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 ملخص الدراسة باللغة العربية:
هدفت الدراسة التعرف إلى دور الصحف الفلسطينية اليومية في تشكيل اتجاهات الشباب 
في محافظات غزة نحو المصالحة الفلسطينية، و ذلك من خالل التعرف على مدى اهتمام 

اده عليها في الحصول على المعلومات صحيفتي الدراسة بها، ودرجة تعرض الشباب لها، واعتم
حول المصالحة، وتعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية التي استخدمت منهجي: الدراسات 
المسحية وفي إطاره أسلوبي تحليل المضمون ومسح الجمهور وسائل اإلعالم، ومنهج دراسة 

الرتباطية، باستخدام أداتي العالقات المتبادلة ومن خالله أسلوبي المقارنة المنهجية والدراسات ا
الدراسة استمارة تحليل المضمون وصحيفة االستقصاء، واعتمدت الدراسة على نظريتي ترتيب 
األولويات واالعتماد على وسائل اإلعالم، وكانت عينة الدراسة التحليلية صحيفتي فلسطين 

، حيث 01/11/7112وحتى  1/11/7112والحياة الجديدة، خالل فترة الزمنية الممتدة ما بين 
( يوًما 82تم اختيارها بأسلوب العينة العشوائية المنتظمة عن طريق األسبوع الصناعي، بواقع )

عشوائية طبقية ( يوًما، وجرى تطبيق الدراسة الميدانية على عينة 69من كل صحيفة بإجمالي)
الدراسة  وخلصتشباب في محافظات غزة بأسلوب التوزيع النسبي،  ًثا من( مبحو 711قوامها )

 :إلى مجموعة من النتائج أبرزها 
اهتمت صحيفتي الدراسة بالموضوعات السياسية المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية، بنسبة  .1

، واالجتماعية %9.2، واإلنسانية %..17، واالقتصادية %71.2، واألمنية 8%...
8.9%. 

ة بدرجة متوسطة، اهتم الشباب بمتابعة جهود المصالحة الفلسطينية في صحيفتي الدراس .7
 .%91.81إذا لم يتجاوز وزنها النسبي 

لتكوين بلغت نسبة التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد الشباب على صحيفتي الدراسة  .0
 .%92والسلوكية  %27.71والوجدانية  %27.91اتجاهاتهم نحو المصالحة 

 وبناًء على تلك النتائج، خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها:
رة التوزان في تناول موضوعات المصالحة الفلسطينية وعدم التسليط الضوء على ضرو  .1

موضوع واحد وإغفال آخر،  بما يخدم التوجهات االيدلوجية لصحيفتى الدراسة ، 
 ويتنافي مع المعايير المهنية.

العمل على تعزيز اتجاهات الشباب نحو المصالحة الفلسطينية، وذلك من خالل البعد  .7
 ات الحزبية، ومتابعة آخر تطوراتها، وتقديم تحليالت عميقة حولها.عن المناكف

الحرص على تعزيز التأثيرات المعرفية والوجدانية عامة والسلوكية خاصة لدى الشباب  .0
 بما يسهم في تجسيد المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع.
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Abstract 

 
This study aims at identifying the role of the Palestinian daily newspapers in 

shaping the attitudes of the youth in the governorates of Gaza towards the 

Palestinian reconciliation. This is achieved by identifying the interest extent of 

both the newspapers of the study, and the degree of youths’ exposure to it, and 

their dependence on it to obtain information about reconciliation. This study is 

a descriptive that used two approaches: the survey studies including content 

analysis and media audience survey. The second is mutual relations approach 

through which systematic comparison and relational studies methodologies 

were used. The study used two tools; content analysis form and questionnaire, 

relying on the priorities of Agenda Setting Theory and on the mass media. The 

sample of the study consisted of Felisteen and Al-Hayat Aljadeeda during the 

period between 1/11/2017 to 10/30/2018. Editions were selected by regular 

random sampling through the industrial week methodology. The researcher+ 

selected (48) days from each newspaper with a total of (96) days. The field 

study was applied to a stratified random sample of (200) young respondents in 

the governorates of Gaza in a proportional distribution method.  

The most important findings of the study: 

1. The study newspapers were interested in political issues related to 

Palestinian reconciliation, at 55.4%, security questions at 20.7%, economic 

issues at 12.5%, humanitarian topics at 6.8%, and social topics at 6.4%. 

2. The youth were interested in following up the Palestinian reconciliation 

efforts in the two newspapers of the study at a moderate degree where its 

relative weight did not exceed 61.40%. 

3. The percentage of cognitive impacts resulting from the dependence of young 

people on the two newspapers of the study was 72.60%, emotional impact was 

72.20%, and behavioral impact was 68%. 

The most important recommendations of the study: 

1. it is necessary to make balance in publishing the issues of Palestinian 

reconciliation and not focus on one topic to serve the ideological attitudes of 

the two study newspapers which is inconsistent with professional standards. 

 2. Working to strengthening the youth’s attitudes towards Palestinian 

reconciliation, by avoiding the annoying and useless arguments between 

parties, and following up on the latest developments of reconciliation, and 

providing in-depth analyzes of its topics. 

3. Ensuring the promotion of cognitive and emotional influences in general and 

behavioral impacts in particular among young people, which contributes to 

embodying the Palestinian reconciliation on the ground. 
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 اإلهداء

وال يطيب النهار إال بطاعتك ... وال تطيب اللحظات إال  إلهي ما يطيب الليل إال بشكرك
تطيب الجنة إال برؤيتك كنت أعرف منذ وقت  بذكرك... وال تطيب اآلخرة إال بعفوك.... وال

طويل سأنجح في بلوغ الهدف وليس األمر أنني تنبأت الغيب بل كنت أعرف منذ البداية أن الله 
 الصعاب  عز وجل زودني بإرادة هائلة تفوق بحجمها كل

 " الله جل جالله"

ر العالمين "سيدنا محمد إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة ... إلى نبي الرحمة ونو 
 صلى الله عليه وسلم"

قدوتي األولى ونبراسي الذي ينير دربي... إلى من علمني أن أصمد أمام أمواج البحر الثائرة...  
إلى من أعطاني ولم يزل يعطيني بال حدود... إلى من رفعت رأسي عالًيا افتخاًرا به ... إليك يا 

 من أفديك بروحي "أبى الحبيب"

وإلى معني الحنان ... إلى من أنفقت عمرها لتخيط كي في الحياة ... إلى معنى الحب إلى مال
 لنا الطريق مستقيًما... إلى جيشي وقوتي وكياني " أمي الغالية"

ته، أن مدني بالشجاعة والثقة، ألكمل ما بدم شيء،إلى رفيق الدرب وقطعة القلب وشريك كل 
 واحتضن سعادتي بين يديه "زوجي العزيز"

إلى تفاصيل الذكريات البهية، شركاء الطفولة وأصدقاء العمر، إلى الضحكات الصاخبة في كل 
إلى من هم السند ومصدر  الفرح ... أبو عبيدة وعمر وعبدالله وموسى....إلى  لحظة.....

سندس القلب وزوجها، وساجدة  الروح وزوجها وأبنائها محمود وجود، وتسنيم وشهد وجنات 
 ماس "إخوتي وأخواتي"ومسك الختام ري

 من أضاف شيًئا جديًدا إلى عائلتي... زوجات إخوتي " أفنان وبيان وروال"
عائلتي الثانية، التي أصنع مستقبلي بقربهم، وأوصل مشواري تحت رعايتهم ومحبتهم، إلى والديه، 

 اللذان أهدياني قطعة من روحيهما، وإلى أخوته وأخواته.
الة صنعتها من أوراق الصبر صاحبة القلب الحنون ... عمتي إلى من نذرت عمرها في أداء رس

 انتصار.
 من تفرحني بأريج ابتسامتها وحالوة دعائها وطيبة قلبها ... جدتي أم عماد.

وعماتي.. وأخوالي وخاالتي  الضياء في حياتي، ومن هم أغلى من االلماس عمي ومرت عمي ،
 ..... وأزواجهم وابنائهم.
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 شكر وتقدير
لحمد لله عز وجل، فالحمد لله الذي هدانا لإلسالم، وشرفنا بحمل رسالة القرآن، فلك الشكر وا
ربي لك الحمد أن أنزلتني منزلة  لله حمدا يليق بجالل وجهك وعظيم سلطانك، ياا الحمد يا

للناس  اة والسالم على من بعثه الله معلمً العلماء، وكرمتني بالسير على خطى األنبياء، ثم الصال
، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا؛ فأخرجنا من ظلمات الجهل والغواية، إلى نور اوبشيرً ا وهاديً 

 العلم والهداية.
.. فالشكر والتقدير والعرفان موصول (الله)من ال يشكر الناس ال يشكر  النبي:وانطالقا من قول 

ال لى رسالتي، التي لو إلى مشرفي األستاذ الدكتور جواد راغب الدلو، الذي أكرمني بإشرافه ع
تعليماته الحكيمة ما كانت لتخرج لكم كما هي بين أيديكم، فلك فضل الله ثم جهوده المبذولة و 

وأسأل الله أن يجزيك عني خير  خير مرشد وناصح، وخير مربي ووالدالشكر يا من كنت لي 
 الجزاء، فيجعلك رفيقا لسيد البشرية في الجنان.

إثرائها بتوجيهاتهما ة المناقشة، لتفضلهما بمناقشة الرسالة و موصول إلى عضوي لجن والشكر
ثم الشكر والتقدير موصول إلى كل من علمني حرفا، أساتذتي ، الطيبة، فبارك الله فيهما

الماجستير كل باسمه ولقبه، و  تي البكالوريوسودكاترتي في جامعتي الجامعة اإلسالمية في مرحل
لما أبدياه من مالحظات قيمة أحمد حماد ، والدكتور عيسى طلعتالدكتور  السمناروأعضاء لجنة 

 .، وكذلك أعضاء لجنة التحكيم كل باسمه ولقبهأثرت الخطة
على دعمهم الدائم خالل فترة  الثانيةشكر موصول لوالدي وإخوتي وأهلي وعائلتي الوأخيرا 

 عم ومعين.إعدادي لهذه الرسالة، وإلى جميع صديقاتي وزميالتي اللواتي كن لي خير دا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ذ
 

 فهرس المحتويات
 ب ................................................................................................... اإلقرار

 ت ............................................................................................. نتيجة الحكم

 ث ........................................................................... ملخص الدراسة باللغة العربية:

Abstract.............................................................................................. ج 

 خ .................................................................................................. اإلهداء

 د .............................................................................................. شكر وتقدير

 ذ ......................................................................................... فهرس المحتويات

 ز ........................................................................................... فهرس الجداول

 2 .................................................................................................. المقدمة

 4 ....................................................................... الفصل األول: اإلطار العام للدراسة

 5 ............................................ المحور األول: دراسات تناولت المصالحة الفلسطينية وتداعياتها:

 31 .............................. المحور الثاني: دراسات تتصل بدور اإلعالم في تشكيل اتجاهات الجمهور:

 16 .............................................................. موقع الدراسة من الدراسات السابقة:أواًل: 

 02 ................................................................................... ثانًيا: االستدالل على المشكلة:

 00 ............................................................................................. ثالثا: مشكلة الدراسة:

 01 ............................................................................................ رابعًا: أهمية الدراسة:

 01 .......................................................................................... خامًسا: أهداف الدراسة:

 02 ....................................................................................... سادًسا: تساؤالت الدارسة:

 05 ............................................................................... سابعًا: فروض الدراسة الميدانية:

 02 ............................................................................................. ثامناً: حدود الدراسة:

 02 ................................................................................. تاسعاً: اإلطار النظري للدراسة:

 10 ........................................................................ عاشراً: نوع الدراسة ومناهجها وأداتها:

 21 ........................................................................ حادي عشر: مجتمع الدراسة وعينتها:ال

 24 ................................................................ الثاني عشر: وحدات التحليل وأسلوب القياس:

 24 ....................................................................... الثالث عشر: إجراءات الصدق والثبات:

 52 .................................................. الرابع عشر: األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 55 ..................................................................... الخامس عشر: المفاهيم األساسية للدراسة:

 55 ................................................................................... السادس عشر: تقسيم الدراسة:

 75.......................................................... الصحافة والمصالحة الفلسطينيةالفصل الثاني: 

 6. .................................. المبحث األول: المصالحة الفلسطينية: االتفاقيات والمواقف والمعوقات.

 55 ............................................................................. المطلب األول: االنقسام الفلسطيني:

 22 .......................................................... المطلب الثاني: أهم مبادرات المصالحة الفلسطينية:

 21 ............................................... المطلب الثالث: أهم المبادرات العربية للمصالحة الفلسطينية:

 45 ..... المطلب الرابع: المواقف الداخلية والخارجية من المصالحة الفلسطينية ومعوقاتها وسبل إنجازها:

 55 ............................................ المطلب الخامس: معوقات المصالحة الفلسطينية وسبل تحقيقها:

 111 ........................................ دور الصحافة في تعزيز المصالحة الفلسطينيةالمبحث الثاني: 

 323 ............................................................... أواًل: لغة االعالم الفلسطيني في ظل االنقسام:

 221 ............................................ الفصل الثالث: نتائج الدراسة التحليلية والميدانية ومناقشتها

 112 .... المبحث األول: السمات العامة لمحتوى قضايا المصالحة الفلسطينية في صحيفتي الدراسة ومناقشتها

 324 ....................................... أواًل: مدى اهتمام صحيفتي الدراسة بقضايا المصالحة الفلسطينية:



 ر
 

 332 ............................................ ثانًيا: اتجاه قضايا المصالحة الفلسطينية في صحيفتي الدراسة:

 333 ..................................................................................... ثالثا: فئة المصادر األولية:

 332 ................................................................................. مصادر الصحفية:رابعاً: فئة ال

 334 .................................................................................... خامساً: فئة أساليب االقناع:

 171 .... المبحث الثاني: السمات العامة لشكل قضايا المصالحة الفلسطينية في صحيفتي الدراسة ومناقشتها.

 302 ............................................. أوالً: مدى اهتمام صحيفتي الدراسة بموضوعات المصالحة:

ثانًيا: الفنون الصحفية المستخدمة في عرض موضوعات المصالحة الفلسطينية في الصحف الفلسطينية 

 302 ............................................................................................................... اليومية:

 301 .................................................. ثالثًا: موقع موضوعات المصالحة في صحيفتي الدراسة:

 302 .. الدراسة: رابعًا: العناصر التيبوغرافية المستخدمة في عرض موضوعات المصالحة في صحيفتي

المبحث الثالث: اتجاهات الشباب نحو قضايا المصالحة الفلسطينية في الصحف الفلسطينية اليومية 
 101 ......................................................................................... ومناقشتها.

 313 ............................................... أواًل: متابعة الصحف الفلسطينية اليومية ودرجتها ونوعها:

 312 ............................................... ثانًيا: متابعة موضوعات المصالحة ومصداقيتها والثقة بها:

 320 ..................... ثالثًا: اتجاهات الشباب نحو المصالحة والتأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية:

 325 ...................................................................... رابعًا : المعوقات ومقترحات التطوير :

 1.0 ............................................ المبحث الرابع: اختبار فروض الدراسة الميدانية ومناقشتها

 212 ........................................................................................ خاتمة الدراسة

 320 ............................................................................. أواًل: أهم نتائج الدراسة التحليلية:

 321 ............................................................................. ثانًيا: أهم نتائج الدراسة الميدانية:

 322 ...........................................................................ثالثًا: نتائج اختبار فروض الدراسة:

 322 ............................................................................................... رابعًا: التوصيات:

 217 ..................................................................................... المصادر والمراجع

 322 ......................................................................................... ثانيا: المراجع العربية:

 340 .........................................................................................ثانًيا: دراسات األجنبية:

 340 ................................................................................................. ثالثًا: المقابالت:

 254 .............................................................................................. المالحق

 345 ............................................... محكمي استمارة تحليل المضمون (: قائمة بأسماء3ملحق )

 342 .......................................................................... (:استمارة تحليل المضمون0ملحق )

 345 ......................................................................... (: صحيفة االستقصاء1الملحق رقم )

 
 
 
 

 
 
 
 



 ز
 

 فهرس الجداول
 .8 ................................................................. زيع عينة الدراسة(: يوضح تو 1.1جدول)

 89 .............................................................. ( : السمات العامة لعينة الدراسة1.7جدول )

 1. ......................... (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال والدرجة الكلية للمجال1.0جدول )

 0. .......... (: معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة1.8جدول )

 8. ................................................. (:  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة..1جدول )

 112 ......... ي صحيفتي الدراسة(: يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئة لموضوعات المصالحة ف0.1جدول )

 111 ........(: يوضح التكرارات والنسب المئوية التجاه موضوعات المصالحة في صحيفتي الدراسة0.7جدول )

 117 .............. (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئة المصادر األولية في صحيفتي الدراسة.0.0جدول )

(: يوضح التكرارات والنسب المئوية لمصادر الصحيفة لموضوعات المصالحة الفلسطينية في 0.8جدول )
 118 ...................................................................................... صحيفتي الدراسة

 112 ................. : يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئة أساليب اإلقناع في صحيفتي الدراسة3.5)جدول) 

 171 ............................. (: يوضح مدى اهتمام صحيفتي الدراسة بموضوعات المصالحة:0.9جدول )

 171 ..........(: يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئة شكل المادة الصحفية في صحيفتي الدراسة:0.2جدول )

 170 .... (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئة لموقع موضوعات المصالحة في صحيفتي الدراسة0.2جدول )

(: يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئة العناوين المستخدمة مع موضوعات المصالحة في صحيفتي 0.6جدول )
 .17 ............................................................................................... الدراسة.

 179 ... (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئة الصور والرسوم في الصحف الفلسطينية المختلفة0.11جدول )

 172 ... لنسب المئوية لفئة عناصر اإلبراز في الصحف الفلسطينية المختلفة(: يوضح التكرارات وا0.11جدول )

 101 ...................................................... (: يوضح المحك المعتمد في الدراسة0.17جدول )

 101 ................................................ (: درجات المقياس المستخدم في االستبانة0.10جدول )

 101 ......................................... (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لمتابعة الشباب0.18جدول)

 107 ....................................... (: يوضح التكرارات والنسب المئوية ألسباب المتابعة..0.1جدول)

 100 ..................... (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لمتابعة الشباب للصحف الفلسطينية0.19جدول)

(: يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لمتابعة الشباب لصحيفتي 0.12جدول )
 108 ............................................................................................... الدراسة.

 .10 ......................................... (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لنوع المتابعة.0.12جدول )

 .10 ..................................... (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لساعات المتابعة.0.16جدول )

 109 ................................. (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لموضوعات المصالحة.0.71جدول)

 102 (: يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لدرجة جهود المصالحة0.71جدول )

 102 ................ (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لفترة متابعة الشباب للمصالحة الفلسطينية0.77جدول)

 102 ........................................................ (: يوضح التكرارات والنسب المئوية0.70جدول)

(: يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لمصداقية معلومات 0.78جدول )
 181 ............................................................................................. المصالحة



 س
 

 181 .... (: يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لدرجة ثقة الشباب.0.7جدول )

 .18 .... (: يوضح التكرارات والنسبة المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي للتأثيرات المعرفية:0.72جدول )

 182 .... (: يوضح التكرارات والنسبة المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي للتأثيرات الوجدانية0.72جدول )

 186 ..... (: يوضح التكرارات والنسبة المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي للتأثيرات السلوكية0.76جدول )

 1.1 ............................. (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لجوانب الضعف والقصور0.01جدول )

 1.1 ....................................... (: يوضح التكرارات والنسب المئوية الهم المقترحات0.01جدول )

 1.0 .......................................................... (: نتائج معامل االرتباط بيرسون 0.07جدول )

 1.8 .......................................................... (: نتائج معامل االرتباط بيرسون 0.00جدول )

 1.9 ................................. النوع االجتماعي –(: نتائج اختبار" ت لعينتين مستقلتين " 0.08جدول )

 1.2 .................................................. العمر –(: نتائج اختبار" تحليل التباين " .0.0جدول )

 1.2 ...................................... المستوى التعليمي –(: نتائج اختبار" تحليل التباين " 0.09جدول )

 1.6 ................................................ فةالوظي –(: نتائج اختبار" تحليل التباين " 0.02جدول )

 1.6 ........................................... مكان السكن –(: نتائج اختبار" تحليل التباين " 0.02جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مةالمقد



0 
 

 المقدمة:
مناكفات وصراعات سياسية بين حركتي  م7112عام  منذشهدت الساحة الفلسطينية 

 وجود نظامين منفصلين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلكو باالنقسام،  تتهوفتح، وانحماس 
 م.7119حركة حماس باألغلبية في االنتخابات التشريعية عام  بعد فوز

منظمات  دعت إليها، ومختلفة   كثيرة   مرت عجلة المصالحة الفلسطينية بمبادرات  و 
االنقسام السياسي، واعتبرته  خطورة التي حذرت منالمجتمع الفلسطيني، وبعض الدول العربية 

الوطني الفلسطيني بكافة مكوناته وعناصره، ومع زيادة خطر االنقسام على  حقيقة للمشروع نكسة
كضرورة وطنية في محاولة  القضية الفلسطينية، بدأت جهود ومبادرات المصالحة الفلسطينية،

ة السياسية في وجه االحتالل ، ورأب الصدع والعودة إلى اللحمة الجغرافيهذه الصفحةطي ل
منظمة التحرير  هي:شملت عدة ملفات رئيسة،  مبادرات المصالحة، علًما أن اإلسرائيلي

 الفلسطيني، والحكومة، واالنتخابات، واألمن، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة. 
عتقاالت استمرار االمنها: وواجهت اتفاقيات المصالحة عدة عقبات حالت دون تنفيذها، 
واالحتالل اإلسرائيلي، إلى السياسية، والتنسيق األمني بين األجهزة األمنية في الضفة الغربية 

وحدة وطنية، واالنتخابات والمصالحة المجتمعية، إضافة إلى  جانب تعثر تشكيل حكومة
 نيةالفلسطيعلى الحكومة  التدخالت الخارجية من أطراف عربية وإسرائيلية ودولية وضعت شروًطا

التي يتم تشكيلها، أهمها: االعتراف بـ )إسرائيل(، وااللتزام باالتفاقيات الموقعة معها، إضافة إلى 
بند المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد االحتالل اإلسرائيلي، كما أن عدم وجود آليات ملزمة 

وهو ما يتطلب  ، تنفيذ بنود جميع االتفاقيات، وافشلت كل جهود المصالحةدون   للطرفين حالت ْ 
 وسائل اإلعالم الفلسطينية دوًرا داعًما نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية. يأن تؤد

ا د مصدًرا رئيسً عَ و لقد ارتبطت الصحافة بعملية تشكيل اتجاهات الشباب، حيث تُ 
للمعلومات التي يرغب الشباب باالطالع عليها في أوقات األزمات واألحداث بهدف إيجاد تفسير 

كوين مواقف تجاهها كنتيجة للمحصلة المعرفية الناتجة عن التعرض للصحف؛ علًما أن لها ولت
 أكبر قدر من التأثير المعرفي تحقيق أساسية للصحف، تستطيع من خاللهاالتفسير وظيفة 

والعاطفي والسلوكي، وهو يزداد عندما تقوم بوظيفتها بشكل متميز، و تزيد قوته في حالة عدم 
 .(1)المجتمع بسبب الصراع والتغييروجود استقرار في 

حوله  ي ن تبصر وتزيد من معارف الشباب بما يجر أن الصحافة تستطيع أومن المعلوم 
المعلومات،  يجتماعية وسياسية بصورة مباشرة، نظًرا العتماده عليها في تلقَ إمن أحداث وقضايا 

ية، األمر الذي يزيد من درجة وإمكانية فحصها ورجوع إليها متي شاء، والتحكم في البيئة االتصال
                                                        

 .728إسماعيل، مبادئ علم االتصال ونظريات التأثير،ص (1)
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هًما في تشكيل اتجاهاته، نظًرا لما لها من مدوًرا  ياستجابته لها، وهذا يعني أنها تستطيع أن تؤد
على تشكيل اتجاهه نحو موضوع معين، سمات ومميزات في هذا المجال، األمر الذي يساعد 

 سواء كان ذلك بشكل إيجابي أو سلبي.
في الصحف الفلسطينية اليومية  زةطينية تشغل مساحة بار ولعل قضية المصالحة الفلس

كونها إحدى أهم القضايا المجتمعية، التي يتعرض لها الشباب الفلسطيني بشكل مستمر، محاواًل 
 الحصول على أكبر قدر من المعلومات عنها، تساعده في تشكيل اتجاهاته ومواقفه نحوها.

دور الصحف الفلسطينية اليومية في تشكيل ومن هنا تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على 
اتجاهات الشباب نحو المصالحة وذلك من خالل الوقوف على مدى االهتمام بها، وأهم 

الشباب لها واتجاهاته نحوها، وأهم التأثيرات المعرفية والوجدانية متابعة موضوعاتها، ومدى 
 ة في هذا المجال.والسلوكية الناجمة عن اعتمادهم على الصحف الفلسطينية اليومي
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 اإلطار العام للدراسة: الفصل األول

 السابقة:الدراسات  أهم: أواًل 
اطلعت الباحثة على مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة 

، وتداعياتها الفلسطينية ا إلى محورين، المحور األول: المصالحةتقسيمه بقضية المصالحة، وتم
 .والمحور الثاني: دراسات خاصة بتشكيل اتجاهات الجمهور

 :وتداعياتها تناولت المصالحة الفلسطينية دراسات األول:المحور 
 :(1)(0202دراسة أبو العون) -2

الفلسطينية في الصحف هدفت الدراسة إلى التعرف على األطر الخبيرة للمصالحة 
الفلسطينية اليومية ومن خالل وذلك من خالل الوقوف على أهم موضوعاتها واتجاهها وأنواع 
أطرها وآليات توظيفها، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، وفي إطاره  استخدمت الباحثة 

بادلة، وفي منهج الدراسات المسحية، وأسلوب تحليل المضمون، ومنهج دراسة العالقات المت
إطاره أسلوب المقارنة المنهجية، وأما أداتا الدراسة فهما: استمارتي تحليل المضمون، وتحليل 
األطر الخبرية،  وتم اختيار عينة عشوائية منتظمة تمثلت بصحيفتي فلسطين والحياة الجديدة، 

 :وكانت أهم النتائج هي، 6/8/7112حتى  11/11/7112وذلك خالل الفترة الزمنية من 
( وصحيفة الحياة % 2..9. بلغت نسبة اهتمام صحيفة فلسطين بقضايا المصالحة )1

 .(%08.7الجديدة )
تقدمت أطر" الحلول الفلسطينية والعربية والدولية " على األطر األخرى، إذ حصلت . ۲ 

ثم أطر "المسؤولية" بنسبة (، %12.9( تالها أطر األسباب بنسبة )%78.2على نسبة )
، (%17.2، ثم أطر "النتائج" بنسبة )(% 10.8طر "الصراع" بنسبة )(، فأ%..19)

 (.%6.2أخيرا أطر "االهتمامات اإلنسانية" بنسبة )
 أوضحت أطر المسؤولية أن المسؤولية األكبر لقضية المصالحة تقع على السلطة. 0 

في حين جاءت المسؤولية المشتركة ) فتح وحماس(  (،%82.2الفلسطينية بنسبة )
 (.%18.7)بنسبة

 :2(0222تمراز ) -0
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية معالجة قضية المصالحة الفلسطينية 

م في المواقع االلكترونية ، والموضوعات والقضايا التي تم التركيز عليها، 7112
هذه الدراسة إلى البحوث  وتنتمي والتعرف على أهداف هذه المواقع من معالجة القضية،

                                                        

 فلسطينية اليومية: دراسة تحليلية مقارنة.األطر اإلخبارية للمصالحة الفلسطينية في الصحف ال أبو العون، ((1
 م.0234تمراز، معالجة المواقع االلكترونية للصحف االمريكية لقضية المصالحة الفلسطينية  2
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دراسة العالقات المتبادلة، وأسلوب تحليل  في إطاره استخدمت الباحثة منهجالوصفية، و 
المضمون، المضمون، وأسلوب المقارنة المنهجية، وأما أداة الدراسة فهي: استمارة تحليل 

( مادة صحيفة من موقعي الصحيفتين" النيويورك تايمز" و" 776وتم تحليل عدد)
 النتائج، هي :  وكانت أهم الواشنطن بوست" األميركتين،

م على النظرة 7112تفوق االتجاه السلبي في النظرة المصالحة الفلسطينية   -1
 اإليجابية، وهو ما يعكس حقيقة التحيز اإلعالمي للصحف األمريكية.

م؛ هو 7112كان الهدف األول لموقعي الدراسة من معالجة المصالحة الفلسطينية -7
 رجة األولى، وتاله الهدف اإلعالمي.الدفاع عن وجهة النظر اإلسرائيلية" في الد

في -العقلية والعاطفية-ركز موقعا الدراسة على استخدام األساليب اإلقناعية -0
م، بهدف إقناع الرأي العام العالمي 7112معالجتهما لقضية المصالحة الفلسطينية 

 بحق "إسرائيل" في البقاء.
 :(1)(0222النفار ) -3

اهات الصحفيين الفلسطينيين نحو تغطية تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اتج
م، ومدى قيام الصحفيين الفلسطينيين بتغطية جهود 7112جهود المصالحة الفلسطينية لعام 

هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، وفي إطاره استخدمت  وتنتمي ،الفلسطينيةالمصالحة 
عالمية، وأما أداة الباحثة منهج الدراسات المسحية ،و أسلوب مسح أساليب الممارسة اإل

مبحوثا من الصحفيين  7.1الدراسة فهي: صحيفة االستقصاء التي وزعت على عينة بلغت 
 الفلسطينيين المقيمين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت أهم  النتائج، هي :

الصحفيون الذين درجة متابعتهم لجهود المصالحة كبيرة جدا وكبيرة بلغت نسبتهم  -1
 .%11.8ما الذين درجة متابعتهم منخفضة ومنخفضة جدا بلغت نسبتهم ، بين2%.

 إن تأثير التوجه السياسي للصحيفة في تناول القائم باالتصال لقضية المصالحة -7
الفلسطينية من أكثر العوامل المؤثرة في تشكيل اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين نحو 

، % 91..2ب األول بوزن نسبي تغطية جهود المصالحة الفلسطينية فحاز على الترتي
بينما حصل عامل تأثير اإلعالنات والمعلنين على تناول القائم باالتصال القضية 

 .% 20.71المصالحة على الرتبة األخيرة بوزن نسبي 
يمثل "دعم القضية الفلسطينية على نحو عام أهم دوافع المبحوثين لتغطية جهود -0 

، بينما حصل دافع الدعاية %22.21وزن نسبي المصالحة فحاز على الترتيب األول ب
 .%21.81الموقف الحركة التي انتمى إليها" على الرتبة األخيرة بوزن نسبي 

                                                        
 م.7112النفار، اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين نحو تغطية جهود المصالحة الفلسطينية لعام  (1)
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 :Swart (0222)(1)دراسة  -4
وحماس، وإمكانات فتح بين حركتي التعرف على االنقسام السياسي  هدفت الدراسة

صالحة الفلسطينية الداخلية، وتتنمي التي تمثل العقبة الرئيسة أمام الم العدالة االنتقالية،
استخدمت الباحثة منهج الدراسات المسحية،  االدراسة إلى البحوث الوصفية، وفي إطاره

 التي المقابلةو المضمون  استمارة تحليل :مافهالدراسة  تاوأما أدا التحليل المضمون،وأسلوب 
ينية كمسؤولين حكوميين في جهود المصالحة الفلسط شاركوامع الفلسطينيين الذين أجريت 

في رام الله ، والقدس وإسطنبول والدوحة ومن أهم النتائج التي توصلت ومراقبين وأكاديميين، 
 إليها ، هي :

حاجة ملحة لمصالحة فلسطينية داخلية؛ على أثر الوضع وجود  أكدت على -أ
 اإلنساني المتدهور في غزة.

 جه عاجل.ضرورة معالجة المظالم بين حركتي فتح وحماس على و  -ب
 أن قدرة الطرفين الرئيسين على التفاوض مع إسرائيل بدأت تتناقص. أكدت -ت

 :seyam(0222)(2)دراسة  -7
هدفت الدراسة التعرف على األسباب الكامنة وراء استمرار فشل عمليات الوساطة 

مي الدراسة إلى البحوث نتبين حركتي حماس وفتح إلتمام المصالحة الفلسطينية، وت
إطارها استخدمت الباحثة منهج الدراسات المسحية، وأسلوب التحليل الوصفية، وفي 

المضمون، وأما أداتا الدراسة فهما: استمارة تحليل المضمون و المقابلة التي أجريت مع 
ومن أهم  اآلخرين،القادة المعنيين من حماس و فتح، باإلضافة إلى أصحاب المصلحة 

 النتائج التي توصلت إليها:
لحة مستحيلة، لكن الوساطة المصرية هي العملية الحيوية الوحيدة أن المصا تأكد .أ

 التي ال تزال مستمرة ولكن دون أي خطوة إلى األمام.
بدءًا بالقضية  سلبي،أثرت نتائج المصالحة الفاشلة على جميع األطراف بشكل  .ب

 .حماس وفتح والشعب الفلسطينينفسها، وحركتي الفلسطينية 
وبالتالي  جغرافي كامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،أدى االنقسام إلى انقسام  .ت

تعدد السلطات والحكومات والوالءات ، التي تخضع إلرادة االحتالل ، وال أحد من 
 .هذه األسماء حقيقي أو مستقل

 
                                                        

 (1) Swart, Palestinian Reconciliation and the potential of Transitiational Justice: An analytical study.  
(2 ( Seyam, The Continues Failure of the Mediation and Reconciliation Process in the 
internal Palestinian Conflict (Fatah and Hamas): Reasons and Results 
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 : (1)(0222العطشان )دراسة  -9
هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع العمل الوطني الفلسطيني في ظل االنقسام، 

يد مقدرات العمل الوطني الفلسطيني في ضوء تحقيق المصالحة، واستشراف وتحد
السيناريوهات المحتملة لمستقبل القضية الفلسطينية، في ظل االنقسام، أو في ضوء تحقيق 

الباحث  طارهما استخدمYالمصالحة، وتنتمي الدراسة إلى البحوث التاريخية والوصفية، وفي 
من  مع مجموعةستنباط، وأما أداة الدراسة فهي: المقابلة التحليل واالستقراء واال أسلوب

 هي:ليها، ت إالتي توصلالسياسيين، وأهم النتائج 
 منظمةمتمثلة ب اختالف الفكر وااليدولوجيا بين الحركة الوطنية الفلسطينية  -أ

، وهو الجذر الحقيقي من جهة ثانية حركة حماسالتحرير الفلسطينية من جهة، و 
 نقسام.الل

عدوها  قوتها، وربحمن أوراق الكثير  لقضية الفلسطينية بسبب االنقساما خسرت  -ب
 .أوراقا عديدة، فوق ميزان القوى المائل لصالحه

، وإقليمي، ودولي شديد ىيأتي االنقسام الفلسطيني في سياق سياسي محل -ت
 خاصة في اآلونة األخيرة الخصوصية،

 :(2)(0225بدر )دراسة  -5
جاهات النخبة الفلسطينية نحو معالجة الصحف لتعرف على اتاهدفت الدراسة 

ورصد الفنون الصحفية ، موضوعاتها، وترتيب أولويات الفلسطينية اليومية لقضية االنقسام
منهج الدراسات  الباحث استخدمو  ، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية،التي تناولتها

، مهور وسائل اإلعالمسح جم ي تحليل المضمون واستخدم أسلوب اطارهإفي ، و المسحية
الدراسة  أجريتو وصحفية االستقصاء،  تحليل المضمون استمارة الدراسة فهما:  اوأما أدات

فتي الحياة الجديدة يصح من يالصناع األسبوع بأسلوبمنتظمة على عينة عشوائية 
 عينة حصصيه من النخبة الفلسطينيةو عدًدا لكل صحيفة،  89وبلغ عدد العينة  وفلسطين،

 :التي توصلت إليها، هي ، ومن أهم النتائج اً مبحوث 781شملت 
، والتقرير( بشكل كبير، )الخبرالدراسة الفنون الخبرية المباشرة  استخدمت صحيفتي  -أ

حقيق، الحديث، القصة )التاألكثر تعمًقا مثلولم تعتمد إطالًقا على الفنون 
 الصحفية(.

                                                        

 : دراسة تحليلية.7119-7112ي بين االنقسام والوحدة العطشان، واقع العمل الوطني الفلسطين (1)
بدر، اتجاهات النخبة الفلسطينية نحو معالجة الصحف الفلسطينية اليومية لقضية االنقسام: دراسة تحليلية  (2)

 .ميدانية
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 لصحف الفلسطينية اليومية.بعون ا، من المبحوثين ال يتا%89.2بينت الدراسة أن  -ب
فتي الدراسة يالف كبير بين ترتيب قضايا االنقسام لدى صحتخاتبين وجود  -ت

 والمبحوثين.
 :(1)( 0221أبو عودة )دراسة  -2

لتعرف على الجذور التاريخية لالنقسام، وبيان وتحليل واقعه القائم، اهدفت الدراسة 
ومواقف الفصائل الرئيسة منها، المصالحة الفلسطينية ومحدداتها،  يوعرض أبعاد مساع

الدراسة إلى  ىمنتعالم الفصائلي الفلسطيني في إدارة ملف المصالحة، وتواستكشاف دور اإل
البحوث التاريخية والوصفية، وفي إطارهما استخدم الباحث الدراسات المسحية، وأسلوب 

ن عدة المقابلة للحصول على معلومات م فهي:الدراسة  وأما أداة ، تحليل المضمون 
 هي:التي توصلت إليها، ومن أهم النتائج  يات قيادية في الفصائل المختلفة،شخص

جوالت الحوار الفلسطينية باتجاهات معقدة خاصة في ظل وجود عدة  تتجه  -أ
ملفات تحتاج إلى حلول أبرزها موظفي قطاع غزة والمؤسسات التي سيطرت 

 لى التدخالت اإلقليمية.ضافة إباإل 7112عليها حركة حماس في انقالب حزيران 
استفراد االحتالل اإلسرائيلي بقطاع غزة وفصله عن الضفة وعدم تقديم أي  -ب

ع منظمة التحرير تنازالت للطرف الفلسطيني وتنصله من االتفاقيات الموقعة م
 الفلسطينية.

استمرار تدهور الحالة االقتصادية لقطاع غزة وانعكاسات ذلك على النسيج  -ت
مر الذي تسبب في شلل تام لكل ين في قطاع غزة، األاالجتماعي للمواطن

 مقومات الحياة في قطاع غزة.
 :(2)(0227أبو صبحة )دراسة  -2

هدفت الدراسة إلى رصد ومعالجة الصحف الفلسطينية للخطاب القطري تجاه 
ية الفلسطينية، ضالخارجية القطرية إزاء الق ةاالنقسام الفلسطيني، والوقوف على تطور السياس

منهج الدراسات  الباحث استخدم االدارسة إلى البحوث الوصفية، وفي إطارهى وتنتم
استمارة تحليل المضمون ،  فهي: ما أداة الدارسةو أ ،تحليل المضمون  أسلوب و المسحية،

 من وتمتد العينة الزمنية القدس، والحياة الجديدة، وفلسطين،  دراسة صحفوشملت عينة ال
اختيار قضايا  الخطاب السياسي  ى م، وجر 7118 مارس .7م وحتى 7117فبراير 1

                                                        

 ..711-7112أبو عودة، قضية المصالحة في الخطاب السياسي الفصائلي الفلسطيني  (1)
االنقسام الفلسطيني: دراسة الصحافة الفلسطينية للخطاب السياسي القطري تجاه أبو صبحة، معالجة  (2)

 .وصفية
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العينة العشوائية المنتظمة، أسلوب القطري تجاه االنقسام بطريقة عمدية، وأعداد الصحف ب
 التي توصلت إليها، هي: ومن أهم النتائج 

 مختلفة دولة قطر بشكل كبير في قضية االنقسام الفلسطيني، وقدمت حلواًل  تهتم -أ
 الحصار عن قطاع غزة.لحة، وفك المصا إلتمام

الفلسطينية بالدرجة األولى بقضية المصالحة  اهتمام الصحفالدراسة  كشفت -ب
 يا الحصار والمساعدات القطرية.المجتمعية وقضا

 صحف الدراسة صورة سلبية إلسرائيل والواليات المتحدة األمريكية. رسمت  -ت
 :(1)(0223أبو مزيد )دراسة  -11

اب الصحفي نحو قضية المصالحة هدفت الدراسة إلى رصد وتحليل الخط
الفلسطينية، والوقوف على أطروحاته، ورصد الصفات واألدوار المنسوبة إلى القوي الفاعلة، 

 اوفي إطاره الدراسة للبحوث الوصفية، ىوالحجج التي يستند إليها منتجو الخطاب،  وتنتم
لعالقات المتبادلة،  راسات المسحية، ومنهج اومنهج الدمنهج تحليل الخطاب، استخدم الباحث 

تحليل المضمون ومسح أساليب الممارسة وأسلوب  يأسلوبالباحث  استخدمفي إطارهما  و
الخطاب  المضمون وتحليل استمارة تحليل :يالدراسة فهأدوات ، وأما المقارنة المنهجية

الصحفي، وصحفية االستقصاء، لجمع البيانات المطلوبة، وشملت عينة الصحف صحيفتي 
، ومن أهم النتائج 7117وحتي شباط  7116الجديدة وفلسطين، وتمتد العينة من شباطالحياة 

 : التي توصلت إليها، هي
بة األكبر بين أطروحات حظيت أطروحة الحكومة في صحيفتي الدراسة بالنس -أ

  .%70بنسبة  المصالحة
كانت اإلسرائيلي مريكية واالحتالل دوار المنسوبة للواليات المتحدة األالصفات واأل -ب

 سلبية مطلقة.
عد من العوامل المؤثرة يُ اتفاق القائمين باالتصال على أن التوجه األيديولوجي للكاتب  -ت

فة يحيث بلغت نسبته في صح في تشكيل مواقفه نحو قضية المصالحة الفلسطينية
 . %09فة فلسطيني،  وفي صح%00.0الحياة الجديدة

 :(2)(0220حبيب )دراسة  -11
ى أسباب ودوافع حركتي فتح وحماس للذهاب إلى هدفت الدراسة التعرف إل

الدراسة  وتنتميم بالقاهرة، 7111عام الموقع في  االتفاقعلى طبيعة  واالطالعالمصالحة، 

                                                        

   .أبو مزيد، الخطاب الصحفي نحو قضية المصالحة : دراسة وصفية (1) 
 .حبيب، مستقبل اتفاق المصالحة الفلسطينية: رؤية تحليلية (2)
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تحليل  أسلوبو  استخدم الباحث منهج الدراسات المسحية، ا، وفي إطارهبحوث الوصفيةإلى ال
ي تالمصالحة بين حرك التفاقيات ون تحليل المضماستمارة  :هيفوأما أداة الدارسة  المضمون،

 :التي توصلت إليها، هيومن أهم النتائج م، 7111حماس وفتح، وعينة دراسة اتفاقية 
 في ظل التغير اإليجابي للنظام السياسي العربي. ةتحقيق المصالحة ممكن -أ

ن بر الطرفاالمجتمع الفلسطيني هو الضمانة األهم للمصالحة الفلسطينية، بعد أن عَ  -ب
 عدادهما لتطبيق االتفاق.عن است

تفاق المصالحة حالة طبيعية ناتجة حالة الحذر التي يبديها الشارع الفلسطيني تجاه ا -ت
عن ما تجسد في الذاكرة الفلسطينية من حاالت فشل رافقت االتفاقات السابقة، وأن 

  هذه الحالة ستزول تدريجًيا مع ظهور نتائج االتفاق على األرض.
 :(1)م( 1711أبو خلف )دراسة   -17

ية البارزة والمؤثرة الفكر  بين العناصرهدفت الدراسة إلى تحقيق اللقاء المباشر 
أبناء الفصائل الفلسطينية المختلفة والسيما "فتح" و"حماس"، التأكيد على تمثيل والواعدة من 

ث إلى البحو مي الدراسة نتوت الفلسطينية،التيارات واالتجاهات السياسية والفكرية على الساحة 
أداة الدراسة  استخدم الباحث منهج الدراسات المسحية، أما اوفي إطاره، الوصفية والتاريخية

لجمع المعلومات  مع محللين سياسيين وأساتذة علم السياسة، المقابلة الشخصيةفهي: 
 :التي توصلت إليها، هيأهم النتائج  المطلوبة ومنوالبيانات 

بة األوروبية إلى العرب والمسلمين بفعل انتقال مصطلح الوحدة الوطنية من التجر  -أ
عوامل عدة منها االستعمار، والصراع بين اإلسالم والغرب، الذي أخد يحافظ على 

 الكيانات الموجودة مساهمة منه في مسيرة اإلصالح لمصلحة الوطن الواحد.
ا، وحديثً اب قديًما سفة والكتً الفال عند عدة منحنياتإلى اتجاه مفهوم الوحدة الوطنية  -ب

الرتباطه بالتاريخ وظروفه، الذي يعطي حكمه عليه حسب الرواية والرواة،  وذلك
 بحيث أصبح مفهوم الوحدة الوطنية أولوية الوطن.

عد الوحدة الوطنية إحدى الضمانات الهمة لالنسجام االجتماعي والسياسي تُ  -ت
صواًل واستقرارهما الدائم، بحيث تعمل على تشكيل أرضية صلبة للنهوض بالمجتمع و 

 إلى تحقيق التنمية السياسية.
 
 

                                                        

ائل الفلسطينية وأثرها في التنمية السياسية: "فتح" أبو خلف، آليات تعزيز الوحدة الوطنية بين القوى والفص (1)
 .و"حماس" نموذًجا
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 :(1)(0222طومان )دراسة  -10
هدفت الدراسة الكشف عن الدور الحقيقي للرسالة اإلعالمية الفلسطينية التي نشرتها 

ونشأة وتطور وسائل اإلعالم الفلسطيني، وإيضاح طبيعة وسائل االعالم خالل فترة االنقسام، 
تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، وفي ئل الحزبية، و الرسالة اإلعالمية التي تتبناها الوسا

أسلوب تحليل المضمون، وأما أداتا و منهج الدراسات المسحية، الباحث  استخدم   اإطاره
فة االستقصاء على يعالم المختلفة، وصحتحليل المضمون لوسائل اإلاستمارة :  فهما الدراسة

طالًبا، والعينة الزمنية تمتد ما بين عامي 961مكونة من  الجامعات الفلسطينية لبةعينة من ط
 :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها، هي ،7119-7116

تميز وسائل االعالم الفلسطينية بالطابع الحزبي منذ والدتها، والتخلي عن  -أ
 م.7119شريعية الفلسطينية عام ها بعد االنتخابات التيتموضوع

ام السياسي أدي إلى فقدان المصداقية األداء السلبي لإلعالم خالل فترة االنقس -ب
 والحيادية لدي أفراد المجتمع وعند الطلبة.

ى انحرافها عن رسالتها إل ىالدعم المالي المشروط للمؤسسات اإلعالمية أد -ت
 .الموضوعية

 :(2)(0222دراسة عيسى ) -18
هدفت الدراسة التعرف على مدى الدور الذي أداه اإلعالم الجديد في حشد التأييد 

التي حاولت الضغط على  7111مارس  .1ي والشبابي للدعوات والفعاليات المقرة في الشعب
طرفي االنقسام الفلسطيني وإنهائه، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، وفي إطارها استخدم 
الباحث منهج الدراسات المسحية، وأسلوب تحليل المضمون، وأما أداة الدراسة فهي: تحليل 

الداعية إلنهاء االنقسام الفلسطيني على شبكات التواصل االجتماعي في  المضمون للصفحات
 قطاع غزة بفلسطين، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها، هي:

بلغت صفحات ومجموعات الفيسبوك الخاصة بفعاليات إنهاء االنقسام الفلسطيني  -أ
 ين.عدة مئات، إال أن معظمها ليس به العدد الكبير من المعجبين والمشترك

احتوت صفحات ومجموعات الفيسبوك الخاصة بفعاليات إنهاء االنقسام الفلسطيني  -ب
على عدة الروابط منها: المعلومات، والصور، والروابط، والفيديو، والمناسبات، 

 والنقاشات، واألسئلة، واليوتيوب، واستطالعات الرأي، والمالحظات.

                                                        

 .: دراسة ميدانية7116-7119طومان، وسائل االعالم وأثرها على االنقسام السياسي  (1)
عيسى، دور وسائل االعالم الجديد في إنجاح فعاليات إنهاء االنقسام الفلسطيني: دراسة تحليلية لموقع  (2)

 .ماعي "الفيسبوك"التواصل االجت
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االنقسام الفلسطيني على يوم ركزت الصفحات والمجموعات الخاصة بفعاليات إنهاء  -ت
كيوم شامل لهذه الفعاليات، ولذا فإن أغلب هذه الصفحات  7111مارس  .1

أنشئت قبل هذا التاريخ وإن كان تاريخ إنشاء الصفحة غير واضح في ومعظم 
 الحاالت. 

 :(1)( 0222) سلطاندراسة  -27
لفلسطيني، ي على المشروع الوطني اعالم الحزبإلالتعرف على أثر اهدفت الدارسة 

الحزبي الذي تزخر به الساحة الفلسطينية،  لإلعالم خطورة التوجيه الخاطئ  ىمعرفة مد
استخدم الباحث منهج الدراسات المسحية،  اطارهإوفي  سة إلى البحوث الوصفية،الدرا ىمنتوت

فة ي، وصحهما المقابلة الشخصيةفالدراسة  وأما أداتا وأسلوب مسح جمهور وسائل االعالم، 
، اً مبحوث 171على عينة من النخب الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة التي شملت  ستقصاءاال

لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة من  في الضفة الغربية81منهم في قطاع غزة، و 26
 هي:التي توصلت إليها، المختصين والمعنين بالشؤون الفلسطينية، ومن أهم النتائج 

 ،%29.0عالمية بالواقع الفلسطيني بنسبة المادة اإل أهمية ربط ون المبحوث كدأ -أ
، وأن %2..2وكافة المعلومات حول القضايا األساسية للشعب الفلسطيني بنسبة 

، وتعزيز مفاهيم وثقافة حق العودة لدى %2..2خر بنسبة اآل بالرأي والرأييهتم 
 .%28.0أبناء الشعب الفلسطيني 

عالم الحزبي مع القضية الفلسطينية من المبحوثين إلى تعامل اإل %21أشار  -ب
ة بخصوصية القضية عدم ارتباط المادة اإلعالمي منهم %..92، وسطحيبشكل 

 الفلسطينية.
من المبحوثين إلى سلبية اإلعالم الحزبي وتحيزه في تناول  %22.7وأشار   -ت

لسياسة إعالمية  هبنيتمنهم إلى عدم  %28.11القضايا السياسية، فيما أشار 
 م المصلحة العليا للوطن.موحدة تخد

 :اتجاهات الجمهوراإلعالم في تشكيل تصل بدور دراسات ت :ثانيالمحور ال
 :2(0202البنا ) -21

هدفت الدارسة إلى التعرف على اتجاهات الشباب الجامعي الفلسطيني في قطاع غزة 
ر، نحو المواقع اإلخبارية الفلسطيينة في تشكيل معارفهم حول مسيرات العودة وكسر الحصا

وتنتمى ودرجة اهتمامهم بمتابعتها، ومدي وعيهم بها، وكشف عن أسباب ودوافع متابعتهم، 
                                                        

  .سلطان، االعالم الحزبي الفلسطيني وأثره على المشروع الوطني: دراسة وصفية تحليلية (1)
البنا، اتجاهات الشباب الجامعي نحو دور المواقع اإلخبارية الفلسطينية في تشكيل معارفهم  حول مسيرات  2

 العودة وكسر الحصار.
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الدراسة إلى البحوث الوصفية، وفي إطارها استخدم  الباحث  منهج الدراسات المسحية، 
مسح وسائل اإلعالم، وأما أداة الدراسة فهي: صحيفة االستقصاء على عينة عشوائية  وأسلوب

( مبحوًثا من الشباب الجامعي الفلسطيني في الجامعات ) اإلسالمية ، 816ن )طبقية مكونة م
م في نهاية الفصل الجامعي 7116سبتمبر/  01-11األقصى ، األزهر( في المدة ما بين 

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها، هي: م ،7116 -7112الثاني 
ار عبر المواقع من المبحوثين لمسيرات العودة وكسر الحص %12.2متابعة   -1

يتابعونها بدرجة متوسطة،  %88.1بينما  عالية،اإللكترونية الفلسطينية بدرجة 
 يحرصون على متابعتها بدرجة منخفضة. %02.7و

تبين أن مستوى المعرفة حول لمسيرات العودة وكسر الحصار لدى المبحوثين على  -7
 ي لديهم بها متوسطة.مما يدلل على أن نسبة الوع %6.2.نحو 

ين عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة متابعة المبحوثين تب -0
 لمسيرات العودة وكسر الحصار في المواقع اإلخبارية الفلسطينية ودرجة معرفتهم بها.

 :(1)(0222معمر)دراسة    -25
عالم استخدام الجمهور الفلسطيني لوسائل اإل مدى هدفت الدراسة إلى التعرف على

 ودورها في تشكيل اتجاهاته ،االجتماعيعالم عالم االحترافي واإللرقمي" ومنها اإلالجديدة " ا
استخدم   اوفي إطاره ،ةالوصفي بحوثالدراسة إلى ال ىنحو أزمة النظام السياسي، وتنتم

فة يصح :ماالدراسة فه تاما أداأأسلوب تحليل المضمون، و و منهج الدراسات المسحية،   الباحث
مفردة  في  811ة عمدية من الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة بواقع االستقصاء على عين

صفحات على شبكات  .المضمون لـ تحليلو  (،7112/ يونيو/1/مارس حتى 1متدة)الفترة الم
ومن أهم من النخب الفلسطينية من قطاع غزة  77وإجراء مقابالت مع  التواصل االجتماعي، 

 :التي توصلت إليها، هي النتائج
ث ، بحييعالم الجديدة بشكل يوميتابعون وسائل اإلتها أن أغلب عين الدراسة أوضحت -أ

 حداث واألزمات السياسية.من حياة العينة، وخصوًصا أثناء األ أنها جزء  
زمات زمات كانت في فترة الدراسة "أزمة المصالحة الفلسطينية "أحد أبرز األأهم األ -ب

 صفحات العينة على الفيس بوك. التي تناولتها
همة عبر صفحات ممساحة  في المسجد األقصى، حتلت أزمة إنشاء بوابة الكترونيةا -ت

 .عال   كل  وتفاعل معها الجمهور الفلسطيني بش االجتماعيالتواصل 

                                                        

تشكيل اتجاهات الجمهور نحو أزمة النظام السياسي الفلسطيني:  معمر، دور وسائل االعالم الجديد في (1)
 .دراسة تحليلية وميدانية
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 :(1)(0222الداغر )دراسة   -12
دور وسائل وأدوات اإلعالم الجديد في تشكيل معارف  هدفت الدراسة التعرف على

والتوعية  اإلرهاب على شبكة اإلنترنت،  عودية نحو ظاهرةواتجاهات الشباب بالجامعات الس
من خطورته في بيئة إلكترونية تزايد فيها إعالم الجماعات اإلرهابية وتنامي خاللها الفكر 

ث منهج استخدم الباح االدراسة إلى البحوث الوصفية ، وفي إطاره ىمنتالمتطرف، وت
فة يعالم ، وأما أداة الدراسة فهي: صحوسائل االجمهور أسلوب مسح الدراسات المسحية، و 

االستقصاء أجريت على ثالث جامعات في المملكة العربية السعودية هي )جامعة اإلمام 
 871الملك خالد بأبها( على عينة عمدية بلغت نحو و  الملك عبد العزيز بجدة، و بالرياض، 

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها، وهي:فرًدا، 
أن شبكات التواصل االجتماعي ساهمت بشكل إيجابي في ن و يري المبحوث -أ

 .%20.1معرفتهم بمخاطر وأبعاد اإلرهاب بنسبة 
حالة رفض عام للظاهرة خلق في تماعي شبكات التواصل االجساهمت  -ب

سبتمبر  ، وأن أحداث%72.7وتداعياتها، وأن اإلرهاب صناعة غربية أمريكية بنسبة 
 .%79.6العالم بنسبة تناميها في مختلف م ساهمت في  7111

مقوالت أن اإلرهاب ظاهرة إسالمية أو عربية بنسبة في ال اً أن هناك تراجع   -ت
6...%. 

 :(2)( 0225زايد )دراسة   -16
هدفت الدراسة إلى معرفة دور الصحافة العمانية في تشكيل اتجاهات الرأي العام حول 

مبحوثين على الصحف اعتماد الالنفط، ومدى اإلجراءات الحكومية إزاء انخفاض أسعار 
دراسات ال الباحث منهج استخدم اطارهإالبحوث الوصفية، وفي  الدراسة إلىمي نتوت العمانية،

فة االستقصاء ي، وأما أداة الدراسة فهي: صحوسائل اإلعالم جمهور مسح المسحية، وأسلوب
 811عينة عشوائية طبقية قوامها اختيار  مسقط، وتمبوشر بمحافظة  أجريت على والية

  هي:التي توصلت إليها،  ومن أهم النتائج مفردة،
بنسبة بلغت  عمان في المرتبة األولى من حيث عدد متابعيها صحيفةجاءت  -أ
ثم  ،%97صحيفة الرؤية، ثم %27بلغ  ، تلتها صحيفة الوطن بفارق قليل68%

 .%01صحفية الشبيبة
                                                        

الداغر، دور اإلعالم الجديد في تشكيل اتجاهات النخبة العربية نحو الظاهرة اإلرهاب على شبكة االنترنت:  (1)
 دراسة تحليلية.

