجاح الوطنية , 
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و 1991سهًٍخ يٍ ػبوالجئىٌ انفهسطٍٍُىٌ وحك انؼىدح فً انًفبوضبد انانثؼُىاٌ "دساسخ  -01

و"2000حزى ػبو 
(1)

 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مضامين نصوص حق العودة وقضية الالجئين في مفاوضات 
سرائيل وحقوقيم وفق قرارات األمم المتحدة, وتمثمت مشكمة الدراسة في التعرف  السالم بين الفمسطينيين وا 

حتى عام  1991ستقبل حمول حق العودة لالجئين في المفاوضات السممية من عام ممعمى ماضي و 
 واستخدمت الدراسة المنيج التاريخي التحميمي., م2000

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
 استبعدت اتفاقيات السالم التي بدأت في التسعينات حقوق الالجئين وتجاىمتيا.-أ 
حل قضية الالجئين حمو يقع في إطار تمكين الشعب الفمسطيني من ممارسة حقو في تقرير -ب 

 حرية الالجئين في ممارسة ىذا الحق.و  المصير استنادا إلى حق العودة
إسرائيل تدرك انو من غير الممكن أن يكون لمصراع مع الفمسطينيين حل حقيقي دون إنياء مشكمة -ج 

 الالجئين.
 

خ واَؼكبسه ػهى انزًٍُخ ارفبق أوسهى ػهى انىحذح انىطٍُخ انفهسطٍٍُ أثش"دساسخ ثؼُىاٌ  -13

انسٍبسٍخ"
(2)

 

وىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر اتفاق أوسمو عمى الوحدة الوطنية الفمسطينية وناقشت الدراسة 
ينية, االلتزامات التي ترتبت عمى السمطة الوطنية الفمسطينية واثر ىذه االلتزامات عمى القضية الفمسط

وتمثمت مشكمة الدراسة في التعرف عمى اآلثار واالنعكاسات لتوقيع اتفاقية أوسمو عمى الوحدة الوطنية 
 الفمسطينية, وذلك عبر دراسة وصفية تحميمية.

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أىميا:
ياة مما خمق حالة من اتفاق أوسمو قد أتى بسمطة فمسطينية مارست الفساد في مختمف أوجو الح-أ 

 ب فييا عمى الفصائل الفمسطينية تشكيل وحدة وطنية.صع  اإلزعاج ي
توصمت الدراسة إلى أن الفصائل الفمسطينية كانت عائق أمام الوحدة الفمسطينية من خالل -ب 

 تعصبيا الفصائمي وممارستيا عمى أرض الواقع.
                                                           

,غير  ماجستيررسالة م",2000م حتى عام  1991حق العودة في المفاوضات السممية من عامو  ياسر درويش," الالجئون الفمسطينيون(  1)
 (.2004منشورة ,)بيرزيت: جامعة بيرزيت,

, غير منشورة رسالة ماجستيرحنان ظاىر عرفات, "أثر اتفاق أوسمو عمى الوحدة الوطنية الفمسطينية وانعكاسو عمى التنمية السياسية", (  2)
 (.2005)نابمس: جامعة النجاح الوطنية,  
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الفمسطينية وعممت عمى التفرد بالسمطة  توصمت الدراسة إال أن القيادة الفمسطينية خرقت المواثيق-ج 
 واستبعاد األخر.

 
سطٍٍُخ انًحزهخ: انزحذٌبد دساسخ صحبفخ انسالو فً إسشائٍم وانًُبطك انفهدساسخ ثؼُىاٌ " -14

وانفشص"
(1)

 

بعاد الطرفين عن عممية السالم  ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور اإلعالم في تأجيج الصراع وا 
الوصول القتراحات تمكن لمصحافة من الدفع نحو السالم بين الجانبين  وىدفت الدراسة أيضا إلى

اإلسرائيمي والفمسطيني, وتمثمت مشكمة الدراسة في تحديد تحديات وفرص صحافة السالم في إخماد 
الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي عبر دراسة وصفية؛ استخدمت أسموب المقابمة مع قائمين باالتصال 

سرائيم يين, وتحميل مضمون لبعض التقارير اإلخبارية وما تحممو من دالالت ومضامين تدفع فمسطينيين وا 
 لمسالم أو تؤجج الصراع.

 
 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

االتجاىات الخاصة و  ىناك عدم قدرة وسائل اإلعالم في التمييز والفصل بين الحقيقة واآلراء-أ 
 المخرج الصحفي ليذه الوسائل.بالصحفيين فينعكس ذلك عمى 

وسائل اإلعالم كانت جزء من المشكمة بين الطرفين وأدت إلى الصراع العنيف بينيم لذلك يجب -ب 
 أن تكون جزء من الحل الن وسائل اإلعالم الموجية لمسالم ال يمكنيا أن تنيي الصراع لوحدىا.

رائيمية من التحرك بسيولة داخل منع الصحفيين اإلسرائيميين والفمسطينيين من قبل الحكومة اإلس-ج 
مناطق الصراع وخصوصا زيارة مكان األحداث جعمت ىذه الممنوعات من العمل الصحفي 
مستحيل فيخرج الصحفيين بحقائق ناقصة أو مضممة قائمة عمى ردود فعل عاطفية فتنعكس باألثر 

 السمبي عمى مشاعر الشعبين.
 
 
 

                                                           

( 1) Carol Daniel kasbari," Examination of Peace Journalism in Israel and the Occupied Palestinian 
Territories: challenges and opportunities," global media journal: Mediterranean edition,1,2,fall 2006,pp40-
43.           
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ئٍهً وانفهسطًٍُ فً ػًهٍخ أوسهى؟"و اإلسشايب انذوس انزي نؼجه اإلػالدساسخ ثؼُىاٌ " -15
(1)

 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور وسائل اإلعالم في التأثير عمى الفمسطينيين واإلسرائيميين من 
تمثمت مشكمة الدراسة في سؤال وىو ما حجم المسئولية المتعينة عمى و  ناحية مواقفيم من عممية أوسمو,
أوسمو وعمى من يقع الخطأ؟, وجمعت المعمومات في الدراسة من دراسات  وسائل اإلعالم في انييار عممية

سابقة حول عادات وأحجام التعرض لدى الجميور الفمسطيني وتحميل مضمون لبعض تقارير إخبارية 
لصحف ووسائل إعالم أخرى إضافة إلى زيارة بعض المقرات الصحفية لوسائل إعالم تابعة لمسمطة 

 ييم اإلمكانيات المتاحة لعمميا.الوطنية الفمسطينية لتق
 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

الفمسطينية كررت الخطابات الرسمية لحكوماتيا عمى أنيا حقائق ولم وسائل اإلعالم اإلسرائيمية و -أ 
ترجع لنصوص اتفاقية أوسمو وتوضيحيا لمجميور فيم ساىموا في تضميل الجميور وعدم اطالعو 

 اتفاقيات أوسمو.عمى حقائق 
% من 80ىنالك عدم احتراف لدى وسائل إعالم السمطة الوطنية الفمسطينية أدت إلى أن يكون -ب 

 مصادر األخبار التي تمقاىا الجميور الفمسطيني من مصادر غير فمسطينية.
روجت وسائل اإلعالم اإلسرائيمية عممية السالم كعممية من شئنيا تحسين حياة الفمسطينيين لكن -ج 

الواقع عمى عكس ذلك فالذي لم تغطو وسائل اإلعالم حالة الفقر والبطالة والركود االقتصادي ىي 
 صفات لسكان أراضي السمطة الوطنية الفمسطينية.

 
وضبد انسٍبسٍخ وانًمبويخ انًسهحخ"يسزمجم انمضٍخ انفهسطٍٍُخ ثٍٍ انًفبدساسخ ثؼُىاٌ " -16

(2)
 

اإلسرائيمية الفمسطينية والمقاومة المسمحة في انتفاضة ىدفت الدراسة إلى تقييم تجربة المفاوضات 
األقصى وتبعاتيا عمى القضية الفمسطينية, ومشكمة الدراسة تبمورت في التعرف عمى دور كل من 
المفاوضات السياسية والمقاومة المسمحة في تقريب الشعب الفمسطيني من أىدافو السياسية, واستخدم 

المقارن عبر تحميل الدراسات المتعمقة بخيار التسوية والمفاوضات  الباحث المنيج التحميمي النقدي
 وتأثيرىما عمى القضية الفمسطينية ومقارنتيا بنيج المقاومة.

                                                           

( 1) Mary totry," What Role did the Israeli and Palestinian Media play in the Oslo Process?, "global media 
journal: Mediterranean edition,1,2,fall 2006,pp.11-13.                                                                                                              

, 21, مجمد مجمة جامعة النجاح لألبحاثعثمان عثمان, "مستقبل القضية الفمسطينية بين المفاوضات السياسية والمقاومة المسمحة", ( 2)
 .1144-1113ص ص ( 2007)نابمس: جامعة النجاح الوطنية, 
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 و توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
اتفاقية أوسمو واالتفاقات التي تمتيا ال تشكل أرضية صمبة وسميمة لتحقيق األمن والسالم في -أ 

 منطقة الشرق األوسط. 
المفاوضات السياسية كخيار استراتيجي وحيد تحت رعاية أمريكية منحازة إلى إسرائيل ال تشكل -ب 

 األداة المناسبة لتحقيق السالم المنشور.
لى دفع المجتمع الدولي وخاصة اإلدارة األمريكية لمتحرك سياسيًا أدت المقاومة الفمسطينية إ-ج 

 إليجاد حل سياسي لمقضية الفمسطينية في ظل فشل المفاوضات في تحقيق ذلك.
 

نزسىٌخ انسهًٍخ رجشثخ و. د. ف انسٍبسٍخ يٍ انًمبويخ انًسهحخ إنى ادساسخ ثؼُىاٌ " -17

و("2006 –و 1964)
(1)

 

مواقف م. ت. ف من المقاومة المسمحة كخيار وحيد إلى التسوية ىدفت الدراسة إلى متابعة تطور 
والمفاوضات أيضًا كخيار وحيد, في وقت لم تحقق فيو ال المقاومة وال المفاوضات أىداف المنظمة 
والشعب الفمسطيني, ومشكمة الدراسة تمثمت في تحميل أسباب ومنطمقات التحوالت السياسية في المشروع 

وأسباب التغيير في المواقف السياسية الرسمية  1968ذي حدده الميثاق الوطني عام الوطني الفمسطيني ال
الفمسطينية ودوافعو ودعم التراجع عن ىذه المواقف عما كانت عميو قبل المفاوضات الفمسطينية قبل 
إسرائيل واستخدم الباحث المنيج التاريخي والوصفي التحميمي لرصد تجربة م. ت. ف السياسية خالل 

 عقود األربعة الماضية.ال
 و توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

تحولت األىداف االستراتيجية العريضة لممنظمة التي ال تقبل بأقل من التحرير والعودة إلى مجرد -أ 
 استراتيجية دفاعية عمى المستوى السياسي بمغت حد اإلعالن عن السالم كخيار استراتيجي. 

التفاوض المباشر مع الحكومة اإلسرائيمية عمى قاعدة األرض مقابل السالم, وىو الموافقة عمى -ب 
المنطمق الذي تطور إلى شركاء )شركاء السالم( الذي رفعو السيد/ ياسر عرفات عقب اتفاقيات 

 أوسمو.

                                                           

رسالة ", ( م2006-1964التسوية السممية )حمزة عبد الحميد الصمادي, "تجربة م. ت. ف السياسية من المقاومة المسمحة إلى  ( 1)
 (.م2008, غير منشورة )نابمس: جامعة النجاح الوطنية, ماجستير
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الفيم الخاطئ لفكرة العمل السياسي كأداة من أجل التحرير أحدثت تغيرات دراماتيكية في وسائل -ج 
مة في عقد الثمانينات بحيث انتقمت م. ت. ف خطوة من مرحمة العنف الثوري والنضال المنظ

 المسمح إلى سياسة المفاوضات والمناوشات.
 

ٍخ انفهسطٍٍُخ"يشبسٌغ انزسىٌخ انسٍبسٍخ انشسًٍخ نهمضدساسخ ثؼُىاٌ " -18
(1)

 

ىدفت الدراسة إلى عرض مشاريع التسوية السياسية الرسمية لمقضية الفمسطينية منذ عام 
براز أىداف ونتائج وأثار ىذه المشاريع عمى القضية الفمسطينية, ومشكمة الدراسة 1978-1991) م( وا 

يورية م والتي وقعت بين جم1978تمثمت في التعرف عمى مشاريع التسوية منذ اتفاقية "كامب ديفيد" عام 
سرائيل, حتى مؤتمر مدريد عام  م, واعتمدت الدراسة عمى منيج البحث التاريخي 1991مصر العربية وا 

 بشقية الوصف والتحميمي. 
 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

ساىمت مشاريع التسوية في إنكار الحقوق الوطنية الفمسطينية بكامميا وتصفية القضية -أ 
 لصالح إسرائيل, وتفتيت قوة الشعب الفمسطيني وتمزيق مكوناتو األساسية.الفمسطينية 

لم تكن مشاريع التسوية سوى صورة منقحة أو معدلة عن "كامب ديفيد" التي كان ليا تداعياتيا -ب 
السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية عمى المنطقة العربية عامة وعمى القضية 

 ة.الفمسطينية خاص
ىناك إجماع داخل المجتمع اإلسرائيمي وبكل فئاتو االجتماعية والسياسية عمى نظرية عدم العودة -ج 

 م.1967مطمقًا إلى حدود ما قبل عام 
 

و ػهى ػًهٍخ انزسىٌخ انسهًٍخ 2009أثش َزبئج االَزخبثبد اإلسشائٍهٍخ األخٍشح دساسخ ثؼُىاٌ " -19

انجبَجٍٍ انفهسطًٍُ واإلسشائٍهً" ثٍٍ
(2)

 

وتأثيراتيا عمى عممية التسوية  2009ىدفت الدراسة إلى تحميل نتائج االنتخابات اإلسرائيمية العام 
السممية من الجانب الفمسطيني من خالل الوقوف عمى أىم المواقف والتصريحات المتعمقة بالتسوية, 

                                                           

, غير منشورة )غزة: الجامعة اإلسالمية, رسالة ماجستيرىاني المداوي, "مشاريع التسوية السياسية الرسمية لمقضية الفمسطينية",  ( 1)
2011.) 

م عمى عممية التسوية السممية بين الجانبين الفمسطيني 2009ر نتائج االنتخابات اإلسرائيمية األخيرة حسين ساىر بني جابر, "أث ( 2)
 (.2011, غير منشورة )نابمس: جامعة النجاح الوطنية , رسالة ماجستيرواإلسرائيمي", 
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تخابات اإلسرائيمية واعتمد البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي لوصف وتحميل البيانات المتعمقة باالن
فرازاتيا ومدى انعكاسيا عمى مستقبل التسوية السممية مع الفمسطينيين. 2009األخيرة   وا 

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
إفرازات نتائج االنتخابات الثامنة عشر لمكنيست اإلسرائيمي تعتبر مؤشرا ىاما عمى التوجيات -أ 

اإلسرائيمي ومؤشرا سمبيا عمى عممية التسوية بين الطرفين الفمسطيني اليمينية لممجتمع 
 واإلسرائيمي.

طبيعة تشكيمة الحكومات في إسرائيل تحول دون التوصل إلى تسوية دائمة مع الجانب -ب 
 الفمسطيني. 

عمى الرغم من الخطاب السياسي الفمسطيني الذي يؤكد عمى ثوابت قضايا الالجئين والقدس -ج 
الحدود, إال ثمة ما يشعر إلى وجود مخاطر كثيرة تحدق بالقضية الفمسطينية مع واالستيطان و 

 انطالق تمك المفاوضات.
 

انذثهىيبسٍخ انفهسطٍٍُخ فً انًفبوضبد انفهسطٍٍُخ اإلسشائٍهٍخ وأثشهب ػهى دساسخ ثؼُىاٌ " -20

حمٍك انذونخ انفهسطٍٍُخ انًسزمهخر
(1)

 

المفاوضات وىل ستحقق الدولة الفمسطينية المستقمة, وتيدف الدراسة عمى تسميط الضوء عمى 
وصيغت مشكمة الدراسة عمى صورة فرض ىو أن الدبموماسية الفمسطينية بمالمحيا ومرتكزاتيا الحالية 
غير قادرة عمى إنياء االحتالل وتحقيق الدولة الفمسطينية المستقمة ضمن الحد األدنى لمطموح الفمسطيني 

م, واستخدام الباحث في ىذه الدراسة مناىج متعددة مثل 1991رية منذ العام من خالل المفاوضات الجا
 المنيج التحميمي والمنيج المقارن والمنيج التاريخي.

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أىميا: 
الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ىو صارع ذو طبيعة وجودية ال يمكن حمو بشكل نيائي ولكن يمكن -أ 

 رتو ومحاولة تعظيم المكاسب وتقميل الخسائر.إدا
ال زال الطابع األمني ىو المسيطر مجريات المفاوضات في معظم الفمسطيني إطفاء الطابع -ب 

 السياسي عمييا وما زالت إسرائيل تستخدم نظرية فرض األمر الواقع.

                                                           

اإلسرائيمية وأثرىا عمى تحقيق الدولة الفمسطينية المستقمة",  –, "الدبموماسية الفمسطينية في المفاوضات الفمسطينية عصام نظام عيروط ( 1)
 (.م2011, غير منشورة )نابمس: جامعة النجاح الوطنية , رسالة ماجستير
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ده عمى ما لن يستطيع المفاوض الفمسطيني تغيير الحقائق عمى األرض إال بشكل طفيف واعتما-ج 
تطرح إسرائيل من متغيرات تخص تصوراتيا الخاصة أكثر من اعتماده عمى قدرة الموقف 

 الفمسطيني عمى إجبار إسرائيل عمى إحداث تغيرات.
 

ػهى إٌجبد حم نهمضٍخ  زالل فً ششوط انزفبوض انفهسطًٍُ اإلسشائٍهًثؼُىاٌ "أثش االخ دساسخ -10

انفهسطٍٍُخ"
(1)

 

الضوء حول اإلشكالية الناتجة عن ذىاب قيادة منظمة التحرير إلى وىدفت الدراسة إلى تسميط 
خيار التفاوض في الوقت الذي غابت فيو مقومات وشروط التفاوض الصحيحة والتي تتمثل بقدر كاف من 
التوازن في القوة بين طرفي التفاوض, اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي من أجل الوصول إلى 

التفاوض واستخدمت أيضًا الباحث المنيج التحميمي النقدي والذي حاول من  التوصيف الصحيح لمفيوم
 خاللو استقراء مدى مالئمة الظروف في حينو النعقاد النشاط التفاوض.

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
رة من االستناد إلى أسس ومقومات صحيحة مثممية التفاوضية حتى تكون ناجحة و ال بد لمعم-أ 

 تمنحيا القوة وتييئ ليا الفرصة لتحقيق األىداف المرجوة.
يمثل التفاوض خيارًا يمكن األخذ بو سعيًا إليجاد حل لمشكمة قائمة تيم طرفين أو أكثر لكنو لن -ب 

 يكون الخيار الوحيد.
كان االختالل في شروط التفاوض واضح بشكل جمي بين طرفي التفاوض محل الدراسة وانعكست -ج 

ورة استعصاء ألم بالمسار التفاوض وأصاب اآلمال المعمنة عمى خيار التسوية أثار ذلك في ص
 بخيبة أمل.

 
 
 
 
 
 

                                                           

, رسالة ماجستيرجاد حل لمقضية الفمسطينية", عبد السالم درويش, "أثر االحتالل في شروط التفاوض الفمسطيني اإلسرائيمي عمى إي ( 1)
 (.2013غير منشورة )نابمس: جامعة النجاح الوطنية, 



18 
 

 انزؼهٍك ػهى أهى انذساسبد انسبثمخ: 

من الدراسات األقدم  , وذلكمحوري الدراسة السابقينخالل من  باستعراض أىم الدراسات السابقة 
التي خرجت بيا يمكن إجمال مجموعة من السمات االطالع عمى أىم النتائج بو  ,إلى الدراسات األحدث

 وىي:
الدراسات اإلعالمية السابقة استخدمت في مجمميا المنيج المسحي وىذا المنيج يتفق مع المنيج  .1

 .المستخدم بالدراسة
معظم الدراسات اإلعالمية السابقة كانت إما ميدانية أو تحميمية والدراسات الميدانية التحميمية كانت  .2

(, ودراسة 2008ثروت)(, ودراسة 2000وليم)(, ودراسة 1998خميل)ي: دراسة محدودة وى
 (.2010الميناوي)

 (.2000وليم )لم تستخدم أي دراسة نظرية فجوة المعرفة سوى دراسة  .3
من خالل استعراض أىم الدراسات السابقة لم يقع تحت يد الباحث أي دراسة أجنبية أو عربية أو  .4

لمفاوضات الفمسطينية االتجاىات والمعارف لمجميور الفمسطيني تجاه افمسطينية تناولت تشكيل 
 وىو موضوع ىذه الدراسة. اإلسرائيمية

تكتسب دراسة الباحث أىميتيا بين الدراسات السابقة أنيا دراسة إعالمية متخصصة بموضوع  .5
دراسات المفاوضات  كحال خالصالمفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية وليس دراسة بشق سياسي 

 التي أعدت عمى يد باحثين فمسطينيين.
 

 :االسزفبدح يٍ انذساسبد انسبثمخ 

 التعرف عمى المنيج والعينات المناسبة لدراسة الباحث. .1
 صياغة التساؤالت والفروض الخاصة بالدراسة بصورة عممية بما يخدم أىداف الدراسة. .2
 اختيار األدوات المناسبة لمدراسة. .3
الدراسة ألنو لم يقع دراسة سابقة مختصة بتشكيل اتجاىات ومعارف الجميور تجاه  تعزيز أىمية .4

 قضية المفاوضات.
استفاد الباحث من األطر المعرفية لمدراسات السابقة خصوصا الدراسات السابقة السياسية الخاصة  .5

 بموضوع المفاوضات والتعرف عمى مصادر المعمومات بتمك الدراسات.
 ساليب مناقشة النتائج في الدراسات السابقة.استفاد الباحث من أ .6
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 :ثانيا: الستدلل عمى المشكمة

م, وما تاله من مفاوضات 1991عام "مدريد لمسالم"منذ انطالق عممية التفاوض السري ومؤتمر 
م بين الجانب الفمسطيني من جية ممثل في 1993فمسطينية إسرائيمية أنتجت توقيع اتفاقية أوسمو عام

التحرير الفمسطينية" والجانب اإلسرائيمي من طرف أخر وما ترتب بعدىا عمى ىذه االتفاقية من "منظمة 
إنشاء السمطة الوطنية الفمسطينية, وىذه االستمرارية في جوالت المفاوضات وما رافقيا من تغطية صحفية 

حفية لمصحف مالزمة حتى لحظة إعداد ىذه الدراسة تفرض عمينا احتياج دراسة لتقيم التغطية الص
الفمسطينية اليومية لعممية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية وتقييم المعارف واالتجاىات المتكونة لدى 

 الجميور الفمسطيني نتيجة تعرضيم لمضمون الرسائل اإلعالمية في الصحف الفمسطينية اليومية.
ومن خالل الدراسة االستكشافية عمى عشرة أعداد من صحيفتي "فمسطين" و"الحياة الجديدة" بواقع 
خمس وحدات معاينة لكل صحيفة وباستخدام أسموب األسبوع الصناعي, أجريت الدراسة االستكشافية 

عشوائي وكان االختيار لشير خمسة اختيار  2013لمعام  5التحميمية لألعداد الصادرة في بداية شير 
 وكانت نتائج الدراسة االستكشافية التحميمية كالتالي:بالقرعة من العام 

جاءت األشكال اإلخبارية في صحيفتي الدراسة بشكل متقارب سواء الخبر أو التقرير الخبري حيث  .1
من مجموع أشكال موضوعات المفاوضات وبمغ شكل % 47.3"فمسطين"بمغ الخبر في صحيفة 

وىذا االرتفاع يعكس بشكل واضح حركة المتغيرات في  %47 "اة الجديدةالحي"الخبر في صحيفة 
عممية المفاوضات, ورؤية الصحف أن ىذه القضية تحظى باىتمام واسع لدى قطاعات عريضة 

 .من جميور قراء الصحف
ن أموضوعات المفاوضات وتدلل النسبة من أشكال  %11.7إلى  %15.7مثل المقال ما نسبتو  .2

ن المقال أحد أشكال مواد الرأي وأساس قوى في تشكيل اتجاه التأثير عمى قرائيا أللصحف تحاول ا
 التوجيو.و  الجميور تجاه قضايا معينة الن ىدفو األساس ىو اإلقناع

ما كان في بين %94.7كان سمبي بنسبة "فمسطين"اتجاىات موضوعات المفاوضات في صحيفة  .3
ختالف السياسة التحريرية إىذه النسب تدلل عمى و % 76.4يجابي بنسبة إصحيفة الحياة الجديدة 

يجابية إف واتجاىات سمبية أو لكل صحيفة من جانب وما تحاولو كل صحيفة من نقل معار 
 لمجميور.
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% 21 "فمسطين"بمغت نسبة موضوعات المفاوضات التي ظيرت عمى الصفحة األولى في صحيفة  .4
وىذا مؤشر % 58.8مى الصفحة األولى بمغ ع الجديدة" الحياة"بينما نسبة الموضوعات في صحيفة 

عمى اىتمام لدى الصحيفة في موضوع المفاوضات لما تمثمو من خيار سياسي أساسي لدى الجية 
 %.78.9التي احتوت صفحاتيا الداخمية عمى  "فمسطين"المالكة عمى عكس صحيفة 

 جيود ودعوات دولية وعربية لدعم عممية المفاوضات احتمت الموضوعات التي دارت حول موضوع .5
% من مجمل موضوعات المفاوضات وفي صحيفة الحياة الجديدة 36.7"فمسطين"في صحيفة 

دوليا بما يحظاه من رعاية و  % وىذا يدلل عمى أىمية موضوع المفاوضات عربيا58.7احتمت 
 دولية.و  عربية

بمغت مجموع  ة بتوقيف عممية المفاوضاتمطالب شعبية وحزبي تحدثت عنالموضوعات التي  .6
% وىذا يدلل عمى 0% في صحيفة فمسطين وبينما بمغت نسبتيا في صحيفة الحياة 57.8نسبتيا 

اتجاه الصحيفة واتجاه الموضوعات وما تحاول الصحف التأثير بو عمى معارف الجميور من خالل 
 اتجاه الموضوع وما يدور حولو.

 لمجموعة من قراء الصحف اليومية قواميا عشرة  شافية ميدانيةاستكدراسة  كما أجرى الباحث
مبحوثين من مدينة "غزة" من قراء الصحف اليومية عبر عينة عشوائية بسيطة من قراء الصحف 

وىي المدة األقرب ألعداد الدراسة  2015-2-20حتى  2015-2-15اليومية الفمسطينية أجريت 
 تبين التالي: 

بقراءة موضوعات قضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية لدى الجميور تبين وجود اىتمام مرتفع  -1
 %.84.7بمغ درجة االىتمام 

أكد المبحوثون أن قراءة الموضوعات الخاصة بالمفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية في الصحف  -2
 %.79.4الفمسطينية تزيد من معارفيم بنسبة مرتفعة وصمت إلى اليومية 

 ممون اتجاىات سمبية تجاه المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية.% من المبحوثين يح80 -3
% من المبحوثين ينقمون ما يكتسبون من معمومات حول المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية 70 -4

 الفمسطينية إلى المجتمع من خالل العمل أو األسرة أو األصدقاء. اليومية من الصحف 
حو المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية بحيث وصمت % من المبحوثين لدييم معارف مرتفعة ن60 -5

 %.81.9 بار التقييم المعرفي إلى متوسطدرجات إجاباتيم عمى أسئمة اخت
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 :ثالثا: مشكمة الدراسة
من خالل االطالع والمتابعة ونتائج الدراسة االستكشافية تتبمور مشكمة الدراسة في التعرف عمى 

الفمسطينية اليومية في تشكيل اتجاىات ومعارف الجميور الفمسطيني تجاه الدور الذي تقوم بو الصحف 
المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية من خالل التعرف عمى معالجتيا لموضوعات المفاوضات الفمسطينية 

 اإلسرائيمية وانعكاسات ىذه المعالجة عمى معارف واتجاىات الجميور الفمسطيني.
 

   :رابعا: أىمية الدراسة
 كمن أىمية الدراسة من النقاط التالية:ت

لمصحافة دور في تشكيل االتجاىات والمعارف يكسب الدراسة أىمية عبر التعرف عمى  .1
مستوى المعارف المتشكمة لدى الجميور الفمسطيني ومعرفة االتجاه الحقيقي لمجميور نتيجة 

 اليومية الفمسطينية.تعرضيم لموضوعات المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية في الصحف 
أىمية قضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية التي قسمت األحزاب والحركات والمنظمات  .2

 الفمسطينية ومن خمفيم الجميور بين موقف القبول والرفض ليذه القضية.
انعكاسات نتائج المفاوضات عمى الحياة اليومية والسياسية واالقتصادية والثقافية لمجميور  .3

 يني.الفمسط
 األثر السياسي لعممية المفاوضات والتسوية عمى المستوى المحمي واإلقميمي والدولي. .4
محدودية الدراسات التي تناولت العالقة بين الصحافة وقضية المفاوضات الفمسطينية  .5

 اإلسرائيمية.
 

 :خامسا: أىداف الدراسة
اتجاىات ومعارف  تيدف الدراسة لمتعرف عمى دور الصحف اليومية الفمسطينية في تشكيل

 الجميور الفمسطينية تجاه قضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية, وذلك عبر األىداف التالية:
 :أىداف الدراسة التحميمية 

ييدف الشق التحميمي لمدراسة إلى رصد وتحميل األشكال الصحفية الخاصة بقضية المفاوضات 
 وذلك عبر األىداف التالية: الفمسطينيةفي الصحف اليومية الفمسطينية اإلسرائيمية 
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 رصد القضايا التي تدور حوليا األشكال الصحفية الخاصة بقضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية. -1
في الصحف اليومية  لمفاوضات الفمسطينية اإلسرائيميةالتعرف عمى اتجاه التغطية الصحفية لقضية ا -2

 الفمسطينية.
في  لمفاوضات الفمسطينية اإلسرائيميةالصحفية الخاصة بقضية االتعرف عمى مصادر األشكال  -3

 الصحف اليومية الفمسطينية.
لمفاوضات الفمسطينية التعرف عمى األشكال الصحفية المستخدمة في تحرير المعمومات حول قضية ا -4

 في الصحف اليومية الفمسطينية. اإلسرائيمية
لمفاوضات الفمسطينية نية اليومية تجاه قضية امعرفة درجة االىتمام الذي تقوم بو الصحف الفمسطي -5

 .اإلسرائيمية
 :أىداف الدراسة الميدانية 

ييدف الشق الميداني لمدراسة إلى التعرف عمى اتجاىات ومعارف جميور الصحف اليومية 
الناتجة من تعرضيم ليذه الصحف عبر و  تجاه موضوعات المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيميةالفمسطينية 

 التالية: األىداف
 تعرض الجميور الفمسطيني لموضوعات المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية فيمعرفة عادات  -1

 لصحف اليومية الفمسطينية.ا
لمفاوضات الفمسطينية الجميور الفمسطيني تجاه موضوعات قضية ا إىتمامالتعرف عمى مستوى  -2

 في الصحف اليومية الفمسطينية. اإلسرائيمية
 قضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية. نحوالجميور الفمسطيني  اتقياس اتجاى -3
ودور الصحف  اإلسرائيمية الفمسطينية تقييم معارف الجميور الفمسطيني نحو قضية المفاوضات  -4

 الفمسطينية اليومية في تشكيل معارف الجميور.
لجميور معارفو من التعرف عمى درجة التبادل المعرفي بين الجميور والمجتمع نتيجة اكتساب ا -5

 الصحف الفمسطينية اليومية حول قضية المفاوضات.
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 :سادسا: تساؤلت وفروض الدراسة
تيدف الدراسة لمحاولة اإلجابة عمى تساؤل رئيس وىو ما دور الصحف الفمسطينية اليومية في 

ويتفرع من ىذا تشكيل اتجاىات ومعارف الجميور الفمسطيني نحو المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية؟ 
 تم تقسيميا لمتالي: التساؤل عدة تساؤالت

 تساؤلت الدراسة التحميمية: .1
ما القضايا التي تدور حوليا األشكال الصحفية الخاصة بقضية المفاوضات الفمسطينية   -1

 اإلسرائيمية في الصحف اليومية الفمسطينية؟
 الفمسطينية اإلسرائيمية؟ما اتجاه الصحف اليومية الفمسطينية نحو قضية المفاوضات   -2
ما مصادر المعمومات في األشكال الصحفية الخاصة بموضوع المفاوضات الفمسطينية   -3

 في الصحف اليومية الفمسطينية؟اإلسرائيمية 
في  ما األشكال الصحفية المستخدمة في تغطية قضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية  -4

 ؟الصحف اليومية الفمسطينية
الفمسطينية لقضية المفاوضات الفمسطينية  اليومية ىتمام التي تولييا الصحفما درجة اال  -5

 اإلسرائيمية؟
 تساؤلت الدراسة الميدانية: .2

لموضوعات  ما مستوى التعرض لمصحف الفمسطينية اليومية عند الجميور الفمسطيني  -1
 ؟المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية

المفاوضات الفمسطينية  موضوعات الفمسطيني تجاهما مستوى االىتمام لدى الجميور   -2
 اإلسرائيمية؟

 ما اتجاه الجميور الفمسطيني نحو قضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية؟  -3
 ما مستوى المعرفة لدى الجميور الفمسطيني تجاه قضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية؟  -4
جراء تعرضو لموضوع المفاوضات الفمسطينية ىل ينقل الجميور الفمسطيني المعارف المكتسبة   -5

 الفمسطينية لمحيطو االجتماعي؟اليومية اإلسرائيمية في الصحف 
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 فروض الدراسة الميدانية: .3
توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين حجم التعرض لدى الجميور لموضوعات   -1

الفمسطينية والمستوى المعرفي لدى اليومية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية في الصحف 
 الجميور في موضوع المفاوضات.

توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين المستوى التعميمي لمجميور والمستوى المعرفي   -2
 لمجميور حول قضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية.

ور بقضية المفاوضات توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين درجة اىتمام الجمي  -3
 والمستوى المعرفي لمجميور الفمسطيني.

عبر المعارف المكتسبة لممجتمع  بنقلتوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى قيام المبحوثين  -4
 يعزى لممستوى التعميمي لممبحوثين.التواصل االجتماعي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في المستوى المعرفي لمجميور حول قضية المفاوضات   -5
 الفمسطينية يعزى لعمر المبحوثين.

