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 إهداء

 التي أنارت؛ إلى أمي الغالية نبع الحنان ونور حياتي
 لي الطريق ودرب الحياة.

 .حصادهيجد اليوم طيب ل ؛إلى أبي الكريم الذي زرع
التي  ...منال فارس ضاهر /إلى زوجتي الحبيبة

برها صبمني  نا  وعرفا ؛شاركتني حياتي بحلوها ومرها
 ودعمها.
األمل واأللم، والصبر في إلى إخوتي الذين شاركوني 
 .الشدة

أسرانا البواسل الذين يقبعون في سجون االحتالل  إلى
 اإلسرائيلي.
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 شكر وتقدير
الصالة والسالم و ، أوال  وأخيرا   على أن خلقني مؤمنا  به عابدا  له هللوحمدا  بداية شكرا  

 هادي البشرية إلى سبيل الرشادة والنجاة.على رسولنا الكريم 

عميد كلية و  ،حماد أستاذ اإلعالمإبراهيم أحمد  /لدكتوروالشكر موصول إلى ا
 ،استيدر على شراف اإلب الذي تفضل مشكورا   ،سابقا   في جامعة األقصىاإلعالم 

ه الفياض الذي جعل قيمة احتماله طيلة فترة الدراسة، ودعموعلى صبره و 
  مالحظاته وأفكاره البناءه.خالل لدراستي من 

، هونصح ،عمرو أبو جبر على إرشاده /لدكتور الحبيب على قلبياشكر كما أ
/ خالد الكفؤ في مناقشة الدراسة، والشكر موصول للدكتور وكونة عضوا  خارجيا  

 شعبان الذي تفضل مشكورا  لمناقشة الدراسة.

سالم صباح رئيس جامعة فلسطين الذي  /ألستاذ الدكتورالجزيل إلى ا شكرالثم 
حسين أبو شنب  /شجعني على اكمال دراستي، والشكر موصول لألستاذ الدكتور

لذي ا م، ومؤسس كليات وأقسام اإلعالم في الجامعات الفلسطينية،أستاذ اإلعال
أحمد الوادية الذي لم  /لدكتوراشكر كما أ ،الدراسة هذه في اختيار عنواني نساعد
زهير عابد  /لدكتورإلى االوفير، والشكر موصول  همن خبرته وعلم علي   يبخل

رائف بركة مدير  /، وشكرا  لألستاذسابقا   عميد كلية اإلعالم في جامعة األقصى
تمام إلفي مساعدتي  من جهده الجودة األكاديمية في جامعة فلسطين على ما بذل

مريم أبو دحروج مدير المكتبة المركزية في جامعة  /ألستاذةاشكر أو  ة،دراسهذه ال
 .، وأشكر الدكتور فرج األغا الذي تفضل بتدقيق الدراسة لغويافلسطين

 الباحث

 أحمد محمد ضاهر
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 ملخص الدراسة

قبل عالقة تكاملية دائرية، والسيما حينما ت تعد وسائل اإلعالم ذات أهمية في النظام السياسي وتربطها به
 الدولة على حدث ما يشغل الرأي العام.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور اإلعالم الفلسطيني في تدعيم الجهود الدبلوماسية، وذلك من خالل 
لفلسطينية اوجهة نظر النخبة اإلعالمية الفلسطينية، حيث ناقشت الدراسة التطور التاريخي لفكرة الدولة 

في المرحلتين: الحديثة والمعاصرة من خالل استعراض المواقف ورصد األحداث، إلى جانب التعرف على 
مفهوم اإلعالم الفلسطيني ومكوناته وانعكاساته على المجتمع، وكذلك اإلشارة إلى عالقة النظام السياسي 

 بالنظام اإلعالمي.

مع  ينجهوصفي التحليلي؛ وذلك لتناسق المنلى المنهج الاستخدم الباحث المنهج التاريخي، باإلضافة إ
 ودالجه في تدعيم الفلسطيني موضوع الدراسة، ولضمان الوصول إلى نتائج متعمقة لدور اإلعالم

فة الفلسطينية، كما استخدم الباحث صحي اإلعالمية النخبة نظر وجهة من بالدولة لالعتراف الدبلوماسية
 هدف المنشود.االستبانة؛ وصوال لتحقيق ال

ماسية الدبلو  الجهود دعم الفلسطيني اإلعالم وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها: أن
ثارة وتوجيه الدبلوماسية، الجهود وقائع نقل خالل من هذا الدعم وتمثل  شخصيات ةواستضاف العام، الرأي وا 
 بشكل أثرت دق وموضوعات قضايا هناك أن، و بالدولة باالعتراف المتعلقة القضايا لشرح وقانونية سياسية
 البيت والجغرافي في السياسي االنقسام في: القضايا هذه وتمثلت الدبلوماسية، الجهود على سلبي

نية، والضغط الفلسطي الشؤون  في الخارجي والتنصل والتدخل العربي، والضعف الجدية وعدم الفلسطيني،
 .ائيليةاإلسر  الفلسطينية المفاوضات وتعثر اإلسرائيلية، ءاتواالعتدا على السلطة الفلسطينية،

 الجهود فعيلوت الفلسطينية، الجاليات وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات كان أهمها: ضرورة تفعيل
سطينية، الفل القضية مع التضامنية والفعاليات األنشطة خالل من وذلك العالم، دول جميع في اإلعالمية
طالق الفلسطيني، االنقسام إنهاء ضرورة على الجاد والعمل  ،العالم العطإل العربية بغير ناطقة قنوات وا 

ة على اإلسرائيلي واالنتهاكات ،في فلسطين المحتلة حداثاأل على مجريات وأروبا على وجه الخصوص
 اكاتاالنته تجاه موقف إحراج أوروبا والدول المساندة لالحتالل اإلسرائيلي، أخذ بغية كافة األصعدة،

 .اإلسرائيلية، وتعبئة الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية
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Abstract  

The study aimed at exploring the Palestinian media's role in supporting the 
diplomatic efforts of state recognition from the Palestinian elite media's 
perspective. The study discussed the historical development of the idea of a 
Palestinian state in two phases; the modern and contemporary through 
demonstrating the events and incidents as well as exploring the Palestinian 
media concept, components, and reflection on society, and pointing to the 
relationship between the political and informational systems.   

The scholar used the historical and analytical descriptive approaches as they 
highly become the topic of this study for getting profound results. Besides, the 
questionnaire was the tool of collecting data.   

The study came to some results, the most important are: 

 The Palestinian media supports the diplomatic efforts through covering news 
and proceedings, provoking and directing the public opinion, hosting political 
and legal characters to interpret the issues related to state recognition. 

 Some issues affect the diplomatic efforts negatively like the Palestinian 
political and geographical division, unseriousness, Arab weakness, disavowal 
and external interference in the Palestinian affairs, exerting pressure on the 
Palestinian Authority, the Israeli aggressions, and the Israeli-Palestinian 
stalled negotiations.    

Finally the study recommends the following: 

 Necessity of activating the role of the Palestinian communities as well as the 
informational efforts around the world through activities in solidarity with the 
Palestinian case.  

 Necessity of reunifying the Palestinian body. 
Launch of non-Arabic tongue channels to convey the Palestinian incidents 
and Israeli aggressions to the world for embarrassing Europe and the 
countries that take the Israeli side and for mobilizing public opinion for the 
sake of the Palestinian case against the Israeli aggressions.         
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 مقدمة

، دورا  ، أو إلكترونيةمكتوبة، أو بصرية، أو سمعيةبوسائله المختلفة، سواء كانت  اإلعالم يؤدي
حداث و تثقيف وتوعية الفرد رئيسيا  في  توى الفرد والجماعة، على مس ه،في بعض سلوكياتنسبي تغيير ا 

 .وفي كافة المجاالت وعلى المستوى الشعبي،

إلى تحقيقه، وهو تنمية وتطوير  دائما   أصحاب هدف يسعون هم ي اإلعالمفي الحقل  العاملينو 
خبارهم بمجريات األمور، ومساعدتهم في  أوقات فراغهم من خالل تكوين اإلفادة من أفراد المجتمع وا 

ت هو انعكاس طبيعي لتوجهات وتطلعات مؤسسا اإلعالمكما إن والتسلية،  ،والترفيه ،المواقف، واآلراء
 وتماسكه. المجتمع، وعامل مهم في زيادة الترابط االجتماعي

لوصول القرار وصناعه ا متخذويستطيع من خالله أكثر قوة  ا  سالح الحالي في الوقت اإلعالم ويعد
ام ؛ من أجل تحقيق أهدافهم وتشكيل الرأي العأو خارجيا   كان داخليا   إلى ما يرنون ويصبون إليه سواء  

لربيع اما اصطلح على تسميته "وحشد الجماهير حول موقف معين، والشواهد على ذلك كثيرة، وأقربها 
 (10: 0202، أبو شنبفيه )، واألحداث الجارية "العربي

مكانيات أن أهم وسائل التأثير في السياسة الخارجية ألي دولة هي ها سيادتها، وقوتها العسكرية، وا 
ي المؤثر في العالقات الدولية، وكل ذلك يوظف في خدمة اإلعالماالقتصادية، يضاف إليها سالحها 

 (.3: 0200، الفعل السياسي الخارجي المعبر عنه في الدبلوماسية الناجحة )الهاشمي

ية العادلة يحاول طرح القضية الفلسطين؛ إلمكانياتا ةالفلسطيني بوسائله المختلفة المحدود اإلعالمو  
في المحافل الدولية، والداخلية وتسليط الضوء على الجهود الدبلوماسية الفلسطينية، حيث دأبت القيادة 

تماشى مع وهو استحقاق طبيعي ي ،العتراف بالدولةلكسب وتحقيق ا بذل كافة الجهود علىالفلسطينية 
بين منظمة التحرير  0113سبتمبر  03سلو التي عقدت بتاريخ و اتفاقية أة و"االتفاقيات الدولية الموقع
سرائيل، والتي من بنودها طرح الملف النهائي للقضية الفلسطينية بعد خمس إالفلسطينية وحكومة 

 .(5: 0200ت،دائرة شؤون المفاوضا الفلسطنية، )منظمة التحرير" سنوات من توقيع االتفاقية
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الفلسطيني في دعم الجهود الدبلوماسية؛ لالعتراف  اإلعالمناول الباحث دور توفي هذه الدراسة 
الفلسطيني في دعم الجهود الدبلوماسية لالعتراف  اإلعالمدور بالدولة الفلسطينية تحت عنوان 

 .ية الفلسطينيةاإلعالممن وجهة نظر النخبة بالدولة 

 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها 
ة في تدعيم جهود القيادة الفلسطيني اإلعالمتتحدد مشكلة الدراسة في التعرف على دور وسائل 

توى الكفاءة تقييم مسو ية الفلسطينية القادرة والفاعلة، اإلعالملالعتراف بالدولة من وجهة نظر النخبة 
دارة العمل وتوجيه، اإلدارية في تخطيط وتنظيم  لى حجم ف عي الفلسطيني بغرض الوقو اإلعالموا 

ليات آ المساهمة في اقتراحومن ثم  ،يةاإلعالموأوجه القصور في أداء الوسائل  ،اإلنجازات واإلخفاقات
 وتتحدد مشكلة الدراسة في التالي:ية اإلعالموالتحسين المستقبلي ألداء الوسائل  ،التطوير

 :التالي التساؤل الرئيسي

بة من وجهة نظر النخالفلسطيني في تدعيم الجهود الدبلوماسية لالعتراف بالدولة  اإلعالمما دور 
 ؟ية الفلسطينيةاإلعالم

 التساؤالت التالية:العديد من ل الرئيسي ؤتاوينبثق عن الس

 نظر جهةو  من الدبلوماسية الجهود لدعم الفلسطيني اإلعالم في المستخدمة واألساليب الوسائل ما .0
 الدراسة؟ عينة أفراد

 لدراسة؟ا عينة أفراد نظر وجهة من الفلسطيني اإلعالم يتناولها التي والموضوعات القضايا ما .0
 الدراسة؟ عينة أفراد نظر وجهة من الدبلوماسية الجهود على الفلسطيني اإلعالم وانعكاسات أثر ما .3
 نظر وجهة من لةبالدو  باالعتراف يتعلق فيما الفلسطينية اإلعالم وسائلأفراد العينة ألداء  تقييم ما .4

 الدراسة؟ عينة أفراد
 ه؟ومؤسسات الفلسطيني اإلعالمب للنهوض الفلسطينية يةاإلعالم النخبة مقترحات هي ما .5

 المشكلة على االستدالل: 

 يتعلق مافي الدبلوماسية الجهود على لالطالع الفلسطينية اإلعالم لوسائل الباحث متابعة خالل من
 المختلفة ميةاإلعال الوسائل لدى فاعال   ودورا   كبيرة أهمية الباحث وجد الفلسطينية بالدولة باالعتراف

 إلعالميةا التغطية خالل من وذلك الفلسطيني الشارع وتحريك الفلسطينية القيادة ومساندة دعم في
 رافاالعت قضية في اإلعالم دور توضيح لزاما كان الصدد هذا وفي والمستجدات، االحداث ومواكبة
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 وأهم تعزيها،ل الفلسطيني اإلعالم حققها التي اإلنجازات أهم على للوقوف الفلسطينية بالدولة الدول
 .والتوصيات النتائج خالل من لتصحيحها اإلخفاقات

 :أهداف الدراسة 
 الدراسة إلى ما يلي: هتهدف هذ

 من بالدولة رافباالعت يتعلق فيما الدبلوماسية، الجهود تدعيم في الفلسطيني اإلعالم دور التعرف على 
 ية الفلسطينية.اإلعالمالنخبة  نظر وجهة

 نظر وجهة من الدبلوماسية الجهود لدعم الفلسطيني اإلعالم في المستخدمة واألساليب الوسائل تبيان 
 الدراسة. عينة أفراد

 الدراسة. ينةع أفراد نظر وجهة من الفلسطيني اإلعالم يتناولها التي والموضوعات القضايا التعرف على 

 الدراسة. ينةع أفراد نظر وجهة من الدبلوماسية الجهود على الفلسطيني اإلعالم وانعكاسات أثر توضيح 

 أفراد نظر جهةو  من بالدولة باالعتراف يتعلق فيما الفلسطينية اإلعالم وسائلأفراد العينة ألداء  تقييم 
 الدراسة. عينة

 ومؤسساته. الفلسطيني اإلعالمب للنهوض الفلسطينية يةاإلعالم النخبة مقترحات تبيان 

 :فروض الدراسة 
 التالية: يةبناء على االهداف السابقة يمكن وضع الفروض

 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  يوجد ال (α≤0.05 )عينة أفراد تقديرات متوسط بين 
 النوع،: )يراتلمتغ تعزى  بالدولة باالعتراف يتعلق فيما الفلسطينية اإلعالم وسائل تقييم حول الدراسة
 (.الحزبي والتوجه االنتماء العمل، طبيعة المهنة، مكان السكن، مكان العلمي، المؤهل العمر،

 :أهمية الدراسة 
 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

 الـوطني وعالمشـر  علـى في تدعيم الجهود الدبلوماسية وأثر ذلك الفلسطيني اإلعالم دور علـى الوقـوف 
ي، إلعالماالعالقة الوثيقة بين النظام  مـدى لمعرفـة جديـدة، علميـة رؤيـة يضـيف أن يمكـن الفلسـطيني،

 والنظام السياسي.
 همية ي، والقيادة الفلسطينية، باالنتباه واليقظة ألاإلعالمفي الحقل  العاملين تثير هذه الدراسة اهتمام

 السياسية الخارجية والعمل الدبلوماسي. مجال في كثير من المواقف، وخاصة في اإلعالمودور 
  م نشاطا  ي الفلسطيني فيزيدهاإلعالميستفيد من هذه الدراسة رجال السياسة، والعاملون في الحقل قد

 وحماسا  خدمة لقضيتهم.
 فاقا  جديدة ؛ فتح آل ارئ الباحثين وتضيف معلومة جديدة للق لدى المعرفة إثراء هذه الدراسة على تعمل

 .للبحث العلمي في موضوعات أخرى ذات عالقة
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  وخاصة في القضية الفلسطينية التي تحتاج إلى منابر إعالمية متعددة، اإلعالمتوجيه االهتمام لدور ،
 وبلغاٍت تصل إلى جميع العالم وخاصة األوروبي منهم.

 اعات ي القطالساحات ف من وغيرها فلسطين في يةاإلعالم، والنخب السياسيين والقادة القرار صناع يهم
 المخلفة.

 حدود الدراسة:
 :هود الفلسطيني في تدعيم الج اإلعالمهذه الدراسة على تناول دور وسائل  تقتصر ا الحد الموضوعي

 ية الفلسطينية.اإلعالمالدبلوماسية لالعتراف بالدولة من وجهة نظر النخبة 
 :هود ضع تصور لحجم جلو ية الفلسطينية اإلعالمهذه الدراسة على النخبة  تقتصر ا الحد البشري

الفلسطينية في تدعيم الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل القيادة الفلسطينية من أجل  اإلعالموسائل 
 .االعتراف بدولة فلسطين

 :طاع غزة.ية الفلسطينية في محافظات قاإلعالماقتصرت الدراسة على النخبة  الحد المكاني 
 :م0200ية لعام نمز خالل الفترة ال الحد الزماني. 
 :مصطلحات الدراسة 

 لسطينية تجاه القضية الفوتوظيفها واالتصال،  اإلعالمهو "استثمار كافة وسائل الفلسطيني:  اإلعالم
ودعمها على المستويات الفلسطينية، والعربية والدولية، بما يحقق الضغط المتواصل، والمنظم على 

نها قف والقرارات والتي من شأاالقيادات الفاعلة وصناع القرار في مختلف إرجاء المعمورة التخاذ المو 
أن تجعل من القضية الفلسطينية محورا  دائما  الهتمام المجتمع الدولي، وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني؛ 

قامة دولته المستق ، طني" )أبو شنبلة على ترابه الو لتحقيق أهدافه الوطنية في الحرية وتقرير المصير وا 
0204 :03) 

  :ثمة تعريفات متعددة للدبلوماسية لدى روادها ومفكريها وكتابها فمنهم من نظر للدبلوماسية الدبلوماسية
ينظر  وهناك من ،على أنها عملية تفاوضية فعرفها بـــــ "إدارة العالقات الدولية عن طريق التفاوض"

إليها بأنها "استخدام شخصيات متعددة؛ إلدارة العالقات بين الحكومات" ومنهم من يرى أن الدبلوماسية 
من خالل ذكائه وحنكته،  وعالقاته  -أي بمثابة الدرع الواقي لدولته-خط الدفاع األول للدولة  هي

افها في ل به الدولة تحقيق أهدتعريف آخر للدبلوماسية بأنها "الفن والعلم الذي تحاو وهناك الدولية، و 
 ( 01: 0111 )شلبي، .السياسية الخارجية، وتفادي الصراع المسلح"

  :وهنا يقصد الباحث من الجهود الدبلوماسية في الدراسة أي التعريف اإلجرائي للجهود الدبلوماسية
مسلوبة من قبل لالطريقة التي اتبعتها منظمة التحرير الفلسطينية؛ من أجل نيل الحقوق الفلسطينية ا



5 
 

العتراف بالدولة  لالمحتل اإلسرائيلي بالطرق السلمية "الدبلوماسية" المشروعة وفق القانون الدولي وصوال  
 الفلسطينية.

  :إن "تعددت التعريفات التي نسبت إلى الدولة وذلك لتعدد كت ابها ومفكريها، حيث كتب هيجل الدولة
بأنها "تنظيم اجتماعي اصطناعي؛  يرى  خرآو األرض" الدولة هي الفكرة المقدسة التي تعيش فوق 

 .(05 :0204، لتوفير حياه كريمة للفرد في مجتمع ما" )العوري 
  ة الفلسطينية ياإلعالموهنا يقصد الباحث في النخبة  ية الفلسطينية:اإلعالمالتعريف االجرائي للنخبة

رؤساء تحرير، ومدراء مؤسسات ي الفلسطيني من اإلعالمهم النخب الفاعلين والعاملين في الحقل 
 وتكوين لعام،ا الرأي في التأثير على القدرة وكتاب، والذين لهم ،أكاديميينإعالمية، وناطقين إعالميين و 

 .ومشاركاتهم وظيفتهم طبيعة بحكم، المجتمع وثقافة قيم
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 :الدراسات السابقة 
 :اإلعالمتناولت  التي أوال : الدراسات
ي ففي كثير من المجاالت والمواقف، سواء  اإلعالممن الدراسات التي توضح دور  عددا  وجد الباحث 

 وذلك على النحو التالي: سياسيةو تنموية، و ، مجاالت مجتمعية
 نيةاإللكترو  المواقع على الفلسطينية السياسية النخبة ( بعنوان: "اعتماد1082ة، دراسة )أبو قوط .8

 راسة إلىالداإلسرائيلية دراسة ميدانية" وهدفت -الفلسطينية المفاوضات عن المعلومات في اكتساب
 المعلومات ساباكت في اإللكترونية المواقع على الفلسطينية السياسية اعتماد النخبة حجمالتعرف على 

أحد  بارها، باعتومدى متابعتهم لكل المواقع ،ميدانية دراسة اإلسرائيلية-الفلسطينية المفاوضات عن
ة الدراسة ان غالبية النخب السياسي وخلصتي اإلعالمالباحث منهج المسح  واستخدموسائل إعالمية، ال

تعتمد  ية التياإلعالمتتابع المواقع االلكترونية لكسب المعلومات وجاءت المواقع في مقدمة الوسائل 
دأ الموضوعية تعزيز مبالدراسة بضرورة تطوير أداء المواقع اإللكترونية و  واوصتعليها النخب السياسية 

ية إلعالماي الرسمي وينظم السياسة اإلعالمفيها، وتشكيل مجلس أعلى لإلعالم الفلسطيني يمثل القطاع 
 الفلسطينية.

األداء المهني لقناة األقصى الفضائية في ضوء آراء النخبة " بعنوان:، (1083)اشتيوي،  دراسة .0
ية ، والمسؤولاألقصىلفضائية المهني  األداء ةعرفمالدراسة إلى ية الفلسطينية" وهدفت اإلعالم

الباحث  دمواستخ ،، وتوجيهوتنظيم ،تخطيط من اإلعالمي العملتقييم مستوى و االجتماعية واألخالقية، 
ى، ية لقناة األقصاإلعالمالدراسة إلى وجود أداء مهني في التغطية  وخلصت ،المنهج الوصفي الكمي

ومتابعة برامجها من قبل النخبة اإلعالمية  ،دةمن المشاهئية األقصى بنسبة عالية وتحظى فضا
ة إدارية ألداء القناة ويتمثل ذلك في "اإلعداد، والتقديم، واإلخراج" ، وجود كفاء%10.0بلغت  ،الفلسطينية
إلى  الحدث نقلالدراسة الفضائيات اإلسالمية الفلسطينية أن تأخذ منحى أكثر استقاللية في  وأوصت

ي اإلسالمي بين القنوات، واستخدام لغة متوازنة غير اإلعالمجمهور المشاهدين، وتوحيد المصطلح 
 .ية لجميع القضايااإلعالممتحيزة في عرض األحداث، واالبتعاد عن الحزبية في التغطية 

 ميةالنخبة األكادي اتجاهات تشكيل في اإلعالم ( بعنوان: "دور1083دراسة )الصوفي، والبريهي،  .3
 اإلعالم وسائل دور معرفة إلى الدراسة هدفتو ،ميدانيـة دراسـة "العربي الربيع"نحو  اليمن في العربية

 بـثورات ميا  إعال هاصطلح على تسميت ما نحو اليمن العربية في األكاديمية النخبة اتجاهات وتكوين في
 الثورات، يامق مبررات نحو واتجاهاتها ،التحركات صدق النخبة نحو هذه اتجاهات " لمعرفةالعربي الربيع"
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 استخدمو فيهافي  اإلعالمودور  ،العربية الحكومات واتجاهاتها نحو الثورات، محركات نحو واتجاهاتها

مجموع عينة  من (%13.3) أن كان أهما: بنتائج الدراسة وخلصتالمنهج الوصفي التحليلي  الباحثان
 اهتماما   يظهرون  منهم (%02.3)و وتطوراتها، "العربي الربيع" تحركات أخبار بمتابعة يهتمون الداراسة 
 بترتي في مصدر اإلخبارية كأهم الفضائية القنوات وظهرت ال يولون إهتمام، (%5.5)و متوسطا ،
 الربيع" اتتحرك عن والمعلومات األخبار خالله من عينة الدراسة، وتأخذ تتابعها التي الصحفية المصادر
المخاطر  ةهالعربي لمواج اإلعالماستراتيجية للنهوض ب برامجبضرورة اإلسراع بوضع  وأوصت "،العربي

 .الحاليةالتحديات و 
"األطر الخبرية لقضية الدولة الفلسطينية في مواقع الفضائيات  بعنوان:، (1083 دراسة )عليان، .4

ية المستخدمة ل األطر الخبر إلى رصد ومتابعة وتحلي الدراسة وهدفت، األجنبية اإللكترونية باللغة العربية"
في مواقع الفضائيات األجنبية باللغة العربية حول قضية الطلب الفلسطيني؛ للحصول على عضوية األمم 

العتراف ة طلب ابقضي ذات االهتمامالصحفية الخبرية  للموادالباحثة المسح الشامل  واعتمدتالمتحدة، 
 لحرةوقع فضائية بي بي سي عربي، وموقع فضائية اموقع فضائية روسيا اليوم، وم مبدولة فلسطين؛ وه

الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها االهتمام الكبير من جانب موقع فضائية روسيا اليوم  وخلصت
 ،بقضية طلب فلسطين عضوية األمم المتحدة مقارنة مع فضائية بي بي سي عربي وفضائية الحرة

الدراسة إبداء المزيد من االهتمام بالقضية الفلسطينية، وتغطية تطوراتها بما يتناسب مع حجم  وأوصت
القضية الفلسطينية لدي الجمهور العربي، وزيادة االهتمام باستخدام الوسائط  تحظاهاالهتمام التي 

 المتعددة؛ لتدعيم النصوص الصحفية لجذب الجمهور لهذه المواقع.
 طلبة لدى السياسي الوعي تشكيل في الفلسطينية الفضائيات دور : "بعنوان( 1084ماد، دراسة )ح .5

 لجامعاتا طلبة تعرض بين العالقة التعرف على طبيعة إلى الدراسةالفلسطينية"، هدفت  الجامعات
 القنوات نوع معرفةل ةالعالق هذه وتحليل ،ةالسياسي والمعرفة اإلدراك وتكوين ،الفضائية للقنوات الفلسطينية
اسة إلى مجموعة الدر  وخلصت، التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدمو  ،ى الطلبةلد المحببة الفضائية

 ،امعةجال طلبة اهتمام أساسيات، وأولويات من الداخلية السياسية النواحي من النتائج كان أهمها: إن
 ضمن  لسطينيةالف المصالحة ملفهو الترتيب األول  أن، و العالمية وثالثهما ،بهم المحيطة القضايا وثانيها

 اتبو لر ا قضية جاءت والترتيب الثاني، المحلية السياسية القضايا ملف من الدراسة عينة اهتمامات
صرية( المكتوبة، والسميعة، والب) الفلسطينية اإلعالم وسائل اهتمام ضرورةالدراسة، ب وأوصت، الشهري 
 عوامل اليببأس وارشادهم ،لطلبة الجامعات السياسية والمعرفة ،السياسية المشاركة بقضية كبرأبشكل 
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مختلف  قدمهت فيما والمصداقية اإلقبال يزيد وبما والمعالجة ،التغطية في والصراحة والحيادية، التأثير
 .الوسائل االعالمية

"اعتماد الجالية المصرية بليبيا على القنوات الفضائية المصرية في  :بعنوان( 1084دراسة )الوزان،  .6
الدراسة إلى معرفة مدى اعتماد الجالية هدفت  ،لسياسية الجارية دراسة ميدانية"متابعة األحداث ا

الباحث  استخدمو المصرية بليبيا على القنوات الفضائية المصرية في متابعة األحداث السياسية الجارية، 
من  (%11.4)الدراسة إلى أن نسبة مشاهدة الفضائيات المصرية كانت وخلصت  ،منهج المسح بالعينة

 أوصتو بالخارج،  القاطنين، مما يعني أن مشاهدتها عالية في الخارج من قبل المصريين الدراسةعينة 
 رية،بالدولة المصن بالخارج؛ لربط المواط القاطنينالدراسة بوضع برامج خاصة للجاليات المصرية 

ي ف القاطنةليات المصرية على كل مجريات األمور، وكذلك إنشاء موقع إخباري خاص للجا واطالعه
 مجمل األحداث السياسية. لديهيكون ل ؛ليبيا

"دور اإلذاعة والتلفاز األردني في التنمية السياسية دراسة تحليلية : بعنوان (1084)العويمر، دراسة .1
الدراسة إلى بحث دور اإلذاعة والتلفاز األردني في تعزيز التنمية السياسية للمواطن  هدفتو  ،ميدانية "
ة السياسية الدراسة، إلى تدني مستوى الثقاف وتوصلتالباحث المنهج الوصفي التحليلي،  واستخدماألردني، 

 واإللتحاق مانيةلر الب، وكذلك في االنتخابات السياسيوالتفاعل في المشاركة  وتدنيلدى المواطن األردني، 
وما بواجبهما لم يق سواء المرئية، أو المسموعة،األردنية  اإلعالموتبين كذلك أن وسائل ، حزاب السياسيةباأل

، ذاعة والتلفزيون اإلعبر  السياسية، التثقيفية في النواحي البرامج زيادةحيث لم يتم  الوجه المطلوب،على 
شرات ن ومجملها، جدا  األردنية محدودة  المرئية والمسموعة الوسائلفالبرامج السياسية المعروضة عبر 

لبرامج السياسية با كبيراالهتمام وبشكل بزيادة الدراسة  وأوصت، التحليلو  االستفاضة، إخبارية ينقصها
 التنمية السياسية لدي المواطن االردني.و  التثقيف، لتحقيق

االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطيني دور شبكات التواصل : "بعنوان (1081)عابد،  دارسة .5
كل  انت قد غز نتر اعتبر الباحث أن اإل حيث ،نحو التغيير االجتماعي والسياسي دراسة وصفية تحليلية"

مرافق الحياة األسرية واالجتماعية، مما ساعد في تغير توجهاته، وأشار إلى أن ظهور هذه الشبكات قد 
المجتمع الفلسطيني، وطرح قضايا ذات اهتمام عام، مثل القضايا ساهم في تشكيل الرأي العام لدي 

 الرأي إمالء في االجتماعي التواصل مواقع الدراسة إلى معرفة دور هدفت االجتماعية والسياسية، حيث
تحليلي؛ الباحث المنهج الوصفي ال استخدمو االجتماعيالسياسي، و  التغييرإحداث  نحو الفلسطيني العام

عبر  ماعيالتواصل االجت مواقعإلى أن أكثر  وخلص الباحثلمعرفة تأثيرها على الرأي العام الفلسطيني، 
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، وأن ساعات وبشكل يومي ثالث البيتاستخداما  هو البريد اإللكتروني، ويتم ذلك في  الشبكة العنكوتية
الرأي  إمالءي ف المواقععلى دور تلك  ير كل من السكن، والجنسوال يوجد تأثالثقة فيها متوسط،  تحقيق
 .الدراسة بضرورة وجود رقابة دقيقة على شبكات التواصل االجتماعي وصتوأجتماعيا ، وسياسيا  االعام 

دور الفضائيات الفلسطينية في تعزيز الوعي السياسي لدى طلبة : "بعنوان (1088)أبو جزر، دراسة .1
ز الوعي الفلسطينية في تعزي القنوات الفضائيةالدراسة إلى معرفة دور  هدفت ،غزة"الجامعات في قطاع 

 غزة، وقد خصص الباحث قناتي األقصى، وفلسطين، محافظاتالسياسي لدى فئة الطلبة الجامعيين في 
( من المبحوثين %60.1وجود ) إلىالدراسة  وخلصتالباحث المنهج الوصفي التحليلي،  واستخدم

( يشاهدون قناة فلسطين الفضائية، %31.10مشاهدة قناة األقصى الفضائية بينما ) يحرصون على
يتين؛ لوجود الفضائ كل منوكشفت الدراسة أن كافة المبحوثين يشاهدون البرامج السياسية، واألخبار في 

الدراسة  صتأو و اعتقاد لدى المبحوثين أن القناتين تشكالن عامال  رئيسيا  وهاما  في تشكيل وعيهم السياسي 
إلى تجنب تركيز الفضائيتين على ما يعكر صفو الوحدة الوطنية، من خالل استخدام المفردات الدالة 

 على ذلك.
الحزبي الفلسطيني وأثره على المشروع الوطني  اإلعالم: "بعنوان (1088 ،دراسة )سلطان .02

ث تمحورت والسياسة، حي اإلعالمتعد هذه الدراسة حلقة من حلقات الوصل بين حلقتي  حيث ،الفلسطيني"
على المشروع الوطني الفلسطيني بالتطبيق على النخبة  وتأثيرهالحزبي الفلسطيني،  اإلعالمحول 

الحزبي على المشروع الوطني  اإلعالمالتعرف على درجة تأثير  الدراسة إلى تهدفو الفلسطينية؛ 
ي؛ لخدمة الماإلعسياسي، أو على المستوى الفلسطيني والدور الكبير المنوط به، سواء على المستوى ال

ائج الدراسة بمجموعة من النت خرجتو الباحثة المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت المشروع الوطني،
ة تؤثر ية الحزبياإلعالممن النخبة الفلسطينية من عينة الدراسة يرون أن المناكفات  %15كان أبرزها أن 

ية أثر اإلعالممنهم يرون أن االنتماء الحزبي للوسيلة  %55أن سلبا  على وحدة الهدف الفلسطيني، و 
الحزبي يهتم برأي الحزب، وخدمة أهدافه  اإلعالممنهم يرون أن  %52ية، وأن اإلعالمعلى سياستها 

الدراسة بضرورة التركيز على تبني خطاب إعالمي  وأوصتعلى حساب الرأي اآلخر والمصلحة الوطنية، 
ح الحوار والتعددية والوطنية، ويعمل على إنهاء االنقسام الفلسطيني، من خالل حزبي مسؤول يتحلى برو 

خطة إعالمية وطنية موحدة، والتركيز على بناء نظام إعالمي فلسطيني قادر على االستجابة لمتطلبات 
 الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
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 باتطال لدي الوطنية الوحدة تعزيز في الفلسطيني اإلعالم ( بعنوان: "دور1088دراسة )طالب،  .00
ز الوعي الفلسطيني في تعزي اإلعالمالدراسة إلى معرفة دور غزة" وهدفت  قطاع في الجامعات الفلسطينية

لمسح الباحث منهج ا واستخدملمفهوم الوحدة الوطنية لدى طالبات الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة 
 تابعأن عينة الدراسة ت موعة من النتائج كان أهمها:سة بمجالدراوخرجت  بالعينة للوصول الى النتائج،

 لساحةا علي تحدث التي للتطورات الطالبات متابعة إلي يشير ما وهو الفلسطينية، اإلعالم وسائل
 غير الفلسطينية ماإلعال وسائل ترى أن الدراسة الفلسطينية، وأن عينة بالقضية يتعلق فيما أو الفلسطينية،

 عطيت التي التفاعلية للبرامج الوقت مساحة بزيادة وأوصت، %62الوطنية بنسبة  الوحدة تعزيز علي قادرة
 من ستخدامهاا منع أجل من البرامج هذه علي الرقابة والضغط رأيهـم وزيادة عن للتعبير الفرصة الجماهير

 .مشبوهة ألهداف وحماس فتح من كل صورة ومحاولي تشويه الفتنة مثيري  قبل
المحلية المسموعة والمرئية في التنشئة  اإلعالمبعنوان: "دور وسائل  (1080، )أبوهربيد دراسة .00

امت لتعرف على طبيعة الدور الذي قإلى االدراسة،  هدفت ،السياسية للشباب الفلسطيني في قطاع غزة"
لى عالفلسطيني في التنشئة السياسية للشباب الفلسطيني، ومدى تأثير هذه التنشئة  اإلعالمبه وسائل 

 توصلتو المنهجين: الوصفي التحليلي والتاريخي،  مستخدمةية، اإلعالمطبيعة االنتماء المرئي للوسيلة 
ت بدل بدور سالفلسطيني لم تقم بالدور المنوط بها في التنشئة السياسية، وا اإلعالمالدراسة إلى أن وسائل 

التعبئة الفكرية، بما يخدم مصلحة الحزب السياسي التابعة له، األمر الذي أدى إلى مزيد من التعصب 
ياغة ال تلتزم الحيادية، والموضوعية في ص اإلعالمالحزبي، وتراجع في مفهوم الوحدة الوطنية، وأن وسائل 

امج، الحيادية والموضوعية في جميع البر  ماإلعالالدراسة، بضرورة التزام وسائل  وأوصت، الخبر وتحليله
 مع تخصيص مساحات إعالمية تعمل على التعبئة السياسية, 

الفلسطينية وأثرها في االنقسام السياسي  اإلعالموسائل “: بعنوان( 1080 )طومان، دارسة .03
الدراسة إلى التعرف على وهدفت  ،دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعات غزة" 1006-1000
وصف  الدراسة على واعتمدت الفلسطيني في االنقسام السياسي داخل البيت الفلسطيني، اإلعالمأثر 

وقياس  ،لمعرفة رأي طلبة الجامعات ،االستبيان صحيفة استخداموتحليل المعلومات والبيانات من خالل 
 إلعالماعن الدارسة تميز وسائل  ونتجالفلسطيني خالل وبعد فترة االنقسام،  اإلعالممدى ثقتهم بدور 

لفلسطينية بعد االنتخابات التشريعية ا موضوعيتهاوالتخلي عن  ،الفلسطيني بالطابع الحزبي منذ والدتها
لية جاوكذلك ارت ،مهد لحالة االنقسام ،الفلسطيني إلى إعالم دعائي اإلعالموتحولت وسائل  ،م0226عام 

 ضاعف من شعلة الخالف وانقسام المجتمع الذيي الواعي اإلعالمالفلسطيني والبعد عن التخطيط  اإلعالم
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 ،الحزبي ياإلعالمووقف الخطاب  ،يةاإلعالمااللتزام بالمهنية والموضوعية  ،الدراسة وأوصت الفلسطيني،
 ياسية.وبالثقافة الس ،لوطنيوألحق الضرر بالمشروع ا ،خطابا فئويا زاد من تأجيج الصراع باعتباره

في تشكيل الوعي االجتماعي  اإلعالم"دور وسائل  :بعنوان( 1080مهدي، و دراسة )حلس،  .04
لدراسة ا وهدفت "بغزة لدى الشباب الفلسطيني "دراسة ميدانية على عينة من كلية اآلداب جامعة االزهر

ير ذلك ومدى تأث في تشكيل الوعي االجتماعي لدي الشباب الفلسطيني اإلعالمإلى معرفة دور وسائل 
، ومحاولة الكشف عن أشكال الوعي، ومدى تعرض الشباب للوسائل اإلعالمية وثينعلى ثقافة المبح

المرئية، وعالقتها في بلورة مستوى المعرفتهم، ووعيهم بالقضايا المجتمعية، ومعرفة أهم المواد 
االجتماعي،  منهج المسح انالباحث واستخدم بل عليها الشباب الجامعي الفلسطيني،والموضوعاات التي يق

أن هناك تأثير لوسائل االعالم في تشكيل الوعي االجتماعي  أهمها:كان  النتائجالدراسة بعدد من  وخرجت
وأن تعدد وسائل اإلعالم يزيد من فرصة الوعي االجتماعي لدى الشباب الفلسطيني، لدى عينة الدراسة، 

 ،الهادفة ية غيراإلعالموضع آليات واستراتيجيات عملية لمواجهة طوفان المادة بضرورة  الدراسة وأوصت
والعمل على تحقيق االشباع السياسي والثقافي  ،والتي تستهدف قيم ومفاهيم المجتمع الفلسطيني

 الجتماعي والتربوي.وا
دور القنوات الفضائية الكويتية الخاصة في تشكيل الرأي : "بعنوان (1080)الفضلي،  دراسة .05

على التعرف على دور القنوات الفضائية الكويتية الخاصة  الدراسةالسياسي للمواطن الكويتي" وهدفت 
في تشكيل الرأي السياسي للمواطن الكويتي نحو قضاياه المحلية، ومدى معرفة الجمهور الكويتي لقدرة 

 حاجياته ومن ثم تكوين أرائه السياسية نحو القضايا المحلية، إلمالءهذه القنوات في تحصيل المعلومات؛ 
ث المنهج الباح استخدمإلى معرفة مدى ارتباط أجندة القنوات الفضائية، بالجمهور،  وكذلك هدف الباحث

تمد إلى العديد من النتائج أهمها: أن المواطن الكويتي يع وتوصلالوصفي التحليلي للوصول إلى النتائج، 
ير مثل حل بعلى القنوات الفضائية المفضلة لديه إلشباع رغباته وتزيد المتابعة عند وجود حدث سياسي ك

مجلس األمة، أو إجراء االنتخابات، أو أثناء االستجوابات، في أكثر منها في األوقات العادية، وكذلك 
 ،لعبت القنوات الفضائية دورا مهما وكبيرا في تشكيل الرأي السياسي للمواطن الكويتي حول القضايا المحلية

لكي  ،وم بتوعية المواطن نحو القضايا المحليةالدراسة القنوات الفضائية الكويتية الخاصة أن تق وأوصت
هور بناء  على توفر المعلومات والقيام بإرسال رسائل تثقيفية للجم ةمحليالحدث األمعارضة ، أو يبدي تأييده

تتضمن مواد الدستور لكي يعرف المواطن حقوقه التي كفلها الدستور وواجباته التي فرضها عليه، واالنفتاح 
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لسياسي المعارض، لتعطي هذه القناه انطباعا لدى مشاهديها بأنها قناة ذات توجه أكثر على الرأي ا
 ديمقراطي.

دور التلفزيون األردني في توعية الشباب أثناء االنتخابات : "بعنوان (1001)عريقات،  دراسة .06
هدفت الدراسة إلى معرفة دور التلفزيون األردني في توعية الشباب أثناء  م" حيث1007البرلمانية عام 

الباحث منهج مسح الجمهور ووسائل االتصال لعينة من  استخدم، و0221االنتخابات البرلمانية عام 
لدور التلفزيون األردني في  واضحإلى ضعف  وخلصت الدراسةفردا،  622الشباب في األردن بلغت 

وقد جاءت درجة اعتماد الشباب على التلفزيون األردني في  ،ناء االنتخابات البرلمانيةتوعية الشباب أث
خطة ممنهجه للتلفزيون  وضعالدراسة، بضرورة  وأوصت، بشكل عام ةمعرفة الشأن المحلي متوسط

 .ذات العالقة بالسياسة واسعة للبرامج تثقيفية مساحات تخصيصاألردني مع 
وان: "استخدامات الشباب الجامعي الفلسطيني في قطاع غزة بعن (1002)البرنية،  دراسة .87

الدراسة إلى  هدفت ،للقنوات اإلخبارية الفضائية العربية وعالقتها بمستوى المعرفة بالقضايا العربية"
العربية  اريةاإلخب عزة للقنوات الفضائية محافظاتمعرفة مدى استخدام الشباب الجامعي الفلسطيني في 

صاء، الباحث منهج المسح بصحيفة االستق استخدموقد  ،وعالقة ذلك بمستوى المعرفة بالقضايا العربية
نوات على مشاهدتها في الق عينة الدراسةقبل تأن أهم المواد التي  :الدراسة إلى نتائج عدة منها وخلصت
البرامج  ،اريةالنشرات اإلخب ،األخبار مواجيزحسب اهتماماتهم بالترتيب: العربية هي  اإلخبارية الفضائية
الدراسة بضرورة زيادة االهتمام بالبرامج السياسية واالخبارية وذلك الحداث التثقيف  وأوصت، الحوارية

 المعرفي في النواحي السياسية.
 ثانيا: الدراسات التي تناولت الدبلوماسية:

 1006غزة  قطاع عن الحصار رفع في الفلسطينية الدبلوماسية ( بعنوان: "دور1082دراسة )القوقا،  .0
 والشعبي وميالحك بنوعيها الفلسطينية الدبلوماسية دور على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت "،1082-

، والتعرف أيضا  على مراحل التطور في 0205 – 0226 الفترة خالل غزة قطاع عن الحصار إلزالة
 التحليلي، لوصفيا والمنهج التاريخي، المنهج دراستها في الباحثة واستخدمتالنظام السياسي الفلسطيني 

ما ، ولم زال قائما أن الحصار  كان أبرزها: النتائج الدراسة إلى جمله من وخلصتتحليل النظـم،  ومنهج
طاع القاطنين في محافظات قعن  ةتإزالة في يأو الشعب الحكوميةكل الجهود الدبلوماسية سواء  تنجح

 في ادةزيالفلسطيني في البيت االنقسام  حدوث، كما سب ب قطاعال محافظاتغزة، الذي أصاب كامل 
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الجهود الدبلوماسية  رواستمراورة مواصلة ر الدراسة بض وأوصتالجهود،  مجملالحصار، وتشتيت 
ع في ا مجدية، مع اإلسر خالقة عن أساليب المستمر الحصار مع البحث  إلزالةمنها والشعبية  الحكومية

ضر بالقضية أالذي بين القوى الفلسطيني السيما )فتح، وحماس( الفلسطيني  يالبيت نهاء االنقسامإ
 الفلسطينية بشكل كبير.

 يةالقض تجاه الدولي الموقف تعزيز في الشعبية الدبلوماسية ( بعنوان: "دور1082دراسة )الغريز، .0
الدراسة الى  "، وهدفت1084-1001" نموذجا غزة قطاع إلى الدولية التضامن وفود"الفلسطينية 

التعرف على دور الدبلوماسية الشعبية في تعزيز الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية وتعزيز مواقف 
 ومنهج ليلي،التح الوصفي والمنهج التاريخي، الدراسة المنهج واستخدمتالوفود التضامنية لقطاع غزة، 

الدراسة إلى أن الوفود الدولية المتضامنة مع قطاع غزة  وخلصتي، النظـم، والمنهج االستشراف تحليل
لها انعكاس ايجابي على المجتمع الفلسطيني حيث أنها تعمل على تسويق مظلومية الشعب الفلسطيني 

لجاليات ورة تفعيل ار الدراسة، بض وأوصتوالقصية الفلسطينية لدى العالم وفي أروبا بشكل خاص، 
عات الغربية، وتفعيل الدبلوماسية الشعبية، وتشكيل رابطة دولية تضم كافة الفلسطينية في المجتم

 المؤسسات النشطة في مجال الحراك الشعبي.