ام نحو اإلجراءات الحكومية لمواجهة انخفاض زايد، دور الصحافة العمانية في تشكيل اتجاهات الرأي الع (2)
 .أسعار النفط.: دراسة ميدانية
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لداخلية بالدرجة متابعة األحداث والقضايا اعينة الدراسة هي أبرز دوافع أفراد   -ب
بمتوسط  ، ثم لتكوين معرفة جديدة أو تعزيزها 0.99بلغ يبمتوسط حساب األساس

، ثم لتعلم أشياء جديدة من الصحف العمانية وزيادة الوعي والثقافة  6..0حسابي بلغ 
 .9..0لدى الفرد بمتوسط حسابي بلغ 

البرنامج دعم المبحوثين هي أبرز اإلجراءات الحكومية التي حظيت بتأييد   -ت
واإلجراء الحكومي الخاص بتبسيط  ،%22.1بنسبة  لتعزيز التنوع االقتصاديالوطني 

 .%..92سهيل اإلجراءات للمستثمرين بنسبة وت
 :(1)(0225المحروقي )دراسة   -71

على معارف واتجاهات الرأي  اإلعالمي ى محتو الهدفت الدراسة التعرف على تأثير 
واتجاهات المبحوثين نحو اإلجراءات الحكومية  ،العام المصري نحو األحزاب السياسية

استخدم  اوفي إطاره الوصفية،إلى البحوث  الدراسة وتنتميالنفط، أسعار  انخفاضلمواجهة 
وأما أداة الدراسة  عالم،اإلجمهور وسائل  وأسلوب مسحالمسحية،  منهج الدراسات الباحث
تمثل جميع  مفردة 11.ون منعمدية طبقية تتكاالستقصاء أجريت على عينة  صحيفةفهي: 

 هي:التي توصلت إليها، نتائج الفئات الشعب المصري، ومن أهم 
 األخبار،استخدمت النسبة األكبر من عينة الدراسة القنوات التلفزيونية الخاصة لمتابعة  -أ

تليها القنوات التلفزيونية الرسمية، ثم المواقع االلكترونية، ومنصات التواصل 
 ًرا الصحف المطبوعة الحكومية.ف المطبوعة الخاصة، وأخياالجتماعي، ثم الصح

من المبحوثين وصفوا الحياة الحزبية في مصر حالًيا بأنها حياة حزبية  %06.7أن  -ب
من المبحوثين أنه ال توجد حياة حزبية باألساس، ثم  %72.8ضعيفة، فيما يرى 

، وأخيًرا جاءت %70.7جاءت في المرتبة الثالثة أن الحياة الحزبية غير مؤثرة بنسبة
 .%6.7تعددة بنسبة ضعيفة بلغت حياة حزبية م

من المبحوثين ما تقوله وسائل االعالم المصرية عن األحزاب  %91 قُ دً َص ال يُ   -ت
يصدقونها إلى حد ما، وأخيًرا جاءت  % 79.2يناير، و .7السياسية في حقبة ما قبل 

 من المبحوثين يصدقون بدرجة كبيرة. %17.8نسبة 
 
 
 

                                                        

المحروقي، دور وسائل االعالم في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو األحزاب السياسية بعد  (1)
 .: دراسة ميدانية7111يناير/ كانون الثاني.7
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 :(1)(0221اللبابيدي )ة دراس -02
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور االعالم الجديد في تكوين معارف الجمهور 

القضايا، وأهم وسائل اإلعالم الفلسطيني نحو قضايا المرأة المختلفة، واتجاهاته نحو هذه 
 ة الدراس ىوتنتمالجديد التي يعتمد عليها الجمهور الفلسطيني في الحصول على المعلومات، 

الدراسات المسحية، و أسلوب مسح  منهج استخدم الباحث اإلى البحوث الوصفية، وفي إطاره
فة االستقصاء المقنن والمقابلة ي:  صحماالدراسة فه ، وأما أداتا  جمهور وسائل اإلعالم

مفردة خالل الفترة الزمنية  022عينة عشوائية من محافظات غزة، قوامها  اختيارالمقننة، وتم 
 :، هيائج وكانت أهم النت .11/711/.7حتي  .11/711/.7

على متابعتها من خالل وسائل  ن و يحرص المبحوثأكثر قضايا المرأة التي   -أ
 .%91.7تتعرض له المرأة بنسبة  يعالم الجديد هي العنف األسري الذإلا

عالم الجديد إلمن المبحوثين بدرجة عالية على وسائل ا 19.2يعتمد ما نسبته  -ب
يعتمدون عليها بدرجة متوسطة  %99.0معلومات حول قضايا المرأة،  للحصول على

 يعتمدون عليها بدرجة ضعيفة. %12بينما 
عالم الجديد كمصدر للمعلومات إليثق المبحوثون بدرجة عالية بوسائل ا  -ت

 متوسطة،يثقون بها بدرجة منهم %27.7، %11.2الخاصة بقضايا المرأة، بنسبة 
 ضة.يثقون بها بدرجة منخف 2.2%

 :(2)(0227عودة )دراسة    -77
هدفت الدراسة رصد وتحليل األشكال الصحفية الخاصة بقضية المفاوضات 
 الفلسطينية، والتعرف على اتجاهات ومعارف الجمهور تجاه موضوعات المفاوضات 

 منهج  الباحث استخدم االدراسة للبحوث الوصفية، وفي إطاره ى، وتنتمالفلسطينية اإلسرائيلية
: تحليل المضمون لعينة  ماالدراسة فه اا أداتم  أ، و أسلوب تحليل المضمون المسحية، و  الدراسات

مفردة  89وبلغت عددها تي فلسطين والحياة الجديدة اليوميتين، يفعشوائية منتظمة من صح
على  عينة عشوائية بسيطة من جمهور لتي وزعت اة االستقصاء يفوصح ،لكل صحيفة

 111مبحوث من قطاع غزة، و 111مفردة،  711قوامها  ،الفلسطينية اليوميةالصحف 
 : التي توصلت إليها، هي وكانت أهم النتائج مبحوث من الضفة الغربية، 

                                                        

الفلسطيني واتجاهاته نحو قضايا المرأة: تحليلية  للبابيدي، دور االعالم الجديد في تشكيل معارف الجمهور (1)
 .ميدانية

عودة، " دور الصحف   الفلسطينية في تشكيل اتجاهات ومعارف الجمهور الفلسطينية نحو المفاوضات  (2)
 الفلسطينية اإلسرائيلية: دراسة تحليلية ميدانية.
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في قراءة الصحيفة "ساعة يقضون من المبحوثين  %..81أكدت الدراسة أن  -أ
 ن فأكثر".ي"ساعت %2.1و" من ساعة إلى أقل من ساعتين "،  %1.1.فأقل"، و

أنه توجد عالقة بين قراءة المبحوثين وتبني المبحوثين التجاهات  أظهرت الدراسة -ب
 سلبية نحو المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

يثق المبحوثون بدرجة عالية بوسائل اإلعالم الجديد كمصدر للمعلومات الخاصة  -ت
يثقون بها بدرجة متوسطة  %27بينما المعظم بنسبة  %11بقضايا المرأة، بنسبة 

 بها بدرجة منخفضة.يثقون  %2و
 : (1)(0224الصوفي )دراسة   -70

هدفت الدراسة معرفة دور وسائل االعالم في تشكيل اتجاهات النخبة األكاديمية 
ها نحو قيام الثورة ومحركاتها العربية في اليمن نحو الربيع العربي من خالل  قياس اتجاهات

منهج   الباحث استخدم اي إطارهوفالدراسة إلي البحوث الوصفية،  ىوتنتم واألنظمة العربية،
فة ي، أما أداة الدراسة فهي:  صحالدراسات المسحية، وأسلوب مسح جمهور وسائل اإلعالم

العاملين في الجامعات اليمنية  العرب كاديمييناأل، ويتكون مجتمع الدراسة من االستقصاء
ية، خالل خمس جامعات يمن مفردة من 171عينة عشوائية حجمهاأخذ منهم  الحكومية، و

 :التي توصلت إليها، هي ، وأهم النتائج 7117العام الجامعي 
ثم من النخبة األكاديمية بمتابعة أخبار ثورات الربيع العربي وتطوراتها،  %20.0 يهتم -أ

مون بمتابعة أخبار الثورات بنسبة قليلة ت، ثم من ال يه%71.0متوسط االهتمام بنسبة
..2% 

رية كأهم مصدر في ترتيب المصادر اإلعالمية التي جاءت القنوات الفضائية اإلخبا  -ب
في اليمن وتستقي من خاللها األخبار والمعلومات ة تتابعها النخبة األكاديمية العربي

 .عن ثورات "الربيع العربي"
 %..7.جاء اتجاه األكاديميين العرب نحو ثورات " الربيع العربي" إيجابًيا بنسبة  -ت

 .%10.0ًدا بنسبة وجاء محاي %08.7وسلبًيا بنسبة 
 
 
 
 

                                                        

اديمية العربية   في اليمن نحو الربيع الصوفي، البريهمي"دور االعالم في تشكيل اتجاهات النخبة االك (1)
 العربي: دراسة ميدانية.
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 موقع الدراسة من الدراسات السابقة:أواًل: 

 :االتفاق واالختالفنقاط   -أ 
الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث الهدف،  تختلفمن حيث هدف الدراسة:   .1

ها تبحث في التعرف على دور الصحف الفلسطينية في تشكيل اتجاهات الشباب نً إحيث 
إذ  وهو لم تطرحه أي من الدراسات السابقة على حد علم الباحثة،لمصالحة، انحو 

تناولت الدراسات السابقة االنقسام والنظام السياسي، والمفاوضات، والمرأة الفلسطينية، 
 مختلفة.عربية وقضايا 

جميع الدراسات السابقة تقع ضمن البحوث الوصفية  من حيث المنهج ونوع الدراسة: .7
( 7112وهو ما يتوافق مع هذه الدراسة، عدا دراسة )العطشان واستخدمت منهج المسح، 

 المنهج التاريخي.التي استخدمت 
ة يفاستمارة تحليل المضمون وصح يمعظم الدراسات استخدمت أداتَ  من حيث األدوات: .0

( التي 7110االستقصاء، وهو ما يتوفق مع هذه الدراسة، باستثناء دراسة )أبومزيد
إلى جانب  المقابلة( التي استخدمت 7119ارسة )أبو عودة استخدمت تحليل الخطاب ود

 .صحيفة االستقصاء
 استخدام نظريةتتفق الدراسة مع العديد من الدراسات السابقة في من حيث النظرية:  .8

(، 7119، مثل دراسة )اللبابيدي األولوياتترتيب  اإلعالم، ونظرية االعتماد على وسائل
)الصوفي  مثل دراستي دمت نظرية الغرس الثقافيبينما تختلف مع دراسات أخرى استخ

 (.7118البريهمي ( و)7118
اختلفت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في مجتمعها العينة: و  حيث المجتمعمن  .7

، (7112دراسة )زايد  ، مثلعربيةوعينتها، حيث كان معظمها يتحدث عن مجتمعات 
 ودراسة 

باستثناء القليل من الدراسات التي  (،7118الصوفي ودراسة ) (،7112المحروقي )
، (7119اللبابيديودراسة )(، 7112: دراسة )معمرتحدثت عن الجمهور الفلسطيني مثل

 .(.711ودراسة )عودة

 حدود االستفادة من الدراسة:  -ب
وبشكل محدد كانت  بحثها،استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تحديد مسار وجهة 

 النحو اآلتي: وجه االستفادة علىأ
التي تناولت  االعالمية الدراسات خاصة أنتدعيم االستدالل على المشكلة وبلورتها،  .2

 قليلة. المصالحة
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بعادها وأهميتها وتحديد أستطاعت من خاللها التعرف على طبيعة المشكلة و ا  .0
 تساؤالتها.

ى كيفية التعرف علليات تطبيقها ومن ثم آو  للدراسة تحديد األطر النظرية المناسبة  .3
 و" ترتيب األولويات" منها. "االعتماد على وسائل االعالم " تيتوظيف نظري

الدراسات السابقة  ووالكتب التي استفاد منها باحث المراجعتعرفت من خاللها على   .4
 لنظري للدراسة ومناقشة نتائجها.إعداد اإلطار ا األمر الذي سيساعدها في

ة تحليل المضمون وتعريف فئاتها وإعداد تصميم استمار  أيًضا فيمنها  استفادت  .7
 .فة االستقصاءيصح

من خالل ها وتحليلها، وتعزيز مصداقية بعض مناقشة النتائج ها فيمن استفادت .1
 مقارنتها بالنتائج الواردة في بعض الدراسات السابقة.

 : االستدالل على المشكلة:انيً ثا
ومية لقضية المصالحة بين من خالل متابعة الباحثة لتغطية الصحف الفلسطينية الي

وهو ما دفعها نحو المصالحة،  هافي تشكيل اتجاهات ضعف دورهاحركتي فتح وحماس الحظت 
و" الحياة  المقربة من حركة حماس، صحيفتي "فلسطين"على  (1)إلى إجراء دراسة استكشافية

عشوائًيا، عشرة أعداد من كل صحفية تم اختيارها بواقع  المحسوبة على حركة فتح، الجديدة"
 وكانت النتائج على النحو اآلتي: 

( موضوًعا، حوالي 61فتي الدراسة )يبلغ عدد مواد المصالحة الواردة في صح .1
في  %8858( موضوًعا، 1.منها نشرت في صحيفة فلسطين بواقع ) 59%..

 ( موضوًعا.81الحياة الجديدة بواقع )
إذ بلغت نسبته في و  الدراسة،الخبر الصحفي في مقدمة اهتمامات صحيفتي  جاء .7

باألولى ، تاله التقرير الصحفي %.8وفي الحياة الجديدة  %...8فلسطين صحيفة 
، %..6الثانية و ، %11 األولىبالمقال الصحفي  ، ثم%..02والثانية  ،81%

    .%2، والثانية%..1 الصحفي باألولى والحديث
، مصالحةفي موضوعات ال %81المجتمعية احتلت الصدارة بنسبة  المصالحة .0

ثم الحكومة الفلسطينية بنسبة ، %..78تها االنتخابات الفلسطينية بنسبة تل

                                                        

فلســـــــــــــــطين  االعـــــــــــــــداد هـــــــــــــــي: 7116-1-79حليليـــــــــــــــة فــــــــــــــي أجريــــــــــــــت الدراســـــــــــــــة االستكشـــــــــــــــافية  الت(1)
(8119،8181،8182،8197،81821،81822،81820،81861 8179،8100) 

 (2709،2721،2790،2727،27.8،.2721،2722،2760،2791،278الحياة الجديدة )،
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، %...ومنظمة التحرير الفلسطينية بنسبة ،%..11األمن بنسبة ثم  ،%...1
 في صحيفتي الدراسة.  %8 والحريات العامة بنسبة

بينما  %21بنسبة  ايجابيً إفة فلسطين يموضوعات المصالحة في صح جاهاتجاء  .8
وهذه النسب تدلل على اختالف  %92بنسبة  افة الحياة الجديدة سلبيً يصح كان في

صحيفة من نقل معارف  تحاوله كلفة من جانب، وما يالسياسة التحريرية لكل صح
 .وفًقا لتوجهاتها الفكرية وإيجابية للشباب واتجاهات سلبية

ا الداخلية المصالحة على مصادره موضوعاتفة فلسطين في استقاء يصحاعتمدت   ..
فة الحياة يصحاعتمدت بينما ، %87.1الخارجية بنسبة  ها، ومصادر %2.6.بنسبة 

 .%01.2ة بنسبةي، والمصادر الخارج%96.7الداخلية بنسبة هاالجديدة على مصادر 
بلغت نسبة موضوعات المصالحة التي ظهرت على الصفحة األولى في صحيفة "  .9

، وهو ما %.7ة " الحياة الجديدة "فيبينما بلغت نسبتها في صح %..8.فلسطين" 
ة فلسطين بموضوع المصالحة لما تمثله من خيار سياسي يفيشير إلى اهتمام صح

ة الحياة الجديدة نشرت معظم موضوعات حيفأساسي لدى القائمين عليها عكس ص
 .%1..2نسبتها المصالحة على صفحاتها الداخلية حيث بلغت 

 في نشر موضوعاتتد العمودي والمم الدراسة على العنوان اتيفاعتمدت صح .2
 اتيفللممتد، كما اعتمدت صح %00.0للعمودي، مقابل  %99.2المصالحة بنسبة

ثم اإلطارات  ،%2.بنسبة  الدارسة البنط األسود كوسيلة إلبراز قضية المصالحة
الدراسة للصور والرسوم بكافة أنواعها،  ا، كما افتقرت صحيفت%2..7بنسبة 

حة باهتمام صحيفة فلسطين من حيث استخدام وسائل اإلبراز وحظيت قضية المصال
 ة الحياة الجديدة.يفصح 82.2، مقابل %1.7.إذ بلغت نسبتها 

 الفلسطينية مجموعة من قراء الصحفاستكشافية على  الباحثة دراسة تكما أجر 
يقرأون تم اختيارهم بطريقة عشوائية ممن غزة،  من شباب محافظات اشخًص  71قوامها  (1)اليومية

 ما يأتي:النتائج وتبين من خالل  اليومية الفلسطينيةالصحف 
من المبحوثين يحرصون على متابعة قضية المصالحة في  %21ين أن بت .1

بدرجة  %2بدرجة متوسطة، و %17الصحف الفلسطينية بدرجة مرتفعة، و
  منخفضة.

 من المبحوثين بلغ متوسط الوقت الذي يقضونه في قراءة %..81تبين أن   .7
من المبحوثين بلغ متوسط الوقت الذي  %..1.الصحيفة اليومية "ساعة فأقل"، و

                                                        

 .76/1/7116أجريت الدراسة االستكشافية الميدانية في  (1)
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 % 2.1ة اليومية " من ساعة إلى أقل من ساعتين"، يفيقضونه في قراءة الصح
من المبحوثين بلغ متوسط الوقت الذي يقضونه في قراءة الصحيفة اليومية " 

 ن فأكثر".يساعت
ن يحملون اتجاهات إيجابية نحو قضية من المبحوثي % 21.0أنالدراسة  أظهرت .0

يحملون اتجاهات سلبية نحو قضية المصالحة  %...7المصالحة الفلسطينية، و
من المبحوثين يقفون في الحياد في اتجاهاتهم نحو قضية  %8.0والفلسطينية، 

 المصالحة الفلسطينية.
ف حالمبحوثون من خالل ُص  يتابعها قضايا المصالحة الفلسطينية التيأكثر  .8

، تليها االنتخابات الفلسطينية %9..9الدراسة هي المصالحة المجتمعية بنسبة 
 ثم الحكومة واألمن وتليها الحريات العامة. ،%1.بنسبة 

الدراسة  اتيفتقدمها صحمن المبحوثين يثقون بالمعلومات التي  %....تبين أن  ..
 %..1بدرجة متوسطة،  %71بدرجة مرتفعة، و %..77و جًدا،بدرجة مرتفعة 

 .بدرجة منخفضة جًدا %..1بدرجة منخفضة، 
الدراسة للحصول على معلومات  تييفعلى صحأهم دوافع المبحوثين لالعتماد   .9

واتجاهاتي نحو  رأييحول قضايا المصالحة الفلسطينية هي " مساعدتي في تكوين 
، تليها " التعرف على أثر عملية المصالحة على ..89قضايا المصالحة" بنسبة 

تمع ، ومن ثم معرفة توجهات المج%...7االجتماعي الفلسطيني" بنسبة  الوضع
 .%72نحو قضايا المصالحة بنسبة 

فتي الدراسة التي تجعل المبحوثين يعتمدون عليها للحصول على يم مميزات صحأه .2
، %01.1هي نقل وجهات النظر بنسبة  موضوعات المصالحةالمعلومات حول 

من المبحوثين أن  %6يري ، بينما %72نسبة سيرية والشاملة بوتغطيتها التف
 تي الدراسة دقيقة فيما تنشر من معلومات وآراء.يفصح

تي الدراسة للحصول يفالتأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتماد المبحوثين على صح  .2
لحة، تحتل المركز األول بنسبة على معارف وتكوين اتجاهات نحو قضايا المصا

ا التأثيرات السلوكية ، وأخيرً %21.2المعرفية بنسبة ومن ثم التأثيرات ، 20.2%
 .%..99بنسبة

 : مشكلة الدراسة:ثالثا
في تشكيل اليومية  يد مشكلة الدراسة في التعرف على دور الصحف الفلسطينيةدتم تح  

وذلك من خالل التعرف على  المصالحة، موضوعات اتجاهات الشباب في محافظات غزة نحو
دراسة بها، والموضوعات التي تحظي باهتمامها، واتجاهاتها نحوها، مدى اهتمام صحيفتي ال
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ة المستخدمة معها، وعناصر إبرازها، وأوجه الشبه واالختالف فيومصادرها، واألشكال الصح
، واعتماده عليها في تشكيل ذه الصحفبينها، إضافة إلى التعرف على مدى تعرض الشباب له

 عليها. عرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن اعتمادهماتجاهاته نحوها، وأهم التأثيرات الم
 أهمية الدراسة:: ارابعً 

 النقاط التالية: فيتكمن أهمية الدراسة 
، ودور اولت قضايا المصالحة والصحافةندرة الدراسات العربية والفلسطينية التي تن .2

 .الصحافة في تشكيل اتجاهات الشباب نحوها
والشباب على وجه  تأثيرها على الجمهور بشكل عامدراسة الصحافة ومدى أهمية   .0

مختلفة ومن بينها تجاه القضايا ال في تشكيل معارفه واتجاهاتهومساهمتها  الخصوص،
 قضية المصالحة.

متبادلة بين ة الأهمية المصالحة في تحقيق االستقرار االجتماعي، وتعزيز مشاعر الثق  .3
عن الدور الذي تؤديه الصحف في هذا ، والكشف الحركة الوطنية الفلسطينيةت مكونا

 .المجال
ه نحوها المصالحة واتجاهات اضرورة معرفة حجم المعلومات لدى الشباب عن قضاي .4

 .من أبرز قضايا المجتمع الفلسطيني باعتبارها
جوانب الالدور الذي تؤديه الصحف الفلسطينية في مجال المصالحة للوقوف على  مُ يتقي .7

األمر الذي يساعد المعنيين على تصويب مسارها، بما يخدم اإليجابية والسلبية فيه، 
 المجتمع ويحقق السلم األهلي.

كون الشباب مجتمع الدراسة هم عماد المجتمع الذي يعول عليه بتغيير الواقع  .1
 الفلسطيني الفلسطيني، وإنهاء حالة االنقسام وإعادة اللحمة للمجتمع

 أهداف الدراسة:: اخامسً  
دور الصحف الفلسطينية اليومية في  التعرف علىس للدراسة في يتمثل الهدف الرئي

من  الهدف مجموعةعن هذا  نبثقاو محافظات غزة نحو المصالحة،  في تشكيل اتجاهات الشباب
 األهداف الفرعية اآلتية:

 التحليلية:أهداف الدارسة  -أ
بقضية المصالحة وموضوعاتها وأساليب الدراسة  صحيفتيمدى اهتمام  معرفة .2

 اع المستخدمة معها.االقن
الكشف عن اتجاهات صحيفتي الدراسة نحو المصالحة الفلسطينية، وأهم المصادر  .0

 اإلعالمية التي تعتمد عليها.
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معرفة االشكال الصحفية المستخدمة في تغطية المصالحة الفلسطينية في  .3
 . ، والمواقع التي شغلتهاتي الدراسةيفصح

موضوعات الخاصة الالدراسة إلبراز  اتيفمعرفة العناصر التي استخدمتها صح .4
 بقضية المصالحة.

اسة، في معالجة موضوعات بين صحيفتي الدر  معرفة حدود االتفاق أو االختالف .7
 المصالحة.

 :ميدانيةالدراسة  أهداف-ب
تي يفمعرفة مدى متابعة الشباب في محافظات غزة للمصالحة الفلسطينية في صح .1

 ا. هم الموضوعات التي يتابعهالدارسة، وأ 
تي الدراسة للحصول يفالتعرف على مدى اعتماد الشباب في محافظات غزة على صح .7

 .عليهاعلى المعلومات حول المصالحة الفلسطينية، وأسباب اعتمادهم 
موضوعات المصالحة الفلسطينية، نحو اتجاهات الشباب في محافظات غزة  معرفة .0

 على صحيفتي الدراسة. والتأثيرات الناجمة عن اعتمادهم
تي الدراسة، وأهم اقتراحاته لتطوير يفمعرفة أهم مشاكل الشباب في اعتماده على صح .8

المصالحة  يةأداء هذه الوسائل كمصدر للمعلومات وتكوين االتجاهات نحو قض
 الفلسطينية.

 الدارسة:: تساؤالت ادسً سا 
دور الصحف الفلسطينية اليومية في  رئيس هو: ماالتتمحور الدارسة حول التساؤل 

وينبثق من التساؤل الرئيس مجموعة من  ؟اتجاهات شباب محافظات غزة نحو المصالحة شكيلت
 :الفرعية األتية التساؤالت

 الدراسة التحليلية: تساؤالت -أ
 المصالحة؟ موضوعاتالدراسة ل ايفتما درجة االهتمام الذي توليه صح  .1
 ؟سةتي الدار يفباهتمام صح ىالتي تحظالفلسطينية موضوعات المصالحة ما  .7
 ؟الفلسطينية تي الدراسة نحو موضوعات المصالحةيفما اتجاه صح .0
في تغطية  صحيفتي الدراسة واإلعالمية التي اعتمدت عليهاولية المصادر األما  .8

 ؟موضوعات المصالحة الفلسطينية
 موضوعات المصالحة الدراسة مع اتيفا صحاستخدمته التي اإلقناعيةاألساليب ما   ..

 ؟الفلسطينية
في  الفلسطينيةالمصالحة  موضوعات ال الصحفية المستخدمة في تغطيةاالشكما   .9

 صحيفتي الدراسة؟
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تي يفعلى صفحات صح الفلسطينيةلحة ما المواقع التي شغلتها موضوعات المصا  .2
 الدراسة؟

تي يففي صح الفلسطينية ت المصالحةلتي استخدمت مع موضوعااما عناصر االبراز   .2
 الدراسة؟

 المصالحة موضوعاتتي الدراسة ليفتالف في معالجة صحما أوجه الشبه واالخ  .6
  ؟ الفلسطينية

 الدارسة الميدانية: تساؤالت  -ب
 الدراسة؟صحيفتي شباب في محافظات غزة للمصالحة الفلسطينية في مدى متابعة ال ما .1
تي الدراسة يفما أهم موضوعات المصالحة الفلسطينية التي يتابعها الشباب في صح .7

 منها؟ه للحصول على معارف
عن المصالحة  الدراسة اتيفبالمضامين التي تقدمها صح شبابما درجة ثقة ال .0

 الفلسطينية؟
الدراسة للحصول على ي يفتما درجة اعتماد الشباب في محافظات غزة على صح .8

 المصالحة الفلسطينية؟ عن  هممعلومات
تي الدراسة للحصول على يفما أسباب اعتماد الشباب في محافظات غزة على صح ..

 المصالحة الفلسطينية؟ عن معلوماتهم
 ؟المصالحة الفلسطينية نحوالشباب في محافظات غزة  ما اتجاهات .9
ما التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الناجمة عن اعتماد الشباب في محافظات   .2

 المصالحة؟ عن موضوعاتتي الدراسة للحصول على المعلومات يفعلى صحغزة 
والقصور في تناول صحفيتي الدراسة لموضوعات المصالحة  جوانب الضعفما أهم   .2

 ؟الفلسطينية من وجهة نظر الشباب في محافظات غزة
 تشكيلتي الدراسة كمصدر للمعلومات و يفحدور صما أهم اقتراحات الشباب لتطوير  .6

 المصالحة؟نحو  تجاهاتهما

 الدراسة الميدانية: فروض ا:سابعً 

( بين مدى α ≤ .1.1داللة )حصائية عند مستوى ة ذات داللة إتوجد عالقة ارتباطي .1
 المصالحة.اعتماد الشباب على صحيفتي الدراسة وبين اتجاهاتهم نحو 

( بين التأثيرات α ≤ .1.1داللة ) ية ذات داللة إحصائية عند مستوى توجد عالقة ارتباط .7
وبين  عن اعتماد الشباب على صحيفتي الدراسةالمعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة 

 اتجاهاتهم نحو المصالحة.
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( في اتجاهات α ≤ .1.1لداللة ) وق ذات داللة إحصائية عند مستوى توجد فر    .0
الشباب نحو موضوعات المصالحة تعزي للمتغيرات الديموغرافية )النوع، العمر، المستوى 

 التعليمي، الوظيفة، مكان السكن(.
 حدود الدراسة:: ثامناً 

 -الوسطي -غزة -ثة محافظات غزة الخمس )الشمالحددت الباحالحد المكاني:  .2
 إلجراء الدراسة.مكاًنا رفح(  -خانيونس

 1/11/7112حددت الباحثة الفترة الزمنية للدراسة التحليلية من الحد الزماني:  .7
حيث شهدت هذه الفترة جولة من المفاوضات بين حركتي  01/11/7112وحتى 

 طينية.حماس وفتح في القاهرة حول المصالحة الفلس
وحتي  7171/./.1كما حددت الباحثة الفترة الزمنية للدراسة الميدانية من 

 م لتوزيع صحيفة االستقصاء على الشباب عينة الدراسة9/7171/.1
 النظري للدراسة: : اإلطارتاسعاً 

 األولويات فيوترتيب عالم االعتماد على وسائل اإلنظريتي تعتمد الدراسة على 
 توظيفها:وكيفية  نظريةكل رض مختصر لها، وفيما يلي عتدراس
 نظرية ترتيب األولويات:  -1

القضايا واالهتمامات واالتجاهات الموجودة عند الجمهور،  نتهتم بدراسة العالقات بي
ا بعين االعتبار والتي تنطلق من فرضية أن لوسائل اإلعالم تأثير كبير على جمهورها، أخذً 

ات العامة فقط من وسائل اإلعالم، ولكته يتعلم أن الجمهور ال يتعلم القضايا والموضوع
مقدار األهمية التي يمنحها لقضية أو لموضوع معين من خالل التركيز الذي يحظى به من 

 .(1)قبل وسائل اإلعالم
وعرفها وسام نصر أنها" العملية التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات التي تقدم 

وقضايا ومصادر معينة لتغطيتها دون أخرى،  األخبار والمعلومات أو التأكيد على أحداث
لويات أو ومعالجة هذه القضايا وتناولها بالكيفية التي تعكس اهتمامات هذه المؤسسات و 

 .(2)المسئولين الحكوميين ومتخذي القرار والصفوة
ويري محمد البشر بانها العملية التي تبرز فيها وسائل اإلعالم قضايا معينة على 

 .(3)وتستحق ردود فعل الحكومةأنها قضايا مهمة 

                                                        

 (.772ص )حمادة، وسائل اإلعالم والسياسية، (1)
 (.062ص)نصر، اجندة اهتمامات المواقع االلكترونية،  (2)
 .(.0ص)، ر النظرية في الدراسات اإلعالميةالبشر، قصو  (3)
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 :(1)، فهيما عناصر "نظرية ترتيب األولوياتأ
ل تأثير وسائل اإلعالم طبيعة القضايا: كلما زادت درجة معايشة الجمهور للقضية قَ  .2

 بشأنها وذلك ألن الخبرة المباشرة سوف تعمل بديال لوسائل اإلعالم في خلق االهتمام.
ا بقضية ما، كانت لما كان هناك اهتمام الجمهور كبيرً أهمية القضايا: والمقصود أنه ك  .0

 درجتها الترتيبية أفضل.
الخصائص الديموغرافية: السمات الديموغرافية تؤثر في ترتيب األولويات بشكل ملحوظ   .3

ا في ترتيب أولويات القضايا المطروحة ا مهمً دورً  ىن التعليم مثال يؤدأحيث يرى باحثون 
 ة.من قبل الوسائل االتصالي

 .ى التوقيت: كلما كان الوقت مناسًبا للطرح، كان التأثير أقو   .4
الفعالية الوسيلة المستخدمة: طبيعة ونوعية الوسيلة حسب كثير من الدراسات تؤثر بمدى  .7

 على ترتيب األولويات. والقدرة
المدى الزمني لصياغة االلويات: تأثير المواد االتصالية، ليس فورًيا، بل قد يحصل ما  .1

فيها المتلقي مصدر االتصال لفترة معينة ومن  ىالتأثيرات النائمة، والتي قد ينسيعرف ب
 ثم يتذكره.

 (2)وهناك تصنيفان لأللويات التي ترتبها وسائل اإلعالم:
األولويات الملحة: وهي الموضوعات التي يراد لها أن تشغل الرأي العام، لتمهد أو  .2

 تدعم توجًها محدًدا في سياسة الدولة.
ألولويات الدائمة: وهي األمور التي تشغل الرأي العام بشكل دائم ومتواصل حول ا  .0

 القضايا الحيوية التي يعشيها المجتمع.
 (3)، وهي:ا مرتبطة بنظرية ترتيب األولوياتكما أن هناك أهدافً 

عالم والجمهور وأن التأثير بينهما إلوجود درجة عالية من االتساق بين وسائل ا .2
 متبادل.

وسائل االعالم دوًرا في تقديم البيئة المحيطة لألفراد بصورة مبسطة، ما يسهل  ىتؤد .0
 إدراك الجمهور ألهميتها وترتيبها وفق طريقة تقديمها.

الم عبر محاور عاهتمت النظرية بأسلوب تناول وعرض القضايا في وسائل اإل .3
 متعددة منها موقع الحدث والقضية. 

                                                        

 (.02-01ص )دليو، االتصال مفاهيمه ونظرياته ووسائله  (1)
 (.61ص).لبد، الرأي العام، (2)
 (.081ص)العبد، نظريات االعالم وتطبيقاتها العربية،  (3)
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 استفادة الدراسة من النظرية: ىمد
مدى  هذه النظرية في صياغة المشكلة البحثية، من خالل التعرف على وظفت الباحثة

، ومصادرها، والفنون وأولويات اهتمامها، واتجاهاتهاصحيفتي الدراسة قضية المصالحة، اهتمام 
 براز التي استخدمت إلبراز موضوعاتها.وموقعها وعناصر اإلالمستخدمة معها 

 عالم:على وسائل اإل االعتماد نظرية -7
هي قدرة وسائل االتصال على تحقيق قدر أكبر من التأثير المعرفي والعاطفي والسلوكي، 

ئف نقل المعلومات بشكل متميز ومكثف، وهذا تقوم هذه الوسائل بوظا تزداد عندماسوف 
يد قوته في حالة تواجد عدم استقرار بنائي في المجتمع بسبب الصراع ز االحتمال سوف ت

افة إلى ذلك فإن تغيير سلوك ومعارف ووجدان الجمهور يمكن أن تصبح تأثيًرا والتغيير، باإلض
مرتًدا لتغيير كل من المجتمع ووسائل االتصال، وهذا هو معني العالقة الثالثية بين وسائل 

 .(1)االتصال والجمهور والمجتمع

 :(2)نشأة وتطور النظرية
االعالم على يد الباحثة ساندار بول  كانت البدايات األولى لنظرية االعتماد على وسائل

م، عندما قدموا ورقة بحثيه بعنوان" منظور المعلومات" وطالبوا فيها 1628روكنيش وزمالئها في 
بضرورة االنتقال من مفهوم اإلقناع لوسائل اإلعالم إلى وجهة النظر التي ترى قوة وسائل 

ى المصادر النادرة للمعلومات التي عالم" كنظام معلوماتي يستمد من اعتمادات اآلخرين علاإل
عالم واألنظمة اإلعالمية عالم أي أن هناك عالقة اعتماد بين وسائل اإلتسيطر عليها وسائل اإل

 األخرى.
ين "دي فلور وساندرا عالم من قبل الباحثومن ثم ظهر مفهوم االعتماد على وسائل اإل

اما بملء الفراغ الذي خلفه نموذج عالم بعد أن قكتاب نظريات وسائل اإل امؤلفبول روكيش" 
استعمال  المتلقي وأسبابعالم، وركز على الذي أهمل تأثير وسائل اإل واإلشباعاتاالستخدامات 

الباحثان منهج النظام االجتماعي، حيث كانت هي البداية األولى لهذه  اتخذعالم، فقد وسائل اإل
 النظرية.

لعالقة بين وسائل االعالم والقوى لتوضيح ا اً ومن هنا وضع ديلفير روكيش نموذج
 االجتماعية األخرى وهو ما عرف بنظرية االعتماد.

عالم على أنها عالقة ذات شقين، هي اإل الصفوة ووسائلويمكن النظر إلى العالقة بين 
دور وسائل االتصال في حياة الصفوة باعتبارها إحدى قنوات الحصول على المعلومات والتثقيف 

                                                        

 (.712ص)مزاهرة، نظريات االتصال،  (1)
 (.712ص)المرجع السابق،  (2)
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الصفوة وسائل االتصال باعتبارها مصدًرا مهًما ومحوًرا  تأثيرشق الثاني فيتعلق والترفيه، أما ال
، لذا تعد وسائل االعالم مصدًرا رئيًسا امن محاور األخبار وأحد الروافد األساسية إلثرائها فكريً 

 الذي يسقي منه أفراد الجمهور خبراتهم بشأن القضايا الخارجية المثارة.
 :(1)زتين أساسيتينيلى وسائل االعالم على ركوتقوم عالقة االعتماد ع

تحديد األهداف: لكي يحقق األفراد، والجماعات والفئات المختلفة أهدافهم الشخصية  .1
واالجتماعية، عليهم االعتماد على موارد يسيطر عليها أشخاص أو جماعات أو 

 منظمات أخرى والعكس صحيح.
المصادر المختلفة التي تحقق  تحديد المصادر: يسعي األفراد أو المنظمات إلى  .7

عالم عبارة عن نظام معلومات يسعي إليها األفراد من أجل بلوغ أهدافهم، ووسائل اإل
 أهدافهم.

 :(2)رضيات النظريةف
 عالم بين القوة والضعف تبًعا للظروف المحيطة والخبرات السابقة.إلتأثير وسائل ا يتراوح -1
عي للمجتمع، ولهذا النظام عالقة باألفراد االجتماعالم جزء من النسق إلنظام وسائل ا -7

 والجماعات والنظم االجتماعية األخرى.
عالم ال يحدث بمعزل عن تأثيرات النظام االجتماعي الذي يكون فيه إلاستخدام وسائل ا -0

 الجمهور ووسائل االتصال.
ع استخدام الجمهور لوسائل االعالم وتفاعله معها يتأثران بما يتعلمه الفرد من المجتم -8

 ومن وسائل االتصال، ويتأثر الفرد بما يحدث نتيجة تعرضه لوسائل االتصال.
 كلما زادت التغيرات واألزمات في المجتمع زادت حاجة المجتمع للمعلومات. -.
يزداد اعتماد الجمهور على وسائل االعالم كلما كان النظام اإلعالمي قادًرا على  -9

 جمهور.االستجابة الحتياجات النظام االجتماعي أو ال
عالم نتيجة اختالفاتهم في األهداف إليختلف الجمهور في درجة اعتماده على وسائل ا -2

 .(3)والمصالح والحاجات الفردية
 
 

                                                        

 (.081ص)العبد، نظريات االعالم وتطبيقاتها،  (1)
 (.718-710ص )مزاهرة، المرجع السابق،  (2)
 .(018ص)ظرياته، السيد، االتصال ون (3)
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إلى جانب الفروض السابقة انطلقت النظرية من محددين حتى يكتمل االعتماد بين الجمهور و 
 :(1)ووسائل االعالم

عالم المناطة بها ائف وسائل اإلتقديم خدمات مهمة للجمهور: أي تحقيق أهداف ووظ .1
 شباع حاجات الجمهور.إواألهم من ذلك هو 

 ارتفاع حدة وتيرة الصراع العسكري أو السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي. .7
 اآلثار المترتبة على اعتماد الجمهور على وسائل االعالم:

اد األفراد على وسائل يرصد ملفين ديفلير وساندرا روكيتش مجموعة اآلثار التي تتنج عن اعتم
 :عالم من خالل ثالث فئات رئيسة هياإل

 :(2)أواًل: التأثيرات المعرفية وتتضمن
يحدث الغموض نتيجة لتناقض المعلومات التي يتعرض لها الفرد، أو نقص  الغموض:  .1

المعلومات، أو عدم كفايتها لفهم معاني االحداث أو تحديد التفسيرات الممكنة والصحيحة 
حداث ال يعرف حداث، وهذا ما يحدث بالنسبة للفرد أيًضا عندما يعلم بوقوع األلهذه األ

 الحدث أو تفسيراته. مغزى 
فراد نحو القضايا عالم دوًرا مهًما في تشكيل اتجاهات األتلعب وسائل اإل تشكيل االتجاه: .7

 لدين،اسرة، وقادة وتنظيم األ السياسي،الجدلية في المجتمع مثل مشكالت البيئة والفساد 
فراد المعلومات العامة من خالل وسائل وتتشكل االتجاهات الجديدة كلما اكتسب األ

 عالم.اإل
لجمهور تجاه القضايا البارزة دون للويات و عالم بترتيب األتقوم وسائل اإل ولويات:ترتيب األ  .0

قوم الجمهور بتصنيف اهتماماته نحو هذه القضايا ويركز على المعلومات التي يغيرها، و 
 الختالفات الفردية.لمكن توظيفيها وفًقا ي
راد أفعالم في توسيع المعتقدات التي يدركها تساهم وسائل اإل اتساع المعتقدات: .8

عالم، ويتم تنظيم هذه ماكن وأشياء عديدة من وسائل اإلأيتعلمون عن الناس و  ألنهمالجمهور، 
ا يعكس االهتمامات الرئيسة سرة أو الدين أو السياسية بمالمعتقدات في فئات تنتمي إلى األ

 لألنشطة االجتماعية.
هي مجموعة معتقدات التي يشترك فيها أفراد جماعة ما ويرغبون في ترويجها  القيم: ..

عالم بدور كبير في التسامح، وتقوم وسائل اإل-المساواة و الحرية  –مانة والحفاظ عليها مثل األ
 توضيح أهمية القيم.  

                                                        

 (.69ص )المشاقبة، نظريات االتصال، (1)
 . (776-772ص)، المرجع السابق،المزاهرة (2)
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 :(1)، ومن أمثلتهاة والوجدانيةثانًيا: التأثيرات العاطفي
الباحثون أن التعرض المكثف لموضوعات العنف في وسائل  ويرى  الفتور العاطفي: .1

قات و ور العاطفي وعدم الرغبة في تقديم المساعدة لآلخرين في أتاالعالم يؤدى إلى الف
 العنف الحقيقي، الذي يتصرف الفرد تجاهه كما لو كان عنًفا تلفزيونًيا، وتشير بعض

عالم، تتناقض االستثارة الناتجة عن مشاهدة أعمال العنف في وسائل اإلالدراسات إلى أن 
 في النهاية إلى الفتور العاطفي.ي وتؤدتدريجًيا بمرور الوقت 

 والكوارثعمال العنف : التعرض المستمر للرسائل أو الدراما التلفزيونية ألالخوف والقلق .7
الباحث  ألعمال العنف في الواقع، ويرى اقع ضحايا إلى إثارة الخوف والقلق من الو  ييؤد

عالم قد يؤدي إلى إثارة الخوف والتوتر بسبب ما تقدمه إلفراد على وسائل اأن اعتماد األ
إلى تقليل    يانه قد يؤد إال ،وباء أو مرض معدي انتشارخبار عن أهذه الوسائل من 

الموجود بها، من خالل مشاعر الخوف والتوتر من انتشار هذا المرض في المنطقة 
هذا المرض والقضاء عليه  من عالم عن كيفية الوقايةالمعلومات التي تقدمها وسائل اإل

 مستقباًل.
 يجاب،اإلفراد بالسلب أو : تؤثر وسائل االعالم على معنويات األالدعم المعنوي واالغتراب .0

روح المعنوية لدى الفع فيها بأدوار اتصال رئيسة، وتر  فالمجتمعات التي تقوم وسائل االعالم
، بينما يالحظ أن اغتراب الفرد يزداد واالندماجاألفراد نتيجة زيادة الشعور الجمعي والتوحيد 

عالم معبرة عن نفسه وثقافته وانتماءاته العرقية والدينية حين ال يجد معلومات في وسائل اإل
 والسياسية.

 :(2)ثالًثا: التأثيرات السلوكية، ومن أهمها
خير عالمية، وهو الناتج األيعني قيام الفرد بعمل ما نتيجة التعرض للوسيلة اإل :التنشيط .1

المعرفية والعاطفية مثل اتخاذ مواقف سلوكية مؤيدة أو معارضة نتيجة التعرض للتأثيرات 
 عالم.المكثف لوسائل اإل

ة إلى الالمباالة والسلبي ييعني عدم النشاط وتجنب القيام بالفعل، مما يؤد الخمول: .7
واالمتناع عن المشاركة في المجتمع، ويحدث ذلك نتيجة التعرض لوسائل االعالم البالغ 
فيها، وتدفع الفرد إلى عدم المشاركة نتيجة الملل مثل عدم القيام بالتصويت في 

 االنتخابات.
 

                                                        

 (.62ص)المشاقبة، نظريات االتصال،  (1)
 .718السيد، االتصال ونظرياته، ص (2)
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 :(1)هداف التاليةعالم لتحقيق األيعتمد االفراد على وسائل اإلو 
ل التعلم والحصول على الخبرات، الفهم االجتماعي من : مثل معرفة الذات من خالالفهم .1

 خالل معرفة أشياء عن العالم أو الجماعة المحلية وتفسيرها.
ثيابك؟ وتوجيه  ن؟ وكيف تريدينقرر ماذا تشتريت مثل: أنويشمل توجيه العمل  التوجيه: .7

 تفاعلي مثل الحصول على دالالت عن كيفية التعامل مع مواقف جديدة أو صعبة.
وتشمل التسلية المنعزلة مثل: الراحة واالسترخاء، والتسلية االجتماعية مثل:  تسلية:ال .0

 سرة.الذهاب إلى السينما أو مشاهدة التلفزيون مع األ
 تطبيق النظرية في الدراسة:

عالم من أهم النظريات التي يمكن أن تفسر دور إلتعد نظرية االعتماد على وسائل ا
 لألسباباتجاهات الشباب في محافظات غزة نحو المصالحة الصحف الفلسطينية في تشكيل 

 االتية:
لديمغرافية تبًعا للمتغيرات ا الشباب لصحيفتي الدراسةفي التعرف على تأثير متابعة تفيد  .1

 التعليمي، واالجتماعي. ى : النوع، والسن، والمستو الخاصة بالجمهور، وهي
تي الدراسة للحصول يفعلى صحتفيد في معرفة مدى اعتماد الشباب في محافظات غزة  .7

على معلوماتهم عن المصالحة الفلسطينية، وكذلك معرفة الوزن النسبي الذي تقوم به 
 الدراسة في إكساب الشباب المعرفة حول المصالحة. ا صحيفت

الناجمة عن اعتماد  المعرفية والوجدانية والسلوكية تالتعرف على نوع وحجم التأثيرا .0
 .نحوها اسة واالتجاهات التي تكونتصحيفتي الدر الشباب على 

 :ومناهجها وأداتها الدراسةنوع : عاشراً 
 نوع الدراسة:  -أ

الوصفية، التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويم  بحوثهذه الدراسة لل ىتنتم
أو دراسة الحقائق ة أو موقف معين، يغلب عليه صفة التحديد، خصائص مجموعة معين

؛ بهدف من األحداث أو مجموعة من األوضاعمجموعة  الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو
   (2)الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها دون الدخول في أسبابها أو التحكم فيها.

ور الصحف الفلسطينية اليومية في تشكيل وتحليل دوتهدف هذه الدارسة معرفة ورصد 
حول وتعميمات  الحة، للوصول إلى نتائجاتجاهات شباب محافظات غزة نحو المص

 الموضوع المذكور.

                                                        

 .712مزاهرة، مرجع سابق، ص (1)
 .(101حسين: سمير، بحوث اإلعالم )ص (2)
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 المناهج المستخدمة في الدراسة:  -ب
 اره البحوث الوصفية منهجين وهما:استخدمت الباحثة في إط

يعد من أنسب المناهج مالءمة للدراسات الوصفية،  وهو منهج الدراسات المسحية: .2
رة أوصاف عن الظاها للحصول على بيانات ومعلومات و لكونه جهًدا علمًيا منظمً 

الظواهر موضوع البحث، ويستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في  ومجموعة
صرها من خالل انبعد جمع المعلومات الالزمة والكافية عنها وعن ع وضعها الراهن

، (1)، وطرق الحصول عليهاالتي تحدد نوع البيانات، ومصدرهااإلجراءات المنظمة 
 هما:وبين، لم أساتم استخدالمذكور منهج الفي إطار و 
   وتحليل االتصال بشكل منتظم  ةباعتباره أسلوًبا لدراس :أسلوب تحليل المضمون

ويأتي تحليل المضمون في  ،(2)معينةوموضوعي وكمي بغرض قياس متغيرات 
تناول الصحف الفلسطينية اليومية لقضية كيفية على  هذه الدراسة للتعرف

شكال الصحفية المستخدمة األوموضوعاتها واتجاهاتها نحوها، و  المصالحة،
 .وغيرها ،معها

 التعرف على سلوك الجمهور فيما يتعلق  وهو: مسح جمهور وسائل اإلعالم
باستقبال الرسالة اإلعالمية المنشورة أو المعروضة واستخدامه كأساس في رسم 

يأتي للتعرف على ، و (3) التحريرعالمية وتخطيط السياسة السياسات اإل
المكتسبة لدى الشباب في محافظات غزة نحو قضية  تواالتجاهاالمعارف 
 .المصالحة

في هذا المنهج إلى دراسة العالقات  الباحثون  ويسعى: منهج دراسات العالقات المتبادلة .7
بين الحقائق التي تم الحصول عليها بهدف: التعرف على األسباب التي أدت إلى 

مكن عمله لتغيير الظروف حدوث الظاهرة، والوصول إلى استنتاجات وخالصات لما ي
إطار المنهج المذكور في ، و (4)والعوامل المحيطة بالظاهرة في االتجاه اإليجابي

 أسلوبين، هما: استخدمت
 :وهي عقد مقارنات لجوانب االختالف واالتفاق بين  الدراسات السببية المقارنة

احب عدد من الظاهرات لكي يتعرف على العوامل والمتغيرات المتكررة التي تص

                                                        

 (.21ص)صحافة،عبد الحميد، بحوث ال (1)
 (.1.1ص)حسين، بحوث اإلعالم،  (2)

 (.1.9ص)المرجع السابق ،  (3)
 (.190ص)حسين المرجع السابق،  (4)
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عقد مقارنات ل هذا األسلوبالباحثة وقد استخدمت ، (1)وظروًفا معينة أحداثاً 
ا الموضوعات متي الدراسة في تناولهفيجوانب االتفاق واالختالف، بين صحل

، أشكالها، وعناصر ابرازها وغيرهاا، و ، وموضوعاتهبقضية المصالحة المتعلقة
 .هماوذلك للكشف على جوانب االتفاق واالختالف بين

 :وهي تستهدف التعرف على العالقات بين المتغيرات  الدراسات االرتباطية
 هاستخدمت ، و(2)المختلفة في الدراسة ومعرفة طبيعة هذه العالقة، ودرجة شدتها

عن  موضوعاتمن الدراسة  اصحيفت العالقة بين ما تنشره لمعرفةالباحثة 
 .انحوه و اتجاهات الشباب في محافظات غزةالمصالحة 

 الدراسة:أداتا  . 0
 ا:اعتمدت الباحثة على أداتين لجمع المعلومات والبيانات، وهم

 تحليل المضمون: ستمارةا 3/2
ع التي يقوم الباحث بإعدادها لجممجموعة من الفئات  هي أداة تشتمل على

وفق معايير محددة بما يكشف خصائص هذه المادة من المعلومات والبيانات األساسية 
 .(3)ل والمحتوى حيث الشك

ويعرفه "بيرسلون" بأنه أسلوب البحث الذي يهدف إلى الوصف الكمي 
 .(4)والموضوعي والمنهجي للمحتوى الظاهر للمحتوى الظاهر لالتصال

علًما أن ن على فئتي ماذا قيل؟ وكيف قيل؟ استمارة تحليل المضمو واشتملت 
 :تيعلى النحو اآل على عدة فئات فرعية احتوتكل فئة منهما 

 )ماذا قيل؟(: وضوعفئة الم  -
تعد الفئة األكثر استخدامًا في دراسات تحليل المضمون، وتقوم بتصنيفه وفقًا و

لموضوعاته، وتجيب عن التساؤل األساسي الخاص بالموضوع الذي تدور حوله المادة 
وسوف تستخدمها الباحثة للتعرف على أهم قضايا وموضوعات المصالحة  ،(5) اإلعالمية

 ورة على موقعي الدراسة، وقد تم تقسيمها إلى الفئات الفرعية اآلتية :المنش
 
 

                                                        

 (.190ص )حسين ، المرجع السابق، (1)
 (.199ص)حسين، المرجع السابق،  (2)
 .(7.2ص)عبد العزيز، مناهج البحث اإلعالمي األصول النظرية ومهارات التطبيق،  (3)
 .(176ص )الحميد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم، عبد (4)
 .(22( حسين ، تحليل المضمون)ص5)
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 فئة الموضوعات: .2
هي الموضوعات السياسية المختلفة المرتبطة  فئة الموضوعات السياسية: 2/2

 بالمصالحة الفلسطينية وتشتمل على:
لقاءات التي أجريت بين ال: وهي المباحثات و مباحثات ولقاءات فلسطينية 2/1/1
 صائل الفلسطينية إلتمام اتفاقية المصالحة.الف
دول األوروبية واألمم الوهي التدخالت الخارجية من قبل مواقف دولية:  2/2/0  

 المتحدة وغيرها من الدول لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وهي عبارة عن المعاهدات التي تم إبرامها بين حركتي حماس االتفاقيات:  2/2/3

 المصالحة.وفتح من أجل تحقيق 
إعادة تفعيل المجلس التشريعي للقيام بدوره الحقيقي بعد تفعيل التشريعي :  2/2/4

 .إيقافه من قبل منظمة التحرير الفلسطينية 
أن تتولى الحكومة الفلسطينية في رام الله مهامها في غزة  تمكين الحكومة: 2/2/7

 ا عن أي تدخالت.دون تدخل أي طرف، وأن تمارس صالحيتها وفق القانون وبعيدً 
إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني  االنتخابات: 2/2/1

ومحلية، تحت إشراف عربي أو دولي، مع إمكانية اتخاذ كافة التدابير لضمان 
 إجرائها في ظروف متكافئة ومواتية للجميع.

مختلفة من : هي الموضوعات التي تتناول المواقف العربية المواقف عربية 2/2/5
 المصالحة الفلسطينية.

: هي الموضوعات التي تتناول موقف موقف منظمة التحرير الفلسطينية 2/2/2
 منظمة التحرير الفلسطينية من المصالحة.

هي الموضوعات التي تتناول الموقف اإلسرائيلي من الموقف اإلسرائيلي:  2/2/2
 المصالحة الفلسطينية.

 تي لم تصنف ضمن التصنيفات السابقة.هي الموضوعات الأخرى:  2/2/22
: هي الموضوعات األمنية المرتبطة باتفاق المصالحة الفلسطينية، الموضوعات األمنية 2/0

 وتتضمن ما يأتي:
مها حركات المقاومة ذستختهي كل وسيلة مهما كان شكلها سالح المقاومة:  2/0/2

 ن فلسطين.من أجل مواجهة وصد قوات االحتالل اإلسرائيلي وإخراجها م
يقصد بها دمج األجهزة األمنية في قطاع غزة مع دمج األجهزة األمنية:  2/0/0

 األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
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حمالت التي تشنها السلطة ال: هي عبارة عن المعتقلين السياسيين 2/0/3
شنها حركة الفلسطينية بحق أفراد حركة حماس في الضفة الغربية، واالعتقاالت التي ت

 حماس بحق أنصار حركة فتح في قطاع غزة .
هي موضوعات إيقاف السلطة الفلسطينية إصدار جواز جوازات السفر:  2/0/4

 السفر الفلسطيني من الضفة الغربية لبعض األشخاص من قطاع غزة نتيجة االنقسام.
الفلسطينية  ستلم األجهزة األمنية في رام الله المعابرت: يقصد بها أن المعابر 2/0/7

 في قطاع غزة مثل معبر أيرز، ومعبر رفح البري، ومعبر كرم أبو سالم.
 وهي الموضوعات التي لم تصنف ضمن التصنيفات السابقة.أخرى:  2/0/1

: هي الموضوعات االجتماعية المرتبطة باتفاق المصالحة الموضوعات االجتماعية 2/3
 الفلسطينية.

لموضوعات التي تناولت المصالحة على هي ا المصالحة المجتمعية: 2/3/2
الصعيد االجتماعي، ومعالجة األثار التي خلفه االنقسام، وحل االنتهاكات الناجمة عن 

 الفلتان األمني بطريقة مناسبة، وتعويض المتضررين مادًيا ومعنوًيا.
إعادة هيكلة الموظفين في الوزرات الحكومية تشكيل لجان قانونية وإدارية:  2/3/0

 القانون واللوائح التنظيمية.وفق 
هي إحدى لجان المصالحة الفلسطينية التي تتألف من  لجنة الحريات العامة: 2/3/3

ممثلي الفصائل والمنظمات األهلية في قطاع غزة والضفة، وتهتم بالبحث في ملفات 
المعتقلين السياسيين، واالستدعاءات، والمقرات، والجمعيات المغلقة، وتوزيع الصحف 

 رها.وغي
هي تلك الموضوعات االجتماعية التي لم تصنف ضمن التصنيفات  أخرى: 2/3/4

 السابقة.
هي الموضوعات االقتصادية المرتبطة باتفاق المصالحة  الموضوعات االقتصادية: 2/4

 الفلسطينية، وتشمل ما يلي:
موضوعات الفقر، وسوء الحالة االقتصادية الذي ناجم عن االنقسام فقر:  2/4/2
 لحصار الذي فرض على قطاع غزة.وا
الموضوعات التي تطرقت إلى البطالة المتزايدة بسبب الحصار  بطالة: 2/4/0

 اإلسرائيلي واالنقسام الذي شهدته األراضي الفلسطينية.
هي الموضوعات التي تناولت تسوية ملف رواتب غزة رواتب الموظفين:  2/4/3

 ة.والضفة ضمن بنود اتفاق المصالحة الفلسطيني
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هي تلك الموضوعات االقتصادية التي لم تصنف ضمن التصنيفات  أخرى: 2/4/4
 السابقة.

هي الموضوعات اإلنسانية المرتبطة باتفاق المصالحة الموضوعات اإلنسانية:  2/7
 الفلسطينية، وتتضمن ما يلي:

هي الموضوعات التي تناولت أزمة المرضى ووقف أزمة المرضى:  2/7/2
 إلى الخارج. التحويالت الطبية

: هي الموضوعات التي ناقشت إغالق معبر رفح البري إغالق المعابر 2/7/0
 الحدودي لقطاع غزة ضمن بنود االتفاق.

نسانية التي لم تصنف ضمن التصنيفات إلهي تلك الموضوعات ا أخرى: 2/7/3
 السابقة.

ضع التحليل هي التي توضح التأييد أو الرفض أو الحياد في المضمون مو  :فئة االتجاه .0
 ، وتم تقسيمها إلى:(1)بالنسبة للقضايا أو الموضوعات المتضمنة فيه 

يقصد به أن اتفاق المصالحة الفلسطينية سيترك أثاًرا إيجابية على واقع إيجابي:  2/0
 الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية على الشعب الفلسطيني.

لسطينية سيترك أثاًرا سلبية على واقع يقصد به أن اتفاق المصالحة الف سلبي: 0/0
 الحياة االجتماعية واالقتصادية على الشعب الفلسطيني.

ثار الوقوف على الحياد من اتفاق المصالحة الفلسطينية، يعرض اآلمحايد:  3/0
 اإليجابية والسلبية في المادة اإلعالمية نفسها.

 :تيةفئة المصادر األولية: وتنقسم إلى الفئات اآل .3
يقصد بها المصادر الرسمية للخبر أو الموضوع شخصيات رسمية فلسطينية:  2/3 

مثل: الرئيس، ورئيس الوزراء والوزراء، وأعضاء المجلس التشريعي وجميع العاملين 
 في وزارات وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية.

يقصد بها المصادر األهلية للخبر أو الموضوع  شخصيات أهلية فلسطينية: 0/3
 ، وأعضاء المؤسسات. ل: رئيس المؤسسات األهليةمث
يقصد بها المصادر الحزبية للخبر أو الموضوع شخصيات حزبية فلسطينية: 3/3 

 مثل: رئيس الحزب، وأعضاء األحزاب، وجميع العاملين داخل الحزب السياسي.
يقصد به أن الصحفية زودت بالموضوع أو حررته شخصيات رسمية عربية:  4/3

 مصدر أولي هو مسئول عربي أو مؤسسة عربية.عن طريق 

                                                        

 (.799حسين، دراسات في مناهج البحث العلمي: بحوث اإلعالم )ص  (1)
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: يقصد بها المصادر أهلية عربية للخير أو الموضوع شخصيات أهلية عربية 7/3
 مثل: رئيس المؤسسات األهلية العربية، وأعضاء المؤسسة األهلية.

يقصد به أن الصحفية زودت بالموضوع وحررته عن شخصيات رسمية دولية:  1/3
 لي هو مسئول أو مؤسسة رسمية دولية.طريق مصدر معلومة أو 

يقصد بها المصادر األهلية الدولية للخبر أو الموضوع  شخصيات أهلية دولية: 5/3
 مثل: رئيس المؤسسات األهلية الدولية، وأعضاء المؤسسة األهلية الدولية.