 

 :سابعا: نوع ومنيج الدراسة
تصوير  وىذا النوع من الدراسات يستيدفتنتمي ىذه الدراسة لمدراسات الوصفية  :نوع الدراسة .1

وتحميل وتقويم خصائص مجموعة معينة أو موقف معين يتصف بالتحديد, أو دراسة الحقائق 
الراىنة بطبيعة ظاىرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو األحداث أو األوضاع, بيدف الحصول 
عمى معمومات دقيقة وكافية عنيا, دون الدخول في أسبابيا أو التحكم فييا, باإلضافة إلى تقدير 
عدد مرات التكرار لحدوث ظاىرة معينة ومدى ارتباطيا بظاىرة أو مجموعة أخرى من 

 .(1)الظاىرات
لمشق  "أسموب تحميل المضمون"منيج الدراسات المسحية عبر  تم استخدام :منيج الدراسة .2

 لمشق الميداني لمدراسة. "أسموب مسح جميور الوسيمة"التحميمي لمدراسة و
ويعرف تحميل المضمون باعتباره أسموبا لدراسة وتحميل االتصال بشكل  :أسموب تحميل المضمون-أ 

ويأتي تحميل المضمون في ىذه الدراسة  (2)موضوعي وكمي بغرض قياس متغيرات معينةو  منتظم
                                                           

 .131ص( 2006)القاىرة: عالم الكتاب,2سمير حسين, بحوث اإلعالم,ط ( 1)

 .138ص( 2009المبنانية,)القاىرة: الدار المصرية 1االستخدامات االحصائية في الدراسات االعالمية,طو  شيماء زغيب,مناىج البحث ( 2)
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لمتعرف عمى تناول الصحف اليومية الفمسطينية لقضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية ومسح 
في الصحف اليومية الفمسطينية في تغطية قضية المفاوضات  األشكال الصحفية المستخدمة

الفمسطينية اإلسرائيمية والتعرف عمى اتجاىات ىذه الصحف وما تستيدفو من إيصال معمومات 
 لمجميور بيدف تشكيل المعارف واالتجاىات لدى جميور الوسيمة.

ت المكتسبة لدى يأتي لمتعرف عمى المعارف واالتجاىا :أسموب مسح جميور وسائل اإلعالم-ب 
الجميور الفمسطيني تجاه قضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية واإلجابة عمى مقاييس الدراسة 

 عبر أداة استمارة االستقصاء لجميور الصحف الفمسطينية اليومية.
 

 :الدراسة ثامنا: أداتي
ويستخدم ليذا  (1)لمدراسةاألداة تعتبر الوسيمة التي يستخدميا الباحث في جمع البيانات المطموبة 

 النوع من الدراسات التحميمية الميدانية أداتين ىما:
وىي أداة تشتمل عمى وحدات تجيب عن تساؤالت الدراسة عبر دراسة  :تحميل المضمون أداة -1

عبر تحميل المادة المتعمقة بموضوع  اليومية الفمسطينية األشكال التي تقدميا الصحف
المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية وىو موضوع الدراسة وأداة تحميل المضمنون المستخدمة في 

 عمى الوحدات التالية: احتوتىذه الدراسة وىي إحدى أدوات منيج المسح اإلعالمي 
 .)وحدة الموضوع )الفكرة 
 .الوحدة الطبيعية لممادة اإلعالمية 

 لموضوع )الفكرة(:وحدة ا - أ
تمثل ىذه الوحدة أىم وأكبر وحدات تحميل المضمون وأكثرىا إفادة, وىي وحدة يستخدميا الباحث 

ويدور  (2)في ىذه الدراسة تبمور كجممة أو عبارة تتضمن الفكرة التي تدور حول عممية تحميل المضمون
 اإلسرائيمية في الصحف اليومية الفمسطينية.محتواىا في ىذه الدراسة حول قضية المفاوضات الفمسطينية 

 الوحدة الطبيعية لممادة اإلعالمية: - ب
وىي الشكل الصحفي المستخدم في الصحف اليومية الفمسطينية لتقديم المادة اإلعالمية الصحفية 

 الخاصة بموضوع المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية.
                                                           

جراءاتوو  البحث العالمي مفيوموالسيد عمر,  ( 1)  .295ص( 1994,قاديونس)بنغازي: منشورات جامعة 1, طومناىجو ا 

 .260ص( 2006)القاىرة: عالم الكتاب, 2,طبحوث العالمسمير حسين,  ( 2)
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بيانات األولية استخداما في الدراسات المسحية تعتبر أكثر أدوات جمع ال :أداة استمارة الستبيان -2
إلمكانياتو في جمع بيانات ومعمومات لم يكن من الممكن الحصول عمييا دون استطالع اآلراء 

تم و  ,(1)والتعرف عمى المواقف واالتجاىات فيو حجر الزاوية في الدراسات المسحية الميدانية
قياس المحاور المكونة  األسئمة ىدفت الى منوعة معدة مسبقًا استقصاء عبر مجماجراء 

الستمارة االستقصاء بيدف أساس ىو قياس معارف واتجاىات الجميور الفمسطيني تجاه قضية 
 المفاوضات.

  عمى النحو التالي: األداتين تم إعدادو 
جل استخداميا في جمع البيانات أمن  تينوأداة تحميل مضمون أولياستبيان استمارة إعداد  -1

 والمعمومات.
وأداة تحميل المضمون عمى مجموعة من المحكمين والذين قاموا استمارة االستبيان تم عرض  -2

 بدورىم بتقديم النصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يمزم.
 وتعديل حسب ما يناسب.استمارة االستبيان  عمى ميدانية أولية ةدراسة اختباري أجريت -3
  .اد العينة لجمع البيانات الالزمة لمدراسةفر أعمى جميع استمارة االستبيان  وزعت -4

 :إجراءات تصميم استمارة تحميل المضمون -1
 فئات التحميل:

لنوعية المضمون ومحتواه  اً ات التي يضعيا الباحث استنادوتعرف بمجموعة الفئات والتصنيف
حتى تستخدم في وصف ىذا المضمون وتصنيفو بأعمى نسبة من الموضوعية والشمول  ,وىدف التحميل

 .(2)بيدف إتاحة التحميل واستخراج النتائج
 -وقسمت فئات التحميل إلى فئتين ىما:

 فئة الموضوع )ماذا قيل(. -
 فئة الشكل )كيف قيل(. -

 فئخ انًىضىع )يبرا لٍم(: .1

داخل الصحف اليومية الفمسطينية حول  وىي فئة رئيسية تقوم بمعالجة محتوى ما ينشر
 المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية وفي إطارىا يقوم الباحث باستخدام فئات فرعية ىي:

                                                           

جراءاتوو  البحث العالمي مفيوموالسيد عمر,  ( 1)  .303ص مرجع سابق, ,ومناىجو ا 

 265, صمرجع سابقسمير حسين, ( 2)
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وىي فئة تجيب عمى ما تدور حولو المادة اإلعالمية الصحفية الخاصة بقضية  :الموضوع فئة -أ 
عبر رصد الفكرة األساسية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية في الصحف اليومية الفمسطينية 

وقام الباحث بإعداد الفئات التالية بما يتناسب مع موضع التي يقوم عمييا الموضوع الصحفي, 
 الدراسة وىي:

 ت جديدة عمى طاولة المفاوضات.لقاءا .1
 المفاوضات. عمميةجيود ودعوات عربية لدعم  .2
 المفاوضات. عمميةجيود ودعوات دولية لدعم  .3
 عرقمة إسرائيمية لعممية المفاوضات. .4
 توقف عممية المفاوضات. .5
 رؤية مستقبمية لعممية المفاوضات. .6
 تصعيد(. –تيويد  –قضايا تؤثر عمى مسار المفاوضات )استيطان  .7
 عممية المفاوضات. بإيقافمطالب شعبية  .8
 عممية المفاوضات. بإيقافمطالب حزبية فمسطينية  .9

 عممية المفاوضات. بإيقافمطالب حزبية إسرائيمية  .10
 .نتائج عممية المفاوضات .11
 أخرى. .12

وىي فئة تختص في تحديد اتجاه مضمون المادة اإلعالمية الصحفية عبر التأييد  :فئة التجاه -ب 
الحياد في محتوى المادة الصحفية تجاه قضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية أو الرفض أو 

 في الصحف اليومية الفمسطينية وتقسيماتيا كالتالي:
الفمسطينية  المفاوضاتالجوانب اإليجابية لعممية  وتوضحوىي موضوعات تركز  :ايجابي .1

 اإلسرائيمية.
الفمسطينية  المفاوضاتالجوانب السمبية لعممية  وتوضحوىي الموضوعات التي تركز  :سمبي .2

 اإلسرائيمية.
ويكون بعرض الجوانب اإليجابية والجوانب السمبية لعممية المفاوضات الفمسطينية  محايد: .3

 ائيمية دون اتخاذ اتجاه واضح او تعرض الموضوع دون اتجاه.اإلسر 
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عن الشخص أو الجية وىي فئة مصدر المعمومة يتم عبرىا الكشف  فئة مصدر المعمومة -ج 
 المسئولة عن المعمومة وتقسم إلى فئتين ىما:

 .فئة المصدر الصحفي 
 .فئة المصدر األولى 

 وتنقسم لمفئات الفرعية التالية:فئة المصدر الصحفي : 
 ويقصد بو المراسل الخاص بالصحيفة. المراسل: .1
 : وىي وكاالت األنباء الفمسطينية.وكالت أنباء محمية .2
 ىي وكاالت األنباء العالمية الغير فمسطينية وغير عربية. دولية:وكالت أنباء  .3
 رسمية والخاصة.عربية  أنباء وكاالت وكالت أنباء عربية: .4
ىي الصحف الصادرة داخل )إسرائيل( التي نقمت عنيا الصحف اليومية  صحيفة إسرائيمية: .5

 اعادة نشرىا بعد ترجمتيا.و  الفمسطينية موضوعات متعمقة بالمفاوضات
 العربية والدولية.و  وىي جميع اإلذاعات المحمية :اعةإذ .6
 وىي جميع القنوات التمفزيونية المحمية والعربية والدولية. تمفزيونية: قناة .7
 وىي المواقع االلكترونية بجميع أشكاليا وتعدد جغرافيتيا. مواقع انترنت: .8
 ىي االشكال التي ليا عدة مصادر.و  متعدد المصادر: .9

 مصدر ليا صحفي أو أولي. لم تذكر الصحيفةىي الموضوعات التي و  مجيول المصادر: .10
 ي.مواد الرأو  وىم كتاب المقاالت كاتب صحفي: .11
 مصادر صحفية ال توجد في التصنيفات أعاله. أخرى: .12

 وتنقسم إلى الفئات الفرعية التالية:فئة المصدر األولى : 
ويقصد بو أن الصحيفة زودت بالموضوع أو حررتو عن طريق مصدر  جيات رسمية دولية: .1

 معمومة أولي ىو مسئول أو مؤسسة رسمية دولية.
ويقصد بو أن الصحيفة زودت بالموضوع أو حررتو عن طريق مصدر  جيات رسمية عربية: .2

 معمومة أولي ىو مسئول أو مؤسسة رسمية عربية.
ة زودت بالموضوع أو حررتو عن طريق ويقصد بو أن الصحيف جيات رسمية فمسطينية: .3

 مصدر معمومة أولي ىو مسئول أو مؤسسة رسمية فمسطينية.
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ويقصد بو أن الصحيفة زودت بالموضوع أو حررتو عن طريق مصدر  جيات رسمية إسرائيمية: .4
 معمومة أولي ىو مسئول أو مؤسسة رسمية إسرائيمية.

الموضوع أو حررتو عن طريق مصدر ويقصد بو أن الصحيفة زودت ب جيات حزبية فمسطينية: .5
 معمومة أولي ىو مسئول حزبي أو حزب فمسطيني.

ويقصد بو أن الصحيفة زودت بالموضوع أو حررتو عن طريق مصدر  جيات حزبية إسرائيمية: .6
 معمومة أولي ىو مسئول حزبي أو حزب إسرائيمي.

معمومة أولي ويقصد بو أن الصحيفة زودت بالموضوع أو حررتو عن طريق مصدر  جميور: .7
 من الجميور في األشكال الخاصة بالجميور مثل بريد القراء.

ويقصد بو أن الصحيفة زودت بالموضوع أو حررتو عن طريق مصدر معمومة أولي  منظمات: .8
 منظمة محمية او دولية.

  مصدر لم تصنفو فئات المصادر االولية السابقة. أخرى: .9
 :فئات الشكل )كيف قيل( .2

لمعرفة األشكال التي قدمت بيا المادة اإلعالمية الصحفية حول موضوع تيدف فئة الشكل 
 المفاوضات في الصحف اليومية الفمسطينية وسيتم استخدام الفئات الفرعية التالية:

 .فئة شكل المادة الصحفية 
 .)فئة موقع المادة )عدد الصفحة 

 وتنقسم إلى الفئات الفرعية التالية: فئة شكل المادة-أ 
 الخبر. .1
 التقرير.  .2
 التحقيق. .3
 المقال. .4
 الحديث الصحفي. .5
 الكاريكاتير. .6
 أخرى. .7
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 الفرعية التالية: الفئةوتضم فئة موقع المادة -ب 
 الصفحات الداخمية  -الصفحة: وتصنف إلى الفئات الفرعية التالية: الصفحة األولى  رقم

 الصفحة األخيرة. –
 جراءات تصميم استمارة الستبيان الميداني:إ 

 بناء استمارة االستبيان الميداني عبر عدة مقاييس يحتوى كل مقياس عمى عدة أسئمةو  تم تصميم
قادرة من خالل إجابات المبحوثين عنيا عمى اختبار فروض الدراسة واإلجابة عن تساؤالت الدراسة  تكون

عدد االسئمة إجمالي بمغ و  ,عداد االستمارةسيولة الصياغة في إو  درج المرحميحيث تم مراعاة الت الميدانية
لمتأكد  جراء اختبار قبمي لالستمارة عمى بعض المبحوثينتم إو  الشخصية سئمة البياناتسؤال غير أ 28

 عمى الشكل التالي:كانت  االستمارةمقاييس و , من صالحية االستمارة كأداة لمبحث
 لموضوعات المفاوضات.و  مقياس حجم التعرض لمصحف 
 .مقياس درجة ونوع االىتمام 
  جميور تجاه قضية المفاوضات. المقياس اتجاىات 
 .مقياس معارف الجميور قضية المفاوضات 
 المعرفة من الصحف الجميور مقياس التبادل المعرفي مع المجتمع نتيجة اكتساب 

 تاسعا: اإلطار النظري لمدراسة:
 الدراسة عمى نظرية فجوة المعرفة  اعتمدت

 نظرية فجوة المعرفة
عمى فكرة التباين الموجود بين األفراد والجماعات في المعرفة وأثر التعرض تقوم ىذه النظرية 

 لوسائل االتصال الجماىيري في زيادة ىذا التباين أو خمق ىذا التباين.
وقد بدأ تعريف الفجوة الثقافية من خالل الفرض الذي وضعو "نيشنيور" وزمالؤه ويرون فيو أنو مع 

م االجتماعي من خالل وسائل االتصال تحدث الفجوة في المعمومات بين تزايد انسياب المعمومات في النظا
الفئات ذات المستوى االجتماعي واالقتصادي األعمى والتي تميل إلى اكتساب معمومات أكتر وبين الفئات 

وعند قيام "نيشنيور" وزمالؤه بقياس فجوة المعرفة وجدوا أن االختالف في مستويات  ,ذات المستوى األقل
 .(1)رفة توازي مع االختالفات في مستويات التعميمالمع

                                                           

 .312, ص( 2010, )القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع, 1, طنظريات التصالمحمد حجاب, (  1)
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 وىناك خمسة أسباب إلمكانية حدوث الفجوة المعرفية ىي:
تباين الميارات االتصالية بين الطبقات وغالبًا ما يكون في الميارات المعرفية األساسية مثل  .1

 القراءة والحديث والتذكر.
بالخمفية المعرفية السابقة فالطبقات األعمى ربما تكون تباين قدر المعمومات المختزنة أو ما يسمى  .2

قد اكتسبت المعرفة حول موضوعات ما خالل مراحل التعميم أو التعرض السابق لوسائل 
 االتصال.

أىمية التواصل االجتماعي لدى الطبقات األعمى وبالتالي نجدىم يشاركون غيرىم ممن يتعرضون  .3
غير حول ىذه لعممية ويدخمون في مناقشات مع الر اإلى موضوعات الشئون العامة أو األخبا

 الموضوعات.
مات و قد ال يوجد فعاًل لدى الطبقات األقل معم ,تأثير آلية التعرض االنتقائي واالىتمام والتذكر .4

حول الشئون العامة واألخبار العممية التي تتفق مع قيميم واتجاىاتيم وربما ال ييتمون فعاًل 
 بمعمومات معينة.

نظام وسائل اإلعالم نفسو والذي نالحظ اتجاىو أكثر إلى الطبقات األعمى كما أن الكثير طبيعة  .5
من موضوعات الشئون العامة والعموم تظير في الوسائل المطبوعة وىذه تناسب اىتمامات 

 (1)وتعرض الطبقات األعمى
 :األبعاد النظرية لبحث فجوة المعرفة 

 ا:ىناك بعدان نظريان لبحث فجوة المعرفة ىم
المستوى المحدود أو الفردي: يركز ىذا البعد عمى أن الفرد يكتسب المعرفة نتيجة لمتعرض  البعد األول:

لوسائل اإلعالم مع الوضع في االعتبار المتغيرات األخرى المرتبطة بالشخص, والتي تتضمن الفروق 
 .الفردية في القدرة المعرفية, وميارات االتصال, ومستويات االىتمام وغيرىا

المستوى األوسع أو المجتمعي: يشمل البناء االجتماعي والمتغيرات المتعمقة بالمجتمع في  البعد الثاني:
نطاق واسع, مثل نشر توزيع المعمومات, والنزاع االجتماعي, والتكتل االجتماعي, وسيطرة بعض 

 .(2)المنظمات اإلعالمية عمى المعمومات
 

                                                           

 283ص(,2003, )القاىرة: الدار العالمية لمنشر والتوزيع, 1, طمبادئ عمم التصال ونظريات التأثيرمحمود إسماعيل, ( 1)

 .151ص( 2006النشر والتوزيع,و  ,)القاىرة: دار النيضة العربية لمطبع1,طنظريات التصالميرفت الطرابيشي, عبد العزيز السيد, ( 2)
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  معرفة:المتغيرات التي تفسر حدوث فجوة 
 :(1)تعتمد بحوث فجوة المعرفة عمى دراسة مجموعو من المتغيرات فيما يمي أىميا

 المستوى االجتماعي االقتصادي. -1
 المستوى التعميمي. -2
 درجة االىتمام بالموضوع أو القضية المثارة. -3
 حجم التعرض لوسائل االتصال. -4
 مدى االستغراق في التعرض. -5
 درجة الدافعية. -6
 رصيد الخبرة الشخصية. -7
 طبيعة الموضوع أو القضية. -8
 كثافة التغطية اإلعالمية. -9

 المتغيرات الديموغرافية -10
 فيما يمي بعض الشرح ألىم المتغيرات التي تعتمد عمييا بحوث فجوة المعرفة:

 االجتماعيةيبنى فرض فجوة المعرفة عمى أساس أن العوامل المستوى الجتماعي والقتصادي:  .1
 االقتصادية ىي المحدد الرئيسي لقياس أثر تعرض الجميور لوسائل اإلعالم.و 

عمى عكس المجتمعات الغربية في مجتمعاتنا النامية التعميم ليس مؤشر كافي لممستوى التعميم:  .2
االقتصادي حيث ال يعنى ارتفاع التعميم بالضرورة ارتفاع المستوى االقتصادي لكن ىناك فجوة 

 ة بين المبحوثين األقل تعميمًا واألكثر تعميمًا.معرفي
يرى بعض الباحثين أن التعميم ليس ىو المتغير األساسي لقياس المعرفة فجوة المعرفة الىتمام:  .3

تضيق عند إثارة موضوع ما ييم المجتمع وىذا ما يحدث عندما يكون الموضوع المثار محل صراع 
 .(2) في ىذا المجتمع

راق ىو عممية إدراك المعمومات الذي يولد االنتباه, وىناك نوعان من االستغراق : االستغالستغراق .4
 أثناء التعرض لوسائل اإلعالم وىما االستغراق المعرفي, واالستغراق العاطفي ويفسران كالتالي:

                                                           

 .341ص(, 2004,)القاىرة: الدار المصرية المبنانية, 4,طنظرياتو المعاصرةو  التصالحسن مكاوي, ليمى السيد ,( 1)

 .404ص(, 2012, )عمان: دار المسيرة لمنشر, 1ط ,نظريات التصالمنال المزاىرة, ( 2)



33 
 

  االستغراق المعرفي: وىو مشاركة نشطة في عممية تمثيل المعمومات ويتضح االستغراق المعرفي
 ت العقمية, مثل االنتباه واإلدراك والتوسع المعرفي.في العمميا

 .االستغراق العاطفي: وىو ردود فعل عاطفية نحو محتوى وسائل اإلعالم 
مثل العمر, والنوع, وقد اختبرت العديد من الدراسات متغيرات العمر  المتغيرات الديموغرافية: .5

 والنوع عمى اعتبار أنيما محددان مؤثران في مستوى المعرفة.
ن الفروق بين األفراد في المستوى االجتماعي االقتصادي والتعميم ليست ىي لوحظ بأ الدوافع: .6

األسباب لمفجوات المعرفية بل أن الفروق بين األفراد في قوة الدافع أو الحافز الكتساب المعمومات 
 تعد من الركائز األساسية لتكافؤ وتعادل تدفق المعمومات داخل النظام االجتماعي.

تعد الخبرة متغيرا ميما يرتبط بالمعرفة, فرق الباحثون بين الخبرة اإلعالمية وبين الخبرة  الخبرة: .7
الشخصية وعرفوا الخبرة اإلعالمية بأنيا عبارة عن أعمى مستوى لمتعرض واالنتباه لوسائل 

 اإلعالم.
لمعرفة عادات تقاس درجات تعرض الجميور لوسائل اإلعالم  :مستوى التعرض لوسائل اإلعالم .8

أيضا , الجميور المرتبطة بالتعرض, أو قياس كثافة التعرض مرتفع أو منخفض أو متوسط
, وقد يكون تعرضا لوسيمة واحدة او لعدة وسائل, إقناعاالتعرض قد يكون تعرضا نقديا أم تعرضا 

لإلعالم وقد يكون تعرضا مؤثرا أو تعرضا سمبيا, أيضا ثبت أن قياس المعرفة بعد تعرض األفراد 
 .(1)مباشرة تضيق الفجوة بينما بعد التعرض بفترة تتسع الفجوة المعرفية

 
 تطبيقات النظرية في الدراسة:

التعرف عمى دور الصحف  لمباحثالتي تتيح  األنسبىي النظرية  "فجوة المعرفة"تعتبر نظرية 
المفاوضات الفمسطينية معارف الجميور الفمسطيني نحو و  اليومية الفمسطينية في تشكيل اتجاىات

  اإلسرائيمية وذلك لألسباب التالية:
تفيد النظرية في التعرف عمى تأثير مستوى التعرض لموسيمة اإلعالمية كأحد المتغيرات التي  .1

 تفسر حدوث فجوة معرفية بين الجميور.
تفيد النظرية في التعرف عمى تأثير عممية المتابعة لموضوعات المفاوضات في الصحف عمى  .2

 التعرض. و  الجميور تبعا لممتغيرات الديموغرافية ومستوى التعميم ودرجة االىتمام معارف
                                                           

 .167,صمرجع سابقميرفت الطرابيشي, عبد العزيز السيد, نظريات االتصال, ( 1)



34 
 

تساعد النظرية في التعرف عمى تأثيرات متغير المستوى التعميمي كأحد المتغيرات التي تفسر  .3
 حدوث فجوة معرفية لدى طبقات الجميور العممية نحو قضية المفاوضات. 

حجم التبادل المعرفي الشفوي بموضوع المفاوضات بين أفراد  تفيد النظرية في التعرف عمى .4
 تأثره بمتغير المستوى التعميمي.و  المناقشاتو  التواصل االجتماعيالمجتمع نتيجة 

تفيد النظرية في معرفة دوافع االىتمام ومستوياتو لدى الجميور بموضوع المفاوضات الفمسطينية  .5
 اإلسرائيمية.

م الفجوة المعرفية واحتمالية ضيق الفجوة المعرفية بين طبقات تساعد النظرية في اختبار حج .6
الجميور تبعا ألثر لممفاوضات ونتائجيا عمى الحياة اليومية لمجميور الفمسطيني )محمية 

 الموضوع(.
 

 :وعينتيا عينة الدراسةو  عاشرا: مجتمع
الصحف التي  يكون المجتمع في تحميل المحتوى عبارة عن مجموعةمجتمع الدراسة التحميمية:  .1

 تمثمت تمثل مجتمع الدراسة في الصحف اليومية الفمسطينية وىي أربعةو  ,(1)صدرت خالل فترة الدراسة
 في صحيفة "فمسطين" وصحيفة "الحياة الجديدة "وصحيفة "األيام" وصحيفة "القدس".

المجتمع, وىي تكون تعرف عينة الدراسة عمى أنيا الجزء الذي تم اشتقاقو من عينة الدراسة التحميمية:  .2
 .(2)ممثمة لممجتمع األصمي, ويتم جمع البيانات من ىذه العينة بيدف دراسة خصائص مجتمع الدراسة

الدراسة التحميمية لعينة من الصحف اليومية الفمسطينية, وىي صحيفة "فمسطين"  اجريت عينة الصحف:
وصحيفة "الحياة الجديدة", وتم اختيار عينة الصحف ىذه لعدة اعتبارات, أىميا اختالف السياسة التحريرية 
 لكل صحيفة وىذا ما يؤثر عمى موقف الصحيفة باإليجاب أو السمب تجاه تناول موضوعات المفاوضات
الفمسطينية اإلسرائيمية, إضافة إلى أن الصحيفتين تعتبران مجموع نصف الصحف الفمسطينية اليومية 

 الصادرة وىي نسبة مرتفعة ستمثل المجتمع بصورة مرتفعة.
, 2014نيارية فبراير  حتى  2013مارس مطمع عممية التحميل لعام كامل من تاريخ  تمت العينة الزمنية:

ذه الفترة من جيود أمريكية وأوروبية وعربية إلعادة الطرف الفمسطيني واإلسرائيمي وذلك بسبب ما شيدتو ى

                                                           

( 2002,)القاىرة: دار الفكر العربي,1,ط اإلعالمو  استخداماتو في بحوث الرأي العامو  األسموب اإلحصائيعاطف العبد, زكي عزمي, ( 1)
 156ص

 9ص( 2007)القاىرة: دار الفكر العربي, 4,طالراي العامو  بحوث العالمعاطف العبد, ( 2)
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بسبب قضايا االستيطان وقضايا شائكة أخرى,  , بعد توقف دام ألعوام(1)لطاولة المفاوضات وتم ذلك
حياء وشيدت ىذه الفترة الزيارات المكوكية لوزير الخارجية األمريكي "جون كيرى" لممنطقة إلعادة دعم و  ا 

عممية المفاوضات, كما شيدت ىذه الفترة جولة الرئيس عباس لمدول العربية لدعم جيوده بالمفاوضات, 
فأراد الباحث أن يخضع المواد اإلعالمية الصحفية في صحف العينة خالل ىذه الفترة لمتحميل عبر استمارة 

ية كعينة عن تعامل الصحف تحميل المضمون المعدة مسبقًا, بيدف قياس وتحميل ىذه التغطية الصحف
تم استخراج العينة من جميع الوحدات الواقعة و  الفمسطينية مع قضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية,

في اإلطار الزمني, أي جميع أعداد الصحف من صحيفتي "فمسطين" و"الحياة الجديدة" الممتدة خالل فترة 
 .2014حتى مارس  2013ية من مارس الدراسة التحميم

وأخضعتيا  الدراسة عينة نوعيا عشوائية منتظمة من وحدات المعاينة ألعداد الصحف, استخدمت
تم استخدام أسموب األسبوع الصناعي في اختيار وحدات المعاينة من عينة , و ألداة تحميل المضمون

 الصحف.
اسموب ( إلى التحميل بواسطة 2014حتى مارس2013وبناًء عمى إخضاع عام الدراسة )مارس

كبداية لمعينة العشوائية المنتظمة,  2013األسبوع الصناعي, حيث تم اختيار اليوم األول من شير مارس 
عدد من صحيفة "فمسطين" الستمارة  46وحدة معاينة لكل صحيفة أي انو سيتم إخضاع  46فنتج لدينا 
 عدد من صحيفة "الحياة الجديدة" الستمارة التحميل. 46التحميل, و

وىو جميع الوحدات التي يرغب الباحث في دراستيا ويكون في الدراسات لدراسة الميدانية: مجتمع ا .3
وىو في ىذه الدراسة عبارة عن جميور الفمسطيني من قراء الصحف ( 2)الميدانية سكان مدينة ما
 "رام اهلل". و "غزة" مدينتيالفمسطينية اليومية في 

من  عينة عشوائية بسيطة من قراء الصحف الفمسطينية اليومية ىيالعينة عينة الدراسة الميدانية:  .4
الدراسة أسموب العشوائية  واستخدمت الجميور الفمسطيني عمى مستوى مدينة "غزة" ومدينة "رام اهلل"

ن من قاموا بتعبئة اة الدراسة عمى سؤال تصفية يضمن أواحتوت اد ,البسيطة في اختيار أفراد العينة
ن يؤكد أخر تم وضع سؤال تصفية أو  ,ن قراء الصحف اليومية الفمسطينيةاالستمارة ىم فقط م

 .المبحوثين يرون بان الصحف فعال تسيم في تشكيل معارفيم
                                                           

,حول اعادة استئناف المفاوضات برعاية  2013-7-20,الصادر بتاريخ 6364, الصفحة االولى, العددصحيفة الحياة الجديدةانظر, ( 1)
 امريكية.

( 2002,)القاىرة: دار الفكر العربي,1,طالعالمو  استخداماتو في بحوث الراي العامو  األسموب الحصائيزكي عزمي, و  عاطف العبد( 2)
 156ص
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مبحوث لمدينة رام  100مبحوث لمدينة غزة و 100مبحوث بواقع  200تم إخضاع عينة قوامياو 
-8-25واجريت الدراسة الميدانية من تاريخ "غزة" "رام اهلل"  مدينتيوتم اختيار العينة السابقة العتبار اهلل 

  .2015-9-15حتى  2015
 

 الخصائص العامة لممبحوثين في العينة الميدانية:
 النوع:-1

 (1جدول رقم )
 حسب متغير النوعالمبحوثين توزيع يوضح 

 % ك النوع
 80.0 160 ذكر
 20.0 40 أنثى

 100.0 200 المجموع
 

 العمر:-2
 (2) جدول رقم

 توزيع المبحوثين حسب متغير العمريوضح 
 % ك العمر
 4.0 8 سنة 20أقل من 

 28.5 57 سنة 30حتى أقل من  20من 
 16.0 32 سنة 40حتى أقل من  30من 
 32.5 65 سنة 50حتى أقل من  40من 

 19.0 38 سنة 50أكثر من 
 100.0 200 المجموع
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   المستوى التعميمي:-3
 (3جدول رقم )

 توزيع المبحوثين حسب متغير المستوى التعميمييوضح 
 % ك المستوى التعميمي
 5.0 10 أقل من ثانوية عامة

 19.0 38 ثانوية عامة
 18.5 37 دبموم

 50.5 101 بكالوريوس
 7.0 14 دراسات عميا
 100.0 200 المجموع

 
 السكن:

 (4جدول رقم )
 الدراسة حسب متغير السكن توزيع المبحوثينيوضح 

 % ك السكن
 50 100 غزة
 50 100 رام اهلل
 100.0 200 المجموع

 

 :والثبات إجراءات الصدق حادي عشر:
 إجراءات الصدق: -1

يقصد باختبار صدق أداة جمع المعمومات والبيانات مدى قدرتيا عمى أن تقيس ما تسعى الدراسة 
تتطابق المعمومات التي يتم جمعيا بواسطتيا مع الحقائق الموضوعية, بحيث  فعال, بحيث قياسوإلى 

 لتأكيدتعكس المعنى الحقيقي والفعمي لممفاىيم الواردة بالدراسة بدرجة كافية, أي أن اختبار الصدق يسعى 
 قياسأو  البياناتفي جمع  , سواءوصالحيتوالمستخدم في الدراسة  المقياسصحة أداة البحث أو 

 داتي الدراسة بالتالي:وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أ (1)عاليةبدرجة  غيراتالمت
 

                                                           

 314, مرجع سابق, صحسبنر يسم( 1)
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 صدق المحكمين( الصدق الظاىري ألداتي الدراسة (: 
 (1)(6)عمى مجموعة من المحكمين تألفت منقام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتيا األولية 

متخصصين  قصىوجامعة األ أعضاء من أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة اإلسالمية وجامعة األزىر
وقد طمب الباحث من المحكمين إبداء آرائيم في مدى مالئمة العبارات  ,واإلحصاء في الصحافة واإلعالم

الذي ينتمي  كل عبارة لممحورلقياس ما وضعت ألجمو, ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة 
ىذا باإلضافة إلى  ,ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية, إليو

الدراسة, يا, أو إضافة عبارات جديدة ألداتي اقتراح ما يرونو ضروريا من تعديل صياغة العبارات أو حذف
واستنادا إلى  ,المبحوثين المطموبة من الخصائص الشخصية والوظيفيةبوكذلك إبداء آرائيم فيما يتعمق 

المالحظات والتوجييات التي أبداىا المحكمون قام الباحث بإجراء التعديالت التي اتفق عمييا معظم 
 نيا. ين, حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر ممالمحك

 

 إجراءات الثبات:-2
ليا بما يتيح  العاليةالتأكد من درجة االتساق  والبياناتقصد باختبار ثبات أداة جمع المعمومات ي

من الدقة, والحصول عمى نتائج متطابقة أو متشابية  عاليةبدرجة  ومتغيراتمن ظاىرات  تقيسوما  قياس
 المتغيراتنفس الظاىرات أو  قياسإذا تكرر استخداميا أكثر من مرة في جمع نفس المعمومات أو في 

أو من مبحوثين آخرين, وسواء استخدميا باحث واحد أو عدة باحثين في أوقات  المبحوثينسواء من نفس 
عادة القياس وظروف مختمفة وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل ىذا قوم وي, القياس وا 

 عميو وبطمقة عادة ما تكون أسبوعين, زمنينيما مدة بيفصل ين زمنيتين فترتياس عمى القيالنوع من 
, ياإلياس األول وصل القيانات التي البيل وتسجاس القيذلك  تمي وبعدما, (Testالقبمي األول ) القياس

                                                           

  تكونت لجنة المحكمين من: (1)
 .غزة – اإلسالميةقسم الصحافة واإلعالم بالجامعة  المحاضر فيو أستاذ الصحافة المساعد,  :وافي د. أمين -1
 دوحان: الصحفي في صحيفة الحياة الجديدة. د. حسن -2
 .غزة –ة اإلعالم بجامعة األقصى يكم وعميدالمساعد و االعالن أستاذ العالقات العامة  :عابد د. زىير -3
 .غزة – اإلسالميةس قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة يأستاذ الصحافة المساعد, ورئ :عيسى د. طمعت -4
 بغزة. –: رئيس قسم االعالم و االتصال الجماىيري بجامعة االزىر طالب د. موسى -5
 .غزة – اإلسالميةالتجارة بالجامعة  ةكميالمساعد في  البيانات وتحميلأستاذ اإلحصاء  :بركات د. نافذ -6
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عرف ياس والذي القيقوم بمعاودة يثم بقياسيا لنفس األسئمة التي قام الباحث زمنية ترك الباحث فترة ي
 .(Retest)اسالقيبإعادة 

األول والمعاد, حيث تتراوح درجة الثبات بين  ثم يقوم الباحث بقياس قوة العالقة بين القياسين
صحيح, ولذا فإن الفترة الزمنية المناسبة عادة ما تكون بين أسبوع أو أسبوعين عمى األكثر  1و صفر

ث و جة نجدىا في كثير من الدراسات والبحالنتيوىذه  0.9إلى  0.7ًا بين عمميوتتراوح قيم الثبات المقبولة 
 الثبات.والتي تعرف بمعامل 

االستبانة, لقياس ثبات  (Test & Retest)اسالقيعادة وا  اس القيقة طريوقد استخدم الباحث 
مبحوثًا بعد مضي 20ممثمة لممجتمع األصمي قدرىا  حصصيونة عيع االستبانة عمى توزيث قام بإعادة حي

لكل مجال حيث تتراوح الثبات مرتفعة  مة معاملقيجة أن النتياس األول, وكانت القين عمى انتياء أسبوعي
 .0.82ع فقرات االستبانة لجمينما بمغت بي,  (0.84, 0.80بين)

 :ب المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسةيأسال -3
لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات التي تم تجميعيا, فقد تم استخدام العديد من األساليب 

وفيما يمي مجموعة " اإلحصائية لمعموم االجتماعية الحزم SPSS)")برنامج اإلحصائية المناسبة باستخدام 
 من األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل البيانات:

التكرارات والنسب المئوية لمتعرف عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة وتحديد استجابات  .1
 .أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنيا أداة الدراسة

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن  ""Mean سابالمتوسط الح .2
 .كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية

 .ستقصاءفقرات صحيفة اال معرفة مدى إجابة أفراد العينة عمىلالوزن النسبي "المتوسط"  .3
 .تحميل التباين األحادي لمفروق بين ثالث متوسطات فأكثر .4
 .لمفروق المتعدد بين المتوسطات "شفيواختبار " .5
 .مستقمين العالقة بين متغيرين لإليجاد "كاي التربيعي"اختبار  .6
 اختبار "سبيرمان" لإلرتباط. .7

 :المفاىيم األساسية لمدراسةثاني عشر: 
ىي الصحف الفمسطينية التي تصدر فعميا بصورة يومية في الضفة  الصحف اليومية الفمسطينية: .1

 الغربية وقطاع غزة وتوزع عمى الجميور الفمسطيني.
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ىي محصمة المعمومات المتبقية في ذىن الجميور نتيجة تجاربو اليومية واطالعو عمى المعارف:  .2
 موضوع المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية.