 الدولة الفلسطيني في ظل إشكالية مستقبل التمثيل الدبلوماسي: "بعنوان (1083)سحويل، دراسة .3
الدراسة إلى التعرف على مستقبل التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني،  هدفت الفلسطينية"، التحرير ومنظمة

ه، ومن الجهة المختصة به، باإلضافة إلى مدى توافق الممارسة الدبلوماسية ر و تط كيفيةوظروف نشأته، و 
مع القوانين واألعراف الدبلوماسية، ومعرفة مدى تأثير قبول فلسطين كدولة غير عضو على التمثيل 

احث المنهج الب واستخدمبيان أثر االنقسام السياسي في الساحة الفلسطينية على ذلك، الدبلوماسي، و 
الدراسة  لتوتوصالوصفي التحليلي، باإلضافة إلى منهج تحليل النظام، وأداة المقابلة لجمع البيانات، 

تبر الدبلوماسي الدولي والذي يع من أشخاص القانون  ا  شخص ى نتائج عده من أهمها: أن فلسطين تعدإل
أحد فروع القانون الدولي العام ممثله بمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن الجهة المتخصصة بالتمثيل 
الدبلوماسي هي منظمة التحرير الفلسطينية، وأن االنقسام السياسي الذي حدث في الساحة الفلسطينية 

لكي يرتفع لدراسة ا وأوصتوبالدبلوماسية الفلسطينية، قد أضر ضررا كبيرا بالمشروع الوطني الفلسطيني 
مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني على مستوى كافة دول العالم بما يلي: إعادة االعتبار لمنظمة 

ة السياسية هي وأن تكون الدائر  ،التحرير الفلسطينية باعتبار أنها هي الحاضن والممثل للكل الفلسطيني
لى أسس وطنية، ها عولية، وقد رأى الباحث أن يتم بناؤ ب الفلسطيني في المحافل الدالمخولة بتمثيل الشع
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واالستفادة من المصالحة الفلسطينية في إظهار الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي أمام المجتمع الدولي 
سرائيلي إلموحدا ، ومثقفا ، ومنفتحا ، ومتفقا  على أهدافه ومبادئه من أجل تفويت الفرصة على المحتل ا

 من استخدام ورقة االنقسام السياسي لتنفيذ مخططه على أرض الواقع.

"االختصاص السياسي والدبلوماسي لرئيس السلطة الفلسطينية"،  :بعنوان( 1083دراسة )حمدان،  .4
 استخدمو الدراسة إلى التعرف على االختصاص السياسي والدبلوماسي لرئيس السلطة الفلسطينية، هدفت 

نهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي، والمنهج المقارن، والمنهج القانوني المؤسساتي، الباحث الم
إلى أن نظام الحكم في فلسطين نظام مختلط مزج بين خصائص كال النظامين وتوصلت الدراسة 

س يالرئاسي والبرلماني، وبالتالي يصنف ضمن األنظمة شبه الرئاسية التي يتمتع فيها كل من الرئيس ورئ
، الدراسة، بضرورة إنهاء االنقسام السياسي للبيت الفلسطينيوأوصت الوزراء بصالحيات واسعة ومؤثرة، 

وعقد المجلس التشريعي لممارسة مهامه ونشاطه كمراقب على الحكومة، ومؤسسات الدولة، وا عادة النظر 
القة التكاملية بين لعفي بعض نصوص القوانين في السلك الدبلوماسي الفلسطيني خاصة فيما يتعلق با

منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بالدائرة السياسية وبين السلطة الوطنية الفلسطينية ممثله بمؤسسة 
 الرئاسة ووزارة الخارجية.

 ثرهما على اتخاذ القرار السياسي"، هدفتأالدبلوماسية وفن التفاوض و : "بعنوان (1083)نتيل،  دراسة .5
زمات وحل النزاعات وذلك من خالل تسليط سائل الدبلوماسية في إدارة األالدراسة إلى ابراز دور الو 

لباحثة المنهج ا واستخدمتالضوء على المفاوضات كأداة دبلوماسية لتنفيذ القرارات السياسية الخارجية، 
الدراسة إلى أن الدبلوماسية، والتفاوض على ارتباط وثيق، وال يمكن خوض  وخلصتالوصفي التحليلي، 

العملية التفاوضية بدون وجود الدبلوماسية، وأن المفاوضات هي أفضل وسيلة من بين وسائل الدبلوماسية 
 بالتي نصت عليها األمم المتحدة لتسوية النزاعات الدولية، كما أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية تلع

الدراسة بضرورة إنشاء مراكز خاصة إلدارة األزمات، والعمل على  وأوصتدورا مهما في حل النزاعات 
 تدريب الدبلوماسيين والوفود التفاوضية والقائمين على حل النزاعات.

الصحية أثناء الحصار  إدارة األزمة في الفلسطينية بعنوان: "دور الدبلوماسية (1083)عمارة،  دراسة .6
 الفلسطينية الدبلوماسية دور على التعرف إلى دراسةال دفته "،1006-1084 غزة  محافظاتعلى 
 إلى التعرف خالل من، غزة قطاع محافظات علىالقائم  الحصار أثناء الصحية اتاألزم إدارة في
 الفلسطينية، السفارات وومهام وظائفو  ة،الفلسطيني الدبلوماسية واقع ىوعل الصحية، اتاألزم بيعيةط

 محافظات علىالقائم  ائيلير اإلس الحصار خالل الصحي القطاعب حلت التي الصحية األزماتمن 
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 الشعبي والحراك الدبلوماسية وفعالية الصحية، اتاألزم إدارة في غزةقطاع  حكومة دور غزة، قطاع
 ،سياسيال تحركال إطالقاتحاذ قرار ضرورة بالدارسة وتوصلت  الحكومية الدبلوماسية لمهام كبديل

 القيام عبر ،الخارج نحو الدبلوماسية الفلسطينية لجهودا توجيه وضرورة ،ة الجادةفلسطينية الدبلوماسيالو 
ظاهرة  تكون  بحيث ،مع المحيط العربي بناءة عالقة قيام نحو توجهوال الواسعة، الدبلوماسيةبالتحركات 
الدراسة  وأوصت ،الناحية التفاوضية الفلسطينيةمؤثرة في القطر العربي من أجا ستثمارة لتدعيم  وصريحة
 وضرورة والدبلوماسي، السياسي العمل ع استحقاقاتم السابق من أكبر ومسؤولية بجدية التعامل بضرورة

 .حداث حراك شعبي في المجتمعات الصديقةإلتفعيل الدبلوماسية الشعبية 
الى  الدراسة التجربة الفلسطينية"، هدفت-"دبلوماسية التحرر الوطني :بعنوان( 1084دراسة )توام، .1

التعرف على العمل الدبلوماسي الفلسطيني، حيث استعرض الباحث التجربة الفلسطينية المتمثلة بالعمل 
راحل شار الباحث الى وجود ثالث مأالسياسي سواء من الناحية القانونية، أو السياسية، أو الدبلوماسية، و 

بها الشعب الفلسطيني، وهي: مرحلة الوحدة للحركة الوطنية الفلسطينية، والعمل المسلح، ومرحلة مر 
العمل السياسي، واالعتراف الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وأخيرا  مرحلة االعتراف بالدولة 

د أثر في العالقات ق الدراسة إلى أن النشاط الدبلوماسي للحركة الوطنية الفلسطينية، وخلصتالفلسطينية، 
الدولية كونه شخص من أشخاص القانون الدولي، وأكدت الدراسة على ثنائية المقاومة المسلحة بجانب 

الدراسة، بضرورة استخدام القانون الدولي كأحد اشكال المقاومة  وأوصتالعمل السياسي الدبلوماسي، 
السياسي  ير المصير، وتقييم ومراجعة النشاطالسلمية المكفولة والمشروعة في النضال، لنيل الحقوق، وتقر 

  بعد قيام السلطة الفلسطينية لتقييم التجربة الفلسطينية.

 ائيليةاإلسر  الفلسطينية المفاوضات في الفلسطينية الدبلوماسية: "بعنوان (1088)عيروط، دراسة  .5
نية في الدراسة إلى التعرف على الدبلوماسية الفلسطي وهدفت الفلسطينية"، القضية مستقبل علي وأثرها

لفلسطينية ا القضية مستقبل علي ونتائجها مع حكومة االحتالل اإلسرائيلي المفاوضات الفلسطينية
صراع الطرفين، وتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، وال بين الدائرة المفاوضات أشكال على والتعرف

الباحث  استخدمو اإلسرائيلي الفلسطيني، واإلقليمي للتعرف على أشكال المفاوضات الدائرة بين الطرفين 
مع الدراسة أن الصراع الفلسطيني وخلصت  المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي والمقارن،

ته ، ولكن يمكن إدار الحاليشكل بالصراع ذو طبيعة وجودية ال يمكن حله  هو االحتالل االسرائيلي
تسيطر  التشكيل والتحولمتجددة دائمة  بيئةيعتبر الخسائر، وهو  وتصغيرالمكاسب  تكبيرومحاولة 

تي تتحكم فيها ال والعالمية العربية التشكالتإلى  وكذلك، واألحداث الجغرافية والسياسيةالمصالح  عليها
 والقيام القليمياعلى المستوى  العربي بضرورة استغالل التغيرالدراسة إلى  وأوصت الدوليةات القوى توازن
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 سرائيليحكومة االحتالل اإلتضع لأزمة  تحدث فعالة مفاوضات في إطار استراتيجية فلسطينية جديدةب
، الفوى الدولية السيما الواليات المتحدة األمريكيةأمام مسؤولياتها كدولة محتلة، بحيث تؤدي إلى تدخل 

 بصورة مؤثرة. ككل والمجتمع الدوليواالتحاد األوروبي وأيضا  

لدراسة ا الدبلوماسية الفلسطينية هل من أفق إلصالحها"، هدفت: "بعنوان (1080)أبو رمضان،  دارسة .1
ا هها، وتوظيفصالحا  وسبل تطويرها و الحالي،  وشكلهاالدبلوماسية الفلسطينية  مظاهرإلى التعرف على 

ة ، اشار الباحث إلى أن مسار الدبلوماسية الفلسطينيالمجتمع الدوليالفلسطيني السلمي، في  للنضال
نما من خالل األطر االجتماعية والمهنية التي تشكلت في سياق تكوين  ليس نتاج الفصائل فقط، وا 

لى أن قيام إ وخلصت الدراسةليلي والمنهج التاريخ الباحث المنهج الوصفي التح استخدممنظمة التحرير 
السلطة الفلسطينية بعد اتفاقية اسلوا أدى إلى تحول جذري في كيان النظام السياسي الفلسطيني برمته، 

 سيماالأدى إلى ضعف البعثات الدبلوماسية، والسفارات الفلسطينية، بسبب خالفات البيت الفلسطيني 
ت إعادة هيكلة البعثات والسفارابضرورة الدراسة  وأوصتية األخرى، فتح وحماس والقوى الفلسطين

الفلسطينية، ووضع من هم مؤهلين، وتوظيف قدرات البعثات الدبلوماسية للتأثير على برلمانات الدول 
 .لدبلوماسيافي البيت الفلسطيني، ومشاركة الجميع في التمثيل  ضيفة، وضرورة إنهاء االنقسامالمست

 الدراسات االجنبية:: ثالثا
 :U.s. mediate public diplomacy in a crisis ( بعنوان: "1088 دراسة )كومان، .0

romanian case analysis of romanian media versus u.s. embassy framing. 
 تحدةالم الواليات مقابل اإلعالم وسائل في الرومانية: أزمة في العامة الدبلوماسية توسطدراسة بعنوان: 

الدراسة إلى معرفة حالة الدبلوماسية الرسمية للواليات المتحدة االمريكية في رومانيا من  هدفتاألمريكية، 
ن وسائل الدراسة إلى أ وخلصتلهذا الموضوع،  اإلعالممع توضيح تناول وسائل  اإلعالمخالل تحليل وتوثيق 

طريقة مختلفة عن تأطير المسؤولين االمريكان لها، أن الرومانية أطرت األزمة الدبلوماسية العمومية ب اإلعالم
الرومانية  الماإلعزمة الدبلوماسية العمومية إلى وسائل الواليات المتحد االمريكية فشلت في تعزيز تأطير األ

األدوار  داءأالمختلفة، وذلك لقدرته على  اإلعالمبضرورة االهتمام الكافي بوسائل  وأوصتوبالتالي للجمهور، 
 ومساندة الدبلوماسية الدولية.

 A Relational Approach to Public Diplomacy in عنوان "( ب1088، دراسة )يانغ .1
a Multipolar World: Understanding the U.S. – China—Russia 
Relationship Concerning Libya through the People’s Daily Newspaper " 
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 روسياو  الصين- المتحدة الواليات: األقطاب متعدد عالم في العامة الدبلوماسية ةالعالق دراسة بعنوان: نهج
 الشعب يفةصح تناول مدى على التعرفإلى  الدراسة اليومية هدفت الشعب صحيفة خالل من بينهما العالقةو 

 منهجال خدامباست وروسيا ،الصيناألمريكية، و  المتحدة الواليات بين الدبلوماسية العالقات لطبيعة اليومية
 طبيعة تناول في الصحيفة لدى كبير اهتمام هناك أهمها كان نتائج إلى الدراسة وخلصت التحليلي الوصفي
 قتصادي،ا حدث أو سياسي، حدث وجود دعن االهتمام ازدياد تبين وقد ، الدول تلك بين الدبلوماسية العالقات
 لكبرى ا الدول بين السياسية الخطابات تمرير في اإلخبارية الصحف استغالل بضرورة  الدراسة وأوصت
 لقارئ ا الطالع صحفية مساحات وتخصيص أكبر، بشكل وروسيا ،الصينو  األمريكية، المتحدة الواليات
 .الدبلوماسية العالقات بمجريات

 THE REL ATIONSHIP MANAGEMENT PROCESS "( بعنوان:1080دراسة )فينك،  .4
OF PUBLIC DIPLOMACY: U.S. PUBLIC DIPLOMACY IN ROMANI"  

 إلى سةالدرا رومينا، هدفت في األمريكية المتحدة الواليات: العامة الدبلوماسية إدارة دراسة بعنوان: عملية
 كيفية قيام والتعرف على رومينا في األمريكية المتحدة الواليات: العامة الدبلوماسية إدارة كيفية على التعرف

 استخدمو ينهم،تعي يتم الذي المدني المجتمع مع العالقات على والحفاظ لبناء مختلفة طرق  إيجاد الدبلوماسيين
 الواليات الدبلوماسيين في أن أهمها: كان نتائج عدة إلى الدراسة توصلت التحليلي، الوصفي المنهج الباحث
 اهم ذلكوس المدني، المجتمع في األعضاء انخراط من خالل رومانيا في الرئيسي الدور له األمريكية المتحدة

 الخارج؛ في لدبلوماسيينل دور وجودذلك،  إلى وباإلضافة البلدين، أعضاء بين الثنائية العالقات تسهيل في
 العامة وماسيةبالدبل االهتمام بضرورة الدراسة وأوصت. التفكير في الناس من المجتمعاتالتقارب بين  لبناء
 نطاقها وسيعت يمكن التي العامة الدبلوماسية العالقات إدارة نظرية واختبار بينها، فيما الشعوب تقرب كونها
 .الجمهور بين عالقات خط لتوفر

 The impact of television news on political ( بعنوان: "1001دراسة )بويل،  .3
participation and interest in the US presidential election" 

 األمريكية" لرئاسيةا االنتخابات في واالهتمام السياسية المشاركة في التلفزيونية األخبار بعنوان: "تأثير دراسة
اإلخبارية التلفزيونية على المشاركة السياسية ومدى اهتمام  النشراتالدراسة إلى معرفة قدرة وتأثير  هدفت

لمعلومات أن مصادر ا :سة بنتائج كان أهمهاار دال وخرجت، االنتخاباتالناخب األمريكي بتلك الوسائل في حال 
بر األخبار من أهم المصار التي يعتمد عليها الناخب توتع ،المعلومات السياسيةال حدود لها في انتشار 

 . وكذلك التقارير اإلخبارية ،الرئيسفي اختيار األمريكي 
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 "TELEVISION INFLUENCE AND POLITICALبعنوان:  (1007دراسة )ارينجو،  .2
PARTICIPATION OF NIGERIA’S UNSEEN MINORITY " 

 وهدفت". ريناآلخ نيجيريا بالمقارنة مع في لألقلية السياسية بالمشاركة التلفزيون  "تأثيربعنوان:  دراسة
 شاشة لىع ية االنتخابيةاإلعالمالحمالت  خالل رصد من الفاعلة السياسية الدراسة إلى معرفة حجم المشاركة

السكان  إشراك تأثير التلفزيون في مدى تحديد إلى الدراسة هذه االنتخابات، وسعت والتصويت ووقتالتلفزيون 
في نيجيريا  عن الدراسة أن المواطنين ونتجالباحث المنهج الوصفي التحليلي،  واستخدمفي العملية االنتخابية، 

 ينب داللة ذات عالقة وجود وكذلك ،اإلعالم وسائل قبل من كبير حد ناتج إلى وهذا كبير، تشعب لديه
 حول لوماتالمع من مزيد عن لهم البحث البث شجعت. السياسية للتلفزيون والمشاركة والتعرض المواطنين
ر في امل تأثيبالتلفزيون كعالدراسة بضرورة زيادة االهتمام  تأوصو  .لالنتخابا، والمرشحين السياسية األحزاب

 المجتمع النيجيري.

 "  Mass media and political attention ( بعنوان: "1001دراسة )كيران،  .6
ومدى  ي الجماهير  اإلعالمالدراسة إلى معرفة قيمة  هدفت السياسي" واالهتمام اإلعالم : "وسائلبعنواناسة در 

نتائج الدراسة إلى مجموعة من ال تصلوخالمنهج الوصفي التحليلي،  باستخدام اهتمامه بالنواحي السياسية
عن  جتونت، اإلعالمالتأثير في وسائل  علىوقدرته  ،أن هناك تطور ملحوظ لإلعالم الجماهيري  :كان أهمها

دورا مهما في الحصول على المعلومات من خالل التقارير والتحليليات  تؤدي اإلعالمالدراسة أن وسائل 
اسية القنوات الفضائية في ايصال المعلومات السي تؤديهالدور الذي اإلخبارية والصحافة االستقصائية، وعظم 

 للمجتمع.
  الدراسات السابقةمن وحدود االستفادة: 

والعربية، واألجنبية وجد الباحث أن المحلية ، الذكر سابقةمجمل الدراسات  اطالع الباحث علىمن خالل 
د استفاد مما الشك فيه أن الباحث قالفلسطيني في الدبلوماسية، و  اإلعالملها أهمية كبيرة في استعراض قوة 

إليه لت ما توصوم ذات العالقة بالموضوع، ستفادة  كبيرة من خالل اطالعه على الدراسات واألبحاث السابقةا
الباحث رت أثوالدبلوماسية واالعتراف بالدولة وهذه االستفادة قد  اإلعالمفي مجاالت متعددة كتلك الدراسات 

كافة  يف اإلعالمدور وسائل لوتعززت لديه بعض القناعات  ،الكثير من المعلوماتب وزودتهأفكار جديدة ب
 ،راركل البعد عن التك االبتعادويحاول الباحث من خالل اطالعه على الدراسات واألبحاث السابقة  ،المجاالت

 وفق االتي: حث العلميومحاولة اإلتيان بجديد خدمة للوطن، ولألجيال القادمة، والب
  النواحي والنواحي الدبلوماسية و  اإلعالمساعدت الدراسات السابقة الباحث في اإللمام بشكل كبير بموضوع

 السياسية.
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  ساعدت الباحث في تحديد المشكلة وصياغة التساؤالت المتعلقة بالدراسة، وضبط الفروض، واألهداف
 التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها.

  الباحث قاعدة بيانات، ومعلومات تفيد الجانب النظري، والجانب التطبيقي.تكونت لدى 
 .وفرت الدراسات السابقة قائمة كبيرة من االبحاث والمراجع التي تفيد الدراسة في كال الجانبين 
 .ساعدت الدراسات السابقة في تكوين صحيفة االستبيان والتي تم توزيعها على عينة الدراسة 

 :على الدراسات السابقة وفق اآلتي االتفاقاتوأهم 
  يضم الباحث صوته إلى توصيات "أبو جزر" بشأن ضرورة تجنب الفضائيات الفلسطينية كل ما يعكر

 .ماإلعالصفو المصالحة الفلسطينية؛ من أجل إنهاء االنقسام الفلسطيني، مع إعطاء المزيد لحرية 
 ية القضوسلبياته على الحزبي  اإلعالمعن  لم تبخل دراسة "سلطان" بإعطاء كم كبير من المعلومات

ن أغفل محاس "سلطان"والنتائج، إال أن  ،ذلك من خالل التوصياتواستدل الباحث على الفلسطينية، 
 الحزبي. اإلعالمالحزبي في القضية الفلسطينية، مع المبالغة في إبراز مساوئ  اإلعالم

  تسارع  رغم-ة ن هذه الحالإالتيجان"، حيث  حث"الباحث تحقق صدق النتيجة التي توصل إليها البا ويرى
وما يحتاج إليه من القنوات  يجد مبتغاهالمشاهد  فإن-األزماتوكثرة  ،األحداث وتضخم المعلومات

الفلسطيني قادر على تدعيم الجهود المبذولة من قبل  اإلعالماإلخبارية، وهنا يحاول الباحث توضيح )هل 
ية إلعالمابالدولة الفلسطينية بالطرق الدبلوماسية من وجهة نظر النخبة  الدولي القيادة الفلسطينية؛ لالعتراف

 الفلسطينية؟(.
  صالح البيت الفلسطيني الداخلي جل الدراسات نادت بضرورة إنهاء االنقسام السياسي الفلسطيني وا 

ن دل ذلك فإنه يدل  يءعلى ش والخارجي ألنه يضر بالقضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني وا 
 الحس الوطني لدى معظم الباحثين. ةعلى سع

  توعية الجماهير، ومن ثم تشكيل الرأي العام،  في اإلعالمأكده دراسة "موسى حلس وآخرون" على قدرة
 ووجهات النظر واآلراء حول موقف معين.
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 مصفوفة الدراسات السابقة: يوضح( 8) رقم جدول

 دراسات تناولت الموضوعين تناولت الجهود الدبلوماسيةدراسات  اإلعالمدراسات تناولت 

 .1082أبوقوتة،  .1082القوقا،  .1083 اشتوي،
 .1083الصوفي، البريهي،  .1082الغريز،  .1088طالب، 
 .1083 روال عليان، .1083سحويل،  .1080 طومان،

 .1084الوزان،  .1083حمدان،  .1080حلس، مهدي، 
 .1084 العويمر، .1083نتيل،  .1080الفضلي، 
 .1081عابد،  .1083عمارة،  .1001عريقات، 
 1088أبو جزر، .1084توام،  .1002البرنية، 
 .1088 ،سلطان .1088عيروط،  .1084حماد، 

 .1080 أبوهربيد .1080 رمضان، أبو 
 الدراسات األجنبية

 .1001بويل،  .1088 ،يانغ .1088 كومان، 
 .1001كيران،   .1007ارينجو، 

 .1080 فينك،  
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 ( يوضح الفجوة البحثية بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:1جدول رقم )
 

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

 اعتماد أوضحت مدى (0205 قوتة، أبو) دراسة -
 المواقع على الفلسطينية السياسية النخبة

 عن المعلومات اكتساب في اإللكترونية
 اإلسرائيلية.-الفلسطينية المفاوضات

 األداء أشارت إلى (0204 اشتيوي،) دراسة -
 تقييم لىإ إضافة الفضائية، األقصى لقناة المهني
دارة وتنظيم تخطيط في االدارية الكفاءة مستوى   وا 
 النخبة آراء اإلعالمي على ضوء العمل

 الفلسطينية. اإلعالمية
 الخبرية ناقشت األطر (0204 عليان،) دراسة -

 ائياتالفض مواقع في الفلسطينية الدولة لقضية
 العربية. باللغة اإللكترونية األجنبية

 الفضائيات دور ( ناقشت 0203دراسة )حماد،  -
 لدى السياسي الوعي تشكيل في الفلسطينية

 الفلسطينية. الجامعات طلبة
دور تطرقت ل( 0200دراسة )أبو جزر، -

سياسي ة في تعزيز الوعي الالفضائيات الفلسطيني
 .لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة

 اإلعالم ( ناقشت دور0200دراسة )طالب،  -
 يلد الوطنية الوحدة تعزيز في الفلسطيني
 ة.غز  قطاع في الجامعات الفلسطينية طالبات

دور وسائل ناقشت ( 0202، دراسة )أبوهربيد -
اإلعالم المحلية المسموعة والمرئية في التنشئة 

 .السياسية للشباب الفلسطيني في قطاع غزة
دور  أشارت الى( 0202مهدي، و دراسة )حلس،  -

وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي 
 .لدى الشباب الفلسطيني

 الدبلوماسية ( تطرقت لدور0205دراسة )القوقا،  -
ة غز  قطاع عن الحصار رفع في الفلسطينية
0226 -0205. 

عن مستقبل  تحدثت (0204دراسة )سحويل، -
 التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في ظل إشكالية

 الفلسطينية. التحرير ومنظمة الدولة
( أشارت الى الدبلوماسية 0204ودراسة )نتيل،  -

وفن التفاوض وأثرهما على اتخاذ القرار 
 السياسي.

 ( ناقشت الدبلوماسية0200دراسة )عيروط،  -
 الفلسطينية المفاوضات في الفلسطينية

 القضية مستقبل على وأثرها يليةاإلسرائ
 الفلسطينية.

معظم الدراسات السابقة  -
وبشكل واضح لم تتحدث عن 
اإلعالم الفلسطيني 
وانعكاساته على الدبلوماسية 

 الفلسطينية. 
بعض الدراسات ناقشت  -

اإلعالم الفلسطيني من 
منظور سياسي وليس من 
منظور دبلوماسي مثل دراسة 

 (.0200)طالب، 
الفلسطيني يؤثر في اإلعالم  -

المجتمع الفلسطيني سواء 
إيجابا  أو سلبا  يعمل على 
إحداث فجوة بين القوى 

 الفلسطينية.
لم تشر الدراسات السابقة إلى  -

حيوية اإلعالم الفلسطيني 
وقدراته في لعب دور فاعل 
 في الدبلوماسية الفلسطينية.

لم تركز الدراسات السابقة  -
على خصوصية اإلعالم 

كونه اعالما   الفلسطيني
مقاوما  يقع على كاهله 
محاربة االحتالل اإلسرائيلي 

 بخالف الدول المجاورة.
لم يجد الباحث )على حد  -

علمه( دراسة تتحدث عن 
مراحل التطور التاريخي لفكرة 
بناء الدولة الفلسطينية منذ 
الحكم العثماني حتى الفترة 

 المعاصرة.

تعتبر هذه الدراسة األولى  -
لباحث التي على حد علم ا

تتناول دور اإلعالم 
الفلسطيني في دعم الجهود 
الدبلوماسية من اجل 
االعتراف بالدولة من وجهت 
نظر النخبة اإلعالمية 

 الفلسطينية.
ركزت هذه الدراسة على  -

التطور التاريخي لفكرة بناء 
 الدولة الفلسطينية.

تطرق الباحث لعالقة  -
اإلعالم بالسياسة وعالقة 

 م.السياسة باإلعال
أشارت إلى دور اإلعالم  -

الفلسطيني وأثرة اإليجابي في 
 الجهود الدبلوماسية.

أظهرت هذه الدراسة قوة  -
اإلعالم الفلسطيني في 
تشكيل الرأي العام الداخلي 
والخارجي لحشد الجماهير 
المساندة لتوجهات القيادة 
الفلسطينية في سبيل 

 االعتراف بالدولة.
أشارت الدراسة إلى مساندة  -

لة العربية والغربية في الدو 
سبيل الحصول على الدولة 
وكذلك امتناع بعض الدول 
العربية عن مساندتها في 
تحقيق قيام الدولة ورفع 

 علمها على السواري.
أظهرت الدراسة االثار  -

السلبية الناتجة عن االنقسام 
 الفلسطيني بين القوى الكبرى 

 )فتح، وحماس(.
ربطت هذه الدراسة بين  -

 سياسة.اإلعالم وال
قدمت هذه الدراسة مقترحات  -

وتوصيات للنهوض باإلعالم 
الفلسطيني في ضوء أراء 
 النخبة اإلعالمية الفلسطينية.



 
 

 الثانيالفصل 

 اإلطار المعرفي
 الدولة الفلسطينية .... واالنتصار السياسي 

 المبحث األول:
 الدولة الفلسطينية.التطور التاريخي لفكرة بناء 

 .8001-8103فلسطين في أواخر العهد العثماني  .8
 .8031-8011فلسطين في ظل االحتالل الغربي  .1
 .8004-8031الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة  .4
 .1081-8004فلسطين في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية  .3

 .المراقب صفة فلسطين منح على للتصويت السياسي المدلول .2

 الخطوة. هذه من المكاسب .6
 .  الخطوة ما يؤخذ على هذه .7

 المبحث الثاني:
 مقومات الدولة والمواقف السياسية.

 مقومات الدولة الفلسطينية. .8

 من الدولة المرتقبة. الفلسطينية القوى  مواقف .1
المواقف الدولية من الدولة الفلسطينية المرتقبة. .4



 
 

 
 

 

 
 األول:المبحث 

 التطور التاريخي لفكرة بناء الدولة الفلسطينية.
 .1908-8103فلسطين في أواخر العهد العثماني  .8
 .8031-8011فلسطين في ظل االحتالل الغربي  .1
 .8004-8031الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة  .4
 .1081-8004فلسطين في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية  .3

 :المراقب صفة فلسطين منح على للتصويت السياسي المدلول .2

 الخطوة. هذه من المكاسب .6
 .الخطوة ما يؤخذ على هذه .7
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 التطور التاريخي لفكرة بناء الدولة الفلسطينية.
 مقدمة:

تميل البشرية بطبيعتها إلى العيش في جو من الهدوء واالستقرار في ظل سيادة وطنية متمسكة بعادتها 
زاخرة بذلك كالدولة الفاضلة كما رآها أفالطون والدولة الكنعانية في وتقاليدها، والشواهد التاريخية 

فلسطين، والدولة البابلية في العراق، والدولة الفينيقية في لبنان، وغيرها من الدول في العصور المختلفة 
 خاصة العصر الحديث.

ات وهذه النتيجة أو هيئويعد تكوين الدولة نتيجة طبيعية يرتضيه المجتمع سواء كانوا أفراد أو أحزابا 
ت عبر بشكل تلقائي عن وجود المكونات األساسية لقيام الدولة حسب معطيات الواقع الحالي والعرف 

( وحيث تعتبر قيام الدولة ظاهرة قديمة 01، :0203الدولي من شعب، وأرض، وسلطة، )االعرج، 
 .(15، :0110)حافظ،  واالطمئنان في تاريخ البشرية عرفها اإلنسان لتوفير نوع من االستقرار واألمان

مين أ "عبد القادر الحسيني، والحاج أمثال اإلنتداب البريطاني زمن وقد جسدت القيادة الفلسطينية
قامة الوطني االستقالل فكرة ، اإلعالمي إبراهيم طوقان"الحسيني  التراب كامل ىعل الفلسطينية الدولة وا 

 اليهودية، ةالهجر  ووقف باالستقالل، األمر بادئ في الفلسطينية المطالب اتسمت حيث الفلسطيني،
 .(15، :0110الفلسطينية، وثوابتها )حافظ،  السياسة وجوهر أصول، المطالب هذه وتمثل

وتوجد ثالثة أمور تجعل القضية الفلسطينية هي القضية األبرز واألكثر حضورا  في معظم القمم 
لشعب اأولها طبيعة األرض بقدسيتها وبركتها ومركزيتها في قلوب  :العربية، والمؤتمرات الغربية

على وجه الخصوص واألمة اإلسالمية والعربية على وجه العموم، وثانيها طبيعة المحتل  الفلسطيني
الثها من الناحية العقائدية، والتاريخية، وث بأرض فلسطين اإلسرائيلي الذي يدعي أحقيته في الوجود

ية والتي من أهدافه األساسية تمزيق األمه العرب ،الغربية مع الصهيونية العالميةطبيعة التحالفات 
 (.05، :0200واإلسالمية )صالح، 

وتحاول الدراسة توضيح رؤية عامة للقضية الفلسطينية من خالل النظر إلى التطور التاريخي للقضية 
داية  من الحكم اول الدراسة تحقيقه بالفلسطينية بشكل وجيز وبالقدر الذي يعطي الفكرة والهدف الذي تح

العثماني مرورا باالحتالل الغربي واإلسرائيلي وانعكاسات ذلك على مشروع الدولة، وانتهاء  بقدوم السلطة 
قامة الحكم الذاتي في غزة والضفة الغربية.  الفلسطينية وا 
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 (.1908-8103فلسطين في أواخر العهد العثماني ) .8
طين بان الحكم العثماني ولكن كانت فلسإلم يكن لفلسطين كيان سياسي أو إداري مستقل قائم بذاته 

ما حيث بدأت فكرة بناء الدولة الفلسطينية واالستقالل حين -جزء من بالد الشام–تعرف باسم جنوب سوريا 

( بسبب 1*) لي باشاشعر الشعب الفلسطيني بأن أرضه بدأ سلبها واعطائها إلى اليهود في عهد محمد ع

لعثمانية، ا اعتماده على المال اليهودي لتقوية نفوذه، وقد أجرى المحاوالت لالنفصال عن اإلمبراطورية

( شارك فيها 0524فتحرك الشعب الفلسطيني ضد الخديوي محمد علي من خالل ثورة عظيمة عام )

واستطاع إعادة األمور كما كانت معظم أطياف الشعب الفلسطيني، ولكن سرعان ما أخمدت هذه الثورة 

 (.33، :0111، زعيتر) وزاد من بسط سيطرته إلى أن وصل إلى أطراف الشام

 (:8143ثورة القدس على الخديوي عام ) .أ

ظلت فكرة االستقالل الوطني عن حكم محمد علي حاضرة في أذهان وعقول المجتمع الفلسطيني رغم 

تنفيذ ذلك، ولكن ظلت المحاوالت بين الفينة واألخرى حيث وجود الصعاب والمعيقات التي تحول دون 

شارك نحو عشرة أالف من أهل القدس بثورة ضد حكم الخديوي إبراهيم محمد علي الذي كان يحكم 

األراضي الفلسطينية نيابة عن أبيه وطالبوه بالحرية واالستقالل والتخلص من حكمه فقاموا بحصار خانق 

ولكن سرعان ما أخمدت هذه الثورة حيث أرسل الخديوي محمد علي اإلمداد  للخديوي إبراهيم دام فترة،

إلنقاذ ابنة وشارك بنفسه بثالث كتائب من المشاة وكتيبتين من الفرسان، ومن الجدير ذكره أنه بعد اخماد 

هذه الثورة طالبت الحكومة البريطانية بفتح قنصلية لها في فلسطين وذلك لمتابعة البالد عن قرب 

 (.023، :0224ويدان، )الس

 

 

                                                           
 محمد علي باشا ذو األصل االلباني ولي حاكما على مصر في عهد الحكم العثماني على مصر وبالد الشام. (1*)



25 
 

 (:8107المؤتمر الصهيوني األول عام ) .ب

( في سويسرا بقيادة ثيودور هيرتزل أكبر األثر في 0511كان النعقاد المؤتمر الصهيوني األول عام )
إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية كما يعد البداية الملموسة للعمل السياسي والمؤسسي المنظم وفق خطط 

الدبلوماسية  دام القنواتمدروسة لتأسيس الدولة اليهودية على أرض فلسطين، وقد حرص هيرتزل على استخ
وقوة المال اليهودي في تشجيع األنظمة الغربية لتبني الفكرة الصهيونية، وقد وضح هيرتزل للدول الغربية 
المغانم المرجوة من هذا المشروع واالنعكاس اإليجابي، والفوائد التي ستجنيها الدول الغربية في حال تم 

لوقت حاول هيرتزل االتصال بالسلطان عبد الحميد الثاني لتحقيق اعتماد قيام الدولة اليهودية، وفي ذلك ا
المشروع الصهيوني والسماح لليهود بالهجرة والعيش بسالم في فلسطين من خالل اغرائه بالمال اليهودي، 
حيث طرح عليه إقامة المنظمة الصهيونية بسداد الديون العثمانية للدول الغربية مقابل هجرة اليهود 

في فلسطين، وهنا سجل السلطان عبد الحميد الثاني موقفة الرافض رغم حاجة السلطان الماسة واستقرارهم 
 (.05، :0200)صالح للمال في ذلك الوقت لترتيب أموره 

  يالحظ أن التحرك الفلسطيني لتحديد مصيره إبان الحكم العثماني جاء مبكرا ومنفردا  دون مساندة من بقية

إلى قوة الحكام المسيطرين على البالد العربية أمثال محمد على باشا، والخديوي الدولة المجاورة وهذا يرجع 

 إبراهيم باشا هذا الحال ينطبق على معظم البالد العربية التي تحكم بأمر السلطان العثماني المنتشر نفوذه.

 يونية هويالحظ أن ضعف الحكم العثماني قد انعكس سلبا  على الشعب الفلسطيني مما شجع الحركة الص

ذا من ناحية ، هفي زيادة أطماعها في فلسطين وبروز أجواء أفضل لتأسيس الحلم اليهودي في فلسطين

ومن ناحية أخرى لم تتقدم البالد في أواخر العهد العثماني حيث كان للفوضى نصيب وافر أسهم في تأخر 

 االستقرار في الحكم.

 (.8031-8083فلسطين في ظل االحتالل الغربي ) .1

 (.8081-8083العالمية األولى ) الحرب .أ

المملكة و  األمبراطية البريطانيةوهم  الثالثي الوفاق) الحلفاء انتهت الحرب العالمية األول بفوز قوات

 ،لعثمانيةا والدولة والنمسا، ،ألمانية) المركز على دول( الروسية واإلمبراطورية فرنساوجمهرية  يرلندا،اإل

مع انتهاء الحرب العالمية األولى أخذ كل طرف االنتفاع من نتائجها لصالحه حيث ضيقت  (بلغارياو 
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الحكومة العثمانية على الوجود اليهودي رغم خسارتها في الحرب والوضع الصعب الذي كانت تعيشه، 

ومن جهة أخرى أصبحت الحركة الصهيونية تميل على الحكومة البريطانية بعد سيطرة بريطانيا على 

 (.32، :0200صالح،  لسطين )ف

 (:8087وعد بلفور) .ب

 وتطبيقا   ،العربي الوطن تحكم كانت التي العثمانية الدولة وهزيمة األولى العالمية الحرب انتهاء بعد

 ميسقت تم وبريطانيا، فرنسا بينالتي كانت  (0106) عام بيكو سايكس لإلتفاقية التي أصطلح على تسميتها

 صدر ينهاوفي ح بريطانيـا، نفوذ حصة ونطاق ضمن فلسطين فوقعت بينهما، المحيط العربي وتمزيق

 البريطاني االنتداب تحت ثم (،0102) عام ريمو سان مؤتمر في فلسطين على البريطاني االنتداب إعالن

 بريطانيا خارجية وزير بلفور من وعد صدر وكان قد (،0100) عام األمم المتحدة عصبة من رسمي بقـرار

 أرض ىعل يهودية دولة إيجاد على الوسائل بكل ستعمل بريطانيا حكومة أن" فيه جاء الذي (0101) عام

 غير الوسائل لبك بريطانيا عملت حيث الدولي، والقانون  اإلنساني، العرف مع يتنافى الوعد هذا ؛"فلسطين

 فلسطين، يف لليهود قومي وطن إنشاء على والعمل الفلسطيني، الشعب مكان اليهود إحالل على القانونية

 عام أرضه نم الفلسطيني الشعب طرد وتهجير والدخيل إلى أن تم الطارئ  الكيان لهذا السبل تهيئ وظلت

قامة (0145)  (.1، :0226إسرائيل )تايه،  دولة وا 

حيث دارت مفاوضات لمدة نحو ثالث  ،، وصراعات دوليةعربي جاء وعد بلفور في ظل ضعف

البريطانية والمنظمة الصهيونية العالمية حول اصدار مرسوم يعطي الحق لليهود سنوات بين الحكومة 

أرض"، وتوجت  بال لشعب شعب بال بالعيش واالستيطان في أرض فلسطين، ووفقا  لمقولة إبتدعوها "أرض

يمس ج يستحق من وزير خارجية بريطانيا آرثر ال لمن يملك ال من المفاوضات السرية بإصدار وعد

هود ، ومن الجدير ذكره أن عدد الي-العالمية الصهيونية الحركة زعماء أحد- روتشيلد، اللورد لىبلفور، إ

 (.32، :0203 األعرج) من إجمالي سكان فلسطين %5في ذلك الوقت كان ال يتجاوز نحو 
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ية وأصبح في جميع البالد الفلسطين واالحتجاجاتتلقى الفلسطينيون هذا الوعد باإلضرابات والثورات 

 (.40: ،0203 ألعرج)العراك واضحا  بين الفلسطينيين واليهود القاطنين في فلسطين وبشكل مباشر 

  يالحظ مما سبق أن وعد بلفور قد شكل منعطفا  حادا  في حياة األمة العربية بشكل عام، وكارثة حلت

 زدواجية التي كانت تتعامل بها القوى الكبرى بالشعب الفلسطيني بوجه خاص وهذا يظهر طبيعة اال

ة الحركة مساند عمل علىسا( بحق القضية الفلسطينية حيث كانت القوى الكبرى تن)بريطانيا، وفر 

ألرض ا الصهيونية العالمية في سبيل إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ولم تأخذ باالعتبار أن هذه

 .بها شعب متمسك بوطنه وأرضه

 (:8010-8080لعربي الفلسطيني )المؤتمر ا .ت

 الدول االستعمارية )بريطانيا، وفرنسا( تجاه الوطن العربي من خالل تقسيمه وتشتيت ت نوايابعد أن تكشف

أوصاله وتمزيق هويته وذلك لتحقيق الحلم الصهيوني في إقامة وطن قومي لليهود على األرض الفلسطينية، 

قامة ( بتنفيذ بنود وعد بل0105حيث طالبت اللجنة الصهيونية في مؤتمرها الذي عقد في حيفا عام ) فور وا 

مي  دولة لليهود، وتغيير اسم فلسطين لتصبح "ارض إسرائيل"، فتحرك القادة العرب لعقد مؤتمرهم الذي س 

( وقد صدر عن هذا المؤتمر 0101\02\02-0101\01\01بالمؤتمر العربي الفلسطيني األول من )

 (.54، :0221، أميلمجموعة من القرارات كان أهمها: )

 إلى دويالت. م بالد الشاميرفض تقس -

 اعتبار فلسطين جزء من بالد الشام وليست دولة مستقلة. -

 إعالن سوريا دولة مستقلة ضمن الوحدة العربية. -

 تشكيل حكومة وطنية فلسطينية ترعى شؤون البالد ومصالح الناس.  -

 يالحظ مما سبق أن هذا المؤتمر يعد أول مطلب حقيقي رسمي ينادي بقيام دولة فلسطينية مستقلة على 

كامل التراب الفلسطيني ولكن سرعان ما تدخلت الخديعة البريطانية التي كانت تتعامل بازدواجية وتكيل 

بمكيالين بين العرب واليهود، ولطالما خدعت العرب وأوقعتهم في أوهام حيث أقنعت الشريف حسين 
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هم تسجيل أ بالدخول في المفاوضات مباشرة من أجل الوصول إلى حل مرضي لجميع األطراف ويمكن 

 النقاط على هذه المفاوضات كالتالي:

 عقد مؤتمر صلح بين العرب والدول االستعمارية. -

 التخلي عن فلسطين مقابل إعطاء الشريف حسبن دولة على األرض العربية. -

 الوصاية الدولية.وضع فلسطين تحت  -

رى ضياع فلسطين مرة أخالجدير بالذكر أـن الشريف حسين وافق على هذه البنود األمر الذي أدى إلى 

 (.34، :0114الهادي،  بموافقة عربية )عبد

وهنا يبرز الضعف العربي حيث لم تصبح القضية الفلسطينية القضية األولية في مناقشتهم واجتماعاتهم، 

 ويمكن إرجاع هذا الضعف في األمه العربية إلى مجموعة من األسباب أهمها:

 بي.عدم وجود وحدة عربية جامعة للكل العر  -

 على جميع مقدرات الوطن العربي. وفرنسا هيمنة بريطانيا -

 قوة نفوذ الحركة الصهيونية. -

 شعور قادة العرب ومن ضمنهم الشريف حسين بأن بريطانيا قد وقفت معهم ضد األتراك. -

 البعد عن الدين والشريعة اإلسالمية. -

 ضعف خبرة القيادة العربية باألمور السياسية والنظرة المستقبلية. -

وبذلك تراجعت فكرة إقامة دولة على أرض فلسطين وفي ظل هذه الحالة من الضعف والشرذمة التي عانت 

منها األمة العربية بوجه عام والشعب الفلسطيني بوجه خاص، األمر الذي أدى إلى زيادة في أطماع 

 الغرب في فلسطين وزيادة الهجرة اليهودية إلى فلسطين.