 فئات السابقة.ال لم تصنف ضمن أخرى  درامصأخري:  2/3
بالكشف عن الشخص أو المجموعة أو الجهة هي الخاصة فئة المصادر الصحفية:  .4

 ، وتنقسم إلى:(1)مصدر المعلومةل
هي تلك المصادر التي تعتمد عليها الصحفية في متابعة المصادر الداخلية:  2/4

ة أو خارجها، يفاألحداث والقضايا سواء داخل حدود الدولة التي تصدر فيها الصح
 وتنقسم إلى:

الذي يقوم بتغطية مجال معين من مجاالت هو الشخص المندوب الصحفي:  2/4/2
 .(2)ة يفنشاط الصحفية داخل المدينة التي تصدر فيها الصح

: هو الذي يعمل في المؤسسة اإلعالمية بصرف النظر المراسل الصحفي 2/4/0
 .(3)دولة أخرى  عما إذا كان في نفس الدولة أو في

تعتمد عليها الصحيفة أو : وهي مصادر من خارج هيئة التحرير، مصادر خارجية 0/4
الوسيلة اإلعالمية في الحصول على األخبار والمعلومات بمقابل أو دون مقابل، وليس 

، (4) للمؤسسة أو الصحيفة أي سيطرة عليها، كونها ال تعمل لحسابها في المقام األول
 :ويتفرع منها

ألخبار هي مؤسسات تقدم خدمة إخبارية، وتعني بجمع اوكاالت األنباء: و 0/4/2
وتغطية األحداث بالصورة والكلمة والصوت، وتقوم بتوفير خدماتها اإلخبارية إلى 

 ، وتشمل وكاالت األنباء الدولية واالقليمية والمحلية(5)مختلف الوسائل اإلعالمية
هم من يكتبون للصحفية سواء بمقابل أو بدون مقابل، كاتب مصاحف:  0/4/0

 مثل كتاب المقاالت.
                                                        

 .(792حسين، دراسات في مناهج البحث العلمي: بحوث اإلعالم )(1)
 .(112ربيع، فن الخبر الصحفي: دراسة نظرية وتطبيقية )ص (2)
 .(716شلبي، الخبر الصحفي وضوابطه اإلسالمية ) (3)
 .(116نصر وعبدالرحمن ، التحرير الصحفي في عصر المعلومات :الخبر الصحفي )ص  (4)
    .(12( مصطفى ، وكاالت األنباء بين الماضي والحاضر )ص5)
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 اوهي الصحف والمجالت التي تنقل عنها صحيفتالمجالت: الصحف و  0/4/3
الدراسة موضوعات خاصة بالمصالحة، سواء كانت هذه الصحف والمجالت عربية 

 أو أجنبية.
هي المواقع التي تهتم بتغطية المصالحة الفلسطينية مواقع إلكترونية:  0/4/4

 على صعيد المحلي والعربي والدولي.
لمادة اإلعالمية التي استقت معلوماتها من أكثر : هي اأكثر من مصدر 0/4/7

 من مصدر مما سبق.
 هي المادة اإلعالمية التي لم يذكر مصدرها.لم يذكر المصدر:  0/4/1
 : وهي خالف المصادر المذكورة سابًقا.أخرى  0/4/5

: هي األساليب التي يستخدمها الكاتب الصحفي بهدف تحويل أو فئة أساليب اإلقناع .7
، ويقصد به إقناع جمهوره بأهمية تطبيق (1)اآلخرين نحو رأي معينتطويع آراء 

 المصالحة على أرض الواقع، وتنقسم إلى:
ن اإلستماالت اإلقناعية و : يوظف من خاللها الصحفيأساليب منطقية 7/2

لمخاطبة عقل المتلقي ومحاولة التأثير فيه، بالتالي تحتاج إلى حجج وبراهين وأدلة 
 :، وتنقسم إلى(2)كذيب اآلراء المضادة وإظهار سلبياتهاوأحكام منطقية مع ت

يقصد به استخدام الصحفي حجج وبراهين عقلية تقنع حجج وبراهين:  7/2/2
 القارئ بصحة مضمون النص، وتدلل على صحة المعلومات.

تعني تدعيم الصحفي للنص بأرقام وإحصائيات تصدرها إحصائيات:  7/2/0
 جهات وهيئات رسمية وأهلية.

تعني استخدام الصحفي أدلة وشواهد تقنع القارئ استشهادات وآراء:  7/2/3
 مؤيدة أو معارضة. ؤهبمضمون النص سواء كانت آرا

: إجراء مقارنة بين حالتين أو أكثر من أجل تأكيد صحة أو عدم مقارنات 7/2/4
 صحة موقف معين.

 وهي خالف األساليب السابقة. أخرى: 7/2/7
ستهدف التأثير في وجدان المتلقي وإثارة حاجاته النفسية تأساليب عاطفية:  7/0

واالجتماعية ومخاطبة حواسه بما يحقق هدف القائم باالتصال، ويعتمد هذا النوع من 
 :(1)األساليب على توظيف الشعارات والرموز واألساليب اللغوية، وتنقسم إلى

                                                        

 .خريف، االتصال االقناعي واالتصال العادي)موقع الكتروني( (1)
 .االقناعي واالتصال العادي)موقع الكتروني( خريف، االتصال (2)
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 لهم صلة بها. : هو تعظيم المصالحة والفخر بها أو باألشخاص الذينمدح 7/0/2
: تحقير كل من يقف ضد المصالحة ويحاول منع تحقيقها على أرض ذم 7/0/0

 الواقع.
الحديث عن المصالحة بطريقة تجعلها غير مجدية لتحقيق أهداف  تشكيك: 7/0/3

 الشعب الفلسطيني.
 التشكيك بمصداقية األشخاص واألحزاب الذين يقودون المصالحة. تخوين: 7/0/4
 نفي ما تم قوله واعتباره غير صحيح في إطار قلب الحقائق.تكذيب:  7/0/7
 زرع الخوف واإلرباك واالضطراب في نفس الجمهور الفلسطيني. تخويف: 7/7/1
 وهي خالف األساليب السابقة. أخرى: 7/7/5

 فئة الشكل )كيف قيل؟(:ب. 
جابة على هي مجموعة الفئات التي تصف كيفية وأسلوب تقديم أو عرض المحتوى وتهتم باإلو

 واشتملت على مجموعة من الفئات الفرعية، وذلك على النحو اآلتي:  ، (2)السؤال كيف قيل؟ 
وتستخدم للتفرقة بين األشكال الصحفية أو القوالب التي تتخذها فئة الفنون الصحفية:  .2

 ، واشتملت على مجموعة من الفئات الفرعية اآلتية:(3)المادة اإلعالمية في الصحيفة
، أو واقعة، أو فكرة قرير يضفي دقة موضوعية على حادثةوهو تبر الصحفي: الخ 2/2

تمس مصالح أكبر عدد من القراء، وتثير اهتماماتهم بقدر ما تساهم في تنمية المجتمع 
 (4)وترقيته

وال يستوعب الجوانب  ،ن يقع بين الخبر والتحقيق الصحفيوهو ف: التقرير الصحفي 2/2
وإنما يستوعب وصف  ،في الحدث فقط كما هو الشأن في الخبر الجوهرية أو الرئيسة 

الزمان والمكان واألشخاص والظروف التي ترتبط بالحدث ويسمح بإبراز اآلراء الشخصية 
 . (5)والتجارب الذاتية للمحرر كاتب التقرير 

الصحفية أو رأي بعض الكتاب  وهو فن صحفي يعبر عن رأيالمقال الصحفي:  2/3
ذين ال يعملون فيه، وهو ال يقتصر على الشرح والتفسير أو التعليق على والمفكرين ال

                                                                                                                                                               

 ..االقناعي واالتصال العادي)موقع الكتروني( خريف، االتصال (1)
 .(70البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية )ص ،( عبدالحميد 2)
 .(792: بحوث اإلعالم ) صفي مناهج البحث العلمي، دراسات حسين (3)
 .(9.)ص  أبو زيد، فن الخبر الصحفي (4)
  .(.10( المرجع السابق )ص5)
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الحدث، بل يقدم كاتبه فكرة جديدة أو رؤية شخصية تشكل في حد ذاتها قضية تشغل 
 ، ويضعها في أي شكل من أشكاله.  (1)الرأي العام

هو فن يقوم على الحوار بين الصحيفة أو الشخصية أو عدة  الحديث الصحفي: 2/4
شخصيات، بهدف الحصول على أخبار أو معلومات جديدة، أو شرح وجهة نظر معينة، 

 .(2)أو تصوير مواقف طريفة أو مسلية في حياة الشخصية
ة األخرى كالخبر، فيهو فن قد يشتمل على كافة الفنون الصح التحقيق الصحفي: 2/7

كرة أو مشكلة أو أو الحديث أو الرأي أو االستفتاء أو التحري، ويقوم على خبر أو ف
قضية يلتقطها الصحفي من المجتمع الذي يعيش فيه، ثم يقوم بجمع مادة الموضوع بما 

يتضمنه من بيانات أو معلومات أو آراء تتعلق بالموضوع، ثم يزاوج بينها وصواًل إلى 
الحل الذي يراه صالحًا لعالج المشكلة أو القضية أو الفكرة التي يطرحها التحقيق 

 .(3)الصحفي 
رف فيه المالمح المميزة لشخص عهو صورة شخصية أو بورتريه، ت الكاريكاتير: 2/1

 .(4)معين، أو يبالغ فيها بطريقة تؤدي إلى حدوث أثر مضحك لدى المتلقي
ة سواء على يفهو المكان الذي نشرت فيه المادة الصحفية في الصحفئة موقع المادة:  .0

 وتتضمن ما يأتي:الصفحة األولى أو الداخلية أو األخيرة، 
هي الموضوعات الخاصة بقضايا المصالحة الفلسطينية ونشرت على صفحة أولى:  0/2

 ة.يفالصفحة األولى في الصح
الموضوعات الخاصة بقضايا المصالحة الفلسطينية ونشرت على  صفحة داخلية: 0/0

 ة.يفالصفحات الداخلية للصح
مصالحة الفلسطينية ونشرت في هي الموضوعات الخاصة بقضايا ال صفحة أخيرة: 0/3

 ة.يفالصحفية األخيرة للصح
هي المعالجة الطباعية للمادة اإلعالمية، ويتم استخدامها لتحقيق تأثير فئة عناصر اإلبراز:   .3

، وقد تم تقسيمها (5)ضخم على القراء، وتكوين انطباع معين لديهم مرتبط بأهمية الموضوع 
 إلى ما يأتي:

                                                        

 .(126يد، فن الكتابة الصحفية )صأبو ز  (1)
 .الحديث الصحفي وتطبيقاته العمليةالدلو، فن  (2)
 .(60)ص أبو زيد، الكتابة الصحيفة (3)
 .(02تربان، سيميائية فن الكاريكاتير السياسي في الصحف الفلسطينية )ص  (4)
 .(712حسين، المرجع السابق) (5)
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وهي كلمات قليلة سهلة الفهم تحوي جوهر الموضوع تعمل فية: فئة العناوين الصح 3/2
على جذب انتباه القارئ، وتعد أحد عناصر الصفحة الرئيسة وشكلها العام مع ضرورة 
تحقيق التوازن بين مكونات الصفحة بشكل عام من حيث الحروف المستخدمة دون إهمال 

 :تنقسم العناوين إلى ما يأتيو، (1)أحجامها وألوانها 
 .(2)هو العنوان الذي يمتد على عرض الصفحة األولى بالكاملالعنوان المانشيت:  3/2/2
 .(3)هو العنوان الذي يمتد على عرض الصفحة الداخلية بالكاملالعنوان العريض:  3/2/0
هو العنوان الذي يحتل اتساًعا أقل من العنوان العريض، فهو العنوان الممتد:  3/2/3

 .(4)ين عمودين وسبعة أعمدةينشر باتساع يتراوح ب
هو العنوان الذي ينشر على عمود واحد ويكون مقاس حرفه العنوان العمودي:  3/2/4

 .(5)أكبر من مقاس حرف المتن
هي التي تزيد من تدعيم قيمة المضمون نظًرا لما تضيفه على المادة فئة الصور والرسوم:  .4

داقية، وتشير إلى زيادة االهتمام موضوع التحليل من زيادة في اإليضاح والتأكيد والمص
بالمادة موضع التحليل، فضاًل عما تعكسه الصورة أو الرسم من معان وأفكار تضاف إلى 

 وهي تنقسم إلى:  (6)القيمة الموضوعية للمضمون 
وهي من أهم عناصر اإلبراز المستخدمة في بناء الوحدات، لما لها من الصور:  2/4

قراء، ويتم إنتاجها بآلية تامة، وتتسم بتدرجاتها الظليلة قدرات تأثيرية ومعاني مهمة لل
    وتنقسم إلى :، (7)الطبيعية 

ويقصد بها الصور التي تقدم خدمة إخبارية كاملة مع الصور الخبرية:  2/4/2
 . (8)اعتمادها على كلمات قليلة لشرح المعاني غير الظاهرة في الصورة

عبر عن الشخصيات ذات : وهي الصور التي تالصور الشخصية 2/4/0
العالقة بالوحدات التحريرية المنشورة، وقد تحمل الصورة أكثر من شخصية ذات 

 .(1)عالقة بهذه الوحدات 

                                                        

 .(86( النادي ، فن اإلخراج الصحفي )1)
 .(27الدلو، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العلمية )ص  (2)
 .(20المرجع السابق نفسه )ص (3)
 .(102صالح واللبان، اإلخراج الصحفي)ص (4)

 .(102المرجع السابق، ) ((5
 .(727المرجع السابق ) حسين، (6)
 .(02( مكي اإلخراج الصحفي )ص7)
 .(86( المرجع السابق نفسه )ص8)
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ي وظيفة اإلعالم بشكل وهي الصور التي تؤد صورة موضوعية: 2/4/3
 .(2)وتقوم بتدعيم القيم اإلخبارية التي يشتمل عليها  ،مصاحب للنص

بها كافة الرسوم واألشكال التوضيحية التي استخدمتها الصحف : ويقصد الرسوم 0/4
 . ات المصالحة الفلسطينيةعيم موضوعفي تد

هي التأثيرات الطباعية غير السوداء التي تكتسبها األلوان : استخدام األلوان 3/4
 .(3)الطباعية المستخدم في بناء وحدات الصفحة

تحيط بوحدة طباعية منشورة على عمود  هي مساحات رباعية األشكال، اإلطارات: 4/4
 .(4)أو أكثر، بحيث تفصلها عن جميع الوحدات األخرى 

غير بيضاء تطبع عليها الحروف أو تفرغ أرضيات يقصد بها استخدام  األرضيات: 4/7
منها بهدف إبرازها من خالل تباينها مع غيرها من األرضيات الخاصة بالوحدات 

 .(5)الطباعية األخرى 
 ة االستقصاء:فيصح 3/0

من أكثر طرق جمع البيانات األولية شيوًعا في العلوم االجتماعية والدراسات  دعت
اإلعالمية، وفي إطار ذلك يستخدم الباحث االستقصاء المقنن للتعرف على مجموعة من 

 .(6)المعلومات واآلراء ووجهات النظر وأنماط الممارسة من مجموعة كبيرة من المبحوثين
متابعة الصحف  ،سةراهي: السمات العامة لعينة الدوحدات،  أربعةإلى  هامتقسيتم وقد  

اتجاهات الشباب نحو المصالحة ، الفلسطينية اليومية لموضوعات المصالحة والثقة بها 
، اشتملت والمعوقات ومقترحات التطويرالناجمة عنها، سلوكية المعرفية والوجدانية والوالتأثيرات 

 .نصف مغلقسؤااًل مغلًقا و 70على 
 :الدراسة وعينتها عشر: مجتمع حاديال
  :التحليلية الدراسة .2

وهي: فلسطين، والحياة في فلسطين، تصدر التي  اليومية الصحف هو مجتمع الدراسة: 1.1
  .، واالستقاللالجديدة، واأليام، والقدس

                                                                                                                                                               

 .(116لوجيا اإلخراج الصحفي)صأيديو  ،( الحسن1)
 .(1.7تأثيرات الصورة الصحفية بين النظرية والتطبيق ) ،( بهنسي 2)
 .(72واتجاهاته الحديثة)ص  الوظيفةالعسكر ، اإلخراج الصحفي: أهميته  (3)
 .(.17الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص (4)
 .(72الحديثة )ص العسكر، اإلخراج الصحفي: أهميته الوظفية واتجاهاته (5)
 .(719حسين: سمير، بحوث اإلعالم )ص  (6)
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ألصلي، ويتم كون ممثلة للمجتمع ايتم اشتقاقه، و ي: هي جزء من المجتمع الدراسة عينة 1.7
  ، وتنقسم إلى:(1)جمع البيانات من هذه العينة بهدف دراسة خصائص مجتمع الدراسة

بشكل عمدي،  تي الحياة الجديدة وفلسطينيفصح اختارت الباحثة الصحف:عينة 2.0.2
  هي: وذلك لعدة اعتبارات 

  تي الدراسة. يفاالنتماءات الفكرية واأليدلوجية للقائمين على صح اختالف أ. 
صدروهما، إذ تصدر الحياة الجديدة في الضفة تين وأماكن يفانتشار الصح  ب. 

 .الغربية، وفلسطين في قطاع غزة
 يومًيا بانتظام. انا تصدر مفتين، حيث إنهيدورية صدور الصح ـت. 
 فتي الدراسة:يالتعريف بصح

 فة الحياة الجديدة:يصح
فة يوكانت بدايتها صح ية،ة شاملة تصدر في الضفة الغربهي صحيفة يومية سياسي

فة يومية، أسسها نبيل يم إلى صح.166أغسطس  16سياسية تصدر أسبوعًيا، ثم تحولت في 
لسان حال  د، وهي تع7117الذي ترأس تحريرها حتى عام  .166عمرو وحافظ البرغوثي عام 

اسة تحريرها ا محمود أبو الهيجاء، وكان قد سبقه على رئالسلطة الفلسطينية، يرأس تحريرها حاليً 
صفحة، كما يصدر عنها العديد من المالحق  72يخلف وعارف حجاوي، وعدد صفحاتها  يحيى

ملحق )الحياة الرياضية( يصدر الثالثاء، وملحق  منها ملحق)قضايا الحياة( يصدر يوم السبت، و
) الحياة الثقافية ( يصدر يوم الخميس، لكن هذه المالحق توقف بعضها، ويظهر بعضها 

 .(2)من حين ألخر راآلخ
 ة فلسطين:يفصح

تصدر صحيفة فلسطين، اليومية السياسية الشاملة، في مدينة غزة عن شركة الوسط 
لإلعالم والنشر المساهمة المحدودة الربحية. وحصلت الصحيفة على ترخيص صدر من وزارة 

/ج، وقد صدر العدد األول من صحيفة 21/6، تحت رقم 7119-6-19االعالم بتاريخ 
يرأس مجلس إدارتها أحمد الساعاتي، وعدد و  ،7112ر(أيا)لسطين" يوم الثالث من مايو "ف

صفحة، كما يصدر عنها العديد من المالحق منها ملحق)ملف االسبوع( يصدر  07صفحاتها 
ملحق )فلسطين العائلة( يصدر  ة( يصدر يوم األربعاء، وييوم األحد، وملحق ) فلسطين الرياض

 .(3)الجمعة

                                                        

 (.6ص)العبد، بحوث االعالم والرأي العام،  (1)
 .وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، صحفية الحياة الجديدة )موقع الكتروني( (2)
 .7116-.-6مقابلة: رئيس تحرير الصحفية مفيد أبو شمالة،  (3)
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  :الزمنيةالعينة  0/0/2
ما ل نظًرا، 01/11/7112وحتى  1/11/7112تم اختيار الفترة الزمنية الواقعة ما بين 

لشعب الفلسطيني، كما شهدت هذه لوحدة الشهدته هذه الفترة من جهود مصرية وقطرية إلعادة 
عن  تأسفر ، القاهرة حول المصالحةحماس وفتح في  من المفاوضات بين حركتي الفترة جولة

فصائلية وشعبية، ناهيك عن  فعاليات وأنشطة ، إضافة إلى عدة7112تفاق عرف باسم القاهرة ا
، واعتمدت الباحثة على العينة العشوائية المنتظمة مستجداتالخر آاتسامها بالحداثة ومواكبة 

الختيار أعداد الصحف المراد دراستها، بأسلوب الدورة المتكررة) السبت من األسبوع األول، 
حد من األسبوع الثاني، واالثنين من األسبوع الثاني، والثالثاء من الثالث، واألربعاء من واأل

األسبوع الرابع، والخميس من األسبوع الخامس، والجمعة من األسبوع السادس( ولضمان البعد 
الزمني نفسه بين األيام تم اختيار المفردة األولى من العينة العشوائية، ثم ترك سبع مفردات 

( عدًدا من كل 82) لى األبعاد الزمنية ثابتة، بمعدلختيار الثامنة، بحيث تكون المفردات عوا
 .( عدًدا69صحيفة، وإجمالي )

 :الدراسة الميدانية.0
وهي هنا فئة  دراستها،دات التي يرغب الباحث في هو جميع الوح :مجتمع الدراسة 2/0

 نالذي طى، وخانيونس ورفح(في محافظات غزة الخمس )الشمال، وغزة، والوس الشباب
فرًدا وفًقا للتقديرات  80.192سنة، والبالغ عددهم حوالي  76-12تتراوح أعمارهم ما بين 

 .(1)7112اإلحصاء المركزي جهاز 
مفردة،  711اختيار عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة بواقع  تم الدراسة: عينة 0/7

مجتمع الدراسة بأعلى درجة من الدقة، وتم بأسلوب التوزيع النسبي بما يسمح بتمثيل 
 هو موضح في الجدول اآلتي: لما وفًقااختيارهم 

 (: يوضح توزيع عينة الدراسة2.2جدول)

                                                        

 .7112لإلحصاء الفلسطيني، كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي  الجهاز المركزي  (1)

 العينة التعداد المحافظة
 % ك % ك

 02 42 02.2 25122 شمال غزة
 34.7 26 34.3 242423 غزة

 24.7 29 24.7 13305 محافظة الوسطي
 22.7 37 22.5 22721 خانيونس

 12.5 25 20.0 73240 رفح
 222 200 100 437215 المجموع
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 السمات العامة لعينة الدراسة:
 ( : السمات العامة لعينة الدراسة2.0جدول )

 النسبة المئوية % العدد النوع االجتماعي
 ..1. 110 أنثى

 ..82 97 ذكر 
 222.2 022 المجموع

 %النسبة المئوية  العدد الفئة العمرية
 40 21 سنة 79إلى أقل من -77من 
 06 22 سنة 76إلى أقل من – 79من

 71 42 سنة 77إلى أقل من  -12من 
 111.1 200 المجموع

 النسبة المئوية % العدد  المؤهل العلمي
 51.5 103 بكالوريوس

 18.5 37 دبلوم 
 18 09 دراسات عليا

 12 24 ثانوية فأقل
 222.2 200 المجموع
 النسبة المئوية % العدد  الوظيفة

 32.5 65 طالب
 24 48 موظف قطاع خاص

 21 42 عاطل عن العمل
 14.5 29 موظف حكومي

 8 16 أخرى 
 222.2 200 المجموع

 النسبة المئوية % العدد  مكان السكن
 33 66 غزة

 30 60 غزةشمال 
 15.5 31 الوسطى

 11 77 خان يونس
 10.5 21 رفح

 222.2 200 المجموع
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مقابل  %..1.أن غالبية عينة الدراسة من اإلناث بنسبة  (1:7رقم )تبين من الجدول 
سنة( بنسبة  79إلى أقل من -77، غلبت عليهم الفئة العمرية من سن )من %..82الذكور 

إلى أقل  -12(، ثم )من %06سنة( بنسبة ) 79إلى أقل من -77(، تالها من سن )من 81%)
( من عينة الدراسة يحملون مؤهل بكالوريوس %..96وأن ) (،%71سنة( بنسبة ) 77من 

فأعلى، فهذا يشير إلى ارتفاع مستوى حملة الشهادات العليا بينهم، نظًرا النتشار الجامعات 
 الفلسطينية على مستوى الوطن.

نهم ال يزالون على مقاعد جاءت الوظيفة الغالبة على الشباب هي طالب أي أوقد 
(، تالها عاطل عن %78(، تالها موظف القطاع الخاص بنسبة )%07.7بنسبة ) الدراسة

(، وحصلت محافظة غزة على مكان %..18(، ثم موظف حكومي بنسبة )%71العمل بنسبة )
، (%01(، وتلتها شمال غزة بنسبة )%00السكن الذي غلب على النسبة األكبر للعينة بنسبة )

 (؟%..11ًرا رفح بنسبة )(، وأخي%11(، فخانيونس )%...1ثم الوسطي بنسبة )
 وحدات التحليل وأسلوب القياس: عشر:الثاني  

هي الشيء الذي نقوم باحتسابه، وهي أصغر عنصر من عناصر  :وحدات التحليل -1
  :وحدتين هماالباحثة في هذه الدراسة واستخدمت ، (1) أهميةتحليل المضمون وأكثرها 

 وحدة الموضوع )الفكرة(:-أ
وتكون عبارة عن وأكبر وحدات تحليل المضمون وأكثرها إفادة، هذه الوحدة أهم  عدت 

في هذه الدراسة قضية  وهي، (1)يحتوى عليها التحليلأو عبارة تتضمن الفكرة  جملة،
 المصالحة في الصحف الفلسطينية اليومية.

  الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية:-ب
 ومية لتقديم المادة اإلعالميةوهي الشكل الصحفي المستخدم في الصحف الفلسطينية الي

 ة.فيالصحفية الخاصة بموضوع المصالحة، وهي هنا جميع االشكال الصح
وهو نظام التسجيل الكمي المنتظم لوحدات المحتوى وفئاته ومتغيراته،  :القياس أسلوب -7

 ويمكن من خالله إعادة بناء المحتوي على شكل أرقام وأعداد، تساعد في الوصول إلى
، واستخدمت الباحثة (2)تسهم في التفسير واالستدالل، وتحقيق أهداف الدراسة نتائج كمية،

 مع كافة فئات تحليل المضمون.التكرار أسلوب في هذه الدراسة 
 
 

                                                        

 (..76)عمر، البحث اإلعالمي مفهومه وإجراءاته ومناهجه، ص(1)
 (.791ص )حسين، بحوث اإلعالم، (2)
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 لثالث عشر: إجراءات الصدق والثبات:ا
 إجراءات الصدق والثبات الستمارة تحليل المضمون: أ.

 إجراءات الصدق: .2
 ، ومن ثم ارتفاعقياسهاة تقيس فعاًل ما هو مراد التأكد من أن األد يقصد بالصدق

ولتحقيق ذلك قامت ، (1)النتائج، بحيث يمكن االنتقال منها إلى التعميممستوى الثقة في 
 الباحثة:

 عن تساؤالتها.  بما يحقق أهداف الدراسة، ويجبيل المضمون تصميم استمارة تحل -أ
من خالل االستعانة بالمراجع  تعريف فئات تحليل المضمون تعريفا إجرائيا واضحًا، -ب

 لعلمية ذات العالقة، أو تعريفها من وجهة نظر الباحث بأسلوب علمي ا
 تحديد أسلوب القياس الذي تم من خاللها تحويل المضمون إلى وحدات كمية.  -ت
من أساتذة اإلعالم عرض استمارة تحليل المضمون على مجموعة من المحكمين  -ث

 .*في مجال اإلعالموالخبراء 
 جريب استمارة تحليل المضمون على عينة محدودة ة قبل البدء بالتحليل. ت  -ج

 إجراءات الثبات:  .0
يعبر اختبار الثبات عن ثبات أذاة جمع المعلومات للتأكد من درجة االتساق العالية 
لها، بما يتيح قياس ما تقيسه من ظواهر بدرجة عالية من الدقة، والحصول على نتائج 

ة إذا تكرر استخدامها أكثر من مرة في جمع المعلومات، سواء من نفس متطابقة أو متشابه
 . (2)المبحوثين أو من مبحوثين آخرين، أو أجراها الباحث نفسه أو باحثون آخرون 

واستخدمت الباحثة أسلوب إعادة االختبار؛ للتأكد من مدى صحة نتائج الدراسة 
الدراسة، للتأكد من مدى  صحفيام وثباتها، عن طريق إعادة تحليل عينة عشوائية لبعض أ

 تحليل المضمون، لعينة جزئية منالمطابقة النتائج، واختارت الباحثة أن تقوم بنفسها بإعادة 
 %11.87تمثل، كل صحيفةاعداد من ( 5بواقع ) ،اعداد( 10بلغ قوامها )، العينة األصلية

 .من عينة الدراسة

                                                        

 (.121عبد الحميد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم )ص (1)
 (.011-016حسين، تحليل المضون)ص (2)

 .(1*انظر الملحق رقم )



25 
 

من أشهرها طريقة هولستي، الذي يقيس مدى بين المرمزين بأكثر من طريقة حسب الثبات يو 
الثبات في تحليل البيانات االسمية في ضوء نسب االتفاق بين المرمزين، ويتم ذلك باستخدام 

 :(1)المعادلة اآلتية 
  

2𝑛

𝑁1 + 𝑁2
=   معامل الثبات

نة العيعلى  األول ( يوًما من انتهاء التحليل1.وقامت الباحثة بإعادة االختبار بنفسها بعد )
 ، ثم قارنت بين التحليلين األول والثاني، وكانت النتائج على النحو اآلتي:المذكورة

 ووفًقا للمعادلة المذكورة كانت نتائج اختبار الثبات على النحو اآلتي:
 فلسطين:أواًل: صحيفة 

بلغ عدد موضوعات المصالحة الفلسطينية التي خضعت للدراسة فئة الموضوعات:  .1
 على النحو اآلتي: اموزعً  ( موضوعاً 18)

(، وموضوعات 8) منيةأموضوعات (، و .جاءت موضوعات سياسية ) -
 (.1(، وموضوعات اجتماعية)1(، موضوعات إنسانية)0)االقتصادية

(، جاءت 18وفي اإلعادة بلغ عدد الموضوعات التي خضعت للدراسة ) -
(، 8)اقتصادية(، موضوعات 0) موضوعات أمنية(، 8موضوعات سياسية )

 (.1(، وموضوعات اجتماعية)7ت إنسانية )موضوعا
 

 فرق بين التحليلين:بهذا تبين وجود و 
 1=8-.في موضوعات السياسية: -
 1=0-8:األمنية  في موضوعات -
 1=0-8:القتصاديةفي موضوعات  -
 1=1-7في موضوعات اإلنسانية : -
 1=1-1في موضوعات االجتماعية: -

 11=8-18وع بما مجموعه وهذا يعني وجود اتفاق بين التحليلين في فئات الموض
 :أعاله هو المذكور الثبات لمعادلة اإلحصائية الخاصة بمعاملوبالتعويض عن ا

  %83.3 = 0.833 =
2 ∗ 10

10 + 14
= 

 
 

                                                        

 (1.6زغيب، مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية في الدراسات اإلعالمية )ص ((1
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 بإتباع األسلوب نفسه والخطوات نفسها مع الفئات األخرى، جاءت النتائج على النحو اآلتي:و 
 %61.7نسبة توافق فئة االتجاه : .7
 %22.1صادر األولية: نسبة توافق فئة الم .0
 %22.8نسبة توافق فئة المصادر الصحفية:   .8
 %61.6قناع: نسبة توافق فئة أساليب اإل  ..
 %22.0نسبة توافق فئة األشكال الصحفية : .9
  %1..2نسبة توافق فئة الموقع:   .2
 %1..2نسبة توافق عناصر اإلبراز: .2
 %22.8نسبة توافق فئة العناوين:   .6
 %61.7 :فئة الصور والرسوم  .11

 :فلسطينبهذا يكون معامل الثبات في صحيفة و 
20.0+61.7+22.1+22.8+61.6+22.0+2..1+2..1+22.8+61.7  =2..9% 

11 
 :الحياة الجديدةصحيفة  :ثانًيا

 %22.8نسبة توافق الموضوعات: .1
 %1..6نسبة توافق فئة االتجاه : .7
 %26فئة المصادر األولية:  نسبة توافق .0
 %20.0: نسبة توافق فئة المصادر الصحفية  .8
 %22.7قناع:فئة أساليب اإل نسبة توافق  ..
 %20.7نسبة توافق فئة األشكال الصحفية : .9
 %22.2نسبة توافق عناصر اإلبراز: .2
 %..29نسبة توافق فئة الموقع:   .2
 %21.0نسبة توافق فئة العناوين:   .6

 %22.2فئة الصور والرسوم :  .11
 :الحياة الجديدةوبهذا يكون معامل الثبات في صحيفة 

22.8+6..1+26+20.0+22.7+20.7+22.2+29..+21.0+22.2 =2.% 
11 

 %0..2= .2+9..2وبهذا يكون معامل الثبات في صحيفتي الدراسة =
7 

 وهي نسبة مرتفعة في البحوث اإلعالمية. %0..2أي أن نسبة االتفاق بلغت 
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 إجراءات الصدق والثبات لصحيفة االستقصاء) االستبيانة(:ب. 
 :إجراءات الصدق .2

االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، شمول 
، وقد (1)ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية أخرى، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها

 بطريقتين: هاقامت الباحثة بتقنين فقرات االستبانة؛ وتم التأكيد من صدق
 الصدق من وجهة نظر المحكمين "الصدق الظاهري":  2.2

 المتخصصين المحكمين من عدًدا الباحث يختار أنهو  يقصد بصدق المحكمين
حيث تم عرض االستبانة على مجموعة  (2)الدراسة موضوع المشكلة مجال الظاهرة أو في

وقد استجابت  ، *اإلعالمفي مجال  ( من المتخصصين9من )من المحكمين تألفت 
وتعديل في ضوء  من حذف وإضافة بإجراء ما يلزم تالباحثة آلراء المحكمين، وقام

 (.0رقم )انظر الملحق -المقترحات المقدمة، حتى خرجت االستبانة في صورتها النهائية 
 :صدق االستبانة 2.0

 Internal Validityاالتساق الداخلي  2.0.2
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع 

هذه الفقرة، وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لالستبانة المجال الذي تنتمي إلية 
وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة 

 والدرجة الكلية للمجال نفسه.
( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال والدرجة 1.0يوضح جدول )

 .1.1معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية الكلية للمجال، والذي يبين أن 
≥α   .وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه 

 (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال والدرجة الكلية للمجال2.3جدول )

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 (Sig). 
والثقة بهامتابعة الصحف الفلسطينية   

 0.000 0.725 درجة متابعة جهود المصالحة في الصحف الفلسطينية  .1
 0.000 0.626 مدى مصداقية المعلومات المنشورة عن المصالحة   .7

                                                        

 .(126عبيدات وعدس وآخرون، البحث العلمي ومفهومه، وأدواته، وأساليبه) (1)
 .(112الجرجاوي، القواعد المنهجية التربوية لبناء االستبيان)ص (2)

 .(1*انظر: الملحق رقم )
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 الفقرة م
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 (Sig). 
 0.000 1.276 درجة الثقة في المعلومات المنشورة في الصحف الفلسطينية عن المصالحة  .0

 االتجاه نحو المصالحة الفلسطينية
 0.000 0.763 يات ترتيب البيت الداخلي الفلسطينيتعد من أولو  .1
 0.000 0.811 اإلسرائيلي.-تحقيقها يسهم في تقدم المسار الفلسطيني .7
 0.000 0.795 إنجازها يعزز االستقرار السياسي واالجتماعي الفلسطيني  .0
 0.000 0.805 تسهم في رص الصف الوطني الفلسطيني  .8
 0.000 0.778 ت االستيطانية اإلسرائيلية بالضفة الغربية.تساعد على التصدي لحمال ..
 0.000 0.697 تسهم في حل المشاكل المختلفة في قطاع غزة. .9

 التأثيرات المعرفية
 0.000 0.785 زادت معرفتي بقضية وموضوعات المصالحة الفلسطينية .1
 0.000 0.820 لحةاكتسب  من خاللها معرفة واسعة حول اللقاءات المتعلقة بالمصا .7
 0.000 0.785 تعرفت منها على مبادرات األحزاب الفلسطينية إلتمام المصالحة .0
 0.000 0.713 زادت من ثقافتي بموضوعات المصالحة الفلسطينية .8

.. 
قدمت لي تفسيرات واضحة عن العراقيل التي تحول دون تحقيق المصالحة 

 0.000 0.890 الفلسطينية.

دانيةالتأثيرات الوج  
 0.000 0.847 زادت من شعوري ضرورة تحقيق المصالحة .1
 0.000 0.853 زادت من كراهيتي لألحزاب الفلسطينية .7
 0.000 0.819 دعمت شعوري بالمسؤولية نحو إتمام المصالحة .0

8. 
حماس وفتح إلتمام ا تعرفت على االتفاقيات العربية والدولية التي وقعتها حركت

 0.000 0.633 المصالحة

 التأثيرات السلوكية
 0.000 0.764 غيرت سلوكي اتجاه القادة الفلسطينية .1
 0.000 0.854 زادت من مشاركتي في المسيرات الداعمة للمصالحة الفلسطينية .7
 0.000 0.835 شجعت حضوري فعاليات تتصل بالمصالحة الفلسطينية .0
 0.000 0.821 ة الفلسطينيةكتبت عدًدا من المنشورات التي تدعم المصالح .8
 0.000 0.847 شاركت في الندوات وورش العمل المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية ..
 .α ≤ .1.1االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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 Structure Validityالصدق البنائي  2.0.0
ف التي يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهدا

تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة بالدرجة الكلية 
( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة 1.8لفقرات االستبانة. يبين جدول )

لما  وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه α ≤ .1.1دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 
 وضعت لقياسه.

 (: معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة2.4جدول )

معامل بيرسون  المجال
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000 0.740 متابعة الصحف الفلسطينية والثقة به

 0.000 0.755 االتجاه نحو المصالحة الفلسطينية

 0.000 0.865 أثيرات المعرفيةالت

 0.000 0.876 التأثيرات الوجدانية
 0.000 0.878 التأثيرات السلوكية

 0.000 0.822 أمام تنمية الصحافة االستقصائية االتحديات التي تقف عائقً 
 .α  ≤ .1.1عند مستوى داللة  االرتباط دال إحصائي *            

 : Reliability. ثبات االستبانة 0 
 مرات عدة تطبيقها أعيد إذا النتائج االستبانة نفس تعطي يقصد بثبات االستبانة هو أن

متتالية، ويقصد به أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها، 
 . (1)أو ما هي درجة اتساقه، وانسجامه، واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة

 تحققت الباحثة من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ وقد 
Cronbach's Alpha Coefficient  ومعامل التجزئة النصفية بحساب معامل االرتباط بين ،

الفقرات الفردية والزوجية وتصحيحه باستخدام معامل سبيرمان براون المصحح وكانت النتائج كما 
 (...1هي مبينة في جدول )

 
 
 
 

                                                        

 .(62التربوية لبناء االستبيان)ص لجرجاوي، القواعد المنهجية (1)
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 (:  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة2.7جدول )

معامل ألفا  المجال
 كرونباخ

 معامل التصحيح معامل االرتباط

 0.838 0.721 1.278 امتابعة الصحف الفلسطينية والثقة به
 0.769 0.625 0.785 االتجاه نحو المصالحة الفلسطينية

 0.833 0.714 0.822 التأثيرات المعرفية
 0.817 0.691 0.764 ثيرات الوجدانيةالتأ

 0.833 0.714 0.829 التأثيرات السلوكية
 0.859 0.753 0.852 الدرجة الكلية لالستبانة 

أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال  تشير بيانات الجدول السابق 
(، 1.2.7(، بينما بلغت لجميع فقرات االستبانة )0.829، 0.724)حيث تتراوح بين 

  وهذا يعنى أن الثبات مرتفع، كما أن معامل االرتباط المصحح مرتفع ودال إحصائيًا.
( قابلة للتوزيع. 0وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق )

استبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة من صدق وثبات  تتأكد وتكون الباحثة قد
ا لتحليل النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار بصحة االستبانة وصالحيته

 فرضياتها.
 :المستخدمة في الدراسة اإلحصائيةالرابع عشر: األساليب  

التحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من 
 statisticalاألساليب اإلحصائية المناسبة، من خالل برنامج التحليل اإلحصائي 

Package)SPSS ) for the Social Sciences،)  وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية
 اآلتية:
 (: لوصف عينة الدراسةFrequencies  &Percentagesالنسب المنوية والتكرارات ) .1
 المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي واالنحراف المعياري  .7
 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة Cronbach ' s Alphaاختبار الفا كرونباخ )  .0
( لقياس درجة االرتباط Pearson Correlation coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .8

يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين، وقد استخدمه لحساب االتساق 
 . الداخلي والصدق البنائي لالستبانة، وكذلك لدراسة العالقة بين المجاالت

( لمعرفة ما إذا كان  Independent samplest testاختبار العينين المستقلتين )  ..
 .هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين مستقلتين
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( لمعرفة ما إذا One Way Analysis of Variance. اختبار تحليل التباين األحادي) 9 
 ات أو أكثر من البيانات.كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموع

 . طريقة هولستي لحساب معامل الثبات.2
 عشر: المفاهيم األساسية للدراسة:خامس ال

: هي الصحف الفلسطينية التي تصدر بصورة يومية في الصحف الفلسطينية اليومية .1
الحياة الجديدة  اتيفداخل فلسطين، وهي هنا صح الضفة الغربية وقطاع غزة وتوزع

 .وفلسطين
ميل مؤيد أو مناهض إزاء موضوع أو موضوعات معينة، وهو حالة من : هو جاهاتاالت .7

خالل التجارب والخبرات السابقة التي مر بها  من االستعداد العقلي والعصبي تكونت
 .(1)اإلنسان، ويشكل طبًقا لها استجابته لكل ما حوله من موضوعات ومواقف

، وفًقا للجهاز المركزي عاًما 76-12بين  ما ة أعمارهمالواقعالشباب : هي فئة الشباب .0
 .(2)يالفلسطينلإلحصاء 

: يقصد بها المصالحة بين حركتي فتح وحماس، التي جاءت الدعوة إليها بعد المصالحة  .8
، وتتضمن م، التي تسببت في حدوث االنقسام الفلسطيني7112حزيران  18أحداث 

االنتخابات، والحكومة، واألمن، المصالحة عدة ملفات وهي منظمة التحرير الفلسطينية، و 
والحريات العامة، والمصالحة االجتماعية، وقاد جوالت المصالحة العديد من الدول 

 .العربية مثل قطر، السعودية، مصر، واليمن
 :عشر: تقسيم الدراسة سادسال

ر العـام للدراسـة اإلطـابعنـوان فصـول، الفصـل األول ثالثـة مقدمـة و تنقسم هذه الدراسة إلـى 
الدراســة تهــا ى المشــكلة ومشــكلة الدراســة وأهميأهــم الدراســات الســابقة واالســتدالل علــ علــى لتمويشــ

واإلطار النظري للدراسة، ونوع الدراسة ومنهجهـا وأداتهـا،  وفروضها وحدودها، وأهدافها وتساؤالتها،
ـــــلو  ومجتمـــــع الدراســـــة وعينتهـــــا، وإجـــــراءات الصـــــدق والثبـــــات،  القيـــــاس، وأســـــلوب وحـــــدات التحلي

أمـا الفصـل  ،ها، وتقسـيمللدراسـة والمفاهيم األساسـية ألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة،وا
علـى مبحثـين، األول يتنـاول المصـالحة شمل الثاني فهو بعنوان الصحافة والمصالحة الفلسطينية وي

 : االتفاقيـــــات والمواقــــــفالفلســـــطينية، والثـــــاني دور الصــــــحافة فـــــي تعزيــــــز المصـــــالحة الفلســــــطينية

                                                        

ثروت، دور البرامج الحوارية في التلفزيون المصري في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو التعديالت الدستورية،  (1)
 .2ص
الجهاز المركز لإلحصاء الفلسطيني، أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للشباب،  ((2

 .)موقع الكتروني(
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أربعـة ومناقشـتها وبـه والميدانيـة  ، أما الفصل الثالث فهو بعنوان نتائج الدراسة التحليلية  والمعيقات
الســمات العامــة لمحتــوى قضــايا المصــالحة الفلســطينية فــي صــحيفتي الدراســة  األول مباحــث هــي:
راســـة الثـــاني الســـمات العامـــة لشـــكل قضـــايا المصـــالحة الفلســـطينية فـــي صـــحيفتي الد ومناقشـــتها، و

ومناقشــتها، و الثالــث اتجاهــات الشــباب نحــو قضــايا المصــالحة الفلســطينية فــي صــحيفتي الدراســة 
ثــم خاتمــة الدراســة وتشــتمل علــى ومناقشــتها، والرابــع اختبــار فــروض الدراســة الميدانيــة ومناقشــتها، 

 أهم النتائج والتوصيات وقائمة المراجع ومالحق الدراسة.
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الصحافة والمصالحة  :لفصل الثانيا
 الفلسطينية
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 الصحافة والمصالحة الفلسطينية: الفصل الثاني
 يتضمن هذا الفصل أهم مبادرات المصالحة الفلسطينية واالتفاقيات وهي:

م، 7112م، مبادرة الجبهة الشعبية والمبادرةالوطنية7112مبادرة رجال األعمال الفلسطينيين 
ة إعالن صنعاء نيم ، والمبادرة اليم7112م، واتفاق مكة 7112جبهة الديمقراطية مبادرة ال

وبنودها، وإعالن  7111م وملفاتها،  واتفاق القاهرة7116م، والورقة المصرية 7112
م وبنوده، واتفاق 7118وبنوده، واتفاق الشاطئ  7110وبنوده، واتفاق القاهرة  7117الدوحة

المواقف الداخلية والخارجية من المصالحة الفلسطينية والمعيقات م ومراحلها، و 7112المصالحة 
التي تعترض طريقها، وسبل التوصل إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية، و دور الصحافة في 
تعزيز المصالحة الفلسطينية، ومحددات الخطاب اإلعالمي ، ومتطلبات نجاح اإلعالم لتحقيق 

التي تحول دون قيام وسائل االعالم بدورها اتجاه  المصالحة الفلسطينية، وأبرز المعوقات
المصالحة، و مقترحات النضاج برنامج إعالمي لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وقد تم تقسيمه 

 إلى مبحثين على النحو اآلتي: 
 المبحث األول: المصالحة الفلسطينية: االتفاقيات والمواقف والمعوقات.

 عزيز المصالحة الفلسطينية.المبحث الثاني: دور الصحافة في ت
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 المصالحة الفلسطينية: االتفاقيات والمواقف والمعوقات. المبحث األول:
تستهدف الدراسة في هذا المبحث التعرف على المصالحة الفلسطينية، والمبادرات الفلسطينية 

 ةها، وتم تقسيمه إلى ثالثوالعربية   والدولية التي تسعي إلى تحقيقها، والملفات التي تشتمل علي
مطالب حيث يتناول األول االنقسام الفلسطيني وتداعياته، ويتحدث الثاني عن مبادرات 
المصالحة الفلسطينية والعربية والدولية والملفات التي تضمنتها والمطلب الثالث يتحدث عن 

 مواقف الداخلية والخارجية ومعوقاتها، وسبل إنجازها.
 سام الفلسطيني:المطلب األول: االنق

تهدف الدراسة في هذا المطلب إلى التعرف على االنقسام الفلسطيني وتداعياته، 
 والمعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذ المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع.

يسود انقسام حاد على الساحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس"، منذ الرابع عشر 
، في أعقاب سيطرة "حماس" على قطاع غزة، وما تبع ذلك من 7112من يونيو/ حزيران 

تشكيل حكومتين؛ األولى تديرها "حماس" في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها 
 .السلطة الفلسطينية التي يترأسها الرئيس محمود عباس

لسطينية وشاركت حركة حماس للمرة األولى في تاريخها في االنتخابات التشريعية الف
، وحصلت على غالبية فيها فاقت الـ 7119)البرلمانية( التي جرت في يناير/ كانون الثاني 

ل صدمة لحركة فتح. 91%  وهو ما شك 
وبعد فوزها في االنتخابات، بدأت حماس مساعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إال أن 

ا إلى االنفراد في جميع الفصائل الفلسطينية رفضت مشاركة حماس في الحكومة، ما دفعه
 في الحركة إسماعيل هنية رئاستها.تشكيل الحكومة، وتولي القيادي 

وعقب تسلم حكومة حماس الحكم، لم تنَصع األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية 
لوزير الداخلية في ذلك الوقت سعيد صيام، فشكل جهازًا أمنيًا جديدًا في قطاع غزة أطلق عليه 

التنفيذية"، فزادت حدة التوتر بين حركتي حماس وفتح، واندلعت اشتباكات دامية بين اسم "القوة 
 .(1)الطرفين في أنحاء القطاع، من دون أن ينجح أي من الفصائل في إيقافها

وتفاقمت حدة االشتباكات عقب دعوة الرئيس محمود عباس إلى إجراء انتخابات جديدة 
 وج من األزمة.لفلسطيني كحل  للخر للمجلس التشريعي ا

وعلى أثر االشتباكات، أطلقت الجهات الفلسطينية والعربية والدولية مبادرات للمصالحة 
والوفاق، إال أنها لم تسفر عن شيء ألسباب مختلفة، أهمها عدم االتفاق على برنامج وطني 
مشترك في التعامل مع القضية الفلسطينية، وهذا ما دفع حركة حماس إلى حسم قطاع غزة، 

                                                        

 .، )موقع إلكتروني(7112العربي، االنقسام الفلسطيني (1)
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أصبحت هناك حكومتان واحدة في رام والثانية في غزة، وهو ما أصاب المجتمع الفلسطيني ف
 بشرخ كبير، وانقسام سياسي وجغرافي واقتصادي وغيره.

سلبية على مجمل القضية  اولقد مل الشعب الفلسطيني من االنقسام؛ ألن له آثارً 
سية والتنظيمات الفلسطينية، الفلسطينية ودخلت االنقسامات إلى فكر وممارسة النخب السيا

وانتقلت إلى عامة الشعب الذي تأثر بها في األراضي الفلسطينية وفي الشتات، ويرى بعضهم 
أن عمق االنقسام قد وصل خالل السنوات الماضية، إلى مستوى يصعب حله ووقفه، إال إذا 

ة، ألن تحمل جميع الفلسطينيين مسؤوليتهم في الضغط على من يقف ضد تحقيق المصالح
 .(1) نحو مدمر على القضية الفلسطينية ومستقبلهاباستمرار الخالفات يؤثر 

 المطلب الثاني: أهم مبادرات المصالحة الفلسطينية:
ستهدف هذا المطلب التعرف على مبادرات المصالحة الفلسطينية من خالل تناول ي

س والفصائل الفلسطينية المبادرات والمذكرات التي قدمتها السلطة الفلسطينية وحكومة حما
 ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك على النحو اآلتي:

 مبادرة رجال األعمال الفلسطينيين لتحقيق المصالحة: .2
م 7112تموز/يوليو  2تقدم مجموعة من رجال االعمال الفلسطينيين بالخارج بتاريخ      

لحل األزمة، واعتماد الحوار بمبادرة في محاولة منهم لتقريب الفجوة بين فتح وحماس ووصواًل 
الفلسطيني الفلسطيني لحل اإلشكاليات بعيًدا عن استخدام القوة العسكرية، وتضمنت المبادرة 

 :(2)البنود اآلتية
تسليم مقرات األجهزة األمنية بكل محتوياتها للسيد الرئيس محمود عباس عن طريق   1.1

 الطرف المصري الوسيط.
 إعادة هيكلة األجهزة األمنية. 1.7
شكيل لجنة وطنية لتقدير الخسائر الناجمة عن االنقسام، وتعويض المتضررين حسب ت 1.0

 القانون.
أن يتولى السيد الرئيس محمود عباس المسئولية عن جهاز األمن الوطني، والمخابرات،  1.8

 وحرس الرئاسة، ويتولى حرس الرئيس المسئولية عن معبر رفح ومعبر بيت حانون.
 لم لحركة المواطنين. رفض اعتماد معبر كرم أبو سا ..1
االتفاق بين رئيس السلطة وحركة حماس على صالحيات وزير الداخلية بحضور  1.9

 الطرف المصري.

                                                        

 قاومة والتسوية) موقع إلكتروني(.نوفل، المصالحة الفلسطينية بين تحديد األولويات وضبط مسارات الم (1)
 .فارس، مبادرة لرجال األعمال الفلسطينيين لحل أزمة غزة بوساطة مصرية )موقع الكتروني( (2)
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 دمج القوة التنفيذية ضمن األجهزة األمنية. 1.2
 تشكيل حكومة تكنوقراط إلدارة شئون البالد حتى موعد االنتخابات الذي سيتفق عليه. 1.2

 نية:مبادرة الجبهة الشعبية والمبادرة الوط .0
م لوقف 7112تموز/ يوليو 11اقترحت الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية مبادرة بتاريخ        

سبيل الوحيد للتوصل إلى توافق، وتضمنت الالصراع بين حركتي حماس وفتح، وأن الحوار هو 
 :(1)المبادرة البنود اآلتية

مي المتبادل عبر الوقف الفوري لكافة أشكال التعبئة الداخلية، والتحريض اإلعال 7.1
 وسائل اإلعالم، بما يوفر المناخ إلنجاح الحوار الوطني الشامل.

التراجع عن نتائج " الحسم العسكري" الذي نفذته حماس في غزة، وحل الحكومة  7.7
القائمة في القطاع وحكومة الطوارئ في الضفة الغربية، والتراجع عن كافة اإلجراءات 

 منفردة التي تم اتخاذها في الضفة وقطاع غزة.اإلدارية واألمنية واالحادية وال
وفاق الوطني، وتكوين التشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنًيا على أساس وثيقة    7.0

ذات سقف زمني متفق عليها، وإعادة األمور إلى طبيعتها، وإصالح األجهزة األمنية 
 وإعادة بنائها على أسس مهنية، ونزع الصفة الحزبية عنها.

مين الوفاق الوطني واالحتكام للشعب باعتباره مصدر السلطات، وتوفير الظروف تأ   7.8
السليمة إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة على أساس نظام التمثيل النسبي 

 الكامل باعتبار ذلك يمثل المخرج الديموقراطي.
م لتقوم .711عام المباشرة الفورية لعمل اللجنة العليا التي أقر تشكليها حوار القاهرة  ..7

بدورها كهيئة للحوار اإلشراف على تنفيذ إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على 
أسس ديموقراطية، وتعجيل البدء بإجراء انتخابات حرة للمجلس الوطني الفلسطيني 
الجديد داخل الوطن، وفي الشتات، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وتفعيل مشاركة 

 .ات في النضال، وحماية المشروع الوطنيفلسطيني الشت
 مبادرة الجبهة الديمقراطية: .3

م من خالله 2007تموز/ يوليو  11عقدت الجبهة الديمقراطية مؤتمًرا صحفًيا بتاريخ 
أصدرت بيانًا يتضمن المبادرة التي طرحتها لتحقيق المصالحة، ونصت المبادرة على 

 :(2)البنود اآلتية
 ي الذي شكل انقالبًا على الديمقراطية.التراجع عن الحسم العسكر  0.1

                                                        

 .بادرة للخالص الوطني )موقع الكتروني(الجبهة الشعبية، م (1)
 .(7ص)م،2008م وحتى يونيو 2007الشيخ خليل، مبادرات المصالحة الفلسطينية منذ أحداث يونيو (2)
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        تشكيل حكومة انتقالية بداًل من الحكومة الثانية عشرة التي شكلها السيد  0.7
 الرئيس، بحيث يتم تشكيلها من شخصيات مستقلة متوافق عليها.

االحتكام للشعب من جديد، ولكن على أساس قانون يعتمد نظام التمثيل النسبي  0.0
 الكامل.

طوير منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب تفعيل وت  0.8
الفلسطيني وعنوان الشرعية الفلسطينية، استنادًا إلى إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق 

 . الوطني، وإعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية ائتالفية
 مذكرة حركة حماس لحل أزمة االنقسام الفلسطيني: .8

م رؤيتها لحل أزمة االنقسام 7112كانون ثاني/ يناير  9تاريخ قدمت حركة حماس ب
الفلسطيني تستند إلى أن االنقسام يضر بالمصالح الوطنية والعربية واإلسالمية، ويخدم فقط 

 :(1)االحتالل اإلسرائيلي، واشتملت المذكرة على البنود اآلتية
 وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة. 8.1
 .يني في الضفة الغربية وقطاع غزةوحدة النظام السياسي الفلسط 8.7
 احترام الخيار الديموقراطي. 8.0
 احترام الشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها. 8.8
 احترام القانون األساسي. ..8
 إعادة بناء األجهزة األمنية على أسس وطنية ومهنية. 8.9
 إقامة حكومة توافق وطني. 8.2
اتفاق مكة م، و 7119م، ووثيقة الوفاق الوطني .711االلتزام باتفاق القاهرة  8.2

 م.7112
 التمسك بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل. 8.6

 إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيلها. 8.11
تعتبر المبادرة أن الخطوة األولى لحل األزمة تتمثل في تشكيل لجنيتن إحداهما   8.11

مختصة بترتيب الوضع األمني، واألخرى مختصة بترتيب األوضاع اإلدارية داخل 
 لوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.ا

تحتوي المبادرة على مجموعة المبادئ العامة هي: وحدة األراضي الفلسطينية،     8.17
وأن التناقض الرئيس هو مع االحتالل، وأن الشعب الفلسطيني الزال يعيش مرحلة 

 تحرر وطني. 

                                                        

  (.07ص)،7112الستراتيجي الفلسطيني لسنة صالح، التقرير ا (1)
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إلى الحد المطلوب من وجهة تري الباحثة: أن هذه المبادرات الفلسطينية لم تكن منصفة        
حيث كانت تصب بمصلحة طرف على حساب اآلخر، بهدف إخضاع -الصراع  نظر طرفي

 وتحقيق أجندات حزبية فئوية.
 المطلب الثالث: أهم المبادرات العربية للمصالحة الفلسطينية:

تستهدف الدراسة في هذا المطلب التعرف على المبادرات العربية لتحقيق المصالحة 
لسطينية، وتتضمن المبادرات العربية خالل المدة الزمنية للدراسة، وهي: المبادرة اليمنية التي الف

، ولقاءات دمشق 7116عرفت باسم "إعالن صنعاء"، وروقة المصالحة المصرية األولى عام 
م  التي جري التوقيع عليها في القاهرة بتاريخ 7111م، وروقة المصالحة المصرية الثانية 7111

شباط/ فبراير .، و إعالن الدوحة الذي جرى التوقيع عليه في الدوحة بتاريخ 7117ار/ مايو آي8
م، واتفاق الشاطئ الذ  7118، واتفاق القاهرة الذى جرى التوقيع عليه في القاهرة عام 7117

،  7119-.711م، و اتفاقية المصالحة 7118يناير/ كانون الثاني  2جرى توقيعه بتاريخ 
، وذلك على النحو 7112أكتوبر/ تشرين أول  17الحة التي تم توقيعه  في القاهرة واتفاق المص

 اآلتي:
 :0225اتفاق مكة  أواًل:

بمكة المكرمة وبرعاية ملك السعودية  7112فبراير/شباط  2وق عت فتح وحماس في 
ل آنذاك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، على اتفاق مصالحة يقضي بإيقاف أعمال االقتتا

 :(1)الداخلي في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتتضمن المبادرة على البنود االتية
: أكد االتفاق على تحريم دم الفلسطيني، واتخاذ كافة اإلجراءات والترتيبات، التي والً أ

تحول دون إراقته مع التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية، كأساس للصمود الوطني 
ل، وتحقيق األهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة والتصدي لالحتال

 .الحوار كأساس وحيد لحل الخالفات السياسية في الساحة الفلسطينية
االتفاق وبصورة نهائية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وفق اتفاق  ثانيًا:

 .جراءات الدستورية لتشكيلهاتفصيلي معتمد بين الطرفين، والشروع العاجل في اتخاذ اإل
المضي قدما في إجراءات تفعيل وتطوير وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية،  ثالثا:

 .وتسريع إجراءات عمل اللجنة التحضيرية، استنادًا لتفاهمات القاهرة ودمشق
 تأكيد مبدأ الشراكة السياسية على أساس القوانين المعمول بها في السلطة الوطنية : رابعاً 

 .الفلسطينية، وعلى قاعدة التعددية السياسية، وفق اتفاق معتمد بين الطرفين
 

                                                        

 بين فتح وحماس )موقع الكتروني(. البوابة، نص اتفاق مكة للمصالحة ((1
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 :ة "إعالن صنعاء"نيثانًيا: المبادرة اليم
طرح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مبادرة لحل االنقسام الفلسطيني، في 

 عباس.م، وقد لقيت ترحيبًا من حماس، ولكنها لم تلق استجابة من طرف الرئيس 2007/8/9
م زار الرئيس عباس اليمن، والتقي الرئيس علي عبد الله صالح، حيث 2008وفي 

تم إضافة بند جديد للمبادرة اليمنية يتضمن أهم شروط أبو مازن للحوار، وأصبح هو البند 
األول، الذي نص على " العودة باألوضاع في غزة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 

مت به منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات مبكرة م والتقيد بما التز 2007/6/13
 .(1) رئاسية ومجلس تشريعي

وظهر الخالف حول التفسير على الفور، في حين قالت فتح على حماس أن تتخلى 
 عن سيطرتها على غزة أوال وطالبت حماس بإعادة حكومة الوحدة بقيادة حماس أيضا.