ىو مؤشر نتفيم من خاللو الموقف الحقيقي لمفرد تجاه قضية المفاوضات الفمسطينية  التجاىات: .3
 اإلسرائيمية.

 ,ىو المكون السكاني لمشعب الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة الجميور الفمسطيني: .4
ويكون في الدراسة من جميور الصحف اليومية في مدينة "غزة" كمركز إداري لقطاع غزة ومدينة 

 ام اهلل" كمركز إداري لمضفة الغربية في تقسيم جغرافي بعيد عن االنقسامات السياسية."ر 
ىي لقاءات مباشرة أو غير مباشرة بين الجانب اإلسرائيمي  المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية: .5

 والفمسطيني إلرساء تفاىمات حول حمول بين الطرفين لجميع القضايا العالقة من سياسية وأمنية
وظيرت  ,بيدف تخطي مراحل الحمول وصوال لمحل النيائي بين الطرفين ,تصادية وحياتيةاقو 

 بداياتيا لمعمن نياية الثمانينات وىي مستمرة حتى لحظة إعداد الدراسة.
 

 عشر: تقسيم الدراسة الثث
 :لمدراسة. اإلجراءات المنيجية الفصل األول 
 :ىما:ينقسم الى مبحثين الصحافة والمفاوضات و  الفصل الثاني 

o :دور الصحافة في تشكيل االتجاىات والمعارف. المبحث األول  
o :المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية. المبحث الثاني 

 في تشكيل اتجاىات ومعارف الجميور الفمسطيني نحو  دور الصحف اليومية الفمسطينية  :الفصل الثالث
 ثالثة مباحث ىي: اشتمل عمىنتائج الدراسة و  ويتناولالمفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية, 

o الصحف اليومية الفمسطينية لموضوعات المفاوضات الفمسطينية معالجة  :المبحث األول
 ناول مناقشة نتائج الدراسة التحميمية.يتو  اإلسرائيمية

o معارف الجميور الفمسطيني تجاه قضية المفاوضات الفمسطينية و  اتجاىات :المبحث الثاني
 تناول مناقشة نتائج الدراسة الميدانية.وياإلسرائيمية 

o :اختبار فروض الدراسة الميدانية. تناول المبحث الثالث 
o تناول خالصة النتائج والتوصيات.المبحث الرابع : 
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 الفصل الثاني

المعارف و دور الصحف في تشكيل االتحاهات

 وقضية المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية

 

 :وٌُمسى انى يجحثٍٍ هًب 

 افة في تشكيل االتجاىات والمعارفدور الصح :انًجحث األول 

 ًَمفاوضات الفمسطينية اإلسرائيميةال :انًجحث انثب 
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 ولالمبحث األ 
 دور الصحف في تشكيل التجاىات والمعارف

 
  :الفمسطينيةصحافة التاريخ  :ولً أ

م كأول صحيفة تصدر 1876عرفت فمسطين الصحافة بإصدار صحيفة "القدس الشريف" عام 
م عندما 1830عام  "نسيم باق"في فمسطين متأخرة نصف قرن عمى ظيور الطباعة في فمسطين عمى يد 

صحيفة دورية تصدر في فترة حكم الدولة  33وتم احصاء أكثر من  ,(1)أنشأ أول مطبعة في فمسطين
وساىم في ىذا االزدىار الصحفي وجود المطابع في فمسطين  ,العثمانية إضافة إلى ثماني صحف ييودية
جريدة "م ومنيا مطابع خاصة بالصحف مثل مطبعة 1915حيث تم إحصاء عشر مطابع حتى عام 

 . (2)"جريدة النفير"طبعة وم "نجيب نصار"لصاحبيا  "الكرمل
وامتازت ىذه الفترة من تاريخ الصحافة الفمسطينية بظيور صحافة الرأي في فمسطين وكان ذلك 

عندما بدأت الحركة الوطنية الفمسطينية باستشعار خطر المخطط الصييوني الذي  ,1908بعد عام 
سطيني بمخططات الحركة فعممت عمى تثقيف وتوعية الجميور الفم شعباً و  يستيدف فمسطين ارضاً 
 .(3)الصييونية تجاه فمسطين

تحت قبضة االحتالل العسكري البريطاني استمر قانون المطبوعات  1917بوقوع فمسطين عام و 
تعديالت بما يتناسب مع دخمت ال, حيث أ1929عام  "ىبة البراق"التركي في حكم قوانين الصحافة حتى 

وسنت فيما بعد السمطات البريطانية في فمسطين قانون المطبوعات  ,دارة البريطانية لفمسطينمنيجية اإل
 .(4) 1933عام 

طين واتصفت ىذه المرحمة بالدور الوطني لمصحافة ومقاومة المشروع الصييوني عمى أرض فمس
وبدأت أولى االضطرابات نتيجة التغطية الصحفية وتأثيرىا  ,رض فمسطينورفضيا لميجرة الييودية إلى أ

عندما أقر المندوب السامي بتسميم أرض العرب لمصييونيين  1921ور الفمسطيني في عام عمى الجمي
الستخداميا كممرات لممستوطنات الصييونية وما يترتب عمى ذلك من طرد أالف الفمسطينيين فحدثت 

                                                           

 .5ص ( 2002) غزة: وزارة االعالم الفمطينية, (,1994-1876:)تاريخ الصحافة في غزةمحمد سميمان, ( 1)

 7ص (  2012االمل, غزة: مكتبة, )3,طومراحل تطوره الفمسطيني: نشأتوالعالم  احمد ابوالسعيد,( 2)

 16ص ( 1987,)االتحاد االسالمي الفمسطيني,الصحافة الفمسطينية في الوطن المحتلحمد يوسف, ا( 3)

 32ص  مرجع سابق,الفمسطيني: العالم  احمد ابوالسعيد,( 4)
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ألقى المندوب السامي أوامره بإلقاء القبض عمى و , "نابمس"و "طبريا"و "حيفا"و "الناصرة"اضطرابات في 
 .(1)الفمسطينيينأالف 

تطور مضامينيا نشاط صحفي و  اتساعياو  نو قد صاحب الثورةاريخية عمى أكدت المعطيات التوأ
التي كانت تجد في تمك و  سياسة بريطانيا في فمسطينو  برغم قوانين ,ذكي وواسع االدراك بحجم الثورة

 إلجراءاتيا التعسفية ضد الصحافة الفمسطينية. القوانين غطاء مبرر
ة الوطنية بشأنيا التعبئو  و الدعوة ليالثورة ووقائعيا أولم يقتصر نشاط الصحف عمى نقل انشطة ا

 مر في الصحافة بالمشاركة المباشرة في فعاليات الثورة.فحسب بل وصل األ
نضال الفمسطيني الى العالمين وساعدت الصحف قيادة الثورة في ىذه المرحمة في نقل وقائع ال

جل اإلسالمي من أو  الوعي القومي ستنياضكذلك العالم الخارجي لمعمل عمى او  االسالميو  العربي
استقاللو وىو ما ساعد قيادة و  جل حقوقو الوطنيةب الفمسطيني في نضالو العادل من أالوقوف مع الشع

تعاطف العديد من الصحف و  جذب اىتمامو  ,عمدة الصحف العربيةالثورة عمى كسب تأييد الكثير من أ
 العربية تجاه الثورات الفمسطينية.

ىذا التعاطف العربي و  مام ىذا التضيق عمى نشاط الصحافة من حكومة بريطانيا في فمسطينوأ
ظيرت صحافة الميجر بتمكن بعض الصحف الفمسطينية من الحصول عمى االستضافة في بعض الدول 

استضافت و  "الطميعة"الى جانب صحيفة  "دمشق"باء" التي استضيفت في  مثل صحيفة "الف ,العربية
 .(2)"العمم"و "الشباب"و "الثوري"صحيفة  "القاىرة"

عالن الييود المياجرين إو  االنتداب البريطاني عن فمسطينوبرحيل  لى فمسطين عن قيام دولة ا 
الضفة الغربية وقطاع غزة حيث  سيطرتيم بقوة السالح عمى معظم أراضي فمسطيني باستثناءو  ,اسرائيل

خضعت الضفة لمحكومة األردنية والقطاع إلى اإلدارة المصرية وىو ما جعل الصحافة في كل جزء 
وفي غزة انعكست  1967حتى عام  1948جغرافي تخضع لقوانين الدولة التابعة ليا وذلك من عام 

وأقدم مثقفون وبعض أبناء  ,ى الصحفاألوضاع السياسة واالقتصادية والثقافية السائدة في القطاع عم
فحشدت اآلراء  ,صدرت الصحفياسية أالعائالت الكبرى عمى إصدار صحف ومجالت وظيرت أحزاب س

                                                           

 .9ص ( 1982,)القاىرة: مؤسسة سجل العرب,1ط ,سوريا ولبنان-الردن-العربية في فمسطين الصحافةاحسان عكر, ( 1)

 ( 1988التوزيع,و  النشرو  ,)قبرص: مؤسسة بيسان لمصحافة1ط ,الصحافة الفمسطينية: وقوانين النتداب البريطانيمحمد سميمان, ( 2)
 89ص
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عالن دولة فمسطين مستقمة ,وعودة الالجئين ,ضد ظاىرة التوطين وطالبت بحمل السالح وتم إحصاء  ,وا 
 .(1)1967-1948صحيفة صدرت في غزة من عام  19

الغربية فتمتعت الصحف الفمسطينية بأوضاع صحفية أفضل من قطاع غزة وحرية  أما الضفة
امتازت ىذه و  ,صحيفة ومجمة 25أكثر من  1967حتى عام  1948وصدر في الضفة من عام  ,أوسع

م كمجمة 1959البيروتية عام  "الحرية"الفترة بظيور صحافة المقاومة الفمسطينية عندما صدرت مجمة 
 .(2)ةناطقة باسم الجبي

م خضعت الصحافة إلى قوانين 1967وباحتالل إسرائيل لمضفة الغربية وقطاع غزة كنتيجة لحرب 
غالق الصحف ,وتميزت ىذه الفترة بالرقابة العسكرية اإلسرائيمية ,االحتالل اإلسرائيمي وسحب تراخيص  ,وا 

نظام و  االسرائيميفي دور واضح لمرقيب العسكري وذلك ضافة إلى مصادرة األعداد باإل ,اإلصدار
ممارساتو و  االحتالل من خمفو لتحييد أي نشاط مؤثر في اتجاىات الجميور الفمسطيني ضد االحتالل

 .(3)بحق الشعب الفمسطيني
نشاء 1993مرحمة جديدة مع توقيع اتفاق أوسمو عام الفمسطينية الدخول في  لتعاود الصحافة م وا 

وأقر  ,وصدرت الصحف والمجالت ,ضفة الغربية وقطاع غزةالسمطة الوطنية الفمسطينية عمى أجزاء من ال
وأنشئت أقسام الصحافة  ,م1995قانون المطبوعات والنشر الفمسطيني عام  "عرفات"ياسر الرئيس الراحل 

واالعالم في الجامعات الفمسطينية والتي كان أقدميا قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية بغزة الذي 
 .(4)م بيدف إنشاء كادر إعالمي ميني ومدرب1992أسس عام 

وجد الباحث أن الصحافة  ,ىم محطات الصحافة الفمسطينية وتاريخياومن خالل استعراض أ
المراحل التاريخية و  طينية منذ نشأتيا حتى المحظة كانت تواكب في تغطيتيا االحداث السياسيةالفمس

ومحرك  ,وأداة من أدوات المقاومة الفمسطينية ,ىي سند الحركة الوطنية الفمسطينيةو  ,لمقضية الفمسطينية
مى القضية ومصدر معرفي توعوي لحجم المؤامرات ع ,قوي لمجماىير الفمسطينية ولمشعور الوطني

واستطاعت أداء وظيفتيا الوطنية تجاه القضية  ,وصمدت تحت عدة أنظمة تعاقبت عمييا ,الفمسطينية
 وبقيت حرية الكممة والرأي وزالت أنظمة االحتالل واالستبداد.  ,الفمسطينية

                                                           

 .80ص ( 2000)غزة: مكتبة االمل,  1ط ,دراسات في الصحافة الفمسطينيةجواد الدلو, ( 1)

 73ص (  2012االمل, غزة: مكتبة, )3طومراحل تطوره, الفمسطيني: نشأتوالعالم  احمد ابوالسعيد,( 2)

( 1989,)تونس: دائرة الثقافة لمنظمة التحرير, 1ط ,1987 – 1967واقع الصحافة الفمسطينية في الضفة والقطاع:  ,عمي عبداهلل( 3)
 51ص

 .70ص ( 2005,)غزة,1, طالمستقبل –التطور  – النشأةالصحافة في فمسطين: حسن ابو حشيش, ( 4)
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  :ثانيا: الصحف الفمسطينية اليومية
 87ىناك اصدارات تراخيص ل  2013حسب سجالت تراخيص وزارة االعالم الفمسطينية لعام 

ويصدر  ,مجمة 153اضافة الى  ,صحيفة تصدر في أراضي السمطة الوطنية الفمسطينية بصورة رسمية
ىذا العدد من المجالت والصحف عن أحزاب ومؤسسات وجمعيات وأشخاص بصورة دورية أو غير 

لضفة الغربية وقطاع في اتصدر فعميا  ومن تمك األعداد يوجد أربع صحف فمسطينية يومية ,دورية
وفي التالي بعض التفاصيل حول ىذه  ",فمسطين"و "يام"األو "الحياة الجديدة"و "القدس"ىي صحف (1)غزة

 الصحف الفمسطينية اليومية:
 صحيفة القدس: -1

-8وأعيد اصدارىا في  ,م1951تأسست عام , ىي أقدم صحيفة يومية فمسطينية تصدر حالياً 
كان عدد  ",الزلف"وليد أبو يرأس تحريرىا و  ",الزلف"محمد أبو وصاحب امتياز الصحيفة  ,م11-1968

صفحة بحجم ورقي كامل, وتوزع الصحيفة  24-16صحفة وحاليًا من  16-12صفحاتيا في السابق من 
 "لندن"وكانت في الثمانينات وأوائل التسعينات توزع في  ,في القدس وأراضي السمطة الوطنية الفمسطينية

 . "باريس"و
القضايا توازن بين و  تغطيتيا الصحفية لألحداثو  كانت الصحيفة مقربة من النظام األردني

 الموقف الفمسطيني واألردني.
 ,تعرضت صحيفة القدس لإلغالق لمدة أسبوع مرتين لمخالفتيا أوامر الرقابة العسكرية اإلسرائيمية

, توزع الصحيفة (2)"القدس"يقع مقرىا الرئيس في مدينة و , مرة 40ومنعت من التوزيع بالضفة وغزة 
 عبر موقعيا االلكتروني مقابل رسوم اشتراك. p.d.fلمجميور نسخة الكترونية 

 :صحيفة الحياة الجديدة  -2
في البداية كصحيفة  , كانت تصدرم1994-11-10تأسست صحيفة الحياة الجديدة بتاريخ 
وكان المدير  "نبيل عمرو"أسسيا  ,م1995-8-19أسبوعية ثم تحولت إلى صحيفة يومية بتاريخ 

 العام قبل ان تحول تبعيتيا إلى صندوق االستثمار الفمسطيني. 

                                                           

, المعمومات الفمسطينية وفاو  موقع وكالة االنباء ,عالمية مرخصةإمؤسسات ( 1)
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9343  ,2-6-2015. 

 .51ص( 1989)دائرة الثقافة بمنظمة التحرير,1,ط1987-1967واقع الصحافة الفمسطينية في الضفة والقطاع:عمي عبداهلل, ( 2)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9343
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9343
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صفحة تقريبًا, بحجم ورقي كامل وتوزع في  24تصدر حاليًا بـ و  ",حافظ البرغوتي"يترأس تحريرىا 
وتعتبر الصحيفة معبرة عن مواقف السمطة الوطنية الفمسطينية ويقع مقرىا , ربية وقطاع غزةالضفة الغ

 . "رام اهلل"الرئيسي في مدينة 
 . (1)عبر موقعيا االلكتروني بالمجان لمجميور p.d.fتوزع الصحيفة لمجميور نسخة الكترونية 

  :صحيفة األيام -3
لمصحافة والطباعة والنشر والتوزيع وىي شركة صحيفة يومية فمسطينية تصدر عن مؤسسة األيام 

أكرم "يرأس تحريرىا الكاتب و  ,م1995-12-25صدر العدد األول منيا بتاريخ  ,(2)مساىمة محدودة
صفحة بحجم ورقي  36وتمتمك الصحيفة مطبعة لطباعة أعدادىا ومطبوعات أخرى تصدر في  ",ىنية
 ع في الضفة الغربية وقطاع غزة ويقع مقرىا الرئيسي في رام اهلل. توز و  ,(3)كامل

 عبر موقعيا االلكتروني بالمجان لمجميور.  p.d.fتوزع الصحيفة لمجميور نسخة الكترونية 
 :صحيفة فمسطين -4

 ,صحيفة يومية فمسطينية تصدر عن شركة الوسط لإلعالم والنشر المساىمة المحدودة الربحية
ومدير  ,(4)2006وصدر العدد األول منيا في أيار  2006-9-16در بتاريخ حصمت عمى ترخيص ص

 ,صفحة بالحجم النصفي 28صفحة واآلن تصدر بـ  32كانت تصدر بـ  ",إياد القرا"عام الصحيفة أستاذ 
 ."غزة"يقع مقرىا الرئيسي في مدينة و  ,تعتبر الصحيفة ناطقة بحال حركة المقاومة االسالمية حماسو 

 وني بالمجان لمجميور. عبر موقعيا االلكتر  p.d.fنسخة الكترونية توزع الصحيفة  
 

 :ثالثا: وظائف الصحافة
ثالث فرضيات بيدف التوصل  "مدخل إلى عمم الصحافة"وضع د. فاروق أبو زيد في كتابو 

إلجابة حول وجود قوانين عممية تحكم ىذه الوظائف من عدمو ومن خالل ىذه الفرضيات تم حصر 
 وظائف الصحافة وفق متغيرات مختمفة سيتم استعراضيا وفق التالي:

                                                           

  www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9343, موقع وكالة النباء والمعمومات الفمسطينية وفاالصحف اليومية الفمسطينية,( 1)
,2-6-2015. 

 ar.wikipedia.org/wiki ,2-6-2015, موقع ويكيبيدياصحيفة االيام ,( 2)

  www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9343, موقع وكالة النباء والمعمومات الفمسطينية وفا الصحف اليومية الفمسطينية,( 3)
,2-6-2015. 

 .felesteen.ps/general/aboutus ,2-6-2015 ,موقع صحيفة فمسطين, من نحن( 4)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9343
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9343
http://felesteen.ps/general/aboutus
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 وظائف الصحافة وتعدد المراحل التاريخية: أولً 
حيث تم افتراض  ,الصحافة وتعدد المراحل التاريخيةوضعت فرضية حول وجود عالقة بين نمو وظائف 

أن كل مرحمة تاريخية يمر بيا المجتمع الذي تصدر بو الصحيفة تضيف وظائف جديدة تمبى احتياجات 
 ذه االحتياجات:ومن تمك الوظائف المرتبطة بي .التطور الذي يحققو المجتمع خالل ىذه المرحمة التاريخية

 وظيفة نشر األخبار:  -1
الصحافة خبرية في أوروبا خالل نياية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر بدأت 

الع عمى عممية ارتباطيا بتمبية حاجة الطبقة البورجوازية لالطىذه المرحمة إلى  وتعود خبرية الصحف في
 "مصريةالوقائع ال"والخبرية وظيفة المستيا أول صحيفة عربية وىي صحيفة  أخبار االقتصاد والتجارة,

وكذلك كان األمر  ,واألوامر والتعميمات من الدولة "محمد عمى باشا"التي صدرت لنقل أخبار الدولة و
في فمسطين عام  "القدس الشريف"عند صدور صحيفة و  ,(1)لبقية الصحف األولى في الوطن العربي

 . (2)كانت وظيفتيا نشر أخبار الدولة العثمانية 1886
 وظيفة التوعية والتثقيف والتأثير عمى الرأي العام:  -2

تسمحت البورجوازية في معركة الصمود ضد اإلقطاعية في القرن الثامن عشر بدعوتيا إلى 
والنشاط االقتصادي ولدعم معركتيا وتقوية  ,وحرية الفكر والقول والتعبير والرأي ,الديموقراطية السياسية

فظير إلى جانب الخبر صفحات  ,الصحف ىي األداة األمثل لذلك موقفيا كانت بحاجة ألداة وكانت
الرأي وظير المقال وفنون صحيفة أخرى استخدمتيا البورجوازية في الترويج ألفكارىا والتأثير عمى الرأي 

ثارة مناقشات حول قضايا ومشكالت تشغل أفكار الناس وبظيور الصحافة الشعبية ظيرت وظيفة  ,العام وا 
, ورصد (3)"الخديوي إسماعيل"قيف والتأثير عمى الرأي العام في الصحف العربية في عيد التوعية والتث

 ي العام في نياية حكم الدولة العثمانيةالتثقيف وخصوصًا التأثير عمى الرأالباحث ظيور وظيفة التوعية و 
بداية مرحمة االنتداب البريطاني عندما عبرت األقالم الفمسطينية من خالل الصحف عن عمق الغميان و 

 "الكرمل"بمناسبة إعادة إصدار صحيفة  1920أيضًا عام  "نجيب نصار"وصرح  ",بمفور"القومي من وعد 

                                                           

 .58ص( 1986,)القاىرة: عالم الكتاب,1,طمدخل الى عمم الصحافة فاروق ابوزيد,( 1)

 ص(  2012االمل, غزة: مكتبة, )3طومراحل تطوره, الفمسطيني: نشأتوالعالم  احمد ابوالسعيد,( 2)

 240ص ( 1993)القاىرة:المؤلف,1,طمدخل الى الصحافة محمد عزت,( 3)
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ني ويندد باليجرة أنو سيياجم السياسة االستعمارية البريطانية وسيطعن بوعد بمفور ويحرك الوعي الوط
 . (1)الييودية لفمسطين

 وظيفة اإلعالن:  -3
كان موجود قبميا لكن  , فاإلعالنالثورة الصناعية في القرن الثامن عشر زادت من أىمية اإلعالن

 .ما أحدثتو الثورة الصناعية من زيادة انتاج أدى إلى الحاجة إلى اإلعالن لتصريف ىذا االنتاج
م عبر 1655ويذكر أن االعالن ظير عام  ,وكان االعالن دليل المستيمك إلى السمعة المطموبة 

 . (2)اعالنات متواضعة عن الكتب واألدوية والمواد االستيالكية
 وظيفة الترفيو: -4

 . (3)الصحف توفر الترفيو والتسمية عبر موضوعات تتيح لمقارئ اليروب من نطاق الواقع اليومي
 
 حافة واختالف النظام السياسي:وظائف الصثانيًا: 

تقوم الفرضية الثانية عمى أن اختالف النظام السياسي واالجتماعي واالقتصادي من مجتمع ألخر 
فاألنظمة الميبرالية اعتبرت المشاركة الشعبية في الحكم وتنظيف  ,يجعل من وظائف الصحافة مختمفة

 المجتمع من الفساد وظائف أساسية لمصحافة. 
ما في المجتمعات االشتراكية فالصحافة حسب الفمسفة الماركسية ظاىرة ممتزمة تخدم طبقة أ

وحددت وظائف الصحافة بالدفاع عن النظام االشتراكي إضافة إلى التوعية األيديولوجية  ,اجتماعية معينة
 .(4)وتوظيف الصحافة كأداة فعالة في الصراع األيديولوجي

 
 طور:واختالف درجة التثالثًا: وظائف الصحافة 

وظائف الصحافة في المجتمعات النامية تقوم وفق أىداف التنمية في المجتمع, فتحول المجتمع 
وظيفة الصحافة في الدول و  من مجتمع استيالكي متأخر إلى مجتمع متقدم قادر عمى االعتماد عمى نفسو

                                                           

 .60ص ( 1986,)القاىرة: عالم الكتاب,1,طمدخل الى عمم الصحافة فاروق ابوزيد,( 1)

 65ص ,سابق مرجع فاروق ابوزيد,( 2)

 36ص( 1987الييئة المصرية العامة لمكتاب, , )القاىرة:1ترجمة فاطمة محمود ,ط ,الصحافةبير البر, ( 3)

 70,ص  مرجع سابق ,مدخل الى عمم الصحافة فاروق ابوزيد,( 4)
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فراد لممشاركة في عجمة التنمية عبر بالتوازي مع مواكبة الخطط التنموية لحث جميع األتسير (1)النامية
 . (2)نشر المعرفة بخطط الدولة وأىدافيا التنموية

أما في المجتمعات المتقدمة فوظيفة صحافة الخدمات التي تيدف لتقديم الخدمات التي يحتاجيا 
والسينما القارئ في حياتو اليومية مثل صفحات وجبات الطعام وبرامج التمفزيون والراديو وجداول المسرح 

وشئون المستيمك والصحة والطفل إلخ من الخدمات التي تيدف إلى تيسير سبل الحياة عمى القارئ 
متاعو بإنجازات التقدم الحضاري  . (3)وا 

 

 :المعارف لدى الجميورو  رابعا: دور الصحف في تشكيل التجاىات
 :دور الصحف في تشكيل التجاىات -1

لمتعرف عمى دور الصحف في تشكيل االتجاىات يجب أن نطمع عمى بعض المصطمحات حول 
 االتجاه لتقودنا لفيم وتصور واضح لدور الصحف في تشكيل االتجاىات. 

فاالتجاه ىو  ,فاالتجاه يعرف بأنو مؤثر يتفيم من خاللو الموقف الحقيقي لمفرد نحو قضية معينة
فالرأي يعرف أنو  ,واالتجاه ىو المصدر الحقيقي لمرأي ,ه لنشاط معينميل الفرد لفعل معين أو استعداد

وقد يكون أحيانًا عدم اتفاق بين ( 4)تعبير عن االتجاه في كممات والسموك ىو تعبير أيضًا عن االتجاه
 االتجاه والسموك وىي مشكمة تواجو القائمين باالتصال ساعد عمى فيميما نظريات تكوين االتجاىات. 

 –الدوافع  –ه ىو المرحمة األخيرة من سمسمة تتكون من ثالث مراحل ىي الحوافز واالتجا
ويكون االتجاه ىو مرشد لمدوافع بمعنى أنو يمكن اشباع أي دوافع عن طريق عدد معين من  ,االتجاىات

االستجابات المختمفة فتمعب ىنا االتجاىات دورىا األساسي في تمكين اإلنسان من المفاضمة بين ىذه 
وتختمف الدوافع عن االتجاىات بأن الدوافع تظير وتختفي نظرًا لوجود الحوافز بينما االتجاه  ,الستجاباتا

يو وليست ىو نتاج العاطفة فاالتجاىات وجدانواالتجاه , ومستمر وموجود عند الحاجة إليو ثابت نسبياً 
 عقالنية. 

                                                           

مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث أحمد أبو السعيد, عماد لبد, "دور اإلعالم في دعم عممية التنمية في األراضي الفمسطينية", ( 1)
 .232ص ( 2009, )غزة: جامعة القدس المفتوحة, 16, عدد والدراسات

مؤتمر التنمية المستدامة في العالم لعالم االسالمي", )القاىرة, رضا امين ,"دور وسائل االعالم في تحقيق التنمية المستدامة في ا( 2)
 .17ص ( 2008,السالمي في مواجية العولمة

 .206ص ( 2004التوزيع,و  , )القاىرة: السحاب لمنشر1,طفن التحرير لمجرائد والمجالتليمي عبد المجيد, محمود عمم الدين ,( 3)

 53ص ( )القاىرة:  مكتبة غريببدون طبعة , وتكوينو وقياسو ودوره في السياسة العامة العام: طبيعتو الرايبدر, احمد ( 4)



51 
 

 و لالتجاىات أىمية بالغة في دراسات الصحافة وترتبط مع الصحيفة كوسيمة بالصور التالية: 
 لكل من المرسل والمستقبل اتجاه سمبي أو إيجابي نحو األخر. - أ
 لكل من المرسل والمستقبل اتجاه سمبي أو إيجابي نحو الموضوع الذي يدور حولو االتصال. - ب
مبية أو إيجابية نحو األشياء واألشخاص والمواقف األخرى لكل من المرسل والمستقبل اتجاىات س- ت

 التي ترد في الرسالة. 
 (.1)االتصال في الحقيقة ىو محاولة من المرسل لمتأثير عمى اتجاىات وأفكار المستقبل- ث

وىناك دالئل قوية عمى قدرة االعالم عمى تحويل وتشكيل االتجاىات نتيجة التعرض واالىتمام 
وجد أن المشكالت المنيجية واإلحصائية أسيمت في االفتراض الخاطئ بوجود أثار و  ,بالمحتوى الصحفي

 ضعيفة لتأثير الصحافة عمى االتجاىات. 
عام مأخوذة من دراسات قامت بيا مؤسسة  20فمن خالل استخدام العمماء لبيانات فترة تزيد عن 

حف تؤدي إلى مستويات عالية من الثقة العموم االجتماعية العامة )في أمريكا( أقر العمماء بأن قراءة الص
وىذا يعكس قدرة الصحف عمى تشكيل  ,في الحكومة في حين كان لمتغطية التمفزيونية تأثير عكسي

االتجاىات وفي بريطانيا أكدت إحدى الدراسات أن قراءة الصحف قد أدت إلى اتجاىات أكثر إيجابية نحو 
 . (2)"انجمترا"السياسة في 

 :شكيل معارف الجميوردور الصحف في ت -2
 ,المعارف ىي محصمة المعمومات المتبقية في ذىن الجميور نتيجة االطالع والتجارب اليومية

والمعمومات أيضًا ىي المادة الخام لمصحيفة  ,فالمعمومات ىي التي تحول وتغيير البناء المعرفي لمجميور
 ونقل وتداول المعمومات ىو نشاط من أنشطة اإلعالم. 

الجميور لمصحف عبر تخصيص جزء من وقتيم ليذا التعرض لو أثر محتمل عمى وتعرض 
فمن خالل ىذا التعرض يستوعب الفرد ويحزن قدر كبير من المعمومات  ,المعمومات والمعارف لدى األفراد

نتيجة تعرضو لحقائق عن الشئون العامة تمكنو من التعرف عمى أطراف الصراع والحروب واألزمات 
راء والقادة والسياسة والفن واالقتصاد وىنا نتحدث عن معمومات وال نتحدث عن حجم ما ومعرفة الوز 

وأيًا كان مستوى تحصيل الفرد  ,حصمو الفرد سواء تحصيمو كان عميق أو ضحل واسع أو ضيق

                                                           

 .100 – 87ص ص ( 1985, القاىرة: دار الفكر العربي,وسائل التصال: السس الفنية والجتماعية تأثيرفرج الكامل, ( 1)

 , )القاىرة: دار الفجر لمنشر1, ترجمة محمد احمد ,طالعام: اثار العالم عمى الحياة المدنية الرأيالخبار و  اخرون,و  ماكس ماكمومز( 2)
 .118ص ( 2012التوزيع, و 
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لممعمومات فيذا يقودنا إلى حقيقة أنو إذا وصمت إلينا ىذه المعمومات عن طريق وسائل اإلعالم فعمينا 
, وأوضحت العديد من الدراسات العربية واألجنبية الميدانية أن (1)عتراف أن ليذه الوسائل تأثير ىاماال

التعرض لوسائل اإلعالم يزيد معمومات الفرد فأي معمومة يحصل عمييا الفرد قد تكون ضئيمة أمام ما 
 . (2)يحصل عمييا من وسائل اإلعالم

ية كميات ىائمة من المعمومات إال أن ىناك عوامل وفي الوقت الذي توفر فيو األجيزة اإلعالم
ومن ىذه المؤثرات تداخل المعمومات في ظل تعدد مصادر  ؛يمكن أن تؤثر عمى اكتساب المعمومات

 المعمومات وىناك عائق أخر مثل تدىور حالة الذاكرة. 
ا تكون لدييم ولموسيمة دور في تحديد كمية المعمومات التي يكتسبيا الفرد, فقراء الصحف عادة م

معرفة سياسية أكبر من مشاىدي األخبار, ويمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى نمط معالجة المعمومات 
 المطموبة بكال الوسيمتين. 

المحتوي االخباري  يوليفقراءة الصحف عممية نشطة إذ أن نشاط القراءة يشير إلى ان القارئ 
ألخرى فيي عممية سمبية حيث قد ييتم المشاىدون اىتمام عن عمد أما مشاىدة التمفزيون من الناحية ا

بالمحتوى اإلخباري اىتمام ضئيل إذا ما أرادوا ذلك وتجدر اإلشارة إال أن االىتمام باألخبار يعتبر مؤشرًا 
 قويًا عمى اكتساب المعرفة. 