عربية عن دورها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته تحرك الحاج أمين بعد أن ابتعدت بعض الدول ال

الحسيني بنفسه رحمه هللا إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين فأسس المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى 

 (.56، :0220 ،صالح) حيث يعد هذا المجلس بمثابة حاضنة للحركة الوطنية في فلسطين
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 (8040الكتاب األبيض ) .ث

تطورت األحداث العربية سريعا  وأصبح هناك حراكا  دوليا  في كثير من المواقف حيث اقترح )ونسيون 

( أشار 0132تشرشل( وزير المستعمرات البريطانية كتابا  اصطلح على تسميته "الكتاب األبيض" عام )

طينية للعرب الفلسفيه إلى عزم الحكومة البريطانية تأسيس حكومة ذاتية في فلسطين، وا عطاء الجنسية 

واليهود على حد سواء، وتنظيم الهجرة اليهودية مع ما يتناسب مع القدرة االقتصادية واالستيعابية للبالد 

 (.56، :0204أبومور،)

قوبل هذا الكتاب األبيض برفض كل من القيادات الفلسطينية والعربية على اعتبار أنه ال يلبي رغبات 

الشعب الفلسطيني أوال ، وال طموحات الحراك العربي ثانيا ، وكذلك رفضته الحركة الصهيونية رغم انحيازه 

ن قيام ي، وذلك ألنه يتضمالكامل للمشروع الصهيوني الرامي إلقامة كيان يهودي في قلب الوطن العرب

س الذي خر، وصوال  إلى المؤتمر الخاميعقدون المؤتمر تلو اآلكيان فلسطيني، وظل العرب والفلسطينيون 

نادى بالعمل العسكري ضد الوجود اليهودي واإلنجليزي على السواء فتحرك الكفاح المسلح وعمت 

 (.53، :0204، أبو مور) ود اليهودياإلضرابات وكثرت الثورات في وجه المحتل البريطاني والوج

ني كان مدركا  ألهمية الوحدة الوطنية، وتوحيد الصف يومن الجدير بالذكر أن الحاج أمين الحس

( والتي نتج عنها توحيد جميع األحزاب 0136الفلسطيني فقد قام، بإنشاء اللجنة العربية العليا عام )

لجنة مجموعة من القرارات كان أهمها: )صالح، الفلسطينية تحت هذه المظلة، وقد صدر عن هذه ال

0200: ،45.) 

 إيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين. -

 منع نقل األراضي الفلسطينية إلى اليهود وتجريم من يقوم بذلك. -

 إنشاء حكومة وطنية فلسطينية. -

 إنشاء برلمان منتخب يكون مسؤوال  عن الحكومة. -
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قاش من قبل االحتالل البريطاني فعمت اإلضرابات والثورات لم تلق هذه المطالب أي اهتمام أو حتى ن

من جديد وأصبح الكفاح المسلح هو المتحدث عن المطالب الفلسطينية فنادت بريطانيا بالمفاوضات من 

أجل الوصل إلى حل سلمي يرضي جميع األطراف وتحقيق العدل المنشود، فدارت مفاوضات بين قيادات 

ت لجنة العربية الفلسطينية العليا وبين االحتالل البريطاني، حيث شكلة باللجنة الثورة الفلسطينية المتمثل

 (.063: ،0224،السويدانلتقصي الحقائق ومعرفة أسباب اندالع الثورة الفلسطينية )

في ظل الثورات الشعبية، والتحرك العربي أرسلت الحكومة البريطانية لجنة تقصي حقائق لمعرفة أسباب 

" حيث طالبت اللجنة 0131( اصطلح على تسميتها "لجنة بيل 0136فلسطين الكبرى عام )اندالع ثورة 

العربية بإقامة حكومة وطنية ذات حكم دستوري ذاتي يتمتع فيها جميع المواطنين بالتساوي مع اليهود 

 (.65، :0204أبومور،) ولديهم ما يثبت ممتلكاتهمالقاطنين في األرض الفلسطينية 

بيل" بتوصية تقسيم فلسطين إلى ثالث دويالت األولى لليهود تشمل السهل الساحلي،  وقد خرجت "لجنة

والثانية مناطق داخلية للعرب يتم تحديدها مع القادة العرب، والثالثة منطقة دولية تحت الوصاية البريطانية 

لغاء االنتداب البريطاني ية )وثائق القض تشمل المقدسات )القدس، وبيت لحم، والناصرة( وا 

 (.011، :0110الفلسطينية،

لقيام  ،جاء هذا القرار مخالفا  لكل التوقعات العربية، والفلسطينية كونه أعطى الحق والسند القانوني

ات كانت وكون هذه التوقع ،، وعاداته، وتقاليده، ودينهيهود على أرض بها شعب متمسك بأرضهدولة لل

نتخب من وبرلمان م ،قيام حكومة تدير شؤون البالد تميل إلى إنصاف المجتمع الفلسطيني المتمثلة في

وفي هذا الصدد رفضت اللجنة العربية العليا هذا القرار، وحاولت القيادات العربية إقناع عصبة  ،قبل أفراده

األمم المتحدة العدول عن هذا القرار الجائر، واستمروا في مطالبهم في إنشاء حكومة فلسطينية مستقلة 

ان كبقية دول العالم، لكن دون فائدة كون أن العرب ال حول لهم وال قوة وهدوء الثورة تنعم بسالم، وأم

 ،0222 ،كتن) اليهود والبريطانيين الشعب الفلسطيني وحده يقاتلالعربية، وبهذا جرى التقسيم فأصبح 

:44.) 
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عربية والجماهير الوجدت الحكومة البريطانية موجة  عالية وثورة  عارمة شارك فيها الشعب، والقيادة، 

يقاف بيع األراضي  يقاف الهجرة اليهودية، وا  نهاء االحتالل وا  والحكومات مطالبة بإلغاء قرار التقسيم وا 

لليهود، وأمام هذا الموقف أرادت الحكومة احتواء الغليان الشعبي بطرح مشروع وزير خارجية بريطانيا 

د عشر سنوات مع السماح باستمرار هجرة اليهود "مالكوم ماكدولز" الذي يتضمن قيام دولة فلسطينية بع

إلى فلسطين ويعد هذا الطرح بمثابة محاولة من بريطانيا تهدئة األوضاع في الساحة الفلسطينية فقط 

وليس إلقامة دولة فلسطينية بالفعل، ومن الدالئل على ذلك قيام الحكومة البريطانية بإرسال وفدها لمنظمة 

 (.32، :0205ريطانية والهدف األساسي من هذا المشروع )الفرا، االرجون لشرح السياسة الب

 (:8036موريسون )البريطاني -المشروع األمريكي  .ج

بالتعاون مع الحكومة البريطانية مشروعا  ينهي النزاع القائم في المناطق  ،قدمت الحكومة األمريكية

سطين مشروع بقرار تقسيم فلوالخروج بتوصيات من شأنها الوصول إلى حل حيث خرج ال ،الفلسطينية

تاحة قيام نظام حكم ذاتي للعرب واليهود بإدارة حكومة مركزية ، 0110وثائق القضية الفلسطينية،) وا 

:050.) 

رفضت األنظمة العربية هذا القرار وعبرت عن استيائها من التحيز الغربي تجاه الحركة الصهيونية 

األنظمة العربية مقترحا  بديال  يفضي إلى قيام دولة فلسطينية المنادية بقيام دولة لليهود، وحيث قدمت 

( هذا الطرح لم يلِق قبول الحكومة البريطانية وأبدت رفضها 0145خالل فترة ال تتجاوز شهر ديسمبر )

يفن( عام ب القاطع له وقدمت مقترحا  اصطلح على تسميته مشروع "بيفن" من قبل وزير خارجيتها )أرنست

ى استمرار االنتداب البريطاني مدة تصل إلى خمس سنوات يكون خاللها قيام تجمعات ( ينص عل0141)

عربية ويهودية لها حكم ذاتي، وكذلك تم رفض هذا المشروع وتمسكت األنظمة العربية بوحدة األراضي 

سب االفلسطينية فحولت الحكومة البريطانية الملف الفلسطيني إلى عصبة األمم المتحدة ألخذ القرار المن

 (.10: ،0222 ،كتن) وحل القضية
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 :818قرار التقسيم رقم .ح

في ظل االنحياز الغربي لليهود والمشروع الصهيوني قررت عصبة األمم المتحدة تشكيل لجنة خاصة 

إلعداد دراسة حول المسألة الفلسطينية وتقديم حل يرضي جميع األطراف المتنازعة حسب تصورها فقدمت 

كثر قبوال  بين مشروعين األول يقضي بتقسم فلسطين إلى دولتين وجعل مدينة القدس مدينة دولية وهو األ

األوساط الغربية، واألخر مشروع الدولة األحادية تكون القدس عاصمة لها، وعرض المشروع على عصبة 

صدار القرار المناسب فحاز المشروع األول على األغلبية  األمم المتحدة من أجل التصويت عليه وا 

 (.11، :0114 الكيالي،)

رفضهم القاطع لهذا القرار فاشتعلت االضرابات والثورات من أبدى الشعب الفلسطيني واألمة العربية 

جديد، وحشد الجماهير، وفي ظل هذه األجواء قامت جامعة الدول العربية بإنشاء الهيئة العربية العليا 

 (.012: 0224لفلسطين، وتم تكليف الحاج أمين الحسيني بإدارة هذه الهيئة وتدبير شؤون البالد )سويدان،

 برنادوت: مشروع الكونت .خ

يجاد حل للقضية الفلسطينية، وتسوية النزاع الفلسطيني،  في إشارة إلى التظاهر في ابداء التعاون، وا 
اإلسرائيلي، أرسلت عصبة األمم المتحدة وسيطا  دوليا  جديدا  هو "الكونت برنادوت" الذي قدم تصورات، 

سلمين، هذه لفلسطينيون، والعرب، والمومقترحات في مجملها تحسين، وتجميل لقرار التقسيم الذي رفضه ا
المقترحات شملت على إنشاء اتحاد فيدرالي يضم وحدة عربية، وأخرى يهودية، وضم مدينة القدس إلى 
الحكم العربي فقوبل هذا المقترح برفض فلسطيني، وعربي، وأخر إسرائيلي، حيث اعتبر العرب أن هذه 

الت حسين صورته، وكان الرفض اإلسرائيلي بسبب التعديالمقترحات جاءت تأكيدا  على قرار التقسيم وت
، 0110ية،وثائق القضية الفلسطين) العربيةالتي أدخلت على قرار التقسيم من خالل ضم القدس إلى الوحدة 

:45.) 

مقابل الرفض العربي، واإلسرائيلي قام "الكونت برنادوت" بإجراء بعض التعديل على المقترحات وفي 
جئين إلى ديارهم فورا ، وقيام دولتين أولى فلسطينية، وأخرى إسرائيلية، واعتراف عربي بإضافة عودة الال

بوجود إسرائيل، ووضع القدس تحت الوصاية الدولية، وأمام هذه التعديالت قامت إسرائيل بعملية تصفية 
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المشروع وبقي  لللمندوب الدولي "الكونت برنادوت" بعد تقديم التعديالت على المقترحات السابقة وبهذا فش
 (.52، :0200 صالح،)الوضع كما هو عليه 

 ( وقيام دولة إسرائيل:*2)ضياع فلسطين  .د

حلت حالة من الضعف والهزيمة في الجيوش العربية كان من نتائجها ضياع فلسطين وقيام دولة 

دولته على  امقي-رئيس وزراء إسرائيل-في هذه األثناء، أعلن "ديفد بن جوريون" االحتالل اإلسرائيلية، و 

( حيث كانت 04/25/0145انقاض الشعب الفلسطيني قبل انتهاء االنتداب البريطاني المؤرخ بتاريخ )

( وبذلك تكون إسرائيل 05/25/0145بريطانيا قد حددت أن انتهاء االنتداب البريطاني سيكون في )

 (.05، :0224استبقت ملء الفراغ قبل انتهاء االنتداب )تانيا، 

 بع لتطور القضية الفلسطينية يالحظ أن الدول الغربية كان لديها مخطط تسعى لتنفيذه بشكل إن المتت
تدريجي، في ظل غفلة من األمة العربية حيث أنه بإعالن قيام دولة إسرائيل يكون قد تكشف األمر 

أطماع الغرب في الوطن العربي، وباألخص فلسطين، فمنذ أن بدأت الحروب الصليبية، جليا  حوا 
بدأ التكالب على الحكم العثماني إلسقاط الخالفة اإلسالمية، وتقسيم الوطن العربي إلى دول هشة ال 

 رنسا، بريطانيا(.ف)تستطيع تحقيق التنمية، وال القرار المستقل دون الرجوع الى القوى الكبرى الحاكمة 
 تداب البريطانياالن جهة من طرحت التي والمشاريع األفكار كافة أن سبق ما خالل من ويتضح ،

ي لم تكن تلبي أدنى احتياجات وال تطلعات الشعب الفلسطين الفلسطينية، المسألة لحل األمم، وعصبة
قامة الدولة الحرية واالستقالل، المتمثلة في  لسطينية،األراضي الف على كامل السيادة ذات المستقلة وا 

 الصهيونية. والحركة اليهود لصالح ووطنه أرضه في حقه من اقتطعت بل
 ن برنادوت" كان أهمها: رفض العرب واإلسرائيليي هناك عوامل كثيرة حالت دون تنفيذ مشروع "الكونت

 للمشروع على حد سواء، وعجز عصبة األمم المتحدة عن كبح جماح المنظمة الصهيونية العالمية.
  ارهم، وفي وهدم ديساهم ضعف أداء الدول العربية بشكل كبير في ضياع فلسطين، وتشريد أهلها

حية، وقيام دولة االحتالل اإلسرائيلي ويرجع الباحث ذلك يضياع وهدم المقدسات اإلسالمية، والمس
 إلى ما يلي:

                                                           
الدراسات المستقبلية ( المشروع الوطني الفلسطيني واقع وتطلعات، مركز 2113)(لمزيد من المعلومات أنظر سمارة، عدنان، 2*)

 (.38ص)جامعة القدس المفتوحة، رام هللا، -ي العامأوقياس الر
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 االنقسام بين الدول العربية وكثرت الخالفات بين الحكام العرب. -
 عدم الجاهزية والعجز عن التخطيط لما بعد انتهاء االنتداب البريطاني. -
 منظمة الصهيونية العالمية.قوة ونفوذ ال -
 الدعم والمساندة الغربية الالمحدودة لليهود. -
 الجاهزية والتخطيط المنظم من قبل اليهود. -

 (.8004-8031المعاصرة ) الفلسطينية . الحركة الوطنية4
 (.8031\00\14أ. حكومة عموم فلسطين )

ر األراضي فكرة إنشاء كيان يدي نظرا للتطورات السياسية في الساحة الفلسطينية، واإلقليمية تجسدت

 ا  الفلسطينية لدى الحكومات العربية، وقبل عقد القمة العربية بهذا الخصوص كان الشارع الفلسطيني منقسم

على نفسه والتنافس سيد الموقف لتمثيل فلسطين في جامعة الدول العربية ما بين بقايا اللجنة العربية 

ريطاني، وغياب زعيمها المفتي محمد أمين الحسيني، وفريق أخر العليا بعد حلها من قبل االنتداب الب

 (.31، :0204البزم، )الفلسطينية يسمى الجبهة العربية تتكون من رؤساء األحزاب 

اجتمعت األنظمة العربية قبيل نهاية االنتداب البريطاني لملء الفراغ العربي فور انتهاء االنتداب 

-لسطينحكومة عموم ف–يئة أسمتها "اإلدارة الفلسطينية العامة" البريطاني في فلسطين فقررت إنشاء ه

حتى يتم من خاللها إدارة البالد الفلسطينية، لها كافة الصالحيات كدولة مستقلة ،وتم تكليف أحمد حلمي 

ق، ة ودول عدة مثل مصر، وسوريا، والعراعبد الباقي رئيسا لها، وحيث اعترف بها مجلس الجامعة العربي

 (.50، :0204البرغوثي،)اقي الدول العربية، باستثناء المملكة الهاشمية األردن وعدد من ب

 إن من المالحظ على هذه الحكومة والموقف العربي ما يلي:
( وهذا إن دل على شيء فإنه 03/21/0145جاء اإلعالن عن الحكومة متأخرا  كونها أقرت بتاريخ ) -

 لما بعد االنتداب البريطاني.يدل على عدم التخطيط العربي لمجريات األمور 

سرعة قيام دولة اسرائيل واالعتراف بها حيث  اعترفت روسيا، وأمريكا قد اعترفت بإسرائيل فور  -

 اإلعالن عن قيامها )بنصف ساعة من اإلعالن( وهذا يدل على التخطيط الغربي لذلك.

 التخبط وعدم وحده القرار العربي. -
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ولكن بالرجوع إلى حكومة عموم فلسطين وبعد إقرارها قامت الحكومة بالدعوة إلى عقد المجلس الوطني 

( في غزة برئاسة الحاج أمين الحسيني، حيث أعلن المجلس أن فلسطين 20/02/0145الفلسطيني في )

دة "أحمد زراء بقيادولة حرة مستقلة ذات سيادة وطنية، وقد منح المجلس الثقة للحكومة المكونة من عشرة و 

اخرون، قيس، و )حلمي عبد الباقي"، وذلك إلدارة شؤون البالد والعمل على تسهيل حياة الفلسطينيين 

0111: ،11.) 

لم يدم عمر حكومة عموم فلسطين طويال ، وسرعان ما انهارت وتم تعطيل عملها، وأوقف العمل بها، 

نما كان هذا االعتراف إعالميا  فقط، ونجد ذلك ألن الحكومات العربية لم تكن جادة في االعتراف بها ، وا 

جليا حينما دعت الجامعة العربية حكومة عموم فلسطين للمشاركة في انعقاد الدورة التاسعة لمجلس 

الجامعة، ومع اقتراب الموعد المحدد للمشاركة لم تجدد الجامعة دعوتها لحكومة عموم فلسطين، لذلك لم 

س الجامعة لثالث سنوات متتالية، ولما نجد تأخرا  واضحا  في الحصول تشارك حكومة في دوريات مجل

( أي في الدورة السادسة 0116على عضوية فلسطين بعضوية كاملة في الجامعة العربية حتى عام )

والستين، وكذلك لم تجد هذه الحكومة الدعم الكافي لمواجهة التوسع اإلسرائيلي في كافة المجاالت سواء 

العسكري، أو االقتصادي، أو السياسي وكل ذلك بفضل الدعم الغربي الكبير لليهود والقصور على المستوى 

 (.45، :0114،عبد الهادي)العربي الواضح 

ليس هذا بحسب بل إن هيئة األمم المتحدة اعتبرت أن وجود حكومة عموم فلسطين مخالف للقرارات 

 ،0114لهادي،ا عبد)الدولية وأهمها قرار التقسيم وال يتماشى مع المواقف الدولية المؤيدة لقيام دولة يهودية 

:55.) 

 (:8063\02\11إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام ) .ب

عموم فلسطين بسبب اقصائها من قبل الحكومة المصرية في قطاع غزة، وكذلك انهارت حكومة 

الهاشمية من خالل سعيها لضم الضفة الغربية إلدارتها، بحجة محاوالت القضاء على  األردنيةالمملكة 

 (.54، :0200أبو شباب، )المسلمين جماعة اإلخوان 
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الهداف الوطنية وا ،وضع االستراتيجياتتعيد التفكير في هذه األسباب جعلت القيادات الفلسطينية 

حيث شعر عدد كبير من الشباب اليافعين أن قربهم النسبي من جماعة االخوان المسلمين سيعرضهم 

( *3)لخطر المالحقة من قبل الحكومة المصرية، ويبعدهم عن الهدف األساسي، وهو تحرير فلسطين 

بد الفتاح حمودة، وكمال عدوان، وأبو إياد، وغيرهم من قيادات مثل ياسر عرفات، وخليل الوزير، وع

الصف األول لحركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(، وكذلك ظهرت حركة القوميين العرب حيث كان 

أعضائها من الطالب المتواجدين في بيروت ومن أبرزهم جورج حبش حيث أنه تبنى سياسات الناصريين 

 (.50، :0200أبو شباب، ) بشكل كبيروأحزاب أخرى بدأت تنشط 

في غزة  -الرئيس المصري األسبق–أصبحت األمور تخرج شيئا  فشيئا  عن إدارة جمال عبد الناصر  

وكذلك قادة الدول العربية فتشاورا حول إيجاد حاضنة للكل الفلسطيني تجمع األطر واألحزاب الفلسطينية 

 وجاءت (،0164 العام في/0/6 إلى 05/5) من الفترة في القدس في الفلسطيني المؤتمر العربي فانعقد

 لهاشميةا األردنية المملكة ملك حسين الملك حيث افتتح العربية، الدول لجامعة الممثلة الدول عن وفود

 امقي إعالن أهمهاكان  القرارات من بمجموعة المؤتمر وانتهى له، بخطاب (0111) عام وافته المنية الذي

 أجـهزتها حديدمع ت وحاضنة لكل األحزاب، ،تكون ممثله للشعب الفلسطيني ،الفلسطينية التحرير منظمة

 (.40، :0203سمارة، )المهام وتم تكليف أحمد الشقيري رئيسا لها  ومباشرة للعمل الالزمة ومؤسساتها

 ةتحرك "الشقيري" إليجاد كيان يضبط المجتمع الفلسطيني ويأخذه نحو التحرير فتشاور مع القياد 

المصرية والقيادة األردنية حتى ال تكون تحركاته مصيرها كمصير حكومة أحمد حلمي عبد الباقي، وتم 

(، وأعلن رسميا  والدة منظمة التحرير 0164\25\05عقد المجلس الوطني الفلسطيني في القدس بتاريخ )

تنازل عن أي جزء وعدم ال الفلسطينية، وقد اعتمد ميثاقها باعتبار الكفاح المسلح وسيلة لتحرير فلسطين،

                                                           
( المشروع الوطني الفلسطيني واقع وتطلعات، مركز الدراسات المستقبلية 2113) عدنان، سمارة ( لمزيد من المعلومات أنظر*3)

 (.42ص)جامعة القدس المفتوحة، رام هللا، -وقياس الري العام
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من فلسطين كل فلسطين بثالث هيئات اللجنة التنفيذية وتكون بيدها القرات التنفيذية للمنظمة، والمجلس 

المركزي بمثابة مجلس استشاري، والمجلس الوطني بمثابة البرلمان الفلسطيني لسن التشريعات. )قيس، 

 (.11، :0111واخرون، 

عالن االستقالل: منظمة التحرير عضو مراقب في .ت  هيئة األمم المتحدة وا 

اكتسبت منظمة التحرير الفلسطينية مكانة كبيرة في قلوب الشعب الفلسطيني وذلك بعد وصول حركات 

( 0114\02فاعلة مثل حركة التحرير الوطني فتح إلدارة المنظمة حيث انعقت القمة العربية في شهر )

حيد للشعب الفلسطيني وعلى قيمتها كمنظمة فاعله وحصلت منظمة التحرير على لقب ممثل شرعي وو 

(، كان ذلك انتصارا  سياسيا  جنته قيادة 0114بعد دخولها مقر األمم المتحدة المنعقد في أمريكا عام )

منظمة التحرير الفلسطينية، وزاد من قيمة هذا االنتصار حينما تم اعتماد المنظمة عضوا  مراقبا  في هيئة 

 (.35، :0220، العمر)األمم المتحدة. 

 ويمكن تسجيل المكاسب لهذه الصفة بالتالي:

 اعتبار فلسطيني كيانا  وليس الجئا . -

 اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. -

 االعتراف بحقه في العودة إلى أرضه ودياره. -

 حق الفلسطيني في استخدام كافة الوسائل لنيل حقوقه وتقرير مصيره. -

 مسموعا  في المحافل الدولية، ولدى شعوب العالم.أصبح صوت فلسطين  -

يعتبر العصر الذهبي لمنظمة التحرير الفلسطينية في المساندة من األنظمة العربية وتقديم الدعم من 

( وحتى أوائل السبعينات حيث بدأ الدعم العربي يضعف شيئا ، فشيئا  اقتصاديا ، وسياسيا  0161عام )

عربية، وبالتالي انعكس على األداء العسكري للمنظمة وأصبح العمل السياسي وذلك بسبب كثرة الخالفات ال

والدبلوماسي هو البديل لمنظمة التحرير، فتحركت المنظمة بهذا االتجاه حتى تخرج من المأزق، فظلت 

هذه الحالة فترة ليست بالقصيرة فنادت حركة فتح في الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني بدولة 
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بسالم جنب  جنبا  إلىعنصرية يعيش فيها الكل قراطية، تكون بعيدة كل البعد عن أشكال التمييز والديم

 (.42، :0225، أبراشوأمان )

 االنتفاضة األولى وظهور حركة حماس والجهاد اإلسالمي: .ث

 ( شارك فيها جميع الفصائل0151\00\25انطلقت الشرارة األولى النتفاضة الشعب الفلسطيني بتاريخ )

ل دور فاعل في اشتداد وتيرة االنتفاضة حيث بدأت االنتفاضة بوسائ محتى الداخل الفلسطيني الذي كان له

بسيطة كالحجارة ثم السكاكين، والبنادق الخفيفة وانتهاء  بالعمليات االستشهادية والتي برعت فيها حركتا 

ات بدورهم الفاعل، وأربكوا حساب حماس، والجهاد اإلسالمي وفصائل أخرى، والذين انقلبت موازين القوى 

، صالح) رية الواسعة.ياالحتالل االسرائيلي لكبر عدد، وحجم العمليات اإلستشادية، والمشاركة الجماه

0220: ،035.) 

يمكن تسجيل االنطالقة األولى لحركة المقاومة اإلسالمية حماس مع صدور المنشور األول لها في 

امتدادا  لحركة االخوان المسلمين، حيث تعتبر نفسها حركة إسالمية تستمد ( والتي تعتبر 0151\00\04)

قامة الدولة ا اناة الشعب الفلسطيني لتحرير أرضهشرعها من الكتاب والسنة خرجت من رحم مع إلسالمية وا 

فاهتمت بتربية أفرادها تربية دينية جهادية وقد نجحت الحركة بتكوين قاعدة جماهيرية عريضة وقوية في 

 (.51، :0200أبو شباب، ) كثير من المعاهد، والنقابات، وفئات المجتمع.

 ميةاإلسال الحركة شهدته سياسي وتدافع فكري  حوار نتيجة ثمرة اإلسالمي الجهاد حركة ونشأت

 الجامعية دارسةلل وجودهم أثناء في الفلسطيني الشباب من مجموعة وقادته السبعينات، أواخر الفلسطينية

 عبد والشيخ ،الشقاقي فتحي الدكتور الشهيد حركةال مؤسس يقودهم على وكان العربية، مصرجمهرية  في

 ،لفلسطينيةا للقضية إهمال من الوقت ذلك فيو  المنطقة، تعيشها كانت التي للحالة عودة، نتيـجة العزيز

 لهذا ال  ح الشقاقي، فتحي الدكتور مؤسسها ذهن فـي وكمشروع كفكرة اإلسالمي، الجهاد حركة تقدمت

 بناء تم سطينفل إلى إخوانه من وعدد ،الشقاقي فتحي الدكتور عودة وبعد الثمانينيات أوائل االشكال، وفي

 في والسياسية ،الشعبية التعبئة غمار لخوض التنظيم وبدأ ،فلسطينأرض  فـي حركةلل التنظيمية القاعدة
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 .فلسطيـن حريرلت ا  وحيد حال   ،االحتاللي اإلسرائيليالوجود  ضد المسلح الجهاد بجانب الفلسطيني الشارع

 (.50، :0203 الفلسطينية، اليوميات)

، ودول العالم الغربي، في مازق فكري تدادها وضعت الحكومة اإلسرائيليةهذه األحداث ومع اش

صالحيات بوسياسي، كما جعلتها تفكر مليا  في إيجاد حل سياسي يعطي الشعب الفلسطيني كيانا  يتمتع 

وبذلك أعيد  ،ة المدنية للشعب الفلسطينير الحياأمام المجتمع الدولي عن سي تنفيذية للبالد ويكون مسؤوال  

االعتبار إلى منظمة التحرير الفلسطينية بعد ان تم تهميشها من الدول الغربية وبعض الدول العربية حيث 

( في سبيل وقف الغطرسة 0155لفلسطينية عام )استجابت األنظمة العربية في اجتماعها لدعم االنتفاضة ا

 (.0015، :0203)أحمد  اإلسرائيلية واالنتهاكات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني

 االستقالل: وثيقةعالن إ .ج

واالنتفاضة الشعبية  ،في الجزائر (0155\00\05)بتاريخ  وقيام دولة فلسطين ،االستقالل وثيقة تأعلن

مجلس الدورة التاسعة عشرة لل أقرتتجتاح األراضي الفلسطينية المحتلة من أقصاها إلى أقصاها، حيت 

بها  فكان الترحيب من األنظمة العربية واالعتراف، "إستقالل فلسطين" تلك الوثيقة الوطني الفلسطيني

 على برتت ، حيثالغربية استنكار الدولمع بدولة فلسطين،  –بصيغ مختلفة -دولة  002ألكثر من 

حالل ،السلمي الحلب والرضا الفلسطينية، السياسية بادرةطرح الم عالناإل ، يل الحقوق لن الدبلوماسية وا 

والذي كان المطلب األساسي  ( ونبذ اإلرهاب040( وقرار )355واعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بقرار )

 (.32، :0205خرون وآ الفرا،)ألمريكا لبدء المفاوضات 

 يه سياسي معترف ف كيان يكون أول بإعالن حكومة عموم فلسطين هأنا سبق يمكن القول خالل م من

يحدد شكل الدولة الفلسطينية المرتقبة، ومهام  ،دستور فلسطيني إطارمن جامعة الدول العربية في 

ى لالحكومة طويال ويرجع الباحث ذلك إلكن لم يدم عمر تلك  ؛الوزراء واإلدارات الحكوميةالوزرات، و 

 ما يلي:
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لك ضعف القيادة السياسية في إدارة ت إلى أدىمما  ،انقسام البيت الفلسطيني بين مؤيد ومعارض لها -

 ردنيةلكة األمها وضم الضفة الغربية للمتالي كان من نتائج هذا الضعف هو إقصاؤ وبال ،الحكومة

 ي ين حاكم عسكري مصر يوتعوفي الجهة المقابلة ضم قطاع غزة إلى اإلدارة المصرية، ، الهاشمية

 إلدارة قطاع غزة.

ن تأييد وتبيني حكومة عموم فلسطي عدم جدية األنظمة العربية بدعم القضية الفلسطينية من خالل -

 حيث كان االعتراف بها إعالميا فقط.

 لخارجية وترك القضية الفلسطينية دون متابعة.انشغال األنظمة العربية بمشاكلها الداخلية وا -

لة الفلسطينية مشروع الدو  أثر إيجابي علىكان للثورات الفلسطينية وانطالق الشرارة األولى لالنتفاضة  -

 .ودعم عربي المرتقبة

 .(1081-8004) الفلسطينية الوطنية السلطة ظل في فلسطين: 3

 :وسلوالمشروع السياسي واتفاقية أ .أ

 على لسلبيةا انعكاساتها لها كان ،األنظمة العربية فيها تمر  التي السياسية والتجاذبات الخالفات إن

 تمثل نيةالفلسطي الدولة أن ويالحظ ،المراحل مختلف في طرحت التي ،الفلسطينية الدولة مشاريع جملم

، ضغط تحت جاء الدولة إلقامة االستراتيجيات عن التراجع وأن الفلسطيني، الوطني للعمل النهائي الهدف

 ،السياسية مراحله معظم في ساد الذي أزم؛تالم الفلسطيني السياسي والنظام ،العربي العالم واقع وضعف

قد  المستقلة سطينيةالفل الدولة إقامة نحو في التحرك كيفية حول بين القوى الفلسطينية والتشرذم االنقسامف

 .(0:، 0203أحمد، )أثر بشكل سلبي 

بسبب التمزق ووجود الصراعات بين الدول العربية كحرب الخليج وما نتج عن هذه الحرب من تفكك و 

 فترة سوأع أيعتبر ذلك الوضو  ،ةكبير  معاناة ،التحرير الفلسطينية منظمةعانت وتبديد للثروات العربية، 
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اسي يالسلبية في الفكر السثارها آالمؤسفة التي تركت  (4*)أيلول حداث وكذلك أ ،على القضية الفلسطينية

 .(03:، 0202، هالل) هاومشروع الدولة الفلسطينية بمجملالفلسطيني 

سوفيتي الاالتحاد  نهياركابل هناك عوامل أخرى أثرت في القضية الفلسطينية  ؛حسبليس هذا ف

حريك الوضع تالبد من أنه منظمة التحرير الفلسطينية فرأت  ،على العالمكقوة وحيدة  األمريكيةوالهيمنة 

ى المفاوضات إلالمسلح، ير في استراجياتها من الكفاح يوتغ ،سقف مطالبها لى خفضإ مما أدى ،السياسي

لعلها  "040" وقرار ،"050"مثل قرار فاعترفت بقرارات األمم المتحدة الخاصة بتقسيم فلسطين  السياسية،

 لفلسطينيل الوفد اك  ش  حيث  ،اضنة السياسيةلى الحإالمنظمة  وعودة صاغية ا  ناذآتجد من هذه االعترافات 

لى إ مع الطرف اإلسرائيلي وصوال  المفاوضات المباشرة  غمار لخوض برئاسة الدكتور حيدر عبد الشافي

 نقاشات بين الجانب الفلسطينيوبدأت العدة حوارات،  تفدار  ،للقضية الفلسطينية عادل وشامل حل

 (.045:، 0221، صالح) ومباركة عربيةوالجانب اإلسرائيلي برعاية أمريكية 

ها محمود وجت باتفاقية أوسلو التي وقعالتي ت  و  بين الطرفين،التي دارت،  السرية وفي ظل المفاوضات

وزير  يريزن بو شمعو ممثال عن منظمة التحرير الفلسطينية  -الرئيس الفلسطينيالذي أصبح – عباس

 .(041:، 0221 ،صالح) سرائيلة إخارجي

الخالفات السياسية كان لها بالغ األثر السلبي على مشروع الدولة و ن التجاذبات أويالحظ مما سبق 

تحقيق و  ،ل تمرير مخططاتهمالخالفات من خالحتالل اإلسرائيلي دولة االحيث استغلت  ،الفلسطينية

والجهود  السياسي لى الحراكإباإلضافة  ،وبسالة المقاومة الفلسطينية ،قوةوالذي كبح جماحهم  ،مطامعهم

 في إعطاء جزء من الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني. تفكرجعلت دولة االحتالل و  ،الدبلوماسية

  

                                                           

في  1210وأنظر أسباب أحداث أيلول   013-010حوراني، فيصل: الفكر السياسي الفلسطيني ص( للمزيد أنظر 4*)
 050األردن: رياض، محمود: مذكرات ص
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 :(1994)قيام السلطة الفلسطينية  .ب

لعمل ابرئاسة حركة التحرير الوطني فتح المنهج السياسي وممارسة  الفلسطينيةمنظمة التحرير  ارتأت

الوزراء،  وعدد من ،ئاسة ياسر عرفاتلت الحكومة بر ك  حيث ش  ليه إلى ما تصبوا إللوصول  الدبلوماسي

القانون ع ضوو   ،أوال   ريحاأغزة رف باتفاق ع  وفق ما  كان ذلك بداية قيام السلطة الوطنية الفلسطينيةو 

 (0116ام )ع الرئاسية والتشريعية نتخاباتاإلجريت أاألساسي الفلسطيني الناظم للعملية اإلنتخابية، ف

)حماس، الجهاد  سالميةاإل لألحزابظل معارضة ي فعليه، و  واإلجماعالدستور عتمد بدوره ا الذي 

، العمر) هابل مقاطعت ت عدم رغبتها في المشاركة في السلطة الوطنية الفلسطينيةنذلك وأعل اإلسالمي(

0220 ،:5). 

المتمثل  الميةساإل الفصائلمن خالل تحرك  ه معارضة شديدةتواج الفلسطينية الوطنية السلطة تأصبح

ة حرج موقف السلطأمما  ؛سرائيليا بعمليات في العمق اإلموقيامه ،الجهاد اإلسالميو حماس  بحركتي

ومة حك ليات ذريعة أماممهذه العكانت ومن جهة أخرى  ،الفلسطينية في المحافل الدولية هذا من جهة

صبح أف ،منيا األهالسلطة الفلسطينية بواجب متقلم ما م اللتهدد من خاللها مسيرة الس اإلسرائيلياالحتالل 

العمليات ب والتي تقوم ،دات الفصائل المعارضةاعلى اعتقال قيفأقدمت  ؛على السلطة، ا  الضغط متزايد

 عام المعارضة بشكل الفصائلومن  حماس والجهاد اإلسالمي، فدائية في العمق اإلسرائيلي كحركتيال

 (.30:، 0202، )الدجني

تحرير الموقعة ما بين منظمة ال وسلوأ اتفاقيةمن استحقاقات  بهرو تاإلسرائيلي وال وفي ظل التعنت

والتي تنص على فتح ملفات المرحلة النهائية من المفاوضات  ،ودولة االحتالل اإلسرائيلي ،الفلسطينية

ئيلي جعل ا( هذا التعنت اإلسر ... وتفكيك المستوطنات، )ملف القدس، والالجئين، واألسرى، :والمتمثلة في

وأصبحت  ،محتللالنتفاض في وجه ال ؛تحريك الشعب الفلسطينيفي بشكل جاد ر تفك السلطة الفلسطينية

 (.5:، 0220 ،صالح)وشعبا   ومة  األمور تتجه نحو التصعيد حك
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رة من بأعداد كبي "رئيل شارون أ" وقتها زعيم المعارضة اإلسرائيلية دخول صعوبة أثراألمور  تاددز ا

( 0222) عاملمسجد األقصى باحات افي للحكومة اإلسرائيلية وسياساتها، والمعارضين  ،ينالمستوطن

ا اصطلح مفكان  ،فثار الشعب الفلسطيني بأكمله األوضاع في األراضي المحتلة، لى تفجرإمما أدى 

بحق المجازر  أبشعذلك ارتكب الجيش اإلسرائيلي  أثروعلى على تسميتها بانتفاضة األقصى الثانية، 

واصل على المتو  العشوائي، القصفمن خالل  والمدن الفلسطينية ،القرى وبحق  ،الفلسطينين المدنيين

 (.10:، 0220سليم،) المقاومينكبير من  وتصفية عدد ةيالمقرات الحكوم

العزل و  ،نالشبان الفلسطينيين المنتفضي تجاه اإلسرائيلي االحتاللارتكبها وردا على المجازر التي   

أفرجت السلطة  ،أرضهم وحقوقهمللدفاع عن  ، بما يمتلكون لة الحربية اإلسرائيلية كانوا يواجهون اآلالذين 

في  ،ون من السجالفلسطينية عن كافة قيادات الفصائل الفلسطينية السيما "حماس والجهاد اإلسالمي" 

 .(55:، 0203زعر، األ) لمواجهة االحتالل اإلسرائيليطالق اليد إشارة إل

دا على المشروع السياسي اقد شكل منعطفا ح الثانية )األقصى( االنتفاضة اندالعن أيالحظ و 

 ، وتدميروتخريب ،الفلسطينية حيث قامت دولة االحتالل اإلسرائيلي بقصف المقرات الحكومية ،الفلسطيني

 بشكل كامل.البنية التحتية 

 تشكل الحكومة:و  في االنتخابات حماسفوز  .ت

القذائف وخطف الجنود و  ،حيث العمليات االستشهاديةمن دخلت االنتفاضة مرحلة تصعيد غير مسبوق 

جانب  منو قررت إسرائيل االنسحاب من غزة  ،حداثهذه األومع اشتداد والثقيلة  ،الصاروخية الخفيفة

 .(14: 0205 ،وأخرون  محسن صالح،) مع السلطة الفلسطينية برام اتفاقدون إواحد 

فشاركت حركة حماس في  ،مة في قلوب المجتمع الفلسطينيو حداث من رصيد المقاهذه األرفعت 

 نحو ةبنسب يية في المجلس التشريعبففازت بأغل ،االنتخابات الفلسطينية تحت قائمة التغيير واإلصالح

 ا  دمنفر إما  ،مهمة تشكيل الحكومة في االنتخابات الفائز الحزب يوكل إلى وفق الدستور الفلسطيني ،60%

بيرة فصائلية كفي ظل معارضة  شكلت حركة حماس الحكومة منفردهف ،األخرى  حزاباألأو بالشراكة مع 
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 تتزعمها حركة فتح، فدخلت فلسطين مرحلة جديدة مليئة باالضطرابات مع مقاطعة دولية لهذه الحكومة

عدم بقطع المساعدات، و  السلطة  تهددو  ،مريكية، واالتحاد األوروبيما من قبل الواليات المتحدة األالسي

 (.000:، 0203، األزعر)التعامل معها

 (:1007مؤتمر أنابولس للسالم ) .ث

سام بالشعب الفلسطيني من انق وقعتاالحداث المؤسفة التي ، و ة لحكومة حماسيفي ظل المقاطعة الدول

ة دعت الواليات المتحدة األمريكية السلط ،وحماس السيما فتح ةبين القوى الفلسطيني سياسي بغيض

ناف ( وذلك الستئ0221\00\01) رائيلي إلى مؤتمر دولي في أنابولسالفلسطينية واإلحتالل اإلس

ية الرئيس العلى أن تختتم مع نهاية و  ،والفلسطيني بشكل مباشرالمفاوضات بين الجانب اإلسرائيلي 

"اإلسرائيلي  كان الخالف واضحا  بين الطرفين، ولكن (0221)األمريكي جورج بوش االبن في 

صول إلى تحديد سقف زمني للو  موقف الوفد المفاوض الفلسطيني متصلبا  حول حيث كان، والفلسطيني"

 (31، :0203)الجبهة الديمقراطية، التقرير السياسي،  .زمني في المقابل رفض إسرائيلي لتحديد سقفو ، إتفاق

في حلقة مفرغة، لعدم جدية الحكومة اإلسرائيلية في  "مؤتمر أنابولس"دارت المفاوضات التي أطلقها 

 المفاوضات، وعجز المؤتمر )أنابولس( عن تحقيق أي إختراق جوهري، ليس هذا بحسب بل إنتهت

حملة أصطلح على تسميتها من قبل االحتالل شن اإلحتالل اإلسرائيلي  بعدوان دموي حيث المفاوضات

ي، )الجبهة الديمقراطية، التقرير السياس مريكي فاضحالمصهور" في ظل صمت أ اإلسرائيلي "الرصاص

0203، :31). 