كتي حماس وفتح في العاصمة صنعاء وجرى توقيع المبادرة اليمنية بين حر 
 :(2)م، وتتضمن المبادرة اليمنية البنود اآلتية71/01/7112
م، وإجراء 7112/ 18/9العودة باألوضاع في غزة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ  .1

 انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة. 
م، 7112م، اتفاق المكة .711استئناف الحوار الوطني على قاعدة اتفاق القاهرة  .7

 على أساس أن الشعب الفلسطيني كل  ال يتجزأ.
 احترام الدستور والقانون الفلسطيني وااللتزام به من قبل الجميع. .0
 إعادة بناء األجهزة األمنية على أسس وطنية. .8
تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتالفية تمثل فيها كل الفصائل بحسب ثقلها في  ..

 المجلس التشريعي.
لسعودية، وسوريا، واألردن، واليمن، مهمتها تنفيذ ما تشكل لجنة من: مصر، وا .9

 سبق.
كومة حتشكيل المؤسسات الفلسطينية دون تمييز فصائلي، وتخضع السلطة العليا و  .2

 الوحدة الوطنية.
 م:0222ثالًثا: الورقة المصرية للمصالحة الوطنية الفلسطينية 

طينية في القاهرة انطلقت الجولة األولى للحوار الوطني لتحقيق المصالحة الفلس
م، تحت رعاية الرئيس محمد حسني مبارك، اتسمت 7116شباط/ فبراير  79بتاريخ 

                                                        

 (.10م )ص 2008-2017لح، تطورت ملف الحوار والمصالحة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني صا (1) 
 .فتح وحماس توقعان " إعالن صنعاء" للمصالحة ،)موقع الكتروني( (2)
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بالشفافية والمصارحة، والتعمق في مناقشة كافة قضايا العمل الوطني بعقل مفتوح وإرادة 
سياسية، رغبة حقيقية في إنهاء االنقسام السياسي والجغرافي والنفسي الذي أضفى سلبياته 

فة أرجاء الوطن الفلسطيني، وشارك فيها ثالثة عشر فصياًل، ودعي إليها عدد من على كا
 .(1)المستقلين وممثلي النقابات

وتأكيدًا للتوجه الحقيقي نحو الوفاق والمصالحة، والتغلب على المعوقات التي تحول 
ينية دون إعادة وحدة الوطن والشعب، فقد اتفقت كافة الفصائل والتنظيمات والقوى الفلسط

على إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني إلى غير رجعة، وحددت كافة المبادئ واألسس الالزمة 
لتنفيذ متطلبات ذلك، وتوافقت على حلول للقضايا التي مثلت جوهر الخالف واالنقسام، 
وأصبحت هذه الحلول هي النبراس الذي شكل القاعدة الرئيسة لتوقيع اتفاقية الوفاق الوطني 

ي في القاهرة، على أن يتم االنطالق منها إلى آفاق التنفيذ لتنصهر فيها كل الفلسطين
 .الخالفات، وتتآلف معها كل اإلرادات، ويتحرك الجميع يدًا بيد لبناء الوطن الفلسطيني،

 :(2)وحملت هذه الورقة بعض البنود الهمة التي اتفق الجانبان على تنفيذها وهي 
 منظمة التحرير الفلسطينية:  -2

عيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تف
، وكما ورد في الفقرة .711تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقًا التفاق القاهرة مارس

فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير  7119الثانية من وثيقة الوفاق الوطني يونيو 
لقوى والفصائل إليها وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة الفلسطينية وانضمام كل ا

التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب  الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، بما 
يتالءم مع التغيرات على الساحة الفلسطينية، وبما يعزز قدرة منظمة التحرير على الدفاع 

ية في الدوائر والمحافل والمجاالت الدولية واإلقليمية عن حقوقه الوطنية والسياسية واإلنسان
 كافة.

 االنتخابات: -7
جرى االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة يوم تُ 

في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ويلتزم  7111حزيران/يونيو 72االثنين الموافق 
تخابات المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الجميع بذلك، وبموجب الورقة تجرى ان

الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجري االنتخابات التشريعية على أساس النظام 
دائرة انتخابية، إحدى عشرة دائرة في الضفة  19المختلط ، وتم تقسيم الضفة وقطاع غزة إلى 

                                                        

 خلوف، تفاصيل اتفاق المصالحة وما تضمنه من تفاهمات )موقع الكتروني(. (1)
 .(06-02، )ص  7111صالح، التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة (2)
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دولي، مع إمكانية اتخاذ كافة التدابير الغربية وخمس دوائر في غزة، تحت إشراف عربي و 
لضمان إجرائها في ظروف متكافئة ومواتية للجميع، وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية 
في الضفة الغربية والقطاع، و تهيئة األجواء الالزمة لتسهيل وإنجاح االنتخابات الرئاسية 

ات المشاركة في الحوار لضمان والتشريعية، و توقيع ميثاق شرف بين جميع القوى والفعالي
إجراء االنتخابات دوريًا بنزاهة وجدية وشفافية في مواعيدها، وتعزيز الرقابة على االنتخابات 
بتوسيع المشاركة المحلية والعربية والدولية، في حالة إنشاء نظام الكتروني يتم توفير آليات 

 عيار المعتبر في هذا الشأن.الرقابة االلكترونية على أن يكون التدقيق الورقي هو الم
 األمن: -3

تدعو الورقة لصياغة القوانين الخاصة باألجهزة األمنية حسب المهام المنوطة بها وفقًا 
للمصالح الوطنية الفلسطينية، ومرجعية األجهزة األمنية طبقًا لقانون الخدمة في قوى األمن 

يد معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة الفلسطينية وأن تكون تلك األجهزة مهنية وغير فصائلية، وتحد
وتوحيد األجهزة األمنية، وتخضع كافة األجهزة األمنية للمساءلة والمحاسبة أمام المجلس 
التشريعي، تؤكد على عدم التخابر أو إعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني 

األجهزة األمنية لحق الشعب والمقاومة تعتبر خيانة عظمى يعاقب عليها القانون،  و احترام 
 الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن، وتحريم االعتقال السياسي.

وإبعاد المؤسسة األمنية عن التجاذبات والخالفات السياسية بين القوى والفصائل وعدم 
وكل ما لدى التجريح والتخوين لهذه المؤسسة واعتبارها ضمانًا ألمن واستقرار الوطن والمواطن، 

األجهزة األمنية من معلومات وأسرار تخضع لمفهوم وقواعد السرية المعمول بها في اللوائح 
 والقوانين، وأي مخالفة لها توقع صاحبها تحت طائلة القانون.

وتشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسومًا بها، تتكون من ضباط مهنيين 
إشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني في  بالتوافق، وتمارس عملها تحت

 الضفة الغربية والقطاع، وتكون من بين مهامها رسم السياسات األمنية واإلشراف على تنفيذها
 المصالحة الفلسطينية: -4

تدعو الورقة إلى نشر ثقافة التسامح، والمحبة، والمصالحة، والشراكة السياسية، وحل جميع 
ت التي تسبب بها الفلتان األمني واالنقسام بالطرق الشرعية والقانونية، ووضع برنامج االنتهاكا

لتعويض المتضررين من االنقسام والعنف مادًيا ومعنوًيا، وضع األسس واآلليات الكفيلة بمنع 
تكرار األحداث المؤسفة، وتأمين الموازنات الالزمة لدعم إنجاح مهمة اللجنة من خالل صندوق 

شراف على المصالحة االجتماعية، و الوقف الفوري لكل أشكال التحريض إلمول عربيا لوطني ي
المتبادل واالنتهاكات بمختلف أنواعها ومراقبة تنفيذ ذلك، وعقد لقاءات جماهيرية موسعة تطال 
كل قطاعات المجتمع )مدارس، جامعات، تجمعات شعبية(، وتنظيم حمالت إعالمية هدفها 
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حة والتسامح في المجتمع، وإشراك كافة المنابر اإلعالمية بما في ذلك إشاعة مناخ المصال
 المساجد من أجل تحقيق هذا الهدف.

 اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقيات الوفاق الوطني: -.
عضوا( من حركتي فتح  19تتشكل اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني من )  

أعضاء( ويصدر الرئيس محمود  2من فتح وحماس ) وحماس والفصائل والمستقلين تسمي كل
عباس مرسوما رئاسيا بتشكيلها بعد التوافق على أعضائها، و تكون اللجنة إطارا تنسيقيًا ليست 
لديها أية التزامات أو استحقاقات سياسية وتبدأ عملها فور توقيع اتفاقية الوفاق الوطني وينتهي 

اسية التشريعية والمجلس الوطني وتشكيل حكومة عملها في أعقاب إجراء االنتخابات الرئ
فلسطينية جديدة، و تتولى اللجنة المشتركة تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني المقرر تطبيقها في الوطن 
من خالل التعامل مع الجهات المعنية المختلفة من خالل تهيئة األجواء إلجراء االنتخابات 

شراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، اإل
الفلسطينية، متابعة عمليات إعادة اإلعمار في قطاع غزة، توحيد مؤسسات السلطة الوطنية 
بالضفة والقطاع، تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات األهلية، معالجة وتسوية أوضاع 

لقانون، معالجة القضايا المدنية الموظفين المنتدبين للعمل بالجمعيات والمؤسسات األهلية حسب ا
والمشاكل اإلدارية الناجمة عن االنقسام، و تشكل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين 
وخبراء قانونيين متخصصين يقومون بدراسة القضايا واقتراح سبل معالجتها، وتقدم اللجنة نتائج 

التي تقوم  -ربعة أشهر من بدء تشكيلهافي موعد أقصاه أ -أعمالها للجهات التنفيذية المختصة
 بتنفيذها على أساس القانون األساسي والقوانين ذات الصلة.
 و تقوم هذه اللجنة بعملها وفقا لألسس والمبادئ التالية:

، وبالقوانين واألنظمة واللوائح ذات .711االلتزام بالقانون األساسي المعدل لعام  .1
 .18/9/7112الصلة المقرة قبل 

العدالة واإلنصاف دون تمييز بين المواطنين وعدم اإلجحاف بحقوق األفراد تحقيق  .7
 الذين تضرروا نتيجة لالنقسام.

التأكيد على مبدأ الشراكة ألبناء الشعب الفلسطيني في مؤسسات السلطة وعلى أساس  .0
 الكفاءة والمواءمة بين الموظف والوظيفة التي يرشح لشغلها.

لمالية المتاحة وانعكاسها على الموازنة العامة، وعلى مراعاة اإلمكانيات والموارد ا .8
الهياكل اإلدارية والتنظيمية للمؤسسات الحكومية وسياسات التوظيف المقرة، وبما 

 يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
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 المعتقلون: -9
تسليم تقوم كل من حركتي فتح وحماس بتحديد قوائم المعتقلين طبقا آلخر موقف، ويتم    

مصر ومؤسسة حقوقية )يتفق عليها( نسخة منها بعد التحقق منها )تثبيت األعداد واألسماء( قبل 
تقوم كل من حركتي فتح وحماس بتحديد قوائم المعتقلين  - التوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني

منها  طبقا آلخر موقف، ويتم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية )يتفق عليها( نسخة منها بعد التحقق
 .)تثبيت األعداد واألسماء( قبل التوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني

وفي إطار التوافق على ضرورة حل مشكلة المعتقلين من كل الفصائل والتنظيمات        
الفلسطينية، وتأكيدًا لمبادئ تحريم االعتقال على خلفية االنتماء السياسي أو دون إجراءات 

 :على حل هذه المشكلة من خالل اآلليات المحددة التاليةقضائية، فقد تم االتفاق 
يقوم كل طرف باإلفراج عن المعتقلين الموجودين لديه من كافة الفصائل فور توقيع  .1

 .االتفاقية
في أعقاب عملية اإلفراج عن المعتقلين يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن  .7

يات عدم اإلفراج ورفع تقارير أسماء أولئك المعتقلين المتعذر اإلفراج عنهم وحيث
 .بالموقف لقيادتي فتح وحماس

بعد توقيع االتفاقية تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية إلغالق ملف االعتقاالت  .0
 .نهائًيا

 م: 0222رابًعا: اتفاق القاهرة
برعاية  7111ديسمبر/كانون األول  71اجتمعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة يوم         

ية، لبحث آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي وقعت عليها الفصائل مصر 
 .7111مايو/أيار  8بالقاهرة في 

وتركز الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على معالجة كافة القضايا التي نجمت عن 
والتنظيمات حالة االنقسام الفلسطيني، وذلك من خالل حوار شامل شاركت فيه كافة الفصائل 

والقوى المستقلة، حيث تم تشكيل لجان رئيسية إلتمام مقتضيات المصالحة، وهي: 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والحريات العامة وبناء  والمصالحة المجتمعية، االنتخابات،

لتدخل فيها الفصائل  منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل المجلس التشريعي، وإعادة هيكلة الثقة،
 .(1)لممثلة فيها، وال سيما حماس والجهاد اإلسالميغير ا

وتم االتفاق على صيغ حلول للقضايا الخالفية الرئيسة وهي: لجنة منظمة: تفعيل منظمة التحرير 
م. .711الفلسطينية بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقًا التفاق القاهرة في آذار 

                                                        

 (.7-10)ص  المصري، "آفاق عملية المصالحة(1)
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تمثيل الكامل بقانون يتفق عليه، وبالتوافق في المواقع وانتخاب مجلس وطني جديد وفق مبدأ ال
التي يتعذر فيها إجراء االنتخابات على أن تنتهي انتخابات المجلس الوطني بشكل متزامن مع 
انتخابات المجلس التشريعي، وبما ال يتجاوز عامًا من تاريخ توقيع االتفاق، وكذلك االتفاق على 

م باستكمال تشكيلها .711التحرير حسب إعالن القاهرة  قيام اللجنة المكلفة تطوير منظمة
كإطار قيادي مؤقت لحين انتخاب المجلس الوطني الجديد، وهي لجنة االنتخابات، حيث تم  
االتفاق على إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الفلسطينية بما فيها 

خابات وتشكيل محكمة االنتخابات وفقًا ألحكام القانون القدس، وتحديد آلية الرقابة على االنت
تكون  الفلسطيني، وكذلك تحديد موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بحيث

 . (1)متزامنة بما ال يتجاوز عامًا من تاريخ توقيع االتفاق وهي لجنة الحكومة
على أن تكون حكومة توافق وطني انتقالية تم االتفاق على طبيعة الحكومة االنتقالية الجديدة 

مؤقتة تنتهي واليتها بانتهاء والية المجلس التشريعي الحالي وإجراء االنتخابات وتشكيل الحكومة 
الجديدة، وتحديد مهام هذه الحكومة بمتابعة إجراءات إعادة بناء األجهزة األمنية، واإلعداد 

ار قطاع غزة، ومعالجة القضايا اإلدارية والمدنية لالنتخابات الرئاسية والتشريعية، وإعادة إعم
 الناجمة عن االنقسام لجنة األمن. 

وقد تم  االتفاق على عدد األجهزة األمنية: )قوات األمن الوطني، قوى األمن الداخلي، المخابرات 
 العامة(، وأن أي قوة أو قوات أخرى سواء موجودة أو يتم استحداثها ضمن القوى الثالث. 

المتحدث باسم الخارجية األمريكية مارك تونر أن الواليات المتحدة ستنظر في تشكيلة أي وقال 
 .(2)حكومة فلسطينية جديدة تشكل قبل أن تتخذ أي خطوات بشأن المساعدات في المستقبل 

وأكدت الوثيقة أن أي برنامج وطني فلسطيني ال بد أن يرتكز على ثالثة أهداف استراتيجية، هي: 
عب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير الذي يتضمن إنهاء االحتالل تمكين الش

، وممارسة السيادة واالستقالل الوطني عليها تجسيدًا 1967اإلسرائيلي لألراضي المحتلة لعام 
لحقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وحل مشكلة الالجئين بما يتضمن حق العودة والتعويض، 

 .(3)في العيش بكرامة ومساواة  1948لفلسطيني في فلسطين وضمان حق شعبنا ا
عالجت جميع القضايا التي تنهي حالة االنقسام وتعيد  7111الباحثة: أن اتفاقية  ى وتر 

ترتيب البيت الفلسطيني بصورة تجعله قادًرا على مواجهة االحتالل "اإلسرائيلي" بشكل موحد، 
 .لفلسطينيةوهذا ما جعلها محط اهتمام كافة الفصائل ا

                                                        

 .(80سويدان، المصالحة التائهة بين تحفظات حماس وخالفاتها الداخلية،)ص  ((1
 (.39م ) ص 2008-2017صالح، تطورات ملف الحوار والمصالحة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني (2)
تطوير ودعم  –دراسات االستراتيجية، برنامج دعم الحوار الفلسطيني المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات وال(3)

 (.13م )ص 2010-2017مسار المصالحة الوطنية االصدارات والوثائق 
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 :(1) م2012خامًسا: إعالن الدوحة 
تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، 
وتأسيسًا على اتفاق المصالحة الذي تم في القاهرة برعاية جمهورية مصر العربية الشقيقة بين 

فيذية لمنظمة التحرير فلسطين، رئيس اللجنة التن ةسيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دول
الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، واألخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 

م، حيث جرى استعراض الخطوات 2012/2/5حماس، عقد اجتماع بينهما في الدوحة بتاريخ 
وأكدا ضرورة  التي تمت حتى اآلن لتنفيذ آليات اتفاق المصالحة والعقبات التي اعترضت تنفيذه

 تذليلها.
التفاق  وبروح من المسؤولية والصراحة والشفافية اإلصرار على التطبيق األمين والدقيق

 تم االتفاق على ما يأتي:المصالحة ببنوده كافة، و 
التأكيد على االستمرار بخطوات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها من خالل  .1

لسطيني على نحو متزامن مع االنتخابات الرئاسية إعادة تشكيل المجلس الوطني الف
والتشريعية. كما تم االتفاق على عقد االجتماع الثاني للجنة تفعيل منظمة التحرير 

 م في القاهرة.2012/2/8/18الفلسطينية وتطويرها بتاريخ 
تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفايات مهنية مستقلة برئاسة سيادة  .2

حمود عباس تكون مهمتها تسهيل االنتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء الرئيس م
 بإعمار غزة.

التأكيد على استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها، وهي لجنة الحريات العامة المكلفة  .3
بمعالجة ملفات المعتقلين والمؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر إلى قطاع غزة 

ولجنة المصالحة المجتمعية. وفي هذا السياق، أبلغ  وجوازات السفر وحرية العمل
معتقاًل في إطار االتفاق بإطالق  64الرئيس محمود عباس المجتمعين بأنه تم إطالق 

 جميع المعتقلين.
التأكيد على تنفيذ ما تم االتفاق عليه في القاهرة لبدء عمل لجنة االنتخابات المركزية  .4

 في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
الباحثة: إن ما حدث من تحوالت على الساحة العربية، دفع حركتي حماس وفتح  ى تر 

 .رة االلتزام بتطبيق إعالن الدوحةبضرو 
 
 

                                                        

 موقع دنيا الوطن، اتقاف الدوحة ) موقع إلكتروني(. (1)
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 :(1) م2013سادًسا: اتفاق القاهرة 
تم االتفاق بين الفصائل الفلسطينية المختلفة المجتمعة في القاهرة وأبرزها حركتا فتح 

فلسطينية جديدة وعن موعد االنتخابات المقبلة في مرسوم وحماس على اإلعالن عن حكومة 
 وأحد يصدر بعد ستة اسابيع بينما أكد عزت الرشق التزام حماس باتفاق الدوحة.

 واجتمعت حركتا حماس وفتح في القاهرة وتم االتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
 وينص االتفاق بين حركتي فتح وحماس على المفردات اآلتية:

م تم خالله استعراض 2013/5/14دت حركتا فتح وحماس اجتماعا بالقاهرة يوم عق  .1
قضايا المصالحة الوطنية الفلسطينية العالقة كافة وسبل تذليل العقبات التي تواجه إنهاء 
االنقسام الفلسطيني، حيث اتفق الطرفان على أن تكون اجتماعاتهما في حالة انعقاد دائم 

تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الجديدة وتحديد موعد اعتبارًا من تاريخه وحتى 
 االنتخابات وفقا لجدول زمني محدد.

التنسيق مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لدعوة لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس  .7
الوطني لالنعقاد خالل أسبوع من تاريخه لمناقشة النقاط العالقة في القانون وتقديم الصيغة 

هائية بعد التوافق عليها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلقرارها خالل الن
 أسبوع.

إصدار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مرسوما بتشكيل لجنة انتخابات  .0
المجلس الوطني بالخارج باالتفاق مع الفصائل كافة خالل أسبوع من إقرار اللجنة 

 ة لقانون االنتخابات على أن تباشر هذه اللجنة عملها فور تشكيلها.التنفيذي
تشكيل محكمة انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بآلية تشكيل محكمة انتخابات  .8

المجلس التشريعي نفسها على أن يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
 الفلسطينية مرسوما بذلك.

تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة الرئيس/ أبو اتفق الطرفان على التشاور ل ..
مازن بعد شهر من تاريخه وفقا التفاق القاهرة وإعالن الدوحة على أن يتم االنتهاء من 

 تشكيلها خالل مدة ثالثة أشهر من تاريخه.
قيام الرئيس أبو مازن بإصدار مرسوم تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ومرسوم  .9

 يد موعد إجراء االنتخابات بعد ثالثة أشهر من تاريخه.تحد

                                                        

           م2013قاهرة اتفاق ال –ميديا راديو، اتفاق بين الفصائل الفلسطينية على إعالن الحكومة الجديدة  (1)
 ) موقع إلكتروني(.
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الباحثة: أن المصالحة أصبحت بعيدة المنال علي أرض الواقع، حيث أصبح المشهد  ى تر 
 م.7110الفلسطيني يبدو رمادًيا وخاصة بعد جولة الحوار األخيرة في القاهرة عام 

 م:2014اتفاق الشاطئ  سابًعا:
م أعلنت حركة " فتح" أنها بدأت اتصاالت رسمية مع  2014يناير/ كانون الثاني 7في 

"حماس" من أجل إنهاء االنقسام، وذلك عقب لقاء جرى في العاصمة القطرية الدوحة بنهاية 
م بين رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، ووفد 2013كانون األول/ ديسمبر 

 مد.من فتح ترأسه مسؤول ملف المصالحة فيها عزام األح
فبراير/ شباط  7وبعد شهر كامل على إعالن حركة فتح، وصل إلى قطاع غزة في  

م وفد ترأسه نبيل شعت وعقد لقاءات مع إسماعيل هنية، قائد حماس في القطاع، وقيادات 2014
 .(1)أخرى في الحركة بحثت جميعها ملف المصالحة 

 4ات سابقة وتشمل وتضمن "اتفاق مخيم الشاطئ" ستة بنود رئيسة وردت في اتفاق
ملفات هي: الحكومة، واالنتخابات، وتطوير المنظمة، والمصالحة المجتمعية. ولوحظ أن الوفدين 
تجاهال تمامًا الملف الخامس المتمثل بـــــــــ " األمن"، والذي فجر جوالت سابقة الحوار الوطني، 

 :(2)وأسهم في استمرار االنقسام، وأهم بنود االتفاق هي 
على أن الطرفين يؤكدان التزامهما بكل ما اتفق عليه في اتفاق القاهرة وإعالن  االتفاق .1

 الدوحة واعتبارها المرجعية في التنفيذ.
 البدء بتشكيل حكومة التوافق الوطني. .2
تزامن االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ويخول الرئيس تحديد موعدها  .3

 طنية بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على األقل.بالتشاور مع القوى والفصائل الو 
االتفاق على تفعيل لجنة تطوير منظمة التحرير حسب المنصوص عليه في االتفاقات  .4

 خالل خمسة أسابيع.
استئناف لجنة المصالحة المجتمعية ولجانها الفرعية عملها فورًا استنادًا إلى اتفاق  .5

 القاهرة.
قاهرة فيما يتعلق باستئناف المجلس التشريعي عمله، تنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق ال  .6

 خصوصًا أن أمامه مهمة منح الحكومة الجديدة الثقة خالل المدة المقبلة.
ما زالت بنود اتفاق الشاطئ غير منفذة حتى اليوم، في ظل تبادل الباحثة: ى وتر 

 .االتهامات بين حماس وفتح بتعطيل تطبيق المصالحة

                                                        

 .(70م )ص 2014-2015صالح، التقرير االستراتيجي الفلسطيني  (1)
 ) موقع إلكتروني(. صباح اتفاق مصالحة فلسطيني يمهد لحكومة توافق وانتخابات (2)
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 م:2017ة ثامًنا: اتفاق المصالح
م( على اتفاق إلنهاء 7112أكتوبر/ تشرين أول  17وقعت حركتا "حماس" و "فتح" في )

 .(1)االنقسام الفلسطيني، في القاهرة، بحضور مدير المخابرات العامة المصرية خالد فوزي 
تشرين  10،11وكانت الحركتان قد عقدتا سلسلة اجتماعات على مدار يومي 

مصرية في القاهرة، لبحث الموضوعات المتعلقة بملف المصالحة م برعاية 2017أول/أكتوبر 
 :(2)الوطنية، وقد اتفقت الحركتان على اآلتي 

االنتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها على نحو كامل  .1
ى والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقص

 م.2017/12/1
سرعة إنجاز اللجنة القانونية/ اإلدارية المشكلة من قبل حكومة الوفاق الوطني إليجاد  .7

كحد أقصى، مع مشاركة  2018حل لموضوع موظفي القطاع، قبل األول من شهر فبراير 
خبراء ومتخصصين ومطلعين من قطاع غزة للجنة المذكورة آنفا في عملها، وتقوم الحكومة 

ر استالم الموظفين لرواتبهم التي تدفع لهم حاليا خالل عمل اللجنة اعتبارا من على استمرا
م، فور تمكين الحكومة من القيام بصالحياتها اإلدارية والمالية 2017راتب شهر نوفمبر 

 بما في ذلك التحصيل والجباية.
ما في االنتهاء من إجراءات استالم حكومة " الوفاق الوطني" لمعابر قطاع غزة كافة، ب .0

ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر على نحو كامل، وذلك بحد 
 م.2017/11/1أقصى يوم 

تتوجه قيادات األجهزة األمنية الرسمية العاملة في دولة فلسطين إلى قطاع غزة لبحث  .8
 سبل وآليات إعادة بناء األجهزة األمنية مع ذوي االختصاص.

لتقييم ما تم إنجازه  2017خالل األسبوع األول من شهر ديسمبر  عقد اجتماع بالقاهرة ..
 في القضايا التي تم االتفاق عليها كافة.

م، للفصائل الفلسطينية كافة الموقعة بالقاهرة على 2017/11/14عقد اجتماع يوم  .9
م، وذلك لبحث جميع بنود المصالحة 2011/5/4اتفاقية "الوفاق الوطني الفلسطيني" في 

 في االتفاق المذكور.الواردة 
 
 

                                                        

 الكتروني(. )موقع7112مركز االعالم الفلسطيني، النص الكامل التفاق فتح وحماس إلنهاء االنقسام  (1)
 م ) موقع إلكتروني(. 2017المركز الفلسطيني لإلعالم، توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية  (2)
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 :(1)وتضمنت الورقة المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية المراحل اآلتية 
 المرحلة األولى، ومدتها أسبوع سيتم تنفيذها بالتوازي من خالل: .2

إنهاء اإلجراءات المتخذة ضد غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين  .1
لية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء على نحو كامل، ودع الموازنات التشغي

 من دون ضرائب.
عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة من دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار  .7

 اللجنة اإلدارية/ القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق.
بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خالل مدة  .0

 ا خمسة أسابيع.أقصاه
 المرحلة الثانية )المدة المبدئية ثالثة أسابيع(:  .0

تسليم اللجنة اإلدارية/ القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في  .2
 تطبيقها.

 تطبيق سياسة الرواتب على الموظفين كافة بالضفة الغربية وقطاع غزة .0
طاع جزء من هذه تسليم حركة حماس الجباية للحكومة الفلسطينية، مع اقت .3

الجباية لصرف رواتب الموظفين األمنيين، الذين ال تشملهم إجراءات اللجنة اإلدارية/ 
 القانونية لحين انعقاد اللجنة األمنية البت في وضعهم النهائي.

رفع الحواجز عن المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل مع الحفاظ على  .4
 االحتياجات األمنية.

 ثالثة أسابيع إلى شهر(:المرحلة الثالثة )من  .3
تجتمع اللجان األمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة   -

 موضوعات األمن ووضع اآلليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري.
تجتمع لجنتان متخصصتان في القضاء واألراضي على أن تشكل كل واحدة   -

ة، تحت إشراف مصر منهما من ممثلين عن جهات االختصاص في الضفة وغز 
 للعمل على توحيد المؤسسة القضائية سلطة األراضي.

 المرحلة الرابعة )ثالثة أيام(: .4
عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية 

، بشأن المجلس الوطني 2011القاهرة، لوضع اآلليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 

                                                        

 .)موقع إلكتروني( موقع صحيفة القدس، نص الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية (1)
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والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغريبة واالنتخابات 
 وقطاع غزة.
انعدام بوادر التوصل إلى حل وسطي بين الطرفين، يقر ب وجهات  الباحثة:ى وتر 

ك الحركتين بمطالبهما وعدم وجود نوايا حقيقية إلنهاء االنقسام، رغم  النظر، في ظل تمس 
 ي تواجه القضية الفلسطينية.التحديات الكبيرة الت

: المواقف الداخلية والخارجية من المصالحة الفلسطينية ومعوقاتها وسبل الرابعالمطلب 
 إنجازها: 

الدراسة في هذا المطلب إلى التعرف على المواقف الداخلية والخارجية من  ىتسع
 المصالحة الفلسطينية والمعوقات التي تعترض طريقها، وسبل تذليلها.

 : المواقف الداخلية من قضية المصالحة الفلسطينية:أواًل 
 موقف السلطة الفلسطينية والحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة: -2

 موقف السلطة الفلسطينية والحكومة في الضفة الغربية: -أ
السلطة الفلسطينية تدل على عدم جديتها في تحقيق  ان األدوار التي قامت بهإ

م 7117بمخالفتها لما تم االتفاق عليه في إعالن الدوحة  المصالحة، ويستدل على ذلك
، إال أن السيد الرئيس محمود عباس (1)من تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة الرئيس

كلف السيد رامي الحمد الله بتشكيل حكومة تسيير األعمال الجديدة خلفًا للسيد سالم 
 فياض، مما أثر سلبًا على المصالحة الفلسطينية.

، 77/17/7112لرئيس عباس خالل اجتماعه بالقيادة الفلسطينية، بتاريخ وأكد ا
 .(2)إننا نريد مصالحة تتسلم وفقها حكومة الوفاق الوطني كل شيء في قطاع غزة

وتعد قضايا المعابر ورواتب الموظفين وجني الضرائب، وعودة رجال أمن 
نية الكاملة، واستالم السلطة الفلسطينية إلى مراكزهم في قطاع غزة، والسيطرة األم

 الوزارات، أبرز مطالب الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح.
هو االتفاق الذي ُيمهد لتمكين  7112ويرى الرئيس عباس أن اتفاق القاهرة 

الحكومة من عملها في قطاع غزة، ويكون من أولويات عملها التحضير إلجراء 
ن المصالحة مع تصريحات رئيس االنتخابات التشريعية، وتتوافق موقف الرئيس عباس م

الوزراء الفلسطيني اشتية، حيث قال إن فتح جاهزة للمصالحة الوطنية الشاملة وفًقا 
                                                        

 .الكتروني(صحفية فلسطين، حكومة الحمد الله وتأثيرات على تشكيلها على ملف المصالحة. )موقع  (1)
وكالة وفا، الرئيس بمستهل اجتماع القيادة: المحكمة الدستورية أصدرت قراًرا بحل "التشريعي" والدعوة  (2)

 .النتخابات تشريعية )موقع الكتروني(
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، واستكمال عملية تمكين الحكومة من النقطة التي انتهت عندها عقب 7112التفاق 
 .(1)محاولة استهداف موكب الحمد الله"

حركته لم تطلب من حماس  وأكد عاطف أبو سيف، الناطق باسم حركة فتح أن
 .(2)تسليم سالح المقاومة أو تدميره

ُيشكل بداية حقيقية لتحقيق المصالحة وفًقا  7112وترى فتح أن اتفاق القاهرة 
 .، وهو الدرجة األولى لسلم إنهاء االنقسام7111لمخرجات اتفاق القاهرة 

نهاء ولم يصدر رد رسمي من حركة فتح على مبادرة الفصائل الفلسطينية إل
، لكن بعض قادتها قالوا في تصريحات صحفية إن المبادرة غير م7116االنقسام عام 

ضرورية، وإن على حركة حماس تنفيذ اتفاقية المصالحة األخيرة، في إشارة لالتفاق الذي 
 .(3)م 7112أكتوبر/تشرين األول  17وقعته الحركتان بالقاهرة في 

 موقف حماس والحكومة في قطاع غزة: -ب
موقف الحكومة في قطاع غزة من المصالحة الفلسطينية إيجابيًا وواضحًا،  جاء

حيث أكد السيد إسماعيل هنية أن الحكومة لن تحيد عن المبادئ التي أمنت بها، 
والمتمثلة في: وحدة الوطن، ووحدة النظام السياسي، وتأكيد الشراكة السياسة مع العمل 

الفلسطينية؛ حتى تصبح المظلة الشرعية الجاد على إصالح وهيكلة منظمة التحرير 
 .(4) للعمل الوطن في الداخل والخارج

وطالبت الحركة بتأسيس شراكة سياسية حقيقة مع حركة فتح، تؤدي إلى إنهاء 
 . (5)كافة قضايا الخالف واستعادة الوحدة الوطنية

بقضية موظفيها، ووقف  7112و ربطت حركة حماس ما ورد في اتفاق 
قطاع غزة، وأصرت على التمسك بسيطرتها األمنية على القطاع تحت  اإلجراءات ضد

عنوان عدم المساس بسالح المقاومة، وبعد اتهامها بتفجير موكب الحمد الله، بتاريخ 
، الذي تعتبره أكثر شمولية، 7111، اشترطت العودة إلى اتفاق القاهرة 7112/مارس/10

ية، من خالل عقد اإلطار القيادي الموحد ويضمن تحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياس
لمنظمة التحرير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إجراء االنتخابات وإنهاء 
االنقسام، وذلك ما عب ر عنه موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي للحركة، إذ أكد 

                                                        

 .قناة المنار، فتح: جاهزون للمصالحة الوطنية الشاملة )موقع الكتروني( (1)
 .صالحة األخيرة تعث رت) موقع الكتروني(فتح": جولة الم "صحيفة القدس العربي،  (2)
 )موقع الكتروني(. الجزيرة نت، حماس تعلن موقفها من مبادرة الفصائل إلنهاء االنقسام الفلسطيني، (3)
 .(55)ص  أحمد يوسف؛ اإلنسان موقف: جدلية الوطن والتنظيم (4)
 (.78المرجع السابق، )ص (5)
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فلنبحث  ، وإذا لم تنجح هذه اآلليات7111مجرد آليات لتطبيق اتفاق  7112أن اتفاق 
، كونه األساس الذي يجب أن ننطلق من خالله 7111عن آليات جديدة إلنجاح اتفاق 

 .(1)لتحقيق الوحدة الوطنية
ووافقت حركة المقاومة اإلسالمية حماس على الرؤية التي قدمتها ثمانية فصائل 

، (، لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام السياسي الداخلي79/6/7116فلسطينية في)
وقال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إن الموافقة غير مشروطة، وإن 
المسؤولية تقتضي الدفع بقوة بعجلة الوحدة وتعزيز الشراكة واستعادة الوهج للمشروع 

 .(2) الوطني، وإعادة االعتبار للنظام السياسي الفلسطيني
أجل إنهاء األزمة  : أن حركة حماس قدمت تنازالت كثيرة منالباحثة ى وتر 

  .الراهنة وإعادة اللحمة الفلسطينية، لمواجهة االحتالل االسرائيلي
 :موقف الفصائل الفلسطينية  -ت

استنكرت الفصائل مراوحة ملف المصالحة الفلسطينية مكانه في ظل استمرار   
، وحافظت حركة الجهاد اإلسالمي على مسافة واحدة مع حركة (3) المناكفات اإلعالمية

حماس خاصة أنها بقيت على ذات الموقف من المشاركة في الحكومة في ظل اتفاق أوسلو، 
ورفضت المشاركة في أي انتخابات تشريعية مقبلة، باعتبارها مرتبطة بهذا االتفاق وباتفاقات 

 .(4) أمنية مع االحتالل
، بين حركتي فتح حماسم 7112ورحبت حركة الجهاد اإلسالمي باتفاق القاهرة    

 ورحب كايد الغول عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باتفاق حركتي
 ، داعيا إلى تحصينه.حماس وفتح

وطالب الدكتور جميل عليان، رئيس المكتب التنفيذي لحركة الجهاد اإلسالمي في    
يها غزة التاريخية التي حققت ف قطاع غزة، رئيس السلطة محمود عباس، بانتهاز اللحظة

إنجازا مهما من خالل العمل الوطني المشترك، من خالل الهيئة الوطنية لمسيرات العودة 
وكسر الحصار ومن خالل غرفة العمليات المشتركة، واتخاذ قرار وطني مسئول بتحقيق 

                                                        

      للمصالحة،  7111لبحث عن آليات جديدة إلنجاح اتفاق وكالة سوا اإلخبارية، أبو مرزوق يدعو ل (1)
 )موقع الكتروني(.

 الجزيرة نت، حماس تعلن موقفها من مبادرة الفصائل إلنهاء االنقسام الفلسطيني،)موقع الكتروني(. (2)
 .(35ص )، 2011صالح، التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  (3)
 .51)ص)المرجع السابق نفسه،  (4)
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المصالحة والشراكة الحقيقية بعيدا عن التفرد واإلقصاء للحفاظ على الثوابت وافشال صفقة 
 .(1)القرن 

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فتعتقد أن اتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية،    
، هو األساس الذي يجب أن 7111ما بين حركتي فتح وحماس، الذي تم التوقيع عليه عام 

 .(2)تسير عليه المصالحة
نيا وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، هاني الثوابتة في تصريحات لـ"د    

هو األساس، إذا ما أمعنا العقل، وذهبنا لتطبيق جدي  7111الوطن": "نعتقد أن اتفاق 
، إضافة لذلك مخرجات 7111للمصالحة، فكل ما تال هذا االتفاق هو ترجمات عملية لـ 

 .7112تحضيرية منظمة التحرير في بيروت 
عضو اللجنة رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على لسان وسام زغبر     

المركزية فيها، بأي خطوة يمكن أن تفتح الطريق أمام إنهاء االنقسام، مضيًفا القضية ليست 
جلسة حوار سواًء ثنائية أو على شكل  17، هناك حوالي 7111أو اتفاق  7112اتفاق 

 .حوار شامل، جرت وكلها وصلت لطريق مسدود بفضل تعنت طرفي االنقسام
وة اإلطار القيادي المؤقت الجتماع عاجل، واالتفاق على ودعا الرئيس عباس، لدع   

برنامج سياسي وتشكيل حكومة، ووضع استراتيجية وطنية لمواجهة المخاطر وأبرزها )صفقة 
 .(3)ترامب( و"ورشة البحرين

م، وهذه 7116وأعلنت ثمانية فصائل فلسطينية مبادرة جديدة إلنهاء االنقسام عام      
سالمي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب والمبادرة الفصائل هي الجهاد اإل

 (4).القيادة العامة، والصاعقة-الوطنية وفدا والجبهة الشعبية

رؤيتها إلى أربعة أطراف، وهي مصر من خالل  وبحسب الفصائل، فإنها أرسلت    
لعربية عبر األمين رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، وجامعة الدول ا

العام أحمد أبو الغيط، وإلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حركة حماس إسماعيل 
 .(5)هنية

                                                        

         لة سما، الجهاد اإلسالمي تطالب الرئيس عباس اتخاذ قرار وطني مسئول لتحقيق المصالحةوكا (1)
 )موقع الكتروني(.

 .م )موقع الكتروني(7112نبهان، بين تمسك فتحاوي وتهميش حمساوي ما مصير اتفاق القاهرة (2)
 ع الكتروني(.للمصالحة الفلسطينية يواجه مأزًقا كبيًرا )موق 7112نبهان، اتفاق  (3)
 وكالة األناضول، حماس تعلن موقفها من مبادرة الفصائل إلنهاء االنقسام الفلسطيني )موقع الكتروني(. (4)
 المرجع السابق نفسه ) موقع الكتروني(. (5)
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وشملت الرؤية الوطنية إلنهاء االنقسام "تشكيل حكومة وحدة بما ال يتجاوز نهاية     
لتحضيرية للبدء العام، وتوحيد القوانين االنتخابية للمؤسسات، واستئناف اجتماعات اللجنة ا

بالتحضير إلجراء انتخابات المجلس الوطني وفق التمثيل النسبي، وإجراء االنتخابات الشاملة 
 (1).منتصف العام المقبل

الباحثة: أن الفصائل الفلسطينية أعلنت عن عدة مبادرات ولكن لم يتم تنفيذها  ى وتر        
ولم الجهة المعطلة للمصالحة  على أرض الواقع أصبحت فقط مجامالت، فهي لم تعلن اسم

تمارس ضغوطها بشكل كامل على حركتي حماس وفتح من أجل إتمام المصالحة، وتذليل 
 العقبات ومواجهتها.

 :جية من قضية المصالحة الفلسطينيةثانًيا: المواقف الخار 
 أواًل: المواقف العربية:

 موقف مصر: .2
لسطينية، فقد فشلت الجهود تواجه القاهرة تحديات كبيرة في ملف المصالحة الف

السابقة في التوصل إلى صيغة توافقية تُنهي االنقسام، وتعيد الدور للمشهد السياسي 
الفلسطيني الُموحد، خاصة في ظل تدخل بعض الدول العربية في الشأن الفلسطيني من 

 خالل تقديم دعم مالي لقطاع غزة.
سطينية والعربية واإلقليمية على وتملك مصر دوًرا فاعاًل من خالل توافق القوى الفل

دورها في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني، فهي تملك شريان الحياة بالنسبة لحركة حماس، 
وهو معبر رفح، الذي من خالله تطل حماس على العالم، وهو أيًضا المفتاح الذي تريد 

اًل إلى منطقة حماس من خالله تخفيف الحصار صحًيا وتعليمًيا وإغاثًيا وإنسانًيا، وصو 
 .(2)تجارية حرة

وتدرك مصر أن حماس تريد فتح عالقات سياسية إيجابية مع القاهرة، وهو خيار 
استراتيجي لحماس وليس تكتيكًيا، لذلك تتفهم مصر احتياجات "حماس"، وتحاول أن توظ ف 

 .(3)ذلك للضغط عليها لقبول المصالحة
الرئيس عباس من خالل موقع مصر كما تملك القاهرة أوراًقا ضاغطة على السلطة و 

االعتباري والنفوذية من بين الدول العربية، وأن مصر الوحيدة المحتكرة الملف الفلسطيني، 
ومن الصعب على أي دولة أن تقوم بدور في المصالحة الفلسطينية بمعزل عن مصر، هذا 

                                                        

موقع ) أمد لإلعالم، هنية يعلن قبول حركة حماس مبادرة "الثمانية" إلنهاء االنقسام بال قيد أو شرط (1)
 ي(.الكترون

 (.72ص)م، 7111والمسارات المتوقعة لسنة  7116صالح، التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  (2)
 (.71ص)أبوخصيوان، المصالحة الفلسطينية. عوامل الفشل متكررة،  (3)
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تستطيع السلطة  إلى جانب دور مصر المحوري في المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية، إذ ال
 .(1)الفلسطينية اتخاذ أي قرار مصيري في المفاوضات مع إسرائيل دون موافقة القاهرة

وتدرك مصر حجم الصعوبات التي تعترض جهودها إلنجاز المصالحة، ومع ذلك 
من المرجح أن يستمر عملها مع الطرفين من أجل التوصل إلى صيغة توافقية للمصالحة، 

مكانتها اإلقليمية، وكذلك من أجل منع تدهور األوضاع في قطاع ألن ذلك يعزز دورها و 
غزة أو انفجار مواجهة شاملة مع االحتالل اإلسرائيلي، خوًفا من الفوضى، أو تحول قطاع 

 غزة إلى بيئة داعمة لإلرهاب.
وواجه الدور المصري في إطار تحقيق اتفاق المصالحة تحديات متعددة، منها: 

يني، وخاصة الملف األمني والبرنامج السياسي، والتدخالت الخارجية، إشكالية الملف الفلسط
وقد أخذت تلك التدخالت شكلين، يتمثل العامل األول في الضغط والتأثير على األطراف 
الفلسطينية من أجل تمرير المواقف، مثل: تدخالت االحتالل، والواليات المتحدة األمريكية، 

ورية واإليرانية، بينما يتضمن العامل الثاني ظهور أدوار واللجنة الرباعية، والتدخالت الس
دخلت على خط المصالحة الفلسطينية مثل الطرف القطري، واتهام مصر بعدم الوقوف على 

 .(2)مسافة واحدة من األطراف الفلسطينية
ضغوط من داخل السلطة الفلسطينية وحركة لوتعرض السيد الرئيس محمود عباس 

تماد على الرعاية المصرية فيما يخص جهود المصالحة الفلسطينية فتح لتقليل حجم االع
حيث كان البعض يطالبه بنقل الملف لألردن، وآخرون يسعون لتوسيع الدور التركي أو 
القطري، أو حتى االستعانة بالسعودية للمشاركة في جهود المصالحة، ولكنه أصر على 

لتاريخية مع حركة فتح، ومنظمة التحرير اإلبقاء على مصر كوسيط رئيس؛ نظرًا لعالقاتها ا
 .(3)الفلسطينية، وموقعها الجغرافي، وتضحياتها من أجل القضية الفلسطينية

   7116/سبتمبر/6وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في 
ية أن السيسي أكد على ضرورة استمرار الجهود المصرية الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطين

باعتبارها الضمانة األساسية لوحدة الموقف الفلسطيني، بجانب العمل على تحسين األوضاع 
 .(4)المعيشية بقطاع غزة واستعادة الهدوء في قطاع غزة

                                                        

 .الحديدي، الدور المصري وتأثيره على المصالحة الفلسطينية)موقع الكتروني( (1)
 .(151ص )غياث حجازي، مرجع سابق، (2)
 أشرف أبو الهول، "السلطة ال تمانع تولي تركيا الملف"، تقرير إخباري، وكالة سما اإلخبارية.  (3)
    السيسي: نواصل جهودنا لتحقيق المصالحة الفلسطينية ونعمل على تحسين أوضاع غزة  قناة المنار، (4)

 .)موقع الكتروني(
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 :(1)ويمكن إجمال الدوافع المصرية في إتمام المصالحة الفلسطينية في النقاط اآلتية 
فلسطيني على المستوي الداخلي إعادة الدور المصري القوي في إدارة الملف ال .1

في فلسطين أو على مستوى القضية مع الجانب اإلسرائيلي، باعتبار أن القاهرة دائما 
 هي مفتاح الحل لتلك المعضالت.

سعي مصر إلى استقرار الجبهة الفلسطينية في مواجهة التحركات اإلسرائيلية  .7
اعتبار أن تجاهله أو عدم اإلسرائيلي ب-تمهيدًا لمراحل جديدة في الملف الفلسطيني 

وجود مواقف حاسمة نحوه هو سبب للعديد من المشاكل التي تشهدها المنطقة كما 
 أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة.

تواجه مصر مشكلة أمنية مستعصية في سيناء، وبشكل أساسي في شمالها الذي  .0
ألمنية في مصر وصلت إلى يحاذي قطاع غزة، وثمة ما يشير إلى أن األجهزة ا

القناعة بوجوب حل مشاكل قطاع غزة، أو على األقل التخفيف من حدتها، أماًل في 
أن يساهم ذلك في تهدئة األوضاع في سيناء، ورغم أن النظام العسكري في مصر 
ال يثق بحركة حماس بل ويعتبرها امتدادًا لجماعة اإلخوان المسلمين التي هو في 

ه مضطر للتفاهم معها ضمن معادلة جديدة تضمن له تحييدها، حرب معها، إال أن
 .وتمهد لعودة األوضاع في قطاع غزة بالتدريج إلى ما كانت عليه قبل أحداث يونيو 

كما تملك القاهرة أوراًقا ضاغطة على السلطة والرئيس عباس من خالل موقعها االعتباري 
ومن الصعب على أي دولة أن تقوم بين الدول العربية، لذا تحتكر الملف الفلسطيني، 

بدورها، هذا إلى جانب دور مصر المحوري في المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية، إذ ال 
تستطيع السلطة الفلسطينية اتخاذ أي قرار مصيري في المفاوضات مع إسرائيل دون 

 .(2)موافقة القاهرة
 السعودية: .8

إلى حد الصدام المسلح، فوجه اشتد الصراع بين حماس وفتح وتطور  7112في عام 
الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز نداًء عاجاًل في نهاية يناير من العام نفسه إلى 
الحركتين لعقد لقاء مصالحة بينهما في مكة المكرمة، وتم خالل الزيارة إنجاز اتفاق مكة 

ينزع اتفاق مكة فتيل . ولم (3)واالتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة إسماعيل هنية
األزمة السياسية الفلسطينية و لم يرفع الحصار المالي عن الحكومة، وجرى تكرار ضرورة 

                                                        

 .ة،)موقع الكتروني(المصري، قراءة في مسار المصالحة الفلسطيني (1)
 .الحديدي، الدور المصري وتأثيره على المصالحة الفلسطينية، )موقع الكتروني( (2)
 إيراني)موقع الكتروني(. -نعوم، حماس وخط السعودي (3)
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اعتراف حماس بشروط الرباعية الدولية، ما أدى إلى تفجير الصراع المسلح مجددًا، سارعت 
صيل السعودية إلى االتصال بخالد مشعل لفهم الموقف، إال أن األخير لم يكن يمتلك تفا

ميدانية حول األوضاع ليجيب المسؤولين السعوديين، فاعتبرت الرياض ما جرى نقضًا من 
حماس التفاق مكة. األمر الذي أفضى إلى جمود كامل في العالقة بين السعودية وحركة 

واستمر هذا الجمود حتى رحيل الملك عبد الله بن عبد العزيز وتولى الملك سلمان  حماس
مر الذي افترض أن يفضي إلى تغير في السياسة الخارجية السعودية بتغير الحكم خلفا له، األ

 .(1)المتغير القيادي ممثال في الملك
م لم تنشغل السعودية بوساطات لعالج االنقسام الفلسطيني، حيث تركت 7116ومنذ 

ذلك الدور لمصر، وظلت السعودية ضمن االعتدال، ولم تشارك في مؤتمر الدوحة، غير أنها 
الداعم المالي العربي األكبر رسمًيا وشعبًيا لفلسطين، وكان هناك برود في العالقة مع  ظلت

 .(2)م7116حماس حتى لحظات متأخرة من سنة 
وبرزت التوترات بين السعودية وحماس بشكل كبير عقب تصنيف جماعة اإلخوان 

، وعلًما أن 7110يوليو  0"إرهابية" بعد اإلطاحة بالرئيس األسبق محمد مرسي في  المسلمين
 .الحركة محسوبة على اإلخوان بل ونظمت تظاهرات تأييد لمرسي في غزة

ومع تغير نظام الحكم في السعودية وتولي الملك سلمان بن عبد العزيز، بدا أن 
، مع تأكيدات سعودية أن الحركة ليست .711على حماس منذ عام  انفتاحا أكثر ثمة

ع إلى مزيد من التقارب تزامًنا مع توتر بين إيران وحماس مصنفة إرهابية في المملكة، بما دف
ن توترت من أعلى خلفية الخالف بشأن األوضاع في سوريا، غير أن ما لبثت العالقات 

 .جديد وضيق عليها وعلى عناصرها بالمملكة
الباحثة : أن الدور السعودي ظهر في البداية ، ولكنه غائب منذ فترة طويلة  ى وتر 
السلبي من حماس وعالقته شبه المقطوعة معها، ووقوفه إلى جانب السلطة  نظًرا لموقفه

 معنوًيا ومادًيا.
 قطر .7

تشكل القضية الفلسطينية ودعم المقاومة، باعتبارها حقا طبيعيا لصد العدوان 
اإلسرائيلي، واحدا من الملفات التي تميزت بها السياسة الخارجية القطرية، وهو ما وضعها 

                                                        

 العمور، أثر المتغير القيادي على السياسة الخارجية السعودية تجاه حركة حماس)موقع الكتروني(. (1)
 (..1-18ص)، 7111والمسارات المتوقعة لسنة 7116االستراتيجي الفلسطيني لسنة  صالح، التقرير (2)
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وتحديدا بعد  .غزة لوقف دعمها للمقاومة الفلسطينية خصوصا فيتحت ضغوط هائلة 
 .(1) 7112الحصار الذي فرض على القطاع عام 

ظهر دور قطر في تحقيق المصالحة الفلسطينية وذلك من خالل إعالن الدوحة و
م، وقامت قطر بدور واضح في الملف 2012الذي جرى توقيعه في شباط/ فبراير 

لفراغ الذي أدى إليه غياب الدور السوري، وتنظر الواليات الفلسطيني خاصة في ظل ا
المتحدة األمريكية والغرب إلى قطر على أنها أحد أهم أضالع المثلث إلى جانب تركيا 

 .(2) ومصر في ظل مرجعية اإلخوان المسلمين، وتعول عليها في احتواء حركة حماس
سفير العمادي نقل للرئيس وبحسب وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فإن ال

الفلسطيني رسالة شفهية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتاريخ 
، أكد فيها دعمه للجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية ووقوف 7112/ديسمبر/10

 .(3)قطر مع الشرعية الفلسطينية 
 اليمن: .1

مسئولين في حركتي فتح وحماس تعد دولة اليمن أول دولة عربية تتمكن من دمج 
بشأن توقيع اتفاق للمصالحة الفلسطينية، حيث وقعت الحركتان على إعالن صنعاء الذي لم 

مندوب -م، كما طرح الدكتور عبد الملك منصور2008آذار/ مارس 20يكتب له النجاح في 
تماع مجلس رسميًا مبادرة اليمن للمصالحة الفلسطينية الج-اليمن لدى جامعة الدول العربية

 م.2009الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي انعقد في كانون الثاني/ يناير 
وترى اليمن أن مصر بما لها من ثقل مع كل من سوريا، وتركيا، هؤالء الثالثة  

بحكم بما لهم من عالقات بحركتي فتح وحماس قادرون على مساعدة اليمن في إنضاج هذا 
 .قيق المصالحة الفلسطينيةالحوار، وتح

وأشار منصور إلى أن المبادرة المصرية هي المبادرة األم وهى تهدف إلصالح    
الوضع الفلسطيني بشكل عام، وأكد أن المبادرة اليمنية للمصالحة بين حماس وفتح تحت 

 .(4)المظلة المصرية
 
 

                                                        

 .الجزيرة، القضية الفلسطينية في صلب الحملة على قطر، )موقع الكتروني( (1)
 .5)ص )، 2012-2013جمعة، "رؤية  التأثير العربي في القضية الفلسطينية ومساراته المحتملة  (2)
أكدت دولة قطر دعمها للجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية ووقوفها مع موقع العالم العربي،  (3)

 الشرعية الفلسطينية، )موقع الكتروني(.
 .فلسطين اليوم، اليمن تقدم بمبادرته للجامعة الدول العربية،)موقع الكتروني( (4)
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 سوريا: .5
أدوار الدول العربية األخرى ولم يكن الدور السوري بارًزا إعالمًيا وسياسًيا كما هي 

المعنية مثل مصر والسعودية وقطر، وكان من الواضح أن سوريا لم تدعم المصالحة 
م، وذلك لوجود محور سياسي بين حركة 7117-7112الفلسطينية خالل الفترة ما بين 

حماس من جهة وبين النظام السوري وإيران وحزب الله من جهة أخري، لذلك لم تقم بتقديم 
مبادرة من أجل المصالحة الفلسطينية، واكتفت بتعميمات إعالمية وسياسية حول دعم أي 

 القضية الفلسطينية والوحدة الفلسطينية.
و رحبت سوريا بتحقيق المصالحة وتبارك وتؤيد ما وصل إليه الفلسطينيون من نتائج 

 م.7111إيجابية من خالل توقيع اتفاق القاهرة في عام 
العالقات بين النظام السياسي في سوريا وبين حركة  م ساءت7117وفي عام 

هًما محماس بسبب تأييد حركة حماس الثورة السورية التي يشكل اإلخوان المسلمون جزًءا 
 .(1)منها

الباحثة : أن الموقف السوري من المصالحة الفلسطينية لم يكن فاعاًل مثل  ى وتر 
فلسطينية في البداية، وانشغالها األخير بعض الدول العربية األخرى، لموقفها من السلطة ال

 بالصراع الذي يجري على أرضها.
 ثالثًا: موقف المنظمات العربية واإلسالمية:

 جامعة الدول العربية: .2
ثمنت جامعة الدول العربية جهود الرئيس محمود عباس في مجال المصالحة 

منبثقة عن منظمة التحرير الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية ال
الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، وااللتزام بوحدة القرار 

 الفلسطيني من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر.
وأكدت أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل  

حفاظ على األراضي الفلسطينية، مرحبة بإعالن الدوحة وما تم االتفاق عليه بشأن تشكيل ال
حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذًا التفاق القاهرة، وتعمل على التحضير 

 .(2)إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني
الفلسطيني مهم لتحقيق المصالح العليا  وأشارت إلى إن سرعة تنفيذ االتفاق الوطني

ستعيد القضية الفلسطينية بقوة إلى األروقة  مهمةن هذه الخطوة الإللشعب الفلسطيني، حيث 

                                                        

 (.80ص)صافي، الدور العربي في محاولة التحقيق المصالحة الفلسطينية،  (1)
 .(4ص )لمجلس جامعة الدول العربية،  138جامعة الدول العربية، "قرارات الدورة العادية  (2)
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الدولية للتصدي لمحاوالت االحتالل االسرائيلي المستمرة وتهربه من المضي في مفاوضات 
ليه قرارات الشرعية الدولية جدية تؤدي إلى السالم على أساس حل الدولتين وفقا لما نصت ع

 .(1) ومبادرة السالم العربية
اإلشارة إلى أن الجامعة العربية لم تسجل ضمن تحركاتها الديبلوماسية أو  ركما تجد

م أي نشاط حقيقي على صعيد إتمام المصالحة الفلسطينية، .711و 7118خالل  ةالسياسي
توصل إليها، وتثمين الدور المصري على باستثناء ردود الفعل المؤيدة لالتفاقات التي تم ال

 .(2)هذا الصعيد، على الرغم من أن هذا الدور كان محدوًدا في االتفاق األخير
أن جامعة الدول العربية ليس لديها قوة أو وسيلة للضغط على الطرفين  الباحثة ى وتر 

 من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية.
 منظمة التعاون اإلسالمي: .7

لعام لمنظمة التعاون اإلسالمي إياد أمين مدني، باالتفاق الذي وقع رحب األمين ا
بين وفدي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس لتنفيذ المصالحة الوطنية، انطالقًا من 

مة نحو مهاتفاقيات مكة المكرمة والقاهرة وإعالن الدوحة، والذي يشكل ركيزة أساسية وخطوة 
الفلسطيني، وتمكينه من مواجهة التحديات الخطيرة التي  إعادة الوحدة والتماسك للشعب

يفرضها االحتالل اإلسرائيلي؛ وتنكر )إسرائيل( لعملية التسوية من خالل سياسة االستيطان 
 .(3)والحصار، واالعتداءات المنهجية على المسجد األقصى المبارك

يه على أرض وشدد األمين العام على ضرورة اإلسراع في ترجمة ما تم االتفاق عل
الواقع السياسي، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداد منظمة التعاون اإلسالمي المستمر للمساهمة 

 في أي خطوات من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف األمين العام أن المصالحة الفلسطينية تمثل حاجة ماسة لحماية المصالح 

لح أو عالقات أخرى. كما أن كل الجهود المبذولة الفلسطينية العليا وتعلو على أي مصا
وعاصمتها  1692الستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وإقامة الدولة المستقلة على حدود 

القدس الشريف، ال بد وأن تستند وتنطلق من كيان فلسطيني موحد في مواقفه ورؤاه وسياساته 
 .(4)وأهدافه

                                                        

قناة العالم، رحبت جامعة الدول العربية بإعالن المصالحة الوطنية الفلسطينية وذلك بعد التوصل إلى اتفاق  (1)
 بين حركتي "فتح " و"حماس" برعاية مصرية، )موقع الكتروني(.