والدافعية أيضًا عامل ميم لتعمم الشخص المزيد من المعمومات فمن يتعرض لمموضوعات 
يتعرض, في المقابل معرفة  ون بالصدفة رغم أنيا أكثر ممن لمالترفييية يكتسب معمومات ضئيمة وتك

وبيذا العامل والعوامل األخرى ألنماط  ؛المتعرض بالصدفة أقل كثير من معرفة المتابع العمدي لإلعالم
لتعميمي يخمق مكتسبات التعمم التفاضمي تنتج فجوة المعرفة لدى الجميور والتي تقوم عمى أن المستوى ا

 . (3)معرفية غير متساوية
جوىر مينة الصحافة ىو تمكين الجميور من اتخاذ قراراتيم بصورة مبنية عمى المعمومات و 

الصحيحة التي تقدم لو وإلبعاد اإلعالم عن الفشل في تقديم المعمومة يجب فك ارتباط التحيز اإلعالمي 
 عدة معايير أىميا.  ن العدل في وسائل اإلعالم عبرعن المعمومة ويتم قياس مستوى التحييز م

 ىل تعكس وسائل اإلعالم القضايا واألحداث الراىنة بصدق؟- أ
                                                           

 623,ص17ص ( , )القاىرة:دار الفكر العربيالسس العممية لنظريات العالم, جييان رشتي( 1)

 .226ص ( 1993,)القاىرة: دار الفكر العربي,النظرية والسيامات العربية التصال والراي العام:السسعاطف العبد, ( 2)

 , )القاىرة: دار الفجر لمنشر1, ترجمة محمد احمد ,طالخبار والراى العام: اثار العالم عمى الحياة المدنيةاخرون,و  ماكس ماكمومز( 3)
  .104ص ( 2012التوزيع, و 
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 ىل ما تقدمو وسائل اإلعالم من معمومات ىو مرآة تعكس ما يدور في العالم؟ - ب
 ىل التغطية اإلخبارية لألىداف تقدم بسطحية أم بعمق؟- ت
 ؟(1)الميول السياسية واأليديولوجية لجامعي األخبارىل يتم تسجيل األخبار وتحريرىا وفق - ث

فبعض المؤسسات ال تكتفي بانتقاء األخبار والمعمومات التي تصب في مصمحتيا وتجاىل حقائق 
أخرى بل تمجئ لتموين الحدث وتحريف المعمومة بيدف العرض والتفسير ليذه المعمومات لمصالح معينة 

مكونة بذلك صورة ذىنية خاطئة عن  ؛والمعمومات عمى صفحات الصحففيؤدي ذلك إلى تشويو الخبر 
والكشف عن التحيز في الوسيمة اإلعالمية يزيد من وعي الجميور ويحولو  ,(2)األحداث في أذىان المتمقين

 .(3)من جميور سمبي متمقى إلى جميور إيجابي لديو القدرة عمى تحميل الرسالة اإلعالمية
ة في دراسة الباحث عمى دور الصحف في تشكيل معارف الجميور كدت الدراسات السابقوأ

اكدت و  المعرفة السياسيةو  ( ارتباط احصائي قوي بين قراءة االخبار بالصحف2000فوجدت دراسة )وليم
ن المبحوثين يعتمدون بصورة كبيرة عمى وسائل االتصال لمحصول عمى معمومات ( أ2008دراسة )صفا

 .2008يكية لعام عن موضوع االنتخابات االمر 
  

                                                           

 110ص( 2006التوزيع,و  , )القاىرة: دار الكتب العممية لمنشر1,طض الشكالياتالعالم الدولي وبعوليد الحديثي, ( 1)

 .222ص ( 2011الطباعة ,و  التوزيعو  , )عمان: دار المسيرة لمنشرقضايا اعالمية معاصرةعبد الرزاق الدليمي, ( 2)

 .65ص ( 2011التوزيع, و  لمنشر) الكويت: مكتبة الفالح , وسائل العالم وادارة الصراع العالمي, سميمان صالح( 3)
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 المبحث الثاني
 المفاوضات الفمسطينية السرائيمية

 
 :تمييد

بل وثقتيا  ,عممية التفاوض الفمسطينية االسرائيمية لم تكن منفصمة عن تاريخ القضية الفمسطينية
محور من و  تحوليو  بل جزء ىام ,نيا جزء مكمل لمسيرة القضيةالتي تناولت القضية الفمسطينية بأالكتب 

ن عممية التفاوض مرتبطة بتاريخ القضية وأل ,الوجودو  البقاءو  محاور تاريخ الصراع مع العدو عمى الحقوق
ىم مشاريع التسوية التي طرحت أو  مراحل نشأة القضية الفمسطينيةعمى  والً , عمينا أن نتعرف أالفمسطينية

مدى االلتزام االسرائيمي و  تما ىي نتائجيا من اتفاقياو  كيف انشئت ظروف التفاوضو  ,لتسوية القضية
 ما سيتم في ىذا المبحث.  اوىذ ,بنتائج المفاوضات

 
  :: نشأة القضية الفمسطينيةولً أ

لكنو أثناء حصاره لمدينة  ؛م بالفشل1799عمى فمسطين عام  "نابميون بونابرت"انتيت حممة 
أول زعيم سياسي أوروبي يصدر دعوة  "نابميون"كان  أمام أسوارىا أمالو االستعمارية التي انتيت "عكا"

قامة كيانيم عمى أرض فمسطين.   رسمية لمييود لتحقيق آماليم وا 
التي لم تكن  "بريطانيا"طماع الييود وىذه المرة عبر أو  الغرب في دعم أمالو  لتستمر أوروبا

عممنا أن م تدخر جيدًا في حماية مصالح الييود إذا ما 1838التي أسست عام  "القدس"قنصميتيا في 
من الخارجية البريطانية عند تأسيس قنصميتو ىي  "القدس"أول رسالة تمقاىا نائب القنصل البريطاني في 
ن كانوا من غير البريطانيين.   حماية الييود وا 

وكان توافد مرتبط بالعاطفة الدينية  ,الدعوات استمر توافد الييود إلى فمسطينو  مام ىذه الرعايةوأ
بمغ عدد الييود في  1876ففي سنة  ,لزيارة األماكن المقدسة ولم يأخذ طابع البرنامج السياسي المنظم

 . (1)ألف ييودي 13فمسطين ما يقارب 

                                                           

, طبعة مزيدة,)بيروت: مركز الزيتونة لمدراسات و القضية الفمسطينية: خمفياتيا التاريخية و تطوراتيا المعاصرةمحسن صالح,  ( 1)
 .26(  ص2012االستشارات ,
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لكن التحول الحقيقي في اليجرة الييودية لفمسطين حدث عندما ظير الصحفي الييودي "تيودور 
من أثار في العالم الييودي ضجة حول الصييونية وأول من قدم ليذه الفكرة تنظيمًا ثابتًا  ىرتزل" كأول

وأن أرض فمسطين ىي المكان الذي يجب أن يتجمع فيو أبناء ىذا الدين  ؛تتمخص في أن الييودية قومية
عام  "سويسراب" "بازل"أول مؤتمر صييوني عالمي في "ىرتزل" وعقد  ,حولوا إلى أمة بالمعنى الصحيحيتل

عادة تكوين الشعب الييودي في ىذه 1897 م ووضع برنامجًا لسمب األرض المقدسة من أصحابيا وا 
 .(1)األرض التي ادعى أنو وطن أجداده القديم وأوصى بإيقاظ الوعي القومي بين ييود العالم

الييود خطر ىجرة الفمسطينية بفضح  "الكرمل"و "ألصمعيا"وأمام ىذه المؤامرة بدأت صحف 
نداء عام إلى الفمسطينيين جاء فيو  "الكرمل"صحيفة وجيت ومخاطر الحركة الصييونية ووقتيا  ؛لفمسطين

"ىل تقبمون أن تصبحوا عبيدًا لمصييونيين الذين جاءوا لطردكم من بالدكم مدعين أنيا بالدىم أيرضيكم 
وكان ذلك في عيد الدولة  (2)ذلك أييا المسممون, إننا نؤثر الموت عمى أن يسمحوا بأن يحدث ذلك"

واالتجاىات ضد  اآلراءوذلك في دور مبكر وواضح لمصحافة الوطنية الفمسطينية في حشد العثمانية؛ 
المشروع الصييوني ونقل المعمومات الالزمة لزيادة الوعي والمعرفة لدى الجميور الفمسطيني لعمق 

 المشروع الصييوني. 
عام  "سان ريمو"م من قبل بريطانيا وباستئثارىا بيا وفق اتفاق 1917وباحتالل فمسطين عام 

في صك انتدابيا عمى فمسطين الذي أقرتو ليا عصبة  "بمفور"وتمكنيا بعد ذلك من دمج وعد  1920
 1918من عام  مصرعيياوفتحت أبواب اليجرة لمييود إلى فمسطين عمى  1922األمم المتحدة في يوليو 

 . (3)1948ألف سنة  646إلى  1918ألفًا سنة  55ليصل عدد الييود من  1948حتى 
واستمر منح الييود األراضي من قبل المندوب السامي حتي أخر يوم النسحاب بريطانيا من 

وىذا  ,وتورطت عائالت لبنانية وسوريا مالكة لألراضي شمال فمسطين بالبيع لمحركة الصييونية (4)فمسطين
في تقريره لوزارة الخارجية وتورط خصوصًا بالبيع العائالت  "دمشق"و رسالة القنصل البريطاني في ما أكدت

المارونية التي حظرىا المطران "غريغور يوس حجار" مطران الروم الكاثوليك في فمسطين من بيع 
 . (5)األراضي لمييود في رسالة وجييا لممتعاممين مع الحركة الصييونية

                                                           

 .181ص( 1982,)القاىرة: مؤسسة سجل العرب,1,ط سوريا ولبنان-الردن-الصحافة العربية في فمسطيناحسان عكر, ( 1)
 181ص ( 1998,)عمان: مركز دراسات الشرق االوسط, 3طالمدخل الى القضية الفمسطينية,جواد الحمد واخرون, ( 2) 
 .5ص ( 2003واالستشارات,, طبعة منقحة,)بيروت: مركز الزيتونة لمدراسات الربعون في القضية الفمسطينية الحقائقصالح, محسن ( 3) 
 .39ص( 1989,)عمان:المؤلف,1,طالمقاومة السالمية في فمسطين حركةعزام, عبداهلل ( 4) 
 .74ص( 2010مجدالوي, عمان: روائع,)1,ط1948-1920وثائق المؤتمرات الدولية القضية الفمسطينية: فيحسان حالق, ( 5) 
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السماح لمييود بإقامة في المقابل و  في فمسطين قمع البريطاني لمثورات العربيةوأمام زيادة ال
لجنة خبراء عرب لتقييم  1947التدريبات العسكرية واستيراد األسمحة بعث مجمس الجامعة العربية عام 

فقالت لجنة الخبراء )إن لمييود في فمسطين منظمات سياسية وتشكيالت عسكرية  ؛الوضع بفمسطين
ن ليم قوة كبيرة من الرجال والسالح والعتاد وليم موارد  يستطيعون معيا أن يؤلفوا فورًا حكومة صييونية, وا 

ن جزءًا كبيرًا من ش عب من المال ال تنصب, وليس لعرب فمسطين في الوقت بما ألعدائيم الييود وا 
ن فمسطين قادمة عمى أحداث خطيرة بسبب ما أعمنتو بريطانيا عن عزميا  فمسطين معرض لمفناء... وا 

م أوصت المجنة العسكرية لمجمس 1947-10-9االنسحاب من فمسطين( وفي نياية التقرير المؤرخ في 
وش النظامية قرب وحشد الجي ,بتجنيد المتطوعين وتسميحيم "إسماعيل صفوت باشا"الجامعة العربية بقيادة 

مداد الشعب الفمسطيني بكميات من األسمحة ووضع مميون  الحدود مع فمسطين وتشكيل قيادة عربية وا 
 دينار تحت تصرف المجنة العسكرية لتمويل القوات الفمسطينية. 

 لكن توصيات المجنة العسكرية الموفدة لفمسطين لم تالقي أي اىتمام من مجمس الجامعة العربية
التوصية الخاصة بالمميون دينار ووعود بإرسال سالح وصل فيما بعد فاسد وغير صالح, وتم  باستثناء

إنشاء معسكر في "قطنا" قرب دمشق لتدريب الشباب الفمسطيني سرعان ما تم إغالقو بناًء عمى طمب 
 بريطانيا.

 يةالذي رفضتو الثورة الفمسطين 1947ليصدر قرار تقسيم فمسطين عن االمم المتحدة عام 
استمرت في خوض معاركيا العسكرية ضد بريطانيا والعصابات الصييونية بقيادة فمسطينية ومنيا معارك و 

, "بيت صفافا", "بيت سوريك", "حي المونتفيوري", "الشيخ جراح", "الدىيشة", "كفركنا", "ظير الحجة"جبل 
 . "حيفا", ومعارك "يافا", و"القسطل"

م بعد انسحاب بريطانيا 1948مايو  14 الفمسطينية جاء بعد تاريخلمقضية لكن التحول التاريخي 
تحركت الجيوش العربية باتجاه فمسطيني لتحريرىا و  ,من فمسطين فأعمن الييود دولتيم عمى أرض فمسطين

لتكون المرحمة األولى في مسمسل اليزائم خصوصا  (1)فكانت اليزيمة نتيجة حتمية لواقع األمة العربية
التي انتيت باحتالل اسرائيل لباقي فمسطين وتنشأ قضية فمسطين قضية أرض سمبتيا م 1967ىزيمة 

 العصابات وشعب ىجرتو المجاوز عن قراه ومدنو. 
 

                                                           

( 2001والنشر االسالمية, دار التوزيع, )القاىرة: 2,ط2, جالفمسطينية المقدس: القضيةبيت  الطريق إلىجمعة, وفاء  جمال مسعود,( 1)
 .293-279ص ص 
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 :ىم مشاريع التسوية لمقضية الفمسطينيةثانيا: أ
الغرب و  مام ما اعتبره بعض العربأو  فمسطينيةسس التاريخية لنشأة القضية الذكرنا سابقا األ

في المقابل و  رض فمسطينتشرع وجودىا عمى أو  إلسرائيل وفق معايير تؤسس يرغبوا في انياؤىامشكمة 
 المنقوصين.و  االستقالل المشروطينو  الميجر بعض الحريةو  المتيضو  يمنح الشعب الفمسطيني المحتل

لم تكن  "وسموي كان لكل طرف موقفو منيا لنعمم أن "أالتو  فعرضت مشاريع التسوية المتنوعة
ن تكون الحقوق فييا تمنح الغرب عمى أو  ة منفصمة عن مشاريع تسوية سابقة أصرت فييا اسرائيلوليد

تواريخيا و  الجدول المرفق يوضح بعض من حجم مشاريع التسوية المطروحةو  ,بالتفاوض المرحمي
لمقضية  ويوضح الجدول التالي أىم مشاريع التسوية م1991م حتى عام  1967المتسمسمة من عام 

 لتسوية القضية الفمسطينية: 1991حتى 1967الفمسطينية المطروحة من عام 
 
 (1) (5جدول)

 تاريخ طرح المشروع اسم المشروع م
 م1967يونيو  19 )الرئيس األمريكي ليندون جونسون( "جونسون"مشروع   .1
 م1967يوليو  13 )وزير خارجية إسرائيل( "ألون"مشروع   .2
 م1967نوفمبر  22 242الدولي رقم قرار مجمس األمن   .3
 م1968أكتوبر  8 )وزير خارجة إسرائيل( "أباابيان"مشروع   .4
 م1969ابريل  10 )ممك األردن( "حسين"مشروع الممك   .5
 م1970مايو  25 )وزير خارجية أمريكا وليام روجرز( "روجرز"مشروع   .6
 م1971فبراير  4 )األول( )الرئيس المصري أنور السادات( "السادات"مشروع   .7
 م1971فبراير  9 )رئيسة وزراء إسرائيل( "غولدا مائير"مشروع   .8
 م1972مارس  15 مشروع المممكة العربية المتحدة )مممكة أردنية فمسطينية متحدة(  .9

 م1973أكتوبر  16 )الثاني( )الرئيس المصري أنور السادات( "السادات"مشروع   .10
 م1973أكتوبر  22 338قرار مجمس األمن الدولي رقم   .11
 م1973ديسمبر 21 مشروع مؤتمر جنيف  .12
 م1974يونيو  8 البرنامج السياسي المرحمي )النقاط العشر( )م.ت.ف(  .13
 م1977مارس  18 لمسالم "جيمي كارتر"مشروع الرئيس األمريكي   .14

                                                           

, غير منشورة )غزة: الجامعة رسالة ماجستيرىاني المداوي, "مشاريع التسوية السياسية الرسمية لمقضية الفمسطينية", ممخص من دراسة  ( 1)
 (.2011اإلسالمية, 
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 م1977أكتوبر  1 السوفيتي –البيان المشترك األمريكي   .15
 م1982سبتمبر  2 "رونالد ريجان "مشروع الرئيس األمريكي  .16
 م1982سبتمبر  9 مشروع السالم العربي )فاس(  .17
 م1982سبتمبر  15 "ليونيد بريجينيف"مشروع الرئيس السوفيتي   .18
 م1984نوفمبر  22 مشروع الكونفدرالية األردنية الفمسطينية  .19
 م1988نوفمبر  15 مشروع منظمة التحرير الفمسطينية  .20
 م1989مايو  14 "إسحاق شمير"مشروع رئيس وزراء إسرائيل   .21
 م1989سبتمبر  11 العشر )رئيس مصر السابق حسني مبارك( "مبارك"نقاط   .22
 م1989ديسمبر  6 الخمس )وزير خارجية أمريكا جيمس بيكر( "بيكر"نقاط   .23
 م1991مارس  6 األب "جورج بوش"الرئيس األمريكي  مشروع  .24
 م1991أكتوبر  15 )الضمانات( األمريكيةورقة التأكيدات   .25
 م1991أكتوبر  30 لمسالم "مدريد"مؤتمر   .26

 
 :ثالثا: المفاوضات الفمسطينية السرائيمية

  :تعريف المفاوضات  -1
كبير و  رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفمسطينية "صائب عريقات"عرف الدكتور 

"عممية متداخمة بين طرفين أو أكثر بيدف الوصول إلى أرضية  المفاوضين الفمسطينيين المفاوضات بأنيا
مشتركة حول مسألة أو مسائل تتضمن مصالح مشتركة, أو خالفات, وتسعى األطراف من خالليا 

 . "(1)لمتوصل إلى اتفاق مقبول ليتم احترامو من األطراف المتفاوضة جميعيا
تجمعيم و  الن وجيات نظر مختمفةعممية تباحث بين فريقين يحم"وعرفت المفاوضات بانيا 

سوية مرضية لمطرفين وقد فكار لموصول لتاألو  ك عن طريق تبادل اآلراءمصمحة مشركة تدعوىما لفعل ذل
 ."(2)لى طريق مسدودينتيي األمر بيما إ

 وعرف الباحث المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية ضمن االجراءات المنيجية لخطة الدراسة بانيا
لقاءات مباشرة أو غير مباشرة بين الجانب اإلسرائيمي والفمسطيني إلرساء تفاىمات حول حمول بين 

اقتصادية وحياتية بيدف تخطي مراحل الحمول وصوال و  الطرفين لجميع القضايا العالقة من سياسية وأمنية

                                                           

 .21ص( 2008)نابمس: جامعة النجاح الوطنية,1,طالحياة مفوضاتصائب عريقات, ( 1)

 .27ص( 1989,)الرياض: مركز تدريب بترومين,1,طميارات التفاوضامين ابوريا, ( 2) 
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مستمرة حتى لحظة إعداد عمن نياية الثمانينات وىي , وظيرت بداياتيا إلى اللمحل النيائي بين الطرفين
 .الدراسة
 :نشأة المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية  -2

سرائيل قبل أوسمو, في الفترة بين عام  قنوات االتصال السرية بين منظمة التحرير الفمسطينية وا 
سرائيل عمى أكثر من خمس م كانت نش1988 – 1986 طة, فحدثت اتصاالت مباشرة بين المنظمة وا 

, فعادت (1)"عصام السرطاوي"سكون استمرت أكثر من عامين في أعقاب اغتيال الدكتور قنوات بعد فترة 
قنوات االتصال إلى نشاطيا وتعددت مجارييا وكانت ىذه االتصاالت تجري تحت غطاء قرار صدر عن 

مؤكدًا لقرارات سابقة ورد فييا ذكر االتصال ضمنيًا  1986في دروة سنة  "المجمس الوطني الفمسطيني"
م أكثر النصوص وضوحًا وكان نصو الحرفي يقول "يقرر المؤتمر دعوة المجنة 1986 عام ولكن كان قرار

ا التنفيذية لوضع خطط بفتح خطوط اتصال فمسطينية مع الدوائر الييودية أو اإلسرائيمية المؤيدة لقضيتن
 اسرائيل القنوات التالية: وات التصال بين منظمة التحرير و ومن قن رة دولة فمسطينية مستقمةولفك
قناة االتصال السرية التي يديرىا محمود عباس "أبو مازن" بنفسو مع مجموعات من اليسار - أ

اإلسرائيمي كاتصال درجة اولى, وكان أيضًا لو تواصل مع "شوالميت ألوين" رئيسو حزب "ميرتز" 
 و أىم أحزاب الحكومة االئتالفية برئاسة "اسحاق رابين". وى

كانت ىناك قناة اتصال سرية قام باإلعداد ليا وزير خارجية أمريكا "جورج شولتز" وكان الطرف - ب
أستاذ بجامعة ىارفارد األمريكية وكان الطرف اإلسرائيمي  "وليد الخالدي"الفمسطيني فييا الدكتور 
 م. 1986مايو  13ووقع أول لقاء بتاريخ  ,جية إسرائيمي األسبقفييا "أبا إيبان" وزير خار 

مندوب منظمة التحرير الفمسطينية بالقاىرة  "سعيد كمال"قناة اتصال أخرى كانت بالقاىرة بين - ت
 "سعيد كمال", وكان "مصطفى خميل"ود.  "أسامة الباز"وكانت القناة برعاية وتوجيو المستشار 

 يمتقي بأكبر عدد من الوفود اإلسرائيمية التي تزور القاىرة. 
قناة رابعة قادىا رجال أعمال فمسطينيين في عواصم أوروبا وتكررت لقاءاتيم مع مسئولين - ث

إسرائيميين منيم "أفرام سنيو" وزير الصحة بحكومة رابين و"شوال ميت ألوني" نائبو رئيس الوزراء 
 وكانت "شوال ميت" ترتبط بأكثر من قناة اتصال.  ",بيناسحاق رااالسرائيمي وقتيا "

                                                           

لمحمود عباس  طريق السالمعصام السرطاوي قائد في منظمة التحرير كان مكمف من محمود عباس باالتصال بقوى اسرائيمية ,انظر ( 1) 
 27,مرجع سابق ,ص
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 "ياسر عرفات"مستشار الرئيس  "بسام أبو شريف"كانت ىناك قناة اتصال خامسة يتحرك فييا - ج
وبعث أبو شريف مذكرتو حول حمول لمقضية الفمسطينية إلى "شمعون بيريز" مع "أبراىام تامير" 

 الذي كان في زيارة لمقاىرة.
لقنوات فردية سرية مثل طمب مندوب المنظمة في جنيف "نبيل الرمالوي" مقابمة مع  ىذا باإلضافة

بزمان" وقابمة فعاًل وتحدث إليو وكانت تتابع ىذه القنوات واالتصاالت لجنة في مقر منظمة  "عزرا وا 
 . (1)"ىاني الحسن"ومعو السيد  "محمود عباس"التحرير بتونس تقع مسئوليتيا عمى 

 :السرية لمتفاوضقناة أوسمو  -3
سرائيل قناة وبتنسيق  "عالءأوسمو التي أسسيا أحمد قريع "أبو ال أىم قناة لالتصال بين المنظمة وا 

الذي أشار عمى عرفات قبول  "محمود عباس"و "ياسر عرفات"و "عالءالأبو "مباشر وسري جدًا بين 
الء أحمد قريع وتراس الوفد عالالدخول في ىذه القناة وتم تشكيل وفد فمسطيني مفاوض برئاسة أبو 

بكامل السرية لألطراف الثالثة فعرفات يخفى  اإلسرائيمي "أوري سافير" ليستمر التفاوض في مدن النرويج
سره عن المنظمة ورابين يخفي سره عن اليمين اإلسرائيمي المتحالف معو في حكومة ائتالف والنرويج عبر 

فين تخفي عن أجيزة المخابرات العالمية جمسات مع الطر  "جوىان يورغي ىولست"وزير خارجيتيا 
عالن توقيع اتفاق ا 18/8/1993ليتم في  ,جمسة خالل ما يقارب العام 12التفاوض التي وصمت لـ 

بحضور وزير  "سافير"و "عالءالأبو "بالنرويج باألحرف األولى بين  "وسموالمبادئ الذي وقع في مدينة "أ
 . (2)"ىولست"خارجية النرويج 

وكان اإلعالن عن قناة أوسمو والتوصل فييا عبر المفاوضات السرية إلى اتفاق إعالن المبادئ 
مفاجأة ىائمة لمعالم أجمع وتراوحت المشاعر الرسمية والغير الرسمية بين مشاعر فرح وارتياح لفريق 

لو  ومشاعر غضب ورفض لفريق اخر, فسوريا اعتبرت إعالن أوسمو ضربة لمتضامن العربي وتوقعت
الفشل ولم تكن تغفر لعرفات خروجو عن الصف, وأفسحت المجال لممنظمات الفمسطينية المعارضة لمنيل 

 من سياسة عرفات. 
ما األردن أخذ بالتفاوض المباشر مع إسرائيل ووقع اتفاقية سالم مع إسرائيل لسد االتجاىات أ

 حول اعتبار األردن الوطن البديل لمفمسطينيين. 

                                                           

 .199ص ( 2001,)القاىرة دار الشروق,7,ط3,جالسرية بين العرب واسرائيل المفاوضاتىيكل, محمد ( 1)

. )بيروت: 2,ط1, ج1993الرواية الفمسطينية الكاممة لممفاوضات من اوسمو حتى خارطة الطريق: مفاوضات اوسمواحمد قريع, ( 2)
 .511,ص441,ص411ص( 2006الفمسطينية,مؤسسة الدراسات 
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خفاؤه قناة أوسمو عنيم, وىناك نتقاد من قيادات ومؤسسات المنظمة إلوتعرض عرفات لال
-حركة المقاومة االسالميةقطاعات ىامة من الشعب الفمسطيني لم تقبل اعالن المبادئ وبوجو خاص 

 . (1)ولم توقف عمميا المسمح ضد إسرائيل حتى ىذه المحظة "الجياد اإلسالميحركة "و  "حماس"
  :المسارات المنفصمة والمرحمية مطمب إسرائيمي لممفاوضات  -4

م صدرت الدعوة من الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي باعتبارىا 18/10/1991في 
ليؤسس المؤتمر لعقد  "؛مدريد لمسالم"ىو ما عرف بمؤتمر اعيتان لمؤتمر السالم اإلقميمي و الدولتان الر 

سرائيل عمى حدا ؛ار بين إسرائيل والدول العربيةمفاوضات عمى مسارين مس  ؛ومسار بين الفمسطيني وا 
الراعيان أن المفاوضات  واعتقد, 338و 242القوى الداعية لممؤتمر إلى قراري مجمس األمن  استندتو 

متعددة األطراف يجب أن تركز عمى مسائل إقميمية مثل مراقبة التسمح واألمن القومي, المياه, مسائل 
 . (2)ئين, البيئة, التنمية االقتصادية وقضايا أخرى ذات أىمية مشتركةالالج

وفكرة المسارات المنفصمة التي أصرت عمييا إسرائيل دائمًا وأبدًا وسوقتيا الدعوة لمؤتمر مدريد 
إسرائيمي ومسار فمسطيني إسرائيمي منفصمين, مكنت ىذه الفكرة إسرائيل  –التي تتحدث عن مسار عربي 

ىدف استراتيجي كبير لو أبعاد كارثية عمى فمسطين وقضيتيا تجسد ذلك في تفاىمات منفصمة من تحقيق 
مع الدول العربية غير مشروطة بأن تمبي إسرائيل ما ىو مطموب منيا تجاه الشعب الفمسطيني فبذلك كل 

عة باالنسحاب لم يعد يعني األردن إال ببق 242فقرار مجمس األمن  ,نظام أصبح يغني عمى لياله
وال قضية العودة تعني ىذه المسارات العربية وصار عمى الفمسطينيين أن  ,صحراوية صغيرة جنوب األردن

وأطمق ميندسو مؤتمر مدريد سالح جديد غير المسارات المنفصمة وىو أن تكون  ,يقمعوا شوكيم بيدىم
معمقة عمى مشنقة  وىذا ما جعل من القضية الفمسطينية والمفاوضات برمتيا ؛المفاوضات عمى مراحل

 . (3)اإلرجاء والمماطمة والتسويف وىذا ما ساىم الحقًا في اقتالع الفمسطينيين من عمقيم العربي
ن تقبل المنظمة بو وىذا ما سعى إليو اسحاق رابين رحمي كانت إسرائيل دائمًا تسعى ألوالحل الم

ستقبل مرحمية الحل والتفاوض  ىل ياخالل لقائو مع أحمد الطيبي الذي كمف بنقل رسالة إلى المنظمة بأن
 . (4)وىل ستقبل تأجيل موضوع الحل النيائي لمقدس حتى بداية مفاوضات الحل النيائي ,أم ال

                                                           

 .50ص( 1999, )القاىرة: دار الشروق, 1,طمفاوضات التسوية النيائية والدولة الفمسطينيةالسفير شاش, ( 1) 

 .51ص( 1992, )عمان: دار النشر, 1,طمؤتمر السالم والمفاوضات المباشرة مع اسرائيلابراىيم بكر, ( 2) 
,ترجمة منير 1967والحكم: دراسة توثيقية في عممية السالم ومناورات واشنطن منذ , امريكا الخصمنصير عاروري( 3) 

 .367ص( 2007الوحدة العربية, مركز دراسات ,)بيروت,1العكش,ط

 .114, مرجع سابق ,صطريق السالممحمود عباس, ( 4)
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التفاقيات الناتجة عن جولت التفاوض الفمسطيني السرائيمي ومدى التزام ىم أرابعا: 
 :اسرائيل بيا

ية استمرت النيائالمرحمتين االنتقالية و ساس عمى أ من خالل االتفاق عمى فكرة التفاوض
مازالت و  "وسموعام عمى أول مفاوضات في مدينة "أ23المفاوضات حتى المحظة أي مضى أكثر من 

ة ىذه الفترة المفاوض الفمسطيني لم يممك طيمو , ن تنتيي حسب ما خطط ليااالستمرارية صفة ليا دون أ
لمفاوض وكانت سياسة ا ,ذات مصداقية عاليةىداف والرؤيا و األراتيجية تفاوضية واضحة المعالم و ي استأ

ن توقف السمطة ما أو  ,فعال عمى اسرائيل لتعنتيا في تنفيذ االتفاقيات الموقعةالفمسطيني ىي سياسة ردود أ
االسرائيمية وسط استمرار اسرائيل لو تحت تأثير الضغوط االمريكية و الفمسطينية التفاوض حتى تعود 

عدم تنفيذ الراضي واالستيطان و تفاقيات الموقعة وتحديدا فيما يتعمق بمصادرة امخالفة نصوص اال
قبول ما تنازل و ال الأقنعيا أنو ليس أمام الفمسطينيين إمما شجع اسرائيل و  ,االستحقاقات المطموبة منيا

يفيد التوقيع عمى اتفاق في كامب د "عرفات"حين رفض الرئيس  تطرحو اسرائيل, وىذا ما صدم اسرائيل
  يتم استثناء القدس فيو.

ز كبير لم يكن نجااسرائيل في المرحمة االنتقالية إ ورأت السمطة في التنازالت الجزئية التي قدمتيا
ية الفمسطينية وبعض نشاء السمطة الوطنعمى رأسيا االعتراف بمنظمة التحرير وا  وسمو و يتحقق لوال اتفاق أ

 .(1)ليست تنازالت سياديةنازالت خدماتية و نيا تالتنازالت األخرى التي رأى البعض أ
وكانت ممزمة  "وسموية عدة اتفاقيات عرفت باتفاقيات "أفأنتجت المفاوضات الفمسطينية االسرائيم

 وقعة بين الطرفين ىي: ماالتفاقيات الىم أسرائيمية مورست لعرقمة التنفيذ و لمطرفين لكن خروقات ا
 .1993أيمول  13ذاتي المرحمي اتفاق إعالن مبادئ حول ترتيبات حكم  .1
أيار  4اتفاق غزة ومنطقة أريحا وتبادل الرسائل بين منظمة التحرير الفمسطينية وحكومة اسرائيل  .2

1994. 
 .1995أيمول  28االتفاقية الفمسطينية االسرائيمية المؤقتة بشان الضفة الغربية وقطاع غزة  .3
 .1997كانون الثاني  17البروتوكول المتعمق بإعادة االنتشار في الخميل  .4
 .1998تشرين االول 23مذكرة واي ريفر  .5
 .1999ايمول  4مذكرة شرم الشيخ  .6

                                                           

, 21مجمد  مجمة جامعة النجاح لألبحاث,, "مستقبل القضية الفمسطينية بين المفاوضات السياسية والمقاومة المسمحة", عثمان عثمان( 1)
 .1119ص( 2007)نابمس: جامعة النجاح الوطنية, 
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 رصد الخروقات االسرائيمية ليا:ىم بنود ىذه االتفاقيات و نحاول في الصفحات التالية تمخيص أس
 .1993أيمول  13مرحمي ن مبادئ حول ترتيبات حكم ذاتي اتفاق إعال  :اسم التفاقية -1

  :(1)الرئيسية لالتفاقيةالمحاور 
 إنشاء "سمطة حكم ذاتي فمسطينية مرحمية" لمفمسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
  سنوات من تاريخ توقيع االتفاق المؤقت 5إنياء االحتالل العسكري اإلسرائيمي في غضون. 
  338و242اإلعالن بان اتفاقية دائمة ستبنى عمى قراري مجمس األمن. 
 1994ن تنسحب من قطاع غزة ومنطقة أريحا بحمول كانون الثاني شترط عمى إسرائيل أي. 
 ن مفاوضات الوضع الدائم ستغطي: القدس, الالجئين, المستوطنات, ترتيبات أمنية, الحدود تقضي بأ

 .والعالقات مع الجيران اآلخرين
  المبادئ حيز التنفيذ.اشير من دخول إعالن  9إجراء انتخابات لمجمس تشريعي فمسطيني خالل 
  ال تتأخر عن السنة الثالثة من الفترة المؤقتةالدائم بأسرع وقت ممكن و ستبدأ مفاوضات الوضع. 

 (2)الخروقات اإلسرائيمية لالتفاق: 
 سنوات واالحتالل ما زال مستمرا حتى  5نياء االحتالل اإلسرائيمي خالل يشترط إعالن المبادئ إ

 اآلن.
  قطاع غزة ومنطقة أريحا في الوقت المحدد, وأجمت االنسحاب أربعة أشير.لم تنسحب إسرائيل من 
 السنة الثالثة من الفترة  تتجاوز "بدءن تبدأ مفاوضات الوضع الدائم في فترة ال يشترط إعالن المبادئ أ

في  ولم تبدأ مفاوضات الوضع الدائم إال   االنتقالية" وقد رفضت إسرائيل التفاوض مع الفمسطينيين
في السنة الخامسة من الفترة المؤقتة وبعد مرور الوقت النيائي المحدد إلنياء  1999 -ن الثانييتشر 

 االحتالل اإلسرائيمي.
 ن تسمح إسرائيل لمفمسطينيين إلجراء انتخابات خالل تسعة أشير من دخول إعالن المبادئ يقضي بأ

شيرا من 27بعد أكثر من -1996كانون الثاني 20ولم تسمح إسرائيل بإجراء االنتخابات اال في 
 دخول إعالن المبادئ حيز التنفيذ.