إستغالل االحتالل اإلسرائيلي حالة هو  ،فشل مؤتمر أنابولس للسالممن أسباب أن يالحظ مما سبق 

لتفاوضية، ا ةيلت العممكلتي حفي موازين القوى اتالل ي، وما خلفه من ضعف، وتفاقم إخاالنقسام الفلسطين

 ةومن جهة أخرى مواصلة تصعيد سياس تنصل من إلتزاماتها، والتهرب من متطلبات الحل النهائي،من 

واالتفاقيات دة هيئة األمم المتحوتكريسة كمرجية للمعملية التفاوضية بديال  لقرارات  ،األمر الواقع االحتاللي
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تحقيق السيادة و  ،الدبلوماسية الرامية لقيام دولة فلسطينةبالغ األثر السلبي على الجهود كان لها  ،الموقعة

 .الوطنية

لى تأجيل االحتالل اإلسرائيلي ع ارأصر و بين الجانبين،  بقيت الفجوة كبيرة حول قضايا الوضع النهائي

بحث القدس، والالجئين، المستوطنات، واألسرى إلى أمد بعيد، وفي ظل التراجع الدولى والتعند اإلسرائيلي 

ي خطوة ف ادت قيادة منظمة التحرير تحريك القضية الفلسطينية من جديد بعد توقف دام نحو سنتينأر 

 .سمية من بعض المحللين السياسيين الهروب إلى األمام

 :بصفة دولة هيئة األمم المتحدةإلى  االنضمامفلسطين طلب  .ج
 (0133)عام  يديومونتيف اتفاقية وفق مستقلة دولة إلقامة المطلوبةالمتطلبات  كافة فلسطين دولة استوفت

 قامأ لذيا الشعب هو الفلسطيني شعبنا إن" وجاء في نص الطلب ،هاحقوقواجبات الدولة  تحدد والتي

 ،وتكرارا   رارا  م المتحدة هيئة األمم به عترفتا  والذي مصيره تقرير في الحق وله ،رضهأ على دائم بشكل

العيش  في به مسل  الم   حقنا إلى باإلضافة ،(0224)عام  الدولية العدل محكمة كما اعترفت بهذه الحقوق 

 ىعل قدرةمال لدينا وكذلك، لها اإلسرائيلي االحتالل رغم (0161)عام  حدودب ،راضيناأ بسالم، وآمان في

 أكثر في دبلوماسية وبعثات ،في الخارج سفارات ولدينا ،والغربي ،العربي المحيط دول مع عالقات نسج

 لقواعدا جاهزية إلى األوروبي واالتحاد ،الدولي النقد وصندوق  ،الدولي البنك نوه ولقد ،دولة (022)من 

 (5:، 0200مكتب المفاوضات ، التحرير الفلسطينية،  منظمة) "يةفلسطينال دولةال لقيام الالزمة االساسية

 والديمقراطية ،اإلنسان حقوق بتطبيق  ملتزمة كونهائنية على إحالل السالم، الطم فلسطين دولة وتعمل

 (181)م رق المتحدة لألمم ميثاق قرار وينص ،المتحدة األمم ميثاق في الواردة والمبادئ ،القانون  وسيادة

 إيجابيةب النظر وجوب على – المتحدة األمم في عضوا   سرائيلإ لقبول القانوني األساس يشكل والذي

 األمم في ضوكع االنضمامب فلسطين، أي ،السابق الذكر القرار في عليها المنصوص الثانية الدولة لطلب

 األمميئة ه في كامال   عضوا   وقبولها ،فلسطين بدولة الدولي االعتراف يكون  الصدد هذا فيو  ،المتحدة
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 العام نذم للخالص من اإلحتالل اإلسرائيلي سلمي حل بإيجاد الملتزمة الدولية اإلرادة مع منسجما   المتحدة

 (.6:، 0220 ،العمر) (0141)

 تتحرك يلية،مع الحكومة اإلسرائ وتعثر المفاوضات السياسية ،بعد انسداد األفق لتحريك العملية السلميةو 

دولة فلسطين ب الدولي االعتراف انتزاع مام في سبيللى األإدبلوماسية طوة الفلسطينية خ الوطنية السلطة

 مكتملةكونها  (0200-21-03)في  (0161) عام على حدود العضوية في هيئة األمم المتحدة ةكامل

طالما دافع الذي  (5*)هذا التوجه بالفيتو األمريكي اصطدمولكن  ،وحكومة ،رضأو  ،األركان من شعب

وفق و  ،صاحب القضية العادلة ،الشعب الفلسطيني احتياجاتلى إعن الكيان اإلسرائيلي دون النظر 

موافقة الدول الخمس األعضاء الدائمة يحتاج أوال  القوانين الدولية المعمول بها في هيئة األمم المتحدة 

الصين، ، وروسيا، و الواليات المتحدة األمريكية) :وهم دولة كاملة العضويةبفلسطين  االعترافالعضوية 

حريك اإلسرائيلي األمريكي، والت خالل الفيتومن به الدولة الفلسطينية  وهذا الذي لم تحظ  فرنسا، وبريطانيا( 

 (.03:، 0200، عريقات)

 :في هيئة األمم المتحدةمراقب بصفة عضو فلسطين  .ح

تحقيق  نعها يلم تثنالدبلوماسية الفلسطينية الوطنية السلطة لخطوات مريكية عدم المساندة األن إ

ت السلطة كفتحر  ،رض فلسطينأ منولو على أقل ما يمكن  ةالحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطيني

الحصول  ال وهيأ فيه هافي معارضت وال قيمة للفيتو األمريكي ،بخطوة ثانية محسومة النتائج الفلسطينية

طنية محمود عباس رئيس السلطة الو لقى أوبالفعل  ،في هيئة األمم المتحدةمراقب بصفة عضو على دولة 

يقارب ما تمثل  دولة (055) نحو بأغلبية كبيرةفنال الموافقة  ،بحضور كافة دول العالمكلمته  الفلسطينية

بأن باقي الدول امتنعت عن التصويت ألنها تربطها عالقات  علما   ،جمالي سكان العالممن إ %15من 

                                                           

( المشروع الوطني الفلسطيني واقع وتطلعات، مركز الدراسات المستقبلية وقياس الري 0203، حسين )األعرجنظر ا( 5*)
 (، رام هللا، فلسطين. 30جامعة القدس المفتوحة )ص-العام
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شيكيا، جزر تكندا، بنما، ‘ )الويات المتحدة األمريكية، إسرائيلوهم:  إسرائيلب سياسية، وتجارية، وعسكرية

 (.061:، 0203)المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، .، وباالو(مارشال، ميكرونيزيا، ناورو

 مراقب:عضو بصفة المدلول السياسي للتصويت على منح فلسطين .2

 حقهلترفع اإلجحاف المزدوج الذي أل ؛عضوية دولة فلسطين بصفة مراقب في هيئة األمم المتحدةجاءت 

ى ستقالل إلى الحكم الذاتي، وبمكانة األرض المحتلة إلحقوق الوطنية: كالهبوط بمكانة االسلو بالو إتفاق أ

ل لدولة فلسطين خطوه مهمة  ن المكسب المحص  ق فك فيه على طري -ال شك–األرض المتنازع عليها، وا 

سع نطاق القناعة على أو  تساع دائرةة لم يكن باإلمكان إدراكها لوال االقيود من إتفاقات أوسلو، وهذه المكان

خلص من وهذا يست ،مع الحقوق الوطنية المشروعةقترب ي قد ادوليا ، والموعد النصاف الشعب الفلسطين

 (032، :0205يمان، وأخرون،ل)س .خالل اتجاهات التصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة

في ضوء ما تقدم من الطبيعي التذكر بأن المنحى اإليجابي للموقف الدولي تجاه الحقوق الوطنية للشعب 

لى حٍد ما–الفلسطيني يتحرك بشكل نسبي  رى نجد األخ هه، هذا من جه ومن الجبالشكل المطلوب -وا 

 األداء السياسي، والدبلوماسية الفلسطينية. تحسن فيوتحم س، و هناك 

سيا  رفع من يامكسبا  س ،مدلولها السياسيبفلسطين إلى هيئة األمم المتحده بصفة مراقب يعتبر انضمام 

الذي ينعها وجود و  يظهر توفر الشروط األساسية لقيام الدولة الفلسطينية كاملة العضويةمكانة فلسطين، و 

 . الفيتو األمريكي، ضغوط الحركة الصهيونية العالمية

 من هذه الخطوة: يجابيةالتداعيات اإل.6 

 وذلكفة مراقب بص فلسطين بدولة االعتراف لنيل المتحدة مماأل هيئة لىإ الفلسطينية القيادة توجهت

 لكسب العالم دول بين (6*) الدبلوماسية الجيوش جيشت حيث المتحدة لألمم رسمي طلب تقديممن خالل 

                                                           

ي غزة. اإلعالم، المكتب اإلعالمالفلسطيني وتحديات المواجه، وزارة  اإلعالم( مؤتمر 0203( أنظر شاهين، لنا. )6*)
 (.014)ص
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 من المساندة بلطل وجنوبا   ،شماال   ،وغربا   ،شرقا   تطوف مكوكية قيادة الفلسطينية القيادة صبحتأو  الثقة

 (.5:، 0203)رسالن،  االعتراف ما يلي:هذا تمخض عن  الذيجمال المكاسب ، ويمكن إالعالم دول

 .بصفة مراقب دولة وضع على الحصول (0

 .ائيلي ومحاصرته سياسيا ودبلوماسيا  عزل االحتالل اإلسر  (0

 ومن أهمها محكمة الجنايات الدولية. ،واالتفاقيات الدولية المحافل،لى إإمكانية االنضمام  (3

 تثبيت كافة القرارات المتعلقة بقضية فلسطين. (4

 .لدوليا من أشخاص القانون  اشخصي هيئة األمم المتحدة واعتبارها توسيع حضور ومشاركات دولة فلسطين ف (5

 يد.لقضية الفلسطينية من جدتبني اى العمق العربي واإلسالمي للالرجوع إ (6

 من تـوفر لديناي مـا بكـل جديـدة أفكـار السلمية، وخلق الشعبية للمقاومة ومبدعة خالقة بأساليب التفكير (1

 مقومات.

 واالتفاقيات. المعاهدات من العديد في ممثلة فلسطين تصبح نأ مكانيةإ (5

 الدولة الفلسطينية: هي تواجالتحديات الت.7
و تحديات مراقب غير عضبصفة قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية في سبيل حصولها على دولة ت واجه

 تي:( وذلك وفق اآل34، :0203رج، ع)األ على مشروع الدولة كما أشار سلبا   تثر أكبيرة 

هذا االعتراف  ن طبيعة؛ ألاإلسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهو الرفض األمريكي  (0

 قامة دولة يهودية في اإلقليم العربي.ف األفكار الصهيونية الرامية إلنس لىفضي إي  

 الوضع العربي المتردي والمنقسم على ذاته، وكثرة الخالفات السياسية بين الدول العربية. (0

 .بصورة كبيرة ة الفلسطينيةيبالقض لسطيني البغيض الذي أضراالنقسام الف (3

مما أدخل السلطة في ضائقة مالية أثرت سلبا  على  ،تجميد تحويل الضرائب للسلطة الفلسطينية (4

 خططها التنموية.



 
 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني:
 .والمواقف السياسية ،الفلسطينية ات الدولةمقوم

 مقومات الدولة الفلسطينية. .8
 من الدولة. الفلسطينية القوى  قفامو  .1
 الفلسطينية.المواقف الدولية من الدولة  .4
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 :العامة مقومات الدولة الفلسطينية  .8

 وجود شعب موحد: .أ

تقرار االس بهدفمن األرض بشكل دائم محددة  منطقة على يقطنون  أفرادوجود بالشعب ويقصد 

يجمعهم  فرادسبل العيش الكريم، وهؤالء األ مويخضعون لحكومة ذات سيادة توفر له ،والمعيشة الدائمة

ه عن أرضه ووطن وهذا االنتماء يوجب عليه الدفاعالوطن "األرض"،  والوالء لهذا، والحب ،االنتماء

 (.03: 0113 ،)الرمالوي  والجهاد ضد أي عدوان خارجي الحقيقي،

 األقاليم: .ب

ا ون هذكشعب، وييسكن عليه  "إقليم" يز أو مكان من األرضوفقا للقانون الدولي يجب إيجاد ح

ويدخل  ،كما ذكر سابقا   ر شؤون البالد وترعى مصالح الناستحت تصرف الحكومة التي تدي اإلقليم

ال و  ،وما يعلوها من فضاء خارجي ،واليابسة ،والبحار ،الموارد المائية مثل األنهارضمن هذا الحيز 

نهار، األ بحار، أوال مثل في حال اإلنفصال لوجود مانع طبيعي، يشترط االتصال بين أجزاء األقاليم

 (.05:، 0200، إسماعيل) صحاري الأو 

 الحكومة: .ت

، وتسن ليمق، وتتحكم بمقدرات اإلشؤون البالدالسلطة التي تحكم وتدير  تلكوهنا يقصد بالحكومة 

تتمتع هذه  نأويجب  ،ليمقنين في اإلطس القاالنا لحياةالناظمة  األحكاموتصدر  ،اتالقوانين والتشريع

 ،حتى تمارس مهامها وفق متطلبات المجتمع وطبائع الناسبالسيادة واالستقاللية عن الخارج،  ،السلطة

 (.05:، 0221، فرانسيس) من عناصر قيام الدولة بما يلي ا  كونها عنصر بوتمتاز الحكومة 

 حكام النافذة في حدود األقاليم دون التدخل الخارجي.صدار القوانين واألإنها سلطة قادرة على أ (0

 حكام.نها سلطة قاهرة ممتلكة للقوة المادية لتنفذ األأ (0

 نها سلطة قائمة وفق القانون والدستور.أ (3



51 
 

ي م المتحدة موجودة فملعل هذه المتطلبات التي وضعها القانون الدولي لالنضمام إلى هيئة األ

 ليه القيادة الفلسطينية.إالوضع الفلسطيني وهذا ما سعت 

كن تدوين ميترتكز الدولة الفلسطينية على عدة مرتكزات : الخاصة مرتكزات الدولة الفلسطينية .0

 :أهمها

 لمجتمعتركيبة التاريخ الشعب الفلسطيني و تبع تن المإوجود قاعدة جماهيرية ثورية مقاومة:  .أ

لة الذي يستولي على جميع مقدرات الدو يرضى باالحتالل ال  ،ا  ثوري ا  يجده مجتمع الفلسطيني،

أخرى  ةهومن ج ةمنية والعسكرية، هذا من جهالناحية االقتصادية والسياسية واألالفلسطينية من 

يني والمعاهدات الدولية التي تعطي الحق للشعب الفلسط االتفاقياتسرائيلي لكل تنكر االحتالل اإل

 االحتالليحدثه  الذيينتفض ويثور ضد الظلم  همور جعلتهذه األف ،في تقرير المصير وقيام الدولة

 (55: 0111، غصاي)

 ،سرائيليلالحتالل اإل مقاومتهفي  وحيدا   المجتمع الفلسطيني ليسف مساندة عربية ودولية:و دعم  .ب

الشعوب و  وماتالحك حيث وقفت ،بجانبه رغم بساطتها وضعفهاوانما هناك قوى عربية ودولية تقف 

رضه أعلى  دولتهالعربية والغربية بجانب مطالب الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وقيام 

 (.51: ،0203 ،هالل) .وترابه

على قرارات دولية صادرة من  ةدنمستالقيادة الفلسطينية  تانطلق :(7*)دولية معاهدات واتفاقيات  .ت

قيام دولة فلسطين، وحق تقرير المصير وعودة الذين شردوا من لمم المتحدة في مضمونها األ هيئة

 (.00:، 0225، وآخرون  ،أبو هنود) (014)وقرار ، (050) قرارديارهم بالقوة مثل 

  

                                                           

 (.4، )ص0200( أنظر مكتب المفاوضات، منظمة التحرير الفلسطينية *7)
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 القانونية: ااالعتراف بالدولة الفلسطينية وانعكاساته .4

الفلسطينية في  المقاومة انتصاراتعن ال يقل أهمية  سياسيا   االعتراف بالدولة الفلسطينية انتصارا   يعد

والتي تشكل  ،دولة (055) بجذب حيث نجحت السلطة الوطنية الفلسطينية ،الصراعات والتصدي لها

لتي ا والواليات المتحدة األمريكية، -دولة االحتالل-ي العام الدولي رغم اعتراض كل من إسرائيل أالر 

ن كلمة ا  و  ،، ودوال  أخرى كما ذكر سابقا  القضية الفلسطينية معتكيل بمكيالين في تعاملها كانت طالما 

 الدولةركان لوجود مكونات األدولة فلسطين تعني بالتالي وجود شعب، إقليم، وحكومة وهي 

 (.01:، 0203،الشيخ)

الي مالحقة دولة وبالت ،التفاقيات الدوليةلكافة ان االعتراف بالدولة الفلسطينية يعطي الحق لالنضمام إ

 ،طانكجريمة االستي في جرائمها ضد الشعب الفسطيني: االحتالل اإلسرائيلي في المحافل الدولية

 ألسرى انما سيستفيد من هذا االنضمام إ ،بالء على األرض بالقوة والترهيب، ليس هذا بحسيواالست

 (8**)ى أسر  او ن وفق القانون الدولي رهائن وليساإلسرائيلية، حيث يعتبر المعتقلو  ن في السجون والمعتقلو 

 وبالتالي لهم،دولتين وقت اعتقاالوذلك لعدم وجود حرب بين وفق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة باألسرى، 

 (.05: ،0203الشيخ،) حرب يعاقب عليها القانون الدولي أي اعتداء على المعتقلين يعتبر جريمة

لك إذ يعني ذ ،ا  مكسبا  منقوصم المتحدة بهذه الصفة مهيئة األإلى  االنضمام خر يعدومن جانب آ

لى عأي وعد بلفور جديد حل بالقضية الفلسطينية  ،من مساحة فلسطين التاريخية %15 تهضياع ما نسب

االعتراف يعني التنازل عن حق العودة ألراضي  ولكن حسبدي السلطة الفلسطينية، وليس هذا فأي

المقاومة رفض  يعني، و ية سابقا  الدول العرب هقرار التقسيم الذي رفضتكما يعد قبوال  ب، ضمنيا   (0145)

 (.03:، 0200سعد، ) اإلسرائيليضد المحتل 

  

                                                           

 4م ص0200\00\21جريدة الحياة يوم الجمعة  ن و وآخر ( أنظر الصوراني، راجي، **8)
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 الدولة:الفلسطينية من  القوى قف امو  .3

مراقب في  فةصتباينت المواقف بين القوى الفلسطينية حول سعى القيادة الفلسطينية في الحصول على 

ومنهم من هو موافق على  ،فمنهم المؤيد بقوة وداعم لها بكافة الوسائل المتاحة ،هيئة األمم المتحدة

ير كامل نحو تحر  وتطلعات الشعب الفلسطينيوة ال تلبي طموحات طعلى اعتبار أن هذه الخ استحياء،

 تي:ويمكن رصد أهم المواقف للقوى الفلسطينية حسب اآل األراضي الفلسطينية 

 حركة فتح: .أ

 صائلف أكثر من بل ،وقبوال لخطوات الرئيس محمود عباس ،المؤيدة القوى تعد حركة فتح من أولى 

ئة األمم المتحدة في هي مراقبصفة على عضوية في سبيل الحصول  للواقع وقبوال   براغماتية الوطني العمل

لشعب قضية ال لى تسوية مرضيةإوصل تطريقا لل ،الدبلوماسيةو  ،السياسيةالمفاوضات  فيكونها ترى 

نهاء االحتاللالفلسطيني و   (.06: ،0203 ،رشيد) (0161)لألراضي التي احتلت عام  يئيلسرااإل ا 

ن التماشي مع متطلبات الوضع الراهضرورة ترى حركة فتح ظل التطورات الدولية واإلقليمية  فيو 

عى حركة فتح تسو ، يوافقونها في ذلكال ها من الحركات السياسية و ن كان منافسا  و  ،ومسايرة القوى الدولية

بما فيها القدس الشرقية، وتفكيك  (0161)من األراضي التي احتلت عام  سرائيلانسحاب إلى إلوصول ل

كل المستوطنات اإلسرائيلية، مع إيجاد حل عادل لقضية الالجئين وتحقيق السالم العادل للقضية 

 (.52:، 0221،لحلوح) الفلسطينية

 :الديمقراطيةموقف الجبهة  .ب

، ا  سياسي ا  نجاز إ المتحدةفي هئية األمم بصفة مراقب عتبرت الجبهة الديمقراطية قبول فلسطين عضوا  ا 

باإلستقرار  ةنواحي القضية الفلسطينة كافسيفيض على  ا ، ومكسبا  فلسطينيا  طال انتظاره، كونهوتاريخي

قامة الدولة ذات سيادة، وتعتبر ،، وسيجعل من القضية الفلسطينة أقرب إلى اإلستقاللالنسبي لجبهة ا وا 

لها مسيرة الهزيمة تقاب ،والنصر الفلسطيني ،عتراف هو بمثابة انفتاح مسيرة المكاسبأن هذا اال الديمقراطية
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 ، والممتلكاترحتمية العودة إلى الدياوكذلك خطوة تصب في تعزيز إمكانية ، وتراجع مخططاته اإلسرائيلية

 (.020: 0203، للجبهة الديمقراطية )التقرير السياسي الفلسطينية

ومن جانب أخر ترى الجبهة الديمقراطية أن هناك ثغرة كبيرة في الطلب الفلسطيني، يحمل في طياته 

م ن الطلب وثيقة فلسطينة رسمية، أال وهو عدأعلى اعتبار  ،مخاطر سياسية ال يمكن التقليل من أهميتة

بديلة  ولترك المجال مفتوح لحليمعتبرا  ذلك س ،ذكر حق العودة ل صريحبشك تضمن الطلب الفلسطيني

 للجبهة يالسياس التقرير) في الحرية، وحق العودة الشعب الفلسطيني ، وتطلعاتال تلبي طموحاتقد 

 (.023: 0203 ،الديمقراطية 

    :الشعبية الجبهة موقف .ت

 يث جاء موافقا  ح كما ذكر سابقا ، الديقراطية الجبهةعن موقف  الشعبية موقف الجبهة لم يختلف كثيرا  

 ثلة فيالمتم وقرارات هيئة األمم المتحدة ،ن الحراك السياسي ينطلق من اتفاقيات دوليةكون أ ،ومؤيدا  

ونها ك جراء مفاوضات مع إسرائيل بواسطة دوليةإمن  حيث ال تمانع الجبهة الشعبية (050)، و(040)

قامة دولة فلسطينية على حدود  ،سياسيةلى تسوية إفي المحصلة ستفضي   القدسوعاصمتها  ،(0161)وا 

 (.4:، 0200 ليلى، ،خالد) الضفة الغربيةالشريف، وعودة الالجئين مع تفكيك كامل للمستوطنات في 

 ،أعضائهاحد أ التي هي ،ها منظمة التحرير الفلسطينيةتهذا الموقف مع السياسات التي تبن تماشىوي

ية بالمفاوضات مخرجا من حالة الجمود في القضية الفلسطين ،وترى الجبهة الشعبية ،وتشارك في قراراتها

إلسرائيلي ا لتشريعية الفلسطينية، وفرض الحصارالتي ساء وضعها بعد فوز حركة حماس باالنتخابات ا

، 0200 طينية،الفلس اليوميات) واإلقليمي للقضية الفلسطينيةولي التهميش الد ومن خالل ،ةعلى قطاع غز 

:04.) 

 موقف حركة حماس: .ث

ل دولة وترى في إسرائي ،خوان المسلمينلحركة اإل ا  وامتداد ،تعتبر حركة حماس نفسها حركة إسالمية

ع عقائدي فهي في صرا  ؛ةالعربي لب المنطقةقللغرب في  ىا  طولويد ،غاصبة لألرض والمقدسات احتالل
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بشكل نهائي  (0161)وفي هذا ترفض الرضا بالمفاوضات مع المحتل اإلسرائيلي على أساس حدود  ،دائم

طينية مع منظمة التحرير الفلس تتبعهاة التي السياس، وتختلف حركة حماس مع نما تقبل بشكل مرحليا  و 

 الوطنياقها وميث ،بإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية حماس إسرائيل، ليس هذا بحسب بل تطالب

 (.025:، 0205، صالح)

لسياسات منظمة التحرير الفلسطينية في خطواتها عن رفضها من المواقف عبرت حماس في كثير 

حتالل اإلسرائيلي نهاء االإال يمكن  كما ترى أنه ،لى تسوية تنتقص من فلسطين التاريخيةإوسعيها للوصول 

قامة ،ال بزوالهإ مقاومة باستخدام الكفاح المسلح وال كامل التراب الفلسطيني؛ ة علىالدولة الفلسطيني وا 

ب حقق المستوى المطلو وال ت ،ةكون المفاوضات على حالها الراهن غير مجدي ،وطرقها أشكالهابكافة 

عضوية  لىع حصولاللى إالرامي  ا يخص الحراك السياسيموفي ،الفلسطيني الشعبلتطلعات وطموحات 

ركة فسها الصدام الداخلي مع حلتجنب ن موافقتها إعالميا  حماس أبدت  مراقبالمتحدة بصفة عضو األمم 

 (.55:، 0202، الدجني)فتح 

  حركة الجهاد اإلسالمي: .ج

القوى ية هو إجماع من كافة ة فلسطينإقامة الدولن السير نحو أالجهاد اإلسالمي  حركة ترى 

الف مرحلي في خهو الفلسطينية فبين حركة الجهاد اإلسالمي ومنظمة التحرير أما الخالف  ية،الفلسطينين

طريقة بليس و  سلح،مالن التحرير يأتي بالكفاح أحيث ترى الجهاد اإلسالمي  ،تباعهاالتي يتم االطريقة 

ن أو  ،وال يلبي طموحات الشعب الفلسطيني ا ،ن بالطرق الدبلوماسية يمثل تراجعن ما يقدم اآلأو  ،االستجداء

متها ن صأو  وال معارضمنظمة التحرير الفلسطينية لخطوات  ا  الجهاد اإلسالمي ليس مؤيدحركة موقف 

شكل ب في حال عارضت تلك الخطوات حدوثهالعراك المحتمل و  ،صدامللتجنب وعدم إعطاء موقفها هو 

 (.05، :0200 الفلسطينية، )اليوميات علني
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يئة فلسطين كعضو مراقب في ه انضمامن هناك مكاسب لخطوات الرئاسة الفلسطينية نحو أكما ترى 

معاهدات واالتفاقيات الدولية وأهمها لى الإ الوصولن هذا االنضمام سيمكنها من أاألمم المتحدة كون 

 (.05، :0200 الفلسطينية، اليوميات) الدوليةمحكمة العدل 

  ية )فتح، والجبهتين( من مشروع الدولة الفلسطينالوطنية  القوى  مواقف بين ا  ن هناك تباينأويالحظ

التأييد الخجول من الحركات اإلسالمية )حماس، عم المطلق لخطوات القيادة الفلسطينية مع ا المؤيد والد

 والجهاد اإلسالمي(.

 :الفلسطينيةمن الدولة ية دولالقف امو ال .2

 العترافاتبنت الدول العربية خطوات القيادة الفلسطينية في سبيل الحصول على  الدول العربية: .أ

فة بص) في سبيل الحصول على دولة عضوومؤيدا داعما كان للدول العربية موقفا حيث ممي األ

ة التي سرائيلية والغربيضد كل المؤامرات اإل مم المتحدة حيث وقفت صفا واحدا  في هيئة األ مراقب(

وتبلور هذا الوقف من خالل االجتماع الوزاري للدول العربية  الفلسطينيةبالدولة  االعترافتحول دون 

     .(56:، 0200، إسماعيل) الجامعة العربيةفي مقر الذي انعقد 

باينت تللقضية الفلسطينية حيث  مساندا   سياسيا   بية حراكا  و شهدت الساحة االور  االتحاد األوربي: .ب

عضو بصفة مراقب حيث يعد االعتراف من قبل االتحاد كلالعتراف بدولة فلسطين الداعمة  المواقف

 ،عريقات)مم المتحدة لى قرار هيئة األإضاف ي دبلوماسيا   االوروبي بفلسطين بصفة مراقب مكسبا  

0200، :33). 

ئيلي الرافض سرااإل االحتاللمريكية بجانب دولة الواليات المتحدة األ وقفت مريكية:يات المتحدة األالالو  .ت

لرامية ينية من خطواتها اطحيث حذرت قيادة السلطة الفلس ،الفلسطينية الوطنية السلطة لتوجهات

جم ذلك من تر و الحالية في الفترة  ألوانهانها خطوة سابقة أ المتحدة معتبرة األمم هيئةلى إ لالنضمام

الجديد ، هذا الموقف ليس بفلسطينيةالخالل تجميد المنح والمساعدات المالية المقدمة لخزينة السلطة 

، ية الفلسطينيةالقض معها لفي تعام موازيينبمكيالين غير  تكيل األمريكيةحيث كالت الواليات المتحدة 
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، 0205، فراال) اإلسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية االحتاللدولة  مصالحترجح  دائما  كانت و 

:56).   

األحزاب  مع معظمروسيا اتسم الموقف الروسي بسمة التوازي في المصالح وتعاملت  الموقف الروسي: .ث

النسحاب من ابضرورة  اإلسرائيلياالحتالل ، وطالبت روسيا الفلسطينية بما فيها حماس بشكل جيد

قامة، (0161)راضي التي احتلت عام األ ، 0200، إسماعيلمان )أدولة فلسطينية تحيا بسالم و  وا 

:56).  

سرائيلي على سياسة تنص على عدم السماح ألي دولة االحتالل اإل دأبت دولة االحتالل اإلسرائيلي: .ج

بل كانت  ،سبحفلسطينية بكافة السبل، وليس هذا فتدخل دولي، أو عربي في تحديد مصير الدولة ال

 لسواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وخال ،ول فرض شروطها لبدء أي جولة من المفاوضاتاتح

ولة دعالن نيتها الحصول على مكانة ا  مم المتحدة و لى هيئة األإالفلسطينية  منظمة التحرير توجه

بدأتها سياسية على القيادات الفلسطينية ف سرائيلي حربا  شنت دولة االحتالل اإلبصفة مراقب، عضو 

 لسالم والاشريك في عملية  غير أنه تصويره على حاولت حيث عباس، بالرئيس الفلسطيني محمود

فلسطيني بالدولي  االعترافن ألى إ أشارتة السالم في المنطقة و يوأنه المعطل لعمل المفاوضات في

يني، وعلى العالم الغربي ضد التوجه الفلسط تألييبو  ،سرائيل فقامت بالتحريضإعلى سينعكس سلبا 

الهندي ) ة الفلسطينيةبقطع المساعدات المقدمة للسلط األمريكيةالواليات المتحدة  تثر ذلك هددأ

0203 ،:3.) 

 القضايا الداخلية وانعكاساتها على الجهود الدبلوماسية: .6

 :واالنقسام السياسي الفلسطيني الداخلي فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية .أ

يث اجتمعت ح ، ودوليا  إقليميا   فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية حراكا   أحدث

 اللجنة الرباعية )أمريكا، واالتحاد األوربي، وهيئة األمم المتحدة، وروسيا االتحادية( فوضعوا شروطا  

 (.052: ،0226، يوبأ) :وتمثلت فيما يأتي ،للتعامل مع الحكومة التي تديرها حركة حماس
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 العف واإلرهاب من قبل حماس. ما أسموه نبذ (0

 إسرائيل.بدولة حركة حماس عتراف ا  (0

 باالتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.حركة حماس عتراف ا  (3

جي التي يديولو ها التي قامت عليها وال فكرها األال تتماشى مع مبادئو هذه الشروط صعبة  حماسوجدت 

من قبل  وفي ظل هذا الرفضفرفضت هذه الشروط، ، ئها وعناصرها كونها حركة إسالميةنشرته بين أبنا

ار عنها حص ي تديرها موضع مقاطعة دولية تمخضحركة حماس لشروط الرباعية أصبحت الحكومة الت

 طينية،الفلس اليوميات)التنموية خططها  وأعاقسياسي واقتصادي مما انعكس سلبا على سير الحكومة 

0200: ،05.) 

 االنقسام السياسي: .ب

من  بين الجانبين وزاد بين حركتي فتح وحماس مما أحدث توترا   تطورت األحداث الداخلية سريعا  

من  وعا  ل نوهذا االحتقان تحول إلى صدام واقتتال دموي شك   ،االحتقان السياسي بينهما بشكل مؤسف

جميع أركان المجتمع الفلسطيني ومؤسساته سواء الحكومية أو األهلية والحزبية  عطلت ،فوضى عارمة

س هذا ، ليحداث فأصابها ما أصاب مؤسسات الدولةلسطينية لم تسلم من تلك األن الجامعات الفإحتى 

لطرف وأصبح كل طرف يحمل ا ،وضع محرج في المحافلوأصبحت القضية الفلسطينية في بل  ،حسبف

 (.003:، 0200، )أبو شباب مسؤولية على ما وصلت إليه األموراآلخر ال

–الفلسطيني مما جعل الرئيس الفلسطيني  اإلعالمانعكس بشكل ملحوظ على والصدام هذا االنقسام 

، مالبز ) باشرلى سلطته وبشكل مإاإلذاعة والتلفزيون رئاسي بتبعية هيئة  يقوم بإصدار قرار -محمود عباس

0200 ،:032.)  

رائيلية اإلسوخالل االنقسام السياسي المؤسف كانت هناك جهود فصائلية وحزبية من داخل السجون 

التي نادت بالمصالحة الفلسطينية والتعاون لبناء الدولة وتشكيل حكومة وحدة  المتمثلة في وثيقة األسرى و 

، لعربيةا مبادراتالمن خالل طرح وطنية، وعلى الصعيد اإلقليمي والقطر العربي كان هناك جهود عربية 
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 ،حقيق المصالحة بين حركتي حماس وفتوتحالبيت الفلسطيني  رات الصالحمؤتموال جتماعاتالا توعقد

 قع في السعودية برعاية الملك عبد العزيز ال سعود،الذي و   مثل اتفاق مكة ة،ت باتفاقيات متعددجو  فت  

 (.0050:، 0200، أحمد)الشاطئ اتفاق  وأخيرابرعاية مصرية، القاهرة  واتفاق

ماسية على مشروع قيام الدولة الفلسطينية والجهود الدبلو  ةسلبي بصورةله بالغ األثر كان هذا االنقسام 

 وأمام هذه ،التي تبذلها الرئاسة الفلسطينية من أجل نيل االعتراف بصفة مراقب في هيئة األمم المتحدة

للتوقيع  -رئيس المكتب السياسي-توجه الرئيس الفلسطيني إلى قطر لمقابلة األستاذ خالد مشعل  ةالحال

تم التوقيع على المصالحة باألحرف األولى ومن ثم استكمل الرئيس ، فلفلسطينيةعلى المصالحة ا

، 0205 أحمد،)التاريخي السياسي  ياسي في هيئة األمم المتحدة حيث ألقى خطابهالفلسطيني مشواره الس

:0050.) 

 عليها:حصار غزة والعدوان  .ت

ت بحكم فوزها باالنتخابا-نظرت إسرائيل إلى قطاع غزة بعد تفرد حركة حماس بإدارتها للقطاع 

شرعت بعدة ف كيان معاٍد،على أن قطاع غزة  بسبب االنقسام الفلسطينيو  ،-الفلسطينية بنسبة األغلبية

زال إلى  ام خانقا   ا  حصار  وفرضت ،غزةفأحكمت قبضتها على قطاع  ،إجراءات تعسفية وعقوبات جماعية

ية فبدأت بتقليص دخول البضائع سواء الغذائ ،حيث أصاب جميع حاجيات البيت الفلسطيني ،يومنا هذا

 حجةبكانت إسرائيل تسوقه للعالم  هذا الحصار وغيره، ،الدواءو الوقود، والكهرباء،  وكذلك، مواد البناءأو 

ومما فاقم  ،اإلرهاب على حد زعمهم، في محاولة للقضاء على قطاع غزة الصادر مناب رهاإلوجود 

حروب متتالية  ةعليها بشكل بشع على شكل ثالث اإلسرائيلي عدوانال، فلسطينيين في قطاع غزةالمعاناة لل

دمارا  هائال في  الذي أحدث (0204) عدوانخيرا ، وأ(0200) ثم عدوان، (0225)صيف  بعدوانبدأت 

حيث تقدر  فسية، والناالجتماعيةو السياسية، و حي االقتصادية، في النوا جدا   ةخسائر كبير و  ،البنية التحتية

 (.64:، 0204، )البزمالدوالرات والحروب بمليارات  الحصارالخسائر جراء 
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 ،بناءبشكل سلبي على مشاريع التطوير وال تن اإلجراءات اإلسرائيلية العدوانية على قطاع غزة قد أثر إ

ي بل زاد من حدة االنقسام السياسي ف ؛حسبليس هذا فو  ،والتطور الطبيعي لحياة المجتمع الفلسطيني

 خاص المقبلين على الزواج بشكلعلى ة و البيت الفلسطيني وأثر بشكل ملحوظ في النواحي االجتماعي

 (.66: ،0204 )البزم،

ة التحرير لى منظمإانضمام حركة التحرير الوطني فتح وفصائل فلسطينية أخرى من يالحظ مما سبق 

حيث  ،بلوماسيةومسار الجهود الد ،انعكس بشكل إيجابي على القضية الفلسطينية ا  كبير  ا  أثر  ،الفلسطينية

 صفنال فتح ومجلة حركة العربية، الصحافة خالل من المحيط العربي مخاطبة في فتح حركة بدأت

 .لتحرير الفلسطينيةا منظمةالفلسطيني التابع ل  األبحاث مركز يصدرها التي فلسطينية شئون  ومجلة شهرية،

تمام لفلسطين أي اه تولِ ن الدول الغربية لم ألقضية الفلسطينية خالل التطور التاريخي لمن ويتضح 

ا، واالتحاد أمريك السيمالى دولة االحتالل اإلسرائيلي إكفة أوروبا ودعمها زالت  حيث ال ،وال الحتياجاتها

 اإلسرائيلي. – العربيبتأييد فكرة الدولتين كحل للصراع  والمتكررة ةالعلني التصريحاتاألوربي رغم 

يوما   تكن ولممنصفة  )أميركا، واالتحاد األوربي(  في فلسطينلم تكن الدول الراعية لعملية السالم 

كانت تتعامل  حيث ،تنفيذ قرارات األمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وسيطا  نزيها  يعمل على

لعربي ا مصالح دولة االحتالل اإلسرائيلي على حساب الشعب يتم تغليببازدواجية وتكيل بمكيالين ودائما 

 .خاصة الفلسطيني عامة والشعب

ي االتحاد األوربي( للقضية الفلسطينية تمثل فقط فو ي )أمريكا، ن حصيلة الدعم الغربأيرى الباحث 

وذلك من  ،سيةالسيا تتسهيالعض المع تقديم ب الدعم االقتصادي المنقوص والبعيد عن التنمية المستدامة

 .قيام دولة فلسطينيةأجل اإلسرائيلي، وليس من دولة االحتالل  ببجان تعايشيةأجل إيجاد بيئة 

كتفي كانت ت ةمعظم الدول العربين إحيث  ،لى المستوى المطلوبإالموقف العربي  يرتق لمكذلك 

القدرات  وال ،ياسيةالسال االقتصادية، و  وال ،القوة العربية تستخدمولم  ،بالدعم المعنوي للقضية الفلسطينية

عنى موب ،قطف العدوانية نما كانت تكتفي بالشجب واالستنكار لممارسات االحتالل اإلسرائيليإ، العسكرية
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سطينية وفصل القضية الفل مريكي واإلتحاد األوروبي لها سلخومن خالل الدعم األ ،أخر استطاعت إسرائيل

 ثانوية.عن القضايا العربية، واإلسالمية، وأصبحت قضية الفلسطنيين 

ية حيث كانت نفي القضية الفلسطي منعطفا حادا   الفلسطينية، الشعبيةوالثورات  ،شكلت االنتفاضات

 تربك حسابات دولة االحتالل اإلسرائيلي.

 له كان ،ةطينيالفلس القوى  بين السياسي االنقسام السيما الداخلية الفلسطينية القضايا نأ المالحظ من

 المتحدة األمم اريةس فوق  الفلسطيني العلم رفع لىإ الرامية الدبلوماسية الجهود على السلبي األثر بالغ

 بالقضية ضرأ كونه لوجوده الرافض البغيض االنقسام من موقفه الباحث يسجل وهنا ،العالم دول كبقية

 .العربي العالم احتضان من خرجهاوأ الفلسطينية
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 .الفلسطيني وتطوره اإلعالم 

 مقدمة:

 للبث لواسعا االنتشار بعد وخاصة الحياة، شريان تشكل الحالي واقعنا في يةاإلعالم ت الوسائلأصبح

 ووسائل ”اإلنترنت“ عبر الشبكات العنكبوتية أو ،والمرئية ،والمسموعة ،ةالمقروء: المختلفة بأنواعة الفضائي

 إلعالماعلى صعيد  كبيرا   خيرة تطوراتالسنوات األ فلسطين في شهدت ، حيثاالجتماعي التواصل

 اإلعالمدور ألهمية و  ؛القيادة الفلسطينية انتباه لىإ ويرجع ذلك ،اإلعالمية الفلسطيني بكافة وسائله

 .(3:، 0200،أبو شباب)سواء والقضايا الداخلية والخارجية على حد  ،حداثالمحوري في تغطية األ

اع غزة، في قط فصلية خطيرة كاالنقسام الفلسطينيمرت القضية الفلسطينية بمراحل هامة، ومو 

الشعب  على والعدوانات المتكررة،قطاع غزة، لوالحصار اإلسرائيلي ، االمؤسفة التي حلت به واألحداث

مقعد  لحصول علىلالسلطة الوطنية الفلسطينية  سعترى ومن جهة أخ، ة، هذا من جهكافة الفلسطيني

الجهود تلك م يعدفي ت اإلعالموالتي تأتي هذه الدراسة لتناقش دور  ،في هيئة األمم المتحدةبصفة مراقب 

 الدبلوماسية.

لكثير في ا اإلعالموسائل دخلها التي ت اإلسهاماتوذلك لتعدد  ،لإلعالمتعددت الوظائف األساسية 

 حل يةوكيف ،وهمومة العصر بقضاياالمجتمع  تعريفعبارة عن  ابأنه اهيينظر إلحيث  ،من المجاالت

 من ،نظام سياسيو  ،حكومة كل لدى أ ِعدت التي والمبادئ والنظريات ،المعطيات ضوء في القضايا هذه

، حكومة ونظام سياسي كل لدى المتوفر وباألساليب ،وعالمية محلية   المتاحة يةاإلعالم وسائلال خالل

ي عالماإلالفلسطيني، ومكوناته، وعالقة النظام  اإلعالمالفصل سوف نتعرف على مفهوم  وخالل هذا

 بالنظام بالسياسي، وانعكاس ذلك على الواقع الحالي للمجتمع الفلسطيني.

 :الفلسطيني اإلعالممفهوم  .8

اسية واالجتماعية السيع مدركات وثقافات المجتمع الفلسطيني بقضاياه يلتوسالفلسطيني  اإلعالمنشأ 

لى العالم الخارجي مع توضيح إجراءات المحتل إ ونقل معاناته وهمومه وكذلك العسكرية ،واالقتصادية
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القيادة  لسياسات وتوجهات ا  طبيعي ا  الفلسطيني انعكاس اإلعالمويعتبر  (9*اإلسرائيلي وممارساته الخاطئة )

 .واجتماعيا   ،، واقتصاديا  القائم سياسيا  بالنظام مرتبط  اإلعالمكون أن  ،الفلسطينية

 إلعالما "استثمار كافة وسائلالفلسطيني على أنه  اإلعالمطينية لمفهوم الفلسوقد أشارت القيادة 
 واالتصال، تجاه القضية الفلسطينية ودعمها على المستويات الفلسطينية، والعربية والدولية، بما يحقق

رجاء أ وصناع القرار في مختلف ،الفاعلة الرأي العام نحو الضغط المتواصل، والمنظم على القيادات توجه
التي من شأنها أن تجعل من القضية الفلسطينية محورا  دائما  الهتمام والقرارات  ،قفاالمعمورة التخاذ المو 

ر المصير الوطنية في الحرية وتقريالمجتمع الدولي، وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني؛ لتحقيق أهدافه 
قامة دولته المستقلة على ترابه الوطني" )أبو شنب  .(03:، 0204،وا 

 التي تظهر الوضع القائم من حياة ومراحل في مسيرته ،الفلسطيني بعدة خطوات اإلعالم اخطوقد 
فلسطيني ال اإلعالممراحل  ، أحمد أبو السعيد، وأخرون حيث يقسم حسين أبو شنب ،المجتمع الفلسطيني

 .***(10) تيوفق اآل
هذه الفترة هي البدايات األولى لبناء المنظومة يمكن اعتبار أن  :(8080)ظهوروالمرحلة البناء  .أ

التي تحاك  المؤامرات الغربيةأظهرت في ظهور صحيفة فلسطين التي  ةالمتمثل الفلسطينية يةاإلعالم
امي ير من الخطر اليهودي وتنالتحذودأبت في  ،عامةواألمة العربية خاصة فلسطيني لتمع اضد المج
قامة المستعمراتيمن خالل االست وجوده لمثقفين ا عليها فخاطبت الء على األراضي الفلسطينية وا 
 .(62، :0204،)أبو شنبدباء وعامة القراءواأل

 ألدبياوالتحدي  يةوالثورات الجماهير  ة،الشعبي تمثل هذه الفترة الصحوة :(8046)نشاء مرحلة اإل  .ب
واالحتالل البريطاني من جهة أخرى حيث تم  ،وظهور الكفاح المسلح ضد الوجود اليهودي من جهة

نا اإلذاعة الفلسطينية هإبراهيم طوقان ليكون مديرا لدار  ياإلعالم واألديباختيار الشاعر العربي 
 .(33، :0151،)محمد سليمان االقدس حيث وضع طوقان هدفين له وهم

 ثراء معلوماتها  و  الجمهور الفلسطيني خدمة. 
 دبي.خدمة التراث العربي األ 

                                                           

في مجلة  0151 إلى 0136( انظر حسين أبو شنب الدور الوطني لإلذاعة الفلسطينية هنا القدس في الفترة الواقعة ما بين *9)
 .(1ص 0204)الفلسطيني أنظر حسين أبو شنب اإلعالمو  000ص 0111، عالبحوث اإلعالمية القاهرة: جامعة األزهر، العدد الساب

( تاريخ الصحافة الفلسطينية 1987م وأنظر محمد سليمان )1948 – 1876( االعالم الغلسطيني 81: 2114أنظر نسرين حسونة ) (10)***

 ء األول الطبة األولى.م الجز1876-1976
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ه على االستقالة و جبر فتآمروا عليه وأـضغوطا كبيرة من قبل المحتل البريطاني والوجود اليهودي طوقان  واجه
 ومغادرة اإلذاعة.

ن خالل بالشعب الفلسطيني م التي حلت فلسطين لى نكبةإهذه المرحلة تشير  :مرحلة التشكيل الوطني .ت
ذه المرحلة تعتبر هو  ،والدعم الكامل من الدول االستعمارية ،وازدياد الهجرة اليهودية ،الكيان اإلسرائيلي إنشاء

 .(52:، 0204)نسرين حسونة  القومي العربيالوعي  مرحلة تشكيل الوعي السياسي الفلسطيني و
التي  ةيظهور الكيان الفلسطيني وقيام منظمة التحرير الفلسطين لىإتشير هذه الفترة  ة الوطنية:مرحلة التعبئ .ث

 ،0204 حسونة ريننس) واالتفاقيات. ت الصفة التمثيلية لفلسطين في المحافل الدولية وتوقيع المعاهداتيأعط
:52.) 

لمواجهة وا ،والكلمة المسموعة ،والكتابة الصحفية ،ياإلعالمالعطاء  مثلت هذه الفترة أوج مرحلة التحدي: .ج
شتدت ا جود الفلسطيني في كل مكان حيثلو ، وازدياد عدائه لمحتل اإلسرائيليمع ال ،والعسكرية ،السياسية

 .(33، : 0151)محمد سليمان،وأشكاله  ،وسائلهوتنوعت  ،الفلسطيني اإلعالم قوى 
للوضع  ا  تالمس الفلسطيني اإلعالم فتراتهذه الفترة هي من أكبر  أنيمكن القول  الحزبي: اإلعالممرحلة  .ح

ية مثل حركة اإلسالمالحركات  تز وبر  ،ة الفلسطينية الشعبية األولىاالنتفاض ، فقامتالفلسطيني الداخلي
 جماهير بمخططات المحتلسبيال لتوعية ال الوجاهي اإلعالمالتي كانت تأخذ من  ،اإلسالمي حماس والجهاد

ان، القضية الفلسطينية )أمل، سلطالعربية عن  األمةبعد خطر توعية الجماهير الفلسطيني و  اإلسرائيلي
0200: ،44.) 

ا دولة التي انسحبت منه المناطق إلى الفلسطينية الوطنية السلطة دخول مع مرحلة السلطة الفلسطينية: .خ
 نشاءإل الجاد والعمل االستعدادات بدأت الوقت ذلك ومنذ أوسلو، اتفاق توقيع بعد االحتالل اإلسرائيلي

 الوطنية السيادة مظاهر من كمظهر، وذلك الصحف إلى، باإلضافة واإلذاعاتالمحطات التلفزيونية، 
 والمالية، فنية،ال اإلمكانيات تنقصها نوعها، من فريدة تجربة وهي الفلسطينية، ضيااألر  على الفلسطينية
سس أقائم على ميثاق وقواعد و عالمي إ بناء نظام مرحلة مرحلة ال وتعد هذه االنتشار، في والحرية والبشرية،

ضفاءوعية الجماهير للتطور بناء الدولة ويسهم في تلإعالمية وفق الدستور الذي يؤسس  من الحرية  عنو  وا 
 أبو) من مقروءة، ومسموعة، ومرئية. الفلسطيني بكافة وسائله اإلعالموفي هذه الفترة ظهر  ،واالستقالل

 (.03: ،0204شنب،
 عالماإللى األقمار االصطناعية والدخول في إهذه الفترة االنضمام  شهدت :مرحلة االنتشار الفضائي .د

وكذلك الدخول عبر الشبكة العنكبوتية  ،العالمي وتفجر المعلومات وتضخمها من خالل الوسائل المتعددة
 (.03: ،0204شنب، أبو). وثورة المعلومات الهائلة
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 :اإلعالموظائف  .1

 الحكومات جميع تخصص درجة إلى جدا ، ا  وخطير  ،المجتمع فيدورا  مهما    اإلعالم وسائلبات 

 لمرسومةا خارجيةالو  داخليةال هدافاالستراتيجيات واأل تحقيق تتولى عالملإل ووزارات ودوائر ،أقساما  

 ،وسياسيا   ا  ثقافي الجماهير مستوى  رفع الداخلية األهداف تلك ومن ،المختلفة يةالدولللحكومات واألنظمة 

 الشعوب ارةبحض الدولة والنظام السدئد فيها ربط ،خارجيا   أما، و واالقتصادية االجتماعية أوضاعهم وتطوير

 نإ بل الحكومات، على اإلعالمب هتمامالا يقتصر ولم، الدولية المسائل في الحكومة نظر ووجهات

حقبق من أجل ت أيضا   اهتمتقد  ، ومؤسسات المجتمع المدني،واقتصادية اجتماعيةسياسية، و  مؤسسات

 .ازدهارها في وتساعد ،أهدافها وتخدم تخدمها اإلعالم وسائل أن ووجدت ،أهدافها

 دولةال أن من ،لدي األنظمة السياسية معروفا   باب اليوم ما ووسائله اإلعالم أهمية على أدل وليس

 الدول، ر منكثي نفوذو قوة  في رئيسيا عامال   اإلعالم أصبح حيث وقادرة، قوية تعتبر القوي  اإلعالم ذات

 وسبب ،لةالدو  دعائم ةقيب على وقدمته الرئيسية، هادعائم أحد اإلعالم في وجدت التي الدول تلك خاصةو 

 وأفي الجوانب اإليجابية،  المجتمع والجماهير سواء فيلها تأثير عميق  اإلعالم وسائل أنكله  ذلك

 ،ظائفالدول العربية من حيث الو في بقية  اإلعالمالفلسطيني ال يختلف كثيرا  عن  اإلعالمو  ؛السلبية

، 0202ة، بقالمشا) اإلعالممبادئ في كتاب  أشار علي المشاقبةكما   اإلعالمم وظائف يويمكن تقس

:01). 