 (..18)ص.711-7118التقرير االستراتيجي الفلسطيني صالح،  (2)
 .رام الله االخباري، التعاون اإلسالمي" ترحب بخطوات المصالحة وتدعو لدعمها، )موقع الكتروني( (3)
 .دنيا الوطن، المنظمة التعاون اإلسالمي ترحب بالمصالحة الفلسطينية، )موقع الكتروني( (4)
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ية على االستجابة العاجلة لدعوات الرئيس وحثت المنظمة جميع الفصائل الفلسطين
محمود عباس إلى عقد انتخابات عامة بأسرع وقت ممكن، وتمكين لجنة االنتخابات 
الفلسطينية من القيام بعملها في كل المدن الفلسطينية، بوصف ذلك الطريق األقصر 

نجاح للمصالحة الفلسطينية، وثمنت المنظمة في بيانها الدور الذي تقوم به مصر إل
المصالحة، وأكدت على الفرصة السائحة لنجاح المصالحة الفلسطينية وأهميتها لتوحيد 
الهياكل الفلسطينية لتضم كافة الفصائل، واإلعداد إلجراء االنتخابات التشريعية الجديدة في 

 .(1)قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس
زًا يذكر على صعيد القضية الفلسطينية، "ولم تحقق منظمة المؤتمر اإلسالمي إنجا

واستمرت في إصدار البيانات المنددة باعتداءات االحتالل )اإلسرائيلي( على األرض 
والمقدسات، وفي المطالبة برفع الحصار، ويظهر أنه من الصعوبة بمكان إيجاد قواسم 

من التناقضات  نظامًا سياسيًا، بينها الكثير 56مشتركة لعمل فاعل من أجل فلسطين لنحو 
السياسية واالقتصادية واأليديولوجية، واختالف في االهتمامات واألولويات، مما يجعل 

 .(2)احتماالت تحركها كجسد واحد ضئيلة جدًا"
وأكدت المنظمة على احترام شرعية منظمة التحرير الفلـسطينية، الممثل الشرعي 

باس، وتثمين جهوده في مجـال والوحيد للـشعب الفلـسطيني، برئاسـة الرئيس محمود ع
المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقـوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة 

وآليات وتفاهمـات تنفيذه وآخرها اتفاق  7111الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 
ياتها كاملة في قطاع ، وتمكـين الحكومـة الفلسطينية من تحمل مسؤول7112القاهرة لعام 

غـزة، وإجراء االنتخابات العامة في أقرب وقت ممكـن، وذلـك لتحقيق الشراكة السياسية، 
واإلشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية في دعم الشعب الفلسطيني 

في تلك والقضية الفلسطينية، ولتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها لالستمرار 
 (3).الجهود

 رابًعا: المواقف اإلقليمية:
 تركيا: .2

تؤيد تركيا موقف اإلجماع الدولي والعربي حول حل الدولتين، واعتبار القدس الشرقية 
م، كما تضطلع تركيا بتنفيذ 1692عاصمة للدولة الفلسطينية على حدود الرابع ِمن يونيو 

                                                        

 .(5ص )ن القاهرة الختامي للدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي، منظمة المؤتمر اإلسالمي، بيا (1)
، مرجع سابق، 2010والمسارات المتوقعة لسنة  2009محسن صالح، التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني لسنة  (2)
 . 15)ص )
 في مكة، )موقع الكتروني(. 18االناضول، البيان الختامي للقمة اإلسالمية الـ (3)
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الفلسطينيين، كما أن لتركيا عالقات مشاريع إعمار غزة، بدون أي تبعات  أو شروط  على 
وتعاوًنا مع إسرائيل، في الوقت الذي تحتفظ فيه بعالقات  طيبة مع حماس، رغم محاولة 
حماس األخيرة لفك االرتباط سياسيًّا مع جماعة اإلخوان المسلمين التي ترتبط تركيا بها، 

ا على أرض الواقع لتسريع فتركيا رسميًّا تؤيد المصالحة وترى شدة الحاجة إلى سرعة تطبيقه
 (1).إحياء عملية السالم

و عادت الجمهورية التركية من جديد لممارسة دور الوسيط في ملف المصالحة 
الفلسطينية الداخلية الشائك، بعد مطالبات فلسطينية حثيثة لمد ذراعيها واحتضان لقاءات 

ألطراف من أزمة االنقسام حوارية جديدة بين حركتي "فتح" و"حماس"، وتقديم مبادرة ُتخرج ا
 .(2)م 7112القائم منذ العام 

وتميزت المواقف التركية خاصة منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 
 .(3)م بالثبات في الدفاع عن القضية الفلسطينية 2002نهاية عام 

الحة، وتمتلك تركيا العديد من أوراق القوة التي يمكنها أن توظفها لتحريك ملف المص
وفي مقدمتها عالقاتها القوية بطرفي الخالف، وقدرتها أيضا على استخدام عالقاتها 

للتوصل إلى تفاهمات تقلل فيها من أثر العقبات التي عادة ما تضعها تل أبيب  إسرائيل مع
في طريق المصالحة، ونجاح الدور التركي يرتبط أيضا بقدرة أنقرة على التأثير على حركة 

 .(4)في ملفات ذات تحفظ لدى الغرب مثل المقاومة واالعتراف بإسرائيل حماس، وخاصة
مع 7116نوفمبر 11وبحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي في 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، خاصة 
وانتهاكات إسرائيلية يومية، ومحاوالت  فيما يتعلق بمدينة القدس وما تتعرض له من اعتداءات

تهويدها، واستمرار سياسة االستيطان، إضافة لموضوع االنتخابات وأهمية إجرائها في كل من 
القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء 

 .(5)االنقسام
ه للقضية الفلسطينية في كافة ومن جهته، أكد الرئيس أردوغان استمرار دعم بالد

المحافل، مشددا على موقف الرئيس الفلسطيني فيما يتعلق بأهمية هذه االنتخابات، ووعد 

                                                        

 ، موقف القوى اإلقليمية والدولية ِمن المصالحة الفلسطينية )موقع الكتروني(.بكر (1)
 .الخليج أونالين، تعود تركيا لرعاية الملف المصالحة الفلسطينية، )موقع الكتروني( (2)
 (.61، )ص2002-2010أبو مطلق، العالقات التركية اإلسرائيلية وأثرها على القضية الفلسطينية   (3)
 .ي، هل تنجح تركيا في اختبار طريق المصالحة، )موقع الكتروني(القدوم (4)
 .روني(تالرئيسان الفلسطيني والتركي يبحثان هاتفيا جهود تحقيق الوحدة الوطنية )موقع الك الشرق، (5)
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ببذل كل الجهود المطلوبة من أجل إنجاحها، كما أكد الرئيس التركي أهمية تنسيق المواقف 
 .(1)المشتركة بين البلدين

حركة حماس إال أنها لم تقم بطرح أي و وتري الباحثة: وأنه رغم قوة العالقة تركيا 
مبادرة للمصالحة الفلسطينية مثل القاهرة والدوحة والسعودية، إال أنها فقط تؤيد هذه 

 االتفاقيات.
 إيران: .7

على قاعدة نتائج انتخابات المجلس  7112طرحت إيران فكرة تطبيق اتفاق مكة 
يراني محمد رضا برقاي مع أمين التشريعي، وذلك من خالل اجتماع نائب وزير الخارجية اإل

سر حركة فتح في لبنان عباس زكي ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، 
وأكد برقاي بعد لقائه نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أنه بحث مع المسئولين السوريين 

األراء مع والفلسطينيين األوضاع في فلسطين وسبل الخروج بحل لالزمة هناك، وأنه يتبادل 
 . (2)القيادات الفلسطينية حول ذلك، ولكن المبادرة اإليرانية السورية لم تتبلور بعد

وشنت بعض الصحف اإليرانية بعد توقيع اتفاق الدوحة هجوًما على السيد خالد 
 .(3)مشعل، واتهته بجر حركة حماس إلى مسيرة التسوية، وإبعادها عن نهج المقاومة

الصادر عن قمة طهران السادسة عشر لحركة عدم االنحياز إال أن البيان الثاني 
دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، ودعم جهود 
المصالحة الفلسطينية وفق اتفاقي القاهرة والدوحة، وقد تراجعت إيران في هذه القمة عن دعوة 

الرئيس محمود عباس بعدم حضور القمة وجهتها للسيد إسماعيل هنية بعد أن هدد السيد 
وفق ما أعلنه وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية رياض المالكي، 

 .(4)واعتبر سالم فياض هذه الدعوة تعزيز لالنقسام
وتطورات األخيرة التي حملت انفتاح حماس على مصر، والتوافق على تطبيق اتفاق 

ا يشكله ذلك من متغيرات بالغة األهمية على الساحة الفلسطينية المصالحة الفلسطينية، وم
وفي اإلقليم؛ جعلت إيران أكثر تحمسا ومسارعة لدعم حماس والعمل على إعادة ترتيب 

 .(5) العالقة التحالفية معها من جديد

                                                        

 .المرجع السابق نفسه (1)
 (.91،) ص7112 صالح، التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة (2)
 (.47ة التائهة بين تحفظات حماس وخالفاتها الداخلية، )صسويدان، المصالح  (3)
 .(3ص )، 2012-2013عتريسي، "إيران وقضية فلسطين  (4)
 .بسيسو، حماس وإيران معادلة جديدة لمواجهة التحديات،)موقع الكتروني(  (5)
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مألت الفراغ الذي تركه العرب في دعم خيار و  الباحثة: أن إيران شغلت ى وتر 
المالي والسياسي لقطاع غزة تحت حكم  ضد إسرائيل، وتعد الداعم األكبر المقاومة المسلحة

حماس التي تتزعم حالًيا المقاومة الفلسطينية، وهو ما جعل حماس ترتبط بإيران، وتفضل 
اإلبقاء على الخطوط مفتوحة للتواصل معها تحسًبا ألي تغيير في المعادلة ستسفر عنها 

 المرحلة المقبلة.
 ف الدولية:خامًسا: المواق

 الرباعية الدولية: .2
اشترطت اللجنة الرباعية، التي تضم إلى جانب الواليات المتحدة االتحاد 
األوروبي وروسيا واألمم المتحدة شروطًا "يتوجب على أية حكومة فلسطينية الوفاء بها"، 

ي وتتضمن: االعتراف بإسرائيل، وااللتزام باالتفاقات الموقعة معها، ونبذ "اإلرهاب"، ف
 .(1) إشارة إلى المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد االحتالل

وقال توني بلير "إن التزام حماس بشروط الرباعية أمر أساسي الستعادة الوحدة 
الوطنية بين الفلسطينيين، ويدلل هذا الموقف على أن توجه اللجنة الرباعية ما زال رهن 

 .(2)حتالل اإلسرائيلي"الموقف السياسي للواليات المتحدة األمريكية و"اال
على الرغم من أن اتفاق القاهرة وإعالن الدوحة استندا إلى ورقة المصالحة 
المصرية، التي لم تتطرق لشروط اللجنة الرباعية، لكن هذا لن يمنع اللجنة الرباعية من 
اتخاذ إجراءات عقابية ضد أي حكومة ال تستجيب لهذه الشروط، وقد أدى موقف 

روز خالف واضح بين حركتي فتح وحماس؛ ففي حين أكدت حركة فتح الرباعية إلى ب
أن حكومة التوافق الوطني ستكون ملتزمة بشروط الرباعية، أكدت حماس أن هذه 

 .(3)الحكومة ستكون ملتزمة فقط بما جاء في الورقة المصرية 
 7112/سبتمبر/72ورحبت اللجنة الرباعية في بيان لها الذى صدر في تاريخ 

د المبذولة، بما فيها جهود مصر، لتهيئة الظروف التي تمكن السلطة الفلسطينية بالجهو 
من االضطالع بمسؤولياتها في غزة، و يحثون األطراف على اتخاذ خطوات ملموسة 

وإعادة فتح  إلعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية الشرعية،
المعابر، مع معالجة المخاوف األمنية المشروعة إلسرائيل، وإطالق العنان للدعم الدولي 

                                                        

 .4)ص )مركز الجزيرة للدراسات، مرجع سابق،  (1)
 .(4ص )،29تطورات واالحتماالت، التقرير اإلستراتيجي مناع، المصالحة بين فتح وحماس: ال  (2)
 .(5مركز الجزيرة للدراسات ، مرجع سابق، )ص  (3)
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لنمو غزة واستقرارها وازدهارها، وهو أمر بالغ األهمية للجهود الرامية إلى تحقيق سالم 
 .(1)بيان الرباعية من أي انتقادات لحركة حماس دائم، وعلى غير العادة فقد خال

 المتحدة األمريكية: الواليات .0
وضعت الواليات المتحدة األمريكية شروطًا يتوجب على أية حكومة فلسطينية 
الوفاء بها، هي: االعتراف بـــ)إسرائيل(، وااللتزام باالتفاقات الموقعة معها، ونبذ 

، وقال الرئيس بارك أوباما: "إن ما أعلن مؤخرًا من اتفاق بين فتح وحماس (2)"اإلرهاب"
اؤالت أساسية ومشروعة بالنسبة إلسرائيل: كيف يمكن للمرء أن يتفاوض مع يثير تس

 (.3)طرف أظهر نفسه أنه غير مستعد لالعتراف بحقك في البقاء؟
بعد اإلعالن األخير عن محادثات المصالحة بين فتح وحماس التي توسطت 

ما يسمى فيها مصر، دخلت إدارة ترامب في المعركة من خالل التأكيد على التزامها ب
، و ذكرت المبادئ أن حركة حماس لن تقبل كفاعل دولي 7119"مبادئ الرباعية" لعام 

شرعي حتى تقبل االتفاقات السابقة، ونبذ وتجنب العنف، وتقبل حق إسرائيل في الوجود 
 االعتراف بها. و 

ودعا جيسون غرينبالت، مبعوث البيت االبيض للمفاوضات االسرائيلية 
ومة وحدة وطنية جديدة تشكل الى االلتزام "بشكل ال لبس فيه الفلسطينية، أي حك

"اذا كان على م 7112تشرين االول / اكتوبر 16وصراحة" بهذه المبادئ، وقال في 
حماس ان تلعب اي دور في حكومة فلسطينية فعليها ان تقبل هذه المتطلبات االساسية"، 

لفلسطينية بتسلم األمن "كامل مضيفا ان جميع االطراف تتفق على فكرة قيام السلطة ا
وحقيقي وبدون معوقات"، والرقابة المدنية على قطاع غزة. ومن الضروري "ان نعمل معا 

 ."لتحسين الوضع اإلنساني للفلسطينيين الذين يعيشون هناك
قالت هيذر نويرت، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية األمريكية، إن اتفاق 

ن حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية يعتبر مهما في سبيل المصالحة الفلسطينية بي
 .إيصال المساعدات اإلنسانية ألهل قطاع غزة

أن اإلدارة االمريكية التقف وقفة حياد بين الطرفين، إذ أنها  وتري الباحثة
اعتبرت حركة حماس منظمة إرهابية، ويجب على أي حكومة سيتم تشكليها االعتراف 

 بشروطها.

                                                        

 أمد لالعالم،  اللجنة الرباعية الدولية تدعك جهود المصالحة الفلسطينية، )موقع الكتروني(. (1)
 .(5مركز الجزيرة للدراسات، مرع سابق،) ص (2)
 لحة المفاجئة بين فتح وحماس"، مقال منشور، موقع صحيفة األنباء.فرحات، "قراءة في المصا  (3)
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 ألوروبي:االتحاد ا .0
أعلنت دول االتحاد األوروبي األساسية، مثل: فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، 

شروط التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية والمتمثلة باالعتراف لوإسبانيا تأييدها ل
بـ"إسرائيل"، واتفاقيات السالم التي وقعتها مع الفلسطينين، وإدانة سيطرة حركة حماس 

ذ اإلرهاب، وعدم االلتزام باالتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، ونب
 .(1)وحكومة االحتالل، وأصرت على أن تنبذ حركة حماس ما يسمى بالعنف

واتفقت أوروبا مع الواليات المتحدة األمريكية على ضرورة عزل حركة حماس 
فياض، دعم وتأييد حتى وقت غير محدد، واإلبقاء على حكومة الطوارئ بقيادة سالم 

الرئيس محمود عباس من خالل إحياء عملية المفاوضات المتوقفة، والضغط على 
االحتالل )اإلسرائيلي( لتخفيف قبضته األمنية عن الضفة الغربية، وتحسين صورة 

 .(2) الرئيس عباس في الشارع الفلسطيني
حماس في عام فتح و  اوأكد االتحاد االوربي أن اتفاق القاهرة الذي وقعته حركت

نحو العودة الكاملة للسلطة الفلسطينية إلى غزة،  مهمةم، يمكن أن يصبح خطوًة 7112
  وذلك إلحراز تقدم  حقيقي  بشأن المصالحة بين الفلسطينيين.

وقالت الممثلة السامية ومسؤولة العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي فيدريكا 
األوروبي سيدرس عن كثب تفاصيل هذا االتفاق موغيريني في بيان صحفي "إن االتحاد 

 .(3)وما سيترتب عليه، مرحبة بالمشاركة المستمرة لمصر حول ذلك"
وعارض االتحاد األوروبي بدوره اإلجراءات التي اتخذتها السلطة ضد قطاع 

م، واعتبر أن شروط الرباعية الدولية القديمة 7112غزة، ورحب باتفاق المصالحة 
د ذات صلة، وإن التوصيات التي قدمتها مفوضية االتحاد األوروبي إلى المعروفة، لم تع

بروكسل، تقول إنه علينا دعم المصالحة الفلسطينية، وإن هناك فرصة الحتواء حركة 
حماس في النظام السياسي الفلسطيني، من دون فرض شروط عليها، وأضاف نحن 

وضاع يتطلب شراكة بين مختلف نراقب التطورات الجارية في غزة، ونرى أن استقرار األ
األطراف الفلسطينية، وأن إقصاء أي طرف قد يؤدي إلى عودة الصراع مجدًدا، مضيًفا 
أن قيادة االتحاد األوروبي تتجه للترحيب بأي حكومة تشكلها السلطة الفلسطينية لخدمة 

                                                        

 (.29ص )مريم عيتاني، مرجع سابق،  (1)
 .(122-123فضل، دور االتحاد األوروبي في التنمية السياسية تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة) ص  (2)
 .فلسطينية، )موقع الكتروني(سوا، االتحاد األوروبي يوضح موقفه الرسمي من اتفاق المصالحة ال (3)
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 الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولو شاركت فيها حركة حماس بشكل
 .(1)أو بآخر، وتسليم السلطة الفلسطينية المعابر في قطاع غزة

 روسيا: .8
آيار/ مايو 4رحبت روسيا باتفاق المصالحة الفلسطينية الذي جرى توقيعه بتاريخ 

م، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته صحفية فلسطين أن موسكو 2011
األطراف وال سيما مصر، وأنها ترحب بتوقيع االتفاق الذي أدت إليه جهود مختلف 

مقتنعة أنه من الضروري القيام بكل ما هو ممكن حتى تكون العملية التي أنهت االنقسام 
 .(2) الداخلي راسخة ونهائية، وتؤدي إلى انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية

وأكد سيرغي الفروف، وزير الخارجية الروسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره 
، أن روسيا مع دول عربية على 11/6/7112جبير بجدة، بتاريخ السعودي عادل ال

اتصال وثيق بحركتي فتح وحماس، بغية إقناعهما بالعودة إلى اتفاق المصالحة، مشيًرا 
 .(3)إلى اهتمام روسيا بالحفاظ على عمل الرباعية الدولية للسالم

 قررت الفصائل الفلسطينية التي شاركت في االجتماع في العاصمة
م ، إلغاء بيان ختامي مشترك متفق عليه في البداية وسحبه من 10/7/7116وموسك

 التداول.
وأكد عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، معتصم 
حمادة، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن هذا القرار جاء لعدم توافق الفصائل بشأن عدة 

جهاد اإلسالمي" و"حماس" أعربوا عن معارضتهم نقاط فيه، موضحا أن ممثلي حركتي "ال
 .(4)لعدة بنود في الوثيقة

وقال المبعوث الرئاسي الروسي لمنطقة الشرق األوسط والدول اإلفريقية كما 
نقلت إنترفاكس الروسية، لقد وجهنا الدعوة إلسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة 

، 7116عضاء وفده، وستكون مع بداية العام حماس والذي َقِبَل الدعوة ويقوم باختيار ا 
 .(5)ويجري حاليا االتفاق على موعد مناسب للطرفين

كشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط وإفريقيا، ميخائيل 
بوغدانوف، أنه بحث مع وفد لحركة "حماس" الفلسطينية برئاسة عضو مكتبها السياسي، 

                                                        

 .)موقع الكتروني(7112مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،أرشيف نشرة فلسطين اليوم  (1)
 .أبو عامر،روسيا ترحب باتفاق المصالحة ، )موقع الكتروني(  (2)
 .الخليج أونالين،الفروف: يجب تسوية األزمة الخليجية عبر المفاوضات،)موقع الكتروني( (3)
 .أرتي، الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي الجتماع موسكو،)موقع الكتروني( 4))
 .قناة العالم، هل تفعلها روسيا وتحقق المصالحة الفلسطينية، )موقع الكتروني( (5)
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أن مواصلة العمل في هذا االتجاه، اع غزة، مؤكدا موسى أبو مرزوق، الوضع في قط
موضحا أنه يقصد "الجوانب السياسية والعملية إلعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية"، 

 .)1(باعتباره ظرفا ترتبط به آفاق التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية

تحسين الوضع االقتصادي واإلنساني في  ةأن روسيا تحاول جاهدالباحثة  ى وتر 
قطاع غزة، وإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، لذا عقدت اجتماًعا للفصائل الفلسطينية 

 في موسكو في محاولة منها إنهاء االنقسام وعودة اللجمة للمجتمع الفلسطيني.
 األمم المتحدة: .7

التي  7119أكدت األمم المتحدة على التزامها بما يسمى "مبادئ الرباعية" لعام 
تحدة واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة وروسيا، واالنضمام إلى صاغتها األمم الم

. وقال (2)مسيرة التسوية، ودعت حركتي حماس وفتح إلى العودة إلى الوحدة الوطنية
 16جيسون غرينبالت مبعوث البيت االبيض للمفاوضات االسرائيلية الفلسطينية في 

ان تلعب اي دور في حكومة م "اذا كان على حماس 7112تشرين االول / اكتوبر 
فلسطينية فعليها ان تقبل هذه المتطلبات االساسية"، مضيًفا ان جميع االطراف تتفق على 

وبدون معوقات، والرقابة المدنية  اوحقيقيً  فكرة قيام السلطة الفلسطينية بتسلم األمن "كاماًل 
 . (3)على قطاع غزة

ى أهمية أن تجري المصالحة وأكد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عل
الفلسطينية بشكل يعزز السالم واألمن والالعنف، مرحبًا بجهود تحقيق الوحدة الفلسطينية 
بما في ذلك المساهمة المصرية، وشدد على الحاجة لتحقيق تقدم على مسار الوحدة في 

 .(4)إطار عمل السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس والتزامات منظمة التحرير
وقال مالدنيوف منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط 

م ، بدأ الفلسطينيون طريًقا 7112أكتوبر/تشرين األول  17خالل توقيع اتفاق القاهرة في 
طوياًل يمكن أن يقود إلى المصالحة. ولكن عليهم أًوال أن يحلوا األزمة اإلنسانية في غزة، 

سيطرة الكاملة المدنية واألمنية للسلطة الفلسطينية، وتجنب سياسات ويعيدوا القطاع إلى ال

                                                        

 .أرتي، بوغدانوف يجري محادثات "صريحة" مع وفد لـ "حماس" في موسكو)موقع الكتروني( (1)
 .)76ص (مرجع سابق،عينتابي،  (2)
 .دور الواليات المتحدة في المصالحة الفلسطينية: ثالثة سيناريوهات) موقع الكتروني( صحيفة الحدث، (3)
        مركز أنباء األمم المتحددة، "بأن يؤكد أن المصالحة الفلسطينية يجب أن تعزز السلم والالعنف  (4)

 .)موقع الكتروني(
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الماضي الفاشلة، والحفاظ على أمن الفلسطينيين واإلسرائيليين، وأن تكون جميع األطراف 
 .(1)مستعدة للتسوية بما فيه مصلحة السالم

 خامسًا: موقف االحتالل )اإلسرائيلي(:
ين حركتي فتح وحماس مواقف ُمتقاربة بين شهد الموقف اإلسرائيلي من المصالحة ب 

كافة األحزاب داخل الحكومة اإلسرائيلية، فقد عبر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن 
إسرائيل "لن تعترف بالمصالحة بين "فتح" و"حماس"، لكنها لن تقطع العالقة مع السلطة 

طينية في معابر غزة الفلسطينية، ولن تمنع تنفيذ االتفاق، وستعمل مع الحكومة الفلس
 .(2)بالقضايا اإلنسانية المتعلقة بالقطاع

، 7112وصرح نفتالي بينيت، رئيس حزب البيت اليهودي وقتها، عند توقيع اتفاق 
أن "االتفاق سيؤدي إلى تشكيل حكومة إرهاب وطني"، وطالب بقطع العالقات مع السلطة 

بعد توقيع اتفاق  7118نيين في العام الفلسطينية، وإعادة العقوبات التي فرضت على الفلسطي
الشاطئ للمصالحة، وطالب بوقف المفاوضات، التي اعتبر مجرد عقدها مع الفلسطينيين 

و سمحت إسرائيل بنقل أموال قطرية إلى قطاع غزة بعد تفاهمات بين  "تنازاًل إسرائيلًيا لهم
ء في القطاع، وأن تدفع قطر وإسرائيل واألمم المتحدة تتضمن توفير الوقود لشركة الكهربا

مليون دوالر شهرًيا لحركة حماس لدفع رواتب موظفيها، وهو ما دافع عنه نتنياهو  .1قطر 
ل جزًءا من استراتيجية أوسع نطاًقا، تهدف لإلبقاء على االنقسام بين حركتي فتح  بأنه "يشك 

ة عليها من ، ما خفف الضغوط التي تتعرض لها الحركة جراء العقوبات المفروض(3)وحماس"
 .قبل السلطة الفلسطينية، إلجبارها على تسليم قطاع غزة لحكومة الوفاق

وتمتلك إسرائيل القدرة على عرقلة أي اتفاق للمصالحة بين الفلسطينيين، فهي تضع 
شروًطا ألي اتفاق فلسطيني، تقضي باعتراف "حماس" بشروط اللجنة الرباعية الدولية، و"نزع 

"جنود إسرائيليين" محتجزين في نفاق وإنتاج الصواريخ، واإلفراج عن سالحها"، ووقف حفر األ
 .(4) غزة

أن الجانب اإلسرائيلي هو الجانب الوحيد المستفيد من استمرار وتري الباحثة 
االنقسام، وتمثل المصالحة خطًرا يهدد أمنها واستقرارها، بل أيًضا تهدد كل من يحاول بقلب 

 وصول إلى المصالحة.صفحة االنقسام الفلسطيني وال
                                                        

دينوف يؤكد أهمية الفرصة السانحة لتعزيز المصالحة الفلسطينية وتحسين الوضع مال،أخبار األمم المتحدة ((1
 .في غزة)موقع الكتروني(

 .على الفلسطينيين، )موقع إلكتروني( 7118الهندي، بنيت يطالب بإعادة عقوبات  (2)
 .)موقع الكتروني(جيروزاليم بوست، نتنياهو: أموال لحماس جزء من استراتيجية إبقاء الفلسطينيين منقسمين،(3)
 .قناة العالم،ماهي الشروط األربعة اإلسرائيلية للموافقة على المصالحة، )موقع الكتروني( (4)
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 الخالصة:
إن اتفاق المصالحة الفلسطينية قد شكل العديد من الردود والمواقف على المستوي   

 المحلى أو اإلقليمي أو العالمي، تراوحت معظمها بين اإليجاب والرفض.

 : معوقات المصالحة الفلسطينية وسبل تحقيقها:الخامسالمطلب 
التعرف على الصعوبات التي تعترض طريق تهدف الدراسة في هذا المطلب إلى 

 المصالحة الفلسطينية، والسبل المقترحة للتغلب عليها.
 أواًل: معوقات المصالحة الفلسطينية:

هناك عدد من األسباب والمعوقات التي تتسبب في تعطيل المصالحة، وهي تتباين في 
 :(1)درجات تأثيرها وأهميتها، غير أنها تتلخص فيما يأتي

 ة الفكرية واأليديولوجية:المرجعي .2
ال توجد مرجعية فكرية وأيديولوجية واحدة مشتركة تحدد ما هو ثابت وما هو خطوط 
حمراء ال تقبل التنازل والمساومة، وما هو خاضع للتقدير السياسي والظروف الذاتية 

 -أساسا ألسباب دينية –والموضوعية وموازين القوى. فمثال، ترفض التيارات اإلسالمية 
العتراف بــــــــ "إسرائيل" أو التنازل عن أي جزء من فلسطين، بينما تربط تيارات أخرى ا

 األمر باالعتبارات الواقعية وبالمصلحة والتكتيك والعمل المرحلي.
 تحديد األولويات والمسارات: .0

انعكست النقطة السابقة على البرنامج الوطني لكال الطرفين، وكيفية تحديد  
يمكن تقديمه من تنازالت، ورؤية الطرفين االستراتيجية والتكتيكية  األولويات، وما

 لمشروعي المقاومة والتسوية، وأيهما يأخذ األولوية.
وبرزت تساؤالت من قبيل ما إذا ما كانت األولوية يجب أن ُتعطى لتشكيل حكومة 

وتفعيلها، أم  ةمنظمة التحرير الفلسطيني الوحدة الوطنية وإجراء االنتخابات، أم إلعادة بناء
إلصالح األجهزة األمنية، أم للبرامج االقتصادية، أم لرفع الحصار وإعادة اإلعمار، أم 

الالجئين، أم لمواجهة برامج  األمم المتحدة، أم لقضية لتحقيق االعتراف بدولة فلسطين في
القدس، وكيف يمكن تحديد الوزن النوعي لكل قضية، وعلى أي  التهويد، خصوصا في

يتم تقديم أو تأخير أي من هذه القضايا، وما هي القضايا التي يمكن االنشغال بها أساس 
 في وقت واحد؟

 
 

                                                        

 طريق المصالحة ) موقع إلكتروني(. صالح، معوقات في (1)
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 عدم وجود مرجعية مؤسسية يحتكم إليها الطرفان: .3
رغم أن اتفاق المصالحة ينص على إصالح منظمة التحرير ومشاركة كافة 

المنظمة كان عادة ما  الفصائل الفلسطينية فيها، فإن السلوك السياسي والعملي لقيادة
ُيعطل االستحقاقات المرتبطة بإصالح المنظمة وإعادة بناء مؤسساتها، كما أن السلوك 
السياسي لحماس والجهاد اإلسالمي وعدد من الفصائل، ال يسعى فقط للشراكة في قيادة 
المنظمة، وإنما إلى إعادة بناء أولويات المشروع الوطني الفلسطيني على أسس ترفض 

ازل عن األرض وتحمي خيار المقاومة، وهو ما يعني إعادة النظر في االتفاقات التي التن
وقعتها المنظمة وربما إلغاء أو تعديل عدد منها، وهو ما قد يكون محط اعتراض شديد 

 .من قيادة فتح التي قد تسعى لقطع الطريق على تغييرات كهذه
 التأثير العربي: .2

واألردن والسعودية على صانع القرار الفلسطيني، وتؤدي ال يخفى دور مصر وسوريا         
مصر عادة دورًا أساسيا في إعطاء الغطاء للقيادة الفلسطينية، وفي ترتيبات البيت 
الفلسطيني، وكانت سابقا وراء إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، وتعيين أحمد الشقيري رئيسًا 

 قيادة المنظمة، واستمرار هيمنتها عليها. لها، كما أعطيت الغطاء إلزاحته وحلول فتح في
( إلى حد كبير عن شكل التعامل 7111كانون الثاني /يناير .7كما كانت مسؤولة )قبل ثورة    

مع حماس، ومحاولة عزلها وإضعافها وإفشالها. وفي المقابل فإن سوريا )قبل األحداث التي 
ن لذلك تأثيره في مواجهة ما تشهدها حاليا(، شكلت حاضنة لحماس وقوى المقاومة، وكا

 .يسمى بمحور االعتدال
 التأثير اإلسرائيلي: .0

إن دخول منظمة التحرير )ومن ثم السلطة الفلسطينية( في "عصر أوسلو" وما نتج 
م، جعل الجانب اإلسرائيلي هو "الحاضر الغائب" 1993عنه من ترتيبات على األرض منذ 

إن اتفاقية  قيادة المنظمة وقيادة السلطة؛ إذمن األحيان في صناعة القرار لدى  رفي كثي
أوسلو أدت إلى انتقال قيادات " المقاومة" لإلقامة تحت االحتالل اإلسرائيلي في الضفة 
والقطاع، وألزمت المنظمة بعدم اللجوء إلى المقاومة المسلحة، وبإقامة سلطة وطنية يتحكم 

راتها، وتحويل أموالها وانتقال أفرادها اإلسرائيليون بمدخالتها ومخرجاتها، وبوارداتها وصاد
 وقياداتها.

 التأثير الدولي: .3
للموقف الغربي وخصوصا األميركي تأثير ال يستهان به على المسار الفلسطيني؛ إذ إن   

الدعم األميركي المطلق إلسرائيل وتوفير الغطاء الدائم الحتاللها انتهاكاتها وممارساتها ضد 
تدخل لفرض شروط الرباعية على حماس وقوى المقاومة الشعب الفلسطيني، وكذلك ال
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الفلسطينية، بما في ذلك االعتراف بإسرائيل ووقف المقاومة المسلحة، واالعتراف باالتفاقيات التي 
وقعتها المنظمة، بما فيها اتفاقيات أوسلو، شكل تدخال سافرا في محاولة تحديد مسارات وخيارات 

إلسقاط حماس وعزلها، واعتبارها حركة ا عت أمريكا وحلفاؤهالشعب الفلسطيني ومواقفه، كما س
"إرهابية"، ونزع الشرعية عنها، باإلضافة إلى معاقبة الشعب الفلسطيني على اختياره الديمقراطي 

 .الحر لحماس
 ثانًيا: سبل تحقيق المصالحة الفلسطينية:

هم هذه إن نجاح المصالحة الفلسطينية يحتاج إلى وجود ضمانات كثيرة، ومن أ 
ضمانات العربية، الن الفشل ستكون عواقبه وخيمة الالضمانات اإلرادة الفلسطينية، إضافة إلى 

على الشعب الفلسطيني، وعلى الطرف الذي يتسبب فيه، ويمكن إجمال أهم سبل إنجاز 
 :(1) المصالحة الفلسطينية على النحو اآلتي

حقيقية، ال أن يكون الذهاب إلى صدق النوايا من قبل الطرفين في التوجه نحو مصالحة  .1
 المصالحة مناورة سياسية، أو هروبًا من أزمة داخلية.

 تحديد سقف زمني إلنجاز الملفات كافة. .7
 إبعاد العناصر السلبية التي ترى مصلحتها في بقاء االنقسام. .0
االتفاق، الذي سيكون  دتعزيز نزاهة الوسيط المصري في اإلشراف على تنفيذ بنو  .8

 رجي األهم.الضامن الخا
المساعدة العربية في توفير األموال الالزمة للحكومة، التي قد تكون حجز عثرة في وجه  ..

 المصالحة نظرًا لحجم العراقيل التي قد تعترضها.
 :(2)أجمع المختصون على مجموعة من األليات للوصول إلى المصالحة الوطنية ومن أبزهاو
 االنتهاكات بمختلف أنواعها.و  الوقوف الفوري لكل أشكال التحريض المتبادل .2
عقد لقاءات جماهيرية موسعة تطال كل قطاعات المجتمع )مدارس، جامعات، تجمعات  .0

وتنظيم حمالت إعالمية هدفها إشاعة مناخ المصالحة والتسامح في المجتمع، (، شعبية
 مشاركة المنابر اإلعالمية كافة بما في ذلك المساجد من أجل تحقيق هذا الهدف.

كل من القوي السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني والمستقلين، ولجان اإلصالح،  مشاركة .3
 .الصفح العامو في خلق بيئة المصالحة والتسامح 

االستماع إلى جميع ضحايا العنف الداخلي والفلتان األمني، وتحديد الضرر المادي والمعنوي  .4
 ين.الذي لحق بالمتضررين، وتحديد أسس التعويض المادي للمتضرر 

                                                        

 .(529-550حبيب، مستقبل اتفاق المصالحة الفلسطينية )ص  (1)
 .(76لحة الوطنية الفلسطينية ما يجمعنا أكثر ما يفرقنا ، )ص المركز القومي للدراسات والتوثيق، المصا (2)
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 بحث سبل تفعيل دور القانون في المحاسبة، والتوصيات بذلك لجهات االختصاص. .7
العمل على رفع الغطاء التنظيمي والعشائري والعائلي عن كل من يرتكب االعتداءات على  .1

 الناس وممتلكاتهم.
 إصدار ميثاق شرف يؤكد على تحريم االقتتال الداخلي، ووضع آلية متابعة ذلك. .5
 عربية لتسهيل مهام لجنة المصالحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.لقيام بجوالت ا .2

طرح سياسيون وباحثون آخرون توصيات يمكن أن تسهم في تحقيق المصالحة الفلسطينية،  ولقد
 منها:

إطار دستوري واحد يلتزم به  فييحتاج الشعب الفلسطيني إلى وحدة وطنية فلسطينية تجمعه  .1
م وحدة ثقافية ونضالية واحدة من شأنها أن تؤدي إلى نتيجة الجميع أفرادًا وجماعات، ويقي

 .(1)واحدة وهي استعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني 
توفر الوعي واإلرادة الالزمين إلعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية، واستعادة طابعها  .7

يقة والعدالة وبين أرض كحركة تحرير وطني، وتوليد مشروع وطني جديد يطابق بين الحق
 .(2)فلسطين وشعب فلسطين في كافة أماكن تواجده 

العمل الجاد لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، عبر إعادة بناء هياكلها ومؤسساتها، كصيغة  .0
تحررية تمثل الفلسطينيين جميعهم، وتشكيل حاضنة لمشروع وطني جامع تصب فيه كافة 

على الصيغ التي تم التوافق المبدئي حولها، مثل: اتفاقية الطاقات واإلمكانات، والتأسيس 
 .(3)م 7112م واتفاق القاهرة 2007م، واتفاق مكة 2006م، ووثيقة األسرى 2005القاهرة 

واقترح أحمد يوسف جملة من التوصيات للخروج من الصعوبات التي تحول دون التوصل إلى 
 :(4)تحقيق المصالحة، وهي 

وافق وطني وصالحيات محددة، يشمل برنامجها الشروع بعمليات تشكيل حكومة مهمات بت .1
 إعادة اإلعمار، واإلعداد لالنتخابات القادمة، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية.

إصالح منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة هيكلتها بالشكل الذي يسمح بتمثيل كل قطاعات  .7
 50%ى أال تزيد حظوظ أي فصيل فيها عن الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات فيها، عل

انفراد أي فصيل فيها بالقرارات، واعتبارها الممثل  ملضمان مشاركة الكل الفلسطيني، وعد
الشرعي والوحيد الذي يرسم االستراتيجيات، ويحدد المهمات الوطنية، وتسند إلى مجالسها كل 

 التحركات السياسية مع المجتمع الدولي.
                                                        

 .قاسم، "المصالحة الفلسطينية في ذيل التنسيق مع إسرائيل"، مرجع سابق، بدون رقم صفحة  (1)
 كيالي، مرجع سابق، بدون رقم صفحة.  (2)
 (.133جمعة، مرجع سابق، )ص  (3)
 .(38سابق،) ص  يوسف، استراتيجية حماس مالمح ومحددات، مرجع(4)
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نية على أسس مهنية ووطنية، واالستعانة بالخبرات المصرية إلعادة بناء بناء األجهزة األم .0
وهيكلة األجهزة األمنية الموجودة في قطاع غزة وبالخبرات األردنية لهيكلة أجهزة الضفة 

 الغربية.
إعادة الحيوية للمجلس التشريعي الفلسطيني، واحترام خيارات الشعب الفلسطيني، وإجراء  .8

 والتشريعية في وقت واحد. االنتخابات الرئاسية
كفيل بتحقيق وإنجاز  -فتح وحماس–إن توفر إرادة فلسطينية صادقة بين طرفي الصراع 

المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، وكفيل بإعادة الوحدة الوطنية والوقوف صًفا واحًدا 
يادة االستيطان في وجه االحتالل "اإلسرائيلي" الذي استغل هذه األوضاع أبشع استغالل في ز 

طيع أواصر مدن وقرى الضفة الغربية، والتنكيل بالشعب الفلسطيني، والتنكير لحقوق الوطنية قوت
 المشروعة.
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 دور الصحافة في تعزيز المصالحة الفلسطينية: المبحث الثاني
طاب يتضمن هذا المبحث دور الصحافة في تعزيز المصالحة الفلسطينية، ومحددات الخ

اإلعالمي، ومتطلبات نجاح اإلعالم لتحقيق المصالحة الفلسطينية، أبرز المعوقات التي تحول 
دون قيام وسائل االعالم بدورها اتجاه المصالحة، ومقترحات إنضاج برنامج إعالمي لتحقيق 

 المصالحة الفلسطينية.
ت الراهن، ولإلعالم دور كبير في إبراز وتسليط الضوء على طرفي االنقسام في الوق

حيث تساهم هذه الوسائل في إحداث تغيير كبير في اآلراء القائمة، وتشكل حاضنة كبيرة في 
م، 7112إثارة الرأي العام ضد أي طرف من هذه األطراف، وتبين ذلك خالل فترة االنقسام عام 

فلسطين والرسالة التابعة لحركة حماس في نقل صور ووقائع ربما كانت  احيث ساهمت صحيفت
خر الكبير بشكل صحيحة أو غير صحيحة، ونقلت وقائع األحداث، وأبرزت دور الطرف اآل

األيام والحياة الجديدة التابعة لحركة فتح في نقل األحداث  اوفي المقابل ساهمت صحيفت سلبي،
 .(1)الرسالة وفلسطين االقائمة بصورة مكثفة بنفس الدور الذي مارسته صحيفت

الفلسطينية في تعزيز الوحدة الوطنية خالل المسيرة النضالية  وقد أسهمت وسائل اإلعالم
الطويلة، إال أن هذا األمر لم يدم فقد أصيب الجسم الفلسطيني بشرخ كبير بعد أحداث يونيو 

م، التي أدت إلى سيطرة حماس على قطاع غزة، وفصل الضفة الغربية عن غزة، خالل 7112
هام في الضفة الغربية التي تشكلت بعد األحداث وجود حكومتين، حكومة تسير األعمال والم

 .(2)والحكومة في قطاع غزة
وبدأت وسائل اإلعالم التابعة لحركتي حماس وفتح بتبادل االتهامات واالنتهاكات في 

وجد اإلعالم نفسه في دائرة الصراع، حيث منعت حكومة غزة صحيفتي شرعية وجود كليهما، و 
القطاع، وكذلك منعت حكومة الضفة من دخول  إلىمن الدخول  األيام والقدس والحياة الجديدة

 .(3)صحيفة فلسطين والرسالة من الدخول إلى الضفة
ولقد ساهمت التغطية اإلعالمية لبعض الوسائل في تعميق حالة االنقسام، وذلك من 

م خالل األخبار المسمومة و الصفراء، واستخدام المصطلحات المسيئة التي تبثها وسائل اإلعال
 .(4)التابعة لحركة حماس و وسائل اإلعالم التابعة لحركة فتح

                                                        

 .ظهًرا 7:11( الساعة 7171/يناير/9أبو شمالة ، مقابلة تلفوينة:سلسبيل شبات) ((1
 (.606طالب، دور اإلعالم الفلسطيني في تعزيز الوحدة الوطنية لدى طالبات الجامعات )ص (2)
 (.606دور اإلعالم الفلسطيني في تعزيز الوحدة الوطنية لدى طالبات الجامعات )ص طالب ، (3)

 .مساًءا 2:11( الساعة 7171/يناير/6المصرى، مقابلة تلفونية : سلسبيل شبات ) ( (4
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ودعت وسائل اإلعالم بشكل عام سواء الحزبية أو المستقلة للتعامل بشكل إيجابي مع 
المصالحة ووقف التصريحات المسمومة، مؤكدة على ضرورة تسليط الضوء على كل ما هو 

ودة عمل طاقمي تلفزيون فلسطيني وفضائية ايجابي حيال المصالحة، مشيرة بذلك إلى ضرورة ع
األقصى سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد توقيع االنقسام األمر الذي كان له آثر إيجابي 

 . (1)في كافة األوساط الفلسطينية
وسائل اإلعالم بتحمل المهمة الوطنية المنوطة بها إلى جانب مهمتها  وطالب المصري 

نظار نحو االحتالل وكشف الجرائم التي يرتكبها بحق أبناء الشعب المهنية، وذلك بتوجيه األ
 الفلسطيني، بداًل من االنشغال في تداعيات االنقسام.

ج أن هذه وسائل االعالم يجب عليها االلتزام بالمهنية في تغطية تومما سبق نستن
ستخدام  من ااًل داالحداث، والعمل على لحمة المجتمع، وتجسيد المصالحة المجتمعية، ب
 مصطلحات الذم والقدح التي تعمل على زيادة الفجوة بين حركتي فتح وحماس.

 أواًل: لغة االعالم الفلسطيني في ظل االنقسام:
ومن أبرز معالم لغة اإلعالم الفلسطيني غير المنضبط مهنيًا وأخالقيًا خاصة ما يتعلق 

 :(2)اإلعالم الحزبي في ظل االنقسام ما يأتي
لتحريضي المتبادل وهو ما تكشف عنه بوضوح األخبار والصور تعزيز الخطاب ا .1

 والرسائل اإلعالمية التي تنتج يوميا.
 التالعب باأللفاظ والمصطلحات والمفاهيم ووضعها في غير إطارها المهني. .7
التوظيف السياسي لألحداث بصورة واضحة جدا، وبما يتوافق مع اإلطار الحزبي لكل  .0

 وسيلة من تلك الوسائل.
 نتقائية في نشر األخبار أو الصور أو حتى اختيار المتحدثين أمام وسائل اإلعالم.اال .8
 االعتماد على مصادر مجهولة الهوية لتمرير بعض المعلومات واألخبار. ..
 االعتماد على اإلثارة في طرح القضايا وتقديم األخبار. .9
منقولة لدى اعتماد أسلوب " التصميم الناقص" أي اجتزاء المعلومات والتصريحات ال .2

تناول بعض القضايا المهمة، من أجل استثارة عواطف الجمهور ومحاولة كسب الرأي 
 العام.

صناعة وتوجيه بعض من يطلقون على أنفسهم مسمى محلاًل سياسيًا وخبيرًا ...إلخ، وهو  .2
أسلوب جديد بدأ يبرز بوضوح أخيرا على الساحة الفلسطينية، من أجل كسب فئات 

                                                        

 .مساًءا 2:11( الساعة 7171/يناير/6المصري، مقابلة تلفونية: سلسبيل شبات )  (1)
 .(9.صدقة، األخالق اإلعالمية بين المبادئ والواقع) ص (2)
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لصالحهم من دون الكشف عن الهوية السياسية الحقيقية للــــ "محللين  جديدة من الجمهور
 والخبراء".

حرب الشائعات التي لجأت إليها القوى المتصارعة وأصبحت تمتلئ بها بعض وسائل  .6
اإلعالم الحزبية التي أصبحت ال تتورع عن الكذب والتدليس والتحريف وتشويه 

 .(1)الحقيقة
المسئولة إلى خلل في أصول العمل المهني، بما هدد  وأدى استخدام هذه اللغة غير

أخالقيات وضوابط العمل اإلعالمي، حيث سجلت العديد من االنتهاكات األخالقية والقانونية 
إضافة إلى انحدار مستوى اللغة اإلعالمية المستخدمة في كثير من األحيان إلى حد اإلسفاف 

 والكذب والتضليل.
االجتماعي من المنتمين لفتح وحماس إلى قائمة منتهكي  لقد انضمت مواقع التواصلو 

أخالقيات اإلعالم، عبر صفحاتهم من خالل ما ينشرون من معلومات وأخبار وصور يعوزها 
والتشرذم في المجتمع الفلسطيني، ويسهم في زيادة الدقة والتثبيت، وهو ما يؤدي لتعزيز الفرقة 

 الفجوة بين أبناء الشعب الواحد.
ما يمكن تسجيله على منصات التواصل االجتماعي من انتهاكات ودور سلبي  ورغم كل

في مجال تعزيز المصالحة الفلسطينية، وإعادة اللحمة للمجتمع الفلسطيني، إال أنها نجحت مرارًا 
في تصدر قائمة االهتمام وكسب الثقة لدى المواطن الفلسطيني الذي يحاول البحث جاهدا عن 

 زبية وتتمتع بقدر من االستقاللية والمهنية في خطابها اإلعالمي.منافذ إعالمية غير ح
وحتى نضع النقاط على الحروف بصورة أكثر مهنية لتجنب انتهاك أخالقيات اإلعالم في 
فلسطين وغيرها، مطلوب من الصحفيين االلتزام بالمعايير الدولية للجودة في العمل الصحفي، 

 :(2)ط المهنية واألخالقية للممارسة المهنية، ومن أبرزها التي من شأنها تعزيز ومراعاة الضواب
 بناء الثقة. -
 الحياد وعدم االنحياز. -
 نسب األخبار إلى مصادرها واالبتعاد عن المصادر المجهولة. -
 الدقة والتوازن والموضوعية والمصداقية. -
 اإلنصاف. -
 احترام خصوصية الغير وعدم اقتحامها من دون استئذان. -
 ائع.عدم اختالق الوق -

                                                        

 .(0الدلو، لغة الخطاب اإلعالمي في فلسطين)ص ((1
 شمعون وخضر، أخالقيات مهنة الصحافة في سياق الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي،)موقع الكتروني(. (2)
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 تجنب خلط الرأي بالخبر. -
 عدم التعامل مع االفتراض على أنه حقيقة. -
 انتقاء الكلمات والمصطلحات التي تصف األحداث واألشياء بموضوعية. -
 ثارة الفتنة الحزبية والطائفية.إتجنب بث التحريض والكراهية و  -
 .ةاالبتعاد عن التشهير بالشخصيات العام -
 ت معلومات مغلوطة وغير دقيقة.التصحيح المباشر والواضح إن نشر  -

وأمام هذه التحديات بفعل رواسب االنقسام السياسي وتداعياته، فإن الحاجة تبدو ماسة 
أكثر من أي وقت مضى إلرساء قواعد العمل اإلعالمي المهني كآلية استراتيجية لتعزيز الضوابط 

 األخالقية لإلعالم.
"المهنية" بأبعادها وصورها وأشكالها  وصمام األمان األساسي في هذه االستراتيجية هو

وقواعدها كافة، لتشكل منطلقًا نحو إعادة بناء الحركة اإلعالمية الفلسطينية كما كانت في سابق 
عهدها تختلف فيما بينها وفق رؤى سياسية، لكن تتفق جميعها على مصلحة الوطن والمواطن 

 .(1)ة واإلقليمية والعربية كافةإلعادة االعتبار للقضية الفلسطينية في المحافل الدولي
وهذا يعني أن اإلعالميين الفلسطينيين مطالبون أكثر من السياسيين بسرعة توحيد  

جهودهم ونبذ الخالفات ووقف االنتهاكات اإلعالمية في ممارساتهم، وتعزيز العالقة بين مكونات 
ة صحفية فاعلة وجامعة الحركة اإلعالمية جميعها على طريق توحيد الجسم الصحفي، وبناء نقاب

وممثلة لإلعالميين الفلسطينيين كافة، من أجل التفرغ لمرحلة بناء جديدة وتهيئة األجواء إلنجاح 
المصالحة الوطنية ومنع أي محاوالت تسلل جديدة إلثارة الخالفات وتعكير األجواء من دون 

 تجاوز ألخالقيات وضوابط اإلعالم.
 :(2)صالحة الوطنيةمتطلبات نجاح اإلعالم لتحقيق الم

 اوسلوكً  اأخالقيً  اوواجبً  اوطنيً  ال يختلف عليه اثنان وعماًل  اتعد المصالحة الوطنية هدفً 
يرتبط باإلخالص واإليمان والقناعة واإلدراك فإن اإلعالم مطالب أن يتصف بالصفات ذاتها 

 ويتطلب لذلك ما يلي:
 .قاإزالة المعوقات التي تعيق نجاح اإلعالم كما وردت ساب .2
تشكيل مجلس أعلى لإلعالم من ذوي الرأي واالختصاص والكفاءة والخبرة والمسئولية  .0

 الوطنية.

                                                        

 .شمعون وخضر، "أخالقيات مهنة الصحافة في سياق الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، )موقع الكتروني( (1)
 .(9أبوشنب، دور  وسائل اإلعالم في تدعيم المصالحة، )ص (2)
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مراجعة السياسة اإلعالمية القائمة وتصويبها وفق األسس العلمية والوطنية وبعيدا عن  .3
 الفصائلية.

هلي والخاص وتصويبه وفق إعادة النظر في إعالم الفصائل وإعالم الفئات واالعالم األ .4
 نظام خاص بذلك.

 تحديد مصادر المعلومات وتنوعها ومفرداتها وفلترتها. .7
إنشاء مراكز للتدريب اإلعالمي وفق سياسة واضحة يقوم عليها مختصون ومؤهلون  .1

 وقادرون.
إعداد ميثاق شرف إعالمي يلزم الجميع وفق القانون والنظام المعمول بهما في الوطن  .5

 مع الواقع الوطني.  العربي واالسالمي والدولي وبما يتفق
 مراجعة قانون المطبوعات وإعادة المناقشة بغرض التطوير. .2
-المرئي-المسموع-)المطبوع حصر العاملين في ميدان االعالم وفق التخصص .2

 االلكتروني( وفق معايير يتم تحديدها ومراقبتها وتقويمها.
د منهج علمي ضبط المفردات والمصطلحات التي تساعد على االنقسام وإبدالها واعتما .22

 في تدعيم روح المصالحة.
 : (1)أبرز معوقات التي تمنع وسائل اإلعالم بالقيام بدوره المطلوب اتجاه المصالحة   

هناك عدد من األسباب والمعوقات التي تحول دون قيام وسائل اإلعالم بدورها 
 المطلوب اتجاه المصالحة الفلسطينية، ومن هذه المعوقات ما يأتي:

 في المنابر اإلعالمية القائمة. عدم الثقة .2
 عدم وضوح الرسالة اإلعالمية. .0
 برامج اإلثارة والمقابالت المقصودة. .3
 حالة الشحن السياسي التصادمي. .4
 العصيبة التنظيمية اإلقصائية. .7
انقالب األهداف وتحولها من التعبئة الوطنية في مواجهة العدو واإلعالم المضاد إلى  .1

 غير المؤيدين.التعبئة العصيبة في مواجهة 
 اإلعالم الخارجي المدعوم من القوى الخارجية. .5
 تقييد حرية الرأي والتعبير ومالحقة غير المؤيدين. .2
 توجيه المراسلين إلى اعتماد مفردات محدودة. .2

 تعميق حالة االنقسام باستخدام مفهوم السلطتين والحكومتين وما يتعلق بذلك. .22

                                                        

 .(9ابق، دور  وسائل اإلعالم في تدعيم المصالحة، )صالمرجع الس (1)
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 لك دون برامج عمل أو أهداف.تعدد التجمعات الموالية لهذه الجهة أو ت .22

مقترحات إلنضاج برنامج إعالمي يحقق المصالحة الوطنية ويدعم روحها ويعمل على تنمية  
 معانيها، وهي:

عالم والسياسة والفكر قادرة تشكيل لجنة متخصصة ومؤهلة وذات خبرة في ميدان اإل .1
االتفاق إلنضاج خر وتؤمن بالتفاعل والتعاون والحق في االختالف و على استيعاب اآل

عالم واحد موحد يصب في خدمة الوطن والقضية بعيدا عن العصبية والقبلية إ 
 .(1)والجهوية الفصائلية والحزبية

يجب أن يكون هناك استراتيجية إعالمية موحدة يشارك فيها كافة المؤسسات اإلعالمية  .7
أن المؤسسات ال سيما المؤسسات اإلعالمية التابعة لحركة فتح وحركة حماس باعتبار 

التي تتبع لطرفي االنقسام ساهمت بشكل كبير في هذا االنقسام، المطلوب منها اليوم 
أن تصلح وتعزز هذا المسار الوحدوي وتساهم بشكل كبير في هذه االستراتيجية 

 .(2)الوطنية اإلعالمية التي تعمل على المصالحة الوطنية
 ومعالجة قضايا المصالحة.وضع خطة واضحة لوسائل اإلعالم لكيفية متابعة   .0
وقف كل حمالت التحريض المسمومة، واالنشغال باالحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاته  .8

 للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بداًل  من انشغالنا ببعضنا البعض.
قيام نقابة الصحفيين بدورها األخالقي والمهني وذلك بمالحقة الصحفيين ووسائل  ..

 م لغة التخوين والتحريض وتمس السلم االجتماعياإلعالمية التي تستخد
نبذ كل المعاني والخالفات ونبذ الشخصيات التوتيرية وعدم استضافتها والتركيز على  .9

برامج تدعم الوحدة الفلسطينية والتركيز على البيانات التصالحية والتركيز على 
 المصالحة المجتمعية. 

 أسس مهنية بعيًدا عن الحزبية.زيادة الوعي السياسي الحقيقي والوطني على  .2
فتح المجال للحريات اإلعالمية، وحق الحصول على المعلومات من مصادرها  .2

 المختلفة.
تبني القضايا الوطنية والعربية واإلسالمية وإعادة إحياء المفهوم الوطني بين الناس  .6

 .(3)الذي تضرر لصالح أجندة حزبية
 

                                                        

 .(2المرجع السابق، دور  وسائل اإلعالم في تدعيم المصالحة) ص (1)
 .مساًءا 8( الساعة 7171/فبراير/2مقابلة تلفونية: سلسبيل شبات)  ،المصري  ((2
 .مساًءا 8( الساعة 7171/فبراير/2المصرى، مقابلة تلفونية: سلسبيل شبات)  ((3
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 نتائج الدراسة التحليلية والميدانية ومناقشتها: الفصل الثالث
يتنـــاول هـــذا الفصـــل نتـــائج الدراســـة التحليليـــة والميدانيـــة وينقســـم إلـــى ثالثـــة مباحـــث، حيـــث تنـــاول 

فتي الدراســــة و المبحـــث األول الســـمات العامـــة لمحتـــوى قضــــايا المصـــالحة الفلســـطينية فـــي صـــحي
مناقشــتها، موضـــًحا موضــوعاتها، واتجاهاتهـــا ومصــادرها وأشـــكالها ، وأســاليب اإلقنـــاع المســـتخدمة 
معهــا، وتنــاول المبحــث الثــاني الســمات العامــة لشــكل قضــايا المصــالحة الفلســطينية فــي صــحيفتي 

الصــور الدراســة و مناقشــتها، وتضــمن الفنــون الصــحفية التــي اســتخدمت فــي عرضــها ،والعنــاوين و 
التـــي اســـتخدمت إلبرازهـــا، ومـــدى االهتمـــام بهـــا، فـــي حـــين جـــاء المبحـــث الثالـــث بعنـــوان اتجاهـــات 
الشـــباب نحــــو قضــــايا المصــــالحة الفلســــطينية فــــي صــــحيفتي الدراســــة و مناقشــــتها، موضــــًحا مــــدى 
متـــــابعتهم لموضـــــوعات المصـــــالحة والثقـــــة بهـــــا ،والتـــــأثيرات المختلفـــــة لهـــــا، ومعوقـــــات ومقترحـــــات 

أما المبحث الرابع فقد تناول فروض الدراسة الميدانية و مناقشتها، و قـد تـم تقسـيمه علـى ، تطويرها
 النحو اآلتي:

: الســــمات العامــــة لمحتــــوى قضــــايا المصــــالحة الفلســــطينية فــــي صــــحيفتي الدراســــة المبحثثثثث األول
 ومناقشتها.