 

                                                           

 11ص  ( 1998لمنشر ,دار الجميل  :,)عمان 1,ط اتفاقيات اوسمو: التفاقيات السرائيمية الفمسطينية حول الضفة الغربية وقطاع غزة( 1)

 http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=73,28-5-2015 ,موقع دائرة شئون المفاوضات بمنظمة التحرير( 2)
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اتفاق غزة ومنطقة أريحا وتبادل الرسائل بين منظمة التحرير الفمسطينية  :اسم التفاقية  -2
  1994 أيار 4وحكومة دولة اسرائيل 

  :(1)المحاور الرئيسية لالتفاقية
 ن تنسحب اسرائيل من قطاع غزة ومنطقة اربحاتقضي أ. 
  تحدد الوالية القانونية لمسمطة الفمسطينية داخل قطاع غزة ومنطقة أريحا, باستثناء المستوطنين الذين

 يعيشون في ىذه المناطق.
 ن عمى اسرائيل تقديم ممر آمن لمفمسطينيين لمسفر بين قطاع غزة ومنطقة أريحاتقضي بأ. 
 ئيمية الى السمطة الفمسطينيةن عمى اسرائيل نقل السمطة من الحكومة العسكرية اإلسراتقضي بأ. 
 ميل بحري من ساحل غزة 20ن يكون لمفمسطينيين الحق في صيد السمك ضمن مسافة تشترط أ. 
 .اسرائيل توافق عمى انتشار وجود دولي مؤقت في قطاع غزة ومنطقة أريحا 
 سجين سياسي فمسطيني في غضون خمسة أسابيع. 50000ن تطمق اسرائيل سراح يقضي بأ 

  (2)السرائيمية لالتفاقالخروقات: 
  لم تفتح اسرائيل ممرًا آمنًا بين قطاع غزة ومنطقة أريحا وقد أعيد التفاوض بشان ىذه القضية في

 مفاوضات االتفاقيات أخرى ولكن إسرائيل لم تفتح الممر.
 .اسرائيل تحدد منطقة صيد السمك بتسعة أميال بحرية 
  ومنطقة أريحا.لم تسمح بانتشار وجود دولي في قطاع غزة 
  سجين فمسطيني, وجعمت من ىذا األمر قضية لمتفاوض لمحصول  50000لم تخل اسرائيل سراح

 عمى المزيد من التنازالت الفمسطينية.
 
 
 
 
 

                                                           

 25مرجع سابق,ص اتفاقيات اوسمو: التفاقيات السرائيمية الفمسطينية حول الضفة الغربية وقطاع,( 1)

 http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=73,28-5-2015 ,التحريرموقع دائرة شئون المفاوضات بمنظمة ( 2)
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: التفاقية الفمسطينية السرائيمية المؤقتة بشان الضفة الغربية وقطاع غزة سم التفاقيةا  -3
 1995أيمول  28

  :(1)لالتفاقيةالمحاور الرئيسية 
 الخ( .بمس, قمقيمية, طولكرم,ن تنسحب اسرائيل اواًل من معظم المراكز المأىولة )رام اهلل, ناتدعو بأ..

ة ن تحتفظ السمطة الفمسطينية عمى سيطرتيا عمى ىذه المناطق وتقسم المناطق الفمسطينية المحتموأ
 الى ثالث "مناطق" رئيسية أ,ب,ج:

نفصمة منطقة م 13% من الضفة الغربية المحتمة وتنقسم الى 1702( تتكون من نحو  ) أ المنطقة .1
األماكن التي يعيش فييا الغالبية الكبرى من الشعب الفمسطيني  "أغير متواصمة وتشكل "المنطقة 

وستحاط  وتمتمك السمطة الفمسطينية المسؤولية عن األمن الداخمي وتتمتع بصالحيات مدنية واسعة.
 مناطق بنقاط تفتيش إسرائيمية.ه الىذ

% 2308ب" التي تشكل  المنطقة"( غالبية ما تبقى من الشعب الفمسطيني يعيش في  ب المنطقة ) .2
من الضفة الغربية وتتمتع السمطة الفمسطينية لسمطات مدنية عمى ىذه المنطقة, ولكن السيطرة األمنية 

 سرائيمية بيذه المناطقالشاممة تبقى في يد اإلسرائيميين وتحيط نقاط تفتيش إ
بعاد السكان ج  المنطقة ) .3 ( تمكنت اسرائيل من إحكام سيطرتيا عمى معظم األراضي الفمسطينية )وا 

% من الضفة الغربية المحتمة وتممك 59ج" التي تشكل  خمق "المنطقةالفمسطينيين( عن طريق 
وىي المنطقة الوحيدة المتواصمة في  اسرائيل المسؤولية األمنية والمدنية الشاممة عمى ىذه المناطق

 وتقسميما. "ب أ,"الضفة الغربية وتحيط بالمنطقتين 
 ن عمى اسرائيل االنسحاب من المراكز الفمسطينية المأىولة األخرى عمى ثالث تقضي االتفاقية بأ

شين ولى في غضون ستو أشير بعد تدتمتد كل منيا مدة ستة اشير عمى أن تتم المرحمة األ مراحل
 شيرًا من تاريخ التدشين لممجمس. 18ن ينتيي االنسحاب األخير بعد جمس التشريعي الفمسطيني وأالم

 ن يعقد الفمسطينيون انتخابات عامة.تشترط االتفاقية أ 
 ن ال تتخذ اسرائيل أي إجراء يغير من وضع الضفة الغربية وقطاع غزة.تشترط االتفاقية أ 
  سراح السجناء السياسيين الفمسطينيين والعربتوافق اسرائيل في االتفاقية عمى إطالق. 

 (2)الخروقات السرائيمية لالتفاق: 
                                                           

 45ص , مرجع سابق,اتفاقيات اوسمو: التفاقيات السرائيمية الفمسطينية حول الضفة الغربية وقطاع( 1)

 http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=73,28-5-2015 ,موقع دائرة شئون المفاوضات بمنظمة التحرير( 2)
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 ن تنسحب اسرائيل بعد ستة أشير من افتتاح المجمس التشريعي الفمسطيني في كانون كان يفترض بأ
 .1998تشرين األول  23في  دة تزيد عن سنتين, وانسحبتولم تنسحب اسرائيل لم 1996الثاني 

  وقد استكممت ىذا  1997ن تنفذ اسرائيل انسحابيا الثاني بحمول كانون الثاني المفروض أكان من
 بعد تأخير زاد عن ثالث سنوات. 2000آذار  21االنسحاب في 

 ولم تنفذ اسرائيل ىذا  1997ن تنفذ اسرائيل انسحابيا الثالث بحمول تموز مفروض أكان من ال
 طرة كاممة تقريبا عمى الضفة الغربية المحتمة.وما زالت تسيطر سي االنسحاب عمى اإلطالق

 وفيما بعد قضت  لم تطمق اسرائيل سراح آالف السجناء السياسيين المحتجزين في السجون االسرائيمية
ن استمرار اعتقال السجناء الفمسطينيين امر قانوني الستخداميم "كنقطة مساومة" المحكمة العميا بأ

 .ن في لبنانإلطالق سراح السجناء اإلسرائيميي
 1997كانون الثاني  17: البروتوكول المتعمق بإعادة النتشار في الخميل اسم التفاقية -4

  :(1)المحاور الرئيسية لالتفاقية
, كان يجب التفاوض حول "الخميل" مستوطن ييودي متشدد في قمب مدينة 400ود بسبب وج

 .فمسطيني 1300000يسكنيا  اتفاقية منفصمة النسحاب الجيش اإلسرائيمي من المدينة التي
 الخروقات السرائيمية لالتفاق: 

لى من المفروض أن يتم التوصل إلم يتم االنسحاب في الوقت فحسب االتفاقية المؤقتة, كان 
أي بعد  1997كانون الثاني  15ولكن اسرائيل لم تنو االتفاقية حتى  1996اتفاقية خاصة بحمول اذار 

 .أشير 10
 1998تشرين الول 23مذكرة واي ريفر  :اسم التفاقية  -5

  :(2)المحاور الرئيسية لالتفاقية
 سرائيل باالنسحاب من األراضي الفمسطينية المحتمة تمشيًا مع االتفاقية جاءت بسبب عدم إيفاء ا

 المؤقتة, كان من الضروري إعادة التفاوض حول اتفاقية منفصمة النسحاب الجيش اإلسرائيمي.
 إلسرائيمي عمى ثالثة مراحل بحيث تشمل المرحمتان األوليتان عمى االنسحاب تنص عمى االنسحاب ا

 ."المنطقة أ"الى  "المنطقة ب"% من 1402% من المنطقة ج ونقل 13من 
 .تضع حدًا زمنيًا الستكمال االلتزامات الرئيسية 

                                                           

 95ص , مرجع سابق,اتفاقيات اوسمو: التفاقيات السرائيمية الفمسطينية حول الضفة الغربية وقطاع( 1) 
 .نص مذكرة واي ريفر( 2) 
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 ن اسرائيل ال تستطيع مواصمة استيطانيا لألراضي الفمسطينية المحتمةتؤكد أ. 
 (1)الخروقات السرائيمية لالتفاق: 

 في وقد تم استكمال إعادة االنتشار 1999ذار تستكمل انسحابيا بحمول أن كان يجب عمى اسرائيل أ 
 أي بعد االستحقاق بسنة. 2000 -ذارأ
 ئيميين لالستيطان في استمرت اسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات باإلضافة الى تقديم حوافز لإلسرا

كان عدد المستوطنين في األراضي المحتمة قد تضاعف تقريبًا  2000حمول عام ىذه األراضي, ومع 
 .وزادت اسرائيل عدد الوحدات السكنية غير القانونية في مستوطنات الضفة الغربية

 1999ايمول  4مذكرة شرم الشيخ  :اسم التفاقية  -6
  :(2)المحاور الرئيسية لالتفاقية

 :بسبب عدم قيام اسرائيل باألمور التالية 
 .النيائي بدء مفاوضات الوضع- أ
 .من األراضي الفمسطينية المحتمة االنسحاب- ب
 .إطالق سراح السجناء الفمسطينيين- ت
 .سفر بين الضفة الغربية وقطاع غزةفتح الممر األمن لمفمسطينيين لم- ث
  واتفاقية نيائية في غضون سنة.أشير  5بدء المفاوضات لمتوصل الى اتفاقية إطار في غضون 
 1999أيمول  13ن مفاوضات الوضع الدائم ستستأنف في موعد ال يزيد عن تنص عمى أ. 
 2000% من المنطقة ج بحمول كانون الثاني 11ن إسرائيل ستنسحب من تنص عمى أ. 
 ن إسرائيل ستطمق سراح سجناء فمسطينيين.تنص عمى أ 
 وان الممر األمن  1999تشرين االول 1سيفتح بحمول ن الممر األمن الجنوبي تشترط عمى أ

 .1999تشرين األول  5الشمالي سيتم االتفاق عمية بحمول 
 ن اسرائيل ال تستطيع مواصمة االستيطان في األراضي الفمسطينية المحتمة.التأكيد عمى أ تعيد 
 (3)الخروقات السرائيمية لالتفاق: 

                                                           

 http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=73,28-5-2015 ,موقع دائرة شئون المفاوضات بمنظمة التحرير( 1) 
 .نص مذكرة شرم الشيخ( 2)

 http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=73,28-5-2015 ,دائرة شئون المفاوضات بمنظمة التحريرموقع ( 3)
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  بتأخير شيرين وبعد أكثر من سنتين مما تم تحديده  1999استوقفت المفاوضات في تشرين الثاني
 في إعالن المبادئ.

  وواصمت احتالليا لمضفة الغربية )بما فييا  2000لم تتوصل اسرائيل الى اتفاق دائم بحمول أيمول
 القدس الشرقية المحتمة ( وقطاع غزة.

 .لم تطمق اسرائيل سراح بقية السجناء السياسيين في سجونيا 
 الفمسطينيين في  تح الممر األمن لمسفر بين الضفة الغربية وقطاع غزة وسجنت واقعياً اسرائيل لم تف

 ىاتين المنطقتين.
  واصمت اسرائيل بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في األراضي المحتمة باإلضافة الى تقديم

 حوافز لإلسرائيميين لالستيطان في ىذه األراضي.
 

 خالصة المبحث:

اإلطار المعرفي السابق حول عممية المفاوضات أمكن لمباحث إجمال عدة نتائج من خالل 
ومالحظات بدأت من أن القضية الفمسطينية منذ نشأتيا افتقرت إلى وحدة القيادة فتصارعت القيادات 
الفمسطينية فيما بينيا واختمفت في طرق حل القضية والخروج بموقف موحد وواضح فالكل يريد الحل 

وية التي يرى منيا مجريات أحداث القضية الفمسطينية؛ وزاد األمر تعقيدًا اختالف المواقف حسب الزا
العربية ودعميا طرف عمى حساب األخر من أجل حل نيائي لمقضية الفمسطينية وفق تحكم ومصالح ىذه 

 الدول.

في فعرضت مشاريع التسوية لمقضية الفمسطينية والتي بمغت العشرات وكل مشروع كان يحمل 
 طياتو البقاء إلسرائيل ومشروع دولتيا عمى حساب الشعب الفمسطيني وسمب االراضي والحقوق.

المالحظ أن المفاوضات لن تكن وليدة لحظة خاطفة بل اسس ليا عبر قنوات عديدة ورعت ىذه و 
اس" القنوات أطراف متنوعة وأسس التيار الذي يميل إلى التفاوض في منظمة التحرير برئاسة "محمود عب

الى طريق التسوية والمفاوضات؛ رغم معارضة أطراف أخرى من داخل المنظمة, ونجح التيار الذي يميل 
لمتسوية السممية في سن مواثيق وقوانين داخل دساتير المنظمة تبيح لو االتصال والتواصل مع أطراف 

ف ىذا التيار أيضًا حالة إسرائيمية إلتمام ما ييدف إليو, مما فرض الشرعية عمى تمك القنوات وعزز موق
االنسالخ العربي عن قضية فمسطين, باإلضافة إلى خروج منظمة التحرير من دول الطوق العربي إلى 
"تونس", مما مكن إلسرائيل االستفراد بالشعب الفمسطيني ومنظمة التحرير والضغط إلنياء القضية 
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المحتل, مع شعور ىذه القيادة باإلحباط الفمسطينية وسط قيادة تبعد أالف األميال عن فمسطين وشعبيا 
 جراء تخمي العرب عنيا والدفع نحو انياؤىا وتيميش دورىا.

لكن الذي حرك المياه الراكدة وأعطى القيادة الفمسطينية دفعة جديدة نحو اإلمساك بذمام المبادرة 
كت إسرائيل, فرأت في م, وحالة االستنزاف التي أني1987من جديد ىو االنتفاضة الفمسطينية األولى عام 

داري واقتصادي عمى اسرائيل التخمص منو, فسعت  التجمعات السكانية لمشعب الفمسطيني عبئ أمني وا 
إلعطاء حكم ذاتي ليذه التجمعات بعيدًا عن المنظمة, لكن الراحل ياسر عرفات كان الزال مسيطر عمى 

لحديث باسم الشعب الفمسطيني بعيدًا ذمام األمور وحتى داخل األراضي المحتمة فالجم أي شخص حاول ا
مالءاتيا, وىذا ما أكده طمب اسرائيل تشكيل وفد لمؤتمر مدريد بعيد عن  عن منظمة التحرير وقيادتيا وا 

 المنظمة والخارج وقدرة عرفات في المقابل عمى تشكيل وفد تحت مظمة المنظمة ورؤيتيا.

ئيل لو, وىو "المسارات المنفصمة في لكن عند دخول المنظمة في أوسمو واجييا ما خططت اسرا
التفاوض" باإلضافة إلى "المرحمية في التفاوض", وىو ما مدد وقت المفاوضات خارج حسابات المنظمة, 
وأمام ىذه األسباب والمماطمة واإلعاقة اإلسرائيمية تباطأت عممية التفاوض وسط انكار اسرائيمي واضح 

 ألبسط حقوق الشعب الفمسطيني.

اطمة بتطبيق االتفاقيات الموقعة بين اسرائيل ومنظمة التحرير عززت موقف الحركات وىذه المم
والتيارات الفمسطينية المعارضة لممفاوضات وطريق اوسمو فتعززت القاعدة الشعبية ليا ولأليديولوجية 

رير يدت اوسمو والتي فاجأت منظمة التحأماىرية الفمسطينية العريضة التي الخاصة بيا عمى حساب الج
وقتيا بحجم تأييدىا, فاضمحمت ىذه القاعدة الشعبية اليوم وضعفت رؤية تحقيق السالم بالمفاوضات لكنيا 

 لم تنتيى وىناك جيود دولية قوية لتعزيزىا والدفع نحو انجاحيا. 
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 الفصل الثالج

في تشكيل اتحاهات ومعارف  دور الصحف اليومية الفلسطينية

 المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيليةالحموور الفلسطيني نحو 

 التحليلية والميدانيةنتائخ الدراسة مناقشة 

 
 أربعتم ذلك عبر ة بشقييا التحميمي والميداني و ىذا الفصل عرض النتائج العامة لمدراس تناول

 مباحث:
 معالجة الصحف اليومية الفمسطينية لموضوعات المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية :ولالمبحث األ 

 المبحث الثاني: اتجاىات ومعارف الجميور الفمسطيني تجاه قضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية
 اختبار فروض الدراسة الميدانية. :المبحث الثالث
 توصياتيا.عرض خالصة نتائج الدراسة و  المبحث الرابع:
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 ولالمبحث األ 
 الفمسطينية اإلسرائيميةمعالجة الصحف اليومية الفمسطينية لموضوعات المفاوضات 

 "مناقشتياسة التحميمية و نتائج الدرا"
 

, ومن تحميل المضمون لصحيفتي فمسطين والحياة الجديدة اليوميتين ذا المبحث نتائجيتناول ى
ذلك لتحديد مضمون وشكل تناول و  ,كأداةلمدراسة  عدت خصيصاً خالل تطبيق استمارة تحميل مضمون أ

وحدات تحميل المضمون ل فئات و االسرائيمية في الصحيفتين من خال قضية المفاوضات الفمسطينية
 المختمفة.
 

: القضايا التي تدور حوليا الشكال الصحفية الخاصة بموضوعات المفاوضات ولً أ
 الفمسطينية السرائيمية في صحف الدراسة:

وذلك , اي العاموتفيد عممية تحميل القضايا في مجاالت عدة اىميا دراسة تأثير االعالم عمى الر 
 .(1)االتجاىات لممناقشةسة الشكل الذي تقدم بو االفكار و الن عممية التحميل تنصب عمى درا

 (6جدول رقم )
شكال الصحفية الخاصة بموضوعات المفاوضات الفمسطينية يوضح القضايا التي تدور حوليا األ

 السرائيمية في صحف الدراسة

 الموضوع
 الصحف

 التجاه العام
 الحياة فمسطين

 % ك % ك % ك الفئة
 5.08 15 5.16 8 5.00 7 لقاءات جديدة عمى طاولة المفاوضات

 2.37 7 3.87 6 0.71 1 المفاوضات عمميةجيود ودعوات عربية لدعم 
 20.68 61 22.58 35 18.57 26 المفاوضات عمميةجيود ودعوات دولية لدعم 

 10.85 32 13.55 21 7.86 11 المفاوضات عمميةعرقمة إسرائيمية 
 1.02 3 0.65 1 1.43 2 المفاوضات عمميةتوقف 

 17.63 52 23.23 36 11.43 16  المفاوضات لعمميةرؤية مستقبمية 
-استيطان /ب -قضايا تؤثر عمى مسار المفاوضات )أ

 اخرى( -تصعيد/ ء  –تيويد /ج 
4 2.86 21 13.55 25 8.47 

 2.71 8 0.00 0 5.71 8 المفاوضات عمميةمطالب شعبية بتوقيف 
                                                           

 .261ص( 2006)القاىرة: عالم الكتاب, 2,طبحوث العالمسمير حسين, ( 1)
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 15.93 47 4.52 7 28.57 40 المفاوضات عمميةمطالب حزبية فمسطينية توقيف 
 1.36 4 0.65 1 2.14 3 المفاوضات عمميةمطالب حزبية إسرائيمية بتوقيف 

 7.46 22 7.10 11 7.86 11 المفاوضات عمميةنتائج 
 6.44 19 5.16 8 7.86 11 أخرى

 100.00 295 100.00 155 100.00 140 المجموع
 

شكال الصحفية الخاصة بموضوعات المفاوضات الفمسطينية القضايا التي تدور حوليا األ -1
 السرائيمية في صحف الدراسة عمى مستوى صحف الدراسة:

 :تشير نتائج الجدول السابق إلى التالي
المرتبة األولى حيث  حازت فئة الموضوع )جيود ودعوات دولية لدعم عممية المفاوضات( عمى .1

 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة الموضوع خ20.68 ( بنسبة مئوية61غ تكرارىا )بم
المرتبة الثانية حيث بمغ تكرارىا حازت فئة الموضوع )رؤية مستقبمية لعممية المفاوضات( عمى  .2

 .لدراسةالل المدة الزمنية لعينة اخ% من فئة الموضوع 17.63 ( بنسبة مئوية52)
حازت فئة الموضوع )مطالب حزبية فمسطينية توقيف عممية المفاوضات( عمى المرتبة الثالثة  .3

الل المدة الزمنية لعينة خ% من فئة الموضوع 15.93 ( بنسبة مئوية47ث بمغ تكرارىا )حي
 .الدراسة

حازت فئة الموضوع )عرقمة إسرائيمية لعممية المفاوضات( عمى المرتبة الرابعة حيث بمغ تكرارىا  .4
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة الموضوع خ10.85 بنسبة مئوية( 32)

 –تيويد /ج -استيطان /ب -حازت فئة الموضوع )قضايا تؤثر عمى مسار المفاوضات )أ .5
% من 8.47 ( بنسبة مئوية25ث بمغ تكرارىا )المرتبة الخامسة حي اخرى(( عمى -تصعيد/ ء 

 .ة لعينة الدراسةفئة الموضوع خالل المدة الزمني
( 22ث بمغ تكرارىا )حازت فئة الموضوع )نتائج عممية المفاوضات( عمى المرتبة السادسة حي .6

 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة الموضوع خ7.46 بنسبة مئوية
( بنسبة 19ث بمغ تكرارىا )زت فئة الموضوع )موضوعات أخرى( عمى المرتبة السابعة حيحا .7

 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة الموضوع خ6.44 مئوية
ث بمغ حازت فئة الموضوع )لقاءات جديدة عمى طاولة المفاوضات( عمى المرتبة الثامنة حي .8

 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةالموضوع خ% من فئة 5.08 ( بنسبة مئوية15تكرارىا )
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يث بمغ حازت فئة الموضوع )مطالب شعبية بتوقيف عممية المفاوضات( عمى المرتبة التاسعة ح .9
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة الموضوع خ2.71 ( بنسبة مئوية8تكرارىا )

يث المفاوضات( عمى المرتبة العاشرة ححازت فئة الموضوع )جيود ودعوات عربية لدعم عممية  .10
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة الموضوع خ2.37 ( بنسبة مئوية7بمغ تكرارىا )

حازت فئة الموضوع )مطالب حزبية إسرائيمية بتوقيف عممية المفاوضات( عمى المرتبة الحادية  .11
الل المدة الزمنية لعينة ضوع خ% من فئة المو 1.36 ( بنسبة مئوية4يث بمغ تكرارىا )عشرة ح
 .الدراسة

( 3يث بمغ تكرارىا )حازت فئة الموضوع )توقف عممية المفاوضات( عمى المرتبة الثانية عشرة ح .12
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة الموضوع خ1.02 بنسبة مئوية

 
الفمسطينية  شكال الصحفية الخاصة بموضوعات المفاوضاتدور حوليا األالقضايا التي ت -2

 السرائيمية في صحف الدراسة عمى مستوى كل صحيفة:
 صحيفة فمسطين: - أ

)مطالب حزبية فمسطينية توقيف عممية المفاوضات( عمى المرتبة األولى  الموضوعحازت فئة  .1
الل المدة الزمنية لعينة خمن فئة الموضوع % 28.57 ( بنسبة مئوية40حيث بمغ تكرارىا )

 .الدراسة
)جيود ودعوات دولية لدعم عممية المفاوضات( عمى المرتبة الثانية حيث  الموضوع حازت فئة .2

 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةخمن فئة الموضوع % 18.57 ( بنسبة مئوية26بمغ تكرارىا )
)رؤية مستقبمية لعممية المفاوضات( عمى المرتبة الثالثة حيث بمغ تكرارىا  الموضوع حازت فئة .3

 .خالل المدة الزمنية لعينة الدراسةمن فئة الموضوع % 11.43  ( بنسبة مئوية16)
ث بمغ تكرارىا )عرقمة إسرائيمية لعممية المفاوضات( عمى المرتبة الرابعة حي الموضوع حازت فئة .4

 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةخن فئة الموضوع م% 7.86 ( بنسبة مئوية11)
( بنسبة 11ث بمغ تكرارىا ))نتائج عممية المفاوضات( عمى المرتبة الرابعة حي الموضوع حازت فئة .5

 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةخمن فئة الموضوع % 7.86 مئوية
 ( بنسبة مئوية11تكرارىا ) ث بمغ)موضوعات أخرى( عمى المرتبة الرابعة حي الموضوع حازت فئة .6

 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةخمن فئة الموضوع % 7.86
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يث بمغ )مطالب شعبية بتوقيف عممية المفاوضات( عمى المرتبة الخامسة ح الموضوع حازت فئة .7
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةخمن فئة الموضوع % 5.71 ( بنسبة مئوية8تكرارىا )

يث بمغ )لقاءات جديدة عمى طاولة المفاوضات( عمى المرتبة السادسة ح الموضوع حازت فئة .8
 .الدراسةخالل المدة الزمنية لعينة من فئة الموضوع % 5.00 ( بنسبة مئوية7تكرارىا )

 –تيويد /ج -استيطان /ب -)قضايا تؤثر عمى مسار المفاوضات )أ الموضوع حازت فئة .9
من فئة % 2.86 ( بنسبة مئوية4يث بمغ تكرارىا )سابعة حأخرى((عمى المرتبة ال -تصعيد/ ء 
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةخالموضوع 

)مطالب حزبية إسرائيمية بتوقيف عممية المفاوضات( عمى المرتبة الثامنة  الموضوع حازت فئة .10
 .لدراسةالل المدة الزمنية لعينة اخمن فئة الموضوع % 2.14 ( بنسبة مئوية3حيث بمغ تكرارىا )

( بنسبة 2حيث بمغ تكرارىا ))توقف عممية المفاوضات( عمى المرتبة التاسعة  الموضوع حازت فئة .11
 خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.من فئة الموضوع % 1.43 مئوية

يث المفاوضات( عمى المرتبة العاشرة ح عممية)جيود ودعوات عربية لدعم  الموضوع حازت فئة .12
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةخمن فئة الموضوع % 0.71 بنسبة مئوية( 1بمغ تكرارىا )

 
 :الجديدة صحيفة الحياة - ب

)رؤية مستقبمية لعممية المفاوضات( عمى المرتبة األولى حيث بمغ تكرارىا  الموضوعحازت فئة  .1
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةخمن فئة الموضوع % 23.23 ( بنسبة مئوية36)

 )جيود ودعوات دولية لدعم عممية المفاوضات( عمى المرتبة الثانية حيث الموضوعحازت فئة  .2
 .لزمنية لعينة الدراسةخالل المدة امن فئة الموضوع % 22.58( بنسبة مئوية 35بمغ تكرارىا )

بمغ تكرارىا  حازت فئة الموضوع )عرقمة إسرائيمية لعممية المفاوضات( عمى المرتبة الثالثة حيث .3
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة الموضوع خ13.55( بنسبة مئوية 21)

 –تيويد /ج -استيطان /ب -)قضايا تؤثر عمى مسار المفاوضات )أ الموضوعحازت فئة  .4
من فئة % 13.55 ( بنسبة مئوية21ث بمغ تكرارىا )اخرى(( عمى المرتبة الثالثة حي -تصعيد/ ء 
 .ل المدة الزمنية لعينة الدراسةالخالموضوع 

( بنسبة 11ث بمغ تكرارىا ))نتائج عممية المفاوضات( عمى المرتبة الرابعة حي الموضوع حازت فئة .5
 .لمدة الزمنية لعينة الدراسةخالل امن فئة الموضوع % 7.10 مئوية
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بمغ يث )لقاءات جديدة عمى طاولة المفاوضات( عمى المرتبة الخامسة ح الموضوعحازت فئة  .6
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةخمن فئة الموضوع % 5.16 ( بنسبة مئوية8تكرارىا )

( بنسبة 8) موضوعات أخرى( عمى المرتبة الخامسة حيث بمغ تكرارىا ) الموضوع حازت فئة .7
 .خالل المدة الزمنية لعينة الدراسةمن فئة الموضوع % 5.16  مئوية

سطينية توقيف عممية المفاوضات( عمى المرتبة السادسة )مطالب حزبية فم الموضوعحازت فئة  .8
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةخمن فئة الموضوع % 4.52 ( بنسبة مئوية7يث بمغ تكرارىا )ح

يث )جيود ودعوات عربية لدعم عممية المفاوضات( عمى المرتبة السابعة ح الموضوعحازت فئة  .9
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةخمن فئة الموضوع % 3.87 ( بنسبة مئوية6بمغ تكرارىا )

( بنسبة 1يث بمغ تكرارىا ))توقف عممية المفاوضات( عمى المرتبة الثامنة ح الموضوع حازت فئة .10
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةخمن فئة الموضوع % 0.65 مئوية

ات( عمى المرتبة الثامنة )مطالب حزبية إسرائيمية بتوقيف عممية المفاوض الموضوع حازت فئة .11
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةخمن فئة الموضوع % 0.65( بنسبة مئوية 1حيث بمغ تكرارىا )

 
ن فئة الموضوع )جيود ودعوات دولية لدعم عممية المفاوضات( حازت توضح النتائج السابقة أ

ت بيا الدولية التي حظي ةالرعايلك بسبب وذ ,عمى المرتبة األولى باالتجاه العام لصحف الدراسة
ليتكمل  ن عممية التسوية نتجت من الجيود الدولية فيي مشروع يتم رعايتو دولياً وأل ,المفاوضات منذ نشأتيا

ما ينعكس عمى صفحات م ,النشاطات المكثفة إلنجاحوالجيود الدولية لدعمو و لدعوات و بالنجاح فتجد ا
 غطية صحفية ألحداث جارية.كت شكال الصحفية المختمفةالصحف عبر األ

بينما حازت فئة الموضوع )رؤية مستقبمية لعممية المفاوضات( عمى المرتبة الثانية باالتجاه العام 
اتجاىات مستقبمية لعممية المفاوضات مرتبطة حيث اىتمت كل صحيفة بنقل معارف و  ,لصحف الدراسة

ت التي ما وضحتو نتائج اتجاىات الموضوعاوىذا بيدف تأثير محدد عمى جميورىا, بالسياسة التحريرية 
دت عنصر السبق في عرض ن الصحف فقسنعرضيا الحقًا, وىناك سبب أخر يراه الباحث ىو أ

توضيحات لممادة سائل االخرى عبر تقديم تحميالت و مام وسائل االعالم الحديثة فتنافس الو موضوعاتيا أ
 .ل لصالح الصحففيوفر ىذا العرض مجال منافسة بين الوسائاالعالمية 

)مطالب حزبية فمسطينية توقيف عممية  الموضوععمى مستوى كل صحيفة حازت فئة  بينما
% في مقابل 28.5بنسبة مئوية  "فمسطين"المفاوضات( عمى المرتبة األولى في موضوعات صحيفة 
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حمميا االشكال وىذا يؤكد االتجاه السمبي لممعارف التي ت "الحياة الجديدة"% لمفئة نفسيا في صحيفة 4.5
معارف عمى اتجاىات و  التأثيرتجاه عممية المفاوضات بيدف الصحفية المختمفة في صحيفة فمسطين 

 جميورىا.
( ان صحيفة الحياة الجديدة اىتمت بالموضوعات المتعمقة بالفئتين 6بينما يوضح الجدول رقم )

 -تصعيد/ ء  –تيويد /ج -استيطان /ب -قضايا تؤثر عمى مسار المفاوضات)أالخاصتين بموضوعي )
% من 28( و)عرقمة إسرائيمية لعممية المفاوضات( ليبمغ مجموع النسبة المئوية لمفئتين مجتمعتين اخرى(

ن الصحيفة تسعى لحياة الجديدة ويحمل الباحث ذلك بأمجموع موضوعات المفاوضات في صحيفة ا
عممية السالم في أمام المفاوضات و ائيل ىي العائق ن اسر معارف لدى جميورىا ألتشكيل اتجاىات و 

في عممية واضحة  ذلك  و  المقاءات الدوليةي الفمسطيني الرسمي في المحافل و مواكبة لمخطاب السياس
كثر ما ركزت عميو الفئات الفرعية لفئة قضايا , وأمعارف معينة لدى الجميور الفمسطينيلترسيخ مفاىيم و 

 .انتؤثر عمى مسار المفاوضات ىي قضايا االستيط
  

حول قضية المفاوضات الفمسطينية  اتجاه الموضوعات في صحف الدراسة ثانيا:
 :اإلسرائيمية

و الحياد في المضمون موقع التحميل بالنسبة وىذه الفئة تستيدف توضيح التأييد أو الرفض أ
 ىي قضية المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية.و  (1)لمقضية المتعمقة فيو

 (7جدول رقم )
 حول قضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية اتجاه الموضوعات في صحف الدراسةيوضح 

 التجاه
 الصحف

 التجاه العام
 الحياة فمسطين

 % ك % ك % ك الفئة
 40.68 120 77.42 120 0.00 0 ايجابي
 45.76 135 10.32 16 85.00 119 سمبي
 13.56 40 12.26 19 15.00 21 محايد
 100.00 295 100.00 155 100.00 140 المجموع

 
                                                           

 .267سمير حسين, مرجع سابق,ص( 1)
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حول قضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية  اتجاه الموضوعات في صحف الدراسة -1
 عمى مستوى صحف الدراسة:
 :تشير نتائج الجدول السابق الى التالي

% 45.76( بنسبة مئوية 135بمغ تكرارىا )السمبي( عمى المرتبة األولى حيث حازت فئة )االتجاه  .1
 .االتجاه خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة من فئة

( بنسبة مئوية 120بمغ تكرارىا )عمى المرتبة الثانية حيث ( يجابيحازت فئة )االتجاه اإل .2
 .% من فئة االتجاه خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة40.68

% 13.56( بنسبة مئوية 40بمغ تكرارىا ) ( عمى المرتبة الثالثة حيثحازت فئة )االتجاه المحايد .3
 .من فئة االتجاه خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة

 
اتجاه الموضوعات في صحف الدراسة حول قضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية  -2

 عمى مستوى كل صحيفة:
 صحيفة فمسطين: - أ

% 85.0 ( بنسبة مئوية119بمغ تكرارىا ) ( عمى المرتبة األولى حيثحازت فئة )االتجاه السمبي .1
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةمن فئة االتجاه خ

% 15.0 ة( بنسبة مئوي21حازت فئة )االتجاه المحايد( عمى المرتبة الثانية حيث بمغ تكرارىا ) .2
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةمن فئة االتجاه خ

% من  0.0 ( بنسبة مئوية0يث بمغ تكرارىا )رتبة الثالثة حيجابي( عمى المحازت فئة )االتجاه اإل .3
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةفئة االتجاه خ

 
 :الجديدة صحيفة الحياة- ب
  ( بنسبة مئوية120يجابي( عمى المرتبة األولى حيث بمغ تكرارىا )حازت فئة )االتجاه اإل .1

 .الدراسةالل المدة الزمنية لعينة % من فئة االتجاه خ77.42
% 12.26( بنسبة مئوية 19المرتبة الثانية حيث بمغ تكرارىا)حازت فئة )االتجاه المحايد( عمى  .2

 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةمن فئة االتجاه خ
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% 10.32 ( بنسبة مئوية16ث بمغ تكرارىا )حازت فئة )االتجاه السمبي( عمى المرتبة الثالثة حي .3
 .الزمنية لعينة الدراسةالل المدة من فئة االتجاه خ

)االتجاه وفئة يجابي( فئة )االتجاه اإلن درجة االتجاه العام لمصحف بين يوضح الجدول السابق أ
% عمى 45.7و %40.6موضوعات المفاوضات ىو درجة متوسطة تراوحت بين السمبي( لمحتوى 

 الترتيب.
لموضوعات  السمبي(فئة )االتجاه نسبة ن "فمسطين" أ صحيفة بينما يظير عمى مستوى

بمغت  بالمقابل, موضوعات ايجابية في صحيفة فمسطينولم ترصد الدراسة أي  ,%85المفاوضات بمغت 
 .% 77.42صحيفة الحياة الجديد ( فيفئة )االتجاه االيجابينسبة موضوعات المفاوضات التي اقترنت ب

يجاب تعطي المؤشر أو اإلتجاه في الصحيفتين سواء بالسمب ن قوة االالمالحظة السابقة توضح أ
عم كل جية بقوة لتثبيت الكافي التجاه السياسة التحريرية المختمفة في الموقف من المفاوضات فتد

 صحيفة.لم سياسة التحريريةمع ال يتناسب بما قرائيامن لجميور امعارف اتجاىات و 
في التنوع االتجاىي  كثر مينيةن صحيفة "الحياة الجديدة" كانت أأنية يرى الباحث من ناحية مي

في عرض  تنوعاً ضوعاتيا ن الحياة الجديدة شممت مو أل "فمسطين"ن صحيفة كثر ملموضوعاتيا أ
نوع الذي تقيمو المينية في ىذا الت "فمسطين"ن كان بنسب منخفضة لكنيا سبقت صحيفة االتجاىات وا  
 نو تفوق ميني.الصحفية أ

دية االتجاه( عمى المستوى العام لصحف ن الموضوعات )حياويوضح الجدول السابق أيضا أ
% من الموضوعات التي 86.5% من مجمل موضوعات المفاوضات في مقابل 13.5الدراسة بمغت

ر قادرة عمى ن الصحف غيتعكس ىذه النتيجة أ, ية لكل صحيفةتحمل اتجاه متوازي مع السياسة التحرير 
وعات المفاوضات خصوصا اذا ما عممنا آلراء الخاصة بيا عن موضو  الفصل بين الحقائق واالتجاىات

المستخدمة في صحف شكال الصحفية من األ (الالحق(10%)كما ىو موضح في جدول)67.80ان
 الدراسة ىي خبر.