 والقضايا األحداثو  المجتلفة بتزويد الجماهير باألخبار، اإلعالم وسائل قيام تعنيو  اإلخبارية: الوظيفة .أ

 لمعرفةحة؛ المل اإلنسان حاجة لتلبية وذلك ،الجماهير على وانعكاساتها مجرياتها، ومتابعة ،للدولة المهمة

 السائدة سيةالرئي النسبة يشكل اإلخباري  المحتوى  ويكاد حوله، من الجارية ثادحاألو  به، المحيطة البيئة

، ةالسياسية واالجتماعي حداثاألو  األخبار بتغطية تقوم أن يفترض التيو  ،اإلعالم وسائل في اليوم

 باحترام االعالمية الوسائل تحظى لكي ،عالية ومصداقية ،يقدق ومضوعية بشكل ،بحيادية واالقتصادية

 .الجمهور
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 لمدرسةاوزراة التربية والتعليم من خالل  أن عليه المتعارف من واالتجاهات: المواقف وتكوين التوجيه .ب

 من هما  م جزءا ، ووقتا   يمضي الطالب أن باعتبار العائلة، بعد وتكوين المعارف التوجيه، مهمة تتولى

 دور له تصاديةواالق ،والدينية ،واالجتماعية ،والعائلية األسرية مؤسساته بجميع المجتمع لكن فيها؛ حياته

 قىتلت ناهأفراد المجتمع،  من ،فرد كلل الخاصة واالتجاهات المواقف وتكوين التوجيه، مجال في كبير

 وأن ماالسي واالتجاهات، المواقف وتشكيل التوجيه مهمة في المدرسة معالمجتمع المختلفة  مؤسسات

 رسالد في االستمرار أو المدارس دخول المجتمع أفراد لكل عادة يتاح وال ،طالبا   كله ليس المجتمع

 .والتحصيل

ذا  السواء ىعل مباشر وغير مباشر بشكل مارسي   الجماهير توجيه نفإ بمهمتها، تقوم المدرسة كانت وا 

 لغة للجمهور مالئمة المعروضة يةاإلعالم المادة كانت فكلما ،المختلفة اإلعالم وسائل طريق عن

 .كافة الشرائح والجماهير على  تأثيرها ازداد ،ومضمون 

 بالطرق  ليسو  ،اإلعالم وسائل بواسطة الفرد ثقافة زيادة هدفه العام التثقيف والمعلومات: الثقافة زيادة .ت

 بشكل ذلك ناك سواء للفرد االجتماعي اإلطار في يحدث العام والتثقيف التعليمية،و  األكاديمية والوسائل

 .ومقصود ومبرمج مخطط بشكل أم وعارض عفوي 

مالء  :وتسليته الجمهور عن الترفيه .ث تعمل الوسائل اإلعالمية المختلفة، على تسلية أفراد المجتمع، وا 

البرامج المضحكة والكوميدية وهذه البرامج تعتبر ضروية لجب الجمهور  وقت فراغه من خالل عرض

 وتحقيق الراحة النفسية.

 الفلسطيني: اإلعالموظائف  .4

الفلسطيني  اإلعالمنجد  نولك ؛الفلسطيني اإلعالمبشكل عام وحتى  اإلعالمعلى الوظائف السابقة  تنطبق

وظائف  يصتلخيمكن االحتالل اإلسرائيلي، و ن الدولة الفلسطينية تقع تحت أله وظائف خاصة به كون 

وذلك وفق  ةعته القيادة الفلسطينيي الفلسطيني كما وضاإلعالملمفهوم الفلسطيني من خالل ا اإلعالم

 (.40: ،0204شنب، أبو) تي:اآل
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 الشعب الفلسطيني. نقل معاناة 

 مة الفلسطينية ضد المحتل اإلسرائيلي.و مساندة المقا 

 .الحاضنة الشعبية 

  مة العربية تجاه القضية الفلسطينية.األحشد 

  لهافضح مخططات المحتل اإلسرائيلي والعمل على توعية المجتمع. 

 الفلسطيني وانعكاساته على المجتمع: اإلعالم .3

من  كونه إعالما  محافظا ينطلق ،الفلسطيني مالذا  آمنا  لمعظم فئات المجتمع العمرية اإلعالميعتبر 

لى حٍد إالفلسطيني هو إعالم  اإلعالمرحم المعاناة لمقاومة المحتل اإلسرائيلي، ولكن كما أشرنا سابقا بأن 

فة حول وسيلة ية ملتوبالتالي تجد لكل فئة جماهير  ،يمثلهليعبر عن فكر الحزب الذي  ؛)حزبي( ينطلقما 

ن المواطات وجمع األخبار والمعلومات حول موضوع معين ويكون المستجد تتلقى منهاة إعالمية معين

 (.32، :0200سلطان، )ية اإلعالمالوسيلة  هذه مقتنعا، ومؤيدا بالذي ينشر عبرالمنتمي لهذه الوسيلة 

 يجد ،والمالحظ لواقع الحال الفلسطيني في ظل االنقسام السياسي بين القوى الفلسطينية )فتح وحماس(

 ،في زيادة حدة المعاناة وتعميق الفرقة بين أطياف المجتمع الفلسطيني ا  كبير  ا  لإلعالم الفلسطيني دور  أن

الطرف  لوأصبح كل طرف يحم   ،الكاذبة واألخبارية دورها في بث الشائعات اإلعالمحيث أخذت الوسائل 

هي و  األساسية اإلعالموسائل  ةلرساإليه األمور مع نسيان  تردتاآلخر مسؤولية تدهور األوضاع وما 

 لقوى ولم تكتفاالتنمية بكافة مجاالتها، حيث شهد المجتمع الفلسطيني مناكفات إعالمية قاسية بين كافة 

بين شطري الوطن )الضفة وغزة(  أصبح هناك فلتان إعالمي بل، هذه القوى بالفلتان األمني فقط

 (.33، :0202)طومان،

يد الصف الهادف إلى توح ،الفلسطيني قد بعد عن التخطيط الصحيح اإلعالمفي هذه الفترات نجد أن 

المية وأصبح هناك مصطلحات إع ،اإلسرائيلية العدواناتالذي أ نهك بسبب الحصار وكثرة  ،الفلسطيني
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ي رام ف الحكومة الفلسطينية واتهام متداولة عبر شاشات رسمية، وحزبية وقذف دون المستوى المطلوب

 (.42، :0202بالعمالة للغرب ولالحتالل وبشكل متبادل )طومان،  ،هللا

الفلسطيني بكافة ألوانه يوجه المجتمع الفلسطيني نحو المشاركة الفاعلة  اإلعالموبالرغم من ذلك نجد أن 

في االنتفاضة الشعبية في ظل الهبة الجماهيرية المتصاعدة في وجه المحتل اإلسرائيلي أو ما يصطلح 

 ية الفلسطينية )انتفاضة القدس(.اإلعالمها في الوقت الراهن عبر الوسائل على تسميت

تقان إنما يحاول أن يغير من حالة االح ،الفلسطيني أن يحدثه اإلعالمهذا التوجيه واالستقطاب الذي يحاول 

ي إلعالماوالتخفيف من حدة التراشق  ،بين حركتي حماس وفتح البغيض التي الزمت االنقسام السياسي

 .قروءة، وشبكات التواصل االجتماعيالسابق بكافة الوسائل المرئية، والمسموعة، والم

جراءاته التهويدية في القدس  اإلعالموال شك أن التغير في بوصلة  وتوجيهها نحو االحتالل اإلسرائيلي وا 

ي محاولة ف سيكون له بالغ األثر ،والحصار الخانق لقطاع غزة المحتلةفي الضفة  اإلجرامية ةوممارسات

 هم في بناء جيل يتبنى وحدة الصف الفلسطيني.؛ لتحقيق المصالحة وسيسالوحدة الوطنية إعادة

 وتأثيرها على الوضع الداخلي: اإلعالموسائل  .2

ية إلعالماالفلسطيني تطورا ملحوظا وبشكل كبير ومن نتائج هذا التطور تكوين الوسائل  اإلعالمتطور 

هذا التطور و الفلسطينية المتعددة سواء المرئية، والمسموعة، والمقروءة، وأخيرا الوكاالت والشبكة العنكبوتية، 

لتطورات ل بناء جيل واعٍ أحدث تغيرات مجتمعية أسهمت في زيادة تثقيف المجتمع الفلسطيني، وفي 

، سلطان)سرائيلي اإلاب البريطاني واالحتالل سيرا  لالنتدالفلسطيني أ اإلعالملدولية بعد أن كان اإلقليمية، وا

0200: ،050.) 

 إلعالمان أكون  ،ير البشر والمجتمعمن أخطر المؤثرات المجتمعية على ضم اإلعالمتعتبر وسائل 

يمكن أن يقول الصدق ويدافع عنه بكافة اإلمكانيات المتاحة والوسائل المتوفرة لدى مالكيه،  ،أداة ذو حدين

 (.05، :0203وعنف )التميمي،بقوة  يقول الكذب ويقاتل من أجلهمكن أن وكذلك ي
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 عـلى ـدرةق ـرثكواأل كـبراألوالحزبي،  -الحكومـي-الرسـمي الفلسـطيني اإلعالم مؤسسـاتذلك تعتبر ل

 بمـا قارنـةم وليس هذا بحسب بل التغيير في بعض أفكارة، ،المجتمع في كافة شرائح التأثـيرإحداث 

 وسـائل ـاتوممارس سياسـات وأثـر صـدى أن أي فعلـه، خـرى األ الفلسـطينية اإلعالم وسـائل شـتى تسـتطيع

 وأ ـلبا  س) وبقـوة ينعكـس أن شـأنه ومـن ،المجتمع في حاسـما يعتـبر ؛ودورهـاوالحزبي،  الرسـمي اإلعالم

 (.5، :0204، علياناألخـرى ) اإلعالم وسـائل وممارسـات أداء عـلى( يجابـا  إ

سياسية ال األزماتونخص بالذكر  ،ومع عظم األزمات التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني وقضيته

هذه الفلسطيني قد انشغل في التصدي ل اإلعالمنجد أن  ،(االنقسام السياسي بين )حماس وفتحالحالية ك

ة الحقيقة كالقضية الفلسطينية، والمعر  خدمة عن الجهود المشرعة في ينشغل، األمر الذي جعله األزمات

 (.054، :0204، عليان)اإلسرائيلي مع المحتل 

يجب  صافاإلنمن باب فإنه الفلسطينية على الوضع الداخلي  اإلعالموعند الحديث عن تأثير وسائل 

 يجابيات.المآخذ، والثانية اإلاألولى  :من زاويتين ذا التأثيرالنظر له

 :الفلسطيني اإلعالمعلى  المآخذ .6

ياسي والقضايا الشائكة التي نتجت عن االنقسام الس ،التي حلت بالشعب الفلسطيني األزماتلكثرة نظرا 

ح ت إعالمية بالغة الشدة وجر ضي الفلسطينية مناكفااالمؤسف بين حركتي )فتح، حماس( شهدت األر 

في  ةالواحد ةاألسر بل على أفراد  ؛أفراد المجتمعمما انعكس بشكل سلبي على  ؛متفرقةميق بين القوى الع

سلبية جديدة غاية في ال مصطلحاتأصبح لدى المستمع، والمشاهد الفلسطيني و  ،الفلسطيني المجتمع

ذا يرجع وه والحكومية على حٍد سواء، الحزبية الخاصة، اإلعالموبعيدة عن الحس الوطني تبثها وسائل 

 (.33، :0200العربي )صالح، غفلة من القيادات الفلسطينية، والتهميش  إلى

كان لها بالغ األثر في زيادة حدة االنقسام  -لألسف–الفلسطينية  اإلعالمول بأن وسائل ويمكن الق

 ،توطنيهلممارسات االحتالل اإلسرائيلي ومس ؛اليقظةالتوعية و يق حالة الفرقة والغليان الشعبي بدال من موتع

 قطاع غزة. في  وأ، المحتلةسواء في الضفة 
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عمالة للغرب بالللخصوم، أي وسيلة إعالمية فلسطينية عن التجريح واالتهام المتبادل  وتكاد ال تخلو

ات عباس، حكومة دايتون، أو ميلشيبأنها في رام هللا  خارجية مثل القول عن الحكومة الفلسطينية القوى الو 

ة ية، أو حكومشرع الال في قطاع غزة حكومة حماسعن أو حكومة العمالة لالحتالل، وفي المقابل القول 

 (.42، :0200سلطان، )االنقالب الدموي، أو عصابات البشمرجة الدموية 

ية على التجاوزات الحكومية وتفشي المحسوب ا  متفرجالفلسطيني يقف  اإلعالمى نرى أن ومن جهة أخر  

التمويل للمؤسسات  ، هذا يرجع إلى قلةأغلب المؤسسات سواء الخاصة، أو الحكوميةفي والوساطة 

 (. 03، :0203أبو كامش، )االستقصائية ي، وتهميش دور الصحافة اإلعالمية، وضعف الكادر اإلعالم

 :اليجابياتا .7

ينية، قرب التوقيع على المصالحة الفلسطالفلسطيني له وقفات مشرفة إبان  اإلعالمفي المقابل نجد 

اإلسرائيلية على قطاع غزة، وكشف نوايا االحتالل الخبيثة من  للعدواناتية المستمرة اإلعالموالتغطية 

التغطية ي فالحكومي والخاص  اإلعالمحيث شارك  ،خالل ممارساته التهويدية في القدس والضفة الغربية

الل نقل هيئة األمم المتحدة من خالمستمرة لخطوات السلطة الفلسطينية في سبيل حصولها على مقعد في 

خرون، عودة، آ)ية الفلسطينة والحراك الدبلوماسي للسفارات الفلسطينية في الخارج والبعثات ألحداث اليوميا

0204: ،03.) 

 :وتصنيفاته الفلسطيني اإلعالممكونات  .1

ما ا العامة والخاصة موزعة همنذاعية ا  محطة تلفزيونية، و  (052)الفلسطيني من أكثر من  اإلعالميتكون 

 ويمكن ،لكترونيةلى الوسائل المقروءة وعشرات المواقع اإلإباإلضافة  ،(11*) بين الضفة وقطاع غزة

 :تياآلالفلسطيني حسب  اإلعالمتدوين مكونات 

                                                           

 00ص 0205 اإلعالمي الفلسطيني إصدار وزرارة اإلعالم( للمزيد أنظر الدليل 11*)
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 والمؤسســات اإلعالم وســائل مجموعــة هــو الرســمي وأ الحكومــي اإلعالم :)الحكومي( الرسمي اإلعالم .أ

 يجعـل مـام مبـاشر، بشـكل لهـا وتخضـع ،القائمـة السـلطة وأ عليهــا الحكومـة تســيطر التــي يــةاإلعالم

في  تحكـمت التـي الرسـمية السـلطة لـرؤى  وخاضعـا   موجهـا   تنقلـه الـذي المؤسسـات والمحتـوى  هـذه نشـاط

 تياجـاتواح رؤى  عـن تبتعـد أو تقـرب قـد التـي رؤاهـا المنافـذ هـذه مـن خـالل تنقـل وأ يلوتمـ ،اإلعالم

 (.05:، 0204عودة، )القائمـة  السـلطة أو الحكومـة تخاطبـه أو لـه تتوجـه الـذي الجمهـور

بمثابة الناطق الرسمي لحال الحكومة الفلسطينية والمعبر عن سياساتها وقراراتها  الحكومي اإلعالمويعد 

، لفلسطينيةااإلذاعة مثل  والمسموعة تلفزيون فلسطين،فضائية و والمتمثل بالقنوات المرئية مثل 

ن ثالث م الرسمي اإلعالمويتكون  ،المقروءة مثل جريدة الحياة الفلسطينية ووكالة وفا اإلخباريةو 

ر عن منظمة التحري ،الثقافة المنبثقة إعالمالرئاسة، ودائرة  إعالمهيئات تتمثل في مكتب 

 (.50:، 0204،عودة ) ينيةالفلسط اإلعالمالفلسطينية، ووزارة 

السياسية في المجتمع  الفصائلالمعبر عن لسان  اإلعالموهو  :(الفصائلي)الحزبي  اإلعالم .ب

استخدام و  ،المتمثل بحشد الجماهير األحيانفي كثير من  الوجاهي األسلوبالفلسطينية حيث يأخذ 

 ،حسبف ليس هذا-عالم الطرق إ -اللوحات الجدارية  إلىباإلضافة  الجدران،والكتابة على  ،المناشير

اصل التو  شبكات- لكترونياإل اإلعالمومن جديد  ،والمسموع والمقروء ،المرئي اإلعالمبل هناك 

 .(06:، 0200سلطان، )-االجتماعي

عن التجاذبات  االحر الذي يعبر عن رأي محايد بعيد اإلعالموهو  :)الحر( المستقل اإلعالم .ت

كافة أنواع الوسائل المرئية، والمسموعة، والمقروءة،  باستخدامالسياسية الحزبية أو الحكومية 

 (.60:، 0204)أبو عرقوب، وآخرون،  لكترونيةواإل
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 ـطيني عبر الفلس المـواطن توعيـة فـي نشـطا   دورا  أدى  ظهوره الفلسطيني منـذ اإلعالمن أإلى  نخلص

 كبير دور مله كان نيوالذ المجتمع، داخل ه، وكتابه، ومثقفيهيعالميبإ المختلفة، اإلعالموسائل 

 بي لها.الغر  والـدعم الصـهيونية، الحركة مخاطر من وتوعيتهم، المجتمع، أفراد على التأثير في

 ني ة عايشها المجتمع الفلسطيزمني عاكس لحقبانالفلسطيني يجده  اإلعالملمراحل  المتابعن إ

لمحاربة ية بجانب البندق اإلعالمالقيادة الفلسطينية مبكرا ألهمية  انتبهت ولذا ،العادلة وقضيته

 لمحتل اإلسرائيلي.

 مبادئ على ال ظيحاف مقاوما   الما  كونه إع ،عربيال اإلعالم بقيةالفلسطيني عن  اإلعالم يختلف

 ناة الفلسطينية.اوكونه خرج من رحم المع ت،والثواب

  ولت له لتي أا الفلسطيني من قيود االحتالل اإلسرائيلي مع قدوم السلطة الفلسطينية اإلعالمتحرر

 جميع وى مست على ملحوظا وتطورا   تقدما   الفلسطيني اإلعالم وسائل شهدت ، حيثكبيرا   اهتماما

 لسطينيةالف كثرت اإلذاعات فقد واإللكترونية، والمرئية والمسموعة المكتوبة يةاإلعالم الوسائل

 ائيات، والتقدمالفض من تعدد وتبعها األرضية الفلسطينية القنوات وتعددت والخاصة، منها الحكومية

 الرغم ا، وعلىفيه تستخدمها التي واألدوات اإلخبارية اإللكترونية للمواقع متسارع وبشكل الملحوظ

  للجمهور. يقدمه فيما رقيو  تطوير إلى يحتاج الفلسطيني اإلعالم زال ال ذلك من
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 :بالسياسي بالنظام ياإلعالم النظام عالقة .8

 بين لعالقةا تمثلحيث  ،ي والنظام السياسياإلعالمالنظام بين ومتجذرة تبادلية هناك عالقة تكاملية 

 ماذجن وضع حاولت التيو  والبحوث ساتاالدر  من كبير لعدد موضوعا والسياسي ي،اإلعالم النظامين

 .بينهما العالقة طبيعة تحديد ضوئها في يمكن عامة

 وعخض عالقة ، أممتبادل اعتمادعالقة  عالقةالهل  :هذا الخصوصبض التساؤالت ن نطرح بعأويمكن 

 من مأ  ؟السياسي النظام إلى واالتصال اإلعالم وسائل نهل هي م العالقة هذه اتجاه ووما ه ،؟وهيمنة

 كريةف ومقاربات اتنظري أطر ضوء في ذلكويتحدد  ؟واالتصال اإلعالم وسائل إلى السياسي النظام

 .انب أخرى جو  في ومختلفة الجوانب بعض في متشابهة

 النظامب صالاالت وسائل بين تربط التي العالقة عن طريق االتجاهين ذات العالقة نموذج تقديم ويمكن

 ،ماتةمعلو  على الحصول في اآلخر على يعتمد اإلعالمي، والسياسي النظامين اتجاه فكال السياسي،

 الماإلعن إحيث  ،اإلعالم وسائل على االعتماد عالقات في تغير وهناك ،بتغاهم تحقيق في وكذلك

سياسي ن االتصال البي ا  ويعتبر وسيط ،الرسمي هو بمثابة قراءة للنظام الحاكم في كثير من المواقف

 اإلعالمن أفي صياغة التشكيلة السياسية في المجتمعات الديمقراطية، كون  ةبدرجة كبير هم والجمهور، ويس

موضع هي تي ال هناك جمهور نخبوي تتأثر به وبطبيعة القضايا، فهو منبر السياسة للجمهور بأنواعه

 (.15:، 0224، )عبده هتكينونوتشكيل  عليهم يسهل التأثير ، وجمهور عاةاهتمام

ة، نة معيالجماهير بقضي إقناعة من أجل السلطة الحاكم اتستخدمهم بأنه وظيفة سياسية وينظر لإلعال

اسي هم في صناعة القرار السيأساإلعالم السياسي قد لموضوع ما، وبذلك يكون  هذه الجماهير تعبئةأو 

وثقل  لسياسيا اإلعالمتعاظم دور يوحيث  ،تصديرها للجمهور بوضعها النهائييتم ومن ثم  ،وبلورة الفكرة

ذا تصبح ، بهية بوسائلها المختلفةاإلعالمجوهر العملية والذي هو  اإلخباري ميزانه وذلك لتعاظم الدور 

 (.01:، 0155العويني، ) للجمهور ووظيفة سياسية ،إشباعر مصد اإلعالموسائل 
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لى إعرفة مجريات األمور لتوصيلها ملى السياسة لإبحاجة  اإلعالما سبق يمكن القول أن ممن خالل م

وجهات نظرهم وآرائهم للجماهير إزاء موضوع  ملتنقل له اإلعالملى وسائل إالجماهير، والسياسة بحاجة 

يمكن  إذ ،ليه من القضايا والمشكالتإ ية لتحقيق أهدافها وما تصبواإلعالمالقوة  تريد السياسةو معين، 

هر وصميم بل أصبحت في جو  ؛حسبية ليست تابعة للسياسة فاإلعالمالعملية ت الراهن أن قفي الو  القول

 .لسياسةا

الذي يتخذ السياسة موضوعا له، ويزاوج في وظيفته بين  اإلعالمالسياسي على أنه "  اإلعالمف ويعر  

نا، وسيلة، ويستخدم السياسة مضمو  اإلعالم، وعلم السياسة فيستخدم اإلعالمفرعين من العلوم هما: علم 

 (32:، 0200،الهاشمي) مة موضوع السياسةية توظف في خداإلعالمسائل والو 

 سـيطرةال الرسـمية اإلعالم وسـائل حصولها على خـالل مـنالحاكمة  السياسية  واألنظمـة الدول سـعىوت

لحكومية ا المؤسسـة اشباع الوحيـد همـه ،غالبـا أحـادي خطـابو  المختلفـة، مصالحها خـدمت مواد لتقديـم عليهـا

 ويخلـق يتهـا،مصداق مـن الكثـير تفقـد-الحكوميـة-الرسـمية اإلعالم وسـائل يجعـل وهذا ،التابعة للنظام الحاكم

 المشـاهدينو  والمسـتمعين القـراء مـن جمهـور األكبر القسـم ويدفـع خاطـب،ي الـذي الجمهـور وبـين بينهـا فجوة

 (.3:، 0204عودة، ) عن متابعتها لإلبتعادو اإلعراض

 :ياإلعالم النظام على السياسي النظام تأثير .1

في  سيةوأسا واجتماعية نفسية حاجة االتصال نإ إذ ،عنه غنى ال ا  أساساالتصال والتواصل  يعتبر

 فإن ذلكل الحياة، ارر استم مع وتمضي اإلنسان حياة في األولى البدايات من بدأي فهو ،النفس البشرية

 المرسل درةق من تزيد مساعدة آالت الواقع في ،االتصال فوسائل الحياة، إمكانيات توافر يعني االتصال

 حياتنا تحكم التي والسياسات تاار ر الق معظم فإن لذلك ،شاسعة مسافات عبر باآلخرين االتصال على

 بها إقناعنا يف السياسات وصانعو تاار ر الق متخذو نجح اتر وتفسي مبررات وجود نتيجة هي عليها ونصر

 بالنسبة اإلعالم وسائل أهمية إلى واضحة إشارة يعطينا مما ،اإلعالم لوسائل استخدامهم طريق عن

 (.320: ،0225 مكاوي،) راتار الق لمتخذي
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 على يهاإل ينظرون  أنهم إال السياسي، النظام من ا  جزء أنها االتصال وسائل السياسة علماء يعتبرو 

 قادة أو لسياسية،ا الصفوة تصنعه السياسي يريالتغ أو الحدث أن بمعنى الثانية، المرتبة في يأتي دورها أن

 السياسية تالمؤسسا هذهثم تلجأ  ،يريالتغ هذا لتدعم اإلعالم وسائل تأتي ثم المهمة، االجتماعية الجماعات

 لمستهلكا لدى التيقن عدم حالة لتقليل والوسائل والتكتيكات اتيجياتر االست من عدد إلى زاباألح أو

قناعه السياسي  الجماهيري  الاالتص وسائل الوسائل هذه ومن ه،ورضا ثقته لضمان السياسي، بمنتجها وا 

 االتصال وسائلو  القومي البعد ذات واالقتصادية السياسية للقضايا رؤيته لتقديم الحزب يستخدمها التي

 (.055:، 0220)منصور،  للجمهور مهمة تعد والتي نقاش، وحلقات ت،راومؤتم لقاءات، من الشخصي

 لسياسة.على ا اإلعالم واعتماد، اإلعالمعلى السياسة  اعتماد .4

لعملية المحرك األساسي في ا اإلعالم، حيث يعتبر تعد العالقة بين السياسة واالعالم عالقة تبادلية

الرأي  شكيلتيعمل على  اإلعالمن أالسياسية وتشكيل النخبة السياسية الحاكمة، وهذا نتاج طبيعي كون 

األموال  له ويفتحون له كل األبواب الموصدة، ويضخون  ،اإلعالمبن قو ين الساسة لصأالعام، لذلك نجد 

 ذلك. شاءي العام متى أالمحافظة على استقرار الر  يعستطكونه ي ،الباهظة

المقابل كم ب ،على الجماهير اإلعالمتأثير و  ،قوةبفضل  أبطاالم من الساسة أصبحوا التاريخ كيشهد 

ضحهم في كثير ية بهم وفاإلعالممن السياسيين فقدوا مناصبهم ومراكزهم السياسية بسبب تشهير الوسائل 

 .ضدهممن المحافل وتأجيج الرأي العام 

تشير التي و  ،اإلعالمو لوسائل االتصال  األصيلةوفقا لنظرية االعتماد والتي تعتبر من النظريات و 

، 0225)مكاوي،  :لتحقيق األهداف التالية اإلعالمن النظام السياسي يعتمد على موارد وسائل أ إلى

:301.) 

ويت ين، التص، المساواة، إطاعة القوانالديمقراطيةزيادة وتدعيم القيم والمعايير السياسية مثل:  .0

 االنتخابي، الحراك السياسي.
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وتكوين  ،وتحقيق التكامل االجتماعي، من خالل بث روح اإلجماع القائم الحفاظ على النظام السياسي .0

 ي العام، وخطوات القيادة السياسية خارجيا، وداخليا.أالر 

حرب، أو الحماس لل السياسة الخارجية للدولة، أو تدعيم روح المواطنة لتنفيذ األنشطة األساسية مثل .3

 المشاركة في التصويت االنتخابي.

التي تقع داخل السيادة األساسية مثل: صراع األحزاب، أو الصراعات بين التحكم وكسب الصراعات  .4

 النظام السياسي ونظم اجتماعية أخرى مثل: النظام الديني للفصل بين الدين والدولة.

 من القومي، والنظام العام، والصحة العامة، واآلداب العامة.حماية األ .5

 :اآلتيةسياسي لتحقيق األهداف على النظام ال اإلعالمخر تعتمد وسائل ومن جانب آ

 اكتساب الحماية التشريعية والتنفيذية. .0

مؤتمرات مثل عقد ال ،المتعلقة بالسياسة األخبارالحصول على معلومات رسمية وغير رسمية لتغطية  .0

 الصحفية والحصول على تصريحات بشأن األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 السياسية. واألحداثتحقيق عائد من اإلعالنات السياسية في أوقات االنتخابات  .3

  ي:اإلعالمالقضايا السياسية وانعكاسها على الواقع 

 لى هيئة األمم المتحدة:إاالنضمام  .أ

ية وخطوات ية للجهود الدبلوماساإلعالمالفلسطيني الرسمي كل طاقاته في سبيل التغطية  اإلعالمر سخ  

لوماسي، ك الدباحر بالشكل التفصيلي لل تعرضتالسلطة الوطنية الفلسطينية من خالل البرامج السياسية التي 

 الفلسطيني. اإلعالمية التي كان يغطيها اإلعالمية، ناهيك عن التصريحات اإلعالموالندوات 

ية إلعالماالتغطية  لحياة، والقدس، واأليام قد تناولالمقروء المتمثل في جريدة ا اإلعالمن أرى حيث ي

في راقب بصفة عضو مبشكل كبير ومخطط لخطوات القيادة الفلسطينية في سبيل الحصول على دولة 

وة ظهرت حجم المكاسب المرجأكافة العناصر اإليجابية و على احتوت التغطية ، فقد هيئة األمم المتحدة

 (.0:، 0203 ون وآخر الريماوي، ) الخطواتمن تلك 



76 
 

ية ية الرسماإلعالمتعتبر من المؤسسات  والتي ،وعلى سبيل المثال غطت جريدة الحياة الجديدة

لب حيث تم التخطيط لحشد الجماهير المؤيدة قبل تقديم ط ،أيلولت استحقاق داللحكومة الفلسطينية استعدا

ه "يوم عنوان ا  خبر فحتها الرئيسية حيث عنونت الجريدة على ص (0200\21\00)االنضمام بيومين أي في 

يان حجم بن الجماهير للمشاركة والمساندة و النفير الشعبي لدعم الرئيس" وذلك لحشد أكبر قدر ممكن م

، دة الحياةجري)-عباسمحمود -الجماهير خلف الرئيس الفلسطيني  لتفافا  و التأييد والمشاركة الشعبة 

00/21/0200 ،:0.) 

حماس عارم بالخبر،  والحياةالمسيرات التأييدية كتبت جريدة األيام، و وفي اليوم التالي من المظاهرات 

ن إل حسب بليس هذا، ف ،لتحركات الجماهير من خالل صور ملونة في صفحاتهما األولىوضوء ساطع 

لتوجهات  ةالمسيرات الشعبية هو استفتاء شعبي للتأييد والمساند بعنوان:خبارها أجريد القدس قد حررت 

 لقدس، ونابلسرجت في رام هللا، واالقيادة الفلسطينية باإلضافة للتغطية المستمرة لكافة المسيرات التي خ

 (.3:، 0200، فراج)

ية من أجل ماإلعالبالثورة شبه أمنقطعة النظير الية اإلعالموفي صبيحة تقديم الطلب كانت التغطية 

 ر العريضباللون األحمالخبر، في صدر صفحتها األولى  قد وضعتلنفير العام حيث نرى جريدة القدس ا

 ن و يشاهد ي الشعبي وهمالحشد الجماهير  وأماممام العالم أجمع أمع صور للرئيس وهو يلقي الكلمة 

ات الشاشات العمالقة، ومكبر  التي تجمعت في الميادين عبر لكلمة الرئيس تلك الجماهير ون ويستمع

خر فلسطين تبعث من جديد وكفى آل"الرئيس:  كبير بعنوان:الصوت، وشاركتها جريدة الحياة الجديدة 

أليام أن جريدة ا ذكرهمع صور أخرى للجماهير المحتشدة في كافة الميادين المعدة ومن الجدير  "،احتالل

 ،0200 فراج،) بأول أوال األخبارقرب وذلك لنقل  عن ية والمشاهدةاإلعالمكان لها مندوب خاص للتغطية 

:4.) 

لداعمة قد كتبوا الكثير من مقاالتهم اوالسياسيين  ،ييناإلعالممن الكتاب  ا  ن كثير أخر نجد آومن جانب 

 تب الدكتوركال الحصر ل اوعلى سبيل المث دون تخوف، أو تحفظ ةلخطوات القيادة الفلسطيني ؛والمؤيدة
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يد فيه خطوات الرئيس من خالل عنوانه الرئيسي "الشاعر للرئيس: خطابكم أ مقاال   (ناصر الشاعر)

ا "فصل الخطاب تبليغ بعنوان:مقاال  (عدلي صادق)كما كتب  تاريخي وبانتظاركم بمصالحة شاملة،

 ة"خطاب تاريخي بامتياز" هذه المقاالت وغيرها جاءت داعم بعنوان:مقاال  (عادل إبراهيم)كتب و  ،"وتأثيرا  

 (.3، :0200راج،ف)الحصول على الدولة الفلسطينية ومساندة بقوة لتوجهات القيادة الفلسطينية في سبيل

اشرت ب الصديقة الدول من المناسب التصويت على فلسطين حصلتو  واقعا، األمر أصبح أن بعد

يدة عنونت ة الجدالحيادة ين جر أحيث نجد  ،ية الرسمية في معالجة التبعيات لهذا االنضماماإلعالمالوسائل 

" المتحدة ألمما إلى الفلسطيني التوجه ضوء في التطورات آخر )أوباما( مع يبحث الرئيسحاتها "على صف

 لمفاوضاتل زمنيا جدوال ويقترح «مراقب بصفة دولة» فلسطين قبول لىإ يدعو (ساركوزي )وعنوان أخر 

ثالث  عنوانو  بالكامل اإلسرائيلي الموقف ويتبنى الفلسطيني المسعى يعارض )أوباما(خر آعنوان و 

، 00/21/0200)جريدة الحياة، " إسرائيلي رد دون  يمر لن فلسطينية دولة عضوية طلب: يحذر (ليبرمان)

:0-5.) 

 شارأ في تلفزيون فلسطين، األخبار والبرامج السياسية مدير قسم (12)*العريفي محمد وفي مقابلة مع

وظهر  ،كبير امباهتم الفلسطينية الرئاسة خطواتمنذ اللحظات األولى  الفلسطيني التلفزيون  ةعايشإلى م

لإلحاطة بكافة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها القيادة  ،وبرامجههذا االهتمام من خالل وضع خططه جليا 

ستمرة لكافة محيث وفر التلفزيون مساحات واسعة وتغطية  ،لالعتراف بالدولة الفلسطينية ،الفلسطينية

 لفلسطينيا الشارع نبضشرع في قياس ف ،جانب من بأكثر وذلك ،طوات والتحرك الدبلوماسي المهيبالخ

 والقانونية دوليةال والعالقات والدبلوماسية السياسية المجاالت في الدولة لموضوع وتعطشهم رؤيتهم لمعرفة

ية معايشة اليومال ومن أجل بخطوة خطوة ون تابعي واكانحيث  ،مختص بشكل آرائهم ونقل ية،اإلعالمو 

 االعتراف ليوم ةالمتبقي األيام باحتساب قومت شاشةال علىالتلفزيون أيقونة  ضافوأ ،للمواطن الفلسطيني

                                                           
محمد الريفي يعمل في فضائية فلسطينة بوظيفة مدير قسم االخبار والبرامج السياسية أجرى الباحث معه مقابلة بشكل مباشر  (12)*

 الكائن في شارع تل الهوا .صباحاً بمكتبة  11:31الساعة  2116\3\13بتاريخ
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 تحمسه ويبدي بذلك يشعر الفلسطيني المواطن كانف ،وتحفيزهم للجماهير التشويق باب من وذلك بالدولة

 .اللحظة لهذه وانتظاره

على مدار توحة الموجات المف من خاللالبرامج التي وضعها التلفزيون الفلسطيني  ونوه العريفي لتنوع

لى البرامج الدائمة مثل برنامج نسيم الصباح الذي يبث على إالساعة حسب معطيات الواقع باإلضافة 

سية، ماشخصيات بارزة تتناول القضايا السياسية، والدبلو الهواء مباشرة ولمدة ساعتين يتم خالله استضافة 

 يوميا، ةساع مدة اليوم ملف برنامجو  يومي، بشكل ساعة ولمدة الساعة بانوراماوالقانونية، وكذلك برنامج 

 ألخبارايبث بشكل يومي ناهيك عن  السياسة الح برنامجو  يومي، بشكل ويبث السياسي الحدث برنامجو 

 .التي تبث على مدار الساعة

التغطية المستمرة للمسيرات التأييدية والمساندة، والنقل المباشر للحراك الشعبي إلى  (العريفي) وأشار

ل على و لحصل لدعم القيادة الفلسطينية في توجههاقادة التي تعكس حجم المشاركة لوالمؤتمرات الصحفية ل

 في هيئة األمم المتحدة. مراقبعضو بصفة مقعد 

لعمرية حيث المجتمع الفلسطيني ا يخاطب كافة فئاتنما كان التلفزيون الفلسطيني ا  ليس هذا بحسب و 

يصالان يدخل المفردات السياسية والتحرك الدبلوماسي في برامج األطفال ك الذي  يطلبسالفكرة بالشكل ا وا 

 (.0206\3\03، مقابلة مع العريفي) يناسب عقولهم

وذلك من  ،الفلسطيني قد نجح في تقديم الدعم الكافي للقيادة الفلسطينية اإلعالمن إنستطيع القول  

ن أشك  تشير دون أدنىي تالية اإلعالموالمقاالت  ةتها الصحف الفلسطينيلالتي تناو  األخبارخالل 

ول على الحق الفلسطيني في الحص إلى انتزاعالفلسطيني قد ساند الجهود الدبلوماسية الرامية  اإلعالم

خبارهمو تثقيفهم، ل وذلك من خالل حشد الجماهير ،نماأتنعم بسالم و من المجتمع الدولي حتى دولة   ا 

  عبية.جمع حجم المساندة الشأم لللعا ذلك هارظوا  للقيادة، تقديم الدعم المعنوي  وفيبخطوات قيادتهم 
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ندة العالم العربي، والغربي لحشد التأييد والمسا جذبمن خالل  فاعال ا  كان للسفارات الفلسطينية دور 

خص من قلة، وشفي سبيل الموافقة والتصويت لصالح االعتراف األممي بفلسطين دولة حرة، ومست

  .الفاعلين في الساحة الدولية شخوص القانون الدولي

 المصالحة الفلسطينية: .ب

نية العامل األهم في القضية الفلسطينية هو وجود وحدة وط كانتبلور فكرة بناء الدولة الفلسطينية  منذ

وب العدوانية الحر  وقت واقف السيما فيمبين أطياف المجتمع الفلسطيني والتي تجسدت في كثير من ال

التي تشنها دولة االحتالل اإلسرائيلي بين الفينة واألخرى، هذه الوحدة يعتريها في بعض األوقات فتور 

 (.135:، 0200)طالب،  أحمر ال يمكن التغول فيه كثيرا ا  طالدم الفلسطيني خ ومخاصمات لكن يبقى

بارات غابت عفي تعزيز الوحدة الوطنية، و وبشكل نسبي الفلسطينية  اإلعالمأسهمت وسائل  وقد

مح ،اإلعالمالتحريض والمصطلحات التي كانت سائدة عبر وسائل  سطينية الفل اإلعالملوسائل  حيث س 

وا ممنوعين طين" الذين كان"جريدة الحياة، وجريدة األيام، وجريدة القدس، وتلفزيون فلسالعمل في قطاع غزة 

بدأت و ، سمح "لجريدة فلسطين، وفضائية األقصى للعمل من جديد يةوالضفة الغربمل، وفي من الع

 ياجات الشعب الفلسطيني.بالروح الوطنية والتحلي بالمسؤولية تجاه احت العبارات المنادية

 ق الوطني:افو تحكومة ال .ت

وتكوين  ةالمصالحة الفلسطيني التوقيع على بعد اإلعالموسائل عبر النسبي حالة من التفاؤل  تساد

سام االنق سوداء من طي صفحةتم و  (وحماس ،فتح) القوى الفلسطينيةالوطني بين حكومة التوافق 

رجاعالفلسطيني   ، وشطريه.اللحمة بين أطياف المجتمع الفلسطيني وا 

كثيرة خلفها االحتالل اإلسرائيلي من خالل حصاره  وأزمات ،هذه الحكومة حل مشاكلوقع على عاتق 

لعدد ت و بيية و تأحدثت دمارا هائال في البنية التح ،متتالية عدوانات ةان عليها بثالثو لقطاع غزة، والعد

سطيني حياة الفل نغصتالحياتية التي  األزمات، ناهيك عن محافظات قطاع غزةالقاطنين في من كبير 

 إدخال مواد البناء.قف و موظفي قطاع غزة، وتوأزمة في قطاع غزة مثل انقطاع التيار الكهربائي، 
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 ،ووسائله ماإلعالن هناك ترابط وثيق بين السياسة الخارجية والداخلية للدولة وبين أ نرى وخالصة القول 

د تجاه العام السائ الرأيدورا محوريا في تشكيل  اإلعالموسائل  خر، فتؤديلى اآلإكل واحد منهما بحاجة و 

الفلسطيني وخاصة القضايا الجوهرية كاالنقسام السياسي والجهود روحة داخل المجتمع القضايا المط

 الدبلوماسية.

رامية للحصول الو د الدبلوماسية المبذولة الفلسطيني الرسمي بكافة وسائلة قد تبنى الجهو  اإلعالمن أنجد 

كل خاص للشعب الفلسطيني بش ةية الموجهاإلعالمعلى مقعد في هيئة األمم المتحدة وتنوع البرامج والمواد 

 والوطن العربي بشكل عام.

وال يعمل على  ،والخالفات الحزبية ،تأثر بشكل كبير بالقضايا السياسيةقد الفلسطيني  اإلعالم أنيالحظ و 

 .بل يتبنى فكرة الحزب الذي يمثله ؛هاتحتى التخفيف من حد وال ،معالجتها

 :إلى ماسة بحاجة الفلسطيني اإلعالمو 

 الفلسطيني المجتمع ومطالب احتياجات يحاكي واعٍ  علمي عالميإ  خطاب. 

 التعسفية االحتالل سياسات على للتغلب كافة الجهود توحيد. 

 المجتمعية والمشاركة التعبير حرية يكفل عالميإ  ميثاق وضع. 

 الفلسطيني الصف داخل الفرقة لنبذ الواحد الحزب لغة من التحرر. 

 يةإلعالما الكوادر عقول في الشعبية الكامنة والطاقات الجهود كافة فيها تتظافر إعالمية خطة وضع 

 .ودوليا   ،إقليميا   الفلسطينية يةبالقض بالنهوض قادرة تكون لكي  ةالفلسطيني
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جراءاتها منهجية الدراسة  وا 
 :مقدمة

 علىعرف الت إلى تهدف الدراســــةهذا الفصــــل النتائج العامة للدراســــة الميدانية حيث الباحث في اســــتعرض 
 وذلك من وجهة نظر النخبةالفلســــــــــــــطيني في تدعيم الجهود الدبلوماســــــــــــــية لالعتراف بالدولة  اإلعالمدور 

جراءاتها ، ويتناول هذا الفصـــل منهجية الدراســـة التي تم اتباعهاية الفلســـطينيةاإلعالم  ،منهجاليث ، من حوا 
ات إجراء وخطو  ،واألســاليب اإلحصــائية المســتخدمة ها،وثباتاالســتبانة، وصــدق  اة،داألو  ،عينةالو  ،مجتمعالو 

 .، واختبار توزيع البياناتومصادر البيانات ،الدراسة
 :منهجية الدراسة 
لمنهج ا لمالئمته مع عنوان الدارســـة، باإلضـــافة إلى المنهج التاريخي الباحث ســـتخدما منهج الدراســة: .0

اســـــية الفلســـــطيني للجهود الدبلوم اإلعالمطريقة دعم  وتحليل الذي يتناول وصـــــف ،الوصـــــفي التحليلي
 علىلي الوصـــــفي التحلي المنهجيقوم و ، ية الفلســـــطينيةاإلعالملالعتراف بالدولة من وجهة نظر النخبة 

 ال كما ،وكميا   يفيا  ك تعبيرا   عنها ويعبر دقيقا، وصفا بوصفها ويهتم الواقع، في توجد كما الظاهرة دراسة
 اوعالقاته مظاهرها اءاســــــــتقصــــــــ أجل من بالظاهرة المتعلقة المعلومات جمع عند المنهج هذا يكتفي

 0225العزاوي، (المرجوة  النتائج إلى للوصـول والتفسـير، والربط التحليل إلى ذلك يتعدى بل المختلفة،
:15.) 