لدراســــة : الســــمات العامــــة لشــــكل قضــــايا المصــــالحة الفلســــطينية فــــي صــــحيفتي االمبحثثثثث الثثثثثاني
 ومناقشتها.

: اتجاهــــات الشــــباب نحــــو قضــــايا المصــــالحة الفلســــطينية فــــي صــــحيفتي الدراســــة المبحثثثثث الثالثثثثث
 ومناقشتها.

 اختبار فروض الدراسة الميدانية ومناقشتها. المبحث الرابع:
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السمات العامة لمحتوى قضايا المصالحة الفلسطينية في صحيفتي  المبحث األول:
 تها.الدراسة ومناقش

يتناول هذا المبحث السمات العامة لمحتوى قضايا المصالحة الفلسطينية في صحيفتي 
مدي اهتمامها بموضوعات  الدراسة "فلسطين" و"الحياة الجديدة"، وذلك من خالل معرفة

المصالحة، وأبرز موضوعاتها، واالتجاه السائد للموضوعات التي طرحتها، ومصادرها، وأساليبها 
 وجه الشبه واالختالف بينها.اإلقناعية، وأ

 أواًل: مدى اهتمام صحيفتي الدراسة بقضايا المصالحة الفلسطينية:
تكرارات ونسب موضوعات قضايا المصالحة الفلسطينية التي تناولتها  (0.1يبين جدول )

 الدراسة خالل المدة الزمنية المحددة للدارسة، وذلك على النحو اآلتي:  اصحيفت
 المصالحة في صحيفتي الدراسةالتكرارات والنسب المئوية لفئة لموضوعات  (: يوضح3.2جدول )

 
 يتضح من بيانات الجدول السابق ما يأتي:

 االتجاه العام:   .2
( تكراًرا، .16( بواقع )%8...) جاءت الموضوعات السياسية بالمرتبة األولى بنسبة

( تكراًرا، ثم الموضوعات 20( بواقع )%71.2سبة )وتالها الموضوعات األمنية بن
( %9.2( تكراًرا، ثم الموضوعات اإلنسانية بنسبة )88( بواقع )%..17االقتصادية بنسبة )

 ( تكراًرا.19( بواقع )%8.9( تكراًرا، وتالها الموضوعات االجتماعية بنسبة )78بواقع )
ثر من غيرها كونها الملف يرجع اهتمام صحيفتي الدراسة بالموضوعات السياسية أك

التي أكدت  (1)(7111الرئيس في المصالحة الفلسطينية، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة درويش)

                                                        

درويش،  أليات تعزيز الوحدة الوطنية بين القوى والفصائل الفلسطينية وأثرها في التنمية السياسية: فتح   (1)
  وحماس نموذًجا.

 التوزيع الكمي
 فئة الموضوعات

 االتجاه العام فلسطين الحياة الجديدة
 % ك % ك % ك

 55.4 195 53.2 125 59.8 70 السياسية
 20.7 73 21.3 50 19.7 23 األمنية 

 
 12.5 44 14.0 33 9.4 11 االقتصادية

 6.8 24 8.1 19 4.3 5 سانية االن
 4.6 16 3.4 8 6.8 8 االجتماعية

 100.0 352 100.0 235 100.0 117 المجموع
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مة لالنسجام السياسي واالجتماعي واستقرارهما الدائم، مهأن الوحدة الوطنية إحدى الضمانات ال
 السياسية. حيث عملت على تشكيل أرضية صلبة للنهوض بالمجتمع وصواًل بالتنمية

في ترتيب موضوعات  (1)(7116واتفقت هذه النتيجة أيًضا مع دراسة أبو العون )
موضوعات السياسية في المرتبة األولى الالمصالحة في الصحف الفلسطينية اليومية، إذ جاءت 

(، وجاءت الموضوعات االقتصادية %18.2(، تاله الموضوعات األمنية بنسبة )%..91بنسبة )
الثالثة، ثم الموضوعات اإلنسانية، والموضوعات االجتماعية في المرتبة الخامسة، في المرتبة 

ومن المعلوم أن تركيز الصحف على قضايا دون غيرها يأتي في سياق ثقافي أيديولوجي 
 الصحف للتأثير على الرأي العام تجاه محتوى الموضوعات الصحيفة المقدمة للجمهور.

ام صحيفتي الدراسة بالموضوعات االجتماعية، إذ ضعف اهتم ىوكشفت الدراسة عن مد
الباحثة أن الموضوعات االجتماعية المرتبطة بالمصالحة  ى ، وتر %9.2نها لم تتجاوز إ

المجتمعية تتعلق بالنسيج االجتماعي، والترابط والوئام، وهو أمر ضروري لتعزيز السلم 
 االجتماعي، والحفاظ على استقرار المجتمع.

 يفة على انفراد:على مستوى كل صح .0
 صحيفة الحياة الجديدة: 2.0

( تكرارًا، 21( بواقع )%6.2.جاءت الموضوعات السياسية في المرتبة األولى بنسبة )
( تكرارًا، ثم الموضوعات االقتصادية 70( بواقع )%16.2تالها الموضوعات األمنية بنسبة )

( 2( بواقع )%9.2بنسبة )( تكرارًا، تالها الموضوعات االجتماعية 11( بواقع )%6.8بنسبة )
 ( تكرارًا..( بواقع )%8.0تكرارًا، ثم الموضوعات اإلنسانية بنسبة )

  صحيفة فلسطين: 0.0
( تكراًرا، .17( بواقع )%0.7.جاءت الموضوعات السياسية في المرتبة األولى بنسبة )

ادية ( تكراًرا، ثم الموضوعات االقتص1.( بواقع )%71.0تالها الموضوعات األمنية بنسبة )
( 16( بواقع )%2.1( تكراًرا، ثم الموضوعات اإلنسانية بنسبة )88( بواقع )%18.1بنسبة )

 ( تكراًرا.2( بواقع )%0.8تكراًرا، تالها الموضوعات االجتماعية بنسبة )
 أوجه االتفاق واالختالف: .3

كشفت الدراسة أن صحفيتي الدراسة تعتمد على طرح الموضوعات السياسية أكثر من 
عات األخرى، ولوحظ تقدم هذه الموضوعات في صحيفتي الدراسة وبنسب متقاربة الموضو 

 (.%6.2.( إلى )%0.7.تراوحت ما بين )

                                                        

( 1 أبو العون، األطر الخبرية للمصالحة الفلسطينية في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة تحليلية   (
  .(109مقارنة)ص
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أما فيما يتصل بالموضوعات االقتصادية لوحظ وجود فروق بسيطة بين صحيفتي 
 الدراسة إذ أن الموضوعات االقتصادية هي األكثر اهتماًما في صحيفة فلسطين بنسبة

(، وفيما %6.8بينما كانت نسبة اهتمامها قليلة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) (،18.1%)
تراوحت ما بين  هايتعلق بالموضوعات األمنية فقد لوحظ فروق بين صحيفتي الدراسة إذ أن

 ( لصالح جريدة فلسطين.%71.0(إلى )16.2%)
متشابهة تقريبًا وهذا يعني أن أولويات اهتمام صحيفتي الدراسة بموضوعات المصالحة 

من حيث ترتيبها، ولكنها اختلفت إلى حد ما في درجة اهتمامها بكل موضوع منها، ويرجع ذلك 
 لتوجيهات القائمين عليها.

 ثانًيا: اتجاه قضايا المصالحة الفلسطينية في صحيفتي الدراسة:
ل المدة ( تكرارات اتجاه موضوعات المصالحة في صحيفتي الدراسة خال 3.0يبين الجدول رقم )

 الزمنية المحددة للدراسة، وذلك على النحو اآلتي:
 الدراسة تيصحيف في (: يوضح التكرارات والنسب المئوية التجاه موضوعات المصالحة3.0جدول )

 الصحيفة
 فئة االتجاه

 االتجاه العام فلسطين الحياة الجديدة
 % ك % ك % ك

 84.7 298 85.1 200 83.8 98 إيجابي
 13.3 47 11.9 28 16.2 19 سلبي
 2.0 7 3.0 7 0.0 0 محايد

 100.0 352 100.0 235 100.0 117 المجموع
 
 بدراسة بيانات الجدول السابق يتضح ما يأتي: 

 االتجاه العام:  .2
( تكرارًا، تاله 762( بواقع )%28.2جاء االتجاه اإليجابي في المرتبة األولى بنسبة )

( %7.1( تكرارًا، ثم االتجاه المحايد بنسبة )82ع )( بواق%10.0االتجاه السلبي بنسبة )
 ( تكرارًا.2بواقع )
، مهمةالباحثة أن نسبة االتجاه السلبي عالية، نظًرا ألنها تتصل بقضية وطنية  ى وتر 

تهفو إليها قلوب جميع المواطنين، علًما أن ذلك يدل على وجود تذبذب في سياستها التحريرية، 
رية، وهذا يقتضي توحيد لغة خطابها األمر الذي يالقضية المصوعدم وضوح رؤيتها نحو هذه 

 سيسهم في تحقيق المصالحة الفلسطينية.
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من تفوق االتجاه  (1)(7116وتتشابه هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة أبو العون )
ثة اإليجابي في األطر الخبرية للمصالحة الفلسطينية في الصحف الفلسطينية اليومية، وترى الباح

أن االتجاهات الشخصية للقائمين باالتصال تؤثر في اإلطار الذي توضع الرسالة اإلعالمية فيه، 
ها بمعزل عن تأثير قيم ومعتقدات الصحفيين وخبراتهم العملية، وهو ما ؤ وأن الرسالة ال يتم بنا

 يشير إلى توجع عام لديهم نحو المصالحة الفلسطينية.
 :على مستوى كل صحيفة على انفراد .0

 صحيفة الحياة الجديدة: 2.0
( تكرارًا، 62( بواقع )%20.2جاء االتجاه اإليجابي في المرتبة األولى بنسبة )

( تكرارًا، أما االتجاه المحايد فنسبته 16( بواقع )%19.7تالها االتجاه السلبي بنسبة )
(1.1%.) 

 صحيفة فلسطين:  7.7
( تكرارًا، 711واقع )( ب%1..2جاء االتجاه اإليجابي في المرتبة األولى بنسبة )

( تكرارًا، أما االتجاه المحايد بنسبة 72( بواقع )%11.6تالها االتجاه السلبي بنسبة )
 ( تكرارًا.2( بواقع )0.1%)

 أوجه االتفاق واالختالف: .3
اتفقت صحيفتا الدراسة في مجيء االتجاه اإليجابي في المرتبة األولى، وبنسب   -

 ال بالنسبة لالتجاه السلبي.متقاربة إلى حد  كبير، وكذلك الح
( في صحيفة فلسطين، أما صحيفة الحياة %0.1جاء االتجاه المحايد بنسبة ) -

 أي لم يكن لديه اتجاه محايد. %1.1الجديدة بنسبة 
 ثالثا: فئة المصادر األولية:
ا ( تكرارات ونسب المصادر األولية التي اعتمدت عليها صحيفت0.0يبين الجدول رقم )

تناولها لموضوعات المصالحة الفلسطينية، خالل المدة الزمنية المحددة للدارسة،  الدارسة عند
 وذلك على النجو اآلتي: 

 
 
 
 

                                                        

  ( 1 للمصالحة الفلسطينية في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة تحليلة  أبو العون، األطر الخبرية(
 .(109مقارنة)ص
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 (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئة المصادر األولية في صحيفتي الدراسة.3.3جدول )
 الصحف

 فئة المصادر األولية
 االتجاه العام فلسطين الحياة الجديدة

 % ك % ك % ك
 34.1 120 34.0 80 34.2 40 شخصية حزبية فلسطينية
 25.3 89 24.3 57 27.3 32 شخصية رسمية فلسطينية

 25.0 88 28.1 66 18.8 22 شخصية أهلية فلسطينية
 7.4 26 5.1 12 12.0 14 شخصية رسمية دولية
 5.1 18 6.0 14 3.4 4 شخصية رسمية عربية

 2.0 7 2.1 5 1.7 2 شخصية أهلية دولية
 1.1 4 0.4 1 2.6 3 شخصية أهلية عربية

 100.0 352 100.0 235 100.0 117 المجموع
 بدراسة بيانات الجدول السابق يتضح ما يأتي:

 االتجاه العام : .2
( بواقع %08.1جاءت شخصيات حزبية فلسطينية بالمرتبة األولى بنسبة )          

( 26( بواقع )%0..7بنسبة )( تكرارًا، تالها شخصيات رسمية فلسطينية 171)
ثم  ( تكرارًا،22( بواقع )%1..7تكرارًا، ثم شخصيات أهلية فلسطينية بنسبة )

( تكرارات، ثم شخصيات رسمية 79( بواقع)%2.8شخصيات رسمية دولية بنسبة )
( %7.1( تكرارًا، ثم شخصيات أهلية دولية بنسبة )12( بواقع )%1..عربية بنسبة )

 ( تكرارًا.8( بواقع )%1.1تالها شخصيات أهلية عربية بنسبة )( تكرارًا، 2بواقع )
الباحثة أن صحيفتي الدراسة تميل إلى االعتماد في مصادرها األولية  ى وتر     

على شخصيات حزبية فلسطينية الن موضوعات المصالحة محل صراع بين األحزاب 
ى صحيفتي الدراسة، جندتها ورؤاها وهو ما انعكس سلًبا علأالفلسطينية التي اختلفت 

التي انطلقت في تناولها لموضوعات المصالحة وفًقا أليديولوجيتها والتوجهات الفكرية 
 للقائمين عليها والعاملين فيها. 

و من المعلوم أن المصادر اإلخبارية تؤثر على اإلطار اإلعالمي المحيط          
تصال الفضية للجمهور، وتقوم بالقضية، وبالتالي الطريقة التي يقدم بها القائمون باال

المصادر الرسمية وجماعات الضغط بدور بارز في بناء اإلطار اإلعالمي للقضية، 
حيث إنها تستخدم وسائل اإلعالم، بغرض تشكيل آراء الجمهور، وبناء أطر مرجعية 

في التأثير على  بعينها تدعم تأثيرها االجتماعي، ويقوم النظام السياسي بدور كبير
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شره ناإلعالم، وتحديد مضمونها، ونوعية وكم ما يتدفق فيها من أنباء، وما يتم وسائل 
 .(1)أو حجبه، وتتعكس قيم وسمات النظام السياسي على اإلعالم بشكل واضح

التي توصلت إلى أن  (2)(.711تتفق هذه النتيجة مع دراسة عودة )و        
لشخصيات الحزبية الفلسطينية الصحف الفلسطينية اليومية تميل إلى االعتماد على ا

بصورة أكبر من المصادر الرسمية الفلسطينية في معالجة قضية المفاوضات 
 الفلسطينية اإلسرائيلية. 

 كل صحيفة على انفراد: ى على مستو  .0
 صحيفة الحياة الجديدة: 2.0

جاءت الشخصيات الحزبية الفلسطينية التي اعتمدت عليها الصحيفة       
لى معلوماتها حول المصالحة الفلسطينية في المرتبة المذكورة في الحصول ع

( تكرارًا، تالها شخصيات رسمية فلسطينية 81( بواقع )%08.7األولى بنسبة )
( تكرارًا، ثم شخصيات أهلية فلسطينية بنسبة 07( بواقع )%72.0بنسبة )

( %17.1( تكرارًا، ثم شخصيات رسمية دولية بنسبة )77( بواقع )12.2%)
( 8( بواقع )%0.8تكرارًا، تالها شخصيات رسمية عربية بنسبة ) (18بواقع )

( تكرارًا، ثم شخصيات 0( بواقع )%7.9تكرارًا، ثم شخصيات أهلية عربية بنسبة )
 ( تكرارًا.7( بواقع )%1.2أهلية دولية بنسبة )

 صحيفة فلسطين:   7.7
حيفة جاءت الشخصيات الحزبية الفلسطينية التي اعتمدت عليها الص       

المذكورة في الحصول على معلوماتها حول المصالحة الفلسطينية  في المرتبة 
( تكرارًا، تالها شخصيات رسمية فلسطينية 21( بواقع )%08.1األولى بنسبة )

( تكرارًا، ثم شخصيات أهلية فلسطينية بنسبة 2.( بواقع )%78.0بنسبة )
( %9.1ة بنسبة )( تكرارات، ثم شخصيات رسمية عربي99( بواقع )72.1%)

( 17( بواقع )%1..( تكرارًا، تالها شخصيات رسمية دولية بنسبة )18بواقع )
( تكرارات، ثم .( بواقع )%7.1تكرارًا، ثم شخصيات أهلية دولية بنسبة )

 .( بواقع تكراًرا وحًدا%1.8شخصيات أهلية عربية بنسبة )
  

                                                        

 لنسخةا نيوزويك استبرق وهيب، المعالجة اإلعالمية لالحتالل األمريكي للعراق : تحليل مضمون مجلة (1)
  .(91)ص العربية
  (.182غزة: دراسة وصفية)صعبدالغفور، دور المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية حول حصار   (2)
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 أوجه االتفاق واالختالف: .3
ء الشخصيات الحزبية الفلسطينية في المرتبة الدراسة في مجي ااتفقت صحيفت -

األولى، تالها شخصيات رسمية فلسطينية، وجاءت نسبتهما في الصحيفتين متقاربة 
إل حد كبير، وخاصة في النوع األول وهو ما يؤكد المنطلقات األيديولوجية 
لصحيفتي الدراسة في معالجتهما لقضية المصالحة الفلسطينية، إذ تلجأ كل واحدة 

ها إلى مصادر قريبة منها ومحسوبة عليها في الحصول على معلومات يتفق مع من
 موقفها وتوجهاتها الفكرية.

لوحظ اهتمام صحيفتي الدراسة بكافة الشخصيات في طرح موضوعات المصالحة  -
 الفلسطينية خالل المدة الزمنية للدراسة.

ة والدولية واألهلية، الدراسة أيًضا في االعتماد على المصادر العربي ااتفقت صحيفت -
 إذ جاءتا في الصحيفتين في أدني اهتماماتها.

 رابعًا: فئة المصادر الصحفية: 
ة لموضوعات المصالحة الفلسطينية في( تكرارات ونسب المصادر الصح0.8يبين الجدول رقم )

 في صحيفتي الدراسة خالل المدة الزمنية المحددة، وذلك على النحو اآلتي:
ضح التكرارات والنسب المئوية لمصادر الصحيفة لموضوعات المصالحة الفلسطينية في (: يو 3.4جدول )

 صحيفتي الدراسة
 الصحف

 المصادر الصحفية
 االتجاه العام فلسطين الحياة الجديدة

 % ك % ك % ك

المصادر 
 الداخلية

 00.7 117 1..8 106 6.8 11 المراسل
 01 109 ..72 67 2..0 42 المندوب
 14.0 226 53.1 173 47.3 53 المجموع

المصادر 
 الخارجية

 ..19 58 19.7 38 12.1 20 كاتب
 19 56 1.. 12 02.9 44 وكاالت األنباء

 ..7 9 0.2 9 0.0 0 صحف ومجالت
 1.0 1 1.8 1 0.0 0 مواقع الكترونية

 2..0 178 79.8 91 8.2. 64 المجموع

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 أكثر من مصدر 
 ..1 2 1.6 2 0.0 0 ال يوجد مصدر

  100.0 352 100.0 235 100.0 117 المجموع الكلي
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 بدراسة بيانات الجدول السابق، يتبين ما يأتي:
  االتجاه العام: .1

 %98.7ة الداخلية لصحيفتي الدراسة على نسبة فيولقد حصلت المصادر الصح 
ضعف المصادر الداخلية ، وهو ما يشير إلى %2..0والمصادر الخارجية على نسبة 

لصحيفتي الدراسة، خاصة أن القضية محلية، تتطلب اهتماًما أكبر من صحيفتي الدراسة، 
نظًرا ألن المصادر الخارجية لها أجندات غالًبا ال تتفق مع أجندات صحف الدراسة، األمر 

 الذي ينعكس سلًبا على قضية المصالحة الفلسطينية. 
( تكرارًا، تالها 112( بواقع)%00.7بة األولى بنسبة )ولقد جاء المراسلون في المرت

( 2.( بواقع )%..19( تكرارًا، ثم كتاب الصحف بنسبة )116( بواقع )%01المندوب بنسبة )
بنسبة ( تكرارًا، ثم الصحف والمجالت 9.( بواقع )%19تكرارًا، تالها وكاالت األنباء بنسبة )

ال يوجد ( بواقع تكراًرا واحًدا %1.0اللكترونية بنسبة )ثم المواقع ا ( تكرارًا،6( بواقع )%..7)
 .( بواقع تكرارين%..1مصدر بنسبة )

، التي توصلت إلى أن الصحف (1)(.711واتفقت هذه النتيجة مع الدراسة عودة )
الفلسطينية اعتمدت بالمرتبة األولى على المصادر الداخلية في عرض موضوعات المفاوضات 

 والمرتبة الثانية المصادر الخارجية.، يةالفلسطينية اإلسرائيل
توصلت إلى أن الصحافة  (2)(.711واختلفت هذه النتيجة مع دراسة أبو صبحة)

الفلسطينية اعتمدت بدرجة كبيرة جًدا على المصادر الخارجية في معالجة قضايا االنقسام، 
دون مصدر بدرجة والمصادر الداخلية في المرتبة الثانية، واعتمادها أيًضا على موضوعات ب

 كبيرة مما يدلل على ضعف أدائها.
وترى الباحثة أن االعتماد على الموضوعات واألخبار لم يذكر مصدرها أمًرا غير مقبول، 
فمن حق القارئ أن يعرف مصدر المعلومات حتى يقيم الخبر وتتأكد من مصداقيته، علًما أن 

 هذه الظاهرة تسئ إلى مصداقية وسائل اإلعالم.
 
 
 

                                                        

عودة، دور الصحف الفلسطينية اليومية في تشكيل اتجاهات ومعارف الجمهور نحو المفاوضات الفلسطينية  (1)
 .(21اإلسرائيلية،)ص

أبو صبحة، معالجة الصحافة الفلسطينية للخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام الفلسطيني: دراسة وصفية (2)
  .(112)ص 
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 انفراد: كل صحيفة على ى ى مستو عل  .7
 صحيفة الحياة الجديدة: 1.7

اعتمدت الصحيفة المذكورة على مصادرها الداخلية في تغطية قضية المصالحة 
( %2..0حظي مصدر المندوب على نسبة ) ( وهي نسبة ضعيفة،%0..8بنسبة )
 ( تكرارًا.11( بواقع )%6.8)( تكرارًا، وتالها المراسلين بنسبة 87بواقع )

جاءت المصادر الخارجية التي اعتمدت عليها الصحيفة المذكورة بنسبة ثم 
( تكرارًا، ثم كتاب 81( بواقع )%02.9(، وحظيت وكاالت االنباء على نسبة )8.2%.)

(، %1.1( تكرارًا، ثم الصحف والمجالت بنسبة )71( بواقع )%12.1الصحف بنسبة )
(، ثم ال %1.1من مصدر بنسبة )(، تالها أكثر %1.1ثم المواقع اإلخبارية بنسبة )

 (.%1.1يوجد مصدر بنسبة )
 صحيفة فلسطين: 0.0

اعتمدت الصحيفة المذكورة على مصادرها الداخلية في تغطية قضية المصالحة 
( بواقع %1..8حظي مصدر المندوب على نسبة ) ( وهي نسبة عالية،%20.9بنسبة )

 ( تكرارًا. 92)( بواقع %..72)( تكرارًا، وتالها المراسلين بنسبة 119)
ثم جاءت المصادر الخارجية التي اعتمدت عليها الصحيفة المذكورة بنسبة 

( تكرارًا، تاله وكاالت 71( بواقع )%19.7(، وحظي كتاب الصحف بنسبة )79.8%)
( بواقع %0.2( تكرارًا، ثم الصحف والمجالت بنسبة )81( بواقع )%1..االنباء على نسبة )

( بواقع تكرارين، تاله المواقع اإلخبارية بنسبة %1.6مصدر بنسبة ) ( تكراًرا، ثم ال يوجد6)
 ( بواقع تكراًرا واحًدا.1.8%)
 أوجه االتفاق واالختالف: .3

الدراسة بمصادرها الداخلية التي تناولت الموضوعات  يتباين اهتمام صحيفت -
ن، وفي الحياة و المصالحة الفلسطينية إذ برزت في صحيفة فلسطين هم المراسل

 ن.و ديدة المندوبالج
اختلفت صحيفتا الدراسة في درجة اعتمادها على المصادر الخارجية إذا بلغت  -

 (.%8.2.(، وفي الحياة الجديدة )%79.8) نسبتها في صحيفة فلسطين
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 :ساليب االقناعخامسًا: فئة أ
( تكرارات ونسب ألساليب األقناع التي اعتمدت عليها صحيفتي 3.5يبين جدول رقم )

راسة في موضوعات المصالحة الفلسطينية خالل المدة الزمنية المحددة للدراسة، وذلك على الد
 النحو اآلتي: 

 صحيفتي الدراسة قناع في يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئة أساليب اإل :3.5)جدول) 
 الصحف

 أساليب االقناع
 االتجاه العام فلسطين الحياة الجديدة

 % ك % ك % ك

 األساليب
 المنطقية

 81.0 191 81.7 117 81.8 74 الحجج والبراهين 
االستشهادات 

 واآلراء
21 80.2 90 01.6 170 0..6 

 10.7 65 12.1 50 2.1 15 االحصائيات 
 ..1 7 1.2 2 7.2 5 مقارنات

 1.1 1 1.0 1 0.0 0 أخرى 
 61.9 434 26.0 260 1..6 174 المجموع

األساليب 
 العاطفية

 2.. 27 2.9 22 7.2 5 ذم
 ..7 12 0.1 9 1.9 3 تشكيك

 1.1 1 0.0 0 ..1 1 مدح
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 تخوين

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 تخويف
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 أخرى 

 2.8 40 11.2 31 8.6 9 المجموع

 111.1 474 111.1 291 111.1 183 الكلي المجموع

 يأتي: بدراسة بيانات الجدول السابق، يتبين ما
  االتجاه العام: .2

 91.(6  الدراسة على األساليب المنطقية في المرتبة األولى بنسبةا اعتمدت صحيفتي  
( % (8.4( تكراًرا، بينما جاءت األساليب العاطفية في المرتبة الثانية بنسبة 434( بواقع )%

 ( تكرارًا.81بواقع )
على النحو اآلتي: الحجج  جاءت أساليب المنطقية المستخدمة في صحيفتي الدراسة 

االستشهادات واآلراء  ها( تكرارًا، تال161( بواقع )%81.0والبراهين في المرتبة األولى بنسبة )
( تكرارًا، ثم .9( بواقع )%10.7( تكرارًا، ثم االحصائيات بنسبة )121( بواقع)%6..0بنسبة )
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( بواقع تكراًرا %1.1األخرى بنسبة )( تكرارًا، تالها لألساليب 2( بواقع ) %..1المقارنات بنسبة)
 واحًدا. 

صحف الدراسة منها أساليب الذم  أما على صعيد األساليب العاطفية التي تعتمد عليها  
( ..7( تكرارًا، وتالها أساليب التشكيك بنسبة )72( بواقع )%2..) في المرتبة األولى بنسبة

واقع تكراًرا واحًدا، ثم أساليب التخوين ( ب%1.1( تكرارًا، ثم أسلوب المدح بنسبة )17بواقع )
 (.%1.1(، أخري بنسبة )%1.1( ثم أساليب تخويف بنسبة )%1.1بنسبة )

التي بينت أن موضوعات  (1)(.711هذه النتيجة مع دراسة العمري )اختلفت و   
قناع التي ألساليب اإل مصاحبةجاءت غير  االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيني

اإلقناع  ، وأساليب%72.2ساليب اإلقناع العقلية بنسبة أل ومصاحبة، %9.0.على نسبة  حازت
 .%18.6العاطفية بنسبة 

الباحثة أن اعتماد الصحف على استخدام أسلوب االستشهاد بآراء الخبراء؛ يرجع  ى وتر   
ه نظره، لحرص القائم باالتصال على دعم رسائله اإلقناعية بآراء منسوبة إلى خبراء تدعم وجه

 قد يكون عايشها أو سمع عنها. ةوتعزز الفكرة لدى القارئ من خالل ربط بأحداث سابق
 انفراد: على مستوي كل صحيفة على .0

 صحيفة الحياة الجديدة: 0.2
حة اعتمدت الصحيفة المذكورة على األساليب المنطقية في تغطية قضية المصال 

هادات واآلراء على نسبة ، وحظي أسلوب االستش( وهي نسبة عالية%1..6بنسبة )
( 28( بواقع )%81.8( تكراًرا، تاله أسلوب الحجج والبراهين بنسبة )21( بواقع )80.2%)

( %7.2تكراًرا، تاله المقارنات بنسبة ) (.1( بواقع )%2.1تكراًرا، ثم االحصائيات بنسبة )
 ( تكراًرا،.بواقع )
وهي نسبة ضعيفة جًدا، ( %8.6وأما على صعيد األساليب العاطفية جاءت بنسبة ) 

( تكراًرا، تاله أسلوب التشكيك بنسبة .( بواقع )%7.2وحظي أسلوب الذم على نسبة )
( بواقع تكراًرا واحًدا ثم التخوين بنسبة %..1) ( تكرارًا، ثم المدح بنسبة0( بواقع )1.9%)
 (.%1.1(، وتاله التخويف بنسبة )1.1%)

 صحيفة فلسطين: 7.7
( وهي نسبة 26.0ورة على األساليب المنطقية بنسبة )اعتمدت الصحيفة المذك    

( تكراًرا، تاله 112( بواقع )%81.7متوسطة، وحظي أسلوب الحجج والبراهين على نسبة )
( تكراًرا، ثم االحصائيات بنسبة 61( بواقع )%01.6أسلوب االستشهادات واآلراء بنسبة )

                                                        

(..11معالجة الصحف الفلسطينية اليومية لالنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الطفل، )ص العمري،  (1) 
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( بواقع تكراريين، ثم األساليب %1.2( تكراًرا، تاله المقارنات بنسبة )1.( بواقع )12.1%)
 ( بواقع تكراًرا واحًدا.%1.0األخرى بنسبة )

( وهي نسبة ضعيفة، %11.2أما على صعيد األساليب العاطفية جاءت بنسبة )      
( %0.1( تكراًرا، ثم أسلوب التشكيك بنسبة )77( بواقع )%2.9أسلوب الذم على نسبة )

(، %1.1(، تاله أساليب التخوين بنسبة )%1.1مدح بنسبة )( تكراًرا، ثم أساليب ال6بواقع )
 (%1.1ثم التخويف بنسبة )

 أوجه االتفاق واالختالف: .3
الدراسة باعتمادها على األساليب العاطفية في تناول  يتباين اهتمام صحيفت -

 موضوعات المصالحة الفلسطينية.
في المرتبة اتفقت صحيفتا فلسطين والحياة الجديدة في استخدام أسلوب الذم  -

 األولى.
ولقد جاء أسلوب الحجج والبراهين في صحيفة الحياة الجديدة في المرتبة األولى،  -

 أما صحيفة فلسطين في المرتبة الثانية.
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السمات العامة لشكل قضايا المصالحة الفلسطينية في صحيفتي الدراسة  ث الثاني:المبح
 ومناقشتها.

ات العامة لشكل قضايا المصالحة الفلسطينية في صحيفتي يتناول هذا المبحث السم
واألشكال  بها،الدراسة "فلسطين" و"الحياة الجديدة"، وذلك من خالل التعرف على مدى االهتمام 

 صفحاتها، وعناصر اإلبراز وموقعها على، ة التي استخدمت في عرض موضوعاتهاالصحفي
 طارات واألرضيات، والمساحة.المستخدمة معها كعناوين، والصور والرسوم واإل

 أواًل: مدى اهتمام صحيفتي الدراسة بموضوعات المصالحة:
( تكرارات والنسب موضوعات المصالحة في صحيفتي الدراسة، 0.9يبين الجدول رقم)

 وذلك على النحو اآلتي:
 (: يوضح مدى اهتمام صحيفتي الدراسة بموضوعات المصالحة:3.1جدول )
 التوزيع الكمي

 ةالصحيف
 النسبة عدد موضوعات

 %99.2 .70 فلسطين
 %00.7 112 الحياة الجديدة

 %111 0.7 المجموع الكلي
( أن حجم موضوعات المصالحة الفلسطينية في صحيفتي 0.9يتبين من الجدول رقم )

( موضوعا، شغلت صحيفة فلسطين ما نسبته 0.7الدراسة خالل المدة الزمنية للدراسة بلغت )
 ( تكراًرا.112( بواقع )%00.7الجديدة ونسبته ) ( تكراًرا، والحياة.70)( بواقع 99.2%)

وهو ما يشير إلى اهتمام صحيفة فلسطين بالمصالحة الفلسطينية أكثر من صحيفة الحياة 
 وفالوحدة الوطنية ورص الصفوتحقيق الجديدة، ومن ثم حرصها على إنهاء االنقسام 

 اإلسرائيلي. الفلسطينية، والتفرغ لمواجهة االحتالل
ة المستخدمة في عرض موضوعات المصالحة الفلسطينية في الصحف فيثانًيا: الفنون الصح
 الفلسطينية اليومية:

ة المستخدمة في معالجة في( تكرارات ونسب شكل المادة الصح0.2يبين الجدول رقم )
يز عليها موضوعات المصالحة الفلسطينية في صحيفتي الدراسة، وأي األشكال التي تم الترك

 ة للدراسة، وذلك على النحو اآلتيأكثر من غيرها خالل المدة الزمنية المحدد
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 ة في صحيفتي الدراسة:في(: يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئة شكل المادة الصح3.5جدول )
 الصحف    
 فئة الشكل

 االتجاه العام فلسطين الحياة الجديدة
 % ك % ك % ك

 57.9 204 56.6 133 60.7 71 الخبر
 24.1 85 25.1 59 22.2 26 التقرير
 15.9 56 15.3 36 17.1 20 المقال

 0.9 3 1.3 3 0.0 0 الحديث
 0.9 3 1.3 3 0.0 0 التحقيق

 0.3 1 0.4 1 0.0 0 الكاريكاتير
 100.0 352 100.0 235 100.0 117 المجموع

 بدراسة بيانات الجدول السابق، يتبين ما يأتي:
 اه العام:االتج  .2

المستخدمة في عرض موضوعات المصالحة الفلسطينية في  فيةجاءت الفنون الصح
( 718( بواقع)%2.6.صحيفتي الدراسة على النحو اآلتي: الخبر في المرتبة األولى بنسبة )

( تكرارًا، ثم  المقال الصحفي .2( بواقع ) %78.1تكرارًا، تاله التقرير الصحفي بنسبة )
( تكرارًا، ثم الحديث الصحفي والتحقيق الصحفي بنسبة 9.بواقع )( %6..1بنسبة ) 

( بواقع تكراًرا %1.0( تكرارات لكل واحد  منها، ثم الكاريكاتير بنسبة ) 0( بواقع ) 1.6%)
 واحًدا. 

التي احتل الخبر فيها المرتبة  (1)(7116واتفقت هذه النتيجة مع دراسة أبو العون)
ة الفلسطينية في الصحف الفلسطينية اليومية، وتتفق كذلك األولى في عرض قضايا المصالح

( التي تقدم فيها الخبر على التقرير في معالجة قضايا االنقسام 7112مع دراسة بدر)
 الفلسطيني.

وفيما يخص عدم وجود فن التحقيق الصحفي والحديث الصحفي في موضوعات 
خالل فترة الدراسة في صحيفة المصالحة في صحيفة الحياة الجديدة، وظهورها ثالث مرات 

التي سجلت استخدام فن الحديث  (2)(7112فلسطين، فإن هذه النتيجة تتفق مع دراسة بدر)

                                                        

بو العون، األطر الخبرية للمصالحة الفلسطينية في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة تحليلة مقارنة أ (1)
 .) 112)ص
  .(68، )صة لقضية االنقسامبدر، اتجاهات النخبة الفلسطينية نحو معالجة الصحف الفلسطينية اليومي (2)



300 
 

الباحثة أن أسباب تراجع استخدام هذه الفنون يعود إلى تراخ  في  ى (، وتر %1.8الصحفي بنسبة )
 الخبرية. ة في صحيفتي الدراسة، وسهولة الفنون فيمعايير ضبط أوزان الفنون الصح

ومن الواضح اعتماد صحيفتي الدراسة على الفنون الخبرية المباشرة بشكل الفت في 
معالجة قضية موضوعات المصالحة الفلسطينية ، فيما غابت التحقيقات الصحيفة ، بالرغم أن 
قضية المصالحة تحتمل االستعانة بهذا الفن الصحفي، فالتحري واالستقصاء والشرح والتفسير 

عمل الصحفي قيمته، فهو يسمح للصحيفة بأن تنقب عما هو خفي، وتتساءل عما هو يعطي ال
، وكما ترى الباحثة أن (1)واضح، كما يجب أن تكون فكرة التحقيق مهمة ألكبر قدر من الجمهور

ة األكثر عمقا مثل التحقيق والقصة يفاالعتماد على الفنون الخبرية وعدم استخدام الفنون الصح
 دلول سلبي، مرتبط بقدرات مهنية متواضعة لدي صحيفتي الدراسة.الصحفية، له م

بين األشكال  %6..1وتوضح النتائج أن المقال الصحفي احتل المرتبة الثالثة بنسبة 
ا في تشكيل اتجاهات مهمً التي غطت موضوعات المصالحة الفلسطينية، علًما أن للمقاالت دوًرا 

 من خارج الصحيفة. ومعارف الجمهور، ويالحظ أن معظم كتابها
ضعفت المقاالت التي أشارت إلى  (2)(.711واتفقت هذه النتيجة مع دراسة أبو مزيد ) 

 التي تناولت موضوعات المصالحة في دراستها.
 انفراد:  كل صحيفة على ى على مستو  .0

  صحيفة الحياة الجديدة: 7.1
وتاله  ( تكرارًا،21( بواقع ) %91.2ة بنسبة )فيتصدر الخبر فئة الفنون الصح

( تكرارًا، ثم المقال الصحفي بنسبة 79( بواقع )%77.7التقرير الصحفي بنسبة )
 ( تكرارًا، ولم تظهر باقي الفنون .71( بواقع )12.1%)

وهذا يعني عدم وجود تنوع لدى صحيفة الحياة الجديدة في تناول موضوعات 
ما يضعف دورها في  المصالحة، إضافة إلى غالبة الطابع الخبري على معالجتها لها وهو

 شرح وتفسير موضوعات المصالحة، وتشكيل اتجاهات ومعارف الجمهور نحوها.
  صحيفة فلسطين: 7.7

( تكرارًا، تاله التقرير 100( بواقع )%9.9.جاء الخبر بالمرتبة األولى بنسبة )
( بواقع %0..1( تكرارًا، ثم المقال الصحفي بنسبة )6.( بواقع )%1..7الصحفي بنسبة )

( تكرارًا، ثم 0( بواقع )%1.0تكرارًا، ثم الحديث الصحفي والتحقيق الصحفي بنسبة )( 09)
 ( بواقع تكرارًا واحًدا.%1.8الكاريكاتير بنسبة )

                                                        

  (.101محمود، التحقيق الصحفي )ص (1)  
 .(172أبو مزيد، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المصالحة الفلسطينية)ص  (2)
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وهو ما يشير إلى وجود تنوع في تناول موضوعات المصالحة الفلسطينية بأشكال 
ن كان إذا يسهم و ن كان يغلب عليها الطابع الخبري، وهإخبرية وتفسيرية ومواد رأي، و 

 بقدر محدود في تشكيل اتجاهات ومعارف الجمهور نحوها.
 أوجه االتفاق واالختالف: 3

اتفقت صحيفتا فلسطين والحياة الجديدة في حصول الخبر الصحفي على المرتبة  -
األولى، والتقرير على المرتبة الثانية، وهذا يعني غالبة الطابع الخبري على 

ة، األمر الذي يقلل من دورها في تشكيل اتجاهات تغطيتهما لموضوعات المصالح
 الجمهور نحوها.

لم يحظ الحديث والتحقيق الصحفي باهتمام صحيفة الحياة الجديدة، بينما أولته  -
صحيفة فلسطين جزًءا من اهتمامها، وهي بالتالي أكثر تنوًعا باستخدام األشكال 

 الصحيفة.
 دراسة:ثالًثا: موقع موضوعات المصالحة في صحيفتي ال

( تكرارات ونسب موقع المادة التحريرية التي خصصتها صحيفتا 0.2يبين الجدول رقم)
الدراسة لموضوعات المصالحة الفلسطينية خالل المدة الزمنية المحددة للدراسة، وذلك على النحو 

 اآلتي:
 الدراسة لموقع موضوعات المصالحة في صحيفتي(: يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئة 3.2جدول )

 الصحف
 فئة الموقع

 االتجاه العام فلسطين الحياة الجديدة
 % ك % ك % ك

 14.2 50 14.9 35 12.8 15 األولى
 85.2 300 85.1 200 85.5 100 الداخلية
 0.6 2 0.0 0 1.7 2 األخيرة

 111.1 0.1 111.1 .70 111.1 112 المجموع
  

 ي:بدراسة بيانات الجدول السابق، يتبين ما يأت
 .  االتجاه العام:2

     جاءت معظم موضوعات المصالحة الفلسطينية في صحيفتي الدراسة بالصفحات    
( بواقع %18.7( تكرارًا، وتالها الصفحة األولى بنسبة )011( بواقع )%7..2الداخلية بنسبة )

 ( تكرارين.7( بواقع )%1.9( تكرارًا، ثم الصفحة األخيرة بنسبة )1.)
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في نشر  2(7112، ودراسة بدر )(1)(7116النتيجة مع دراسة أبو العون ) واتفقت هذه  
الموضوعات بصورة مكثفة في الصفحات الداخلية للصحيفة، تلتها موضوعات الصفحة األولى، 

 ثم األخيرة.
، لكون وعات المصالحة في الصفحة األخيرةوترى الباحثة ضعف ظهور موض  

اري، وتتسم بالجدية وهذه األمور ال تتناسب مع الصفحة موضوعاتها يغلب عليها الطابع اإلخب
 األخيرة.

 انفراد: كل صحيفة على وى . على مست0
 صحيفة الحياة الجديدة: 2.0

اتفقت صحيفة الحياة الجديدة مع االتجاه العام لصحيفتي الدراسة، نشرت معظم  
( 111( بواقع )%...2موضوعات المصالحة في صفحات الداخلية، بنسبة بلغت )

( تكرارًا، ثم األخيرة بنسبة .1( بواقع )%17.2كرارًا، ثم الصفحة األولى بنسبة )ت
 ( بواقع تكرارين.1.2%)

 صحيفة فلسطين: 0.0
نشرت صحيفة فلسطين معظم موضوعات المصالحة الفلسطينية في الصفحات  

( تكرارًا، ثم الصفحة األولى بنسبة 711( بواقع )%1..2الداخلية بنسبة بلغت )
 (.%1.1( تكرارًا، ثم األخيرة بنسبة ).0واقع )( ب18.6%)

 أوجه االتفاق واالختالف: .3
فلسطين والحياة الجديدة في تمركز أخبارها في الصفحات الداخلية ثم  ااتفقت صحيفت

 في الصفحة األولى واألخيرة.
 رابًعا: العناصر التيبوغرافية المستخدمة في عرض موضوعات المصالحة في صحيفتي الدراسة:

 ناوين المستخدمة مع موضوعات المصالحة في صحيفتي الدراسة:الع -أ
( تكرارات العناوين ونسبها التي استخدمتها صحيفتا الدراسة في 0.6يوضح الجدول رقم )

 ، وذلك على النحو اآلتي:ةإبراز موضوعات المصالحة الفلسطيني
 
 
 

                                                        

بو العون، األطر الخبرية للمصالحة الفلسطينية في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة تحليلة مقارنة أ (1) 
  .(112)ص

 .(66، )صامفلسطينية اليومية لقضية االنقساتجاهات النخبة الفلسطينية نحو معالجة الصحف البدر،  (2)
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دمة مع موضوعات المصالحة في : يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئة العناوين المستخ(3.2)جدول 
 صحيفتي الدراسة.

 الصحف
 فئة العناوين

 االتجاه العام فلسطين الحياة الجديدة
 % ك % ك % ك

 56.0 197 54.5 128 59.0 69 الممتد
 26.7 94 28.9 68 22.2 26 العريض
 17.0 60 16.2 38 18.8 22 العمودي

 0.3 1 0.4 1 0 0 المانشيت
 100.0 352 100.0 235 100.0 117 المجموع

 بدراسة بيانات الجدول السابق، يتضح ما يأتي: 
  االتجاه العام:  .2

( من العناوين المستخدمة في عرض موضوعات المصالحة الفلسطينية هي %9.1.أن)  
( %79.2)العريض في المرتبة الثانية بنسبة( تكرارًا، وقد جاء العنوان 162ممتدة بواقع ) عناوين

( %12.1تبة الثالثة بنسبة) كرارًا، في حين احتل  العنوان العمودي  المر ( ت68بواقع )
 ( بواقع تكرارا واحًدًا.%1.0بنسبة ) المانشيت(تكرارًا، وفي المرتبة األخيرة والرابعة 91)بواقع

عنوان الممتد الذي جاء الفي سيطرة  (1)(7112اتفقت هذه النتيجة مع دراسة بدر)  
لباحثة أن استحواذ العنوان الممتد على الصدارة بنسبة عالية، يدل على ا ى بالمرتبة األولى، تر 

 اهتمام الصحيفتين بموضوعات المصالحة الفلسطينية.
في أن العنوان العريض جاء في المرتبة األولى ثم  (2)(7116واختلفت مع دارسة أبو العون ) 

 الممتد.
ت، فهو لم يظهر إال مرة واحدة ويالحظ ضعف اهتمام صحيفتي الدراسة بالعنوان المانشي  

في صحيفة فلسطين، وهذا يعطي مؤشًرا سلبًيا على اهتمام صحيفتي الدراسة بالمصالحة 
 باهتمام واسع في وسط الجمهور الفلسطيني. ىالفلسطينية، رغم أنها قضية محلية وطنية تحظ

 
 
 
 

                                                        

   .(68بدر، اتجاهات النخبة الفلسطينية نحو معالجة الصحف الفلسطينية اليومية لقضية االنقسام ، )ص  (1)
ومية: دراسة تحليلية مقارنة أبو العون، األطر الخبرية للمصالحة الفلسطينية في الصحف الفلسطينية الي(2) 
 (.112)ص
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 انفراد: كل صحيفة على ى على مستو   .0
 صحيفة الحياة الجديدة: 1.7

( تكرارًا، ثم 96( بواقع )%6.1.م العنوان الممتد في الصحيفة بنسبة )تم استخدا 
( %12.2(، ثم العنوان العمودي بنسبة )79( بواقع )%77.7العنوان العريض بنسبة )

 ( تكرارًا.77بواقع )
  صحيفة فلسطين: 7.7

( تكرارًا، 172) ( بواقع%..8.تم استخدام العنوان الممتد في الصحيفة بنسبة ) 
(، ثم العنوان العمودي بنسبة 92( بواقع )%72.6ن العريض بنسبة )ثم العنوا

 ( بواقع تكراراً واحدًا.%1.8( تكرارًا، ثم المانشيت بنسبة )02( بواقع )19.7%)
 أوجه االتفاق واالختالف: .3

ا بالعناوين المستخدمة في عرض ماتفقت صحيفتا الدراسة في ترتيب اهتمامه -
وان الممتد بالمرتبة األولى، تاله العنوان موضوعات المصالحة، حيث جاء العن

 العريض، ثم العنوان العمودي.
انفردت صحيفة فلسطين في استخدامها العنوان المانشيت مع موضوعات  -

المصالحة، مما يشير إلى اهتمامها به بشكل محدود جًدا، ويشير إلى اهتمامها 
 بإبرازها أكثر من صحيفة الحياة الجديدة.

 :فتي الدراسةوعات المصالحة في صحيالمستخدمة في عرض موض ب. الصور والرسوم
( تكرارات ونسب الصور والرسوم التي استخدمتها صحيفتا 0.11يوضح الجدول رقم )

 الدراسة في إبراز موضوعات المصالحة الفلسطينية وذلك على النحو اآلتي:
 في الصحف الفلسطينية المختلفة(: يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئة الصور والرسوم 3.22جدول )

 الصحف
 

 فئة الصور والرسوم

 االتجاه العام فلسطين الحياة الجديدة

 % ك % ك % ك

 90.2 92 1.6. 53 67.2 39 صور خبرية
 08.1 46 7..8 46 2.7 0 صور شخصية

 7.1 3 7.6 3 0.0 0 الرسوم
 111 188 111 117 111 87 المجموع
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 السابق، يبين ما يأتي: بدراسة بيانات الجدول
 االتجاه العام: .1

( تكرارًا، 188بين الجدول السابق أن اإلجمالي لعدد الصور الواردة في صحف الدراسة )  
( تكرارًا، تاله الصور الشخصية 67( بواقع )%90.2جاءت الصور اإلخبارية في المقدمة بنسبة )

 .تكرارات (0( بواقع )%7.1( تكرارًا، ثم الرسوم بنسبة )86( بواقع )%08.1بنسبة )
أن عدد الصور اإلخبارية المصاحبة لقضايا  (1)(7116اتفقت مع دراسة أبو العون )  

المصالحة في المرتبة األولى، وترى الباحثة أن تقديم الصور اإلخبارية عن باقي أنواع الصور 
 ى صدق األحداث.واستخدامها، يرجع لطبيعة التغطية الخبرية التي تحتاج إلى صور، للتدليل عل

 انفراد: كل صحيفة علىى على مستو  .0
 صحيفة الحياة الجديدة: 2.0

( تكرارًا، ثم 06( بواقع )%67.2الصور الخبرية المرتبة األولى بنسبة ) تتصدر  
 .ات( تكرار 0( بواقع )%2.7الصور الشخصية بنسبة )

 صحيفة فلسطين:  0.0
( تكرارًا، ثم 0.بواقع )( %..0.الصور الخبرية المرتبة األولى بنسبة ) تتصدر  

( 0( بواقع )%7.6( تكرارًا، ثم الرسوم )89( بواقع )%..89الصور الشخصية بنسبة )
 تكرارًا.

 .أوجه اتفاق واالختالف:3
الدراسة على اعتماد الصور اإلخبارية بالمرتبة األولى، ثم الصور  يفتااتفقت صح - 

 الشخصية بالمرتبة الثانية.
 .الجديدة على استخدام الصور في عرض موضوعات المصالحةاقتصرت صحيفة الحياة  -

ج. عناصر اإلبراز المستخدمة في عرض موضوعات المصالحة الفلسطينية في صحيفتي 
 الدراسة:

( تكرار بعض عناصر اإلبراز ونسبها، التي استخدمت في 0.11يوضح الجدول رقم )
ركيز عليها خالل المدة الزمنية إبراز موضوعات المصالحة الفلسطينية، وأي العناصر تم الت

 للدراسة، وذلك على النحو اآلتي: 
 

 

                                                        

أبوالعون، األطر الخبرية للمصالحة الفلسطينية في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة تحليلة مقارنة  (1)
 .(112)ص
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 (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئة عناصر اإلبراز في الصحف الفلسطينية المختلفة3.22جدول )

 فئة العناصر االبراز
 االتجاه العام فلسطين الحياة الجديدة

 % ك % ك % ك
 71.1 150 77.4 103 91.2 47 إطارات

 28 59 21.1 28 06.2 31 ارضيات
 1.6 2 ..1 2 0.0 0 األلوان

 100.0 711 100.0 103 100.0 22 المجموع
 االتجاه العام: 1/2

يبين الجدول السابق أن صحف الدراسة استخدمت اإلطارات كعناصر إبراز بنسبة عالية 
(، بينما %72)( تالها عناصر أرضيات بنسبة %21.1مع موضوعات المصالحة، إذ بلغت )
 (.%1.6استخدمت األلوان بنسبة قليلة بلغت )

في استخدام اإلطارات كعنصر أساسي   (1)(7116اتفقت الدراسة مع دراسة أبو العون)
في إبراز  قضية المصالحة الفلسطينية،  يؤكد علم الدين أن استخدام عناصر اإلبراز بشكل أو 

ينعكس على القارئ إيجابًيا، ، وتجعلها أكثر  خر يعمل على توضيح الرسالة اإلعالمية، مماآب
إثارة للقارئ وجذًبا له، وكذلك عندما يتم وضع الخبر في إطار محدد فإن ذلك يزيد من جذب 

حيث جاءت  (3) (7112، كما اتفقت مع دراسة بدر)2وأوضح للعين ى القارئ ويبزره بشكل أقو 
 ية االنقسام في الصحف الفلسطينية.اإلطارات أواًل ثم االرضيات ثم األلوان في معالجة قض

 انفراد: كل صحيفة على ى على مستو . 7
 صحيفة الحياة الجديدة:  2.0

( %91.0اعتمدت الصحيفة على كعنصر اإلطارات من عناصر اإلبراز بنسبة )
 ( تكرارًا.01( بواقع )%06.2( تكرارًا، تاله عنصر أرضيات بنسبة )82بواقع )
 صحيفة فلسطين: 2.2  

( %2..2حيفة على عنصر اإلطارات من عناصر اإلبراز بنسبة )اعتمدت الص
بينما  ( تكرارًا،72( بواقع )%71.9( تكرارًا، تاله عنصر أرضيات بنسبة )110بواقع )

 ( تكراًرا.7( بواقع )%..1استخدمت األلوان بنسبة )
 

                                                        

أبو العون، األطر الخبرية للمصالحة الفلسطينية في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة تحليلية مقارنة   (1)
  .(177)ص
  (.111م الدين، اإلخراج الصحفي )صعل  (2)

 .(68بدر، اتجاهات النخبة الفلسطينية نحو معالجة الصحف الفلسطينية اليومية لقضية االنقسام ، )ص (3)
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 أوجه االتفاق واالختالف: .3
طارات على المرتبة اتفقت صحيفتا فلسطين والحياة الجديدة في حصول عنصر اإل -

 األولى ثم األرضيات.
تنوعت صحيفة فلسطين في استخدامها لعناصر اإلبراز، أما صحيفة الحياة الجديدة  -

 اقتصرت على استخدام عنصري اإلطارات واألرضيات فقط.
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في الصحف  اتجاهات الشباب نحو قضايا المصالحة الفلسطينيةالمبحث الثالث: 

 لسطينية اليومية ومناقشتها.الف

يتناول هذا المبحث اتجاهات الشباب نحو قضايا المصالحة الفلسطينية في الصحف   
مدى  الفلسطينية اليومية المتمثلة في "فلسطين" و"الحياة الجديدة"، وذلك من خالل معرفة

هاتهم نحو متابعتهم لموضوعات المصالحة في الصحف الفلسطينية اليومية، والثقة بها، واتجا
المصالحة والتأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية والمعوقات التي يمكن أن تحول دون تحقيق 

 الهدف المنشود، ومقترحاتهم التي يمكن أن تسهم في تطوير المعلومات عن المصالحة.
ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى اإلجابة، اعتمدت الباحثة في ترتيب 

 وقد مجال، كل في الفقرات ومستوى  لالستبانة، المجاالت الحسابية على مستوى المتوسطات 
 :(0.17الجدول ) في موضح هو للدراسة، كما المعتمد المحك حسب الموافقة حددت

 (: يوضح المحك المعتمد في الدراسة3.20جدول )
 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل له طول الخلية

 منخفضة جدا 20% -36%من  1 – 1.80من 
 منخفضة 36% - 52%أكبر من  1.80 – 2.60 أكبر من 
 متوسطة % 52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 
 عالية 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 

 عالية جدا 84 %-100% أكبر من  5 -  4.20أكبر من 
فقرات االستبانة، حيث لقياس استجابات المبحوثين ل . -1وقد تم استخدام المقياس من 

دلَّ ذلك على الموافقة الشديدة على ما ورد في الفقرة والعكس  .أنه كلما اقتربت الدرجة من الرقم 
 ( يوضح ذلك:.103صحيح، والجدول )

 (: درجات المقياس المستخدم في االستبانة3.23جدول )

 عالية جداً   منخفضة جداً  االستجابة

 . 8 0 7 1 الدرجة
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 : متابعة الصحف الفلسطينية اليومية ودرجتها ونوعها:أواًل 
 متابعة الصحف الفلسطينية اليومية: .2

( التكرارات والنسب المئوية لمتابعة الشباب في محافظات غزة 0.18يبين الجدول رقم )
 للصحف اليومية.

 (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لمتابعة الشباب3.24جدول)
المئوية % النسبة التكرار المتابعة  

 96 102 نعم
 01 97 ال

 222.2 022 المجموع
 

من عينة الدراسة يتابعون الصحف  %96( أن ما نسبته 0.18تبين من الجدول )
 ال يتابعون الصحف الفلسطينية بشكل يومي. %01الفلسطينية بشكل يومي، وما نسبته 

ينة يجيدون القراءة وتري الباحثة أن نسبة المتابعة متوسطة، رغم أن جميع أفراد الع
 والكتابة ومستوى تحصليهم العلمي ثانوية عامة فأعلى.

أن نسبة متابعة المبحوثين للصحف  (1)(7112وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بدر )
، ولعل ذلك يرجع لما ذهب إليه %0.0.الفلسطينية اليومية تعد منخفضة، إذ لم تتجاوز نسبتها

متزايد للصحافة المطبوعة في الدول العربية، مقابل صعود  انحساروهو وجود  (2)(2014سعود)لا
ألف  211واضح لإلعالم الرقمي، حيث انخفضت كمية الصحف المطبوعة في مصر مثال إلى 

م، وفي ۲۰۲۰م، بعد أن كانت تصل إلى مليوني نسخة في العام ۲۰۲٥نسخة يومية عام 
 القدس.نها الرسالة واالستقالل و فلسطين توقفت عدة صحف ورقية م

 أسباب عدم متابعة الصحف الفلسطينية: .0
( التكرارات والنسب المئوية أسباب عدم متابعة الشباب في .0.1يبين جدول رقم )

 محافظات غزة  للصحف الفلسطينية اليومية.
 
 
 
 
 
 

                                                        

بدر، اتجاهات النخبة الفلسطينية نحو معالجة الصحف الفلسطينية اليومية لقضية االنقسام: دراسة ميدانية  ((1
 .(118وتحليلية )ص

 .(77، الصحافة العربية: صراع البقاء ورهانات الرقمية )ص السعود (2)
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 (: يوضح التكرارات والنسب المئوية ألسباب المتابعة.3.27جدول)
ارالتكر     % النسبة المئوية  بالترتي   

 1 2.1. 09 أتابع وسائل إعالم أخرى 
 7 ...0 77 صحف أخرى 

 0 0.7 7 عدم ثقتي بالمعلومات التي تنشرها
حةألنها ال تلبي حاجتي في آخر مستجدات المصال  1 1.9 8 

 . 1.9 1 عدم تنوع أخبارها واقتصارها على فتح وحماس
 9 1.1 1 لكونها غير موضوعية

لمستجدات الدوليةعدم مواكبتها ألخر األحداث وا  1 1.1 2 
 2 1.1 1 عدم اهتمامي بالشأن الفلسطيني

97ن=  
 

-  

من عينة الدراسة سبب عدم متابعتها  %2.1.تبين من الجدول السابق أن ما نسبته 
لديه أسباب أخرى، وما  %...0الصحف الفلسطينية يرجع إلى متابعة وسائل أخرى، وما نسبته 

يرجع إلى عدم  %1.9بالمعلومات التي تنشرها، وما نسبته  يرجع إلى عدم الثقة %0.7نسبته 
تلبيتها لحاجاته في معرفة آخر مستجدات المصالحة، وعدم تنوع أخبارها واقتصارها على فتح 

لكونها غير موضوعية، وعدم مواكبتها ألخر األحداث والمستجدات  %1.1وحماس، وما نسبته 
 الدولية، وعدم االهتمام بالشأن الفلسطيني.