ن ىناك عدم قدرة لوسائل االعالم ( التي أظيرت أ2006نتائج دراسة )كاسبيراوىذا ما توافق مع 
االتجاىات الخاصة بالصحفيين فينعكس ذلك عمى واآلراء و الفصل بين الحقيقة و  ى التمييزالفمسطينية عم

 المخرج الصحفي ليذه الوسائل.
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ثالثا: المصادر الصحفية لألشكال الصحفية الخاصة بموضوعات المفاوضات الفمسطينية 
 اإلسرائيمية.

 (8جدول رقم )
اإلسرائيمية  يوضح المصادر الصحفية لألشكال الصحفية الخاصة بموضوعات المفاوضات الفمسطينية

 عمى مستوى صحف الدراسة

 المصدر الصحفي
 الصحف

 التجاه العام
 الحياة فمسطين

 % ك % ك % ك الفئة
 13.39 30 4.00 5 25.25 25 المراسل

 18.75 42 21.60 27 15.15 15 وكاالت أنباء محمية
 18.75 42 16.80 21 21.21 21 وكاالت أنباء دولية
 0.45 1 0.80 1 0.00 0 وكاالت أنباء عربية
 16.52 37 28.00 35 2.02 2 صحيفة إسرائيمية

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 إذاعات
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 قنوات تمفزيونية
 1.34 3 1.60 2 1.01 1 مواقع انترنت
 4.91 11 8.00 10 1.01 1 متعدد المصادر
 8.48 19 8.00 10 9.09 9 مجيول المصادر
 17.41 39 11.20 14 25.25 25 كاتب صحفي

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 أخرى
 224 100.00 100.00 125 100.00 99 المجموع

 
المصادر الصحفية لألشكال الصحفية الخاصة بموضوعات المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية  -1

 عمى مستوى صحف الدراسة:
 :تشير نتائج الجدول السابق الى التالي

( 42ث بمغ تكرارىا )الصحفي )وكاالت أنباء محمية( عمى المرتبة األولى حيالمصدر  حازت فئة .1
 .سة% من فئة المصدر الصحفي خالل المدة الزمنية لعينة الدرا18.75 بنسبة مئوية

( 42ث بمغ تكرارىا )حازت فئة المصدر الصحفي )وكاالت أنباء دولية( عمى المرتبة األولى حي .2
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةدر الصحفي خ% من فئة المص18.75 بنسبة مئوية

                                                           
مصادرهاولٌة.العدداقلمنمجموعاالشكالفًالدراسةالنباقًالمجموعلألشكال 
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( بنسبة 39ث بمغ تكرارىا )حازت فئة المصدر الصحفي )كاتب صحفي( عمى المرتبة الثانية حي .3
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة المصدر الصحفي خ17.41 مئوية

( 37ث بمغ تكرارىا )حيحازت فئة المصدر الصحفي )صحيفة إسرائيمية( عمى المرتبة الثالثة  .4
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة المصدر الصحفي خ16.52 بنسبة مئوية

  ( بنسبة مئوية30حازت فئة المصدر الصحفي )المراسل( عمى المرتبة الرابعة حيث بمغ تكرارىا ) .5
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة المصدر الصحفي خ13.39

( 19ث بمغ تكرارىا )المصدر الصحفي )مجيول المصادر( عمى المرتبة الخامسة حيحازت فئة  .6
 .لعينة الدراسة % من فئة المصدر الصحفي خالل المدة الزمنية8.48 بنسبة مئوية

( 11بمغ تكرارىا ) حازت فئة المصدر الصحفي )متعدد المصادر( عمى المرتبة السادسة حيث .7
 .الصحفي خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة المصدر 4.91بنسبة مئوية 

 ( بنسبة3حازت فئة المصدر الصحفي )مواقع انترنت( عمى المرتبة السابعة حيث بمغ تكرارىا ) .8
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة المصدر الصحفي خ1.34 مئوية

( 1يث بمغ تكرارىا )ححازت فئة المصدر الصحفي )وكاالت أنباء عربية( عمى المرتبة الثامنة  .9
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة المصدر الصحفي خ0.45 بنسبة مئوية

 
المصادر الصحفية لألشكال الصحفية الخاصة بموضوعات المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية   -2

 :عمى مستوى كل صحيفة
 صحيفة فمسطين: - أ

( بنسبة مئوية 25بمغ تكرارىا ) األولى حيثحازت فئة المصدر الصحفي )المراسل( عمى المرتبة  .1
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة المصدر الصحفي خ25.25

( بنسبة 25بمغ تكرارىا ) حازت فئة المصدر الصحفي )كاتب صحفي( عمى المرتبة األولى حيث .2
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة المصدر الصحفي خ25.25مئوية 

( 21بمغ تكرارىا ) فئة المصدر الصحفي )وكاالت أنباء دولية( عمى المرتبة الثانية حيثحازت  .3
 % من فئة المصدر الصحفي خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.21.21بنسبة مئوية 

( 15بمغ تكرارىا ) حازت فئة المصدر الصحفي )وكاالت أنباء محمية( عمى المرتبة الثالثة حيث .4
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة المصدر الصحفي خ15.15بنسبة مئوية 
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( 9حازت فئة المصدر الصحفي )مجيول المصادر( عمى المرتبة الرابعة حيث بمغ تكرارىا ) .5
 .% من فئة المصدر الصحفي خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة9.09  بنسبة مئوية

( 2يث بمغ تكرارىا )لمرتبة الخامسة ححازت فئة المصدر الصحفي )صحيفة إسرائيمية( عمى ا .6
 .راسة% من فئة المصدر الصحفي خالل المدة الزمنية لعينة الد2.02 بنسبة مئوية

( بنسبة 1يث بمغ تكرارىا )حازت فئة المصدر الصحفي )مواقع انترنت( عمى المرتبة السادسة ح .7
 .ةالل المدة الزمنية لعينة الدراس% من فئة المصدر الصحفي خ1.01 مئوية

( 1ث بمغ تكرارىا )حازت فئة المصدر الصحفي )متعدد المصادر( عمى المرتبة السادسة حي .8
 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة المصدر الصحفي خ1.01بنسبة مئوية 

 
 :الجديدة صحيفة الحياة- ب
( 35)ث بمغ تكرارىا حازت فئة المصدر الصحفي )صحيفة إسرائيمية( عمى المرتبة األولى حي .1

 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة المصدر الصحفي خ28.00 بنسبة مئوية
( 27بمغ تكرارىا ) حازت فئة المصدر الصحفي )وكاالت أنباء محمية( عمى المرتبة الثانية حيث .2

 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة المصدر الصحفي خ21.60بنسبة مئوية 
( 21الصحفي )وكاالت أنباء دولية( عمى المرتبة الثالثة حيث بمغ تكرارىا )حازت فئة المصدر  .3

 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة المصدر الصحفي خ16.80 بنسبة مئوية
( بنسبة 14ث بمغ تكرارىا )حازت فئة المصدر الصحفي )كاتب صحفي( عمى المرتبة الرابعة حي .4

 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسةفي خ% من فئة المصدر الصح11.20 مئوية
( 10بمغ تكرارىا ) حازت فئة المصدر الصحفي )متعدد المصادر( عمى المرتبة الخامسة حيث .5

 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة المصدر الصحفي خ8.00بنسبة مئوية 
( 10تكرارىا ) يث بمغحازت فئة المصدر الصحفي )مجيول المصادر( عمى المرتبة الخامسة ح .6

 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة المصدر الصحفي خ8.00 بنسبة مئوية
( بنسبة مئوية 5ث بمغ تكرارىا )حازت فئة المصدر الصحفي )المراسل( عمى المرتبة السادسة حي .7

 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة المصدر الصحفي خ4.00
( بنسبة 2يث بمغ تكرارىا ))مواقع انترنت( عمى المرتبة السابعة ححازت فئة المصدر الصحفي  .8

 .الل المدة الزمنية لعينة الدراسة% من فئة المصدر الصحفي خ1.60 مئوية
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( 1يث بمغ تكرارىا )حازت فئة المصدر الصحفي )وكاالت أنباء عربية( عمى المرتبة الثامنة ح .9
 .المدة الزمنية لعينة الدراسةالل % من فئة المصدر الصحفي خ0.80 بنسبة مئوية

 

ن الموضوعات الصحفية عمى المستوى العام لصحف الدراسة توضح نتائج الجدول السابق أ
% حصل عمييا من  18.75ئويةنفس النسبة المنباء دولية و % كانت مصادرىا وكاالت أ18.75نسبةب

و وكاالت األنباء سواء المحمية أوع المفاوضات بالنسبة إلى ىمية موضوكاالت أنباء محمية وىذا يؤكد أ
ىذا ما حاولت صحيفة فمسطين التخمص , و خبارية بين الصحفلكنو يولد تشابو في المضامين اإل الدولية

% 4بل ىو مراسل الصحيفة مقامن موضوعاتيا عبر مصدره الخاص و  %25.2منو عبر حصوليا عمى 
الصحيفة مما  ىو مراسلفس المصدر و الحياة الجديدة من ن صحيفة فقط من الموضوعات حصمت عمييا

 معمومات خاصة بيا تميزىا.و  كثر بموضوعاتيعطي صحيفة فمسطين انفراد أ
من الصحف العبرية  كما يوضح الجدول اعتماد صحيفة الحياة الجديدة عمى ترجمة موضوعات

عادة نشرىاو  فئات  ولى بينصحيفة إسرائيمية( عمى المرتبة األحيث حصمت فئة المصدر الصحفي ) ا 
معارف اتجاه و ن يؤثر عمى أ شأنوة والتي كانت في أغمبيا مقاالت رأي وىذا من المصادر الصحفي

حيفة عمى انتقاء ما الجميور بما يتناسب مع الرواية اإلسرائيمية لعممية المفاوضات حتى لو عممت الص
وغة بالرواية معارف ال يمكن التخمص منيا في المتن مصبن ىناك اتجاىات و أال يتناسب معيا إ

 اإلسرائيمية لممفاوضات.
ىذا ابق كانت معمومة المصدر الصحفي و % من الموضوعات في الجدول الس91.5في المجمل 

عمى لموثوق يعطى الجميور فرصة أو  ,يعطي مؤشر عمى مدى صدق المضمون وحجم الوثوق بو
ن مشكمة تجييل أ ن الموضوعات مجيولة المصدر يؤكد% م8.5لكن وجود  ؛موضوعاتيابالصحيفة و 

ن ( أشارت إلى أ2010)الميناوي وىذا ما اتفق مع دراسةت قائمة في الصحافة الفمسطينية المصادر ما زال
 % من موضوعات دراستو حول المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية كانت مجيولة المصدر.50
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المفاوضات الفمسطينية رابعا: المصادر الولية لألشكال الصحفية الخاصة بموضوعات 
 اإلسرائيمية

 (9جدول رقم )
ولية لألشكال الصحفية الخاصة بموضوعات المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية عمى يوضح المصادر األ 

 مستوى صحف الدراسة

 المصدر األولي
 الصحف

 التجاه العام
 الحياة فمسطين

 % ك % ك % ك الفئة
 8.45 6 20.00 6 0.00 0 جيات رسمية دولية
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 جيات رسمية عربية

 19.72 14 33.33 10 9.75 4 جيات رسمية فمسطينية
 8.45 6 6.66 2 9.75 4 جيات رسمية إسرائيمية
 47.88 34 33.33 10 58.53 24 جيات حزبية فمسطينية
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 جيات حزبية إسرائيمية

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 جميور
 12.67 9 6.66 2 17.07 7 منظمات
 2.81 2 0.00 0 4.87 2 أخرى
 71 100.00 100.00 30 100.00 41 المجموع

 
ولية لألشكال الصحفية الخاصة بموضوعات المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية المصادر األ  -1

 عمى مستوى صحف الدراسة:
 :تشير نتائج الجدول السابق الى التالي

( 34ث بمغ تكرارىا ))جيات حزبية فمسطينية( عمى المرتبة األولى حي وليةاأل المصادر حازت فئة .1
 خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة. % من فئة المصدر األولي47.89 بنسبة مئوية

( 14ث بمغ تكرارىا ))جيات رسمية فمسطينية( عمى المرتبة الثانية حي وليةالمصادر األحازت فئة  .2
 فئة المصدر األولي خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.% من 20.00 بنسبة مئوية

( بنسبة مئوية 9ث بمغ تكرارىا ))منظمات( عمى المرتبة الثالثة حي وليةالمصادر األ حازت فئة .3
 % من فئة المصدر األولي خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.12.68

                                                           
.العدداقلمنمجموعاالشكالفًالدراسةالنباقًالمجموعلألشكالمصادرهصحفٌة
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( 6)جيات رسمية إسرائيمية( عمى المرتبة الرابعة حيث بمغ تكرارىا ) وليةصادر األالمحازت فئة  .4
 من فئة المصدر األولي خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.% 8.45بنسبة مئوية 

( 6يث بمغ تكرارىا )حالمرتبة الرابعة )جيات رسمية دولية( عمى  وليةالمصادر األ حازت فئة .5
 ولي خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.% من فئة المصدر األ8.45 بنسبة مئوية

( 2حيث بمغ تكرارىا )المرتبة الخامسة )موضوعات أخرى( عمى  وليةالمصادر األ حازت فئة .6
 فئة المصدر األولي خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة. % من2.81بنسبة مئوية 

 

الفمسطينية ولية لألشكال الصحفية الخاصة بموضوعات المفاوضات المصادر األ -2
 :اإلسرائيمية عمى مستوى كل صحيفة

 صحيفة فمسطين: - أ
( 24ث بمغ تكرارىا ))جيات حزبية فمسطينية( عمى المرتبة األولى حي وليةالمصادر األحازت فئة  .1

 % من فئة المصدر األولي خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.58.53 بنسبة مئوية
( بنسبة مئوية 7ث بمغ تكرارىا ))منظمات( عمى المرتبة الثانية حي وليةالمصادر األحازت فئة  .2

 % من فئة المصدر األولي خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.17.07
( 4يث بمغ تكرارىا ))جيات رسمية فمسطينية( عمى المرتبة الثالثة ح وليةالمصادر األحازت فئة  .3

 لمدة الزمنية لعينة الدراسة.% من فئة المصدر األولي خالل ا9.75 بنسبة مئوية
( 4)جيات رسمية إسرائيمية( عمى المرتبة الرابعة حيث بمغ تكرارىا ) وليةالمصادر األ حازت فئة .4

 % من فئة المصدر األولي خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.9.75ة بنسبة مئوي
( بنسبة مئوية 2) خرى( عمى المرتبة الخامسة حيث بمغ تكرارىا)أ وليةالمصادر األحازت فئة  .5

 % من فئة المصدر األولي خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.4.87
 

 :الجديدة صحيفة الحياة - ب
ث بمغ تكرارىا )جيات رسمية فمسطينية( عمى المرتبة األولى حي وليةالمصادر األ حازت فئة .1

 الدراسة.% من فئة المصدر األولي خالل المدة الزمنية لعينة 33.33 ( بنسبة مئوية10)
( 10)جيات حزبية فمسطينية( عمى المرتبة األولى حيث بمغ تكرارىا ) وليةالمصادر األحازت فئة  .2

 % من فئة المصدر األولي خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.33.33بنسبة مئوية 
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( 6)جيات رسمية دولية( عمى المرتبة الثانية حيث بمغ تكرارىا ) وليةالمصادر األ حازت فئة .3
 % من فئة المصدر األولي خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة. 20.00سبة مئويةبن

( 2)جيات رسمية إسرائيمية( عمى المرتبة الثالثة حيث بمغ تكرارىا ) وليةالمصادر األحازت فئة  .4
 % من فئة المصدر األولي خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.6.66 بنسبة مئوية

( بنسبة مئوية 2)تكرارىا حيث بمغ المرتبة الثالثة )منظمات( عمى  وليةالمصادر األحازت فئة  .5
 % من فئة المصدر األولي خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.6.66

)جيات  وليةالمصادر األ )جيات رسمية فمسطينية( فئة وليةالمصادر األ فئةن توضح النتائج أ
المفاوضات مع  موضوعن ية عمى التوالي وذلك ألالثانجاءت في المرتبة األولى و  حزبية فمسطينية(

بين الجيات الرسمية من السمطة وسمو و ات بين االحزاب المعارضة لعممية أصراعات اتجاى اسرائيل محل
عالمي لتمك الفئات بما يتناسب مع اتجاىات ام اهلل( فشغمت الصحف حيز كمنبر إالوطنية الفمسطينية)ر 

 كل طرف.
 

 شكال الصحفية المستخدمة في تغطية قضية المفاوضات : األخامسا
 (10جدول رقم )

 شكال الصحفية المستخدمة في تغطية قضية المفاوضات يوضح األ
 عمى مستوى صحف الدراسة

 شكل المادة
 الصحف

 االتجاه العام
 الحياة فمسطين

 % ك % ك % ك الفئة
 67.80 200 65.61 103 70.29 97 خبر
 8.14 24 8.38 13 7.85 11 تقرير
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 تحقيق
 21.02 62 24.84 39 16.67 23 مقال

 1.02 3 0.00 0 2.17 3 حديث الصحفي
 2.03 6 0.00 0 4.35 6 كاريكاتير
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 أخرى
 100.00 295 100.00 155 100.00 140 المجموع
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 المفاوضات عمى مستوى صحف الدراسة:شكال الصحفية المستخدمة في تغطية قضية األ -1
 :تشير نتائج الجدول السابق الى التالي

( بنسبة 200)خبر( عمى المرتبة األولى حيث بمغ تكرارىا ) حازت فئة شكل المادة الصحفية .1
 % من فئة شكل المادة خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.67.80مئوية 

( بنسبة مئوية 62بمغ تكرارىا ) المرتبة الثانية حيثحازت فئة شكل المادة الصحفية )مقال( عمى  .2
 % من فئة شكل المادة الصحفية خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.21.02

( بنسبة مئوية 24بمغ تكرارىا ) حازت فئة شكل المادة الصحفية )تقرير( عمى المرتبة الثالثة حيث .3
 لعينة الدراسة.% من فئة شكل المادة الصحفية خالل المدة الزمنية 8.14

( بنسبة 6يث بمغ تكرارىا )حازت فئة شكل المادة الصحفية )كاريكاتير( عمى المرتبة الرابعة ح .4
 % من فئة شكل المادة الصحفية خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.2.03 مئوية

( 3يث بمغ تكرارىا )حازت فئة شكل المادة الصحفية )حديث الصحفي( عمى المرتبة الخامسة ح .5
 % من فئة شكل المادة الصحفية خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.1.02 نسبة مئويةب

 
 شكال الصحفية المستخدمة في تغطية قضية المفاوضات عمى مستوى كل صحيفةاأل -2
 صحيفة فمسطين: - أ

( بنسبة مئوية 97بمغ تكرارىا ) حازت فئة شكل المادة الصحفية )خبر( عمى المرتبة األولى حيث .1
 فئة شكل المادة الصحفية خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة. % من70.29

 ( بنسبة مئوية23حازت فئة شكل المادة الصحفية )مقال( عمى المرتبة الثانية حيث بمغ تكرارىا ) .2
 % من فئة شكل المادة الصحفية خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.16.67

( بنسبة مئوية 11المرتبة الثالثة حيث بمغ تكرارىا )حازت فئة شكل المادة الصحفية )تقرير( عمى  .3
 من فئة شكل المادة الصحفية خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة. 7.85%

( بنسبة 6رابعة حيث بمغ تكرارىا )حازت فئة شكل المادة الصحفية )كاريكاتير( عمى المرتبة ال .4
 ة لعينة الدراسة.% من فئة شكل المادة الصحفية خالل المدة الزمني4.35 مئوية

( 3يث بمغ تكرارىا )حازت فئة شكل المادة الصحفية )حديث الصحفي( عمى المرتبة الخامسة ح .5
 % من فئة شكل المادة الصحفية خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.2.17 بنسبة مئوية

 



86 
 

 :الجديدة صحيفة الحياة - ب
( بنسبة 103حازت فئة شكل المادة الصحفية )خبر( عمى المرتبة األولى حيث بمغ تكرارىا ) .1

 % من فئة شكل المادة الصحفية خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.65.61مئوية 
( بنسبة مئوية 39بمغ تكرارىا ) حازت فئة شكل المادة الصحفية )مقال( عمى المرتبة الثانية حيث .2

 شكل المادة الصحفية خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.% من فئة 24.84
( بنسبة مئوية 13حازت فئة شكل المادة الصحفية )تقرير( عمى المرتبة الثالثة حيث بمغ تكرارىا ) .3

 % من فئة شكل المادة الصحفية خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.8.38
 

شكال الصحفية % بين األ67.8 االولى بنسبةلمرتبة ن الخبر الصحفي احتل اتوضح النتائج أ
ن ( التي تشير إلى أ11ذا ما ربطنا ىذه النتيجة بنتيجة جدول رقم )مفاوضات وا  التي غطت موضوعات ال

عمى  ىذا يدلل ولى لصحف الدراسةات المفاوضات عرضت عمى الصفحة األ% من موضوع22.71
 الجميور ميتم بقضية المفاوضات.ن رؤية الصحف أي عممية المفاوضات و حركة المتغيرات ف

شكال الصحفية % بين األ21.0مرتبة الثانية بنسبةن المقال الصحفي احتل الوتوضح النتائج أ
اتجاىات جميورىا ذا عمى ىدف الصحف بتشكيل معارف و ى التي غطت موضوعات المفاوضات فيشير

معارف الجميور شكيل اتجاىات و تساس قوي في لصحفية التي تعتبر احدى مواد الرأي وأعبر المقاالت ا
 التوجيو.ن ىدف المقال ىو االقناع و أل

و قضية فية التي تستخدم في التعبير عن رأي أو فكرة أحد االشكال الصحفالمقال الصحفي ىو أ
بداء رأي محرره أو كاتبو أو رأو  بذلك يشكل المقال المبنة األولى واألساس القوي في تشكيل ؛ و ي الصحيفةا 

شرح وتحميل وما ييدف تفسير و ي العام نحو القضايا التي تطرحيا الصحيفة بما يطرحو من الرأاتجاىات 
 . (1)توجيوليو من اقناع و إ

كثر مستوى كل صحيفة من صحف الدراسة أن صحيفة فمسطين كانت أ كما توضح النتائج عمى
التحقيق الصحفي الذي  شكال الصحفية المستخدمة في طرح موضوعات المفاوضات باستثناءفي األ تنوعاً 

 اختفى عن صفحات صحف الدراسة.
 
 

                                                           

 .79ص ( 2004, )القاىرة: السحاب لمنشر والتوزيع,1,طفن التحرير لمجرائد والمجالتليمي عبد المجيد, محمود عمم الدين ,( 1)
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 اىتمام صحف الدراسة بعرض موضوعات المفاوضات الفمسطينية السرائيمية :سادسا
 

 (11جدول رقم )
يوضح اىتمام صحف الدراسة بعرض موضوعات المفاوضات الفمسطينية السرائيمية عمى مستوى 

 صحف الدراسة

 عدد الصفحة)الموقع(
 الصحف

 التجاه العام
 الحياة فمسطين

 % ك % ك % ك الفئة
 22.71 67 34.19 53 10 14 صفحة األولىال
 68.81 203 59.35 92 78.57 110 صفحات الداخميةال
 8.81 26 6.45 10 11.42 16 صفحة األخيرةال

 100.00 295 100.00 155 100.00 140 المجموع

 

المفاوضات الفمسطينية السرائيمية عمى اىتمام صحف الدراسة بعرض موضوعات  -1
 مستوى صحف الدراسة:

 
 :تشير نتائج الجدول السابق الى التالي

( 203حازت فئة عدد الصفحة )الصفحات الداخمية( عمى المرتبة األولى حيث بمغ تكرارىا ) .1
 % من فئة عدد الصفحة خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة. 68.81بنسبة مئوية 

( بنسبة 67حازت فئة عدد الصفحة )الصفحة األولى( عمى المرتبة الثانية حيث بمغ تكرارىا ) .2
 % من فئة عدد الصفحة خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة. 22.71مئوية 

( بنسبة 26حازت فئة عدد الصفحة )الصفحة األخيرة( عمى المرتبة الثالثة حيث بمغ تكرارىا ) .3
 الصفحة خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.% من فئة عدد 8.81مئوية 
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اىتمام صحف الدراسة بعرض موضوعات المفاوضات الفمسطينية السرائيمية عمى -2
 :مستوى كل صحيفة

 صحيفة فمسطين: - أ
( 110حازت فئة عدد الصفحة )الصفحات الداخمية( عمى المرتبة األولى حيث بمغ تكرارىا ) .1

 الصفحة خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.% من فئة عدد 78.57 بنسبة مئوية
( بنسبة 16ث بمغ تكرارىا )حازت فئة عدد الصفحة )الصفحة األخيرة( عمى المرتبة الثانية حي .2

 % من فئة عدد الصفحة خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.11.42 مئوية
( بنسبة 14رارىا )ث بمغ تكحازت فئة عدد الصفحة )الصفحة األولى( عمى المرتبة الثالثة حي .3

 % من فئة عدد الصفحة خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.10 مئوية
 

 :الجديدة صحيفة الحياة- ب
( بنسبة 92حازت فئة عدد الصفحة )الصفحات الداخمية( عمى المرتبة األولى حيث بمغ تكرارىا ) .1

 % من فئة عدد الصفحة خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.59.35 مئوية
( بنسبة 53ث بمغ تكرارىا )فئة عدد الصفحة )الصفحة األولى( عمى المرتبة الثانية حي حازت .2

 % من فئة عدد الصفحة خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.34.19 مئوية
( بنسبة 10كرارىا )حازت فئة عدد الصفحة )الصفحة األخيرة( عمى المرتبة الثالثة حيث بمغ ت .3

 ة خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة.% من فئة عدد الصفح6.45 مئوية
يوضح الجدول السابق اىتمام واضح لصحيفة الحياة الجديدة لموضوعات المفاوضات فوضعت 

% لصحيفة فمسطين وىذا 10ل مقابمن موضوعاتيا حول المفاوضات عمى الصفحة االولى  34.19%
لصحيفة الحياة فانعكس عمى ترتيب يعكس ما تمثمو المفاوضات من خيار سياسي ميم لمجيات المالكة 

 .أولوياتيا لألحداث
ىمية موضوع ضات عمى الصفحة األولى يدلل عمى أ% من موضوعات المفاو 22.71ووضع 

كميا فيضع الموضوعات المنشورة في الصحيفة  بأىمتنفرد ولى فاوضات بالنسبة لمصحف فالصفحة األالم
 .(1)االتصالية الجميور نو ميم في تمبيو حاجاتبيا المحررون ما يرون أ

  
                                                           

 .137ص( 1998مكتبة العبيكان,)الرياض: 1,طاإلخراج الصحفيفيد العسكر, ( 1)
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 المبحث الثاني
 اتجاىات ومعارف الجميور الفمسطيني تجاه قضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية

 مناقشة نتائج الدراسة الميدانيةعرض و 
 

يتم في ىذا المبحث عرض نتائج الدراسة الميدانية التي اجريت عمى عينة من المبحوثين من قراء 
مبحوث تم اختيارىم  200تكونت العينة من و  2015لعام  9فمسطينية خالل شير الصحف اليومية ال
تتمخص الخصائص العامة لممبحوثين في الجدول و  "رام اهللسيطة من مدينتي "غزة" و"بطريقة عشوائية ب

 التالي:
 (12جدول رقم )

 يوضح الخصائص العامة لممبحوثين
 % ك المتغيرات

 النوع
 %80 160 ذكر

 %20 40 نثىأ

 العمر

 %4 8 20قل من أ
 %20.5 57 30قل من حتى أ20من
 %16 32 40قل منحتى أ30من
 %32.5 65 50قل من حتى أ40من

 %19 38 50كثر من أ

 المستوى التعميمي

 %5 10 قل من ثانوية عامةأ
 %19 38 ثانوية عامة

 %18.5 37 دبموم
 %50.5 101 بكالوريوس
 %7 14 دراسات عميا

 السكن
 %50 100 غزة
 %50 100 رام اهلل

 %0 00 خرىأ
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 :مستوى تعرض المبحوثين لمصحف اليومية الفمسطينية :أولً 
 :درجة متابعة المبحوثين لمصحف اليومية الفمسطينية -1

 (13جدول رقم)
 يوضح درجة متابعة المبحوثين لمصحف اليومية الفمسطينية

الصحيفة  م
ل  منخفضة)%( متوسطة)%( عالية)%( اليومية

 اقرأىا)%(
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الترتيب النسبي

 2 52.38 2.10 47.0 11.5 26.5 15.0 القدس 1
 4 39.38 1.58 67.0 12.5 16.5 4.0 الحياة الجديدة 2
 1 55.88 2.24 45.0 14.5 12.6 28.0 فمسطين 3
 3 39.75 1.59 69.0 11.5 11.0 8.5 األيام 4
  46.84 1.87 57.0 12.5 16.7 13.9 الصحفجميع  

 
 عة المبحوثين لصحيفة "فمسطين"ن المتوسط النسبي لدرجة متابتشير نتائج الجدول السابق إلى أ

تمتيا ن لمصحف اليومية و ول في درجة متابعة المبحوثي% حيث حصمت عمى الترتيب األ55.88بمغت 
لترتيب الثالث الثاني بدرجة متابعة حصمت عمى ا% حيث حصمت عمى الترتيب 52.38لصحيفة "القدس" 

عمى الترتيب الرابع  "الحياة الجديدة"% وحصمت صحيفة 39.75 بدرجة متابعة بمغت األيام""صحيفة 
 .%39.38 بدرجة متابعة بمغت

ن المتوسط النسبي لدرجة متابعة المبحوثين لمصحف اليومية الفمسطينية وبصفة عامة يتبين أ
 % وىي نسبة متوسطة. 46.84بمغت 

 
 متوسط الوقت الذي يخصصو المبحوثين لقراءة الصحيفة اليومية: -2

 (14جدول رقم )
 يوضح متوسط الوقت الذي يخصصو المبحوثين 

 لقراءة الصحيفة اليومية
 % ك في المتوسط كم يبمغ الوقت الذي تخصصو لقراءة الصحيفة

 41.5 83 ساعة فأقل
 51.5 103 من ساعة إلى أقل من ساعتين

 7.0 14 ساعتان فأكثر
 100.0 200 المجموع
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ضونو في قراءة بمغ متوسط الوقت الذي يق المبحوثين% من  41.5يشير الجدول السابق الى أن 
بمغ متوسط الوقت الذي يقضونو في قراءة  المبحوثين% من 51.5و ,الصحيفة اليومية "ساعة فأقل"

بمغ متوسط الوقت الذي  المبحوثين% من 7.0و ,ساعتين"ية "من ساعة إلى أقل من الصحيفة اليوم
 ."ن فأكثرساعتاضونو في قراءة الصحيفة اليومية "يق

صحف عادة ن لموسيمة دور في تحديد كمية المعمومات التي يكتسبيا الفرد فقراء المن المعروف أ
لى نمط المعالجة إ يمكن إرجاع ذلك, و كبر من مشاىدي االخبار عمى التمفازما تكون لدييم معمومات أ

مستوى نشاط شطة و ن كان الوقت المخصص الييا يسير ىي عممية نفي الوسيمتين, فقراءة الصحف وا  
لى مستوى االىتمام الذي بدوره يكون مؤشر عمى مستوى المعرفة المتحصمة القارئ يعطي اإلشارة إ

 . (1)لمجميور نتيجة التعرض لمصحف
 

 لموضوعات المفاوضات الفمسطينية: عمق قراءة المبحوثينمستوى و  -3
 (15جدول رقم )

 عند قراءتك لموضوعات المفاوضات في الصحف الفمسطينية اليومية
 % ك عند قراءتك لموضوعات المفاوضات في الصحف الفمسطينية اليومية

 6.5 13 أقرأ العنوان فقط
 28.5 57       المقدمةو  أقرأ العنوان

 65.0 130 أقرأ الموضوع كامل
 100.0 200 المجموع

 
 

ت في % من المبحوثين عند قراءتيم لموضوعات المفاوضا6.5يشير الجدول السابق إلى أن 
عند قراءتيم لموضوعات  المبحوثين % من28.5و " ,الصحف الفمسطينية اليومية "يقرئون العنوان فقط

% من المبحوثين عند 65.0, وون العنوان والمقدمة"ؤ ي الصحف الفمسطينية اليومية "يقر ت فالمفاوضا
 .ون الموضوع كامل"ؤ اليومية "يقر قراءتيم لموضوعات المفاوضات في الصحف الفمسطينية 

لمصحف, وتعرض الجميور  حد مستويات تعرض المبحوثينوتوضح نتائج الجدول السابق أ
لمصحف عبر تخصيص جزء من وقتيم ليذا التعرض لو أثر محتمل عمى المعمومات والمعارف لدى 

                                                           

, )القاىرة: دار الفجر لمنشر 1العام: اثار االعالم عمى الحياة المدنية, ترجمة محمد احمد ,ط الرأياالخبار و  ماكس ماكمومز واخرون,( 1) 
 .118ص ( 2012والتوزيع, 
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زن قدر كبير من المعمومات نتيجة تعرضو لحقائق خالل ىذا التعرض يستوعب الفرد ويخاألفراد, فمن 
ات ومعرفة الوزراء والقادة عن الشئون العامة تمكنو من التعرف عمى أطراف الصراع والحروب واألزم