 غزة عقطا في العاملة اإلعالمية والمؤسسات اإلعالميين، على الدراسة مجتمع يشتمل مجتمع الدراسة: .0
 فقد يين،الصحف نقابة من إحصائية آخر وبحسب ،والبصرية والسمعية، المكتوبة، الصحافة مجال في
 الحصر ألسلوب طبقا الدراسة عينة اختيار وتم (،152) غزة قطاعب الفلسطينيين الصحفيين عدد بلغ

  كاديميأو  صحفي (012والبالغ عددهم ) ،الدراسة مجتمع أصل من (022) عددها والبالغ ،(13)*الشامل
 العمل يف امضوا الذين من ،(إعالمي وكاتب تحرير، تحرير، مدير رئيس)بين  ما عالميةاإل النخبة من

 جامعاتبال اإلعالم وأقسام كليات في العاملين لألكاديميين وبالنسبة عاما ، ةعشر  من أكثر اإلعالمي
 ما (14)**أكاديمي (12) الشامل الحصر استخدام طريق عن عددهم بلغ فقد ؛غزة بقطاع الفلسطينية

فلسطينية، ية الاإلعالمالنخبة  منالدراسة مع  يتناسب هذا المجتمع، وحيث الساعة وبنظام ،مثبتين بين
وكذلك  ،مما يساعد في تحقيق الهدف الرئيسي من هذه الدراسة ،محل الدراسةمجتمع اليتكون منها و 

ة بحكم الدراية ية الفلسطينياإلعالمودور الوسائل  ،باعتبارهم أكثر الفئات المهنية القادرة على تقييم أداء
 ي.اإلعالموالخبرة في المجال 

                                                           
يعتبر أسلوب الحصر الشامل من األساليب اإلحصائية لجمع المعلومات، حيث يقوم هذا األسلوب على جمع البيانات من مجتمع الدراسة،  (13)*

ئج صحيحة صول إلى نتادون استثناء أي أحد، وقد استخدم الباحث هذا األسلوب بهدف الحصول على بيانات تفصيلية، ودقيقة تفيد الدراسة؛ للو

 (.18، ص 2111يمكن تعميمها، للمزيد أنظر )نزيهة، مقيدش 

قام الباحث بأخد إجمالي عدد األكاديميين العاملين في مؤسسات التعليم العالي، من خالل دوائر شؤون الموظفين في الجامعات الفلسطينية  (14)**

 في قطاع غزة.
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 وذلك حسب اآلتي: الدراسة وعينةوبهذا الصدد أخذ الباحث عدة اعتبارات الختيار مجتمع 

 ي.اإلعالم العمل األكيد في الحقل 
   أو أنثى. تنوع الخصائص الديمغرافية للنخب الفلسطينية سواء كان ذكرا 
  ية الفلسطينية.اإلعالمتنوع الوسائل 

النخبة اإلعالمية على  (15*) الحصر الشامل، بنظام العمديةتعتمد الدراسة على العينة  عينة الدراسة:
حيث تم توزيع صحيفة االستبانة من خالل المقابلة  ،المقيمين في محافظات قطاع غزةو  ،الفلسطينية
وحتى  (0206\25\25)وذلك لمدة شهر بتاريخ  ،تعبئتهاحتى قيام المبحوث  واالنتظار ،المباشرة

ل من خالعليها الدراسة  أجريتوالتي  ،مفردات للعينةالحيث قام الباحث بتحديد  (0206\26\21)
الدراسات التي قامت بإجراء دراسات تطبيقية على مجتمعات بحث مماثلة أو  من االطالع على مجموعة

 جمع وتم فردا ،( 012) عددهم وبلغ ومن خالل المؤسسات ذات العالقة مشابهة لمجتمع هذه الدراسة
 ويرجع ،االستبانة من تعبئة المبحوثين بعض المتناع وذلك، الكلي المجموع أصل من استبانة( 052)

 تمف المكتملة غير االستبانات بعض وجود وكذلك ،اإلجابة من تمكنهم عدم وأ ،انشغالهم بسبب ذلك
 استبعادها.

 متغيرات الدراسة: .4
 الفلسطيني. اإلعالم المتغير المستقل: .أ
 الجهود الدبلوماسية. المتغير التابع: .ب
النوع، العمر، المؤهل العلمي، مكان السكن، طبيعة المهنة،  :(ةالديمغرافي )الضابطالمتغير  .ت

 .االنتماء والتوجه السياسي
 الدراسة: أداة .3

 اإلعالمور د إلى للتعرف ،التي تم تصــميمها خصــيصــا  و كأداة للدراســة،  صــحيفة االســتقصــاءتم اســتخدام 
، الفلسطينية يةاإلعالممن وجهة نظر النخبة الفلسـطيني في تدعيم الجهود الدبلوماسية لالعتراف بالدولة 

 وتتكون االستبانة من: 

                                                           

، مع أخذ تمثيل مجتمع الدراسة، وهو أسلوب يصلح مع هذا األسلوب على العدد اإلجمالي ( اعتمدت الدراسة في15*)
، نتيجة لتضارب األرقام حول أعداد اإلعالميين العاملين في المؤسسات التي يصعب حصرها نسبيا   يةاإلعالمالنخبة 

 حكومي،والمكتب اإلعالمي ال ،الصحفييناإلعالمية في محافظات غزة، وذلك نتيجة إختالف الجهات المسؤولة ما بين نقابة 
حيث قسم  ،يكثر استخدام هذا النوع من العينات في استطالعات الرأي العام بصفة خاصة لما تتميز به من سرعةحيث 

 مجتمععلى تمثيل كل فئة من فئات العينة بنسبة وجودها في ال ويعمل ،معينة لخصائصفئات بالنسبة إلى  المجتمعالباحث 
للمزيد من المعلومات واالطالع انظر:  .على عينة الدراسة تطبيقهوهو ما عمل به الباحث من خالل  ابقا ،كما ذكر س

، 0220النظرية والنماذج التطبيقية، ) األسس اإلعالم، تصميم وتنفيذ استطالعات وبحوث الرأي العام و العبد عاطف عدلي
 )مصر القاهرة: دار الفكر العربي(. 0( ط05:
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 وتشتمل على البيانات الشخصية التالية: :الشخصيةالبيانات  .أ
 )أنثى، ذكر(. النوع: -
 فأكثر(. 46، 45-40، 42-35، 34-05) العمر: -
 )بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه(.    المؤهل العلمي: -
)محافظة الشــمال، محافظة غزة، محافظة الوســطى، محافظة خانيونس، محافظة  مكان الســكن: -

 رفح(.
 )حكومي، خاص، حزبي(. مكان المهنة: -
 تب إعالمي(.)رئيس تحرير، مدير تحرير، أكاديمي إعالمي، كا طبيعة العمل: -
)حركة فتح، حركة حماس، الجهاد اإلســـــالمي، الجبهة الشـــــعبية،  االنتماء والتوجه الســــياســــي: -

 (.لديمقراطية، حزب الشعب، غير منتمٍ الجبهة ا
 خصائص عينة الدراسة: .2
 طبيعة العمل: .أ

 (:4جدول رقم )
 الدراسة حسب طبيعة العمل عينة أفرادتوزيع 

 عدد مجتمع الدراسة طبيعة العمل .م
 النسبة المئوية % االستبانات الموزعة

 38.1 70 أكاديمي إعالمي  .8
 14.2 30 مدير تحرير  .1
 14.2 30 كاتب إعالمي  .4
 88.1 10 رئيس تحرير  .3

 % 800 870 المجموع
حســــب طبيعة  دراســــةعينة ال منالمبحوثين اســــتجابات لى تنوع إ( 3تشـــير بيانات الجدول الســــابق رقم )

لدبلوماسية عالمية تدعم الجهود اإ  إستراتجيةتحقيق نتائج تتكامل فيما بينها، وذلك لوضع وذلك ل العمل،
 يةاإلعالم النخب على اســـــتبانة( 022) بتوزيع الباحث وقام ،المتحدة األمم ئةلالعتراف بالدولة في هي

 عدد ألن ونظرا   العالي، التعليم مؤسـسات في العاملين على اسـتبانة( 12) مقابل ،ياإلعالم المجال في
( إعالمي، كاتب تحرير، مدير تحرير، رئيس) عام بشـــــــــــكل ياإلعالم المجال في يةاإلعالم النخب
 فقد ،اليالع التعليم المؤســســات في ياإلعالم المجالب المتخصــصــين األكاديميين عدد من أكبر يكونون 

 التوزيع وفق هأعال المذكورة الفلسطينية يةاإلعالم النخب فئات جميع على العينة هذه بتوزيع الباحث قام
 للعينة. الديمغرافي
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 النوع: .ب
 (:3جدول رقم )

 عينة الدراسة حسب النوع أفرادتوزيع 
 النسبة المئوية % التكرار النوع م
 70.4 880 ذكر  .8
 10.7 48 أنثى  .1

 %800 820 المجموع
حيث شكلت نسبة  ،عينة الدراسة حسب النوع أفرادتوزيع إلى  (4بيانات الجدول السابق رقم ) توضح

بينما  ،وهي تمثل أكثر من ثلثي المبحوثين موضع التحليل ،%11.3الذكور أعلى من نسبة اإلناث بواقع 
ية إلعالماوتعتبر هذه النسب واقعية تعكس التركيبة المهنية في المؤسسات  ،%02.1بلغ عدد اإلناث 

ما في والقيادية يكثر فيها الذكور عن اإلناث والسي ،اإلشرافيةصب المنا كون إلى يرجع ذلك و  ،الفلسطينية
ي وخصوصية المهنة ف ،لى حد ماإالمحافظ لطبيعة المجتمع الفلسطيني  ونظرا   ،يةاإلعالمالمؤسسات 

 نشطتهأي و اإلعالمفي المجال  المرأةالمجتمع لعمل  فئاتتقبل نسبي للعديد من   وعدم ،ياإلعالمالمجال 
عاملين العن عدد  الثلثيني من الذكور يزيد بمقدار اإلعالمن العاملين في المجال ألى إأدى  ؛المختلفة

لذلك جاءت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين وفقا للمتغير الديمغرافي  ؛من اإلناث في هذا المجال
من  0206الفلسطيني لعام  اإلحصائيوهذا ما إشارة إليه المركز  ،"النوع" وفقا لما ذكر في الجدول أعاله

 (.16*دني نسبة مشاركة اإلناث في العمل إذا ما قورنت بنسبة الذكور )ت
 العمر: .ت

 (:2جدول رقم )
 عينة الدراسة حسب العمر أفرادتوزيع 

 النسبة المئوية % التكرار العمر .م
8.  38-32 31 41.0 
1.  42-30 30 16.7 
 13.7 47 فأكثر 36  .4
3.  11-43 12 86.6 

 %800 820 المجموع
بلغت  45-40عينة الدراسة حسب العمر ما بين  أفراد( توزيع 5تظهر بيانات الجدول السابق رقم )

ن العاملين أ لىإن ذلك يعزى أويرى الباحث  ،من ثلث المبحوثين موضع التحليل قريبا  أي تعادل  30.2%
عالميين ورؤساء تحرير ومدراء تحرير يكونون خالل هذه إ كاديميين وكتاب أي من اإلعالمفي المجال 

                                                           

 (05ص ) ، مسح التعداد السكاني، لقطاع عزة،(0206أنظر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام ) ( للمزيد16*)
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كاديمية عليا في المؤسسات أي ويشغلون مناصب إعالمية و اإلعالمالفئة العمرية على قدر من الوعي 
الحصول لى فترة زمنية كبيرة الكتساب الخبرات و ن هذه الفئة تحتاج إحيث إ ،المختلفةية واألكاديمية اإلعالم

 ،%06.1 42-35 ويكون ذلك بشكل أقل للعينة العمرية ،يةاإلعالمفي المؤسسات  يةإشرافعلى مناصب 
دسأي ما يعادل  %06.6 34-05بينما تعكس نسبة االستجابات للفئة  وهذه الفئة العمرية  ،المبحوثين س 

الخبرة  من بقدر كافٍ  ، فال يكونواية الفلسطينيةاإلعالمأقل الفئات التي يمكن أن تكون من النخب 
 في المؤسسات. وأكاديميةالتي تؤهلهم لشغل مناصب إدارية  يةاإلشرافوالمهارات 

 المؤهل العلمي: .ث
 (:6جدول رقم )

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي أفرادتوزيع 
 النسبة المئوية % التكرار المؤهل العلمي م
 23.0 18 بكالوريوس  .8
 43.7 21 ماجستير  .1
 88.4 87 دكتوراه  .4

 %800 820 المجموع
عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي حيث جاء ما نسبته  أفرادتوزيع إلى ( 6الجدول السابق رقم ) يتبين من
 ،على نسبة من استجابات المبحوثينأ عينة الدراسة شكلوا من ية اإلعالممن النخب بكالوريوس  54.2%

ية المختلفة ال اإلعالمي في المؤسسات اإلعالمن العمل في المجال ألى إن ذلك يرجع أويرى الباحث 
رات نما يعتمد باألساس على الخبا  و  ،يةاإلعالمالضرورة الحصول على شهادات عليا في العلوم بيتطلب 

 %34.1سبته وأن ما نوالقيادية التي يكتسبونها من خالل ممارستهم للعمل،  يةواإلشرافية اإلعالموالمهارات 
 الشهادات العليا يميلون أكثر ية حملةاإلعالمخر من النخب وفي الجانب اآل ،شهادة الماجستير من حملة

مقارنة  وهذه المؤسسات عددها قليل ،كبرأكاديمي بشكل للعمل في مؤسسات التعليم العالي في الجانب األ
 ان الحصول على شهادة الدراسات العليا يتطلب وقتألى إي األخرى، باإلضافة اإلعالمبمؤسسات العمل 

دكتوراه شهادات ال ، وهذا ما يظهر عينة حملة، وتكاليف عالية للحصول على هذه الشهاداتفرغاوت اوجهد
 ؛معقولة الباحث هاا ير  نسبة ، وهذهعينةالمن  %00.3حيث يمثلون أقل نسبة الستجابات المبحوثين بواقع 

جي يخر  من أكثر (17*)يوس بكالور ال يتخرجون بدرجةمن  الفلسطيني المجتمع في الكبيرة النسبة أن كون 
 ة الدكتوراهجامعات الفلسطينية درجالتمنح  لـم حيـث ،عكس واقع المجتمع الفلسطينيهذا يو  ،العليا الدراسات

 .يعكس أهمية التعليم لدي المجتمع الفلسطيني وهذا ،حتى اآلن قطاع غزة فـي اإلعالمفي 
 

                                                           

 (.34ص ) عزة، لقطاع السكاني، التعداد مسح ،(0206) لعام الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز أنظر للمزيد(17*)
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 مكان السكن: .ج
 (:7جدول رقم )

 عينة الدراسة حسب مكان السكن أفرادتوزيع 
 النسبة المئوية % التكرار مكان السكن م
 31.7 74 محافظة غزة  .8
 10.7 48 محافظة الوسطى  .1
 84.4 10 محافظة الشمال  .4
 80.6 86 محافظة خانيونس  .3
 6.7 80 محافظة رفح  .2

 %800 820 المجموع
حيث حصلت محافظة  ،عينة الدراسة حسب مكان السكن أفرادتوزيع  إلى( 1يشير الجدول السابق رقم )

 ،تنة بباقي المحافظار على نسبة من استجابات المبحوثين مقاأ وهي تشكل  ،%45.1غزة على ما نسبته 
ي والتعليمي واالقتصادي يتمركز في محافظة اإلعالمغلب النشاط أ ن ألى إن ذلك يعزى أويرى الباحث 

 ،وشمال قطاع غزة )رفح، خان يونس، الشمال( ،صا جنوبخصو  ،غزة على عكس باقي المحافظات
ية والتعليمية بشكل عام، وبشكل أقل حدة لمحافظة الوسطى اإلعالموبالتالي يقل فيها عدد المؤسسات 

وبشكل عام تنعكس التوزيعة السابقة  %02.1بواقع ية بشكل أفضل اإلعالموالذي يتواجد فيها النخب 
 .العملمن مكان  السكن قريبكون ية بحيث ياإلعالملعينة الدراسة على مكان سكن النخب 

 مكان المهنة: .ح
 (:1جدول رقم )

 عينة الدراسة حسب مكان المهنة أفرادتوزيع 
 النسبة المئوية % التكرار مكان المهنة م
 36.6 70 خاص  .8
 11.7 34 حكومي  .1
 13.7 47 حزبي  .4

 %800 820 المجموع
 %46.1ة تتوزيع عينة الدراسة حسب مكان المهنة حيث جاء ما نسب إلى( 5ق رقم )بايشير الجدول الس

هناك نسبة كبيرة من المؤسسات في قطاع غزة تعود  أنويدلل ذلك على  ،خاصالقطاع اليعمل في 
 إلىوهذا يرجع ربما  ،الدوائر الحكوميةيعمل في  %05.1وأن ما نسبته إلى ملكيات خاصه، ملكيتها 

يني بسبب االنقسام الفلسط )القطاع العمومي( الحكومية الدوائر فياستنكاف عدد كبير من الموظفين 
 يعمل في المؤسسات الحزبية. %04.1وأن ما نسبته المؤسف 
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 طبيعة العمل: .خ
 (:0جدول رقم )

 عينة الدراسة حسب طبيعة العمل أفرادتوزيع 
 النسبة المئوية % التكرار العملطبيعة  م
 30.7 68 أكاديمي إعالمي  .8
 13.0 46 مدير تحرير  .1
 14.4 42 إعالميكاتب   .4
 81.0 81 رئيس تحرير  .3

 %800 820 المجموع
حيث جاء ما نسبته  ،عينة الدراسة حسب طبيعة العمل أفرادتوزيع  إلى( 1الجدول السابق رقم ) يوضح
تمع لطبيعة المج العينة نظرا   مستوى  ويرجع ارتفاع ،ا عالميو من عينة الدراسة يعمل أكاديمي  42.1%

دد الثقافات جمهور متعك العينة وذلك بحكم تعاملهم مع الباحث بتل هتما ، وقد  مجتمع متعلمالفلسطيني 
ما نسبته و  ،مدير تحريريعمل  %04.2لبناء، وجاء ما نسبته وقدرتهم مع باقي عينة الدراسة على النقد ا

 رئيس تحرير.يعمل  %00.2، وأن ما نسبته ا  إعالمي ا  اتبيعمل ك 03.3%
 االنتماء والتوجه السياسي: .د

 (:80جدول رقم )
 عينة الدراسة حسب االنتماء والتوجه السياسي أفرادتوزيع 

 المئوية %النسبة  التكرار االنتماء والتوجه السياسي م
 40.0 32 غير منتم    .8
 16.7 30 حركة حماس  .1
 12.4 41 حركة فتح  .4
 0.4 83 الجهاد اإلسالمي  .3
 3.0 6 الجبهة الديمقراطية  .2
 1.7 3 الجبهة الشعبية  .6
 1.0 4 حزب الشعب  .7

 %800 820 المجموع
 صلحعينة الدراسة حسب االنتماء والتوجه السياسي حيث  أفرادتوزيع إلى ( 02يشير الجدول السابق رقم )

وهي تمثل ثلث المبحوثين  %32.2المبحوثون غير المنتمين لألحزاب والفصائل الفلسطينية ما نسبته على 
في موضع التحليل تخفي عينة الدراسة  أفرادمن  ا  أن عدد إلىويعزي الباحث ذلك  ،موضع الدراسةفي 

 في اآلخر، ةقثالم وجود ذلك لعدو جود فجوة بين الفصائل الفلسطينية والمجتمع وذلك ربما لو  ،انتمائها
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في نفس  هحاجل، وكذلك ربما الذي يموج بالصراعات الداخليةو  المأذوم، بسبب الوضع السياسي الفلسطيني
لصالح حركة من استجابات المبحوثين  %06.1ما نسبته  ، وأنمن وراء إخفاء انتمائهالمبحوث أرادها 

، بينما حصلت حركة الجهاد اإلسالمي على ما نسبته %05.3وجاءت حركة فتح بما نسبته  ،ماسح
وحصل  %4.2 والجبة الشعبية على ما نستبه %4.2الديمقراطية بما نسبته  وحصلت الجبهة 1.3%

 .%0.2حزب الشعب على 
 محاور الدراسة:.6
الفلسطيني في تدعيم الجهود الدبلوماسية، فيما يتعلق باالعتراف بالدولة  اإلعالمدور  المحور األول: .أ

 ( فقرة.04عينة الدراسة: ويحتوي على ) أفرادمن وجهة نظر 
الفلسطيني لدعم الجهود الدبلوماسية من  اإلعالمالوسـائل واألسـاليب المسـتخدمة في  المحور الثاني: .ب

 ( فقرات.4عينة الدراسة: ويحتوي على ) أفرادوجهة نظر 
عينة  ادأفر الفلســــطيني من وجهة نظر  اإلعالمالقضــــايا والموضــــوعات التي يتناولها  المحور الثالث: .ت

 ( فقرات.5الدراسة: ويحتوي على )
 فرادأالفلســــــطيني على الجهود الدبلوماســــــية من وجهة نظر  اإلعالمأثر وانعكاســــــات  المحور الرابع: .ث

 ( فقرات.5ة: ويحتوي على )عينة الدراس
الفلســــــــــطينية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة من وجهة نظر  اإلعالمتقييم وســــــــــائل  المحور الخامس: .ج

 ( فقرة، حسب مقياس ثالثي التدريج.01عينة الدراسة: ويحتوي على ) أفراد
مؤســســاته: و  الفلســطيني اإلعالمب للنهوض الفلســطينية يةاإلعالم النخبة مقترحات المحور الســادس: .ح

 ويحتوي على فقرة واحدة.
 التالي:محك الدراسة  وتم اعتماد درجات الموافقة حسب

 (11جدول رقم )
 محك أداة الدراسة

 درجة
 الموافقة

 الوزن 
 الرقمي

 الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 إلى من إلى من

 %55.33 %33.33 1.66 1 1 قليلة

 %77.67 %55.34 2.33 1.67 2 متوسطة

 %100 %77.68 3 2.34 3 كبيرة

(، بحيث 01( إلى فقرة رقم )01وقد تم إعادة صــــــــــــياغة فقرات محور االســــــــــــتبانة الخامس من فقرة رقم )
 تكون صياغتها بصورة إيجابية، وذلك ألن صياغتها كانت بصورة سلبية.

 
 



89 
 

 صدق أداة الدراسة )االستبانة(:.7
وضـــعت لقياســـه، وقد تم التأكد من صـــدق االســـتبانة من ونعني بصـــدق أداة الدراســـة، أن األداة تقيس ما 

 خالل التالي:
 :)صدق المحتوى/ الصدق الظاهري( الصدق من وجهة نظر المحكمين .أ

من أصـــحاب الخبرة واالختصـــاص، من أجل  (18*) ( من المحكمين02تم عرض االســـتبانة على عدد )
 محاورلالتأكد من ســـــــالمة الصـــــــياغة اللغوية لالســـــــتبانة، ووضـــــــوح تعليمات االســـــــتبانة، وانتماء الفقرات 

لقياس األهداف المرتبطة بهذه الدراســة، وبذلك تم التأكد من صــدق  االســتبانةاالســتبانة، ومدى صــالحية 
 المحكمين.االستبانة من وجهة نظر 

  

                                                           

 : اآلتيأسماء المحكمين حسب إلى  ( أنظر18*)
 .في جامعة فلسطين أستاذ القانون وعميد كلية القانون والممارسة القضائية :أ.د موسى أبو ملوح

 في جامعة األقصى. اإلعالموعميد كلية  اإلعالمأستاذ  :د. زهير عابد
 أستاذ الصحافة المشارك في جامعة األقصى. :د. ماجد تربان

 اديمي في جامعة فلسطين.كاألنائب والوزارة الخارجية سابقا، المساعد لكيل و ال :د. محمود العجرمي
 النائب األكاديمي في أكاديمية اإلدارة والسياسية للدراسات العليا. :أحمد الواديةد.

 عميد الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة فلسطين. :د. عبد الكريم المدهون 
 في جامعة فلسطين. سابقا   اإلعالمو ، ورئيس قسم االتصال المساعد اإلعالمأستاذ  :د. عمرو أبو جبر

 في جامعة القدس المفتوحة. اإلعالمرئيس قسم نائب  :حسين سعد د.
 ، ورئيس قسم القانون الدولي في جامعة فلسطين.المساعد أستاذ القانون الدولي :د. أحمد األغا

 في جامعة غزة، ومدير التحرير في صحيفة الحياة الجديدة.المساعد   اإلعالمأستاذ  :د. حسن دوحان
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 :)الصدق البنائي( االتساق الداخلي صدق .ب
عية بعد تطبيقها على عينة استطال ،االستبانةوفقرات وتم أيضـا حسـاب صـدق االتسـاق الداخلي لمحاور 

 ،الخامس محور االســتبانةفقرات االرتباط ل ت( من مجتمع الدراســة، ومن خالل إيجاد معامال03قوامها )
 كما هو مبين في الجدول التالي:

 (81جدول رقم )
 االستبانة الخامس لفقرات محور صدق االتساق الداخلي

معامل  الفقرة
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

مستوى 
معامل  الفقرة الداللة

 االرتباط
قيمة 

"Sig" 
مستوى 
معامل  الفقرة الداللة

 االرتباط
قيمة 

"Sig" 
مستوى 
 الداللة

8 0.653 0.000 0.08 88 0.852 0.000 0.08 18 0.688 0.000 0.08 
1 0.792 0.000 0.08 81 0.668 0.000 0.08 11 0.753 0.000 0.08 
4 0.844 0.000 0.08 84 0.933 0.000 0.08 14 0.843 0.000 0.08 
3 0.861 0.000 0.08 83 0.843 0.000 0.08 13 0.655 0.000 0.08 
2 0.720 0.000 0.08 82 0.855 0.000 0.08 12 0.730 0.000 0.08 
6 0.855 0.000 0.08 86 0.730 0.000 0.08 16 0.856 0.000 0.08 
7 0.891 0.000 0.08 87 0.756 0.000 0.08 17 0.695 0.000 0.08 
1 0.658 0.000 0.08 81 0.895 0.000 0.08 11 0.847 0.000 0.08 
0 0.845 0.000 0.08 80 0.847 0.000 0.08 10 0.704 0.000 0.08 
80 0.723 0.000 0.08 10 0.604 0.000 0.08     

 (.2.403( = )2.25( ومستوى داللة )00* قيمة ر عند درجة حرية )
 (.2.531( = )2.20( ومستوى داللة )00* قيمة ر عند درجة حرية )

تمتع بمعامل ارتباط دال إحصــــــــــــــائيا، وهذا يدل على أن ت جميع الفقراتيتبين من الجدول الســــــــــــــابق أن 
 .يةصدق عال تتمتع بمعامالت الفقرات

 ثبات أداة الدراسة )االستبانة(: .1
 لمجموعاونعني بثبات أداة الدراســـــــــــة، أن األداة تعطي نفس النتائج تقريبا  لو طبقت مرة أخرى على نفس 

 ، أي أن النتائج ال تتغير، وقد تم التأكد من ثبات االستبانة من خالل التالي:فرادمن األ
  ألفا كرونباخ: باستخدام معادلةالثبات  .أ

 ألفا كرونباخ لمحور دلةمعا معامل االرتباط باســـــــتخدام من ثبات االســـــــتبانة من خالل حســـــــاب تم التأكد
 ، كما هو مبين في الجدول التالي:الخامس االستبانة
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 (84جدول رقم )
 الخامس ألفا كرونباخ لمحور االستبانة دلةمعا معامل االرتباط باستخدام
 معامل االرتباط 

 0.728 المحور ككل
 وهامس الخألفا كرونباخ لمحور االســـــتبانة  دلةمعا معامل االرتباط باســـــتخداميتبين من الجدول الســـــابق أن 

 في بأغراض الدراسة.يمعامل ثبات عال، و 
 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: .ب

وتم التأكد أيضـــــــا من ثبات االســـــــتبانة من خالل حســـــــاب معامل االرتباط بطريقة التجزئة النصـــــــفية لمحور 
 ، كما هو مبين في الجدول التالي:الخامس االستبانة

 (83جدول رقم )
 االستبانة الخامسمعامل االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحور 

 
 معامل االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل
 0.794 0.658 المحور ككل

في يمعامل ثبات عال، و  وهالخامس  االســــــــــــــتبـانـةيتبين من الجـدول الســــــــــــــابق أن معـامـل االرتبـاط لمحور 
 بأغراض الدراسة.

 :(19*)المستخدمة األساليب اإلحصائية  .0
( )معامل ارتباط SPSSولإلجابة على أســـــئلة الدراســـــة تم اســـــتخدام الرزمة اإلحصـــــائية للعلوم االجتماعية )

ار، النســـــبة التكر ســـــمرنوف، -اختبار كولمجوروف  ،ألفا كرونباخ، طريقة التجزئة النصـــــفية معادلةبيرســـــون، 
( في إجراء التحليالت One-Way ANOVAاختبار  ،T-Testاختبار  ،للعينة الواحدة Tالمئوية، اختبار 

 ، وهي على النحو التالي:اإلحصائية الالزمة للدراسة

 (: لقياس صدق االتساق الداخلي.Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .أ
 .االستبانةثبات  لقياس (Cronbach's Alpha): اخكرونب ألفا معادلة .ب
 .االستبانةثبات  لقياس (Split-Half Method): طريقة التجزئة النصفية .ت
 .الختبار إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه :سمرنوف –كولمجوروف اختبار  .ث
 عينة الدراسة حول فقرات االستبانة. أفرادالتكرار، النسبة المئوية: لمعرفة استجابات  .ج
ت فقرا علىالدراســـــــــــــة  عينةلمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض اســـــــــــــتجابات للعينة الواحدة:  Tاختبار  .ح

ا عن وســـــــــطهالفقرات ســـــــــتجابات لكل فقرة من االللتعرف على مدى انحراف االســـــــــتبانة، و ومحاور 
 .".Sig"، وقيمة "T"وللتعرف على قيمة  المحاور الرئيسة، الحسابي، إلى جانب

                                                           

 األستاذ إبراهيم أبو شمالة. اإلحصائي( قام بالتحليل 19)
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(: للتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصـــائية في متوســـط T-Testلعينتين مســـتقلتين ) Tاختبار  .خ
 عينة الدراسة لمتغير: )النوع(. أفرادتقدير 

(: للتحقق من وجود فروق ذات داللـــة One Way ANOVAاختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي ) .د
ســــة لمتغيرات: )العمر، المؤهل العلمي، مكان الســــكن، عينة الدرا أفرادإحصــــائية في متوســــط تقدير 

 مكان المهنة، طبيعة العمل، االنتماء والتوجه الحزبي(.
 خطوات إجراء الدراسة: .80

 تم إتباع الخطوات التالية:
 على الدراسات السابقة في مجال الدراسة، وتلخيصها والتعليق عليها. االطالع .أ
 على األدب النظري السابق في مجال الدراسة، وبناء اإلطار النظري للدراسة. االطالع .ب
 .فصول إلى وتقسيمها الدراسة هيكلة .ت
 بناء أداة الدراسة )االستبانة(، والتحقق من صدق وثبات االستبانة. .ث
 اختيار مجتمع وعينة الدراسة. .ج
 توزيع أداة الدراسة )االستبانة( على عينة الدراسة وجمعها. .ح
 البيانات وعرضها في جداول والتعقيب عليها. تحليل .خ
 تفسير النتائج ومناقشتها، وصياغة التوصيات. .د

 مصادر البيانات: .88
 تنقسم مصادر البيانات في هذه الدراسة إلى نوعين، وهما:

ســـطيني في الفل اإلعالمدور  إلىالدراســـة )االســـتبانة(، وذلك للتعرف  أداةوتتمثل في  :البيانات الرئيســة .أ
 ية الفلسطينية.اإلعالممن وجهة نظر النخبة تدعيم الجهود الدبلوماسية لالعتراف بالدولة 

الســــــــابق وما تحويه المكتبات من دراســــــــات : وتتمثل في الدراســــــــات الســــــــابقة واألدب البيانات الثانوية .ب
 وأبحاث وكتب ومراجع في مجال موضوع الدراسة.

 :اختبار توزيع البيانات .81
الختبار إذا كانت  K-S) )Kolmogorov-Smirnov Test ســـمرنوف-تم اســتخدام اختبار كولمجوروف 

 التالي: جدولالالبيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، وكانت النتائج كما هي مبينة في 
 (82رقم ) جدول
 لمحور االستبانة الخامس اختبار التوزيع الطبيعي

 ".Sigقيمة " 
 0.147 المحور ككل

(، وهذا 2.25" لمحور االستبانة الخامس أكبر من مستوى الداللة ).Sigقيمة "من الجدول السـابق أن  يتبين
يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، وبذلك يمكن استخدام االختبارات العلمية.



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني:
 .الميدانية والتعليق عليها الدراسة تحليل .8
 نتائج الدراسة. .1
 وصيات الدراسة.ت .4
 مقترحات الدراسة. .3
 المراجع.و  المصادرقائمة  .2
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 عليها والتعليق الميدانية الدراسة تحليلأوال : 
 :مقدمة

من و يتناول هذا الفصل نتائج الدراسة الميدانية، حيث تم اإلجابة على أسئلة الدراسة، واختبار فرضياتها، 
 ثم تم تفسير النتائج والتعقيب عليها، باإلضافة إلى بيان أوجه التشابه واالختالف مع الدراسات السابقة.

 الرئيسيل اؤستاإلجابة على ال: 
 ينص السؤال على ما يلي:

ة االعتراف بالدولة من وجهبالفلسطيني في تدعيم الجهود الدبلوماسية، فيما يتعلق  اإلعالمما دور 
 عينة الدراسة؟ أفرادنظر 

 (:86جدول رقم )
 جهود الدبلوماسية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة الفلسطينيةالفلسطيني لل اإلعالمدعم 

 النسبة المئوية % التكرار االستجابة م

 22.4 14 إلى حد ما  .0

 17.4 38 نعم  .0

 87.3 16 ال  .3

 %800 820 المجموع

 الفلسطيني للجهود الدبلوماسية فيما يتعلق باالعتراف اإلعالمالتعرف على مدى دعم إلى هدفت الدارسة 
النظام  ي يسير جنبا  إلى جنباإلعالمبالدولة الفلسطينية والطريقة التي اتبعها على اعتبار أن النظام 

كما  ،ليه نظرية االعتماد لوسائل االتصالإ خر وفق ما أشارتوكال النظامين يعتمد على اآل ،السياسي
 وضح الباحث في الفصل الثالث من هذه الدراسة.

نصف وهي تمثل أكثر من  %55.3( أن ما نسبته 06يستخلص من بيانات الجدول السابق رقم )و 
لجهود الفلسطيني قد ساهم في دعم ا اإلعالملى حٍد ما أن يشعرون إالمبحوثين موصع التحليل، استجابات 

 ربعمن  أكثروهي تمثل  %01.3وأن ما نسبته  ،الدولة الفلسطينيةالدبلوماسية فيما يتعلق باالعتراف ب
 ؛يةالفلسطيني قد دعم الجهود الدبلوماس اإلعالمحوثين موضع التحليل لديهم القناعة المؤكدة أن عدد المب

ن هذه أ ويرى الباحث ،د الدبلوماسيةهو للجالفلسطينية  اإلعالملوسائل  انسبي امما يعكس أن هناك دعم
 تعتبر طبيعية ويعزي ذلك لألسباب التالية: النتيجة
  ي والنظام السياسي.اإلعالموجود عالقة تكاملية تبادلية ومتجذرة بين النظام 
  ر بمثابة المحرك األساسي في العملية السياسية، وفي الرأي العام، والسياسة بتعت اإلعالمأن وسائل

 الخارجية.
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  وذلك لجمع  البناءةإلظهار خطوات قيادتها  عالماإلوكون أن األنظمة في الدول بحاجة إلى دعم
 التأييد والمساندة الجماهيرية.

ي الفلسطين اإلعالميشعرون أن  ،المبحوثين استجابات خمسوهي أقل من  %01.4بينما هناك ما نسبته 
ذه ه لم يقدم الدعم الكافي للجهود الدبلوماسية المبذولة فيما يتعلق باالعتراف بالدولة ويرى الباحث أن

 لدبلوماسية،ا وجد دعم للجهودرنت بحجم عينة الدراسة التي ترى إذا ما قو  إلى حٍد ما النسبة تعتبر قليلة
في دعم الجهود  اإلعالموربما يرجع ذلك إلى أن هناك مؤسسات لها دور أكثر فاعلية من وسائل 

 الدبلوماسية كالسفارات الفلسطينية المتواجدة في دول العالم.
لنواحي السياسية الفلسطيني في ا اإلعالم( حول دور 0202، أبوهربيدالدراسة مع دراسة )تختلف هذه 

هربيد" انه ال يوجد دور فعال لإلعالم الفلسطيني في التنشئة السياسية ويرجع الباحث حيث اعتبرت "أبو 
 مجتمع وعينة الدراسيتين. سافة بين الدراستين وكذلك الختالفذلك االختالف إلى بعد الم

 إلجابة على التساؤالت الفرعية:ا 
 لق باالعتراف بالدولة الفلسطينيةجهود الدبلوماسية فيما يتعالفلسطيني لل اإلعالمأساليب دعم 

  (:87) رقم جدول
 النسبة المئوية % التكرار االستجابة م
 41 73 نقل وقائع الجهود الدبلوماسية  .8
 10 67 إثارة الرأي العام  .3

سياسية وقانونية لشرح استضافة شخصيات   .2
 16.3 68 القضايا المتعلقة باالعتراف بالدولة

 88.6 17 التركيز على الدول الداعمة لالعتراف بالدولة  .6
 0.1 1 أخرى ...  .7

 %800 148 المجموع
 (. لإلجابة بديل من أكثر اختيار للمبحوث )أتيح

لجهود الدبلوماسية فيما لالفلسطيني  اإلعالمأساليب دعم إلى ( 01بيانات الجدول السابق رقم ) توضح
 استجابات ثلثوهي تمثل نحو  ،%30حيث الحظ الباحث أن ما نسبته  ،يتعلق باالعتراف بالدولة

ي دعم حصلت على المرتبة األولى ف رى أن نقل وقائع الجهود الدبلوماسيةموضع التحليل ت ،المبحوثين
بما نسيته  ،ةالرابع بينما جاء التركيز على الدول الداعمة لالعتراف بالدولة بالمرتبة ،الجهود الدبلوماسية

 وهنا الحظ الباحث ما يلي:من استجابات المبحوثين،  ،00.6%
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   فيما يتعلق  ،قد ساهم في دعم الجهود الدبلوماسية ،يعتبر نقل وقائع الجهود الدبلوماسية أسلوبا  فعاال
األحداث  ب مجرياتعل المجتمع الفلسطيني يتابع عن كثوهو ما ج ،سطينيةباالعتراف بالدولة الفل

 السياسية.
 واللقاءات اتللمؤتمر  المباشرة الوقائع نقل نإ حيث طبيعية هاا وير  النسبة هذه بروز الباحث ويتفهم 

 والمتابعة مور،األ مجريات تتابع التي الجماهير في األثر بالغ لها الفلسطينية القيادات وتصريحات
 كون  الثانية المرتبة في العام الرأي ثارةإ ظهور يفسر ما وهذا ،عام بشكل الفلسطيني الجمهور قبل من
 .ألحداثل المباشر النقل خالل من ديستج وما العام بالرأي تتأثر  قد الفلسطيني اإلعالم وسائل أن

 الفلسطيني في التركيز على الدول الصديقة التي وقفت بجانب الشعب  اإلعالملدى  اأن هناك ضعف
وربما  ،مراقب في هيئة األمم المتحدةعضو بصفة الفلسطيني في مسعاه الرامي للحصول على دولة 

 ية الخاصة بخطوات القيادة الفلسطينية.اإلعالميرجع ذلك لمتابعة التغطية 
 ية اإلعالمأن من الوسائل إلى بأخرى  المعنونةو  %2.5م ونسبته ،المبحوثين عدد من استجابات وأشار

 ،جعل يوم إعالم عربي ودولي للمطالبة باالعتراف بالدولةالتي قد تدعم الجهود الدبلوماسية من خالل 
ذا مطلب هكان ، وربما نشر التصريحات الخاصة بالتقدم الدبلوماسي فيما يخص ملف المفاوضاتو 

 سيجعل من القضية الفلسطينية موضع حضور ونقاش. ،ا  دولي ا  عام ا  يفي محله كونه سيشكل رأ
 (:81جدول رقم )

 العتراف بالدولةلدعم الجهود الدبلوماسية  في إيجابيا  الفلسطيني دورا   اإلعالمتأدية 
 النسبة المئوية % التكرار االستجابة .م
 20.7 76 إلى حد ما  .8
 16 40 نعم  .1
 14.4 42 ال  .4

 %800 820 المجموع
 الفلسطيني في دعم الجهود الدبلوماسية فيما اإلعالمهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى أهمية وسائل 

 ها.تراف بالدولة األساليب التي اتبعيتعلق باالع
 ما يلي: إلى( 05تشير بيانات الجدول السابق رقم )

  الدولةلق باالعتراف بالفلسطيني يؤدي دورا مهما في دعم الجهود الدبلوماسية فيما يتع اإلعالمأن، 
 اإلعالمحٍد ما أن يشعرون إلى  استجابات المبحوثين،من  %52.1حيث الحظ الباحث أن ما نسبته 

ترى وبشكل  ،استجابات المبحوثينمن  %06ويليه ما نسبته إلى حٍد ما  ،الفلسطيني له دور مهم
 .اإلعالموهذا يعكس أهمية ومحورية وسائل  ،ا  مهم يؤدي دورا   اإلعالممؤكد بأن 
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  ي ف ا  مهم ا  يؤدي دور الفلسطيني  اإلعالم أنال يرون  ،استجابات المبحوثينمن  %03.3فيما أن
وتعدد  ،الفلسطيني اإلعالمتعدد وسائل  يرجع إلىالباحث ذلك ربما  ، ويعزوالجهود الدبلوماسية

ية المحسوبة على الفصائل اإلعالمن هناك من الوسائل ، حيث إاألحزاب في المجتمع الفلسطيني
 .ةتحليل ومناقش محلس قل للخبر ولياكن ،الفلسطينية كانت تتعامل مع الجهود الدبلوماسية
 ما(، فما الذي يؤديه من اآلتي؟ إن كانت اإلجابة )بنعم أو إلى حد  

 (:80جدول رقم )
 الفلسطيني دورا  مهما  في دعم الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة اإلعالمكيفية تأدية 

 النسبة المئوية % التكرار االستجابة .م

 11.0 61 يعطيها أولوية في نشراته اإلخبارية  .8

 17.8 21 يعطيها مساحة إعالمية برصد برامج سياسية  .1

 86.4 42 ينفذ حمالت إعالمية لدعمها  .4

 17.2 20 مع المسؤولين وصناع القراريناقشها   .3

 %800 183 المجموع
 (. لإلجابة بديل من أكثر اختيار للمبحوث )أتيح

الفلسطيني قد أعطى أهمية في دعم الجهود الدبلوماسية فيما  اإلعالم( أن 01يظهر الجدول السابق رقم )
 يلي: فيمايتعلق باالعتراف بالدولة وقد تمثل ذلك 

 استجاباتمن  %05.1ه ، حيث إن ما نسبتلنشرات األخبار جاءت في المرتبة األولىإعطاء األولية 
ية في النشرات اإلخبارية يساهم بشكل كبير في دعم الجهود الدبلوماسية و يرون أن إعطاء األول ،المبحوثين

من استجابات المبحوثين،  %01.0، وبما نسبته اإلخباريةالفلسطيني بالنواحي  اإلعالموهذا يعكس اهتمام 
ويرى الباحث  ،يرون أن استضافة الشخصيات القانونية والسياسية أيضا تساهم في دعم الجهود الدبلوماسية

ية بالجهود الدبلوماس المتعلقة المعلومات كل لمعرفة الماسة الحاجة ظل أن هذه النتائج طبيعية في
 عيشهي الذي االستثنائي الوضع ظل في خاصة المتالحقة ومتابعة التطورات فلسطين، في واألحداث

االنقسام الفلسطينية، و  اإلسرائيليةالمجتمع الفلسطيني من حصار خانق لقطاع عزة وتعثر المفاوضات 
 البغيض في البيت الفلسطيني.
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 جابة )بال(، فما السبب باعتقادك؟إن كانت اإل

 (:10جدول رقم )
الفلسطيني دورا  مهما  في دعم الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق  اإلعالمالسبب في عدم تأدية 

 باالعتراف بالدولة
 النسبة المئوية % التكرار االستجابة .م
 46.3 41 يةاإلعالميرجع لسياسة المؤسسة   .8
 80.4 87 بسبب االنقسام السياسي  .1
 87 82 لالهتمام بحصار غزة  .4
 88.4 80 االنتباه لقضايا أخرى   .3
 7.0 7 المتكرر على قطاع غزة بالعدواناالهتمام   .2
 7.0 7 لتناولها الوضع في القدس  .6

 %800 11 المجموع
 (. لإلجابة بديل من أكثر اختيار للمبحوث )أتيح

الفلسطيني بأنه  اإلعالم أنال يرون  المبحوثينمن  ا  ( أن عدد02يتضح من خالل الجدول السابق رقم )
 %36.4ه ن ما نسبت، حيث إفي دعم الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة ا  مهم ا  يؤدي دور 

عزو وي ،أشارت إلى دعم واضح لإلعالم الفلسطيني للجهود الدبلوماسية ،استجابات المبحوثينمن 
لواقع مما يعكس ا ؛يةاإلعالمأن سبب عدم االهتمام يرجع لسياسات المؤسسة ، المبحوثين موضع الدراسة

من الفصائل  ا  عدد ن، حيث إلتعدد القوى والفصائل الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني نظرا  الفلسطيني 
همية ية بعدم أ اإلعالما معبر وسائله انتنادي اكانت اإلسالميحماس والجهاد  مثل حركتي ةالفلسطيني

ا الفلسطيني نزمع إعالنه ال يلبي طموحات شعبلموأن هذا االعتراف المنقوص ا ،خطوات القيادة الفلسطينية
 وال تطلعاته.