الباحثة أن اتجاه الشباب نحو الحصول على األخبار من مصادر أخرى هو اتجاه  ى وتر 
منطقي، حيث استطاعت وسائل اإلعالم األكثر تطوًرا أن تستحوذ على نسبة كبيرة من المتابعين 
وذلك من خالل تعددها وسهولة الوصول إليها، كذلك فإن اعتبار نسبة كبيرة من المبحوثين أن 

بعتهم للصحف اليومية هو عدم الثقة بها، جاء ذلك جراء االستقطاب السياسي سبب عدم متا
 الحاد التي تشهده الساحة الفلسطينية.

والتي أكدت على أن الصحافة  (1)(۲۰۰۲(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الرحباني 
 اإللكترونية أثرت على استخدام الصحف الورقية

                                                        

1 الرحباني، استخدامات الصحافة اإللكترونية وانعكاساتها على الصحف الورقية اليومية في األردن،  ((
 .(157)ص

 
 
 

 التوزيع الكمي

 أسباب  عدم متابعة الصحف الفلسطينية
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 الصحف الفلسطينية التي يتم متابعتها: .3
( التكرارات والنسب المئوية للصحف الفلسطينية التي يتم 0.19يبين الجدول رقم )

 متابعتها من قبل الشباب في محافظات غزة.
 (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لمتابعة الشباب للصحف الفلسطينية3.21جدول)

بالترتي النسبة المئوية % التكرار الصحف الفلسطينية  
 1 89.1 170 صحيفة فلسطين

 7 66.7 67 صحيفة الحياة الجديدة
 0 45.7 90 صحيفة القدس
 8 26.8 02 صحيفة األيام

 . 16.7 70 صحيفة االستقالل
-  

 102* االجابات من اختيار متعدد والنسبة تم حسابها من خالل العدد الكلي وعددهم 
ن صحيفة من عينة الدراسة يتابعو  %26.1( أن ما نسبته 0.12تبين من الجدول رقم )

يتابعون  %2..8يتابعون صحيفة الحياة الجديدة، وما نسبته  %99.2فلسطين، وما نسبته 
يتابعون  %19.2يتابعون صحيفة األيام، وما نسبته  %79.2صحيفة القدس، وما نسبته 

 صحيفة االستقالل.
ولعل سبب ارتفاع نسبة متابعي صحيفة فلسطين تعود لكون عينة الدراسة شباب محافظات 

زة، وهي المنطقة الجغرافية التي تصدر منها جريدة فلسطين، في حين تصدر صحيفة القدس، غ
واأليام والحياة الجديدة من رام الله، واالستقالل من غزة لكنها تعد ناطقة باسم حركة الجهاد 

 اإلسالمي.
 درجة متابعة الشباب الفلسطيني لصحيفتي الدراسة: .4

والنسب المئوية لدرجة متابعة الشباب الفلسطيني  ( التكرارات0.12يبين الجدول رقم )
 في محافظات غزة لصحيفتي الدراسة 
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(: يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لمتابعة الشباب 3.25جدول )
 لصحيفتي الدراسة.

 
 المتوسط منخفضة جداً  منخفضة  متوسطة عالية عالية جداً  الصحف

 الحسابي
 نحرافاال 

 المعياري 
الوزن 
 النسبي

 % ك % ك % ك % ك % ك

صحيفة 
 فلسطين

. 0.9 76 71.1 .0 02.8 79 12.2 7. 12.1 7.20 1.097 .8.91 

صحيفة 
الحياة 
 الجديدة

. 0.9 12 10.1 .6 87.2 89 00.0 11 2.0 
7.27 0.910 .8.81 

درجة  %0.9بته أن ما نس لصحيفة فلسطين( بالنسبة 0.12تبين من الجدول رقم )
 %02.8جاءت بدرجة عالية، وما نسبته  %71.1متابعتهم جاءت بدرجة عالية جدًا، وما نسبته 

جاءت  %12.1جاءت بدرجة منخفضة، وما نسبته  %12.2جاءت بدرجة متوسطة، وما نسبته 
و وزن نسبي  1.162وانحراف معياري  7.20بدرجة منخفضة جدًا، بمتوسط الحسابي يساوي 

هذا يشير على أن درجة متابعة صحيفة فلسطين بشكل عام جاءت بدرجة متوسطة و  8.91%.
 من قبل أفراد العينة.

درجة متابعتهم جاءت بدرجة  %0.9تبين أن ما نسبته لصحيفة الحياة الجديدة  وبالنسبة
جاءت بدرجة  %87.2جاءت بدرجة عالية، وما نسبته  %10.1عالية جدًا، وما نسبته 

جاءت بدرجة  %2.0جاءت بدرجة منخفضة، وما نسبته  %00.0ه متوسطة، وما نسبت
بوزن  1.611واالنحراف المعياري  7.27منخفضة جدًا، وتبين أن المتوسط الحسابي يساوي 

وهذا يشير على أن درجة متابعة صحيفة الحياة الجديدة بشكل عام جاءت  %8.81.نسبي 
 بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة.

أن درجة متابعة عينة الدارسة للصحيفتين متساوية تقريًبا من حيث وهذا يشير إلى 
حيث أكدت أن درجة  (1)(7116وتختلف هذه النتيجة مع دراسة النفار ) الدرجة والوزن النسبي

متابعة الصحفيين لجهود المصالحة الفلسطينية  وتطوراتها كبيرة، ويرجع ذلك الختالف العينة 
 ية المصالحة وتحوالتها من الشباب الفلسطيني.كون الصحفيين أكثر وعًيا بقض

 نوع متابعة الشباب الفلسطيني لصحيفتي الدراسة: .7
الشباب الفلسطيني في  ( التكرارات والنسب المئوية لنوع متابعة0.12يبين الجدول رقم )

 محافظات غزة لصحيفتي الدراسة.
 

                                                        

 م.7112النفار، اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين نحو تغطية جهود المصالحة الفلسطينية لعام ( (1
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 (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لنوع المتابعة.3.22جدول )
 التوزيع الكمي

 الصحف
 نادرة متقطعة دائمة 

 % ك % ك % ك
 6.8 10 0.9. 28 02.1 1. صحيفة فلسطين
صحيفة الحياة 

 الجديدة
09 79.1 26 .2.7 70 19.2 

يتابعونها بشكل متقطع، وما  %0.9.تبين من الجدول أعاله بالنسبة ما نسبته 
 يتابعونها بشكل نادر.  %6.8يتابعونها بشكل دائم ، وما نسبته  % 02.1نسبته

يتابعونها بشكل متقطع، ما  %2.7.تبين أن ما نسبته  الحياة الجديدةوبالنسبة لصحيفة 
 يتابعونها بشكل نادر. %19.2يتابعونها لها بشكل دائم ، وما نسبته  %79.1نسبته 

 وتشير الباحثة إلى أن نسبة المتابعين لموضوعات المصالحة بشكل دائم تعد قليلة نوعا
النسبة أعلى من ذلك ألهمية موضوع المصالحة، وتأثيرها على كل  ون ما، من المفترض أن تك

 ما يتعلق بحياة المواطن الفلسطيني.
 عدد ساعات متابعة الشباب لصحيفتي الدراسة: .1

 صحيفتي الدراسةل( التكرارات والنسب المئوية لعدد ساعات تابعة 0.16يبين الجدول رقم )
 التكرارات والنسب المئوية لساعات المتابعة.(: يوضح 3.22جدول )
 التوزيع الكمي

 
 الصحيفة

من ساعة إلى  أقل من ساعة
 ساعتين 

إلى أقل  0من   
ساعات  3من  

ساعات فأكثر 3   

 % ك % ك % ك % ك
 7.6 8 7.6 8 ..72 02 99.2 67 صحيفة فلسطين

 7.6 8 17.0 12 76.1 81 2... 22 صحيفة الحياة الجديدة
يتابعونها  %99.2تبين أن ما نسبته  لصحيفة فلسطينمن الجدول أعاله بالنسبة تبين 

يتابعونها من ساعة إلى ساعتين يوميًا، وما نسبته  %..72بأقل من ساعة يوميَا، وما نسبته 
يتابعونها ثالث ساعات  %7.6يتابعونها من ساعتين إلى ثالث ساعات، وما نسبته  7.6%

 فأكثر. 
يتابعونها بأقل من ساعة  %2...تبين أن ما نسبته  الحياة الجديدةوبالنسبة لصحيفة 

يتابعونها  %17.0يتابعونها من ساعة إلى ساعتين يوميًا، وما نسبته  %76.1يوميَا، وما نسبته 
 يتابعونها ثالث ساعات فأكثر. %7.6من ساعتين إلى ثالث ساعات، وما نسبته 

مية المعلومات التي يكتسبها الفرد فقراء الصحف في تحديد ك ًراومن المعروف أن للوسيلة دو 
خبار على التلفاز، ويمكن إرجاع ذلك إلى ألعادة ما تكون لديهم معلومات أكبر من مشاهدي ا



312 
 

نمط المعالجة في الوسيلتين، فقراءة الصحف وإن كان الوقت المخصص اليها يسير هي عملية 
على  اتوى االهتمام الذي بدوره يكون مؤشرً ومستوى نشاط القارئ يعطي اإلشارة إلى مسلها نشطة 

 .(1)مستوى المعرفة المتحصلة للجمهور نتيجة التعرض للصحف
 ثانًيا: متابعة موضوعات المصالحة ومصداقيتها والثقة بها:

 أهم موضوعات المصالحة التي يتابعها الشباب في صحيفتي الدراسة: .2
ألهم موضوعات المصالحة  ( التكرارات والنسب المئوية0.71يبين الجدول رقم )

 ي الدراسة.تالتي يتم متابعتها من قبل الشباب بمحافظات غزة في صحيف
 (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لموضوعات المصالحة.3.02جدول)

 
 موضوعات المصالحة

رالتكرا ية النسبة المئو  
% 

بالترتي  

 1 50.7 21 الحكومة الفلسطينية
اسيةاالنتخابات التشريعية والرئ  97 44.9 7 

 0 43.5  91 الحريات العامة
 8 40.6 9. المصالحة المجتمعية

 . 38.4 0. األمن
 9 25.4 .0 منظمة التحرير الفلسطينية

-  

 102* االجابات من اختيار متعدد والنسبة تم حسابها من خالل العدد الكلي وعددهم 
ة يهتمون بملف تشكيل من عينة الدراس %1.2.تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته 

بموضوعات االنتخابات التشريعية والرئاسية، وما نسبته  %88.6الحكومة الفلسطينية، وما نسبته 
بموضوعات المصالحة المجتمعية،  %81.9بموضوعات الحريات العامة، وما نسبته  %..80

بموضوعات منظمة التحرير  %8..7من، وما نسبته بموضوعات األ %02.8وما نسبته 
 .فلسطينيةال

في حصول  (3) (7112، ودراسة بدر)(2)(7110واتفقت هذه النتيجة مع دراسة أبو مزيد )
 ملف تشكيل الحكومة الفلسطينية على أعلى حضور في صحيفتي الحياة الجديدة وفلسطين.

وتعزو الباحثة اهتمام المتابعين بموضوع تشكيل الحكومة الفلسطينية، كونه يعد أهم 
ة الفلسطينية ويحمل جداًل كثيًرا، حيث تحقق الحكومة االستقرار السياسي موضوعات المصالح

                                                        

 .(112اكس ماكلومز وآخرون، األخبار والرأي العام: أثار اإلعالم على الحياة المدنية،)صم (1)
 .(170أبو مزيد، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المصالحة الفلسطينية، )ص ((2
ية بدر، اتجاهات النخبة الفلسطينية نحو معالجة الصحف الفلسطينية اليومية لقضية االنقسام: دراسة ميدان ((3

 .(29وتحليلية )ص
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واالجتماعي في المجتمع، إضافة إلى كونه يتصل بعدة ملفات حياتية مثل الموظفين والرواتب 
 غيرها.و والكهرباء 

 درجة متابعة الشباب لجهود المصالحة الفلسطينية في صحيفتي الدراسة: .0
التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي  ( 0.71يببن الجدول رقم )

  لدرجة متابعة الشباب لجهود المصالحة الفلسطينية في صحيفتي الدراسة.
 (: يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لدرجة جهود المصالحة3.02جدول )

 منخفضة  متوسطة عالية  عالية جداً 
 منخفضة

 جداً 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

    % ك % ك % ك % ك % ك
4 2.9 44 31.9 46 00.0 25 12.1 19 13.8 0.12 1.081 91.81 

من متابعة الشباب في محافظات غزة لجهود  %7.6تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته 
جاءت بدرجة عالية، وما  %01.6نسبته  المصالحة الفلسطينية جاءت بدرجة عالية جدًا، وما

جاءت بدرجة منخفضة، وما نسبته  %12.1جاءت بدرجة متوسطة، وما نسبته  %00.0نسبته 
وانحراف معياري  0.12جاءت بدرجة منخفضة جدًا، بمتوسط الحسابي يساوي  10.2%

 .%91.8ووزن نسبي  1.121
لفلسطينية في صحيفتي الدراسة الباحثة أن درجة متابعة الشباب لجهود المصالحة ا ى وتر 

بشكل عام جاءت بدرجة متوسطة، ويرجع ذلك لتعثرها أكثر من مرة، وفشلها في أكثر من 
 التي تبذل بين الفينة واألخرى.  محطة، األمر الذي جعل الشباب ال يعلق آمااًل كبيرة على الجهود

 فترة متابعة الشباب للمصالحة الفلسطينية في صحيفتي الدراسة: .3
( التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي 0.77بن الجدول رقم )يب

 .لفترة متابعة  الشباب للمصالحة الفلسطينية في صحيفتي الدراسة
 (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لفترة متابعة الشباب للمصالحة الفلسطينية3.00جدول)

 التوزيع الكمي
 فترة المتابعة

ارالتكر  ية النسبة المئو  
% 

بالترتي  

 1 88.6 97 ظهور قضية جديدة للمصالحة
 7 01.7 80 فترة اجتماعات المصالحة

 0 70.6 00 بشكل دائم
-  

 102ن=    
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من عينة الدراسة فترة متابعتهم في ظهور  %88.6تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته 
ي فترة اجتماعات المصالحة، وما يتابعونها ف %01.7أي قضية جديدة للمصالحة، وما نسبته 

 يتابعونها بشكل دائم. %70.6نسبته 
وتري الباحثة أن نسبة المتابعين لموضوعات المصالحة بشكل دائم تعد قليلة جًدا، من 
المفترض أن تكن النسبة أعلى من ذلك ألهمية تناول موضوع المصالحة، وتأثيرها يتعلق بحياة 

 المواطن الفلسطيني.
حيث أن نسبة  (1)(7116النتائج مع ما توصلت إليه دراسة النفار )واختلفت هذه 

 متابعة لجهود المصالحة بشكل دائم. 81.9%
 أسباب متابعة الشباب المصالحة الفلسطينية في صحيفتي الدراسة: .4

( التكرارات والنسب المئوية ألسباب متابعة المصالحة 0.70يبين الجدول رقم )
 ة .ية في صحيفتي الدراسالفلسطين

 (: يوضح التكرارات والنسب المئوية3.03جدول)
ي الدراسةأسباب متابعة المصالحة الفلسطينية في صحيفت ارالتكر   ية النسبة المئو  

% 
بالترتي  

صلة الوقوف على تفسيراتها وتحليالتها لألحداث المت
 1 42.0 2. بالمصالحة

طينيةألنها تساهم في تشكيل رأي نحو المصالحة الفلس  .9 40.6 7 
الحةمعرفة إنجازات حركتي حماس وفتح في قضية المص  86 35.5 0 

 8 29.0 81 معرفة أسباب فشل المصالحة الفلسطينية
 . 27.5 02 اإللمام بأهداف المصالحة الفلسطينية

 9 26.1 09 تزيد من اطمئناني على السلم االجتماعي
 2 26.1 09 زيادة مستوى الوعي بمخاطر االنقسام الفلسطيني

 2 24.6 08 معرفة آخر األخبار و مستجدات المصالحة
 6 23.9 00 أخرى 

 11 2.2 0 معرفة أسباب فشل المصالحة الفلسطينية
-  

 102* االجابات من اختيار متعدد والنسبة تم حسابها من خالل العدد الكلي وعددهم 
للصحف  من عينة الدراسة سبب متابعتهم %87.1تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته 

، وهذا الوقوف على تفسيراتها وتحليالتها لألحداث المتصلة بالمصالحة الفلسطينية يرجع إلى

                                                        

 .(21م)ص 7112النفار،، اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين نحو تغطية جهود المصالحة الفلسطينية لعام  ((1
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يشير إلى اهتمام الشباب بالوظيفة التفسيرية للصحافة، وهو أمر ينبغي أن تلتفت إليه الصحف 
حد المطبوعة ألنها ال تسطيع أن تنافس الوسائل االلكترونية في الوظيفة اإلخبارية، وهو أ

أن من أهم  (1)(7112أكدت عليه دراسة بدر) ما توجهات الصحافة الحديثة اليوم، وهذا يتفق مع
أسباب متابعة المبحوثين للصحف الفلسطينية اليومية هي مطالعة التحليالت والتحقيقات المنشورة 

 .%..91بنسبة 
ة من الشباب أنها تسهم في تشكيل رأي نحو المصالح %81.9و يرى ما نسبته   

هذا يؤكد أن المبحوثين يتجهون فعلًيا لقراءة موضوعات المصالحة الفلسطينية  ،الفلسطينية
أن من  (2)(.711مدفوعين نحو تشكيل اتجاهاتهم، وهذا يتفق مع ما أكدت عليها دراسة عودة)

أهم أسباب متابعة المبحوثين للصحف الفلسطينية هي تكوين رأيهم نحو المفاوضات الفلسطينية 
 ائيلية.اإلسر 

إنجازات حركتي حماس  من الشباب أن أسباب متابعتهم لمعرفة %...0وأكد ما نسبته  
، وما لمعرفة أسباب فشل المصالحة الفلسطينية %76.1، وما نسبته وفتح في قضية المصالحة

ألنها تزيد من  %79.1، وما نسبته لإللمام بأهداف المصالحة الفلسطينية %..72نسبته 
لسلم االجتماعي، ألنها تعمل على زيادة الوعي بمخاطر االنقسام الفلسطيني، اطمئناني على ا

ألسباب  %70.6، وما نسبته لمعرفة آخر األخبار ومستجدات المصالحة %78.9وما نسبته 
 الفلسطينية. لمعرفة آخر أسباب فشل المصالحة %7.7، وما نسبته أخرى 

 تي الدراسة:مصداقية المعلومات المنشورة عن المصالحة في صحيف .7
( التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي 0.78يببن الجدول رقم )

مصداقية المعلومات المنشورة عن المصالحة في صحيفتي الدراسة من وجهة نظر  لمدى
 الشباب الفلسطيني في محافظات غزة.

 
 
 
 
 

                                                        

بدر، اتجاهات النخبة الفلسطينية نحو معالجة الصحف الفلسطينية اليومية لقضية االنقسام: دراسة ميدانية  ((1
 .(111وتحليلية )ص

مية الفلسطينية في تشكيل اتجاهات ومعارف الجمهور الفلسطيني نحو المفاوضات عودة، دور الصحف اليو  (2)
 (..6الفلسطينية اإلسرائيلية) ص



322 
 

لحسابي والوزن النسبي لمصداقية معلومات (: يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسط ا3.04جدول )
 المصالحة

 
 منخفضة  متوسطة عالية عالية جداً 

منخفضة 
ط المتوس جداً 

يالحساب  
 االنحراف
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 % ك % ك % ك % ك % ك
نصحيفة فلسطي  9 8.0 0. 7..8 82 08.2 01 77.. 12 10.1 7.2. 1.077 .2.11 

صحيفة الحياة 
 الجديدة

7 1.4 76 71.1 .. 06.6 02 79.2 1. 11.6 
2.75 0.957 ...11 

من الشباب الذين يتابعون صحيفة فلسطين  %8.0تبين من الجدول أعاله ما نسبته 
 %8..7يعتبرون مصداقية المعلومات التي تنشرها عن المصالحة عالية جدًا، وما نسبته 

يعتبرونها  %..77وما نسبته يعتبرونها متوسطة،  %08.2يعتبرونها عالية، وما نسبته 
يعتبرونها منخفضة جدًا، وتبين أن المتوسط الحسابي يساوي  %10.1منخفضة، وما نسبته 

 .%2.11.والوزن النسبي  1.122واالنحراف المعياري  .7.2
يعتبرون مصداقية  %1.8أن ما نسبته لصحيفة الحياة الجديدة  جاءت نسبة متابعتهمو 

يعتبرونها عالية، وما  %71.1ن المصالحة عالية جدًا، وما نسبته المعلومات التي تنشرها ع
يعتبرونها منخفضة، وما نسبته  %79.2يعتبرونها متوسطة، وما نسبته  %06.6نسبته 
واالنحراف  .7.2وتبين أن المتوسط الحسابي يساوي  ،يعتبرونها منخفضة جداً  11.6%

 .%11...بوزن نسبي  1.6.2المعياري 
إلى أن مصداقية المعلومات المنشورة في صحيفتي الدراسة، جاءت بدرجة  وتشير النتائج

متوسطة من قبل أفراد العينة، األمر الذي يضعف تأثيرها ودورها بما ينسجم مع توجهات 
 القائمين عليها.

وتعزو الباحثة أن مصداقية المعلومات المنشورة في الصحف تتأثر في سياستها 
 الجمهور الفلسطيني لمصالحها الخاصة وتمرير أهدافها. ومحدداتها لتكون أداة تحريك

وهذا ما تؤكده فرضيات االعتماد على وسائل اإلعالم، والتي تظهر أن استخدام 
الجمهور لوسائل اإلعالم وتفاعله معها يتأثران بما يتعلمه الفرد من المجتمع ومن وسائل 

 .(1)تصالاالتصال، ويتأثر الفرد بما يحدث نتيجة تعرضه لوسائل اال
 درجة ثقة الشباب بموضوعات المصالحة المنشورة في صحيفتي الدراسة لتعزيز الثقافة بها:  .9

( التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لدرجة .0.7يبين الجدول رقم )
 بالموضوعات المنشورة في صحيفتي الدراسة التي تعزز ثقافتهم بالمصالحةثقة الشباب 

                                                        

 (.718)ص مزاهرة، نظريات االتصال ((1
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 (: يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لدرجة ثقة الشباب3.07دول )ج
 

 المتوسط منخفضة جداً  منخفضة  متوسطة عالية عالية جداً 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 % ك % ك % ك % ك % ك

ينصحيفة فلسط  9 8.8 72 71.0 .2 87.1 71 1..7 7. .112  7.22 1.100 55.40 

صحيفة الحياة 
 الجديدة

8 7.6 72 16.9 86 0... 82 08.2 11 2.7 27.6 0.947 ...71 

من الشباب الذين يتابعون صحيفة  %8.8( أن ما نسبته .0.7تبين من الجدول رقم )
 يعتبرونها عالية، %71.0فلسطين أن درجة ثقتهم بالموضوعات المنشورة عالية جدًا، وما نسبته 

يعتبرونها منخفضة، وما نسبته  %7..1يعتبرونها متوسطة، وما نسبته  %87.1وما نسبته 
واالنحراف  7.22وتبين أن المتوسط الحسابي يساوي  ،يعتبرونها منخفضة جداً  12.1%

وهذا يشير إلى أن درجة الثقة بالموضوعات المنشورة  %81...بوزن نسبي  1.111المعياري 
 لمصالحة بشكل عام جاءت بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة.لتعزيز ثقافة الشباب با
درجة ثقتهم  %7.6فقد تبين أن ما نسبته لصحيفة الحياة الجديدة وأما بالنسبة 

 %...0يعتبرونها عالية، وما نسبته  %16.9بالموضوعات المنشورة عالية جدًا، وما نسبته 
يعتبرونها  %2.7فضة، وما نسبته يعتبرونها منخ %08.2يعتبرونها متوسطة، وما نسبته 

بوزن  1.682واالنحراف المعياري  7.29منخفضة جدًا، وتبين أن المتوسط الحسابي يساوي 
وهذا يشير على أن درجة الثقة بالموضوعات المنشورة لتعزيز ثقافة الشباب  %71...نسبي 

 بالمصالحة بشكل عام جاءت بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة.
لنتائج إلى أن درجة ثقة الشباب الفلسطيني في محافظات غزة بموضوعات وتشير ا  

المصالحة المنشورة في صحيفتي الدراسة جاءت بدرجة متوسطة، ولعل ذلك يعود لكون الموضوع 
 ، علًما أن ذلك يضعف من قدرتها في تشكيل اتجاهاتهم نحوها.مرتبط بقضية خالفية

إذ جاءت  (2)(.711، ودراسة عودة)(1)(7112ر )وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة بد  
 .قضية االنقسام والمفاوضات متوسطةدرجة الثقة بالموضوعات التي تعالج 

 
 

                                                        

بدر، اتجاهات النخبة الفلسطينية نحو معالجة الصحف الفلسطينية اليومية لقضية االنقسام: دراسة ميدانية  (1)
 (.119وتحليلية )ص 

عودة، دور الصحف اليومية الفلسطينية في تشكيل اتجاهات ومعارف الجمهور الفلسطيني نحو المفاوضات  (2)
 .(61الفلسطينية اإلسرائيلية )ص 
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 :ت المعرفية والوجدانية والسلوكيةثالًثا: اتجاهات الشباب نحو المصالحة والتأثيرا
 . اتجاهات الشباب نحو المصالحة الفلسطينية وتطوراتها : 2

( التكرارات والنسبة المئوية والمتوسط الحسابي والوزن 0.79رقم )يبين الجدول 
 النسبي التجاهات الشباب نحو المصالحة الفلسطينية وتطوراتها:

 
كانت  التجاهات نحو المصالحة الفلسطينيةتبين أن أعلى ابتحليل بيانات الجدول المذكور، 

 على النحو االتي: 
 8.70فقد حصلت على متوسط حسابي تعد من أولويات ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني . 1

 بالتالي فقد حصلت على الترتيب األول وقد جاءت بدرجة كبيرة جدًا.  %28.91ووزن نسبي 
 0.29فقد حصلت على متوسط حسابي  تسهم في حل المشاكل المختلفة في قطاع غزة. 7

 بالتالي فقد حصلت على الترتيب الثاني وقد جاءت بدرجة كبيرة.  %22.71ووزن نسبي 
وتجد الباحثة أن هذه النتيجة منطقية، وهي أن المصالحة تساهم في ترتيب البيت الداخلي، وحل 

 قطاع غزة كافة المشاكل المختلفة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني وخصوًصا

2 

 موافق
 غير موافق غير موافق محايد موافق بشدة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي

 % ك % ك % ك % ك % ك

لويات ترتيب البيت تعد من أو 
 1 84.60 0.932 8.70 0.7 1 6.5 9 10.2 14 33.3 46 49.3 68 الداخلي الفلسطيني

تسهم في حل المشاكل المختلفة 
 7 77.20 0.983 0.29 4.3 6 4.3 6 16.7 23 50.0 69 24.7 34 في قطاع غزة.

تساعد على التصدي لحمالت 
االستيطانية اإلسرائيلية بالضفة 

 الغربية.
33 23.9 63 45.7 32 23.2 5 3.6 5 3.6 0.27 0.958 76.40 0 

إنجازها يعزز االستقرار السياسي 
 8 75.60 0.918 0.22 2.2 3 2.9 4 33.3 46 37.7 52 23.9 33 واالجتماعي الفلسطيني 

تسهم في رص الصف الوطني 
 . 75.20 0.983 0.29 2.9 4 8.7 12 18.9 26 47.8 66 21.7 30 الفلسطيني 

يقها يسهم في تقدم المسار تحق
 9 71.20 0.951 9..0 1.4 2 16.6 23 17.4 24 52.9 73 11.6 16 اإلسرائيلي.-الفلسطيني

الدرجة الكلية لالتجاه نحو 
.25 214 المصالحة الفلسطينية

8 
36
9 

44.6 16
5 

19.9 59 7.1 21 2.5 3.84 0.973 76.80  
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التي أظهرت تأثير المصالحة  (1)(7116و تأتي الدراسة متشابه في نتيجتها مع دراسة النفار)
على المجتمع الفلسطيني، المتمثلة في رفع الحصار عن قطاع غزة وجاءت في المرتبة الثانية 

 .%22.2بنسبة 
 االتي:  كانت على النحو  كما تبين أن أدنى االتجاهات نحو المصالحة الفلسطينية

فقد حصلت على متوسط حسابي  اإلسرائيلي-. تحقيقها يسهم في تقدم المسار الفلسطيني1
وبالتالي فقد حصلت على الترتيب األخير وقد جاءت بدرجة  %21.71ووزن نسبي  9..0
 كبيرة. 

ووزن  0.29فقد حصلت على متوسط حسابي  . تسهم في رص الصف الوطني الفلسطيني7
 الي فقد حصلت على الترتيب قبل األخير وقد جاءت بدرجة كبيرة. وبالت %71..2نسبي 

التي توصلت بأن ال يمكن إحالل السالم بين  (2)(.711اتفقت هذه النتيجة مع دراسة عودة)وقد 
 الفلسطينيين واإلسرائيليين بدرجة كبيرة وجاءت في المرتبة األخيرة.

رض الواقع تسهم في رص الصف الوطني وتري الباحثة أن تحقيق المصالحة الفلسطينية على أ
 الفلسطيني، وتحل كافة المشاكل في كافة محافظات الوطن.

بانحراف  0.28بشكل عام تبين أن المتوسط الحسابي لالتجاه نحو المصالحة الفلسطينية يساوي 
مما يشير إلى أن االتجاه نحو المصالحة الفلسطينية قد  %29.21ووزن نسبي  1.620معياري 

 ة كبيرة لدى أفراد عينة الدراسة.رججاء بد
 

.  التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد الشباب على صحيفتي الدراسة لتكوين اتجاههم 0
 نحو المصالحة:

( التكرارات والنسبة المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي للتأثيرات 0.79يبين الجدول رقم)
فلسطيني في محافظات غزة على صحيفتي الدراسة لتكوين المعرفية الناتجة عن اعتماد الشباب ال

 اتجاههم نحو المصالحة
، يمكن القول بأن أعلى وأدني تأثير معرفي ناتج عن مذكورالجدول ال وبتحليل من بيانات

 كان على النحو االتي:  االعتماد على صحيفتي الدراسة لتكوين االتجاه نحو المصالحة
فقد حصلت على متوسط  المصالحة الفلسطينيةزادت معرفتي بقضية وموضوعات   -

، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل %26.91ووزن نسبي  0.62حسابي 

                                                        

 .(27م)ص 7112النفار، اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين نحو تغطية جهود المصالحة الفلسطينية لعام  ((1
ة في تشكيل اتجاهات ومعارف الجمهور الفلسطيني نحو المفاوضات عودة، دور الصحف اليومية الفلسطيني ( (2

 .(62الفلسطينية اإلسرائيلية )ص
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الشباب عينة الدراسة على هذا التأثير، وقد حصل هذا التأثير على أعلى متوسط حسابي 
ين والحياة من ضمن التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد الشباب على صحيفتي فلسط

 الجديدة في تشكيل اتجاهاتهم نحو المصالحة
 قدمت لي تفسيرات واضحة عن العراقيل التي تحول دون تحقيق المصالحة الفلسطينية -

وهذا يعني أن هناك  %92.71ووزن نسبي  0.81فقد حصلت على متوسط حسابي 
حصل هذا التأثير  موافقة بدرجة عالية من قبل الشباب عينة الدراسة على هذا التأثير، وقد

العتمادنا على صحيفتي على أدني متوسط حسابي من ضمن التأثيرات المعرفية الناتجة 
 فلسطين والحياة الجديدة في تشكيل اتجاهاتهم نحو المصالحة.

 0.90تبين أن المتوسط الحسابي للتأثيرات المعرفية يساوي  عام، بشكلو 
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة  ،%27.91ووزن نسبي  1.680وبانحراف معياري 

من قبل الشباب عينة الدراسة على التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتمادهم على عالية 
 صحيفتي الدراسة في تشكيل اتجاهاتهم نحو المصالحة.

أن المتوسط النسبي للمستوي  (1)(7116دراسة عودة )و اتفقت هذه النتيجة مع 
وهي  %..29ع المفاوضات في الصحف الفلسطينية هو المعرفي للمبحوثين في موضو 

نسبة عالية، وترى الباحثة أن الصحف الفلسطينية تعمل على التأثير على معرفة الشباب 
والجمهور بشكل العام، من خالل عرض موضوعات المصالحة كافة ملفاتها، ويعتمدون 

اصة لقاءات فحاتها، وخعليها للتعرف على اللقاءات المتعلقة بالمصالحة المنشورة على ص
 القيادات الفلسطينية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

عودة، دور الصحف اليومية الفلسطينية في تشكيل اتجاهات ومعارف الجمهور الفلسطيني نحو المفاوضات  ((1
 .(69الفلسطينية اإلسرائيلية )ص 
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 (: يوضح التكرارات والنسبة المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي للتأثيرات المعرفية:3.05جدول )
صحيفتي الدراسة لتكوين اتجاههم  .  التأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتماد الشباب على0

 نحو المصالحة:
( التكرارات والنسبة المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي 0.72يبين الجدول رقم )

للتأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتماد الشباب الفلسطيني في محافظات غزة على صحيفتي 
 .الدراسة لتكوين اتجاههم نحو المصالحة

، يمكن القول بأن أعلى وأدني تأثير وجداني ناتج عن اعتماد المذكورت الجدول بيانا وبتحليل
كان على  الشباب في محافظات غزة على صحيفتي الدراسة لتكوين اتجاهه نحو المصالحة

 النحو االتي: 

                   التوزيع الكمي
فيةالتأثيرات المعر   

المتوسط  ضعيف جداً  ضعيف  متوسط قوي  قوي جداً 
 الحسابي

االنحراف 
ي المعيار   

الوزن 
 الترتيب النسبي

 % ك % ك % ك % ك % ك

زادت معرفتي 
بقضية 

وموضوعات 
المصالحة 
 الفلسطينية

53 38.4 42 30.4 33 23.9 8 5.8 2 1.4 0.62 0.996 79.60 1 

اكتسب  من 
خاللها معرفة 

واسعة حول 
قة اللقاءات المتعل

 بالمصالحة

20 14.5 66 47.8 48 34.8 4 2.9 - - 0.20 0.737 74.60 7 

ى تعرفت منها عل
مبادرات األحزاب 

تمام الفلسطينية إل
 المصالحة

21 15.2 45 32.6 69 50.0 3 2.2 - - 0.91 0.768 72.00 0 

 زادت من ثقافتي
بموضوعات 

المصالحة 
 الفلسطينية

24 17.4 41 29.7 51 37.0 15 10.9 7 5.0 0.80 1.059 68.60 8 

رات قدمت لي تفسي
واضحة عن 

قيل التي العرا
ق تحول دون تحقي

المصالحة 
 الفلسطينية.

21 15.2 43 31.2 47 34.1 25 18.1 2 1.4 0.81 1.001 68.20 . 

الدرجة الكلية 
رات لالتجاه للتأثي

 المعرفية
139 20.2 237 34.3 248 35.9 55 8.0 11 1.6 3.63 0.943 72.60  
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ووزن  0.67فقد حصلت على متوسط حسابي زادت من شعوري بضرورة تحقيق المصالحة   -
ي أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل الشباب عينة الدراسة على هذا وهذا يعن %22.81نسبي 

التأثير، وقد حصل هذا التأثير على أعلى متوسط حسابي من ضمن التأثيرات الوجدانية الناتجة 
 عن االعتماد على صحيفتي فلسطين والحياة الجديدة في تشكيل اتجاهاتهم نحو المصالحة. 

 ربية والدولية التي وقعتها حركتا حماس وفتح إلتمام المصالحةتعرفت على االتفاقيات الع  -
، وهذا يعني أن هناك موافقة  %92.81ووزن نسبي  0.87فقد حصلت على متوسط حسابي 

بدرجة عالية من قبل الشباب عينة الدراسة على هذا التأثير، وقد حصل هذا التأثير على أدني 
الناتجة عن االعتماد على صحيفتي فلسطين متوسط حسابي من ضمن التأثيرات الوجدانية 

 والحياة الجديدة في تشكيل اتجاهاتهم نحو المصالحة.
بانحراف معياري  0.81بشكل عام تبين أن المتوسط الحسابي للتأثيرات الوجدانية يساوي 

مما يشير على أن التأثيرات الوجدانية قد جاءت بدرجة عالية  %27.71ووزن نسبي  1.629
ينة الدراسة، وتري الباحثة أن التأثيرات الوجدانية احتلت نسبة عالية بسبب سهولة لدى أفراد ع

 .التعبير عنها، بينما التأثيرات المعرفية تحتاج وقًتا وجهًدا أكبر
المتوسط النسبي للتأثيرات  (1)(7119وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة اللبابيدي )  

وهي نسبة عالية  %21.2في وسائل االعالم الجديد هو الوجدانية للمبحوثين نحو قضايا المرأة 
 جًدا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

( 1 معارف الجمهور الفلسطيني واتجاهاته نحو قضايا المرأة، دور اإلعالم الجديد في تشكيل  اللبابيدي،(
 (.119)ص
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(: يوضح التكرارات والنسبة المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي للتأثيرات 3.02جدول ) 
   الوجدانية

 
.  التأثيرات السلوكية الناتجة عن اعتماد الشباب على صحيفتي الدراسة لتكوين اتجاهاتهم 3

 نحو المصالحة:
( التكرارات والنسبة المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي 0.76يبين الجدول رقم )

على صحيفتي الدراسة لتكوين في محافظات غزة ية الناتجة عن اعتماد الشباب للتأثيرات السلوك
 اتجاههم نحو المصالحة.

يمكن القول بأن أعلى وأدني تأثير سلوكي الناتج عن  المذكور،بيانات الجدول  وبتحليل
 كان على النحو االتي:  االعتماد على صحيفتي الدراسة لتكوين االتجاه نحو المصالحة

ووزن  0.28فقد حصلت على متوسط حسابي  كي اتجاه القادة الفلسطينيةغيرت سلو  -
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل الشباب عينة الدراسة  %29.21نسبي 

على هذا التأثير، وقد حصل هذا التأثير على أعلى متوسط حسابي من ضمن التأثيرات 

 التوزيع الكمي
 
 

 التأثيرات
الوجدانية   

 ضعيف جداً  ضعيف  متوسط قوي  قوي جداً 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
ري المعيا  

الوزن 
 % ك % ك % ك % ك % ك الترتيب النسبي

زادت من شعوري 
 بضرورة تحقيق

 المصالحة
58 42.0 27 19.6 42 30.4 7 5.1 4 2.9 0.67 1.091 78.40 1 

 زادت من كراهيتي
ينيةلألحزاب الفلسط  22 16.0 56 40.6 49 35.5 10 7.2 1 0.7 0.90 0.862 72.60 7 

دعمت شعوري 
نحو  بالمسؤولية

 إتمام المصالحة
20 14.5 34 24.6 73 52.9 11 8.0 - - 0.8. 0.838 69.00 0 

تعرفت على 
بية االتفاقيات العر 

عتها والدولية التي وق
حركتي حماس 

 وفتح إلتمام
  المصالحة

26 18.9 33 23.9 53 38.4 25 18.1 1 0.7 0.87 1.016 68.40 8 

الدرجة الكلية 
ات لالتجاه للتأثير 

ةالوجداني  
126 22.8 150 27.2 217 39.3 53 9.6 6 1.1 3.12 0.976 72.20  
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طين والحياة الجديدة في تشكيل السلوكية الناتجة عن االعتماد على صحيفتي فلس
 اتجاهاتهم نحو المصالحة.

فقد حصلت على متوسط  كتبت عدًدا من المنشورات التي تدعم المصالحة الفلسطينية -
، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل  %11..9ووزن نسبي  .0.7حسابي 

على أدني متوسط حسابي  الشباب عينة الدراسة على هذا التأثير، وقد حصل هذا التأثير
من ضمن التأثيرات السلوكية الناتجة عن االعتماد على صحيفتي فلسطين والحياة 

 الجديدة في تشكيل اتجاهاتهم نحو المصالحة.
بانحراف  0.81بشكل عام تبين أن المتوسط الحسابي للتأثيرات السلوكية يساوي 

ثيرات السلوكية قد جاءت مما يشير إلى أن التأ %92.11ووزن نسبي  1.121معياري 
 بدرجة عالية لدى أفراد عينة الدراسة

إذ جاءت  المشاركة في  (1)(7112وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة اللبابيدي) 
 وتعد نسبة متوسطة . %2.16.بنسبة الفعاليات الميدانية في المرتبة األخيرة و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

1 دور اإلعالم الجديد في تشكيل معارف الجمهور الفلسطيني واتجاهاته نحو قضايا المرأة،  اللبابيدي، ((
 (.119)ص
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 للتأثيرات السلوكية متوسط الحسابي والوزن النسبي(: يوضح التكرارات والنسبة المئوية وال3.02جدول )
 

 :رابًعا : المعوقات ومقترحات التطوير 
 :الدراسة في تناولهما لقضايا المصالحة اجوانب الضعف والقصور التي تعاني منها صحيفت .2

 لجوانب الضعف والقصور( التكرارات والنسب المئوية 0.01يبين الجدول رقم )
 الدراسة في تناولهما لقضايا المصالحة.ا التي تعاني منها صحيفت

 
 
 
 
 
 
 

 التوزيع الكمي
 

كيةالتأثيرات السلو   

المتوسط  ضعيف جداً  ضعيف  متوسط قوي  قوي جداً 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 % ك % ك % ك % ك % ك الترتيب النسبي

غيرت سلوكي 
اتجاه القادة 
 الفلسطينين

82 082 09 79.1 81 76.2 11 2.1 7 1.8 0.28 1.102 29.21 1 

 زادت من مشاركتي
في المسيرات 

الداعمة للمصالحة 
 الفلسطينية

16 11.9 .9 81.9 86 0... 1. 11.6 7 1.8 0..1 1.226 21.11 7 

شجعت حضوري 
 فعاليات تتصل

بالمصالحة 
 الفلسطينية

71 18.. 00 70.6 92 86.0 10 6.8 8 7.6 0.02 1.68. 92.81 0 

دًدا من كتبت ع
المنشورات التي 
تدعم المصالحة 

 الفلسطينية

71 1..7 00 70.6 82 08.1 08 78.9 0 7.7 0.7. 1.191 9..11 8 

ات شاركت في الندو 
وورش العمل 

الحة المتعلقة بالمص
 الفلسطينية

12 17.0 07 70.7 89 00.0 77 1..6 71 1..7 0.11 1.779 91.71 . 

الدرجة الكلية 
ات لالتجاه للتأثير 

 السلوكية
122 17.7 190 27.5 251 36.4 95 13.8 32 4.6 3.42 1.071 68.00  
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 (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لجوانب الضعف والقصور3.32جدول )
 

 التوزيع الكمي
ارالتكر  جوانب الضعف والقصور ة النسبة المئوي 

% 
بالترتي  

صالحةمموضوعات السياسية وإغفال باقي موضوعات الالالتركيز على   .6 42.8 1 
 7 41.3 2. محدودية نشر الدراسات واألبحاث العلمية المتصلة بالمصالحة

سطينيةغياب المحللين والخبراء السياسيين في مجال المصالحة الفل  .8 39.1 0 
واحد عدم عرض وجهات النظر المختلفة نحو المصالحة واالكتفاء برأي  .1 37.0 8 

ث الصحفي في رية كالتحقيق الصحفي والحديعدم االهتمام بالفنون التفسي
 . 33.3 89 تناول موضوعات المصالحة

 9 31.2 80 الجمود والرتابة في عرض وتقديم موضوعات المصالحة
لمصالحةأسلوبها التخويني الذي يبرز في تناولها لبعض موضوعات ا  81 29.7 2 

 2 16.7 70 أخرى 
 102سابها من خالل العدد الكلي وعددهم * االجابات من اختيار متعدد والنسبة تم ح

من عينة الدراسة يعتبرون جوانب الضعف  %87.2تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته 
، موضوعات السياسية وإغفال باقي موضوعات المصالحةالالتركيز على والقصور ترجع إلى 

الدراسة التحليلية  نتائج عوذلك يرجع إلى اتباع الصحيفة أليديولوجية معينة، وتتفق هذه النتيجة م
 .(0.1، انظر الجدول رقم )التي أجرتها الباحثة على صحيفتي الدراسة

محدودية نشر الدراسات واألبحاث العلمية المتصلة بالمصالحة وتليها في المرتبة الثانية 
غياب المحللين والخبراء السياسيين في مجال يرجع إلى  %06.1، وما نسبته %81.0بنسبة 
هم للصحف هي زيادة مستوى وئ، ويرى الشباب أن من أهم أسباب لجحة الفلسطينيةالمصال

وعيهم، الذي يأتي من خالل متابعتهم واطالعهم على آراء الخبراء السياسيين وتوضيح وجهة 
نظرهم في هذه القضايا، وقلة طرح آراء هذه الشريحة من المثقفين في هذا الجانب يجعلها من 

 تي يعاني منها صحيفتي الدراسة.أهم جوانب القصور ال
عدم عرض وجهات النظر المختلفة نحو المصالحة يرجع إلى  %02.1وما نسبته 
عدم االهتمام بالفنون التفسيرية كالتحقيق  يرجع إلى %00.0، وما نسبته واالكتفاء برأي واحد

 وما (،0.2رقم  ل)انظر جدو ، الصحفي والحديث الصحفي في تناول موضوعات المصالحة
، وما نسبته الجمود والرتابة في عرض وتقديم موضوعات المصالحة يرجع إلى %01.7نسبته 
، وما أسلوبها التخويني الذي يبرز في تناولها لبعض موضوعات المصالحةيرجع إلى  76.2%
 يرجع إلى نقاط قوة أخرى. %19.2نسبته 
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 صالحة:أهم المقترحات التي يمكن تسهم في تطوير تناول المعلومات عن الم .0
للمقترحات التي يمكن تسهم في تطوير ( التكرارات والنسب المئوية 0.01يبين الجدول رقم )

 تناول المعلومات عن المصالحة

 (: يوضح التكرارات والنسب المئوية الهم المقترحات3.32جدول )
 التوزيع الكمي

 المقترحات
ارالتكر  ية النسبة المئو  

% 
بالترتي  

زبية عند تناول موضوعات المصالحةالبعد عن المناكفات الح  .9 40.6 1 
 7 38.4 0. المتابعة الفورية ألحداث وآخر مستجدات المصالحة الفلسطينية

 0 37.7 7. تقديم تحليالت سياسية واجتماعية عميقة لموضوعات المصالحة
تقديم معلومات دقيقة وشاملة عن الموضوعات الخاصة بالمصالحة 

 الفلسطينية
.1 

37.0 
8 

 . 31.2 80 االهتمام بالشكل واإلخراج الفني في إخراج موضوعات المصالحة
الحة إفساح مساحة أكبر للتعبير عن الرأي اآلخر فيما يتصل بالمص

 الفلسطينية
81 

29.7 
9 

 2 29.0 81 االهتمام بجميع ملفات المصالحة الفلسطينية
 2 27.5 02 مراعاة عدم المبالغة في صياغة عناوينها

وعات ع في الفنون الصحفية المستخدمة في تناول قضايا وموضالتنو 
 6 26.1 09 المصالحة

 11 1.4 7 أخرى 
 102من خالل العدد الكلي وعددهم  * االجابات من اختيار متعدد والنسبة تم حسابها

من عينة الدراسة يعتبرون المقترحات التي  %81.9تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته 
البعد عن المناكفات في تطوير تناول المعلومات عن المصالحة الفلسطينية يمكن أن تسهم 

التي (1)(7116، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة النفار )الحزبية عند تناول موضوعات المصالحة
توصلت إلى أن أهم المقترحات وااللتزام بالموضوعية عند تناول جهود المصالحة بنسبة 

2..2%. 
المتابعة الفورية ألحداث وآخر مستجدات المصالحة الل من خ %02.8وما نسبته 

تقديم تحليالت سياسية واجتماعية عميقة لموضوعات من خالل  %02.2، وما نسبته الفلسطينية
الباحثة ضرورة االهتمام بآراء الخبراء السياسية  ومعرفة بما يفكرون وتقديم  ى ، و تر المصالحة

 لوجية الصحيفة.مت هو مناسب للشباب بما يتفق مع أيديو 

                                                        

 م7112النفار، اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين نحو تغطية جهود المصالحة الفلسطينية لعام  (1)
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التي توصلت إلى ضرورة االعتماد على (1)(7112وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بدر)
 كتاب مستقلين في تحليل موضوعات االنقسام.

تقديم معلومات دقيقة وشاملة عن الموضوعات الخاصة من خالل  %02.1وما نسبته  
الشكل واإلخراج الفني في إخراج االهتمام بمن خالل  %01.7، وما نسبته بالمصالحة الفلسطينية
إفساح مساحة أكبر للتعبير عن الرأي من خالل  %76.2، وما نسبته موضوعات المصالحة

االهتمام بجميع ملفات من خالل  %76.1، وما نسبته اآلخر فيما يتصل بالمصالحة الفلسطينية
، صياغة عناوينها مراعاة عدم المبالغة فييرجع من  %..72، وما نسبته المصالحة الفلسطينية

التنوع في الفنون الصحفية المستخدمة في تناول قضايا من خالل  %79.1وما نسبته 
 من خالل مقترحات أخرى. %1.8سبته ، وما نوموضوعات المصالحة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 .الفلسطينية نحو معالجة الصحفر، اتجاهات النخبة بد ((1
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 اختبار فروض الدراسة الميدانية ومناقشتها المبحث الرابع:
عرف على دور الصحف الفلسطينية اليومية في يستعرض هذا المبحث اختبار فروض الدراسة، للت

 تشكيل اتجاهات الشباب في محافظات غزة نحو المصالحة، وهي:
( α ≤ 2.27الفرضية األولى: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 بين مدى اعتماد الشباب على صحيفتي الدراسة وبين اتجاهاتهم نحو المصالحة 

 "Personالفرضية تم استخدام معامل االرتباط بيرسون " ه لى هذولإلجابة ع
 (: نتائج معامل االرتباط بيرسون 3.30جدول )

 االعتماد على صحيفتي الدراسة
 االتجاهات نحو المصالحة

   (.Sig) القيمة االحتمالية معامل بيرسون لالرتباط
 1.111 0.511* صحيفة فلسطين

 1.111 0.495* صحيفة الحياة الجديدة
 1.111 0.503* صحيفتي الدراسة 

 .α ≤ .1.1االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *  
 من الجدول السابق نستنج اآلتي:

 نتيجة اختبار الفرضية : -
صحة الفرض القائل أنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند ثبت 

ب على صحيفتي الدراسة .( بين مدى اعتماد الشباα ≤ .1.1مستوى الداللة )
 واتجاهاتهم نحو المصالحة.

 االتجاه العام: .2
تبين أن معامل االرتباط بين مدى اعتماد الشباب على صحيفتي الدراسة وبين 

 0.000.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 0.503االتجاهات نحو المصالحة يساوي 
ضية الصفرية ودعم الفرضية ، وهذا يعني رفض الفر 0.05وهي أقل من مستوى الداللة 

البديلة التي تؤكد وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى اعتماد الشباب على صحيفتي 
 نحو المصالحة. الدراسة وبين اتجاهاتهم

وتجد الباحثة أنه بالفعل هناك عالقة بين اتجاهات الشباب نحو المصالحة 
 اسعي إليه صحيفتتطينية ، وهو ما صحف الفلسالالفلسطينية  الناتجة عن اعتمادهم على 

 هم الفكرية اتجاه موضوعات المصالحة.ئالدراسة من تشكيل اتجاهاتهم وآرا
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حيث توجد فروق دالة إحصائًيا بين  1(7111راسة طالب)واتفقت هذه النتيجة مع د
معدل حرص وسائل اإلعالم على تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية وبين اعتماد الطالبات على 

 م الفلسطيني. اإلعال
 مستوى كل صحيفة على حدة:

 صحيفة فلسطين : 2.0
تبين أن معامل االرتباط بين مدى اعتماد الشباب على صحيفة فلسطين وبين 

.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 0.511االتجاهات نحو المصالحة يساوي 
صفرية ودعم ، وهذا يعني رفض الفرضية ال0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000

الفرضية البديلة التي تؤكد وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى اعتماد الشباب 
 .على صحيفة فلسطين وبين اتجاهاتهم نحو المصالحة

 صحيفة الحياة الجديدة: 2.0
تبين أن معامل االرتباط بين مدى اعتماد الشباب على صحيفة الحياة الجديدة 

.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 0.495اوي وبين االتجاهات نحو المصالحة يس
، وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية ودعم 0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000

الفرضية البديلة التي تؤكد وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى اعتماد الشباب 
 على صحيفة الحياة الجديدة وبين االتجاهات نحو المصالحة.

( α ≤ 2.27داللة )ية ذات داللة إحصائية عند مستوى الثانية: توجد عالقة ارتباط الفرضية
بين التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن اعتماد الشباب على صحيفتي 

 الدراسة وبين اتجاهاتهم نحو المصالحة
 "Personالفرضية تم استخدام معامل االرتباط بيرسون "  هولإلجابة على هذ

 (: نتائج معامل االرتباط بيرسون 3.33جدول )

 التأثيرات 
 االتجاهات نحو المصالحة

   (.Sig) القيمة االحتمالية معامل بيرسون لالرتباط
 1.111 0.621* المعرفية
 1.111 0.599* الوجدانية
 1.111 .7..1 السلوكية

 1.111 0.581* التأثيرات بشكل عام
 .α ≤ .1.1عند مستوى داللة  االرتباط دال إحصائياً  *  

                                                        

لدى طالبات الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة : دراسة  اإلعالم في تعزيز الوحدة الوطنيةطالب دور  (1)
 (.170ميدانية )ص
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 من الجدول السابق نستنج اآلتي:
 :نتيجة اختبار الفرضية -

ثبت صحة الفرض القائل إنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند 
بين التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن ( α ≤ .1.1مستوى الداللة )

 نحو المصالحة.دراسة وبين اتجاهاتهم الشباب على صحيفتي الاعتماد 
 االتجاه العام: .2

تبين أن معامل االرتباط بين التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن 
، وأن 0.581اعتماد الشباب على صحيفتي الدراسة وبين االتجاهات نحو المصالحة يساوي 

، وهذا يعني 0.05ستوى الداللة وهي أقل من م 0.000.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )
رفض الفرضية الصفرية ودعم الفرضية البديلة التي تؤكد وجود عالقة ذات داللة إحصائية 
بين التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن اعتماد الشباب على صحيفتي 

 نحو المصالحة. اتجاهاتهمالدراسة وبين 
القة بين التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية وتجد الباحثة أنه بالفعل هناك ع

، نحو المصالحةهم ئالناتجة عن اعتماد الشباب على صحيفتي الدراسة وتشكيل اتجاهاتهم وآرا
الدراسة من خالل إحداث تأثيرات مختلفة إما معرفية أو وجدانية  اوهو ما تسعي إليه صحيفت

عات المنشورة في تيجة االعتماد على الموضو أو سلوكية، لزيادة وعيهم بها، الذي يزداد ن
 ، وهو ما أكدت عليه نتيجة الدراسة.صحيفتي الدراسة

 التأثيرات الناتجة عن اعتماد الشباب على صحيفتي الدراسة: .0
 التأثيرات المعرفية.   .أ

على  الشباب اعتماد تبين أن معامل االرتباط بين التأثيرات المعرفية الناتجة عن
القيمة االحتمالية ، وأن 0.621بين االتجاهات نحو المصالحة يساوي صحيفتي الدراسة و 

(Sig تساوي ).وهذا يعني رفض الفرضية 0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000 ،
ين التأثيرات الصفرية ودعم الفرضية البديلة التي تؤكد وجود عالقة ذات داللة إحصائية ب

 نحو المصالحة. اتجاهاتهميفتي الدراسة وبين على صحن اعتماد الشباب المعرفية الناتجة ع
 التأثيرات الوجدانية.  .ب

تبين أن معامل االرتباط بين التأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتماد الشباب على 
القيمة االحتمالية ، وأن 0.599نحو المصالحة يساوي  تجاهاتهمصحيفتي الدراسة وبين ا

(Sig تساوي ).وهذا يعني رفض الفرضية 0.05داللة وهي أقل من مستوى ال 0.000 ،
الصفرية ودعم الفرضية البديلة التي تؤكد وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التأثيرات 

 الوجدانية الناتجة عن اعتماد الشباب على صحيفتي الدراسة وبين اتجاهاتهم نحو المصالحة.
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 التأثيرات السلوكية.   .ت
ت السلوكية الناتجة عن اعتماد الشباب على تبين أن معامل االرتباط بين التأثيرا

القيمة االحتمالية ، وأن 0.525صحيفتي الدراسة وبين اتجاهاتهم نحو المصالحة يساوي 
(Sig تساوي ).وهذا يعني رفض الفرضية 0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000 ،

ة بين التأثيرات الصفرية ودعم الفرضية البديلة التي تؤكد وجود عالقة ذات داللة إحصائي
السلوكية الناتجة عن اعتماد الشباب على صحيفتي الدراسة وبين اتجاهاتهم نحو 

 المصالحة.
( في α ≤ 2.27) داللة الفرضية الثالثة: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

اتجاهات الشباب نحو موضوعات المصالحة تعزي للمتغيرات الديموغرافية )النوع، العمر، 
 توى التعليمي، الوظيفة، مكان السكن(المس

 : التحقق من عدة فرضيات فرعية وهي ولإلجابة على هذه الفرضية تم
في اتجاهات ( α ≤ 2.27توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

 تعزى إلى متغير النوع االجتماعي. الشباب نحو موضوعات المصالحة
 

 النوع االجتماعي –عينتين مستقلتين " (: نتائج اختبار" ت ل3.34جدول )

المتوسط  الجنس اتجاهات الشباب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
االتجاهات نحو موضوعات 

 المصالحة
 1.262 .0.9 ذكر

1..80 1.907 
 .1.91 0.91 أنثى

 .α ≤ 0.05اللة * الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى د
 من الجدول السابق نستنج اآلتي:

 :نتيجة اختبار الفرضية -
ثبت عدم صحة الفرض القائل إنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تعزى إلى متغير  في اتجاهات الشباب نحو موضوعات المصالحة( α ≤ .1.1الداللة )
 النوع االجتماعي.

 االتجاه العام:
وهي أكبر من مستوى الداللة  0.632.( تساوي Sigالحتمالية )القيمة اتبين أن 

، وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية التي تؤكد على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05



354 
 

إحصائية في اتجاهات الشباب نحو موضوعات المصالحة تعزى إلى متغير النوع 
 االجتماعي.

رية في موضوعات وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأنه ال توجد فروق جوه
المصالحة بين الذكور واإلناث، فجميع شرائح المجتمع الفلسطيني متعلم ومثقف ومطلع 
على هذا الجانب، وله تطلعات إيجابية نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية وتجسيدها على 

 أرض الواقع.
حيت ال توجد فروق ذات  (1)(7112اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الحسن )و 

 ائية في اتجاهات الطلبة تعزى لمتغير الجنس.داللة إحص
في اتجاهات ( α ≤ 2.27توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )   .0

 تعزى إلى متغير العمر. الشباب نحو موضوعات المصالحة
 

 العمر –(: نتائج اختبار" تحليل التباين " 3.37جدول )

 
أقل  -22

 00من
أقل من  -00

01 
أقل من  -01

02 
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
االتجاهات نحو موضوعات 

 المصالحة
0..6 0.90 0.91 1.271 1.707 

 .α ≤ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة          
 من الجدول السابق نستنج اآلتي:     

 نتيجة اختبار الفرضية: -
وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ثبت عدم صحة الفرض القائل إنه ت

(1.1. ≥ α )تعزى إلى متغير العمر. في اتجاهات الشباب نحو موضوعات المصالحة 
 االتجاه العام:

وهي أكبر من مستوى الداللة  0.232.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )تبين أن 
م وجود فروق ذات داللة ، وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية التي تؤكد على عد0.05

 إحصائية في اتجاهات الشباب نحو موضوعات المصالحة تعزى لمتغير العمر.
وترى الباحثة هذه النتيجة منطقية، ألن مستوى وحجم المعرفة لدى اإلنسان ليس 
مرتبًطا بالعمر، بل مرهون بقدراته العقلية في التعامل مع الموضوعات واألحداث، ومنها 

 لفلسطينية التي تمثل الشغل الشاغل للشعب الفلسطيني بكافة أعماره.ا قضية المصالحة

                                                        

 الحسن، اتجاهات طلبة الجامعات األردنية نحو المحطات لفضائية العربية: دراسة ميدانية. (1)
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حيث ال توجد فروق دالة إحصائًيا (1)(7112وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة بدر)
 بين درجة متابعة المبحوثين لقضية االنقسام في الصحف الفلسطينية اليومية والعمر. 