وىنا نتحدث عن معمومات وال نتحدث عن حجم ما حصمو الفرد سواء تحصيمو  ,والسياسة والفن واالقتصاد
وأيًا كان مستوى تحصيل الفرد لممعمومات فيذا يقودنا إلى حقيقة  ,واسع أو ضيق ,كان عميق أو ضحل

عالم فعمينا االعتراف أن ليذه الوسائل تأثير أنو إذا وصمت إلينا ىذه المعمومات عن طريق وسائل اإل
 .(1)ىام

 

ىم موضوعات المفاوضات الفمسطينية السرائيمية التي ييتم المبحوثين بالتعرض أ-4
 ليا في الصحف اليومية:

 (16جدول رقم )
بالتعرض ليا في  المفاوضات الفمسطينية السرائيمية التي ييتم المبحوثين ىم موضوعاتيوضح أ

 الصحف اليومية
ما أىم الموضوعات الخاصة بالمفاوضات التي تيتم بمتابعتيا عند قراءتك الصحف اليومية 

 الترتيب % ك الفمسطينية

 1 21.1 92 رؤية مستقبمية لعممية المفاوضات
 2 17.0 74 تصعيد اسرائيمي(–تيويد  -قضايا تؤثر عمى مسار المفاوضات )استيطان

 3 13.5 59 المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيميةنتائج 
 4 11.2 49 مطالب حزبية فمسطينية توقيف عممية المفاوضات

 5 9.4 41 عرقمة إسرائيمية لعممية المفاوضات
 6 8.9 39 جيود ودعوات دولية لدعم عممية المفاوضات

 7 4.3 19 توقف عممية المفاوضات
 8 3.9 17 المفاوضاتجيود ودعوات عربية لدعم عممية 

 8 3.9 17 مطالب حزبية إسرائيمية بتوقيف عممية المفاوضات
 9 3.2 14 لقاءات جديدة عمى طاولة المفاوضات

 10 2.9 13 مطالب شعبية بتوقيف عممية المفاوضات
 0.0 0.0 0 أخرى 

  434 100 المجموع
 

                                                           

 .623,ص17ص ( الفكر العربي القاىرة: دار, )السس العممية لنظريات العالم, جييان رشتي( 1)
.عدداإلجاباتأكبرمنمجموععددالمبحوثٌنألنهٌمكنللمبحوثاختٌارأكثرمنخٌار
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مت عمى حص المفاوضات( موضوعات )رؤية مستقبمية لعمميةيشير الجدول السابق إلى أن 
ىم موضوعات المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية التي ييتم % في أ21.1 الترتيب األول بوزن نسبي

تمتيا عمى الترتيب الثاني موضوعات)قضايا تؤثر عمى  ,المبحوثين بالتعرض ليا في الصحف اليومية
تمتيا عمى الترتيب الثالث  ,%17.0 تصعيد اسرائيمي( بوزن نسبي–يد تيو  -مسار المفاوضات )استيطان

تمتيا عمى الترتيب الرابع  %,13.5بوزن نسبي  موضوعات)نتائج المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية(
تمتيا عمى الترتيب  ,%11.2 وقيف عممية المفاوضات( بوزن نسبيموضوعات)مطالب حزبية فمسطينية ت

تمتيا عمى الترتيب السادس  ,%9.4بوزن نسبي  ية لعممية المفاوضات(الخامس موضوعات)عرقمة إسرائيم
تمتيا عمى الترتيب  ,%8.9عم عممية المفاوضات( بوزن نسبي جيود ودعوات دولية لد موضوعات)

تمتيا عمى الترتيب الثامن  ,%4.3 وقف عممية المفاوضات( بوزن نسبيالسابع موضوعات)ت
تمتيا عمى الترتيب التاسع  ,%3.9 نسبيدعم عممية المفاوضات( بوزن موضوعات)جيود ودعوات عربية ل

تمتيا عمى الترتيب %, 3.9 قيف عممية المفاوضات( بوزن نسبيموضوعات )مطالب حزبية إسرائيمية بتو 
تمتيا عمى الترتيب الحادي عشر %, 3.2 عمى طاولة المفاوضات( بوزن نسبي)لقاءات جديدة  العاشر

 %.2.9 بيقيف عممية المفاوضات( بوزن نس)مطالب شعبية بتو 
 

ثانيا: مستوى اىتمام المبحوثين بموضوعات المفاوضات الفمسطينية السرائيمية في 
 الصحف اليومية الفمسطينية:

 :درجة اىتمام المبحوثين بقراءة الموضوعات التي تخص المفاوضات الفمسطينية -1
 (17جدول رقم )

 بقراءة الموضوعات التي تخص المفاوضات الفمسطينية يوضح درجة اىتمام المبحوثين
في  ما درجة اىتمامك بقراءة الموضوعات التي تخص قضايا المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية

 % ك الصحف الفمسطينية اليومية

 26.0 52 مرتفعة جدا
 34.5 69 مرتفعة

 13.0 26 متوسطة
 12.5 25 منخفضة

 14.0 28 منخفضة جدا
 100.0 200 المجموع
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درجة اىتماميم بقراءة الموضوعات  % من المبحوثين بمغت26.0 نيشير الجدول السابق إلى أ
, في الصحف الفمسطينية اليومية "مرتفعة جدا" ةالتي تخص قضايا المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمي

درجة اىتماميم بقراءة الموضوعات التي تخص قضايا المفاوضات  % من المبحوثين بمغت34.5و
درجة  من المبحوثين بمغت% 13.0, وفي الصحف الفمسطينية اليومية "مرتفعة" ةالفمسطينية اإلسرائيمي

في الصحف  اىتماميم بقراءة الموضوعات التي تخص قضايا المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية
درجة اىتماميم بقراءة الموضوعات التي % من المبحوثين بمغت 12.5ة", و"متوسط الفمسطينية اليومية
% 14.0لمفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية في الصحف الفمسطينية اليومية "منخفضة", وتخص قضايا ا

درجة اىتماميم بقراءة الموضوعات التي تخص قضايا المفاوضات الفمسطينية  من المبحوثين بمغت
 .حف الفمسطينية اليومية "منخفضة جدا"في الص يةاإلسرائيم

ين لموضوعات المفاوضات متفاوتة ن درجة االىتمام لدى المبحوثيتضح من الجدول السابق أ
وىذا مؤشر عمى مستوى اىتمام مرتفع من المبحوثين لموضوعات  ,مرتفعة لصالح المتابعة المرتفعةو 

في الصحف اليومية الفمسطينية متوازي مع حالة اىتمام الصحف  اإلسرائيميةالمفاوضات الفمسطينية 
فمسطيني الة الصراع الن موضوع المفاوضات متعمق بح؛ وىذا يعكس حسب رأي الباحث أبالموضوعات

  كثر من سبعين عام.اإلسرائيمي القائمة منذ أ
ق حجم الفجوة حد المتغيرات الميمة التي تعمل عمى تضيالىتمام حسب نظرية فجوة المعرفة أوا

صفات راع في المجتمع وىذا ما يتناسب و المعرفية خصوصا عندما يكون الموضوع المثار محل ص
يضا محل صراع داخمي فمسطيني اإلسرائيميين وأين الفمسطينيين و موضوع المفاوضات فيو محل صراع ب

 ت مع اإلسرائيميين.تجاه المفاوضا يجابية التي تحمميا كل قوىاإلطيني بين االتجاىات السمبية و فمس
 

سباب اىتمام الجميور بموضوعات المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية عند قراءتيم أ -2
 لمصحف اليومية الفمسطينية:

 (18جدول رقم )
سباب اىتمام المبحوثين بموضوعات المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية عند قراءتيم لمصحف يوضح أ

 اليومية الفمسطينية
بمتابعة قضايا المفاوضات الفمسطينية السرائيمية عند قراءتك لمصحف اليومية لماذا تيتم 

 الترتيب % ك الفمسطينية ؟

 1 32.7 130 تساعدني في تكوين رأي حول المفاوضات
 2 17.1 68 تزيد من معموماتي حول المفاوضات
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 3 14.3 57 ألىمية قضية المفاوضات بالنسبة لمقضية الفمسطينية
 3 14.3 57 الدوليو  المفاوضات عمى الوضع السياسي المحمى ألثر عممية

 4 13.3 53 النعكاس نتائج المفاوضات عمى حياتي اليومية
 5 7.8 31 تتالءم مع اىتماماتي

 6 0.5 2 أخرى 
  398 100.0 المجموع

 
بموضوعات المفاوضات الفمسطينية  سباب اىتمام المبحوثينيشير الجدول السابق إلى أن أ

 سبب االىتمام )تساعدنيفئة الترتيب األول في اإلسرائيمية عند قراءتيم لمصحف اليومية الفمسطينية جاء 
ماتي حول )تزيد من معمو  نيا, تالىا سبب أ%32.7 ي حول المفاوضات( بنسبة مئويةفي تكوين رأ

تالىا سبب )ألىمية قضية المفاوضات  ,الثاني% حيث حصل الترتيب 17.1 المفاوضات( بنسبة مئوية
)ألثر عممية  تالىا سبب ,% حيث حصل الترتيب الثالث14.3 لمقضية الفمسطينية( بنسبة مئوية بالنسبة
 ,% حيث حصل الترتيب الرابع14.3 وضات عمى الوضع السياسي المحمى والدولي( بنسبة مئويةالمفا

% حيث حصل الترتيب 13.3 عمى حياتي اليومية( بنسبة مئوية )النعكاس نتائج المفاوضات تالىا سبب
تالىا  ,% حيث حصل الترتيب السادس7.8 تالءم مع اىتماماتي( بنسبة مئوية)ت تالىا سبب ,الخامس
 % حيث حصل الترتيب السابع.0.5 ) اىتمامات أخرى( بنسبة مئوية سبب

ت قراءة موضوعات المفاوضال ن المبحوثين يتجيون فعمياً يوضح الجدول السابق ويؤكد أ
ىم , ودرجة ثانية لتشكيل معارفيم كأولى مدفوعين نحو تشكيل اتجاىاتيمالفمسطينية االسرائيمية بدرجة أ

ن دور ما تمعبو الصحف , وىذا يؤكد أسببين الىتمام المبحوثين بقراءة الصحف اليومية الفمسطينية
 ور.معارف الجميينية اليومية في تشكيل اتجاىات و الفمسط

قراراتيم بصورة مبنية عمى ىو تمكين الجميور من اتخاذ وىنا يبرز جوىر مينة الصحافة و 
تفسير ض عمى الصحف تحري الدقة في عرض و ىذا ما يفر ت الصحيحة التي تقدميا الصحيفة و المعموما

 .ذىان المتمقينفي أ لألحداثالمعمومة حتى ال تكون صورة ذىنية خاطئة 
ىم دوافع اىتمام المبحوثين التي تدفعيم النتيجة السابقة التي تقول بأن أىناك اتفاق بين ن كما أ

( حول 2008معموماتيم مع نتيجة دراسة )مصطفى لمتعرض لموضوعات المفاوضات ىو رغبتيم في زيادة
ادة معارفيم المبحوثين بالتعرض لموسيمة االعالمية لزي سباب اىتمامالدوافع المعرفية كانت في مقدمة أن أ

                                                           
عدداإلجاباتأكبرمنمجموععددالمبحوثٌنألنهٌمكنللمبحوثاختٌارأكثرمنخٌار
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جميور في ن رغبة ال( التي قالت أ2008ىذه النتيجة مع دراسة )فوزي تتفق ايضاً حول موضوع االرىاب و 
 سباب تعرض المبحوثين لمصحف.المعرفة كانت في مقدمة أ

 
نحو المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية من خالل قراءتيم  : اتجاىات المبحوثينثالثا

 الفمسطينية: لمصحف اليومية
اتجاه المبحوثين حول موضوع المفاوضات الفمسطينية السرائيمية من خالل قراءتيم لمصحف  -1

 اليومية الفمسطينية:
 (19جدول رقم)

يوضح اتجاه المبحوثين حول موضوع المفاوضات الفمسطينية السرائيمية من خالل قراءتيم 
 لمصحف اليومية الفمسطينية

 السؤال

 التجاه
بنعم اإلجابة 

 (يجابيإ)
 اإلجابة بال 

 (سمبي)
اإلجابة ل رأي 

 (محايد)
 % ك % ك % ك

من خالل قراءتك لمصحف اليومية الفمسطينية ىل تؤيد استمرار 
 عممية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية

57 28.5 137 68.5 6 3.0 

من خالل قراءتك لمصحف اليومية الفمسطينية ىل ترى أن 
الفمسطينية اإلسرائيمية تحقق مكاسب لمشعب المفاوضات 

 الفمسطيني
52 26.0 141 70.5 7 3.5 

من خالل قراءتك لمصحف اليومية الفمسطينية ىل ترى إسرائيل 
 دولة لمفمسطينيين عبر المفاوضات ستوافق عمى قيام

50 25.0 140 70.0 10 5.0 

 من خالل قراءتك لمصحف اليومية الفمسطينية ىل ترى انو يمكن
 الفمسطينيين عبر المفاوضاتو  إحالل السالم بين اسرائيل

53 26.5 136 68.0 11 5.5 

 554 69.25% 34 4.25% %26.5 212 المجموع

  
% من المبحوثين يحممون اتجاىات ايجابية نحو عممية 26.5ن يشير الجدول السابق إلى أ

يحممون اتجاىات سمبية نحو عممية  % من المبحوثين69.25اوضات الفمسطينية اإلسرائيمية, والمف
                                                           

لقٌاساتجاهالمبحوثٌنبذلكٌجٌبكلمبحوثعلىعدداإلجاباتأكبرمنمجموععددالمبحوثٌنألناإلجاباتعبارةعنمجموعأربعةأسئلة
اربعةاسئلة.
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% من المبحوثين يقفون في الحياد في االتجاه نحو عممية 4.25اوضات الفمسطينية اإلسرائيمية, والمف
 .المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية
لبة من المبحوثين يحممون اتجاىات سمبية تجاه عممية ان النسبة الغيوضح الجدول السابق أ

ىذا االتجاه السمبي المبحوثين لصحف عينة الدراسة و  قراءةفيل ىناك عالقة بين  ,ئيلالمفاوضات مع اسرا
وتبين  "كاي تربيع"تجاه المفاوضات, الختبار ىذه الفرضية بوجود عالقة من عدمو تم استخدام اختبار 

 كما يمي: النتيجة (20النتائج في جدول رقم )
اي وىي أكبر من قيمة ك 44.964تربيع تساوي  قيمة كاي نيوضح الجدول أ: صحيفة فمسطين :ولً أ

مما يدل  0.05وىي أقل من  0.000والقيمة االحتمالية تساوي  12.75 تربيع الجدولية والتي تساوي
تبني المبحوثين التجاىات سمبية نحو صحيفة فمسطين و قراءة المبحوثين لنو توجد عالقة بين عمى أ

 المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية.
صغر من قيمة كاي وىي أ 815 .11ن قيمة كاي تربيع تساوي أيوضح الجدول : : صحيفة الحياةثانياً 

مما يدل عمى  0.05وىي أكبر من  1.14والقيمة االحتمالية تساوي  12.75الجدولية والتي تساوي تربيع 
التجاىات سمبية نحو  تبني المبحوثينمبحوثين لصحيفة الحياة الجديدة و توجد عالقة بين قراءة النو ال أ

 المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية.
 (20جدول رقم)

تبني المبحوثين لتجاىات سمبية نحو المفاوضات الفمسطينية قراءة المبحوثين لصحف الدراسة و  عالقة
 السرائيمية

 القيمة الحتمالية درجة الحرية قيمة كاي تربيع الصحيفة
 0.000 6 44.964 فمسطين

 1.14 6 815 .11 الجديدةالحياة 
 12.75تساوي  6ودرجة حرية  0.05قيمة كاي تربيع الجدولية عند مستوى دللة 
 

 الذي يظير (7) بربط النتائج السابقة مع نتائج الدراسة التحميمية في جدول الدراسة التحميمية رقمو 
في حين  ,% في موضوعات المفاوضات في صحيفة فمسطين85 فئة )االتجاه السمبي( بمغتن نسبة أ

 فئة )االتجاه االيجابي( في صحيفة الحياة الجديدةبمغت نسبة موضوعات المفاوضات التي اقترنت ب
ن ىناك دور لمصحف الفمسطينية اليومية في تشكيل اتجاىات جميورىا النتائج أىذه % تؤكد  77.42

  االسرائيمي.لمفاوضات الفمسطينية نحو ا
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العالقة  بتأثر( التي تقول 2008اصة بصحيفة فمسطين مع دراسة )خميلوتتفق النتيجة السابقة الخ
في قراءة  انتظاموتكوين اتجاىات سمبية لدى القارئ حول االداء الحكومي بدرجة بين قراءة جريدة الوفد و 

 ىذه الجريدة.
 

 الفمسطينية اإلسرائيمية: لستمرار المفاوضات اتجاه المبحوثين حول تأييدىم -2
 (21جدول رقم )

 لستمرار المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية يوضح اتجاه المبحوثين حول تأييدىم
من خالل قراءتك لمصحف اليومية الفمسطينية ىل تؤيد استمرار عممية المفاوضات الفمسطينية 

 اإلسرائيمية
 % ك

 28.5 57 نعم
 68.5 137 ال 

 3.0 6 ال رأي لي
 100.0 200 المجموع

 
% من المبحوثين يؤيدون استمرار عممية المفاوضات 28.5ن يشير الجدول السابق إلى أ

% من المبحوثين يؤيدون استمرار عممية المفاوضات الفمسطينية 68.5يمية, والفمسطينية اإلسرائ
 % من المبحوثين ال رأي ليم.3.0و اإلسرائيمية,
 

 حول تحقيق المفاوضات الفمسطينية السرائيمية مكاسب لمشعب الفمسطيني: اتجاه المبحوثين -3
 (22جدول رقم )

 يوضح اتجاه المبحوثين حول تحقيق المفاوضات الفمسطينية السرائيمية مكاسب لمشعب الفمسطيني
من خالل قراءتك لمصحف اليومية الفمسطينية ىل ترى أن المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية تحقق 

 % ك مكاسب لمشعب الفمسطيني

 26.0 52 نعم
 70.5 141 ال

 3.5 7 ال رأي لي
 100.0 200 المجموع
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% من المبحوثين يرون أن المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية 26.0يشير الجدول السابق إلى أن 
يرون أن المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية  % من المبحوثين70.5تحقق مكاسب لمشعب الفمسطيني , و

 % من المبحوثين ال رأي ليم.3.5ال تحقق مكاسب لمشعب الفمسطيني , و
 

 اتجاه المبحوثين حول موافقة اسرائيل عمى قيام دولة فمسطينية عبر المفاوضات: -4
 (23جدول رقم )

 عبر المفاوضاتيوضح اتجاه المبحوثين حول موافقة اسرائيل عمى قيام دولة فمسطينية 
دولة  إسرائيل ستوافق عمى قيامأن من خالل قراءتك لمصحف اليومية الفمسطينية ىل ترى 

 لمفمسطينيين عبر المفاوضات
 % ك

 25.0 50 نعم
 70.0 140 ال

 5.0 10 ال رأي لي
 100.0 200 المجموع

 
دولة  يرون أن إسرائيل ستوافق عمى قيام % من المبحوثين25.0يشير الجدول السابق إلى أن 

دولة  % من المبحوثين ال يرون أن إسرائيل ستوافق عمى قيام70.0مفمسطينيين عبر المفاوضات, ول
 % من المبحوثين ال رأي ليم.5.0لمفمسطينيين عبر المفاوضات, و

 
م بين اتجاه المبحوثين حول قدرة المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية عمى احالل السال -5

 الجانبين:
 (24جدول رقم )

 حالل السالم بين الجانبينضات الفمسطينية اإلسرائيمية عمى إيوضح اتجاه المبحوثين حول قدرة المفاو 
 من خالل قراءتك لمصحف اليومية الفمسطينية ىل ترى انو يمكن إحالل السالم بين اسرائيل

 % ك الفمسطينيين عبر المفاوضاتو 

 26.5 53 نعم
 68.0 136 ال

 5.5 11 ال رأي لي
 100.0 200 المجموع
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ائيل نو يمكن إحالل السالم بين إسر يرون أ المبحوثين% من 26.5ن يشير الجدول السابق إلى أ
يمكن إحالل السالم بين إسرائيل نو رون أي المبحوثين% من 68.0والفمسطينيين عبر المفاوضات, و

 ال رأي ليم. المبحوثين% من 5.5, ووالفمسطينيين عبر المفاوضات
 

 :رابعا: المستوى المعرفي لمجميور حول قضية المفاوضات الفمسطينية السرائيمية
 :المستوى المعرفي لمجميور حول قضية المفاوضات الفمسطينية السرائيمية -1

 (25جدول)
 يوضح المستوى المعرفي لممبحوثين في موضوع المفاوضات

 السؤال
عدد 

الجابات 
 الصحيحة

% 

 61 122 وسمو ىوات الفمسطيني الذي تفاوض لتوقيع اتفاق أرئيس وفد المفاوض
 84 168 لقب كبير المفاوضين الفمسطينيين يطمق عمى

 91.5 183  رئيس الوزراء اإلسرائيمية الذي كان شريك الرئيس ياسر عرفات في عممية السالم
 79.5 158 ىو وسمو في واشنطنالمريكي الذي رعى توقيع اتفاقية أالرئيس ا

 66.5 133 وسمو عامتم توقيع اتفاقية أ
 65 121 دائرة شؤون المفاوضات تتبع

 78 174 ةمن نتائج المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية إنشاء السمطة الوطنية الفمسطيني
 75 150 1996من نتائج المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية إجراء انتخابات المجمس التشريعي 

 57.5 115 نتائج المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية اإلفراج عن جميع أسرى ما قبل اوسمومن 
 78.5 175 2005من نتائج المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية انسحاب اسرائيل من غزة عام 

 93 186 من نتائج المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية عودة الالجئين الى قراىم الميجرة
 76.5 153 المتوسط

 
ي اختبار المستوى جابات الصحيحة لدى المبحوثين فحجم اإلن يشير الجدول السابق إلى أ

  .ىي نسبة جيدةو  %76.5ن المتوسط النسبي لممستوى المعرفي لممبحوثين ىوالمعرفي ليوضح أ
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 بالمعمومات التي تقدميا الصحف الفمسطينية اليومية: درجة ثقة المبحوثين -2
 (26جدول رقم )

 بالمعمومات التي تقدميا الصحف الفمسطينية اليومية يوضح درجة ثقة المبحوثين
 النسبة المئوية التكرار ما درجة ثقتك بالمعمومات التي تقدميا الصحف الفمسطينية اليومية

 21.5 43 مرتفعة جداً 
 54.5 109 مرتفعة

 20.5 41 متوسطة
 3.0 6 منخفضة

 5. 1 منخفضة جداً 
 100.0 200 المجموع

 

لصحف % من المبحوثين يثقون بالمعمومات التي تقدميا ا21.5ن يشير الجدول السابق إلى أ
لصحف % من المبحوثين يثقون بالمعمومات التي تقدميا ا54.5", ومرتفعة جداالفمسطينية اليومية بدرجة "
لصحف يثقون بالمعمومات التي تقدميا ا % من المبحوثين20.5, و"مرتفعةالفمسطينية اليومية بدرجة "
لصحف % من المبحوثين يثقون بالمعمومات التي تقدميا ا3.0, و"متوسطةالفمسطينية اليومية بدرجة "
لصحف % من المبحوثين يثقون بالمعمومات التي تقدميا ا0.5", ومنخفضةالفمسطينية اليومية بدرجة "
 ."منخفضة جداالفمسطينية اليومية بدرجة "

بناء  اتجاىاتو  قراراتبين الجميور والوسيمة قد يتخذ الجميور مواقف و  مستوى الثقةاء عمى وبن
 عمى تمك الثقة بالمعمومات.

 

التجاىات المتشكمة لدييم جراء التعرض لمصحف خامسا: نقل المبحوثين المعارف و 
 :اليومية الفمسطينية الى المحيط الجتماعي ليم

 (27جدول رقم )
المتشكمة لدييم جراء التعرض لمصحف اليومية الفمسطينية الى معارف و يوضح درجة نقل المبحوثين ال

 المحيط الجتماعي ليم

 متوسطة عالية الفقرات م.
ل 
 منخفضة أناقشو

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 الترتيب النسبي

1 
كتسبو من معمومات حول ما أ

 المفاوضات أناقشو مع زمالء العمل
45.5 17.5 20 17 2.92 72.88 1 

2 
كتسبو من معمومات حول ما أ

 المفاوضات أناقشو مع االصدقاء
18.5 41.5 18.5 21.5 2.57 64.25 2 
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3 
ول كتسبو من معمومات حما أ

المفاوضات أناقشو مع االسرة 
 العائمةو 

13.5 37.5 21.5 27.5 2.37 59.25 3 

4 

كتسبو من معمومات حول ما أ
المفاوضات أناقشو عبر مواقع 
 –التواصل االجتماعي )الفيس بوك 

 تويتر(

6 40.5 26.5 27 2.26 56.38 4 

  63.19 2.53 23.3 21.6 34.3 20.9 جميع الفقرات 
 

ن درجة نقل المبحوثين المعارف المتشكمة لدييم جراء التعرض يشير الجدول السابق إلى أ
احتمت %, و 72.88ليومية الفمسطينية لزمالء العمل قد احتمت المرتبة األولى بنسبة بوزن نسبي لمصحف ا

الثالثة مناقشة  احتمت المرتبةو  ,%64.25 الثانية مناقشة الموضوعات مع األصدقاء بوزن نسبي المرتبة
الموضوعات عبر احتمت المرتبة الرابعة مناقشة , و %59.25العائمة بوزن نسبي سرة و الموضوعات مع األ

 .%56.38 تويتر( بوزن نسبي –)الفيس بوك مواقع التواصل االجتماعي 
لتعرض لمصحف ن درجة نقل المبحوثين المعارف المتشكمة لدييم جراء اوبصفة عامة يتضح أ

ومواقع التواصل  ,والعائمة ,واألصدقاء ,لى المحيط االجتماعي ليم عبر الزمالءاليومية الفمسطينية إ
 % وىي نسبة متوسطة.63.19 تويتر( بمغ وزنيا النسبي –ي )الفيس بوك عاالجتما

ن  ينتو تأثيره عند المبحوثين بل إن دور الصحف في تشكيل المعارف الويوضح الجدول أ
 ,المعارف المتشكمة لدى المبحوثين تنقل عبر التواصل االجتماعي بصوره المختمفة عبر الزمالء

يتناقمونيا يا في المجتمع ومن يتأثرون بيا و لتواصل االجتماعي لتجد طريقمواقع ا, و والعائمة ,واألصدقاء
 .االتجاىات يتجاوز جميورىاتحقق الصحيفة تأثير في المعارف و وبذلك 

لم يسقط من دائرة النقاش العام واالىتمام وىذا ن موضوع المفاوضات أ يضاً تؤكد أوالنتائج السابقة 
سباب المؤدية لضيق الفجوة المعرفية بين طبقات عينة الدراسة لما يحظاه أحد األن يكون من شائنو أ

 .الموضوع من اىتمام
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 المبحث الثالث
 اختبار فروض الدراسة الميدانية

 
 عممت الدراسة الميدانية عمى اختبار مجموعة من الفروض مكونة من خمس فرضيات, ىي:

إحصائية بين حجم التعرض لدى الجميور "توجد عالقة ارتباطيو ذات دللة  :ولالفرض األ 
لموضوعات المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية في الصحف الفمسطينية والمستوى المعرفي لدى 

 الجميور في موضوع المفاوضات الفمسطينية السرائيمية "
م ثبت صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين حج نتيجة اختبار الفرض:

التعرض لدى الجميور لموضوعات المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية في الصحف الفمسطينية والمستوى 
, وتم 05.0 عند مستوى داللةالفمسطينية االسرائيمية  المعرفي لدى الجميور في موضوع المفاوضات

 بالجدول التالي:التحقق من صحة الفرض عبر المعامالت االحصائية الموضحة 
 (28جدول رقم )

يوضح العالقة بين حجم التعرض لدى المبحوثين لموضوعات المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية في 
 الصحف الفمسطينية والمستوى المعرفي لدى المبحوثين في موضوع المفاوضات 

 المستوى المعرفي اإلحصاءات المحور

 حجم التعرض
 0.322 معامل االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية
 200 حجم العينة

 
وجود عالقة ارتباطيو ذات داللة االحصائية في الجدول السابق إلى تشير نتائج المعامالت 

إحصائية بين حجم التعرض لدى الجميور لموضوعات المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية في الصحف 
 موضوع المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية.الفمسطينية والمستوى المعرفي لدى الجميور في 

إليجاد العالقة بين حجم التعرض لدى الجميور لموضوعات  "سبيرمان"تم استخدام اختبار و 
المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية في الصحف الفمسطينية والمستوى المعرفي لدى الجميور في موضوع 

, وتبين النتائج في الجدول السابق أن قيمة معامل االرتباط 05.0 المفاوضات عند مستوى داللة
وجود عالقة بين مما يدل عمى  0.05وىي أقل من  0.000والقيمة االحتمالية تساوي  0.322 يساوي
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حجم التعرض لدى الجميور لموضوعات المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية في الصحف الفمسطينية 
 ور في موضوع المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية عند مستوى داللةوالمستوى المعرفي لدى الجمي

05.0. 
فيناك ارتباط طردي ضعيف ألن  0.322ن قيمة االرتباط ىي وبما أن الجدول السابق يوضح أ

نو كمما زاد حجم تعرض المبحوثين لموضوعات المفاوضات في ؛ وىذا يعني 0.4قل من قيمة االرتباط أ
فجوة  ن ىناكة زاد حجم المستوى المعرفي ليم والعكس صحيح وىذا يثبت أصحف اليومية الفمسطينيال

ن كانت ضعيفة( ناتجة عن مستوى التعرض معرفية لصالح المبحوثين األكثر تعرضًا لمموضوعات )وا  
حمية محمية الحدث فتحظى األحداث الملمبحوثين و ويرجع الباحث ضيق الفجوة الى معايشة الحدث من ا

 نقاشات شخصية فتضيق الفجوة بين الفئات المختمفة.كثر و بمتابعة واىتمام أ
 

"توجد عالقة ارتباطيو ذات دللة إحصائية بين المستوى التعميمي لمجميور والمستوى  :الفرض الثاني
 المعرفي لمجميور حول قضية المفاوضات الفمسطينية السرائيمية "

ثبت صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين المستوى  نتيجة اختبار الفرض:
عند مستوى التعميمي لمجميور والمستوى المعرفي لمجميور حول قضية المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية 

 جدول التالي:, وتم التحقق من صحة الفرض عبر المعامالت االحصائية الموضحة بال05.0 داللة
 (29جدول رقم )

يوضح معامل الرتباط بين المستوى التعميمي لمجميور والمستوى المعرفي لدى الجميور في موضوع 
 المفاوضات

 المستوى المعرفي اإلحصاءات المحور

 المستوى التعميمي
 0.635 معامل االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية
 200 حجم العينة

 
وجود عالقة ارتباطيو ذات داللة لى الت االحصائية في الجدول السابق إالمعامتشير نتائج 

إحصائية بين المستوى التعميمي لمجميور والمستوى المعرفي لمجميور حول قضية المفاوضات الفمسطينية 
 .االسرائيمية
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المعرفي  إليجاد العالقة بين المستوى التعميمي لمجميور والمستوى "سبيرمانتم استخدام اختبار "
السابق  وتبين النتائج في الجدول, 05.0 لدى الجميور في موضوع المفاوضات عند مستوى داللة

ل مما يدل 0.05وىي أقل من  0.000والقيمة االحتمالية تساوي 0.635أن قيمة معامل االرتباط تساوي
عرفي لدى الجميور في موضوع وجود عالقة بين المستوى التعميمي لمجميور والمستوى المعمى 

 .05.0 المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية عند مستوى داللة
فيناك ارتباط طردي متوسط ألن  0.635ن قيمة االرتباط ىي وبما أن الجدول السابق يوضح أ

ثين ارتفع نو كمما زاد المستوى التعميمي لممبحو وىذا يعني أ, 0.7قل من وأ 0.4كثر من قيمة االرتباط أ
 كثر تعميماً وجود فجوة معرفية بين الطبقات األالعكس صحيح وىذا يدلل عمى المستوى المعرفي ليم و 

ي قامت عمييا نظرية فجوة ىم الفرضيات التوىذا يؤكد أ عمى تعميماً واألقل تعميما لصالح المستويات األ
المعرفة ( التي قالت بوجود فجوة معرفية بموضوع 2000)وليممع دراسة  وتتفق ىذه النتيجة ,المعرفة

 .كثر تعميماً والجميور األ قل تعميماً السياسية بين الجميور األ
 

"توجد عالقة ارتباطيو ذات دللة إحصائية بين درجة اىتمام الجميور بقضية  الفرض الثالث:
 اوضات الفمسطينية"المفاوضات والمستوى المعرفي لمجميور حول قضية المف

ثبت صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين درجة  نتيجة اختبار الفرض:
اىتمام الجميور بقضية المفاوضات والمستوى المعرفي لمجميور حول قضية المفاوضات الفمسطينية 

حصائية ت اإلمن صحة الفرض عبر المعامالوتم التحقق , 05.0 االسرائيمية عند مستوى داللة
 الموضحة بالجدول التالي:

 (30جدول رقم )
يوضح معامل الرتباط بين درجة اىتمام الجميور بقضية المفاوضات والمستوى المعرفي لمجميور 

 حول قضية المفاوضات الفمسطينية
 المستوى المعرفي اإلحصاءات المحور

 درجة الىتمام
 0.672 معامل االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية
 200 حجم العينة
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طيو ذات داللة وجود عالقة ارتباتشير نتائج المعامالت اإلحصائية في الجدول السابق إلى 
ىتمام الجميور بقضية المفاوضات والمستوى المعرفي لمجميور حول قضية إحصائية بين درجة ا

 .المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية
إليجاد العالقة بين درجة اىتمام الجميور بقضية المفاوضات  "سبيرماناستخدام اختبار "تم 

وتبين , 05.0ضات الفمسطينية عند مستوى داللةوالمستوى المعرفي لمجميور حول قضية المفاو 
 0.000والقيمة االحتمالية تساوي 0.672( أن قيمة معامل االرتباط يساوي30النتائج في جدول رقم )

وجود عالقة بين درجة اىتمام الجميور بقضية المفاوضات والمستوى مما يدل عمى  0.05وىي أقل من 
 .05.0ضات الفمسطينية عند مستوى داللة المعرفي لمجميور حول قضية المفاو 

ن فيناك ارتباط طردي متوسط أل 0.672ن قيمة االرتباط ىي لسابق يوضح أوبما أن الجدول ا
حوثين بقراءة نو كمما زادت درجة اىتمام المبوىذا يعني أ 0.7قل من وأ 0.4كثر من باط أقيمة االرت

ىمية متغير االىتمام في موضوعات المفاوضات ارتفع المستوى المعرفي ليم والعكس صحيح وىذا يؤكد أ
 المعرفة كمتغير تقاس عبره فجوة المعرفة. نظرية فجوة
 

إحصائية في مستوى قيام المبحوثين بنقل المعارف المكتسبة "توجد فروق ذات دللة  الفرض الرابع:
 "لممجتمع عبر التواصل الجتماعي يعزي المستوى التعميمي لممبحوثين

ين المستوى التعميمي لممبحوثين ثبت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة ب نتيجة اختبار الفرض:
 05.0 مستوى قياميم بنقل المعارف المكتسبة لممجتمع عبر التواصل االجتماعي عند مستوى داللةو 