اءت ج ،القدس في الوضع اإلعالمتناول وسائل و  ،المتكرر على قطاع غزة باإلعتداءاتكما أن االهتمام 
في فلسطين وتدفق  األحداثأن كثرة  إلىوهذا يشير من استجابات المحوثين،  ،%1.1لكل واحدة 

ايا ية في بعض القضاإلعالمالمعلومات قد يؤثر بشكل سلبي على إعطاء المساحة المطلوبة للتغطية 
 ية ويجعلها في حراك دائم.اإلعالموكذلك يربك المؤسسات 
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  ية اإلعالمن التغطية أ إلىالتي توصلت  ( 0200 ،(20*) سلطان) دراسةتتفق هذه الدراسة مع
ة على ية والسياسة الحزبية المسيطر اإلعالملى سياسة المؤسسة إلألحداث السياسية والمستجدات يرجع 

 .اإلعالم
  االنقسام السياسي بين القوى الكبرى في الساحة الفلسطينية )فتح،ن أوكذلك تتفق مع نفس الدراسة 

 .اإلخباريةالفلسطيني والتغطية  اإلعالموحماس( قد انعكس على أداء 
  ية الفلسطينية لقض( أن االنقسام السياسي قد أضر با0204،(21*))سحويلوكذلك تتفق مع دراسة

 ية الفلسطينية.اإلعالمأداء المؤسسات  وانعكس ذلك على
 د الدبلوماسية لالعتراف بالدولة؟من وجهة نظرك ما هي أكثر الجهات التي دعمت الجهو 

 (:18جدول رقم )
 الدبلوماسية لالعتراف بالدولةأكثر الجهات التي دعمت الجهود 

 النسبة المئوية % التكرار االستجابة .م
 14.1 61 السفارات الفلسطينية في الخارج  .8
 11.1 62 الفلسطينية اإلعالموسائل   .1
 80.2 27 تصريحات القيادة الفلسطينية  .4
 86 37 جهود وزارة الخارجية الفلسطينية  .3
 0.1 17 الجاليات الفلسطينية في الخارج  .2
 6.8 81 الفصائل ممثلو  .6
 4.3 80 مؤسسات المجتمع المدني الدولية  .7

 %800 101 المجموع
 (. لإلجابة بديل من أكثر اختيار للمبحوث )أتيح

وذلك  ،استهدفت الدراسة التعرف على أكثر الجهات التي دعمت الجهود الدبلوماسية لالعتراف بالدولة
اسب حيث ألخذ الموقف المن ؛يتم توصيلها لصناع القرار ؛للوقوف على تلك الوسائل للخروج بتوصيات

( تعدد الجهات التي ساهمت في دعم الجهود 00يتبين من نتائج التحليل في الجدول السابق رقم )
 :اآلتيالدبلوماسية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة حيث جاءت وفق 

 ما نسبته  ن، حيث إوفير الدعمحصلت السفارات الفلسطينية في الخارج على المرتبة األولى في ت
وهذا وضع طبيعي كون أن السفارات الفلسطينية قد أخذت  ،المبحوثيناستجابات من مجموع  03.0%

                                                           

الحزبي الفلسطيني وأثره على المشروع الوطني دراسـة  اإلعالم( 0200( للمزيد أنظر إلى دراسة )سلطان أسماء، 20*)
 وصفيـة تحليليـة بالتطبيق على النخبة الفلسطينية.

 ومنظمة الدولة الفلسطيني في ظل إشكالية التمثيل الدبلوماسيوالتي بعنوان: "مستقبل  (0204( دراسة )سحويل،21*)
 الفلسطينية" التحرير
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من أجل االعتراف بفلسطين، وكذلك تظهر  يالدولالدعم زمام األمور وأحدثت حراكا دبلوماسيا لحشد 
 النتائج األهمية التي أولتها السفارات الفلسطينية في موضوع حشد الجماهير.

  استجابات من  %00.0 بنسبة، في المرتبة الثانية في دعم الجهود الدبلوماسية اإلعالموجاءت وسائل
دبلوماسية، قائع الجهود الن خالل نقل و م ي الذي تم تقديمهاإلعالموقد تمثلت طبيعة الدعم  ،المبحوثين
من خالل استضافة شخصيات سياسية وقانونية لشرح و ثارة الرأي العام وحشد الجماهير، وكذلك إ

 القضايا المتعلقة باالعتراف بالدولة وكذلك التركيز على الدول الداعمة لالعتراف بالدولة الفلسطينية.
 استجابات من  %01.5يادة الفلسطينية حيث جاء ما نسبته ويلي ذلك في المرتبة الثالثة تصريحات الق

 عقد المؤتمرات الصحفية والبرامج السياسية والوقفات التضامنية.من خالل وذلك  ،المبحوثين
  يرون من استجابات المبحوثين،  %06وفي المرتبة الرابعة جهود وزارة الخارجية الفلسطينية حيث

 في دعم الجهود الدبلوماسية. تساهمأن وزارة الخارجية الفلسطينية قد 
 استجابات من  %1.0 ة بنسبةأتي باقي الجهات في مراتب متأخرة حيث جاءت الجاليات الفلسطينيثم ت

 ،مما يعكس عدم االهتمام الكافي للجاليات الفلسطينية بالحراك السياسي ،المبحوثين موضع التحليل
 ،ت الفلسطينية بالخارج من قبل الجهات الرسميةالباحث ذلك ربما لعدم التواصل مع الجاليا ويعزو

نشيطه للدفاع عن وت مثابة مخزون استراتيجي يجب تفعيلهويعتقد الباحث أن الجاليات الفلسطينية ب
ظهر الظلم والفعاليات التي ت األنشطة ل تنظيم الوقفات التضامنية وعقدالقضية الفلسطينية من خال

 الذي وقع على المجتمع الفلسطيني.
  من استجابات المبحوثين،  %6.0ما نسبته لفصائل في المراتب المتأخرة، فيا ممثليدور كذلك يأتي و

الباحث  و، ويعز للحراك الدبلوماسي بهذه الصيغة ةمن الفصائل كانت غير مؤيد ا  أن عدد وهذا يعني
الفلسطيني  الطموح يلبي إلى أن بعض الفصائل تعتبر أن الحراك الدبلوماسي بهذه الطريقة ال ذلك

 بحره.إلى  في استعادة كافة التراب الفلسطيني من نهره
 استجابات من  %3.4ما نسبته بالدولية في المراتب المتأخرة،  مؤسسات المجتمع المدني وكان دور

 في دعم الجهود الدبلوماسية. المحوثين،
  ي ف يا  ر محو  السفارات والقنصليات دورا   حول أداء (1083(، 22*)نتيل)وتتفق هذه الدراسة مع دراسة

 تفعيل القضية الفلسطينية وتحقيق الدولة الفلسطينية. 

                                                           

 ( بعنوان: "الدبلوماسية وفن التفاوض واثرهما على اتخاذ القرار السياسي".0204(  أنظر لدراسة )نتيل، 22*)
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 (:11جدول رقم )
 الدولةب باالعتراف يتعلق فيما يةاإلعالم للتغطية ووسائله إمكانياته الفلسطيني اإلعالم توظيف

 النسبة المئوية % التكرار االستجابة .م

 87.3 16 نعم  .8
 20.4 10 ماإلى حد   .1
 14.4 42 ال  .4

 %800 820 المجموع
ية إلعالماالفلسطيني إلمكانياته ووسائله للتغطية  اإلعالمحجم توظيف إلى ( 00يشير الجدول السابق رقم )

لى يرون إ المبحوثينمن  %51.3ن ما نسبته ، حيث إفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية لالعتراف بالدولة
يرون بشكل  اسنجابات المبحوثينمن  %01.3وأن ما نسبته  ،ظفالفلسطيني قد و  اإلعالمحٍد ما أن 
 الفلسطيني قد وظف كل اإلمكانيات المتوفرة في دعم الجهود الدبلوماسية، وهذا يعكس اإلعالممؤكد أن 

ر طاقاته على تسخيالفلسطيني  اإلعالموحرص  ،الفلسطينية بموضوع الدولة اإلعالممدى اهتمام وسائل 
 الفلسطينية. القيادة هلى جهودالطالع الجمهور الفلسطيني  ،في سبيل القضية الفلسطينية مكانياتهوا  
  ،التي تعبير عدم اهتمام وسائل االعالم الفلسطينة ( 0202وتختلف هذه النتيجة مع دراسة )طومان

يني بشكل الفلسط اإلعالملطول الفترة الزمية، وتطور وسائل يرجع الباحث ذلك فبالحراك السياسي، 
 انتشار قنواته سواء الحكومية او الحزبية.و كبير 

  الفلسطيني قد  اإلعالمال يرون أن  استجابات المبحوثينمن  %03.3 ما نسبته أنيشير الجدول و
ت بالعينة إذا ما قورن إلى حٍد ما ة قليلةوظف إمكانياته ووسائله في دعم الجهود الدبلوماسية وهي نسب

ية إلعالماوربما يرجع ذلك لوجود عدد من الوسائل والوسائل؛  اإلمكانياتكل توظيف  إلى أشارتالتي 
المحسوبة على األحزاب الفلسطينية التي ال تؤيد خطوات القيادة الفلسطينية في مسعاها الدولي 

ي طموحات ال تلب أو ألن وسائل اإلعالم الفلسطيني ،إما ألسباب حزبية ضيقة ،لالعتراف بفلسطين
 .اإلسرائيليالمسلوب من المحتل  لشارع الفلسطيني بعودة كامل ترابها
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 رأيك ما هي الوسائل التي اتبعها؟إن كانت اإلجابة )بنعم أو إلى حد  ما( ب 
 (:14جدول رقم )

 بالدولة ترافباالع يتعلق فيما يةاإلعالم للتغطية ووسائله إمكانياته الفلسطيني اإلعالم وسائل توظيف
 النسبة المئوية % التكرار االستجابة .م
 10.1 70 من خالل النشرات اإلخبارية  .8
 17.8 62 من خالل إيجاد مساحة خاصة للبرامج السياسية  .1
 11.8 24 من خالل النقل المباشر للمؤتمرات واللقاءات  .4
 18.4 28 من خالل المقاالت والكتابات الصحفية  .3

 %800 140 المجموع
 (. لإلجابة بديل من أكثر اختيار للمبحوث )أتيح

الفلسطيني قد استخدم عدة وسائل وأساليب لدعم  اإلعالم( أن 03يالحظ من خالل الجدول السابق رقم )
 :اآلتيالجهود الدبلوماسية وذلك وفق 

  أن النشرات اإلخبارية قد ساهمت  تشعر استجابات المبحوثينمن  %01.0الحظ الباحث أن ما نسبته
 فلسطينيال الجمهور إلفهام وذلك ،اإلخبارية النشرات أهمية يعكس وهذا في دعم الجهود الدبلوماسية

 .الفلسطينية القيادة خطوات على واطالعه

  بينما جاءت الصحافة المقروءة في مراتب متأخرة في دعم الجهود الدبلوماسية حيث حصلت على ما
رئي الم اإلعالمباهتمام المجتمع  ذلك إلىالباحث  ، ويعزواســـتجابات المبحوثينمن  %00.3نســـبته 

 .أكثر من الصحافة المكتوبة في ظل التقدم التكنولوجي والثروة المعلوماتية واإللكتروني
 ( حيث أشارت0202( مع دراسة )سعود 03( من الجدول السابق رقم )0يتفق بند رقم )  إلى الدراسة

على النشــــــــــرات اإلخبارية في عرض القضــــــــــايا  االســــــــــعودية تعتمد اعتمادا  كبير  عالماإلأن وســــــــــائل 
 الداخلية أو الخارجية.  األحداثوذلك من خالل التغطية اإلخبارية سواء  ،السياسية
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 (:13جدول رقم )
 جهودبال يتعلق فيما السياسية والقانونية القضايا بعض معالجة في الفلسطيني اإلعالمإسهام 

 بالدولة لالعتراف الدبلوماسية
 النسبة المئوية % التكرار االستجابة .م
 21.7 11 إلى حد ما  .8
 10.6 48 نعم  .1
 10.6 48 ال  .4

 %800 820 المجموع
الفلســــطيني في معالجة بعض القضــــايا الســــياســــية  اإلعالمســــهام اســــتهدفت الدراســــة التعرف على مدى إ

لفلســــــــطيني ا اإلعالمن من وظائف ، حيث إوالقانونية فيما يتعلق بالجهود الدبلوماســــــــية لالعتراف بالدولة
ى والمعلومات حول القضــــــايا المثارة عل الثقافة واالتجاهات، وزيادة المواقف وتكوين بشــــــكل عام التوجيه

 الساحة.
 هم في بعض القضـــايا الســـياســـية أســـالفلســـطيني قد  اإلعالم( أن 04لســـابق رقم )ن من الجدول اييتبف

 من %55.1يرى ، فيتعلق بــاالعتراف بــالــدولــة ومــاوالقــانونيــة فيمــا يتعلق بــالجهود الــدبلومــاســــــــــــــيــة 
ج لالفلســــــــــطيني قد عا اإلعالمأن ، وهي تمثل أكثر من نصــــــــــف المبحوثين، المبحوثين اســــــــــتجابات

وهذا  طين،اتجة من االعتراف الدولي بفلسات السياسية والقانونية النالتبع ووضح للجمهور الفلسطيني
 الفلسطيني في تعامله مع القضايا السياسية المثارة على الساحة. اإلعالميعكس المهنية التي يظهرها 

  في توضـــيح القضـــايا  اإلعالموبشـــكل مؤكد مســـاهمة  اســـتجابات المبحوثين،من  %02.6بينما يرى
لقانونية، ويرى الباحث أن هذا يعكس عمق التحليل في الموضوعات والقضايا المطروحة السياسية وا
 طيني.ى المواطن الفلسالشديد لتوصيل كافة المعلومات إل الفلسطيني، والحرص اإلعالملدى وسائل 

  رح هم في شالفلسـطيني لم يس اإلعالميرون أن  اسـتجابات المبحوثين،من  %02.6وهناك ما نسـبته
التي  ألحداثاوربما يرجع ذلك لكثرة  ،علقة باالعتراف بالدولة الفلســـــــطينيةتا الســـــــياســـــــية والمالقضـــــــاي
العدوان و الفلســــطيني كاالنقســــام الفلســــطيني، والحصــــار المفروض على قطاع غزة،  اإلعالميناقشــــها 
 اإلعالم يشـــــغل كان كل ذلك ،تعثر المفاوضـــــات الفلســـــطينية اإلســـــرائيليةعلى قطاع غزة، و  المتكرر

 الفلسطيني.
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 إن كانت اإلجابة )بنعم أو إلى حد  ما(، كيف برأيك من اآلتي؟
 (:12جدول رقم )

 بالجهود علقيت فيما السياسية والقانونية القضايا بعض معالجة في الفلسطيني اإلعالمكيفية إسهام 
 بالدولة؟ لالعتراف الدبلوماسية

النسبة المئوية  التكرار االستجابة .م
% 

 10.2 10 استضافة الشخصيات القانونية والسياسيةمن خالل   .8

 14.1 64 من خالل البرامج السياسية  .1

 81.3 20 من خالل النشرات اإلخبارية   .4

 86.6 32 من خالل التغطية المستمرة لألحداث والمستجدات  .3

 81.8 44 يمن خالل استطالع آراء الجمهور الفلسطين  .2

 %800 178 المجموع
 (. لإلجابة بديل من أكثر اختيار للمبحوث )أتيح

الفلســــطيني في شــــرح القضــــايا الســــياســــية  اإلعالمكيفية مســــاهمة إلى ( 05يشــــير الجدول الســــابق رقم )
 تي:الدولة الفلسطيني حيث جاء وفق اآلوالقانونية المتعلقة باالعتراف ب

   ي ف ا  واضحاسـهاما   مسـهأ الفلسـطيني اإلعالمأن من اسـتجابات المبحوثين،  %01.5ما نسـبته  يرى
 ،ياســـيةوالســـ القانونية الشـــخصـــيات وذلك من خالل اســـتضـــافة ،معالجة القضـــايا الســـياســـية والقانونية

 .استجابات المبحوثين من %00.0 ما نسبته على الفلسطيني الجمهور آلراء االستطالع وحصل
 ،لفلسطيني هور املجاهم في إجابة أسقد  الحظ الباحث أن اسـتضـافة الشخصيات القانونية والسياسية

حداث بمزيد من ، فمن الضــــــــــروري عرض األالجهود الدبلوماســــــــــيةبعن بعض التســــــــــاؤالت المتعلقة 
ير غئق وحدها فلم تعد عرض الحقا ،حداث بالصـــــــــورة المجردة، وعدم عرض األالتحليل والتوضـــــــــيح

قديم السياسية من تك أصبح منوطا بالبرامج لمن حوله، ولذ ألن يفهم الجمهور مغزى ما يجري  كافٍ 
  .وتكوين المواقف واالتجاهات األحدثوذلك لمساعدة الجمهور على فهم  ،التحليالت والتفسيرات
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 (:16جدول رقم )
 الجهودب يتعلق فيما الفلسطيني للجمهور المعلومات كافة توصيل على الفلسطيني اإلعالم حرص

 بالدولة لالعتراف الدبلوماسية
 النسبة المئوية % التكرار االستجابة .م
 26.7 12 إلى حد ما  .8
 13.6 47 نعم  .1
 81.7 11 ال  .4

 %800 820 المجموع
الفلسطيني على توصيل كافة المعلومات  اإلعالم( حرص 06نتائج التحليل للجدول السابق رقم ) أفضتلقد 

 :آلتياللجمهور الفلسطيني فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية لالعتراف بالدولة حيث جاءت وفق 
 ن يرون أ ،موضع التحليل المبحوثيناستجابات مثل أكثر من نصف وهذا ي %56.1ما نسبته  أن

ما نسبته  ، وأنعلى إفهام المجتمع الفلسطيني بمجريات األمور ما حدٍ  إلى الفلسطيني حريص اإلعالم
الفلسطيني على توصيل كافة المعلومات  اإلعالميرون حرص من استجابات المبحوثين،  04.6%

م حٍد كبير من حرص ودور لإلعال إلىالنتائج متوقعة  هذه أن، ويرى الباحث للجمهور الفلسطيني
 البرامج. وذلك من خالل تنوع األساليب و  ،الفلسطيني في توصيل كافة المعلومات للجمهور الفلسطيني

  الفلسطيني غير اإلعالمأن  ،موضع التحليل ثيناستجابات المبحو من  %05.1 ما نسبته بينما يرى 
لجمهور إلى ا فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية لالعتراف بالدولة ،ل معلوماتيحريص على توص

 .الفلسطيني
 (:17جدول رقم )

 بالدولة باالعتراف يتعلق فيما الفلسطينية القيادة خطوات جميع الفلسطيني اإلعالم نقل
 النسبة المئوية % التكرار االستجابة .م
 21.0 17 إلى حد ما  .8
 14.4 42 نعم  .1
 81.7 11 ال  .4

 %800 820 المجموع
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 ( ما يلي:17يالحظ من الجدول السابق رقم )
  ة من اجل الجهود الدبلوماســــيبالفلســــطيني قد نقل خطوات القيادة الفلســــطينية فيما يتعلق  اإلعالمأن

أن  ،المبحوثين موضـــــــــع التحليل اســـــــــتجاباتمن  %55.2حيث يرى ما نســـــــــبته  ،االعتراف بالدولة
وبشكل  ،استجابات المبحوثينمن  %03.3 ما نسبته ، ويرى اإلعالم الفلسطيني قام بذلك إلى حٍد ما

مدى و بالجهود الدبلوماســـــــــية  ةالفلســـــــــطيني اإلعالموهذا يعكس اهتمام وســـــــــائل  ،مؤكد نقل الخطوات
النظام ، و ياإلعالمالنظام  بين ومدى التوافق الســــياســــية، خطوات القيادةلالفلســــطيني  اإلعالممتابعة 
 .السياسي

  طوات الخ لم يقم بنقلالفلســطيني  اإلعالم أنيرون من اســتجابات المبحوثين،  %05.1ه نســبوهناك
 المتعلقة باالعتراف بالدولة.

 (:11جدول رقم )
 الفلسطيني رسالة سامية يبثها للشعوب والمجتمعات اإلعالمحمل 

 النسبة المئوية % التكرار االستجابة .م

 21.7 70 إلى حد ما  .8

 44.4 20 نعم  .1

 83.0 18 ال  .4

 %800 820 المجموع
الفلسطيني لديه رسالة سامية يبثها للشعوب والمجتمعات وفق  اإلعالم( أن 05يشير الجدول السابق رقم )

 :اآلتي
  ر في التأثي عنالفلسطيني يبحث  اإلعالمأن  استجابات المبحوثين،من  %50.1حيث يرى ما نسبته

يرى  ينماب ،أذهان وعقول المجتمعات إلىالقضية الفلسطينية  توصيلالشعوب والمجتمعات من أجل 
الفلسطيني له رسالة يحاول توصيلها  اإلعالممن عينة الدراسة وبشكل مؤكد أن  %33.3ما نسبته 

تفعيل  فيية اإلعالمللشعوب عبر الوسائل المتاحة مما يعكس الجهد الكبير الذي تبذله الوسائل 
 القضية الفلسطينية في كافة المجتمعات والدول.

  سالةر  اليحملالفلسطيني  اإلعالمترى أن من استجابات المبحوثين،  %04.2بينما هناك عينة نسبتها 

ويرى الباحث أن هذه العينة قليلة إذا ما قورنت بالعينة  ،وال مضمون  والمجتمعات للشعوب بثهاي
 السابقة.
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الفلسطيني لدعم الجهود الدبلوماسية من وجهة نظر  اإلعالمما الوسائل واألساليب المستخدمة في 
 عينة الدراسة؟ أفراد

 (:10جدول رقم )
 بالجهود يتعلق فيما يةاإلعالم للتغطية الوسائل المتاحة جميع الفلسطيني اإلعالم استخدام

 بالدولة لالعتراف الدبلوماسية
 النسبة المئوية % التكرار االستجابة .م
 21.0 71 إلى حد ما  .8
 11.6 43 نعم  .1
 12.4 41 ال  .4

 %800 820 المجموع
ية إلعالماالفلسطيني الوسائل المتاحة للتغطية  اإلعالمالتعرف على مدى استخدام إلى هدفت الدراسة 

 التي ساهمت تعرف على أكثر الوسائلالو  ،فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة
 في دعم تلك الجهود.

 ( استخدام 01يبين الجدول السابق رقم )ية الماإلعالفلسطيني جميع الوسائل المتاحة للتغطية  اإلعالم
استجابات من  %50.2ه حيث أن نسب ،فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية من أجل االعتراف بالدولة

 من %00.6ما نسبته  وأن ،إلى حٍد ما المتاحة وسائلهبسطينية الفل اإلعالمترى تغطية  المبحوثين،
 الفلسطيني جميع الوسائل المتاحة اإلعالم استخدام يرون  المبحوثين موضح التحليل، استجابات
 التغطية في جهدا يدخر لم اإلعالم أن يظهر وهذا ،مرتفعة نسبة وهي بشكل مؤكد يةاإلعالمللتغطية 
 خاضتها تيال السياسية المعركة بجانب النضال سبيل الوسائل المتاحة في بكافة ية، واإلحاطةاإلعالم
ويرى الباحث أن هذه النتيجة تعكس مدى حقيقة التناغم والترابط بين النظام  ،الفلسطينية القيادة

ي المساند لها وتعكس مدى التعاون والتمهيد للنظام السياسي من قبل اإلعالمالنظام بين و  ،السياسي
 ي العام.ي مما أفسح المجال لتعبئة الرأاإلعالمالنظام 

  دام استخ أن اإلعالم الفلسطيني قد ال ترى  حوثين،استجابات المبمن  %05.3بينما هناك ما نسبته
راف ية من أجل االعتية فيما يتعلق بالجهود الدبلوماساإلعالمجميع الوسائل المتاحة في التغطية 

الصناعية  قمارالفلسطينية، فمع ظهور األ اإلعالموسائل الباحث ذلك للتفاوت بين  ، ويعزوبالدولة
 أصبح هناك قيمة جوهرية للتلفزيون  ،والفضائيات
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 إن كانت اإلجابة )بنعم أو إلى حد  ما(، ما هي أكثر الوسائل استخداما ؟
 (:40جدول رقم )

 يماف يةاإلعالم للتغطية الوسائل المتاحة جميع الفلسطيني اإلعالم أكثر الوسائل التي استخدمها
 بالدولة لالعتراف الدبلوماسية بالجهود يتعلق

 النسبة المئوية % التكرار االستجابة .م
 46.1 13 الوسائل المرئية  .8
 11.0 66 الوسائل اإللكترونية )االنترنت(  .1
 87.0 38 الوسائل المقروءة   .4
 86.1 47 الوسائل المسموعة  .3

 %800 111 المجموع
 (. لإلجابة بديل من أكثر اختيار للمبحوث )أتيح

 ( أن ما نسبته 32يالحظ من خالل الجدول السابق رقم )استجابات  ثلثوهي تمثل أكثر من  %36.5
يات هي أن الوسائل المرئية المتمثلة بالفضائ ، يرى هؤالءوهي نسبة مرتفعة ،موضع التحليل المبحوثين

وهذا  ،من أكثر الوسائل استخداما في دعم الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة الفلسطينية
ت أن ودون منازع حيث اعتبر  ية المرئية تبقى هي الوسيلة األكثر مشاهدةاإلعالمأن الوسائل على يدلل 

 ية.اإلعالمالوسائل المرئية من أكثر الوسائل 
 ( حول عظم مكانة 0200 (23*) طالب( وكذلك تتفق مع دراسة )0203مع دراسة )عمرو هذا تفق ي

( حيث تعتبر 0202ن تلف هذه النتيجة مع )طوماالوسائل المرئية بين سائر الوسائل األخرى، كما وتخ
 .اإلذاعة ثم التلفزيون ثم الصحف نترنت( في المرتبة األولى ثمأن الوسائل اإللكترونية )اإل

 ويعزي  ،استجابات المبحوثينمن  %05.1 نترنت( حيث حصلت علىترونية )اإللكويلي تلك الوسائل اإل 
 خدام.االنترنت في بيوت المجتمع الفلسطيني وسهولة االستبسبب االنتشار الواسع لشبكات ذلك الباحث 

  وحصلت الوسائل المسموعة  المبحوثين، استجابات من %01.3بينما حصلت الوسائل المقروءة على
 .استجابات المبحوثين موضح التحليلمن  %04.1على 

  ،المرئية على استجابة ( حول تأثير الوسائل (24**) 010، 0203تتفق نتائج الدراسة مع دراسة )حماد
 .(%43.5حيث حصلت الوسائل المرئية على ) الجمهور لما لها من خواصل أكثر جاذبية وتأثيرا  

  اإلعالم وسائل ترتيب ، فأشارت إلى(0202 ،(25***) ومهدي حلس،)وتختلف هذه الدراسة مع دراسة 
 لوسائ وأهم كأول لراديويعدون ا استجابات المبحوثين، من %60.5 نسبته ما كانحيث  ،أهميتها حسب
 ثالثة، بدرجة %50 بنسبة ثم المجالت ثانية، بدرجة %51.5 بنسبة التليفزيون  بعده أتى ثم اإلعالم

                                                           

وطنية لدي طالبات الجامعات الفلسطينية ( دور اإلعالم الفلسطيني في تعزيز الوحدة ال0200( للمزيد أنظر إلى دراسة )طالب، 23*)
 في قطاع غزة.

( المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية اإلعالم جامعة األهر المهنية اإلعالمية والتحول الديمقراطي، 0204حماد )أنظر لدراسة  (24)**
 القاهرة، مصر.

 تشكيل الوعي االجتماعي لدى الشباب الفلسطيني.( دور وسائل اإلعالم في 0202( للمزيد أنظر لدراسة )حلس، ومهدي، 25***)
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 األخيرة المرتبة اإلنترنت واحتل رابعة، كأولية %40 بنسبة الرابع الترتيب في الصحف ذلك أتت وبعد
 .لدراسةة اعينلدراستين وكذلك اختالل مجتمع عد المسافة بين ايرجع ذلك الباحث ذلك لب، و بنسبة

 لكترونية ن المواقع اإلأ إلى( حيث تشير 0205(، 26*)ه الدراسة مع دراسة )محمود أبو قوط لف هذهتوتخ
لمعلومات ساب اتفي اك الفلسطينيةالنخبة السياسية  ية متابعة لدىاإلعالمتأتي في مقدمة الوسائل 

 لحالي.ومالمسة النتائج للواقع ا )أبوقوطة( دراسةخروج هذه النتيجة، إلى حداثة  ويعزو الباحث ،خبارواأل
 (:48جدول رقم )

 ية التي دعمت الجهود الدبلوماسيةأكثر البرامج التلفزيون
 النسبة المئوية % التكرار االستجابة .م
 30.7 883 البرامج السياسية  .8
 44.4 73 البرامج اإلخبارية  .1
 83.3 44 القانونيةالبرامج   .4
 1.6 6 البرامج الترفيهية  .3
 0.1 1 البرامج االقتصادية  .2

 %800 110 المجموع
 (. لإلجابة بديل من أكثر اختيار للمبحوث )أتيح

 ( 30يبين الجدول السابق رقم ) وهي ،أكثر البرامج التلفزيونية التي ساهمت في دعم الجهود الدبلوماسيةأن 
 وهي نسبة مرتفعة وهذا يظهر مدى أهمية ،المبحوثيناستجابات من  %41.1البرامج السياسية بما نسبته 

 برامج.لشاهد الفلسطيني من خالل متابعته هذه اواألثر اإليجابي الذي ينعكس على الم ،البرامج السياسية
  وتتفق هذه  المبحوثين،استجابات من  %33.3حيث حصلت على ما نسبته  اإلخباريةوتال ذلك البرامج

 ( من هذه الدراسة.03( وكذلك الجدول رقم )01النتيجة مع الجدول رقم )
  البرامج  وأخيرا   ،%0.6ما نسبته  ثم البرامج الترفيهية على ،%04.4وحصلت البرامج القانونية على

 .استجابات المبحوثينمن  %2.5 بنسبةاالقتصادية 
 انه، وأنه بمثابة ، واتز الفلسطيني اإلعالم حصول البرامج الترفيهية على نسبة قليلة على جدية ويعكس

ة ومن جه ة،خبارية، هذا من جهيفسر تقدم البرامج السياسية واإل وهذا ما ،المحافظ الجاد اإلعالم
 نية.لفلسطيية ااإلعالموالدرامية في الوسائل  ،قلة األعمال الفنية إلىربما يرجع السبب  ،ى أخر 

                                                           

( اعتماد النخبة السياسية الفلسطينية على المواقع اإللكترونية في 0205، طة( للمزيد أنظر لدراسة )محمود أبو قو 26*)
 اإلسرائيلية دراسة ميدانية-اكتساب المعلومات عن المفاوضات الفلسطينية
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  حيث ( 0202، نفين، (27*)دراسة )أبو هربيد ما توصلت إليه عننتائج الدراسة السابقة تختلف
من  %55للقضايا السياسية وذلك بنسبة  أن البرامج اإلخبارية أكثر متابعة ومساندة إلى أشارت

 .استجابات المبحوثين
 (:41جدول رقم )
 فيما يتعلق باالعتراف بالدولةية األسلوب األمثل لدعم الجهود الدبلوماس

 النسبة المئوية % التكرار االستجابة .م
 41.1 00 استضافة الشخصيات واللقاء مع صناع القرار  .8
 11.8 77 اثارة الرأي العام وحشد الجماهير  .1

 18.1 60 ية والنشرات اإلخباريةاإلعالمالتغطية   .4

 87.8 37 والمؤتمرات األحداثنقل   .3

 %800 173 المجموع
 (. لإلجابة بديل من أكثر اختيار للمبحوث )أتيح

لدعم الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق  ةأن هناك أساليب متعددإلى  (30يشير الجدول السابق رقم )
 باالعتراف بالدولة وذلك وفق التالي:

 أن استضافة الشخصيات واللقاء مع  إلى ،%30.5 ة الدراسة موضع التحليل ما نسبتهحيث ترى عين
الشخصيات كون أن  استضافة ل لدعم الجهود وهذا يظهر مدى جدوى صناع القرار أسلوب أمث

ناع القرار ص منالجمهور الفلسطيني بحاجة إلى معلومات تتعلق بطبيعة الدولة المزمع االعتراف بها 
 الفلسطيني وبشكل مباشر.

  من استجابات المبحوثين  %00.5بما نسبته على  اإلخباريةية والنشرات اإلعالموجاءت التغطية
استجابات المبحوثين موضع من  %01.0والمؤتمرات على  األحداثبينما حصل نقل موضع التحليل، 

 .التحليل
  

                                                           

المحلية المسموعة والمرئية في التنشئة  اإلعالم( دور وسائل 0202( للمزيد أنظر إلى دراسة )أبو هربيد، نفين، 27*)
 السياسية للشباب الفلسطيني في قطاع غزة.
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 (:44جدول رقم )
 الفلسطيني اإلعالمأهم الموضوعات التي يتناولها 

 النسبة المئوية % التكرار االستجابة .م
 12.1 802 الحصار فك  .8
 14.4 07 الفلسطينية المصالحة  .1
 80.7 11 القدس  .4
 81.0 23 الفلسطينية الدولة  .3
 1.1 47 األسرى  معانات  .2
 1.3 42 إسرائيل مع المفاوضات  .6
 8.3 6 قضايا االستيطان والمستوطنين  .7

 %800 386 المجموع
 (. لإلجابة بديل من أكثر اختيار للمبحوث )أتيح

جهة من و  الفلسطينية اإلعالموسائل  الموضوعات التي تناولتها( عن أهم 33كشف الجدول السابق رقم )
حيث حصل فك الحصار على المرتبة األولى في  ،نظر النخبة اإلعالمية الفلسطينة موضع التحليل

 ماإلعال اهتماموهذا يعكس  ،وهي نسبة مرتفعةمن استجابات المبحوثين،  %05.0العرض بما نسبته 
 الخطيرة الناتجة من وراء الحصار اإلسرائيلي. واآلثارالمجتمع الغزي  اناةالفلسطيني بمع

وأشار  استجابات المبحوثين،من  %0.4قضايا االستيطان والمستوطنين على ما نسبته حصلت وأخيرا 
( قد فرضا نفسهما 33( من الجدول السابق رقم )0( والبند رقم )0ويالحظ الباحث أن البند رقم )عدد من 
 ؛و الحزبيةالحكومية منها أ الفلسطينية سواء اإلعالموسائل  ةطورات السياسية الراهنة على أجندفي ظل الت

ن ال وأكيف  ،والمجتمع ،العام والرأيوالتي تشغل بال الجمهور الفلسطيني  ،أهم القضايا المطروحة لتكون 
الحة تحقيق المص وكما أصبح ،ا  دولي ا  أصبح مطلبقد  ؛على قطاع غزة المفروضو  ،فك الحصار الظالم

 .ووطنيا   مطلبا  شعبيا   الفلسطينية
 ( أن 33( من الجدول السابق )1ويالحظ الباحث البند رقم )الفلسطيني لم يعطها األهمية الكافية  اإلعالم

رغم حجم الكوارث التي تحدثها المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية من  ،يةاإلعالملتغطية ل
 مقدرات المملوكة للشعب الفلسطيني.نهب لألراضي وسرقة ال

  اإلعالم يتناولها التي الموضوعات ( حول أهم012، :0203دراسة )حماد  نتائج الدراسة معتختلف 
ين لموضوع الدولة والموقف الدولي ثمتابعة المبحو ن *( أ28) (0203 حماد)دراسة  وأشارت ،الفلسطيني

   .%05.04بوزن نسبي و األولى من بين الموضوعات المطروحة عبر الوسائل اإلعالمية جاء في المرتبة 

                                                           
 والتحول ميةاإلعال المهنية" بعنوان هرزاأل جامعةب اإلعالم لكلية األول الدولي العلمي المؤتمر( 2114 حماد) لدراسة أنظرللمزيد  (28)*

 .مصر القاهرة، ،"الديمقراطي
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 (:43جدول رقم )
 الفلسطيني ذات قيمة اإلعالماعتبار القضايا والموضوعات التي يتناولها 

 النسبة المئوية % التكرار االستجابة .م

 64.4 02 إلى حد ما  .8

 41.0 31 نعم  .1

 3.7 7 ال  .4

 %800 820 المجموع
 اإلعالمعينة الدراسة أن الموضوعات التي يتناولها  ترى ( كما 34يتبين من خالل الجدول السابق رقم )

 عرون يش استجابات المبحوثين،ثلثي  أقل من تمثل وهي %63.3ن ما نسبته الفلسطيني ذات قيمة، حيث إ
 استجابات المبحوثين،من  %30.2بينما يرى  ذات قيمة اإلعالمأن القضايا التي يتناولها ما حٍد إلى 

 إلعالماوهذا يعكس أهمية القضايا والموضوعات التي يتناولها  ،يشعرون بشكل مؤكد بقيمة الموضوعات
 فك الحصار( من هذه الدراسة كقضية االنقسام الفلسطيني، و 33ل رقم )و الفلسطيني وهذا يتفق مع الجد

 عن قطاع غزة، وأيضا القدس وما يحدث فيها من تهويد وطرد ألهلها.
يس لها لالفلسطيني  اإلعالمأن الموضوعات التي يتناولها  استجابات المبحوثين،من  %4.1ا يرى بينم 

 الفلسطيني. اإلعالمن هذه النسبة قليلة ال تقلل من قيمة قيمة ويرى الباحث أ
 ؟أو إلى حد  ما( ما السبب برأيك إن كانت اإلجابة )بنعم

 (:42جدول رقم )
 الفلسطيني ذات قيمة اإلعالمسبب اعتبار القضايا والموضوعات التي يتناولها 

 النسبة المئوية % التكرار االستجابة م
 14.8 64 الساحة على المثارة والقضايا األحداث ألنها تفسر  .8
 11 60 لتناولها الجهود الدبلوماسية  .1
 82 38 المطروحة القضايا حول المعلومات كافة تجمعألنها   .4
 84.1 46 لتميزها بالسرعة واآلنية  .3

 مع للمناقشة تصلح معلومات تقدم ألنها   .2
 88.7 41 اآلخرين

 80.1 11 لمصداقيتها  .6
 3.3 81 ألنها تعتبر وسيلة للتسلية والترفيه  .7

 %800 171 المجموع
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 (. لإلجابة بديل من أكثر اختيار للمبحوث )أتيح

( أن السبب من اعتبار القضايا والموضوعات التي يتناولها 35من خالل الجدول السابق رقم ) يظهر
 ما يلي: إلىالفلسطيني ذات قيمة يرجع  اإلعالم

  ما نسبته  رظهحيث  ،تناول الجهود الدبلوماسيةتألنها تفسر األحداث والقضايا المثارة على الساحة و
وهذا يعكس مدى عمق التحليل لدى وسائل  ،المبحوثين موضع التحليل استجابات من 03.0%
 من أجل تكوين المعارف واالتجاهات لدى المجتمع الفلسطيني. ،الفلسطيني اإلعالم

  يه الفلسطيني باعتباره وسيلة للترف اإلعالمأن  من استجابات المبحوثين، %4.4بينما يشعر ما نسبته
وسائل  إن( من هذه الدراسة حيث 32ه النتيجة تتفق مع الجدول رقم )وهذ وهذه نسبة قليلة، والتسلية
 ارية.ر بالبرامج السياسية واإلخبالفلسطيني تعتبر جادة متزنة إلى حٍد ما ولديها اهتمام أكث اإلعالم

 من  40,60%( حيث أشارت إلى أن 0202، أمل (29*))طومانهذه الدراسة مع دراسة  وتختلف
كثر من أ وهذه النسبة جاءت والحيادية بالمصداقية الرسمي اإلعالم يصفون استجابات المبحوثين، 
الفلسطيني  اإلعالم أنيشعرون من استجابات المبحوثين،  %02.0( حيث 34الجدول السابق رقم )

 )طومان(. ةلقدم دراسله مصداقية ويعلل الباحث ذلك 
  تعرض ودوافع أسبابإلى  أشارت( حيث 0202 (30*))حلس، ومهدي دراسة مع الدراسة هذهتختلف 

 الفراغ وقت مضيةوت والترفيه لتسليةاالفلسطينية من أجل  اإلعالم لوسائل استجابات المبحوثين، أفراد

 (34بينما جاءت هذه الدراسة وفق الجدول السابق رقم )من استجابات المبحوثين، ، %46.0 بنسبة

 والترفيه تسليةلل وسيلةالفلسطيني  اإلعالميعتبرون أن وسائل الذين من استجابات المبحوثين،  4.4%

 .موضوع الدراسةتيجة وذلك الختالف ويرجع الباحث بروز هذه الن

  

                                                           

- 0221الفلسطيني وأثرها في االنقسام السياسي  اإلعالم( وسائل 0202( للمزيد أنظر لدراسة )طومان، أمل 29*)
 م.0226

في تشكيل الوعي االجتماعي لدى الشباب  اإلعالم( دور وسائل 0202( للمزيد أنظر لدراسة )حلس، ومهدي، 30*)
 الفلسطيني.
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 (:46جدول رقم )
 الفلسطينية اإلعالمالقضايا والموضوعات التي تعرض على وسائل 

النسبة المئوية  التكرار االستجابة .م
% 

 44.3 13 والحراك الوطنيوسيلة للتفاعل االجتماعي   .8

 41.1 18 وسيلة لزيادة الوعي والثقافة لدى الجمهور الفلسطيني  .1

 84.0 42 وسيلة لتكوين اآلراء البناءة حول القضايا المطروحة   .4

 81.4 48 وسيلة لتبادل الشائعات والمناكفات السياسية  .3

 7.8 81 نتميز بالدفاع عن القضية الفلسطينية  .2

 0.7 1 وال موضوعية ليس لها مصداقية  .6

 %800 128 المجموع
 (. لإلجابة بديل من أكثر اختيار للمبحوث )أتيح

 اإلعالم وسائل على تعرض التي والموضوعات طبيعة القضايا إلى( 36الجدول السابق رقم )يبين 
 ،أنها وسيلة للتفاعل االجتماعي والحراك الوطني استجابات المبحوثين،من  %33.4حيث يرى  ،الفلسطينية

 الفلسطيني يتناول القضايا التي تبث فيه روح المقاومة للمحتل اإلسرائيلي اإلعالمألن  ؛الباحث ذلك ويعزو
 العربية واألجنبية عن قضية فلسطين. اإلعالمفي ظل تخلي معظم وسائل 

  ينيالفلسط اإلعالمترى أن  جدا   قليلة وهيمن استجابات المحوثيين،  %2.1الحظ الباحث ما نسبته 
 إلعالمالدى المجتمع الفلسطيني تجاه وسائل  السيئةالنظرة  ليس له مصداقية وال موضوعية وهذه

 .الفلسطينية
 ( حيث 0200، (31*)طالب تختلف هذه الدراسة مع دراسة )45.0 هأن نسب (طالب)دراسة  خلصت%  

 .اقيةمصد أي الفلسطينية اإلعالم وسائل لدىيرون أنه ال وجود مصداقة  المن أفراد عينة الدراسة 
 أن المجتمع  )سلطان( ( حيث تعتبر0200، (32**) ،تختلف هذه الدراسة مع دراسة )سلطان

 .لتحيزه وعدم موضوعيته الفلسطيني وذلك اإلعالمي ال يثق بالفلسطين
  

                                                           

 الفلسطيني في تعزيز الوحدة الوطنية لدى طالبات الجامعات. اإلعالم( دور 0200( للمزيد أنظر إلى دراسة )طالب، 31*)
الحزبي الفلسطيني وأثره على المشروع الوطني دراسـة  اإلعالم( 0200( للمزيد أنظر إلى دراسة )سلطان أسماء، 32*)

 وصفيـة تحليليـة بالتطبيق على النخبة الفلسطينية.
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 (:47جدول رقم )
 شكل سلبي على الجهود الدبلوماسيةالقضايا والموضوعات التي أثرت بأكثر 

 النسبة المئوية % التكرار االستجابة م
 33.6 811 االنقسام السياسي في البيت الفلسطيني  .8
 81.3 43 االعتداءات اإلسرائيلية  .1
 4.6 80 ليةاإلسرائيتعثر المفاوضات الفلسطينية   .4
 80 21 الفلسطينيةالتدخل الخارجي في الشؤون   .3
 10.8 22 عدم الجدية والضعف العربي  .2

 %800 174 المجموع
 (. لإلجابة بديل من أكثر اختيار للمبحوث )أتيح

أن أكثر القضايا والموضوعات التي أثرت بشكل سلبي على الجهود  إلى (31الجدول السابق رقم ) يوضح
ما معة جدا  فوهي نسبة مرت ،حوثينبالم استجاباتمن  %44.6نسبته ب ،الدبلوماسية هو االنقسام السياسي

بيعية كون هذه النتيجة ط، ويرى الباحث قد أثر بشكل سلبيأن االنقسام في البيت الفلسطيني يالحظ 
االنقسام السياسي بين فتح وحماس قد أضر بجميع المصالح الفلسطينية وقد شوه الوجه الفلسطيني في 

 المحافل الدولية واإلقليمية.
من  %3.6تعثر المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية على نسبة قليلة أي ما نسبته فقرة  ما حصلت بين

 استجابات المبحوثين موضع التحليل.
أن اإلنقسام السياسي في البيت الفلسطيني  التي توصلت إلى( 0203تتفق هذه الدراسة مع دراسة )حماد، 

 قد أضر بالقضية الفلسطينية.
 (:41جدول رقم )

 الفلسطينية على الجهود الدبلوماسية اإلعالماألثر اإليجابي لوسائل 
 النسبة المئوية % التكرار االستجابة .م
 21.0 71 إلى حد ما  .8
 16.0 40 نعم  .1
 11.0 44 ال  .4

 %800 820 المجموع
على الجهود الدبلوماسية فيما  اإلعالم( إلى األثر اإليجابي لوسائل 35تشير بيانات الجدول السابق رقم )

 :اآلتييتعلق باالعتراف بالدولة وفق 
  ائل لوسجابي عن وجود أثر إيرون إلى حٍد ما ييش استجابات المبحوثين،من  %50.2جاء ما نسبته

من استجابات  %06.2ه الدبلوماسية، بينما يشعر ما نسبت على الجهود انعكسقد اإلعالل الفلسطينية 
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الما  جادا عالفلسطيني كونه إ  اإلعالموهذا يظهر واقعية  ،جابيود أثر إيمؤكد وجبشكل المبحوثين، 
 ( من هذه الدراسة.30النتيجة تتفق مع بيانات الجدول رقم ) ، وهذهومتزنا  

  من استجابات  %00.2حيث جاء ما نسبته  ،ا  جابييإ ا  وهناك عدد من عينة الدراسة ال يرى أثر
، وربما يرجع ؤكدم بشكل جابيينة التي تشعر وجود أثر إية للعمشابه برتوهذه النسبة تعالمبحوثين، 

 يقة.بث الشائعات، والنظرة الحزبية الضحزبية تساهم في  إعالميةوجود وسائل إلى 
 (:40جدول رقم )

 الفلسطيني على الجمهور في تكوين المعارف واالتجاهات اإلعالمتأثير 
 النسبة المئوية % التكرار االستجابة .م
 20.0 72 إلى حد ما  .8
 30.0 60 نعم  .1
 80.0 82 ال  .4

 %800 820 المجموع
الفلسطيني على الجمهور في تكوين المعارف  اإلعالممدى تأثير إلى ( 31يشير الجدول السابق رقم )

ترى إلى حٍد ما  ،المبحوثين موضع التحليلاستجابات  من %52.2حيث ظهرت ما نسبته  ،واالتجاهات
 إلىالباحث ذلك من  ويعز و من استجابات المبحوثين،  ،%42.2بشكل مؤكد ونسبتها وعينة أخرى ترى 

صناع استضافة الشخصيات و و  ،وضع مساحات واسعة للبرامج السياسية والقانونية والنشرات اإلخبارية
 ية المختلفة.اإلعالمالقرار عبر الوسائل 

في  رله أث الفلسطيني اإلعالم بأنتشعر ال من اساتجابات المبحوثين،  %02.2بينما هناك عينة نسبتها 
 إذا ما قورنت بالعينة السابقة. باحث أن هذه النسبة قليلةتكوين المعارف واالتجاهات ويرى ال

 (:30جدول رقم )
ما يتعلق ية فياإلعالممتابعة التغطية في استجابة الجمهور الفلسطيني لالفلسطيني  اإلعالممساهمة 

 لسطينيةباالعتراف بالدولة الف
 النسبة المئوية % التكرار االستجابة .م
 30.4 73 إلى حد ما  .8
 44.4 20 نعم  .1
 87.3 16 ال  .4

 %800 820 المجموع
ستجابة الجمهور الفلسطيني ا فيالفلسطيني  اإلعالممساهمة إلى ( 42تشير بيانات الجدول السابق رقم )

من استجابات  ،%41.3 نسبة جاء ما، حيث بالدولةية فيما يتعلق باالعتراف اإلعالممتابعة التغطية ل
ة الدارسة ترى عين إلى حٍد ما وأخرى  عتراف بالدولةبتغطية اال يقوميني أن اإلعالم الفلسطالمبحوثين، 
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 مدى وهذا يعكسمن استجابات المبحوثين،  %33.3ونسبتها  مؤكد بشكل في االستجابة اإلعالممساهمة 
لفلسطيني ا اإلعالميعكس حجم اهتمام  وهذا ،المختلفة اإلعالم وسائل تبثه بما الفلسطيني المجتمع ثقة

 السياسية والتفاعل البناء مع معطيات الوضع الراهن. بقضاياه
في استجابة الجمهور  اإلعالمال يرى مساهمة من استجابات المبحوثين،  %01.4بينما جاء ما نسبته 
 ية.اإلعالمفي متابعة التغطية 

 في التنمية السياسة لدى  اإلعالم( حول مساهمة 0203 ،ذه الدراسة مع دراسة )العويرتختلف نتائج ه
ا على مهوما بواجبقالتلفزيون لم يو ن اإلذاعة في ظل الحراك السياسي حيث اعتبر أالمواطن األردني 

 المعروضة لسياسيةا فالبرامج الوسيلتين، هاتين عبر السياسية البرامج تكثيف يتم لم حيث ،وجه أكمل
 جهة نم التحليل ينقصها إخبارية نشرات ومعظمها جهة، من محدودة األردنية واإلذاعة التلفاز عبر
 .أخرى 

 (:38جدول رقم )
هات توجبالجمهور الفلسطيني  إقناعالفلسطينية على المحللين ساعد في  اإلعالماعتماد وسائل 

 القيادة الفلسطينية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة
 النسبة المئوية % التكرار االستجابة م
 22.4 14 إلى حد ما  .8
 16 40 نعم  .1
 81.7 11 ال  .4

 %800 820 المجموع
 ناعقإلوذلك  ،حللينالفلسطينية على الم اإلعالممدى اعتماد وسائل إلى ( 40يشير الجدول السابق رقم )

رى ما نسبته ، حيث يبالدولة باالعتراف يتعلق فيماالفلسطينية الجمهور الفلسطيني بتوجهات القيادة 
شكل ، بينما يشعر بعلى المحللين اإلعالملى حٍد ما باعتماد وسائل إ من استجابات المبحوثين، 55.3%

ي من استضافة المحللين ف المرجوةهذا يدلل مدى القيمة من استجابات المبحوثين، و  %06 مؤكد ونسبتهم
وخطوات القيادة  ،مجريات األمورب إلى اإللماموذلك لحاجة الجمهور الفلسطيني  ،البرامج المتنوعة

 بعملاقتناع الجمهور من استجابات المحوثين،  %05.1الفلسطينية بشكل عام، بينما ال يرى ما نسبته 
 المحللين.
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 ة الدراسة؟عين أفرادالفلسطينية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة من وجهة نظر  اإلعالمما تقييم وسائل 
 للعينة الواحدة، كما هو مبين في الجدول التالي: Tعلى هذا السؤال باستخدام اختبار اإلجابة  توقد تم

 (:31جدول رقم )
 فقرات االستبانة

 المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

1 

 اإلعالموســــــــائل  تعرض
 الفلســـــطينية بموضــــــوعية

 المختلفة النظر وجهـات
الســـياســـية  القضـــايا حول

فـيـمـــــــا يـتـعـلق بـــــــالجهود 
الدبلوماســــــــــــــية لالعتراف 

 .بالدولة

 متوسطة 20 65.533 0.000 34.222 0.697 1.966

2 
 السياسية حداثاأل تطرح
 مبـــاشــــــــــــــرة وقوعهـــا بعـــد

 .وتتابعها
 كبيرة 1 83.900 0.000 49.854 0.612 2.517

3 
 الــجــوانـــــــب عــلــى تــركــز

 ضعر  في فقط االيجابية
 .السياسية األحداث

 متوسطة 14 66.893 0.000 34.411 0.707 2.007

4 
 الفلســـطيني اإلعالمنجح 

ة يــــــاإلعالمفي تغطيتــــــه 
علق فيما يت ا  ، ودوليمحليا  

بــالجهود الــدبلومــاســــــــــــــيــة 
 لالعتراف بالدولة.