في اتجاهات الشباب ( α ≤ 2.27داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  .3
 تعزى إلى متغير المستوى التعليمي. نحو موضوعات المصالحة

 المستوى التعليمي –(: نتائج اختبار" تحليل التباين " 3.31جدول )

 بكالوريوس دبلوم ثانوية  العلميالمستوى 
دراسات 

 عليا
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
موضوعات االتجاهات نحو 

 المصالحة
0..2 0.97 0.9. 0.90 1.277 1.7.8 

 .α ≤ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
 من الجدول السابق نستنج اآلتي:     

 :نتيجة اختبار الفرضية -
ثبت عدم صحة الفرض القائل إنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تعزى إلى متغير  ي اتجاهات الشباب نحو موضوعات المصالحةف( α ≤ .1.1الداللة )
 المستوى التعليمي.

 االتجاه العام:
وهي أكبر من مستوى الداللة  0.254.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )تبين أن 

، وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية التي تؤكد على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05
 ب نحو موضوعات المصالحة تعزى لمتغير المستوى التعليمي.إحصائية في اتجاهات الشبا

وترى الباحثة أن هذه النتيجة تأتي في سياق وجود وعي ثقافي بقضية المصالحة 
تحقيق الفلسطينية، وال ترتبط بمؤهل علمي محدد، فمن يحمل شهادة دنيا أو عليا يتطلع نحو 

 ي.المصالحة الفلسطينية وإعادة اللحمة للشعب الفلسطين
حيث توجد فروق دالة إحصائًيا  (2)(7111وتختلف هذه النتيجة مع دراسة طالب)

 بين المؤهل العلمي والمشاركة في الفاعليات الجماهيرية لتعزيز الوحدة الوطنية.

                                                        

جاهات النخبة الفلسطينية نحو معالجة الصحف الفلسطينية اليومية لقضية االنقسام: دراسة تحليلية بدر، ات (1)
 .(172ميدانية) ص

طالب دور اإلعالم في تعزيز الوحدة الوطنية لدى طالبات الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة : دراسة  (2)
 (.170ميدانية )ص
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في اتجاهات الشباب ( α ≤ 2.27توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4
 ير الوظيفة.تعزى إلى متغ نحو موضوعات المصالحة
 الوظيفة –(: نتائج اختبار" تحليل التباين " 3.35جدول )

 طالب  
موظف 
قطاع 
 خاص

عاطل 
 عن العمل

موظف 
 حكومي

قيمة  أخرى 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
االتجاهات نحو 

 موضوعات المصالحة
0..8 0.91 0.91 0.97 0..6 1.777 1.886 

 .α ≤ 0.05ئيًا عند مستوى داللة * الفرق بين المتوسطات دال إحصا 
 من الجدول السابق نستنج اآلتي:     

 نتيجة اختبار الفرضية: -
ثبت عدم صحة الفرض القائل إنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(1.1. ≥ α )تعزى إلى متغير الوظيفة. في اتجاهات الشباب نحو موضوعات المصالحة 
 االتجاه العام:
وهي أكبر من مستوى الداللة  0.449.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )أن  تبين

، وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية التي تؤكد على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05
 إحصائية في اتجاهات الشباب نحو موضوعات المصالحة تعزى لمتغير الوظيفة

همية قضية المصالحة بالنسبة وترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية، ويرجع ذلك أل
قتصر االهتمام بها على وظيفة ما دون أخرى، وإذ يتطلع الجميع ي إذلكل أطياف المجتمع و 

 نحو إنجازها وتجسيدها في المجتمع الفلسطيني.
في اتجاهات الشباب ( α ≤ 2.27توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  .7

 ى متغير مكان السكن.تعزى إل نحو موضوعات المصالحة
 مكان السكن –(: نتائج اختبار" تحليل التباين " 3.32جدول )

شمال  
 غزة  

خان  الوسطى غزة 
 يونس

قيمة  رفح 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
االتجاهات نحو 

 موضوعات المصالحة
0... 0.90 0.91 0..2 0.99 1.171 1.912 
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 من الجدول السابق نستنج اآلتي:
 :نتيجة اختبار الفرضية -

عدم صحة الفرض القائل إنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ثبت 
(1.1. ≥ α )تعزى إلى مكان السكن. في اتجاهات الشباب نحو موضوعات المصالحة 

 االتجاه العام:
 وهي أكبر من مستوى الداللة 0.617.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )تبين أن 

، وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية التي تؤكد على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05
 إحصائية في اتجاهات الشباب نحو موضوعات المصالحة تعزى لمتغير مكان السكن.

وتعد هذه النتيجة منطقية، وذلك ألن المصالحة الفلسطينية ليست مقتصرة على 
افظات الوطن، التي شهدت العديد من محافظة ما أو مكان محدد، بل تشمل كافة مح

 الفعاليات التي تطالب بتحقيقها وإنجازها بأسرع وقت ممكن.
فروق دالة  التي أكدت عدم وجود (1)( 7112وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة بدر)

مكان إحصائًيا بين درجة متابعة المبحوثين لقضية االنقسام في الصحف الفلسطينية اليومية و 
 . السكن
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                        

معالجة الصحف الفلسطينية اليومية لقضية االنقسام: دراسة تحليلية  بدر، اتجاهات النخبة الفلسطينية نحو (1)
 .(101ميدانية) ص



323 
 

 
 
 
 
 

 خاتمة الدراسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



320 
 

 خاتمة الدراسة

 
ليها الدراسة التحليلية والدراسة إالنتائج التي خلصت  تستعرض الباحثة في خاتمة الدراسة خالصة

 الميدانية، ونتائج فروض الدراسة، والتوصيات وذلك على النحو اآلتي:
 أواًل: أهم نتائج الدراسة التحليلية:

الدراسة بالموضوعات السياسية المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية،  احيفتاهتمت ص .1
، %..17، واالقتصادية بنسب %71.2، واألمنية بنسبة %8...اهتماًما بنسبة 

 .%89، واالجتماعية بنسبة %9.2واإلنسانية بنسبة 
جاءت موضوعات المصالحة الفلسطينية ذات االتجاه اإليجابي في صحيفتي  .7

، واالتجاه المحايد بنسبة %10.0، واالتجاه السلبي بنسبة %28.2 الدراسة بنسبة
7.1%. 

الدراسة على الشخصيات الحزبية الفلسطينية كمصدر أولي في  اركزت صحيفت .0
فت ، وفي المقابل ضع%08.1تناول موضوعات المصالحة الفلسطينية بنسبة 

 مصادرها العربية والدولية.
الداخلية في الحصول على موضوعات الدراسة على المصادر ا اعتمدت صحيفت .8

، في حين اعتمدت المصادر الخارجية %98.7المصالحة الفلسطينية بنسبة 
 .%2..0بنسبة

ساليب االقناع المنطقية مع موضوعات المصالحة الفلسطينية في أتصدرت  ..
 .%8.4، بينما جاءت األساليب العاطفية بنسبة % 91. 9صحيفتي الدراسة بنسبة.

، والحياة  %99.2مام صحيفة فلسطين بموضوعات المصالحة بلغت نسبة اهت  .9
 .%00.7الجديدة بنسبة 

، %57.9هيمنة األخبار الصحفية على صحيفتي الدراسة بصورة كبيرة  بنسبة  .2
تفوقت على كافة الفنون الصحيفة ، وذلك لطبيعة األحداث التي تجعل من الخبر 

 طورات.خر األحداث والتآضرورة يجب االعتماد عليه؛ لنشر 
، احتلت موضوعات المصالحة الفلسطينية الصفحات الداخلية بصورة كبيرة .2

 .%0.6، واألخيرة بنسبة %14.2، واألولى بنسبة %85.2 بنسبة
، تاله العنوان %56.0استخدمت صحيفتي الدراسة العنوان الممتد بنسبة  .6

يحظ ، في المقابل لم %12.1، ثم العنوان العمودي بنسبة %79.2العريض بنسبة 
 .%0.3عنوان المانشيت سوى باهتمام قليل جًدا بنسبة



321 
 

جاءت الصورة اإلخبارية في مقدمة أنواع الصور والرسوم في صحيفتي الدراسة  .11
، في حين جاءت الرسوم %08.1،، تاله الصور الشخصية بنسبة %90.2بنسبة 

 .%7.1خر االهتمام بنسبة آفي 
ر من عناصر اإلبراز الدراسة اإلطارات بوصفها عنص ااستخدمت صحيفت .11

، واأللوان %28، في حين جاءت األرضيات بنسبة %71.1بصورة واضحة بنسبة 
 .%1.6بنسبة 

 الدراسة الميدانية: نتائج مأه ثانًيا:
، اسةمن عينة الدر  %92.9بلغت نسبة الشباب المتابعين للصحف الفلسطينية اليومية  .1

 ال يتابعونها. %07.8مقابل 
مية أخرى في مقدمة أسباب عدم متابعة الصحف الفلسطينية جاءت تتابع وسائل إعال .7

، ثم عدم ثقتهم %00.0، تالها أسباب أخرى بنسبة %..8.اليومية بنسبة 
يرجع إلى عدم تلبيتها  %2..7وما نسبته ، %01.0بالمعلومات التي تنشرها بنسبة 

بارها لعدم تنوع أخ %2..7لحاجاته في معرفة آخر مستجدات المصالحة، وما نسبته 
لكونها غير موضوعية، وما نسبته  %71.7واقتصارها على فتح وحماس، وما نسبته 

لعدم  %6.1خر األحداث والمستجدات الدولية، وما نسبته لعدم مواكبتها آل 19.2%
 االهتمام بالشأن الفلسطيني.

، تالها %26.1من قبل الشباب بنسبة  متابعة أكثرحصلت صحيفة فلسطين على  .0
، فصحيفة %2..8صحيفة القدس بنسبة  ، ثم%99.2اة الجديدة بنسبة صحيفة الحي
 .%19.2ًرا صحيفة االستقالل بنسبة ، وأخي%79.2األيام بنسبة 

جاءت متابعة الشباب لصحيفتي الدراسة "فلسطين والحياة الجديدة" بدرجة متوسطة  .8
 .%99.2يتابعونها أقل من ساعة  الذين، اذا بلغت نسبة %8.9.بوزن نسبي بلغ 

جاءت أهم موضوعات المصالحة التي يتابعها الشباب في صحيفتي الدراسة هي:  ..
االنتخابات التشريعية والرئاسية بنسبة  تالها ،%1.2.مة الفلسطينية بنسبة الحكو 

عية ، والمصالحة المجتم%..80، ثم موضوعات الحريات العامة بنسبة 88.6%
 .%8..7ر الفلسطينية بنسبة ، ومنظمة التحري%02.8، ثم األمن %81.9بنسبة 

اهتم الشباب بمتابعة جهود المصالحة الفلسطينية في صحيفتي الدراسة بدرجة  .9
يرجع ذلك لتعثرها أكثر من مرة، وفشلها في أكثر ، و %91.81بوزن نسبي ،متوسطة

على الجهود التي تبذل بين  ةكبير  من محطة، األمر الذي جعل الشباب ال يعلق أماًل 
 ى.الفينة واألخر 
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ظهرت فترة متابعة الشباب للمصالحة الفلسطينية في صحيفتي الدراسة عند ظهور  .2
يتابعونها في فترة اجتماعات  %01.7، و%88.6قضية جديدة للمصالحة بنسبة 

يغلب على متابعتها سمة  هيتابعونها بشكل دائم، وهذا يعني أن 70.6المصالحة، و
 .كيلها االتجاهات الشبابفي تش الموسمية، األمر الذى يضعف من تأثيرها

جاء من أهم أسباب متابعة الشباب للمصالحة الفلسطينية في صحيفتي الدراسة هو   .2
، و %42.0الوقوف على تفسيراتها وتحليالتها لألحداث المتصلة بالمصالحة بنسبة 

، و معرفة  %40.6ألنها تساهم في تشكيل رأي نحو المصالحة الفلسطينية بنسبة 
، و معرفة أسباب %35.5ماس وفتح في قضية المصالحة بنسبة إنجازات حركتي ح

، و اإللمام بأهداف المصالحة الفلسطينية %29.0فشل المصالحة الفلسطينية بنسبة 
، و زيادة %26.1، وتزيد من اطمئنانهم على السلم االجتماعي بنسبة %27.5بنسبة 

فة آخر األخبار و ، و معر %79.1مستوى الوعي بمخاطر االنقسام الفلسطيني بنسبة 
، ومعرفة أسباب 70.6، وأسباب أخرى بنسبة %78.9مستجدات المصالحة بنسبة 

 .%7.7فشل المصالحة 
 فيبالمصالحة الفلسطينية المنشورة  بالمعلومات الخاصةبلغت درجة المصداقية  .6

، وجاءت %11... نيتراوح ما بيصحيفتي الدراسة على درجة متوسطة بوزن نسبي 
نسبي  متوسطة بوزن لموضوعات المنشورة في صحيفتي الدراسة بدرجة درجة الثقة با
 .%81... نويتراوح ما بي

، عاليةجاءت اتجاهات الشباب نحو المصالحة الفلسطينية في صحيفتي الدراسة بدرجة  .11
تعد من أولويات ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني  ، وحصلت فقرة%76.80ووزن نسبي 

على وزن نسبي ل المشاكل المختلفة في قطاع غزة ، وتسهم في ح%28.9بنسبة 
، و تساعد على التصدي لحمالت االستيطانية اإلسرائيلية بالضفة الغربية 22.71%
، إنجازها يعزز االستقرار السياسي واالجتماعي الفلسطيني بنسبة %29.81بنسبة 

، تحقيقها %71..2،  و تسهم في رص الصف الوطني الفلسطيني بنسبة 91%..2
 .%21.71اإلسرائيلي بنسبة -سهم في تقدم المسار الفلسطينيي

حصلت التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد الشباب على صحيفتي الدراسة بشكل عام  .11
، وهي درجة عالية تشير إلى تأثير صحيفتي الدراسة في  %27.91على وزن نسبي 

بقضية وموضوعات  معارف الشباب نحو المصالحة ، علَما أن فقرة ) زدات معرفتي
 .%26.91المصالحة( حصلت على أعلى وزن نسبي 
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حصلت التأثيرات الوجدانية  الناتجة عن اعتماد الشباب على صحيفتي الدراسة بشكل  .17
، وهي درجة عالية تشير إلى تأثير صحيفتي الدراسة  %92.71عام على وزن نسبي 

شعوري بضرورة تحقيق  ن مفي مشاعر الشباب نحو المصالحة ، علَما أن فقرة ) زدات 
 .%22.81المصالحة( حصلت على أعلى وزن نسبي 

حصلت التأثيرات السلوكية  الناتجة عن اعتماد الشباب على صحيفتي الدراسة بشكل  .10
، وهي درجة عالية تشير إلى تأثير صحيفتي الدراسة  %92.11ي بعام على وزن نس

رت سلوكي اتجاه القادة في سلوك الشباب نحو المصالحة ، علَما أن فقرة ) غي
 .%29.21( حصلت على أعلى وزن نسبي نالفلسطيني

الدراسة في  اذكر الشباب أن أهم جوانب الضعف والقصور التي تعاني منها صحيفت .18
التركيز على الموضوعات السياسية وإغفال باقي تناول موضوعات المصالحة هي 

ات واألبحاث العلمية ، و محدودية نشر الدراس%87.2موضوعات المصالحة بنسبة 
، وغياب المحللين والخبراء السياسيين في مجال %81.0المتصلة بالمصالحة بنسبة 

، وعدم عرض وجهات النظر المختلفة نحو %06.1المصالحة الفلسطينية بنسبة 
، و عدم االهتمام بالفنون التفسيرية %02.1المصالحة واالكتفاء برأي واحد بنسبة 

، %00.0يث الصحفي في تناول موضوعات المصالحة بنسبة كالتحقيق الصحفي والحد
، و أسلوبها %01.7و الجمود والرتابة في عرض وتقديم موضوعات المصالحة بنسبة 

، وجوانب %76.2التخويني الذي يبرز في تناولها لبعض موضوعات المصالحة بنسبة 
 .%19.2ضعف أخري 

المصالحة من وجهة نظر أهم مقترحات تطوير تناول صحيفتي الدراسة معلومات  ..1
البعد عن المناكفات الحزبية عند تناول موضوعات المصالحة بنسبة الشباب، هي: 

، %02.8، و المتابعة الفورية ألحداث وآخر مستجدات المصالحة الفلسطينية 81.9%
،  تقديم %02.2و تقديم تحليالت سياسية واجتماعية عميقة لموضوعات المصالحة

، و %02.1عن الموضوعات الخاصة بالمصالحة الفلسطينية معلومات دقيقة وشاملة
، و إفساح %01.7االهتمام بالشكل واإلخراج الفني في إخراج موضوعات المصالحة

، و %76.2مساحة أكبر للتعبير عن الرأي اآلخر فيما يتصل بالمصالحة الفلسطينية
بالغة في صياغة ،  مراعاة عدم الم%76.1االهتمام بجميع ملفات المصالحة الفلسطينية

،و التنوع في الفنون الصحفية المستخدمة في تناول قضايا %..72عناوينها 
 .%1.8، ومقترحات آخري بنسبة %79.1وموضوعات المصالحة
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 فروض الدراسة: اختبارنتائج ثالًثا: 
( بين مدى α ≤ .1.1توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1

 على صحيفتي الدراسة وبين اتجاهاتهم نحو المصالحة. اعتماد الشباب
( بين α ≤ .1.1توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  .7

التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن اعتماد على صحيفتي الدراسة 
 وبين اتجاهاتهم نحو المصالحة.

( في اتجاهات α ≤ .1.1ة عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائيال  .0
للمتغيرات الديموغرافية )النوع، العمر،  ى الشباب نحو موضوعات المصالحة تعز 

 المستوى التعليمي، الوظيفة، مكان السكن(.
في اتجاهات ( α ≤ .1.1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال  .8

 إلى متغير النوع االجتماعي. تعزى  الشباب نحو موضوعات المصالحة
( في اتجاهات α ≤ .1.1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال    ..

 الشباب نحو موضوعات المصالحة تعزى إلى متغير العمر.
( في اتجاهات α ≤ .1.1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال   .9

 إلى متغير المستوى التعليمي.الشباب نحو موضوعات المصالحة تعزى 
 رابًعا: التوصيات:

بناء على نتائج الدراستين التحليلية والميدانية الخاصة بالمصالحة الفلسطينية في 
 صحيفتي الدراسة تقدم الباحثة عدًدا من التوصيات أهمها:

التوزان في تناول موضوعات المصالحة الفلسطينية وعدم تسليط الضوء على موضوع  .1
 فال آخر،  بما يخدم توجهاتها االيدلوجية، ويتنافي مع المعايير المهنية.واحد وإغ

، انة التي تعتمد عليها الصحيفتفيالحرص على التنوع في المصادر األولية  والصح .7
خاصة الشخصيات العربية والدولية، واالهتمام أكثر بمصادرها الداخلية التي تميزها 

ألخيرة اجندات بالتأكيد تختلف عن أهداف عن غيرها من وسائل اإلعالم، خاصة أن ل
 صحيفتي الدراسة.

االهتمام باألساليب االقناع العاطفية، نظًرا لما لها من قدرة على التأثير في نوعيات  .0
 معينة من الجمهور.

االهتمام بكافة الفنون الصحيفة وخاصة التفسيرية ومواد الرأي، وعدم االكتفاء بفن   .8
حفي رغم أهميتها، واللجوء للتحقيق الصحفي والحديث الخبر الصحفي والتقرير الص

الصحفي والمقال نظًرا لما لها من دور في الشرح والتفسير والتحليل وتشكيل اتجاهات 
 الرأي العام نحو المصالحة.
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ينبغي على صحيفة الحياة الجديدة االهتمام أكثر بقضية المصالحة الفلسطينية،  ..
صة أنها صحيفة محسوبة على السلطة الوطنية وإعطاء مساحة أكبر لموضوعاتها، خا

 الفلسطينية.
إبراز موضوعات المصالحة بإشغالها في الصفحة األولى بشكل أفضل، ومرافقتها  .9

بالعناوين الرئيسة والعريضة والصور واأللوان، األمر الذي سيزيد من تعرض الجمهور 
 .جغرافًيا ونفسًيا، خاصة أنها قضية وطنية، ترتبط بالجمهور لها ومن ثم تأثيرها

ضرورة إفساح المجال بشكل أكبر للتعبير عن الرأي اآلخر في الموضوعات  .2
 المطروحة كافة، وتمكين المتابعين من مناقشة وجهة نظرهم مع أهل االختصاص.

ا األمر الذي يسهم مينبغي على صحيفتي فلسطين والحياة الجديدة توحيد لغة خطابه .2
 في تحقيق المصالحة الفلسطينية.

في تناول الوظيفة التفسيرية ب االهتمامينبغي على صحيفتي فلسطين والحياة الجديدة  .6
نظًرا ألنها ال تستطيع موضوعات المصالحة الفلسطينية أكثر من الوظيفة اإلخبارية، 

، إضافة إلى أن قضية المصالحة معقدة تحتاج إلى أن تنافس الوسائل اإللكترونية
 ي احتياجات القارئ المعاصر والصحف المطبوعة.شرح وتفسير وتحليل وهو ما يلب

ينبغي على صحيفتي الدراسة االهتمام أكثر بالجهود التي تبذل لتحقيق  .11
المصالحة الفلسطينية، سواء كانت هذه الجهود محلية أو عربية أو دولي، مهما 
صغرت أو ضعفت أو تعثرت نظًرا لآلمال التي يعلقها الشعب الفلسطيني على 

 إنجازها.
على القضية  ورة اهتمام صحيفتي الدراسة بشرح وتفسير مخاطر االنقسامضر  .11

والتركيز على القضايا التي تسهم في تقريب وجهات النظر، ودعم الفلسطينية، 
 الفلسطينية.المصالحة 

عرفية والوجدانية والسلوكية في الشباب من خالل نشر ماالهتمام بزيادة التأثيرات ال .17
 صحيفة مختلفة.موضوعات متنوعة وبأشكال 

ينبغي على صحيفتي الدراسة توفير عناصر المصداقية في األخبار المنشورة لتحظي  .10
 بمتابعة الجمهور المستهدف وللحفاظ على شخصيتها.

مناقشة موضوعات المصالحة بنوع من الموضوعية بعيًدا عن التعصب الحزبي  .18
 .والتأطير األيديولوجي لكسب ثقة الجمهور الفلسطيني بما تطرحه

من قبل ضرورة تقديم تحليالت سياسية واجتماعية عميقة لموضوعات المصالحة  ..1
 خبراء سياسيين واجتماعيين، لزيادة التأثير المعرفي على الجمهور المتابع.
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التنوع في الفنون الصحيفة المستخدمة في تناول موضوعات المصالحة الفلسطينية،  .19
ألجل تكوين اتجاهاتهم نحو ليبقي الشباب على اعتماد دائم على هذه الصحف 

 المصالحة.
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 أوال : مصادر الدراسة :
 أعداد صحيفة فلسطين : 

 
3542 3223 3255 3240 4221 4252 
3575 3202 3227 3272 4224 4252 
3517 3202 3223 3272 4200 4221 
3553 3235 3222 3211 4232 4224 
3522 3247 3222 3254 4232 4220 
3522 3273 3222 3220 4241 4222 
3525 3212 3201 3222 4274 4222 
3227 3212 3234 3222 4210 4201 

 
 :أعداد صحيفة الحياة الجديدة 

5222 5244 2221 2252 2230 2221 
5222 5270 2224 2252 2242 2224 
5221 5212 2200 2221 2242 2220 
5224 5212 2232 2224 2271 2202 
5220 5251 2232 2220 2214 2202 
5202 5220 2241 2222 2250 2231 
5202 5222 2274 2222 2222 2244 
5231 5222 2210 2201 2222 2270 

 : المراجع العربية:ثانيا
لعالمية القاهرة: الدار ا .1. طمبادئ علم االتصال ونظريات التأثيرم(. ۲۰۰۲إسماعيل، محمود. ) -

 للنشر والتوزيع.
(. ترحيب عربي ودولي باتفاق المصالحة الفلسطينية في م۲۰۲۲أكتوبر  ۲۰نيوز، ) ۲٤أي  -

 :على الرابط 1/1/7171طالع بتاريخ ، تم االnews24القاهرة موقع قناة 
https://www.i24news.tv/ar      

اتجاهات النخبة الفلسطينية نحو معالجة الصحف الفلسطينية اليومية  (.7112بدر، إسالم.) -
 الجامعة اإلسالمية .غزة. دراسة تحليلية ميدانية )رسالة ماجستير غير منشورة(.لقضية االنقسام: 

https://www.i24news.tv/ar
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 المجلة العربية. قصور النظرية في الدراسات اإلعالمية.م(. ۲۰۰۲لبشير، محمد بن سعود. )ا -
دور البرامج الحوارية في التلفزيون المصري في تشكيل اتجاهات الجمهور  (.7112ثروت، وفاء.) -

 : دراسة ميدانية )رسالة ماجستير(. القاهرة: جامعة القاهرة.نحو التعديالت الدستورية
. لمجلس جامعة الدول العربية 138قرارات الدورة العادية (.  7117جامعة الدول العربية. ) -

 الدراسات الفلسطينية. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.، مجلة 92. العدد 23المجلد 
 الجبهة الشعبية. )7112(. مبادرة للخالص الوطني. تاريخ االطالع 7116/2/18 الرابط -

http://www.almubadara.org/new/details.php?id=3212  . 
.غزة: مطبعة أبناء 7. طالقواعد المنهجية التربوية لبناء االستبيان(. 7111جاوي، زياد.)الجر  -

 الجراح
، )موقع الجزيرة نت(. تم الدور السعودي في المصالحة الفلسطينية(.  7112الجزيرة نت.) -

 م على الرابط:16/6/7116االطالع بتاريخ 
 https://www.aljazeera.net/blogs 

)موقع الجزيرة نت(. تم اإلطالع عليه بتاريخ 7116اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني الجزيرة نت،  -
 م 6/7116/.1

 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events  
ـ القاهرة: رؤية تحليلية، مجلة  (.مستقبل اتفاق المصالحة الفلسطينية7117حبيب، إبراهيم.) -

 .1..-76.(،7)71جامعة اإلسالمية بغزة للبحوث اإلنسانسة،ال
 ، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.1، طنظريات االتصال(. 7111حجاب، محمد. ) -
 . القاهرة: عالم الكتب.7طبحوث اإلعالم.(.7119حسين، سمير.) -
 لشرق.. القاهرة: مكتبة نهضة ا1.طوسائل اإلعالم والسياسية(.1669 حمادة، إبراهيم.) -
(. اعتماد الصحافة الحزبية الفلسطينية على اإلشاعة وأثرها على التنمية 7112خلف خلف. ) -

)رسالة ماجستير(. جامعة .فتح وحماس نموذًجا ا: حركتغزةالسياسية في الضفة الغربية وقطاع 
 نابلس.النجاح.

ائل الفلسطينية آليات تعزيز الوحدة الوطنية بين القوى والفص(. 7111أبو خلف، عبد العزيز.) -
: "فتح" و"حماس" نموذًجا.)رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة النجاح وأثرها في التنمية السياسية

 الوطنية.  نابلس.
دور الصحف الحزبية في تشكيل اتجاهات الشباب نحو األداء الحكومي (. 1662خليل، محمود. ) -

 (.0عة القاهرة، )جام-: دارسة تحليلية، مجلة المصرية للبحوث االعالمبمصر

http://www.almubadara.org/new/details.php?id=3212
https://www.aljazeera.net/blogs
https://www.aljazeera.net/blogs
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/10/12/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-10
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/10/12/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-10
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دور اإلعالم الجديد في تشكيل اتجاهات النخبة العربية نحو الظاهرة (. 7112الداغر، مجدي. ) -
دراسة تحليلية، )رسالة ماجستير(، جامعة نايف العربية للعلوم  اإلرهاب على شبكة االنترنت:

 . السعودية.األمنية
ية بين القوى الفصائل الفلسطينية وأثرها آليات تعزيز الوحدة الوطن(. 7111العزيز.) درويش، عبد -

.)رسالة ماجستير غير منشورة( ،. جامعة النجاح في التنمية السياسية: فتح وحماس نموذجًا
 الوطنية. نابلس.

 .غزة: مكتبة األمل التجارية.7. طفن الحديث الصحفي وتطبيقاته العلميةم(. 7111الدلو، جواد. ) -
بحث ضمن ورشة الخطاب  اإلعالمي في فلسطين، لغة الخطاب(. 7112الدلو، جواد .) -

 . غزةناإلعالمي الفلسطيني، وكيفية إصالحه. منتدي اإلعالميين الفلسطينيي
 . القاهرة: دار النهضة العربية.1. طالخبر الصحفيم(. .711ربيع، عبد الجواد سعيد. ) -
: مركز الزيتونة . بيروت1. ط(.المصالحة الفلسطينية: الواقع واآلفاق7112) الرفاعى، معين -

 للدراسات واألبحاث.
دور الصحافة العمانية في تشكيل اتجاهات الرأي العام نحو اإلجراءات (. 7112)  زايد، دينا -

جامعة  منشورة (. جستيرارسالة م) : دراسة ميدانية.الحكومية لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
 الشرق األوسط. األردن.

 . القاهرة: عالم الكتب.0. طبر الصحفيفن الخ م(.1662أبو زيد. فاروق. ) -
 . القاهرة: عالم الكتب.8(. فن الكتابة الصحفية. ط.162أبو زيد، فاروق.) -
، مدونات المصالحة الفلسطينية: الملفات والتحديات واآلفاق(. 7112سبتمبر  79الزرو، نواف.) -

 ، على الرابط: 77/7/7171قناة الميادين، تم االطالع عليها بتاريخ 
http://www.almayadeen.net/articles/blog/826461  

، 1(. مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية في الدراسات اإلعالمية، ط7116زغيب، شيماء. ) -
 القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.

، مجلة التسامح. .7. العدد ني: إشكالية حوار أو متحاورينالحوار الوط(. 7116زياد، عثمان. ) -
 رام الله: مركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان.

ورقة عمل في حلقة  ،2012-2013القضية الفلسطينية والمشهد الدولي (. 7110سعد، وائل . ) -
 واالستشارات.. بيروت: مركز الزيتونة للدراسات 2012نقاش القضية الفلسطينية تقييم استراتيجي 

االعالم الحزبي الفلسطيني وأثره على المشروع الوطني: دراسة وصفية (. 7111سلطان، أسماء. ) -
 )رسالة ماجستير(. جامعة االزهر.غزة. تحليلية.

غزة: وزارة االعالم  ،1668-1229تاريخ الصحافة في غزة، (. 7117سليمان، محمد.) -
 الفلسطينية.

http://www.almayadeen.net/articles/blog/826461


325 
 

، بنغازي: منشورات 1، طعالمي مفهومه وإجراءاته ومناهجهالبحث اإل(. 1668السيد، عمر. ) -
 جامعة قاديونس.

 . جدة: دار الشروق.2. طالخبر الصحفي وضوابطه اإلسالميةم(. 1622شلبي، كرم . ) -
أخالقيات مهنة الصحافة في سياق الصراع الفلسطيني م(. 7119شمعون، هداية، وخضر، مني. ) -

 اإلعالم. . بيرزيت/ مركز تطوير1. طاإلسرائيلي
(. معالجة الصحافة الفلسطينية للخطاب السياسي القطري تجاه .711أبو صبحة، شادي .) -

 االنقسام الفلسطيني: دراسة وصفية .)رسالة ماجستير(. جامعة االزهر.غزة.
. بيروت: مركز 1ط.7111التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة (. 7111صالح، محسن  ) -

 ارات.الزيتونة للدراسات واالستش
والمسارات المتوقعة لسنة  2009التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة (. 7111صالح، محسن ) -

 . بيروت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.1.ط2010
، بيروت: مركز 1، ط7111التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة (.7117صالح، محسن .) -

 الزيتونة للدراسات واالستشارات.
تطورات ملف الحوار والمصالحة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني (. 7119سن. )صالح، مح -

 . بيروت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.1.ط7112-7112
 حكومة الحمد الله وتأثيرات على تشكيلها على ملف المصالحة.(. 7112صحفية فلسطين. ) -

على الرابط:  م ،11/17/7116)موقع صحيفة فلسطين(. تم االطالع بتاريخ 
http://felesteen.ps/details/news/124326 

دور االعالم في تشكيل اتجاهات النخبة االكاديمية (. 7118الصوفي خالد، البريهمي علي. ) -
 : دراسة ميدانية. مجلة رؤى استراتيجية. العربية   في اليمن نحو الربيع العربي

عزيز الوحدة الوطنية لدى طالبات دور اإلعالم الفلسطيني في تم(. 7111طالب، موسى.) -
(، 1)10مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية،  الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.

602-682.  
، القاهرة: دار النهضة 1(. نظريات االتصال، ط7119الطرابيشي ميرفت، السيد عبد العزيز. ) -

 العربية للطبع والنشر والتوزيع.
: دراسة 7116-7119وسائل االعالم وأثرها على االنقسام السياسي (. 7111طومان، أمل .) -

 ميدانية .)رسالة ماجستير(. جامعة االزهر.غزة.
رحبت جامعة الدول العربية بإعالن المصالحة الوطنية الفلسطينية (. 7112أكتوبر  10العالم.) -

)موقع قناة العالم(،  تم  يةوذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين حركتي "فتح " و"حماس" برعاية مصر 
 على الرابط:  18/6/7116االطالع بتاريخ 
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https://www.alalamtv.net/news/3080511 
 ، القاهرة: عالم الكتب.7، طبحوث الصحافة(. 1662عبد الحميد، محمد. ) -
 رجال األعمال الفلسطينيين لحل أزمة غزة بوساطة مصرية،مبادرة ل(.  7110عبد القادر، فارس.) -

  :الرابط   17/2/7116تقرير إخباري)موقع صحفية عكاظ( تاريخ االطالع 
https://www.okaz.com.sa/article/116838/  

 ، القاهرة: دار الفكر العربي.8ط، بحوث االعالم والرأي(. 7112العبد، عاطف. ) -
األسلوب االحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العام (. 7117العبد، عاطف، زكي عزمي. ) -

 ، القاهرة: دار الفكر العربي.1طواإلعالم، 
 )د.م(: دار الكتاب الحديث1. طمناهج البحث اإلعالميم(. 7117عبد العزيز، بركات ) -
ور المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية حول حصار غزة. دم( . .711عبد الغفور، ياسر.) -

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.
. فن التحرير الصحفي للجرائد والمجالتم( . 7118عبد المجيد، ليلي، وعلم الدين، محمود. ) -

 . القاهرة : السحاب للنشر والتوزيع.1ط
. موقع مكاسب تجنيها المملكة 0والمصالحة الفلسطينية. سعودية م(. ال7112أكتوبر  19العدسة ) -

 على الرابط :  16/11/7116دسة تم االطالع بتاريخ عال
http://thelenspost.com/2017/10 

 هاته الحديثة.اإلخراج الصحفي أهميته الوظيفية واتجام(. 1662عسكر، فهد بن عبد العزيز. ) -
 . الرياض: مكتبة العبيكان.1ط

: 7119-7112واقع العمل الوطني الفلسطيني بين االنقسام والوحدة (. 7112العطشان، معاذ. )  -
 )رسالة ماجستير منشورة(. جامعة الشرق األوسط. األردن. دراسة تحليلية.

لي الفلسطيني قضية المصالحة في الخطاب السياسي الفصائ(. 7119أبو عودة، عمران. ) -
 سالة ماجستير(. جامعة األزهر . غزة.ر.).7112-711

دور الصحف   الفلسطينية في تشكيل اتجاهات ومعارف الجمهور (. .711عودة، نائل. ) -
)رسالة ماجستير غير الفلسطينية نحو المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية: دراسة تحليلية ميدانية. 

 غزة.المنشورة(. الجامعة اإلسالمية، 
(. األطر اإلخبارية للمصالحة الفلسطينية في الصحف الفلسطينية 7171أبو العون، نجوى.) -

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية .غزة.اليومية: دراسة تحليلية مقارنة.
دور وسائل االعالم الجديد في إنجاح فعاليات إنهاء االنقسام (.7111عيسى، طلعت.)  -

بحث منشور مؤتمر اإلعالم  اسة تحليلية لموقع التواصل االجتماعي "الفيسبوك"،الفلسطيني: در 
 والتحوالت المجتمعية في الوطن العربي. جامعة اليرموك. األردن.

https://www.alalamtv.net/news/3080511
https://www.okaz.com.sa/article/116838/
http://thelenspost.com/2017/10
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دور وسائل االعالم الكويتي في تشكيل اتجاهات الجمهور الكويتي (. 7110غضنفر، محمد. ) -
 ركز دراسات الخليج والجزيرة.، م()رسالة ماجستيرنحو االنتخابات البرلمانية 

دور االتحاد األوروبي في التنمية السياسية تجاه األراضي الفلسطينية (. 7116فضل، عصام .) -
 ، )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة النجاح الوطنية.  نابلس. المحتلة: دراسة ميدانية

مهور الفلسطيني واتجاهاته (. دور االعالم الجديد في تشكيل معارف الج7119اللبابيدي، ديما. ) -
 غزة..)رسالة ماجستير(، جامعة اإلسالمية نحو قضايا المرأة 

 . القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع.1. طاإلخراج الصحفيم(. 7116اللبان، شرف. ) -
، ترجمة محمد األخبار والرأي العام: أثار اإلعالم على الحياة المدنيةماكس ماكلومز وآخرون،  -

 (.112( )ص7117) القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع1أحمد، ط
دور وسائل االعالم في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو (. 7112المحروقي، سالم.) -

: دراسة ميدانية.)رسالة ماجستير منشورة(.  7111يناير/ كانون الثاني.7األحزاب السياسية بعد 
 األكاديمية العربية بالدنمارك

، القاهرة: الدار العالمية 1ر، طمبادئ علم االتصال ونظريات التأثي(. 7110. )محمود، إسماعيل -
  للنشر والتوزيع.

 ، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع1، ط(. نظريات االتصال7117مزاهرة، منال. ) -
 ، عمان: دار األسامة للنشر والتوزيع.1، طنظريات االعالم(. 7118المشاقبة، بسام. ) -
 الدولية،المصالحة الفلسطينية بين الدوافع والتحديات والمتغيرات م(. ۲۰۲۲) المصري، عزيز. -

على الرابط:  71/6/7116ورقة بحثية في مركز دراسات المستقبل "برق"، تم االطالع بتاريخ:
rs.com/edn25-https://barq . 

. عمان: دار أسامة 1. طنباء بين الماضي والحاضر(. وكاالت األم7111مصطفي، فريد. ) -
 للنشر والتوزيع.

دور وسائل االعالم الجديد في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو أزمة (. 7112معمر، طارق.)  -
: دراسة تحليلية وميدانية.)رسالة ماجستير(. جامعة القاهرة. جمهورية النظام السياسي الفلسطيني

 مصر العربية.
، القاهرة: الدار 1، طاالتصال ونظرياته المعاصرةم(. ۲۲۲۱لسيد، ليلی. )مكاوي، حسن، وا -

 المصرية اللبنانية.
 ، بيان القاهرة الختامي للدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي،منظمة المؤتمر اإلسالمي -

 م، )موقع الكتروني(. 2013القاهرة: منظمة المؤتمر اإلسالمي، نوفمبر 
، موقع البوابة االلكتروني، نص اتفاق مكة المصالحة بين فتح وحماسم(، ۲۰۰۲موقع البوابة. ) -

 . https : //www. albawaba. com/ ar:م، على الرابط6/7116/.1تم االطالع بتاريخ: 

https://barq-rs.com/edn25
https://barq-rs.com/edn25
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: صحيفة فلسطين. تاريخ التعريف بالصحيفة من نحن(.7116موقع صحيفة فلسطين.) -
 http://www.felesteen.ps .الموقع: 7116/./1اإلطالع:

الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المصالحة الفلسطينية: (. 7110ابو مزيد، رجاء. ) -
 )رسالة ماجستير(، جامعة اإلسالمية. دراسة وصفية

وحتي يونيو 7112مبادرات المصالحة الفلسطينية منذ أحداث يونيو(. 7112نهاد، الشيخ خليل. ) -
 بيت الحكمة.-ستشارات وحل النزاعات . فلسطين: غزة، المعهد الفلسطيني لال7112

المصالحة الفلسطينية بين تحدي األولويات وضبط مسارات (. 7112نوفل، أحمد سعيد. )  -
 الرابط: 17/2/7116تاريخ االطالع:  المقاومة والتسوية.

 http://arrasid.net/pages/newDetails/95   
الخبر ، التحرير الصحفي في عصر المعلوماتم(. 7116نصر، حسني، وعبد الرحمن، سناء.) -

 . االمارات: دار الكتاب الجامعي.7. طالصحفي
نحو تغطية جهود المصالحة  ناتجاهات الصحفيين الفلسطينيي(. 7116النفار، همسة. ) -

 ةإلسالمية. غز رسالة ماجستير غير منشورة(.جامعة ام.)7112الفلسطينية لعام 
دور الفضائيات العربية في تشكيل معارف واتجاهات الجمهور نحو (. 7112هويدا، مصطفي. ) -

  مجلة اتحاد اذاعات الدول العربية. اإلرهاب.
. اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية 1. طالخبر الصحفي وتطبيقاتهم(. 7119هيبة، محمود. ) -

 للكتاب.
 ثانًيا: دراسات األجنبية:

- Swart, Mia(2019) Palestinian Reconciliation and the potential of 
Transintestinal JusticeBrookings Doha Center Analysis Paper Number 
(25) 

 
- Seyam, Mohammad(2019) The Continues Failure of the Mediation and 

Reconciliation Process in the internal Palestinian Conflict (Fatah and 
Hamas): Reasons and Results Paper Number (30) 

 ثالًثا: المقابالت:
 1:11م(، الساعة 7171يناير  2اإلخبارية، هاتفه سلسبيل شبات)  78إياد القرا مدير وكالة سبق  -

 ظهًرا.

http://arrasid.net/pages/newDetails/95
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م( 7171فبراير2صالح المصري، مدير موقع فلسطين اليوم االخباري، هاتفه: سلسبيل شبات ) -
 عصًرا. 8الساعة 

م( 7171يناير  9مفيد أبو شمالة، مدير التحرير في صحيفة فلسطين هاتفه: سلسبيل شبات ) -
 ظهًرا . 7:11الساعة 
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 المالحق
 ( أسماء المحكمين1ملحق رقم ) -
 ( استمارة تحليل المضمون.7ملحق رقم ) -
 ( صحيفة االستقصاء.0ملحق رقم ) -
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محكمي استمارة تحليل المضمون  قائمة بأسماء (:2ملحق )  

 م االسم الوصف الوظيفي
 1 د. أحمد حماد أستاذ مساعد بكلية اإلعالم في جامعة األقصى

 7 د. خالد أبوقوطة أستاذ مساعد بكلية اإلعالم في كلية فلسطين التقنية
مية أستاذ الصحافة المشارك في كلية اإلعالم في الجامعة اإلسال

 0 د. طلعت عيسى بغزة.

د. نبيل  أستاذ مساعد بكلية اإلعالم في جامعة األقصى
 8 الطهراوي 

ي د. نعيم المصر  أستاذ مساعد بكلية اإلعالم في كلية فلسطين التقنية  . 
 9 د. وائل المناعمة أستاذ مساعد بكلية اإلعالم في جامعة اإلسالمية
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استمارة تحليل المضمون (:0ملحق )  

ـــ ـــالميــة بغــزةالجـامعــ ــــة اإلســ ـ  
 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

ــــــة اآلداب  كـليــــ
 ماجستير صحافـة

 حضرة الدكتور/..............حفظه الله،،،
 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

دراسة التحليلية تضع الباحثة بين يديكم استمارة تحليل المضموم والتي ستعمل على تطبيقها في سياق ال
" دور الصحف الفلسطينية اليومية في تشكيل اتجاهات الشباب في محافظات لرسالة ماجستير بعنوان

 غزة نحو المصالحة الفلسطينية: دراسة تحليلية وميدانية مقارنة"
وتهدف الدراسة إلى التعرف على دور الصحف الفلسطينية اليومية في تشكيل اتجاهات الشباب في 

غزة نحو المصالحة، ولهذا تأمل الباحثة من سيادتكم التكرم بتحكيم االستمارة لتصل بالبحث إلى محافظات 
 نتائج علمية دقيقة، شاكرة لكم  لجهودكم الطيبة.

 وتقبلوا كل االحترام والتقرير.
 إعداد الباحثة/ سلسبيل شبات

 إشراف /أ.د. جواد راغب الدلو
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 استمارة تحليل المضمون:
 التاريخ: ...............            يفة ...........................             اليوم: ................        الصح

 

 
 فئات الموضوع )ماذا قيل؟(

 فئة المصادر األولية فئة االتجاه فئة الموضوع
 فئة أساليب اإلقناع فئة المصادر الصحيفة

مصادر   
 أساليب عاطفية أساليب منطقية مصادر خارجية داخلية
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 استمارة تحليل المضمون:
 التاريخ....................                                                                                                اسم الصحيفة............        

 فئة الشكل )كيف قيل؟( 

 الصور والرسوم العناوين فئة الموقع فئة الشكل 
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 صحيفة االستقصاء: (3الملحق رقم )

ـــالميــة بغــزة ــــة اإلســ ــــ  الجـامعــ
 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

ــــــة اآلداب  كـليــــ
 ماجستير صحافـة

 
 
 

 األخ الكريم/ األخت الكريمة:
 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

 تقوم الباحثة بإعداد دراسة علمية بعنوان :
)دور الصحف الفلسطينية اليومية في تشكيل اتجاهات الشباب في محافظات غزة نحو 

 .المصالحة الفلسطينية: دراسة تحليلية وميدانية مقارنة(
وتهدف الدراسة إلى التعرف على دور الصحف الفلسطينية اليومية في تشكيل اتجاهات الشباب 

منك التكرم باإلجابة على األسئلة الواردة في محافظات غزة نحو المصالحة، ولذا تأمل الباحثة 
( أمام الخيار الذي يتناسب مع وجهة نظرك، أماًل √بكل دقة وموضوعية، وذلك بوضع عالمة )

في الوصول إلى نتائج دقيقة تعكس الواقع ، علًما بأن النتائج االستبيان ستستخدم لغرض البحث 
 العلمي فقط. 

 
 

 شاكرين لك حسن تعاونك،،،
 
 

 
 الباحثة/ سلسبيل شبات إعداد

 إشراف /أ.د. جواد راغب الدلو.
 

 
 الوحدة األولى: السمات العامة:



342 
 

 النوع  -1   أنثي              1.2( )ذكر   1.1( ) 

 سنة  77إلى أقل من  -12) ( من  1.7
 سنة 79إلى أقل من -77) ( من  7.7
  سنة  76إلى أقل من – 79) ( من 7.0

 العمر -7

 ) ( دبلوم       7.0ل         ) (  ثانوية فأق0.1
 ) ( دراسات عليا 0.8) ( بكالوريوس         0.0

 

 المستوي العلمي -0

 ) ( موظف حكومي    8.7) ( طالب                 8.1
 ) ( عاطل عن العمل   8.8) ( موظف قطاع خاص   8.0
 ) ( أخرى ..8

 الوظيفة -8

                        ) ( غزة           7..) (  شمال غزة        1..

 ) (  خانيونس     8..) ( الوسطى          0..

 )  ( رفح ...

 مكان السكن -.

 الوحدة الثانية : متابعة الصحف الفلسطينية اليومية لموضوعات المصالحة والثقة بها:
 هل تتابع الصحف الفلسطينية اليومية؟ -9

 ) (  ال9.7) (  نعم                   9.1
( وإذا كانت إجابتك ال فانتقل إلى السؤال  2إجابتك بنعم انتقل إلى السؤال رقم )  إذا كانت

 ( وتوقف مشكوًرا. 5رقم ) 
 ما أسباب عدم متابعتك للصحف الفلسطينية؟  ) يمكنك اختيار أكثر من إجابة (؟ -5

 عدم اهتمامي بالشأن الفلسطيني.  (  ) 2.1
 جدات المصالحة.ألنها ال تلبي حاجتي في آخر مست  (  )  2.7
 لكونها غير موضوعية.   (  )  2.0
 عدم ثقتي بالمعلومات التي تنشرها.  (  )  2.8
 )  (عدم مواكبتها ألخر األحداث والمستجدات الدولية. ..2
 عدم تنوع أخبارها واقتصارها على فتح وحماس.   (  )  2.9
 )  ( تتابع وسائل إعالم أخرى.  2.2

 ................ . أخرى، أذكر   (  ) 2. 2 
 

 ما الصحف الفلسطينية التي تتابعها ؟) يمكنك اختيار أكثر من إجابة ( -2
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 صحيفة األيام.  (  )    2.1
 صحيفة الحياة الجديدة.  (  )    2.7
 صحيفة فلسطين. (  )    2.0
 صحيفة القدس. (  )    2.8
 )  ( صحيفة االستقالل.    ..2

اة الجديدة وفلسطين توقف مشكوًرا، وإن كنت تتابعهما إذا كنت ال تتابع صحيفتي الحي
 أكمل.

 ما درجة متابعتك لصحيفتي فلسطين والحياة الجديدة )صحفيتي الدراسة (؟  -2
عالية  الدرجة 

 جًدا
 منخفضة جًدا منخفضة متوسطة  عالية

صحيفة  6.1
 فلسطين

     

صحيفة  6.7
 الحياة الجديدة 

     

حة الفلسطينية في صحيفتي الدراسة ؟) يمكنك اختيار أكثر من ما أسباب متابعتك للمصال   -22
  إجابة(
 )  ( زيادة مستوى الوعي بمخاطر االنقسام الفلسطيني   11.1
 )  ( معرفة أسباب فشل المصالحة الفلسطينية .  11.7
 )  ( معرفة إنجازات حركتي حماس وفتح في قضية المصالحة.  11.0
 ي نحو المصالحة الفلسطينية .)  ( ألنها تساهم في تشكيل رأ 11.8
 )  ( الوقوف على تفسيراتها وتحليالتها لألحداث المتصلة بالمصالحة.  ..11
 )  (  اإللمام بأهداف المصالحة الفلسطينية.  11.9
 )  ( معرفة آخر األخبار و مستجدات المصالحة. 11.2
 )  ( تزيد من اطمئناني على السلم االجتماعي. 11.2
 ......)  ( أخرى، أذكر......... 11.2

 

 
 
 

 ما نوع متابعتك لصحيفتين؟  -22
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 نادرة متقطعة دائمة  نوع المتابعة
    صحيفة فلسطين 11.1

    صحيفة الحياة الجديدة 11.7

 ما عدد ساعات متابعتك للصحيفتين أو ألحدهما يومًيا؟  -17
من ساعة إلى  أقل من ساعة عدد الساعات

 ساعتين 
إلى أقل 7من 
 ساعات  0من

 ت فأكثرساعا 0 

صحيفة  17.1
 فلسطين 

    

صحيفة الحياة 17.7
 الجديدة

    

ما هي أهم موضوعات المصالحة التي تتابعها في صحيفتي الدراسة ؟)يمكن اختيار أكثر من -23 
 إجابة(

 ) ( االنتخابات التشريعية والرئاسية     10.7) ( المصالحة المجتمعية           10.1
 ) (الحريات العامة. 10.8فلسطينية.        ) ( الحكومة ال 10.0  
 ) ( منظمة التحرير الفلسطينية. 10.9) ( األمن.                       ..10 

 ما درجة متابعتك لجهود المصالحة في صحيفتي الدراسة؟-24
 )  ( عالية          18.7)  ( عالية جًدا       18.1 
 فضة    )  ( منخ 18.0)  ( متوسطة        18.0 
 )  ( منخفضة جًدا  18.8  

 ما فترة متابعتك للمصالحة في صحيفتي الدراسة؟ )يمكن اختيار أكثر من إجابة( -27
 )  ( ظهور قضية جديدة للمصالحة   7..1)  ( فترة اجتماعات المصالحة       1..1

 )  ( بشكل دائم . 0..1    
 عن المصالحة في صحيفتي الدراسة؟باعتقادك ما مدى مصداقية المعلومات المنشورة -21

 منخفضة جًدا منخفضة  متوسطة  عالية  عالية جًدا مدى المصداقية
      صحيفة فلسطين  19.1
      صحيفة الحياة الجديدة 19.7

 
 ما درجة ثقتك بالموضوعات المنشورة في صحيفتي الدراسة لتعزيز ثقافتك بالمصالحة؟ -25
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 منخفضة جًدا منخفضة  متوسطة ة عالي عالية جًدا درجة الثقة

      صحيفة فلسطين  12.1

      صحيفة الحياة الجديدة  12.7

 

 :الوحدة الثالثة : اتجاهات الشباب نحو المصالحة والتأثيرات المختلفة
 . حدد اتجاهك نحو المصالحة الفلسطينية وتطوراتها في الفقرات اآلتية:22

موافق  الفقرة م
 بشدة

غير  محايد  موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

تعد من أولويات ترتيب البيت الداخلي   18.1
 الفلسطيني

     

-تحقيقها يسهم في تقدم المسار الفلسطيني 18.2
 اإلسرائيلي.

     

إنجازها يعزز االستقرار السياسي واالجتماعي  18.3
 الفلسطيني 

     

      تسهم في رص الصف الوطني الفلسطيني  18.4
تساعد على التصدي لحمالت االستيطانية  18.5

 اإلسرائيلية بالضفة الغربية.
     

      تسهم في حل المشاكل المختلفة في قطاع غزة. 18.6
 

 ما التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتمادك على صحيفتي الدراسة لتكوين اتجاهك نحو المصالحة؟. 22
 التأثيرات المعرفية 

 
 فة الحياة الجديدةصحي صحيفة فلسطين

جًدا
ية 

عال
 

لية
عا

طة 
وس

مت
ضة 

خف
من

ضة  
خف

من  جًدا

جًدا
ية 

عال
 

لية
عا

طة 
وس

مت
ضة 

خف
من

ضة  
خف

من  جًدا

زادت معرفتي بقضية  22.2
وموضوعات المصالحة 

 الفلسطينية.

          

اكتسب  من خاللها  22.0
معرفة واسعة حول اللقاءات 

 المتعلقة بالمصالحة .

          

عرفت منها على ت 22.3
مبادرات األحزاب الفلسطينية 
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 إلتمام المصالحة 
قدمت لي تفسيرات  22.4

واضحة عن العراقيل التي 
تحول دون تحقيق المصالحة 

 الفلسطينية.

          

زادت من ثقافتي  22.7
بموضوعات المصالحة 

 الفلسطينية 

          

تعرفت على اتفاقيات  22.1
دولية التي وقعتها العربية وال

حركتي حماس وفتح إلتمام 
 المصالحة.

          

 ما التأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتمادك على صحيفتي الدراسة لتكوين اتجاهك نحو المصالحة؟. 02
 التأثيرات الوجدانية

 
 صحيفة الحياة الجديدة صحيفة فلسطين

جًدا
ية 

عال
 

لية
عا

طة 
وس

مت
ضة 

خف
من

ضة  
خف

من  جًدا

جًدا
ية 

عال
 

لية
عا

طة 
وس

مت
ضة 

خف
من

ضة  
خف

من  جًدا

زادت من شعوري ضرورة  02.2 
 تحقيق المصالحة.

          

زادت من كراهيتي لألحزاب  02.0
 الفلسطينية.

          

دعمت شعوري بالمسؤولية نحو  02.3
 إتمام المصالحة.

          

زادت من تعاطفي مع الشعب  02.4 
ي من عدم إتمام الفلسطيني الذي يعان

 المصالحة

          

رفعت معنوياتي من خالل   02.7
 التعرف على مسار نجاح المصالحة 

          

زادت قلقي على الجهود   02.1
 المبذولة نحو المصالحة

          

 
 
 

 حة؟. ما التأثيرات السلوكية الناتجة عن اعتمادك على صحيفتي الدراسة لتكوين اتجاهك نحو المصال02
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 التأثيرات السلوكية
 

 صحيفة الحياة الجديدة صحيفة فلسطين

جًدا
ية 

عال
 

لية
عا

طة 
وس

مت
ضة 

خف
من

 

جًدا
ضة 

خف
من

 

جًدا
ية 

عال
 

لية
عا

طة 
وس

مت
ضة 

خف
من

 

جًدا
ضة 

خف
من

 

غيرت سلوكي اتجاه القادة  02.2 
 الفلسطينية .

          

زادت من مشاركتي في   02.0
المسيرات الداعمة للمصالحة 

 لسطينية.الف

          

شجعت حضوري فعاليات تتصل  02.3
 بالمصالحة الفلسطينية. 

          

كتبت عدًدا من المنشورات التي  02.4
 تدعم المصالحة الفلسطينية 

          

شاركت في الندوات وورش  02.7
 العمل المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية 

          

 ترحات التطوير.المحور الرابع :المعوقات ومق
ما جوانب الضعف والقصور من وجهة نظرك التي تعاني منها صحيفتي الدراسة في تناولهما   .00

 يمكنك اختيار أكثر من إجابة (لقضايا وموضوعات المصالحة من وجهة نظرك ؟ )
 التركيز على موضوعات السياسية وإغفال  باقي موضوعات المصالحة. 22..
 سيين في مجال المصالحة الفلسطينيةغياب المحللين والخبراء السيا .2..
 عدم عرض وجهات النظر المختلفة نحو المصالحة واالكتفاء برأي واحد   22..
 محدودية نشر الدراسات واألبحاث العلمية المتصلة بالمصالحة 22..
 الجمود والرتابة في عرض وتقديم موضوعات المصالحة.   22..
حديث الصحفي في تناول عدم االهتمام بالفنون التفسيرية كالتحقيق الصحفي وال 22..

 موضوعات المصالحة. 
 أسلوبها التخويني الذي يبرز في تناولها لبعض موضوعات المصالحة. 22..
 أخرى أذكر...................................... 22..

يمكنــك مثثا أهثثم مقترحاتثثك لتطثثوير تنثثاول المعلومثثات عثثن المصثثالحة فثثي صثثحيفتي الدراسثثة ؟ )  .03
  اختيار أكثر من إجابة (

     تقديم معلومات دقيقة وشاملة عن الموضوعات الخاصة بالمصالحة الفلسطينية 222.

 بجميع ملفات المصالحة الفلسطينية  االهتمام .22.

 تقديم تحليالت سياسية واجتماعية عميقة لموضوعات المصالحة 222.
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 المتابعة الفورية ألحداث وآخر مستجدات المصالحة الفلسطينية  222.

 عند تناول موضوعات المصالحة البعد عن المناكفات الحزبية 222.

 مراعاة عدم المبالغة في صياغة عناوينها  222.

 االهتمام بالشكل واإلخراج الفني في إخراج موضوعات المصالحة 222.

 التنوع في الفنون الصحفية المستخدمة في تناول قضايا وموضوعات المصالحة  222.

 الفلسطينية  إفساح مساحة أكبر للتعبير عن الرأي اآلخر فيما يتصل بالمصالحة 222.
 أخرى أذكر .....................................  2222.

  شاكرة لكم حسن تعاونكم ،،،
 سلسبيلالباحثة:  

 شباتمحمد 
جوال:

2732322130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 