 حصائية الموضحة بالجدول التالي:ق من صحة الفرض عبر المعامالت اإلوتم التحق
 (31جدول رقم )

بين متوسطات استجابات المبحوثين  (One Way ANOVA )يوضح نتائج تحميل التباين األحادي 
مستوى قياميم بنقل المعارف عبر التواصل الجتماعي يعزى لممستوى التعميمي لممبحوثين عند  في

 05.0 مستوى دللة

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

 مستوى نقل المعارف
 66.100 4 264.401 بين المجموعات

40.473 
 

0.000 
 

 1.633 195 318.474 داخل المجموعات
  199 582.875 المجموع
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 (32جدول رقم )
 يوضح اختبار شفيو لمفروق بين المتوسطات حسب متغير المستوى التعميمي لممبحوثين

الفرق بين 
 دراسات عميا بكالوريوس دبموم ثانوية عامة ثانوية عامةأقل من  المتوسطات

أقل من ثانوية 
 *2.600- *2.486- 0.532- 0.058  عامة

 *2.658- *2.544- 0.590-  0.058- ثانوية عامة
 *2.068- *1.954-  0.590 0.532 دبموم

 0.114-  *1.954 *2.544 *2.486 بكالوريوس
  0.114 *2.068 *2.658 *2.600 دراسات عميا

 
ين المستوى لى وجود فروق ذات داللة بإ (32) حصائية في الجدول رقمتشير نتائج المعامالت اإل

 مستوى قياميم بنقل المعارف المكتسبة لممجتمع عبر التواصل االجتماعي.التعميمي لممبحوثين و 
المبحوثين بنقل " الختبار الفروق في مستوى قيام تحميل التباين األحادي"وتم استخدام اختبار 

 05.0داللةالمعارف عبر التواصل االجتماعي يعزى لممستوى التعميمي لممبحوثين عند مستوى 
 يع المحاور مجتمعة تساويالمحسوبة لجم F( والذي يبين أن قيمة 31مبينة في جدول رقم )الوالنتائج 
عمى وجود مما يدل  0.05وىي أقل من  0.000والقيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي  40.473
 ميم بنقل المعارف عبر التواصل االجتماعيمستوى قيامتوسطات استجابات المبحوثين في  فروق بين

 (32) لجدول رقم "شفيو" , ويبين اختبار05.0ميمي لممبحوثين عند مستوى داللة يعزى لممستوى التع
" والفروق لصالح "أقل من ثانوية عامة, ثانوية عامة, دبموم أن الفروق بين الفئة "بكالوريوس", والفئات

ثانوية عامة, ئة "بكالوريوس", كما توجد فروق بين الفئة "دراسات عميا", والفئات "أقل من ثانوية عامة, الف
 .عميا"" والفروق لصالح الفئة "دراسات دبموم

مور األمناقشة لدييم القدرة أكثر عمى التمقي و  كثر تعمماً والنتائج السابقة توضح أن الطبقات األ
ن المعارف المكتسبة من الصحف لدى المبحوثين ال يقف أ دنى, وىذا يؤكد ايضاً الطبقات األالعامة من 

 يط االجتماعي.لى المحتعدى المعارف من خالل المبحوثين إتأثيرىا عند المبحوثين, بل ت
سباب لحدوث الفجوة المعرفية وىي أىمية التواصل ىم خمسة أأحد أ توضح النتائج ىناو 

يشاركون غيرىم ممن يتعرضون إلى موضوعات الشئون العامة  الذين االجتماعي لدى الطبقات األعمى
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 عمى تعميماً الفجوة المعرفية بين الطبقات األ ويدخمون في مناقشات مع الغير حول ىذه الموضوعات فتنشأ
 .(1)لدى الطبقات األعمى تعميماً  االجتماعياألقل تعميمًا نتيجة المقدرة األفضل عمى التواصل و 

 

"توجد فروق ذات دللة إحصائية في المستوى المعرفي لمجميور حول قضية  الفرض الخامس:
 المفاوضات الفمسطينية يعزى لعمر المبحوثين"

ثبت صحة الفرض القائل فروق ذات داللة إحصائية في المستوى المعرفي  نتيجة اختبار الفرض:
, وتم 05.0لعمر المبحوثين عند مستوى داللة لمجميور حول قضية المفاوضات الفمسطينية يعزى 

 التحقق من صحة الفرض عبر المعامالت االحصائية الموضحة بالجدول التالي:
 

 (33جدول رقم )
بين متوسطات استجابات المبحوثين  (One Way ANOVA )يوضح نتائج تحميل التباين األحادي 

 05.0 المستوى المعرفي يعزى لعمر المبحوثين عند مستوى دللة في

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

متوسطات استجابات 
المستوى  المبحوثين في

 المعرفي يعزى لعمر المبحوثين

 65.112 4 260.450 بين المجموعات
39.379 

 
0.000 

 
 1.653 195 322.425 داخل المجموعات

  199 582.875 المجموع
 

 (34جدول رقم )
 المبحوثينيوضح اختبار شفيو لمفروق بين المتوسطات حسب متغير عمر 

الفرق بين 
 المتوسطات

 20أقل من 
 سنة

حتى أقل  20من 
 سنة 30من 

حتى أقل  30من 
 سنة 40من 

حتى أقل  40من 
 سنة 50من 

أكثر من 
 سنة 50

 *3.072- *2.902- *2.375- 0.502-  سنة 20أقل من 
حتى أقل  20من 

 سنة 30من 
0.502  -1.873 -2.400* -2.570* 

حتى أقل  30من 
 سنة 40من 

2.375* 1.873  -0.527 -0.697* 

حتى أقل  40من 
 سنة 50من 

2.902* 2.400* 0.527  -0.170 

  0.170 *0.697 *2.570 *3.072 سنة 50أكثر من 
                                                           

 .283ص(,2003, )القاىرة: الدار العالمية لمنشر والتوزيع, 1, طمبادئ عمم التصال ونظريات التأثير ,محمود إسماعيل( 1)
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فروق ذات داللة إحصائية في  ( بوجود33) حصائية في الجدول رقمتشير نتائج المعامالت اإل
 .المستوى المعرفي لمجميور حول قضية المفاوضات الفمسطينية يعزى لعمر المبحوثين

المستوى  استجابات المبحوثين فيباين األحادي الختبار الفروق في وتم استخدام اختبار تحميل الت
( والذي يبين 33والنتائج مبينة في جدول رقم )05.0لعمر المبحوثين عند مستوى داللةالمعرفي يعزى 

االحتمالية لجميع المحاور  والقيمة 39.379سوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي المح Fأن قيمة 
متوسطات استجابات المبحوثين في  عمى وجود فروق بينمما يدل  0.05وىي أقل من  0.000تساوي

جدول رقم في  "شفيو"ويبين اختبار  05.0 عند مستوى داللة يعزى لعمر المبحوثينالمستوى المعرفي 
 30حتى أقل من  20سنة, من  20من  الفئات "أقلسنة", و  50أن الفروق بين الفئة "أكثر من  (34)

كما توجد فروق بين الفئة  ,سنة" 50أكثر من وق لصالح الفئة "" والفر سنة 40حتى أقل من  30سنة, من 
سنة" والفروق  30 حتى أقل من 20سنة , من  20من  الفئات "أقلسنة", و  50حتى أقل من  40"من 

 40حتى أقل من  30وتوجد أيضا فروق بين الفئة "من  ,نة"س 50حتى أقل من  40من لصالح الفئة "
 ."سنة 40أقل من  حتى 30سنة" والفروق لصالح الفئة "من  20والفئة "أقل من  سنة ",

معرفية لصالح  ثر في خمق فجوةالعمر كمتغير ديموغرافي كان لو أ نتوضح النتائج السابقة أ
وقد يعود ذلك حسب رأي الباحث أن فئات المبحوثين األكبر سنا عاشوا نشئو  كبر سناً الفئات األ

راءة موضوعاتيا منذ زمن قاموا بقواتيا التي تجاوزت العشرين عام و تابعوىا عمى مدار سنالمفاوضات و 
 .لتساىم ىذه العوامل في تفوق معرفي لصالحيم
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 الرابعلمبحث ا
 تياخالصة نتائج الدراسة وتوصيا

 
 :الدراسة إليياستعرض الباحث خالصة ألىم النتائج التي خمصت ي

 ىم نتائج الدراسة التحميمية:أوًل: أ
موضوع  295في صحف الدراسة  اإلسرائيميةعدد الموضوعات حول المفاوضات الفمسطينية  بمغ .1

موضوع في كل  3.2سبوع الصناعي بمتوسط نسبي بمغخالل عام مدة الدراسة من خالل األ
 .عدد

ة ن الموضوعات التي تدور حول فكرة جيود ودعوات دولية لدعم عمميت الدراسة أوضحأ .2
 الفمسطينية االسرائيميةالمفاوضات ولى بين فئات موضوعات المفاوضات حازت عمى المرتبة األ

 % عمى مستوى صحف الدراسة.20.68مئوية بنسبة 
عمى فئة الموضوعات التي تتحدث عن مطالب حزبية بتوقيف عممية  "فمسطين"صحيفة ركزت  .3

المفاوضات ول بين موضوعات % حيث حصمت عمى الترتيب األ28.5ت المفاوضات بنسبة بمغ
 في الصحيفة. الفمسطينية االسرائيمية

عمى حازت الموضوعات التي تتحدث عن رؤية مستقبمية لعممية المفاوضات ن حت الدراسة أأوض .4
 "الحياة الجديدة"في صحيفة  المفاوضات الفمسطينية االسرائيميةولى بين موضوعات المرتبة األ

 %.23.2بنسبة مئوية بمغت 
عام لصحف ستوى العمى الم المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية% من موضوعات 40.6 طرح .5

% من 13.5ي و% من الموضوعات طرحت باتجاه سمب45.76الدراسة باتجاه إيجابي و
 الموضوعات طرحت باتجاه حيادي.

باتجاه  "فمسطين"صحيفة من موضوعات المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية في % 85 طرح .6
 سمبي.

 "الحياة الجديدة"في صحيفة موضوعات المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية % من 77.42 طرح .7
 يجابي.باتجاه إ
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في مصادرىا الصحفية لموضوعات المفاوضات الفمسطينية ولى صحف الدراسة بدرجة أ اعتمدت .8
من  لكل فئة %18.75الدولية بنسبة مئوية بمغت عمى وكاالت األنباء المحمية و االسرائيمية 

 الفئتين.
في مصادرىا الصحفية لموضوعات المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية  "فمسطين"عتمدت صحيفة ا .9

 %.25.25عمى المراسل الخاص بالصحيفة بنسبة مئوية بمغت 
صحيفة الحياة الجديدة في مصادرىا الصحفية لموضوعات المفاوضات ال صحيفة اعتمدت .10

 %.28الفمسطينية االسرائيمية عمى الصحف االسرائيمية بنسبة مئوية بمغت 
المفاوضات الفمسطينية  لموضوعات وليةمسطينية في فئات المصادر األجيات حزبية فازت فئة ح .11

% تمتيا فئة 47.88ول في صحف الدراسة بنسبة مئوية تقدر عمى الترتيب العام األاالسرائيمية 
 %.19.72جيات رسمية فمسطينية بنسبة 

موضوعات المفاوضات الفمسطينية الخبر المرتبة االولى في شكل المادة الصحفية الخاصة  أحتل .12
 %. 21تاله في المرتبة الثانية المقال بنسبة  ,%67.8االسرائيمية في صحف الدراسة بنسبة 

ولى في االسرائيمية عمى الصفحة األ % من موضوعات المفاوضات الفمسطينية22.71 عرضت .13
الجديدة"  الحياة"% من موضوعات المفاوضات في صحيفة 34.19حيث عرض  صحف الدراسة

عمى  "فمسطين"من موضوعات المفاوضات في صحيفة  %15بينما طرح  ,ولىعمى الصفحة األ
 .حة األولىالصف

 

 ىم نتائج الدراسة الميدانية:ثانيًا: أ
% وىي 46.84المتوسط النسبي لدرجة متابعة المبحوثين لمصحف اليومية الفمسطينية بمغت  بمغ .1

% 55.88لدرجة متابعة المبحوثين لصحيفة "فمسطين"  النسبينسبة متوسطة, حيث بمغ المتوسط 
تابعة المبحوثين لمصحف اليومية, وتمتيا صحيفة ول في درجة محيث حصمت عمى الترتيب األ

%, وحصمت عمى الترتيب 52.38" حيث حصمت عمى الترتيب الثاني بدرجة متابعة "القدس
عمى  "الحياة الجديدة"وحصمت صحيفة  ,%39.75 بدرجة متابعة بمغت الثالث صحيفة "األيام"

 %.39.38 الترتيب الرابع بدرجة متابعة بمغت
يفة بمغ متوسط الوقت الذي يقضونو في قراءة الصح المبحوثين% من 41.5أظيرت الدراسة أن  .2

ضونو في قراءة بمغ متوسط الوقت الذي يق المبحوثين% من 51.5اليومية "ساعة فأقل", و
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بمغ متوسط الوقت  المبحوثين% من 7.0, وة إلى أقل من ساعتين"الصحيفة اليومية "من ساع
 .ضونو في قراءة الصحيفة اليومية "ساعتان فأكثر"الذي يق

ت في % من المبحوثين عند قراءتيم لموضوعات المفاوضا6.5أشارت نتائج الدراسة أن  .3
قراءتيم عند  المبحوثين % من28.5الصحف الفمسطينية اليومية "يقرئون العنوان فقط", و

% 65.0, ولصحف الفمسطينية اليومية "يقرئون العنوان والمقدمة"لموضوعات المفاوضات في ا
ت في الصحف الفمسطينية اليومية "يقرئون من المبحوثين عند قراءتيم لموضوعات المفاوضا

 ."الموضوع كامل
م ئيمية التي ييتىم الموضوعات الخاصة بالمفاوضات الفمسطينية االسراأظيرت نتائج الدراسة أن أ .4

الجميور بقراءتيا كانت موضوعات )رؤية مستقبمية لعممية المفاوضات( حصمت عمى الترتيب 
% في أىم موضوعات المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية التي ييتم 21.1األول بوزن نسبي 

ؤثر المبحوثين بالتعرض ليا في الصحف اليومية, تمتيا عمى الترتيب الثاني موضوعات)قضايا ت
%, تمتيا عمى 17.0تصعيد اسرائيمي( بوزن نسبي –تيويد  -عمى مسار المفاوضات )استيطان

%, تمتيا 13.5الترتيب الثالث موضوعات)نتائج المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية( بوزن نسبي 
عمى الترتيب الرابع موضوعات)مطالب حزبية فمسطينية توقيف عممية المفاوضات( بوزن نسبي 

تمتيا عمى الترتيب الخامس موضوعات)عرقمة إسرائيمية لعممية المفاوضات( بوزن  %,11.2
%, تمتيا عمى الترتيب السادس موضوعات) جيود ودعوات دولية لدعم عممية 9.4نسبي 

%, تمتيا عمى الترتيب السابع موضوعات)توقف عممية 8.9المفاوضات( بوزن نسبي 
%, تمتيا عمى الترتيب الثامن موضوعات)جيود ودعوات عربية 4.3المفاوضات( بوزن نسبي 

%, تمتيا عمى الترتيب التاسع موضوعات )مطالب 3.9لدعم عممية المفاوضات( بوزن نسبي 
%, تمتيا عمى الترتيب العاشر 3.9حزبية إسرائيمية بتوقيف عممية المفاوضات( بوزن نسبي 

%, تمتيا عمى الترتيب الحادي عشر 3.2ي )لقاءات جديدة عمى طاولة المفاوضات( بوزن نسب
 %.2.9)مطالب شعبية بتوقيف عممية المفاوضات( بوزن نسبي 

درجة اىتماميم بقراءة الموضوعات التي تخص قضايا المفاوضات  % من المبحوثين بمغت26.0 .5
% من المبحوثين 34.5, و"مرتفعة جدا" الفمسطينية اليومية في الصحف الفمسطينية اإلسرائيمية

 يةدرجة اىتماميم بقراءة الموضوعات التي تخص قضايا المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيممغت ب
درجة اىتماميم بقراءة % من المبحوثين بمغت 13.0في الصحف الفمسطينية اليومية "مرتفعة", و
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في الصحف الفمسطينية  الموضوعات التي تخص قضايا المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية
درجة اىتماميم بقراءة الموضوعات التي  % من المبحوثين بمغت12.5, و"وسطةاليومية "مت

في الصحف الفمسطينية اليومية "منخفضة",  يةتخص قضايا المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيم
درجة اىتماميم بقراءة الموضوعات التي تخص قضايا  % من المبحوثين بمغت14.0و
 .الصحف الفمسطينية اليومية "منخفضة جدا"في مفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية ال

سباب اىتمام المبحوثين بموضوعات المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية عند أظيرت الدراسة أن أ .6
فئة سبب االىتمام )تساعدني في ا األول قراءتيم لمصحف اليومية الفمسطينية جاء في ترتيبي

ماتي حول )تزيد من معمو  نياتالىا سبب أ%, 32.7 راي حول المفاوضات( بنسبة مئوية تكوين
تالىا سبب )ألىمية قضية  ,% حيث حصل الترتيب الثاني17.1 المفاوضات( بنسبة مئوية

 ,% حيث حصل الترتيب الثالث تالىا14.3 لمقضية الفمسطينية( بنسبة مئوية المفاوضات بالنسبة
% 14.3 ( بنسبة مئويةالدوليالمحمى و )ألثر عممية المفاوضات عمى الوضع السياسي  سبب

عمى حياتي اليومية( بنسبة  تالىا سبب)النعكاس نتائج المفاوضات ,حيث حصل الترتيب الرابع
 مئوية )تتالءم مع اىتماماتي( بنسبة تالىا سبب ,% حيث حصل الترتيب الخامس13.3 مئوية
حيث % 0.5 ) اىتمامات أخرى( بنسبة مئوية تالىا سبب ,% حيث حصل الترتيب السادس7.8

 حصل الترتيب السابع.
عممية وثين يحممون اتجاىات ايجابية نحو % من المبح26.5ن أظيرت نتائج الدراسة أ .7

% من المبحوثين يحممون اتجاىات سمبية نحو 69.25اوضات الفمسطينية اإلسرائيمية, والمف
 يمتجاىيقفون في الحياد في ا المبحوثين% من 4.25و اوضات الفمسطينية اإلسرائيمية,عممية المف

 .نحو عممية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية
نو توجد عالقة بين قراءة المبحوثين من خالل المعالجة االحصائية أظيرت نتائج الدراسة أ .8

 .تبني المبحوثين التجاىات سمبية نحو المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية" و فمسطين"لصحيفة 
نو ال توجد عالقة بين قراءة المبحوثين من خالل المعالجة االحصائية أسة ظيرت نتائج الدراأ .9

تبني المبحوثين التجاىات سمبية نحو المفاوضات الفمسطينية " و الحياة الجديدة"لصحيفة 
 االسرائيمية.

ىي نسبة % و 76.5 ن المتوسط النسبي لممستوى المعرفي لممبحوثين ىوأظيرت نتائج الدراسة أ .10
 .جيدة
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لصحف الفمسطينية اليومية بدرجة % من المبحوثين يثقون بالمعمومات التي تقدميا ا21.5 .11
% من المبحوثين يثقون بالمعمومات التي تقدميا الصحف الفمسطينية 54.5", ومرتفعة جدا"

لصحف % من المبحوثين يثقون بالمعمومات التي تقدميا ا20.5, و"مرتفعة"اليومية بدرجة 
% من المبحوثين يثقون بالمعمومات التي تقدميا 3.0, و"متوسطةجة "الفمسطينية اليومية بدر 

% من المبحوثين يثقون بالمعمومات التي 0.5", ومنخفضةلصحف الفمسطينية اليومية بدرجة "ا
 ."منخفضة جدامسطينية اليومية بدرجة "تقدميا الصحف الف

لدييم جراء التعرض لمصحف ممعارف المتشكمة ن درجة نقل المبحوثين لأظيرت نتائج الدراسة أ .12
احتمت و  ,%72.88 بوزن نسبيمالء العمل وقد احتمت المرتبة األولى اليومية الفمسطينية لز 

ثة احتمت المرتبة الثال ,%64.25 بوزن نسبيصدقاء الثانية مناقشة الموضوعات مع األ المرتبة
بة الرابعة مناقشة احتمت المرت ,%59.25 بوزن نسبيمناقشة الموضوعات مع االسرة والعائمة 

 %.56.38 تويتر( بنسبة مئوية –)الفيس بوك الموضوعات عبر مواقع التواصل االجتماعي 
ىناك فجوة معرفية بين المبحوثين حول موضوع المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية ناتجة عن  .13

 .كثر تعرضاً تويات التعرض لصالح المبحوثين األمس
سرائيمية بين طبقات المبحوثين فاوضات الفمسطينية االىناك فجوة معرفية حول موضوع الم  .14

 .كثر تعميماً لصالح المبحوثين األ قل تعميماً األاألكثر تعميما و 
ىناك فجوة معرفية حول موضوع المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية بين طبقات المبحوثين ناتجة  .15

 .كثر اىتماماً توى االىتمام لصالح المبحوثين األعن مس
كثر نقل لممعمومات المكتسبة من أن الطبقات األعمى تعميما كانت أ نتائج الدراسةظيرت أ .16

 الصحف حول موضوع المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية لمحيطيا االجتماعي.
كبر سرائيمية بين طبقات المبحوثين األىناك فجوة معرفية حول موضوع المفاوضات الفمسطينية اال .17

 .كبر سناً بقات األلصالح الط قل سناً واأل سناً 
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 نتائج اختبار فروض الدراسة الميدانية:ثالثًا: 
عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين حجم التعرض لدى بوجود ثبت صحة الفرض القائل  .1

الجميور لموضوعات المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية في الصحف الفمسطينية والمستوى 
 المعرفي لدى الجميور في موضوع المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية. 

ين المستوى التعميمي عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية ب بوجودثبت صحة الفرض القائل  .2
 لمجميور والمستوى المعرفي لمجميور حول قضية المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية.

عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين درجة اىتمام الجميور  بوجودثبت صحة الفرض القائل  .3
 بقضية المفاوضات والمستوى المعرفي لمجميور حول قضية المفاوضات الفمسطينية.

مستوى قيام المبحوثين نقل في إحصائية فروق ذات داللة  بوجودصحة الفرض القائل ثبت  .4
 .المعارف المكتسبة لممجتمع عبر التواصل االجتماعي يعزي لممستوى التعميمي لممبحوثين

فروق ذات داللة إحصائية في المستوى المعرفي لمجميور حول  بوجودثبت صحة الفرض القائل  .5
 ينية يعزى لعمر المبحوثين.قضية المفاوضات الفمسط
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 توصيات الدراسة:
, يمكنو أن يتقدم بمجموعة من لنتائج التي توصمت إلييا الدراسةمن خالل استعراض الباحث ألىم ا

 التوصيات وىي:
ي نقل موضوعاتيا حول المفاوضات وعدم تعميم وجية نظر ف الموضوعيةمحافظة الصحف عمى  -1

 المينية الصحفية.اتجاه معين عمى حساب واحدة و 
والتوجيات لمجميور  اآلراءنقل ىذه عدم الخمط بين أراء وتوجيات القائمين باالتصال والحقائق و  -2

 .نيا حقائقعمى أ
ص عمى التحري والدقة ونقل الحر كرواية تامة و  لألحداثو الرسمية عدم اعتماد الرواية الحزبية أ -3

 .خروالرأي األ يالرأ
ن عممية نقل أل اإلسرائيميةعمى الصحف التقميل من حجم الموضوعات المنقولة من الصحف  -4

 .لألحداث اإلسرائيميةن تعزز الرواية من شائنيا أ اإلسرائيميةالموضوعات من الصحف 
الفصل في لغة الخطاب الصحفي بين ما ىو موجو لمجميور الفمسطيني وما ىو موجو لممجتمع  -5

 الدولي.
در الصحفية الخاصة بالصحف وعدم االعتماد عمى وكاالت األنباء التي تعطي المصاتعزيز  -6

 خباري متشابو.الصحف مضمون إ
سرائيمية في ظل فضل في موضوعاتيا عن المفاوضات الفمسطينية االن تتميز أعمى الصحف أ -7

 عالم االخرى لمصحف.منافسة وسائل اإل
قضية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية حتى يجد  تغطيالتنويع في األشكال الصحفية التي  -8

 القارئ ما يحتاج معرفتو حول موضوع المفاوضات.
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 غـــزة-اجلـــامــعــة اإلســالميـة

 االـــدراســـات الـــعلـي عمـــادة

 ــة اآلدابـــــلــــــــيـــــــكـــ

 ـــةـقــــــشـــــــم الصــــــحافـ

 
 
 

 
 استمارة استقصاء:

ومعارف اجلمهور  اجتاهاتيف تشكيل  دور الصحف اليومية الفلسطينية

 الفلسطيين حنو املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

 
 

 حصي أبِ حظيض .د :إرشاف
 ًائل رمضان عِدة :ابلاححإعداد 

 

 
 
 

 لمحصول عمى درجة ماجستير الصحافة إلتمام دراسة عمميةاستمارة استقصاء 
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 الفاضل/ة   ........................................................... السيد/السيدة 
 

 حتية طيبة وبعد؛؛؛؛

 

التي تيدف إلجراء دراسة ميدانية حول دور الصحف  نضع بين ايديكم ىذه االستمارة البحثية
في تشكيل اتجاىات ومعارف الجميور الفمسطيني نحو المفاوضات الفمسطينية  اليومية الفمسطينية

 .من الجامعة االسالمية بغزة اإلسرائيمية بيدف اتمام دراسة عممية لمحصول عمى درجة ماجستير الصحافة
وعية ودقة منحنا رايك بموضو  اىتمامو  السيد/السيدة الفاضل/ة ان تعاممكم مع االستمارة بجدية

 من شائنيا ان تساىم في دعم البحث العممي الفمسطيني, دقيقةو  يعطي الدراسة نتائج عممية صحيحة
 االرث العممي.و  احكام عممية تخدم المجتمعو  اصدار نتائجو 

ان كان لديكم أي استفسار االتصال بالباحث: و  االستمارة ستستخدم لألغراض العممية البحثية فقط
 05992710428ال نائل عودة عمى جو 

 
 

 ومكه جزيل الظكر
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 الصحف اليومية الفمسطينية؟ ىل تقرأ -1
 ال              نعم 
 نرجو أن تتوقف عن تعبئة االستمارة( جابتك بال عمى السؤال السابقإ)اذا 
 
 :في المتوسط كم يبمغ الوقت الذي تخصصو لقراءة الصحيفة -2
 ساعتان فأكثر         من ساعة الى أقل من ساعتين           ساعة فأقل  
 :ما درجة متابعتك لمصحف اليومية -3
 ال اقرأىا منخفضة متوسطة عالية الصحيفة اليومية م
     القدس 1
     الحياة الجديدة 2
     فمسطين 3
     األيام 4
 
 الفمسطينية اليومية؟ما درجة ثقتك بالمعمومات التي تقدميا الصحف  -4

 منخفضة جدا     منخفضة     متوسطة     مرتفعة     مرتفعة جدا 
 

تشكل معارفك حول قضية المفاوضات و  ىل الصحف الفمسطينية اليومية تمدك بمعمومات -5
 الفمسطينية السرائيمية؟

 أحيانا                  ال                    نعم  
 بنعم او احيانانرجو ان تتوقف عن تعبئة االستمارة واذا اجابتك  عمى السؤال السابقبال  )اذا اجابتك

 ستمر في تعبئة االستمارة(ا
 

في  ما درجة اىتمامك بقراءة الموضوعات التي تخص قضايا المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية -6
 الصحف الفمسطينية اليومية؟

 منخفضة جدا     منخفضة     متوسطة     مرتفعة     مرتفعة جدا 
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لماذا تيتم بمتابعة قضايا المفاوضات الفمسطينية السرائيمية عند قراءتك لمصحف اليومية  -7
 )يمكنك اختيار اكثر من اجابة(الفمسطينية ؟ 

 ألىمية قضية المفاوضات بالنسبة لمقضية الفمسطينية  -1
 النعكاس نتائج المفاوضات عمى حياتي اليومية  -2
 الدوليو  ألثر عممية المفاوضات عمى الوضع السياسي المحمى  -3
 تزيد من معموماتي حول المفاوضات  -4
 تساعدني في تكوين راي حول المفاوضات  -5
 تتالءم مع اىتماماتي  -6
 -------------------------اخرى حدد -7

 :عند قراءتك لموضوعات المفاوضات في الصحف الفمسطينية اليومية -8
 أقرأ الموضوع كامل       المقدمةو  أقرأ العنوان        فقطأقرأ العنوان  

ىم الموضوعات الخاصة بالمفاوضات التي تيتم بمتابعتيا عند قراءتك الصحف اليومية أما  -9
 )يمكنك اختيار اكثر من اجابة(؟الفمسطينية

   لقاءات جديدة عمى طاولة المفاوضات -1
   جيود ودعوات عربية لدعم عممية المفاوضات -2
   جيود ودعوات دولية لدعم عممية المفاوضات -3
   عرقمة إسرائيمية لعممية المفاوضات -4
   توقف عممية المفاوضات -5
   رؤية مستقبمية لعممية المفاوضات -6
   تصعيد اسرائيمي(–تيويد  -قضايا تؤثر عمى مسار المفاوضات )استيطان -7
   مطالب شعبية بتوقيف عممية المفاوضات -8
   حزبية فمسطينية توقيف عممية المفاوضاتمطالب  -9

   مطالب حزبية إسرائيمية بتوقيف عممية المفاوضات - 10
   نتائج المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية - 11

   ----------------------------أخرى حددىا -12
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المفاوضات الفمسطينية من خالل قراءتك لمصحف اليومية الفمسطينية ىل تؤيد استمرار عممية   -10
 اإلسرائيمية ؟

 ال رأي لي               ال               نعم    
 

من خالل قراءتك لمصحف اليومية الفمسطينية ىل ترى أن المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية  -11
 تحقق مكاسب لمشعب الفمسطيني؟ 

  ال رأي لي               ال               نعم    
 

دولة  خالل قراءتك لمصحف اليومية الفمسطينية ىل ترى إسرائيل ستوافق عمى قيام من -12
 لمفمسطينيين عبر المفاوضات؟ 

 ال رأي لي               ال               نعم    
 

 من خالل قراءتك لمصحف اليومية الفمسطينية ىل ترى انو يمكن احالل السالم بين اسرائيل  -13
 المفاوضات؟الفمسطينيين عبر و 

  ال رأي لي               ال               نعم     
 

 رئيس وفد المفاوضات الفمسطيني الذي تفاوض لتوقيع اتفاق اوسمو ىو:  -14
 سري نسيبة         صائب عريقات     احمد قريع )ابوالعالء( 

 

 لقب كبير المفاوضين الفمسطينيين يطمق عمى:  -15
 ياسر عبدربو        صائب عريقات         حيدر عبدالشافي 

 

 رئيس الوزراء اإلسرائيمية الذي كان شريك الرئيس ياسر عرفات في عممية السالم ىو:   -16
 بنيامين نتنياىو         إسحاق رابين            اييود باراك 

 الرئيس المريكي الذي رعى توقيع اتفاقية اوسمو في واشنطن ىو:  -17
 بيل كمنتون         جورج بوش            باراك اوباما      

 

 تم توقيع اتفاقية اوسمو عام:  -18
 1991               1992            1993  
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 دائرة شؤون المفاوضات تتبع:  -19
 وزارة الخارجية الفمسطينية  المجمس الوطني الفمسطيني   منظمة التحرير 
 

 الفمسطينية االسرائيميةمن نتائج المفاوضات  20
 نشاء السمطة الوطنية الفمسطينيإ 

 ال اعمم  ال  نعم 

 من نتائج المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية 21
 عودة الالجئين الى قراىم الميجرة 

 ال اعمم  ال  نعم 

 من نتائج المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية 22
 2005انسحاب اسرائيل من غزة عام 

 ال اعمم  ال  نعم 

 من نتائج المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية 23
 اإلفراج عن جميع أسرى ما قبل اوسمو  

 ال اعمم  ال  نعم 

 من نتائج المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية 24
 1996جراء انتخابات المجمس التشريعي عامإ 

 ال اعمم  ال  نعم 

  
ما اكتسبو من معمومات حول المفاوضات  25

 أناقشو مع زمالء العمل بصورة
  متوسطة  عالية 

 منخفضة
 ال اناقشو 

ما اكتسبو من معمومات حول المفاوضات  26
 أناقشو مع الصدقاء بصورة

  متوسطة  عالية 
 منخفضة

 ال اناقشو 

ما اكتسبو من معمومات حول المفاوضات  27
 العائمة بصورةو  السرةأناقشو مع 

  متوسطة  عالية 
 منخفضة

 ال اناقشو 

ما اكتسبو من معمومات حول المفاوضات  28
أناقشو عبر مواقع التواصل الجتماعي 

 تويتر( بصورة –)الفيس بوك 

  متوسطة  عالية 
 منخفضة

 ال اناقشو 
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 السمات العامة
 

 النوع:
 أنثى         ذكر          
  العمر:
        50حتى أقل من  40من  40حتى أقل من  30من    30حتى أقل من  20من   20أقل من      
  50أكثر من  
 

   المستوى التعميمي:
    
  دراسات عميا      بكالوريوس   دبموم     ثانوية عامة   أقل من ثانوية عامة   
 

 السكن: 
 ------------أخرى حدد    رام اهلل            غزة        
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 (2ملحق رقم )

 استمارة حتليل مضمون



 مضمون استمارة تحليل
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 )                       ( تحميل صحيفة 

 عدد الصفحة شكل المادة المصدر األولى المصدر الصحفي التجاه الموضوع التاريخ م
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        

 

 عدد الصفحة)الموقع( شكل المادة المصدر األولى المصدر الصحفي  التجاه   الموضوع  
 المفاوضات.لقاءات جديدة عمى طاولة  1
 جيود ودعوات عربية لدعم عممية المفاوضات. 2
 جيود ودعوات دولية لدعم عممية المفاوضات. 3
 عرقمة إسرائيمية لعممية المفاوضات. 4
 توقف عممية المفاوضات. 5
 رؤية مستقبمية لعممية المفاوضات. 6
تيويد /ج -استيطان /ب -قضايا تؤثر عمى مسار المفاوضات )أ 7

 اخرى( -تصعيد/ ء  –
 ب شعبية بتوقيف عممية المفاوضات.مطال 8
 مطالب حزبية فمسطينية توقيف عممية المفاوضات. 9

 مطالب حزبية إسرائيمية بتوقيف عممية المفاوضات. 10
 نتائج عممية المفاوضات. 11
 أخرى. 12

 ايجابي  .1
 سمبي  .2
 محايد .3

 المراسل 1
 وكاالت أنباء محمية. 2
 وكاالت أنباء دولية 3
 وكاالت أنباء عربية 4
 صحيفة إسرائيمية 5
 إذاعات 6
 قنوات تمفزيونية 7
 مواقع انترنت 8
 متعدد المصادر 9

 مجيول المصادر 11
 كاتب صحفي 11
 أخرى 12

 جيات رسمية دولية 1
 جيات رسمية عربية  2
 جيات رسمية فمسطينية 3
 جيات رسمية إسرائيمية 4
 جيات حزبية فمسطينية 5
 جيات حزبية إسرائيمية 6
 جميور 7
 منظمات 8
 أخرى  9

 خبر 1
 تقرير  2
 تحقيق 3
 مقال 4
 حديث الصحفي 5
 كاريكاتير 6
 أخرى 7

 صفحة األولى 1
 صفحات الداخمية 2
 صفحة األخيرة 3