 متوسطة 18 66.213 0.000 35.297 0.682 1.986

5 
ـــــثـــــمـــــر   اإلعـــــالماســـــــــــــــــــت

الــفــلســـــــــــــــطــيــنــي الــجــهــود 
الدبلوماســـــــية في معالجة 
االنقســام الســياســي داخل 

 البيت الفلسطيني.
 قليلة 29 55.102 0.000 25.626 0.782 1.653

6 
بوســـــــــــــــائــل  اقتنــاع لــدي

 الـفلســــــــــــــطينيــــــــة اإلعـالم
 بشكل عام.

 متوسطة 21 65.079 0.000 35.030 0.676 1.952

1 
ـــــطـــــــاع  اإلعـــــالم اســـــــــــــــــــت
 دالجهو  دعم الفلســــــطيني

 لالعتراف الدبلوماســــــــــــية
 .بالدولة

 متوسطة 21 65.079 0.000 37.343 0.634 1.952

5 
ـــــطـــــــاع  اإلعـــــالم اســـــــــــــــــــت
 تــوظــيــف الــفــلســـــــــــــــطــيــنــي

 يماف الدبلوماســــية الجهود
 بـــــــاالعـــــتـــــراف يـــــتـــــعـــــلـــــق
 .بالدولة

 متوسطة 17 66.440 0.000 35.155 0.687 1.993

1 
 تجاه بالرضــــــــــــا أشــــــــــــعر

 اإلعـــــــــالم وســـــــــــــــــــــــائـــــــــل
 الفلسطيني.

 متوسطة 27 61.678 0.000 33.698 0.666 1.850

02 

 اإلعالم وســـــــــــائل قدمت
 ئعارا نموذجا الفلســــطيني

 يــــةاإلعالم التغطيــــة في
 بـــــــالجهود يـتـعـلق فـيـمـــــــا

 لالعتراف الدبلوماســــــــــــية
 .بالدولة

 متوسطة 25 62.132 0.000 33.291 0.679 1.864

00 
 اإلعـــــــــالم فـــــــــاعـــــــــلـــــــــيـــــــــة
 زيـــادة في الفلســــــــــــــطيني

 ةياإلعالم النخبة معرفة
 الــدبلومــاســــــــــــــيــة بــالجهود
 .بالدولة لالعتراف

 متوسطة 11 68.254 0.000 36.200 0.686 2.048
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00 
 الفلسطيني اإلعالم أحاط
 الدبلوماســــية الجهود بكل
 بـــــاالعتراف يتعلق فيمـــــا
 .بالدولة

 متوسطة 19 65.760 0.000 35.076 0.682 1.973

03 
 اإلعـــــــــــــالم أعـــــــــــــطـــــــــــــى
 يةالتغط حق الفلســــطيني

 يتعلق فيمــــــا يــــــةاإلعالم
 الــدبلومــاســــــــــــــيــة بــالجهود
 .بالدولة لالعتراف

 متوسطة 12 67.800 0.000 40.997 0.602 2.034

04 
 قبــــل من اهتمــــام هنــــاك

 الفلســــــــــــــطينيــــــــة الـقـيـــــــادة
 .الفلسطيني اإلعالمب

 متوسطة 6 71.429 0.000 35.545 0.731 2.143

05 
ي الفلسطين اإلعالميتسـم 

بالموضـــــــــــوعية والحيادية 
في تنــــاولــــه القضـــــــــــــــــايــــا 

 الفلسطينية. 
 متوسطة 26 61.905 0.000 31.209 0.721 1.857

06 

كان لإلعالم الفلســـــطيني 
تـــــــأثــــيــــر ايــــجـــــــابــــي فــــي 
استمرار التأييد والمساندة 
مــــن قــــبـــــــل الــــجــــمــــهــــور 
الفلســــــــــــــطيني لتوجهـــــات 

 القيادة الفلسطينية.

 متوسطة 9 69.161 0.000 39.183 0.642 2.075

01 
 وال مـتـواضــــــــــــــع أداؤهـــــــا
 في كاف بشـــــــكل تتعمق

 .القضايا السياسية
 متوسطة 7 70.975 0.000 37.139 0.695 2.129

05 
 محــــدد عــــدد على تركز
 الســـــياســـــية قضـــــاياال من

 األخرى. قضاياال وتهمل
 متوسطة 3 75.964 0.000 42.550 0.649 2.279

01 
ـــــثـــــمـــــر   اإلعـــــالماســـــــــــــــــــت

الــفــلســـــــــــــــطــيــنــي الــجــهــود 
 الدبلوماسية.

 متوسطة 15 66.667 0.000 32.356 0.749 2.000

02 
 الفلســـــطيني اإلعالماهتم 

بدور الجمهور في التأييد 
 والمساندة.

 متوسطة 8 69.388 0.000 31.619 0.798 2.082

00 
الفلســـــــــطيني هو  اإلعالم

إعالم غير تقليــــــدي لــــــه 
 خطط وبرامج تطويرية.

 متوسطة 15 66.667 0.000 32.356 0.749 2.000

00 
هنــاك قوة في وســـــــــــــــائــل 

الـفلســــــــــــــطينيــــــــة  اإلعـالم
ـــجـــهـــود بـــ تـــغـــطـــيـــتـــهـــــــا لـــل

علق نا يتمالدبلوماســــــية في
 باالعتراف بالدولة.

 متوسطة 24 64.172 0.000 30.381 0.768 1.925

03 
 الفلســـطيني اإلعالمنجح 

فـي تـنـــــــاولـــــــه لـلتغطيــــــــة 
ــــــة فيمــــــا يتعلق اإلعالم ي
 الدبلوماسية.بالجهود 

 متوسطة 10 68.481 0.000 33.742 0.738 2.054

04 

 جــانب من نجـاح هنـاك
 الــفــلســـــــــــــــطــيــنــي اإلعــالم
 مشـــــــاركته في المســـــــتقل
 مافي يـةاإلعالم للتغطيـة
 بـــــــاالعـــــتـــــراف يـــــتـــــعـــــلـــــق
 .بالدولة

 متوسطة 28 60.998 0.000 31.431 0.706 1.830

05 
 يةاإلعالممعظم الوسائل 

الفلســــــــــــــطينيــة قريبـــة من 
 المهنية والموضوعية.

 متوسطة 21 65.079 0.000 33.101 0.715 1.952

06 
الفلســــــــــطيني  اإلعالمقام 

بـــــــالـــــــدور الـمـطلوب في 
تـغـطـيـتـــــــه فـيـمـــــــا يــتــعلق 

 متوسطة 13 67.347 0.000 35.142 0.697 2.020
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بــالجهود الــدبلومــاســــــــــــــيــة 
 لالعتراف بالدولة.

01 
الــفــلســـــــــــــــطــيــنــي  اإلعــالم

 إلـــىإعـــالم قـــوي يـــرقـــى 
 المستوى المطلوب.

 متوسطة 5 72.109 0.000 36.333 0.722 2.163

 أكــــــــفــــــــاء الـــــــعــــــــامـــــــلــــــــون  05
 متوسطة 2 76.190 0.000 42.527 0.652 2.286 .ن و ومتخصص

01 
 اإلعـــــــــــالم أداءكـــــــــــان 

الفلســــــــــــطيني في تغطيته 
للجهود الدبلوماســــية فيما 
يتعلق بـاالعتراف بالدولة 

 مهني.
 متوسطة 4 72.336 0.000 40.789 0.645 2.170

 متوسطة  67.542 0.000 68.966 0.356 2.026 المحور ككل 
 أن: (31رقم ) وقد تبين من الجدول السابق

  حوثين بلما اســـتجاباتالفلســـطينية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة من وجهة نظر  اإلعالمتقييم وســـائل
 .، وهو بدرجة )متوسطة((67.542جاء بوزن نسبي ) موضع التحليل،

 فقرتين هما:أعلى 
 ( وقد جاءت بوزن نســبي  مباشــرة وقوعهابعد  الســياســية أحداث (، وهي )تطرح1فقرة رقم ،)وتتابعها
 (، وهي بدرجة )كبيرة(.83.900)

 غيرها فور وقوعها وهذا شيء طبيعي.السياسية و  األحداثالفلسطيني يتابع مجريات  اإلعالمن أوهذا يشير 
 ( وهي 76.190(، وقد جاءت بوزن نســــبي )ون ومتخصــــصــــ أكفاء (، وهي )العاملون 11فقرة رقم ،)

 بدرجة )متوسطة(.
يعتبرها ن، وي أكفاء متخصــــــــصــــــــاإلعالم( والتي تعتبر أن العاملين في الحقل 11وفقا للفقرة الســــــــابقة رقم )
ن العاملو اكتســب لذا فقد ،الســياســية التي تحدث في المجتمع الفلســطيني األحداثالباحث طبيعية وذلك لكثرة 

 بشكل ممتاز. يةاإلعالمممارسة ي الخبرة الكافية لاإلعالمفي الحقل 
 أدنى فقرتين هما:

 ( الفلســطيني الجهود الدبلوماســية في معالجة االنقســام الســياســي  اإلعالم(، وهي )اســتثمر 2فقرة رقم
 (، وهي بدرجة )قليلة(.55.102داخل البيت الفلسطيني(، وقد جاءت بوزن نسبي )

ة في ظل ية الفلسطينياإلعالمالوسائل  أجندةاالنقسـام الفلسـطيني لم يكن حاضرا  في  إنهاء أن إلى وهذا يشـير
وات طالجهود الدبلوماســـية، ولربما تكون الجهود الدبلوماســـية زادت من وتيرة االنقســـام الفلســـطيني كون أن خ

التأييد  لم تبد اإلسالميكة حماس والجهاد حر  إنحيث  ،جمع عليها من جميع الفصائلالقيادة الفلسـطينية لم ي
 الكافي.

 ( للتغطية مشـــــاركته في المســـــتقل الفلســـــطيني اإلعالم جانب من نجاح (، وهي )هناك13فقرة رقم 
 (، وهي بدرجة )متوسطة(.60.998بالدولة(، وقد جاءت بوزن نسبي ) باالعتراف يتعلق فيما يةاإلعالم

ادة القي ندةمســــاالفلســــطيني المســــتقل في  اإلعالمالوطني من  واإلحســــاسالمشــــاركة  طبيعة إلىوهذا يشــــير 
 بصفة مراقب.عضو المتحدة  األمم هيئةالعتراف بالدولة في إلى دعم االفلسطينية الرامية 
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 بواســـــل  االقتناع( حول درجة 6( في الفقرة )1080 ، أمل(33*)تتفق هذه الدراســـــة مع دراســـــة )طومان
 الدراستين بدرجة متوسطة. جاءت في كلتاالفلسطينية حيث  اإلعالم

 ية لألحداث حيث اإلعالمالتغطية ( 84) الفقرة في( 1080 أمل طومان،) دراســة مع الدراســة هذه وتختلف
 بينما جاءت هذه الدراسة بدرجة متوسطة. جة قويةجاءت دراسة )طومان( بدر 

 العاملين في الحقل  أنوالتي تعتبر ( 11) الفقرة في( 1080 أمل طومان،) دراسة مع الدراسة هذه وتنفق
 ا الدراستين بدرجة متوسطة.تي أكفاء حيث جاءت في كلاإلعالم

 أن إلىوالتي تشــير ( 82) الفقرة في( 1080 نفين ،(34**)أبو هربيد) دراســة مع الدراســة هذه وتختلف 
 بينما جاءت دراســة )أبو هربيد( من ،الفلســطيني يتصــف بالحيادية والموضــوعية بدرجة متوســطة اإلعالم
ـــــــزام يرون بــــــــأن العينة أفراد ( من٣,٦٣)% نسبة بأن التحليل خالل الفلسطيني تجاه القضايا  اإلعالم التـ

 .بعد المدة الزمنية بين الدراستين إلىالباحث ذلك  سـيئة، ويرجع المثارة بدرجة
  ( 1088 (،35***) ســـــلطان)مع دراســـــة  87في الفقرة رقم من الجدول الســـــابق  تتفق هذه الدراســـــة

 الفلسطيني جاء بدرجة متوسطة. اإلعالم ةدار باعتبار أن إ
 (:34جدول رقم )

 ومؤسساته الفلسطيني اإلعالمب للنهوض الفلسطينية يةاإلعالم النخبة مقترحات
 النسبة المئوية % التكرار االستجابة م
نهاء االنقسامتوحيد الجبهة الداخلية  1  01.5 003 الفلسطينية وا 
 03.1 15 وضع خطة استراتيجية إعالمية تساهم في رفع مستوى األداء اإلعالمي الفلسطيني  0
 00.5 51 وضع ميثاق إعالمي قادر على النهوض بالمؤسسات اإلعالمية  3
 00.5 52 إنشاء قنوات إعالمية فضائية موجهة نحو العالم بلغات متعددة 4

5 
در ية وتأهيل الكااإلعالمتبني القيادة الفلسطيني إعادة بناء المؤسسات 

 00.4 11 ي بما يخدم القضية الفلسطينيةاإلعالم

 02.5 15 إيجاد سياسية إعالمية واحدة لحل القضايا الفلسطينية  6
 02.1 14 يةاإلعالمزيادة الدعم المالي للمؤسسات   1
 02.5 13 للجاليات الفلسطينية ودعمها بما يخدم القضية الفلسطينيةتفعيل الجهود اإلعالمية  5
 2.4 3 أخرى ... 1
 %800 608 المجموع 

                                                           

 م.0226- 0221الفلسطيني وأثرها في االنقسام السياسي  اإلعالم( وسائل 0202( للمزيد أنظر لدراسة )طومان، أمل 33*)
المحلية المسموعة والمرئية في التنشئة  اإلعالم( دور وسائل 0202( للمزيد أنظر إلى دراسة )أبو هربيد، نفين، 34**)

 السياسية للشباب الفلسطيني في قطاع غزة.
الحزبي الفلسطيني وأثره على المشروع الوطني دراسـة  اإلعالم( 0200( للمزيد أنظر إلى دراسة )سلطان أسماء، 35***)

 وصفيـة تحليليـة بالتطبيق على النخبة الفلسطينية.
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 (. لإلجابة بديل من أكثر اختيار للمبحوث )أتيح

 اإلعالمب لنهوضإلى ا الفلسطينية يةاإلعالم النخبة مقترحات إلى( 43يشير الجدول السابق رقم )
نهاء االنقسام على الترتيب األولحيث  ،ومؤسساته الفلسطيني نسبة ب حاز مقترح توحيد الجبهة الداخلية، وا 

 يجيةاسترات ووضع خطة إعالمية وتاله مقترحالستجابات المبحوثين، من إجمالي المقترحات  01.5%
عينة  أشارت ،من اجمالي المقترحات %03.1بنسبة  ي الفلسطينياإلعالمتساهم في رفع مستوى األداء 

ية، اإلعالم الكوادر في البشرية الموارد كافة استغالل ضرورةإلى  %2.4من الدراسة ونسبتها أخرى 
يصال  عن تقلمس مقاوم إعالمي ميثاق الوطنية، ووضع ناقضايا مع المتعاطفة الشعوب بلغات رسائل وا 
 للسلطة. والرسمية البوليسية واألجهزة السلطات

 فروض الدراسة: 
عينة  أفرادبين متوسط تقديرات ( α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )هل يوجد فروق ذات 

النوع، ت: )تعزى لمتغيراالفلسطينية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة  اإلعالمالدراسة حول تقييم وسائل 
 ؟العمر، المؤهل العلمي، مكان السكن، مكان المهنة، طبيعة العمل، االنتماء والتوجه الحزبي(

 التالية:ة على هذا السؤال تم صياغة الفرضيات ولإلجاب
 أفرادبين متوســـــط تقديرات ( α≤0.05يوجد فروق ذات داللة إحصـــــائية عند مســـــتوى داللة ) ال .أ

 زى لمتغيرتعالفلســـطينية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة  اإلعالمعينة الدراســـة حول تقييم وســـائل 
 النوع.

 ، كما هو مبين في الجدول التالي:T-Testتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار و 
 (:33جدول رقم )

 النوعبالنسبة لمتغير الفروقات 

 المتوسط العدد النوع 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"T" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 المحور ككل
 0.353 2.005 001 ذكر

 دالةغير  0.184 1.335-
 0.365 2.106 30 أنثى

 1.980( = 0.05( وعند مستوى داللة )045" الجدولية عند درجة حرية )T* قيمة "
 وقد تبين من الجدول السابق أن: 

 " قيمةT من قيمة " أقل" المحسوبةTوجود فروق ذات داللة عدم  " الجدولية، وهذا يدل على
 إلعالماعينة الدراسة حول تقييم وسائل  أفرادبين متوسط تقديرات ( α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى 

 النوع. تعزى لمتغيرالفلسطينية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة 
 أفرادبين متوســـــط تقديرات ( α≤0.05يوجد فروق ذات داللة إحصـــــائية عند مســـــتوى داللة ) ال .ب

 زى لمتغيرتعالفلســـطينية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة  اإلعالمعينة الدراســـة حول تقييم وســـائل 
 العمر.
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، كما هو مبين في One-Way ANOVAتم التحقق من صــــــــــحة هذه الفرضــــــــــية باســــــــــتخدام اختبار و 
 الجدول التالي:

 (:32جدول رقم )
 العمربالنسبة لمتغير الفروقات 

 المتوسط العدد العمر 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 المحور ككل

05-34 05 1.934 0.331 
3.956 

 
0.010 

 دالة 
35-42 40 2.156 0.386 
40-45 45 2.070 0.312 
 0.260 1.931 31 فأكثر 46

 2.680( = 0.05( وعند مستوى داللة )046، 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 وقد تبين من الجدول السابق أن: 

 " قيمةF من قيمة " أكبر" المحسوبةFوجود فروق ذات داللة إحصائية  " الجدولية، وهذا يدل على
لفلسطينية ا اإلعالمحول تقييم وسائل  المبحوثين، أفرادبين متوسط تقديرات ( α≤0.05)داللة عند مستوى 

 (.42-35العمر، ولصالح الذين أعمارهم ) تعزى لمتغيرفيما يتعلق باالعتراف بالدولة 
 أفرادبين متوســـــط تقديرات ( α≤0.05يوجد فروق ذات داللة إحصـــــائية عند مســـــتوى داللة ) ال .ت

 زى لمتغيرتعالفلســـطينية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة  اإلعالمعينة الدراســـة حول تقييم وســـائل 
 المؤهل العلمي.

، كما هو مبين في One-Way ANOVAتم التحقق من صــــــــــحة هذه الفرضــــــــــية باســــــــــتخدام اختبار و 
 الجدول التالي:

 (:36جدول رقم )
 المؤهل العلميبالنسبة لمتغير الفروقات 

 المتوسط العدد المؤهل العلمي 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 المحور ككل
  0.339 1.955 50 بكالوريوس

 
4.542 

 
 

0.012 
 0.371 2.083 50 ماجستير دالة

 0.339 2.207 17 دكتوراة
 3.070( = 0.05( وعند مستوى داللة )041، 0" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
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 " قيمةF من قيمة " أكبر" المحسوبةFوجود فروق ذات داللة إحصائية  " الجدولية، وهذا يدل على
سائل حول تقييم و  المبحوثين موضع التحليل، أفرادبين متوسط تقديرات ( α≤0.05)داللة عند مستوى 

مؤهلهم  المؤهل العلمي، ولصالح الذين تعزى لمتغيرالفلسطينية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة  اإلعالم
 العلمي )دكتوراة(.

 أفرادبين متوســـــط تقديرات ( α≤0.05يوجد فروق ذات داللة إحصـــــائية عند مســـــتوى داللة ) ال .ث
 زى لمتغيرتعالفلســـطينية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة  اإلعالمعينة الدراســـة حول تقييم وســـائل 

 مكان السكن.
، كما هو مبين في One-Way ANOVAتم التحقق من صــــــــــحة هذه الفرضــــــــــية باســــــــــتخدام اختبار و 

 الجدول التالي:
 (:37جدول رقم )

 مكان السكنبالنسبة لمتغير الفروقات 

 المتوسط العدد مكان السكن 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 المحور ككل

 0.329 2.062 02 محافظة الشمال

 دالةغير  0.351 1.117
 0.336 1.963 13 محافظة غزة

 0.362 2.093 31 الوسطىمحافظة 
 0.372 2.053 06 محافظة خانيونس
 0.485 2.130 02 محافظة رفح

 2.450( = 0.05( وعند مستوى داللة )045، 4" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 وقد تبين من الجدول السابق أن: 

 " قيمةF من قيمة " أقل" المحسوبةFوجود فروق ذات داللة عدم  " الجدولية، وهذا يدل على
ل تقييم حو  المبحوثين موضع التحليل، أفرادبين متوسط تقديرات ( α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى 

 مكان السكن. تعزى لمتغيرالفلسطينية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة  اإلعالموسائل 
 أفرادبين متوســـــط تقديرات ( α≤0.05يوجد فروق ذات داللة إحصـــــائية عند مســـــتوى داللة ) ال .ج

 زى لمتغيرتعالفلســـطينية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة  اإلعالمعينة الدراســـة حول تقييم وســـائل 
 مكان المهنة.

 ، كما هو مبين في الجدول التالي:One-Way ANOVAتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار و 
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 (:31جدول رقم )
 مكان المهنةبالنسبة لمتغير الفروقات 

 المتوسط العدد مكان المهنة 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 المحور ككل
 0.348 2.085 43 حكومي

3.835 
 

0.024 
 

 0.355 2.054 70 خاص دالة
 0.340 1.869 31 حزبي

 3.070( = 0.05( وعند مستوى داللة )041، 0" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 وقد تبين من الجدول السابق أن: 

 " قيمةF من قيمة " أكبر" المحسوبةFوجود فروق ذات داللة إحصائية  " الجدولية، وهذا يدل على
فلسطينية ال اإلعالمحول تقييم وسائل  المحوثين، أفرادبين متوسط تقديرات ( α≤0.05)داللة عند مستوى 

 مكان المهنة، ولصالح الذين يعملون في المجال )الحكومي(. تعزى لمتغيرفيما يتعلق باالعتراف بالدولة 
 أفرادبين متوســـــط تقديرات ( α≤0.05يوجد فروق ذات داللة إحصـــــائية عند مســـــتوى داللة ) ال .ح

 زى لمتغيرتعالفلســـطينية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة  اإلعالمعينة الدراســـة حول تقييم وســـائل 
 طبيعة العمل.

 ، كما هو مبين في الجدول التالي:One-Way ANOVAتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار و 
 (:30جدول رقم )

 طبيعة العملبالنسبة لمتغير الفروقات 

 المتوسط العدد طبيعة العمل 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 المحور ككل

 0.331 2.092 05 رئيس تحرير
 

9.373 
 

0.000 
 دالة

 0.322 1.912 35 مدير تحرير
 0.328 2.190 60 أكاديمي إعالمي
 0.308 1.872 36 كاتب صحفي

 2.680( = 0.05داللة )( وعند مستوى 046، 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 وقد تبين من الجدول السابق أن: 

 " قيمةF من قيمة " أكبر" المحسوبةFوجود فروق ذات داللة إحصائية  " الجدولية، وهذا يدل على
لفلسطينية ا اإلعالمحول تقييم وسائل  المبحوثين، أفرادبين متوسط تقديرات ( α≤0.05)داللة عند مستوى 

 (.طبيعة العمل، ولصالح الذين طبيعة عملهم )أكاديمي إعالمي تعزى لمتغيرفيما يتعلق باالعتراف بالدولة 
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 أفرادبين متوســـــط تقديرات ( α≤0.05يوجد فروق ذات داللة إحصـــــائية عند مســـــتوى داللة ) ال .خ
 زى لمتغيرتعالفلســـطينية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة  اإلعالمعينة الدراســـة حول تقييم وســـائل 

 االنتماء والتوجه السياسي.
، كما هو مبين في One-Way ANOVAتم التحقق من صــــــــــحة هذه الفرضــــــــــية باســــــــــتخدام اختبار و 

 الجدول التالي:
 (:20جدول رقم )

 االنتماء والتوجه السياسيبالنسبة لمتغير الفروقات 

االنتماء والتوجه  
 المتوسط العدد السياسي

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 المحور ككل

 0.376 2.199 35 حركة فتح

 
 

3.767 

 
 

0.002 
 دالة

 0.324 1.908 42 حركة حماس
 0.323 1.961 14 الجهاد اإلسالمي
 0.459 2.253 4 الجبهة الشعبية

 0.230 2.563 6 الديمقراطيةالجبهة 
 0.223 2.103 3 حزب الشعب
 0.339 2.008 45 غير منتمي

 2.170( = 0.05( وعند مستوى داللة )043، 6" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 وقد تبين من الجدول السابق أن: 

 " قيمةF من قيمة " أكبر" المحسوبةFوجود فروق ذات داللة إحصائية  " الجدولية، وهذا يدل على
لفلسطينية ا اإلعالمحول تقييم وسائل  المبحوثين، أفرادبين متوسط تقديرات ( α≤0.05)داللة عند مستوى 

م وتوجههم هوجه السياسي، ولصالح الذين انتماؤ االنتماء والت تعزى لمتغيرفيما يتعلق باالعتراف بالدولة 
 السياسي )الجبهة الديمقراطية(.
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 نتائج الدراسة:ثانيا: 

فيما  لدبلوماسيةجهود اللالوسائل اإلعالمية الفلسطينية  أسفرت الدراسة بجانبيها النظري، والعملي في دعم
  :النتائج التالية يتعلق باإلعتراف بالدولة من وجهة نظر النخبة اإلعالمية الفلسطينية إلى

ت استجابامن  %50.6ه ما نسبت أشارحيث  ،الفلسطيني قد دعم الجهود الدبلوماسية اإلعالمأن  .0
 الرأي إثارة، (%30.1الدبلوماسية ) الجهود وقائع نقل الدعم من خالل: إلىموضع التحليل  المبحوثين
 الدولةب باالعتراف المتعلقة القضايا لشرح وقانونية سياسية شخصيات استضافة، (%05.1العام )

 .(00.6) بالدولة لالعتراف الداعمة الدول على التركيز، (06.0%)

، ةفيما يتعلق باالعتراف بالدول ،الجهود الدبلوماسية دعم الفلسطيني أدى دورا مهما في اإلعالمأن  .0
 األولوية إعطائها :من خاللاألداء تمثل وقد ، استجابات المبحوثينمن  %15.4جاء ما نسبته ف
 المساحة تخصيص، (01.5القرار ) وصناع المسؤولين مع مناقشتها، (%05.1) اإلخبارية نشراتهلل

 .(06.3) يةاإلعالم الحمالت االفادة من، (%01) سياسية للبرامج اإلعالمية

ما في مه را  دو  الفلسطيني لم يؤد ِ  اإلعالميرون أن  استجابات المبحوثين موصع التحليل،من  أن عددا   .3
ية ماإلعال ذلك بسبب السياسة المبحوثين؛أفراد علل وي %03.3نسبتها  دعم الجهود الدبلوماسية وهذه

، اته المتفاقمةغزة وأزم بحصار السياسي، بسبب االهتمام االنقسام المتبعة في المؤسسة، وكذلك بسبب
 .أخرى  لقضايا االنتباه

علق يت أوضحت الدراسة على وجه الترتيب أكثر الجهات التي دعمت الجهود الدبلوماسية فيما .4
 ألولىالخارج حصلت على المرتبة ا في الفلسطينية السفارات تي:حسب اآلوهي باالعتراف بالدولة 

الفلسطينية  القيادة تصريحات، (%00.0) الفلسطينية المرتبة الثانية اإلعالم وسائل، (03.0%)
 الجاليات، (%06) الفلسطينية المرتبة الرابعة الخارجية وزارة جهود، (%01.5) لثالثةالمرتبة ا
، (%6.0) الفصائل المرتبة السادسة ممثلي، (%1.0) الخارج المرتبة الخامسة في الفلسطينية

 .(%3.4) السابعةالدولية المرتبة  المدني المجتمع مؤسساتو 

تمثل و  ،الدولةب باالعتراف يتعلق فيما يةاإلعالم للتغطية ووسائله الفلسطيني إمكانياته اإلعالموظف  .5
 خاصة مساحة إيجاد خالل من ،(%01.0) الساعة اإلخبارية على مدار النشرات خالل ذلك من
 واللقاءات التي كانت تعقدها القيادة الفلسطينية للمؤتمرات المباشر ، النقل(%01.0) السياسية للبرامج

 .(%00.3) الصحفية والكتابات المقاالت خالل ، من(%00.0) في الخارج والداخل
 الجهودب يتعلق فيما والقانونية السياسية، القضايا بعض معالجة في الفلسطيني اإلعالمإسهام  .6

 والسياسية ةالقانوني الشخصيات استضافةتمثل هذا اإلسهام من خالل و ، بالدولة لالعتراف الدبلوماسية
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 التغطية، (%05.4) اإلخبارية استمرار النشرات، (%03.0) السياسية تنوع البرامج، (01.5%)
 (.%00.0الفلسطيني ) الجمهور آراء استطالع، (%06.6) والمستجدات لألحداث المستمرة

 فيما لسطينيالف للجمهورالدقيقة، والصحيحة  المعلومات كافة توصيل على الفلسطيني اإلعالم حرص .1
من استجابات  (%52)الدراسة ما نسبته  أشارتحيث  ،بالدولة لالعتراف الدبلوماسية بالجهود يتعلق

 .في هذا المجال الفلسطيني اإلعالمحرص يؤيدون  المبحوثين،
وجاء ذلك من وجهة نظر  ،والمجتمعات للشعوب يبثها سامية رسالة الفلسطيني يحمل اإلعالمأن  .5

 .(%54.1)بنسبه  حوثين موضع التحليلبالم
 الدبلوماسية ودبالجه يتعلق فيما يةاإلعالم للتغطية المتاحة الوسائل جميع الفلسطيني اإلعالم استخدام .1

(، %36المرئية المرتبة األولى ) الوسائل على وجه الترتيب حسب االتي: جاءو  ،بالدولة لالعتراف
، المقروءة المرتبة الثالثة الوسائلو (، %05.1، )لمرتبة الثانيةا (االنترنت) اإللكترونية الوسائلو 
 (.%06.0المسموعة المرتبة الرابعة، ) الوسائلو ( 01.1%)
 ة األولىالسياسية المرتب البرامج :اآلتيالدبلوماسية جاءت وفق  الجهود دعمت التي البرامج أكثر .02
 البرامج، (04.4) القانونية المرتبة الثالثة البرامج، (%33.3) اإلخبارية المرتبة الثانية البرامج، (41.1%)

 .(%2.5) االقتصادية المرتبة الخامسة البرامج ،(%0.6) الترفيهية المرتبة الرابعة
 :آلتيابالدولة جاء وفق  باالعتراف يتعلق فيما الدبلوماسية الجهود لدعم األمثل األسلوبأن  .00

 وحشد العام الرأي إثارة، (%30.5) القرار المرتبة األولى صناع مع واللقاء الشخصيات استضافة
 ،(%00.5) اإلخبارية المرتبة الثالثة والنشرات يةاإلعالم التغطية، (%05.0) الجماهير المرتبة الثانية

 .(%01.0) والمؤتمرات واللقاءات المرتبة الرابعة األحداث نقل
 ،(%00.6) العربي والضعف الجدية وعدم ،(%44.6) الفلسطيني البيت في السياسي االنقسامأن  .00

 وتعثر ،(%00.4) اإلسرائيلية االعتداءاتو  ،(%01) الفلسطينية الشؤون  في الخارجي والتدخل
 الدبلوماسية. الجهود على سلبي بشكل أثرت (%3.6) اإلسرائيلية الفلسطينية المفاوضات

 فيما يةماإلعال التغطية متابعةل الفلسطيني الجمهور استجابة في الفلسطيني اإلعالم مساهمة .03
 أفراد المبحوثين موضع التحليل،من  (%12.6)ما نسبته  إنالفلسطينية حيث  بالدولة باالعتراف يتعلق

 ترى ذلك.
 في الفلسطيني الجمهور إقناع في ساعد المحللين على الفلسطينية اإلعالم وسائل أن اعتماد .04

 تؤكد ذلك. (%16.6)بالدولة حيث جاء ما نسبته  باالعتراف يتعلق فيما ،الفلسطينية القيادة توجهات
 البيت اخلد السياسي االنقسام معالجة في الدبلوماسية الجهود ستثمرالفلسطيني لم ي اإلعالم أن .05

 تؤكد ذلك. (%55)حيث جاء ما نسبته  ،الفلسطيني



128 
 

 ينيالفلسط اإلعالمب الفلسطينية من أجل النهوض يةاإلعالم ها النخبةا تر  أن هناك مقترحات .06
 لداخليةا الجبهة توحيد المرتبة األولى وفق التالي: واألولوياتترتيب ومؤسساته تمثلت حسب 

نهاء الفلسطينية  اهمتس إعالمية استراتيجية خطة وضعالمرتبة الثانية و ، (%01.5)االنقسام ونسبنها  وا 
 إعالمي ميثاق وضعالمرتبة الثالثة و  ،(%03.1)ها ونسبت الفلسطيني ياإلعالم األداء مستوى  رفع في

المرتبة الرابعة و ، (%00.5)ها ونسبت الفلسطينية، يةاإلعالم بالمؤسسات النهوض على قادرفلسطيني 
المرتبة و ، (%00.5)هاونسبت متعددة بلغات العالم نحو موجهةفلسطينية  فضائية إعالمية قنوات إنشاء

 ياإلعالم لكادرا وتأهيل الفلسطينية، يةاإلعالم المؤسسات بناء إعادة ةالفلسطيني القيادة تبني الخامسة
إعالمية إيجاد سياسة المرتبة السادسة و ، (%00.4)الفلسطينية ونسبتها القضية يخدم بما ؛الفلسطينية

 للمؤسسات المالي الدعم زيادةالمرتبة السابعة ( %02.5واحدة لحل القضايا الفلسطينية ونسبتها )
 دعمهاو  الفلسطينية للجاليات يةاإلعالم الجهود تفعيلوالمرتبة الثامنة (، %02.1)ية ونسبتهااإلعالم

 .(%02.5) الفلسطينية ونسبتها القضية يخدم بما
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 :الدراسة توصياتثالثا : 
نية على وفي سبيل إقامة الدولة الفلسطي ،الدراسة توصلت إليهامن خالل استعراض النتائج السابقة التي 

 كامل تراب فلسطين يوصي الباحث بما يلي:

سيما فتح البين القوى الفلسطينية إنهاء االنقسام من شأنها المساهمه في  الشروع ببرامج إعالمية .0
 عتبريحيث واستخدام مصطلحات إعالمية داعمة للوحدة الوطنية، وتوحيد الجبهة الداخلية، وحماس، 
قامةالمجتمية، و العائق األكبر أمام التقدم في التنمية  االنقسام  .كاملة الدولة الفلسطينية ا 

 القضية خدمي بما اإلعالمي، الكادر وتأهيل اإلعالمية، المؤسسات بناء إعادة الفلسطينية القيادة تبني .0
 سساتللمؤ  المالي الدعم الفلسطينية، وزيادة موازنة المؤسسات اإلعالمية الفلسطينية، وتوفير

 اإلعالمية.
 خطة وا عداد اإلعالمية، بالمؤسسات النهوض على قادر فلسطيني، إعالمي شرف ميثاق وضع .3

 .الفلسطيني اإلعالمي األداء مستوى  رفع في تساهم إعالمية استراتيجية
الل األنشطة وذلك من خ ،في جميع دول العالم يةاإلعالم الجهود تفعيلو  ،ةالجاليات الفلسطيني تفعيل .4

 .ةوالفعاليات التضامنية مع القضية الفلسطيني
 الفلسطينية. اإلعالمالمجتمع الفلسطيني عبر وسائل  أفرادالهادف بين و  ،نشر الوعي السياسي المنظم .5
 األحداثمجريات أجمع على وذلك الطالع العالم  متعددة،لغات العمل على إطالق قنوات ناطقة ب .6

 اإلسرائيلية بغية أخذ موقف تجاه االنتهاكات اإلسرائيلية. =الفلسطينية واالنتهاكات
 ة الجماهير.وعيتلالجهود الدبلوماسية لحديث عن وا ،البرامج السياسية والقانونية التثقيفيةمساحة زيادة  .1
 واالبتعاد عن الحزبية أثناء الظهور عبر الوسائل الكل الفلسطيني، ماعية منتجاإل المسؤولية تحمل .5

 وعدم استخدام المصطلحات الداعمة لالنقسام. ،ية الفلسطينيةاإلعالم
واستخدام فالشات الوسائط المتعددة  -مواقع التواصل االجتماعي–االستخدام األمثل لإلعالم الجديد  .1

 تجاهات واألصعدة.بما يخدم القضية الفلسطينية وفي كافة اال
طويره دف العمل على تالفلسطيني به اإلعالمب تتعلق التي والدراسات البحوث من المزيد إجراء .02

 .وتعديل مساره
تجارب المؤسسات اإلعالمية، واإلعالميين من أجل خدمة القضية اإلفادة من أخطاء الماضي، و  .00

  العالمي لصالحها.الفلسطينية في المحافل الدولية، واستمالة الرأي العام 
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 :الدراسة رحاتتمقرابعا : 

 اإلعالم مجال من خالل الدراسة تبين للباحث الحاجة إلى المزيد من الدراسات، واألبحاث المستقبلية في

 ة:التاليالبحث في المجاالت ه يقترح الباحث يلوع ،الفلسطينيةوالدبلوماسية  ،الفلسطيني

الفلسطيني  عالماإلالثوابت والمتغيرات في الدبلوماسية الفلسطينية في ظل التغيرات اإلقليمية ودور  .0

 في تعزيزها.

 القضية الفلسطينية. الفسطيني في تناول اإلعالمالثوابت والمغيرات في  .0

 الفلسطيني واإلسرائيلي )دراسة مقارنة(. اإلعالمقراءة في  .3

 الفلسطيني في ظل تضخم المعلومات والثورة المعلوماتية. اإلعالممستقبل  .4

 الفلسطيني والدبلوماسية الفلسطينية. اإلعالمتاريخ دراسة  .5

 حيالها. اإلعالمدارسة لالزمات التي حدثت في المجتمع الفلسطيني ودور  .6

 الفلسطيني في ظل انتشار العولمة. اإلعالمدراسة للقيم واألخالق التي يراعيها  .1

 الفلسطيني في ظل التغيرات اإلقليمية. اإلعالمالثوابت والمتغيرات في  .5

 الفلسطيني. اإلعالمدراسة في خصوصيات  .1
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 :المراجعالمصادر و قائمة خامسا : 

 .الكتب 

 ةالمنار  دار: فلسطين غزة، االجتماع، علم منظور من الفلسطيني المجتمع ،(0225) إبراهيم. أبراش، .0

 .والنشر للطباعة

 .مصر القاهرة، المعارف، دار الفلسطينية، القضية ،(0111. )زعيتر أكرم، .0
 .الكاتب دار مصر، القاهرة،. الفلسطينية القضية جذور ،(0221. )توما إميل، .3
 .القادسية مكتبة: فلسطين غزة، الفلسطينية، اإلذاعة دار القدس هنا ،(0202) حسين. شنب، أبو .4

 .األرقم دار: فلسطين غزة،. وتحدياته تجاربه الفلسطيني اإلعالم ،(0204) حسين. شنب، أبو .5

 ،المفاوضات شؤون  دائرة الفلسطينية، التحرير منظمة  ،(0200) السالم. في استثمار بفلسطين اعتراف .6

 .فلسطين هللا، رام

 الم،اإلع وزارة: فلسطين غزة، المواجه، وتحديات الفلسطيني اإلعالم مؤتمر ،(0203) عزام. التميمي، .1

 .غزة اإلعالمي المكتب

 .والنشر للطباعة الدجلة دار: األردن عمان، العلمي البحث مناهج في مقدمة ،(0225. )رحيم العزاوي، .5
 .الثقافي المركز: المغرب البيضاء، الدار الدولة، مفهوم ،(0204. )هللا عبد العوري، .1

 .فلسطين هللا، رام الفلسطينية، القضية في استراتيجية رؤيا ،(0220. )ناصر العمر، .02
  .فلسطين جامعة مكتبة: فلسطين غزة، وعربية، فلسطينية درسات ،(0205. )عمير الفرا، .00
 لقانون ا أمام اإلسرائيلية الحرب ودبلوماسية الفلسطينية الدبلوماسية ،(0204. )نبيل الرمالوي، .00

 .والتوزيع للنشر الشروق  دار: فلسطين هللا، رام الدولي،
 .اليازوري  مكتبة: لبنان بيروت، الحديث، فلسطين تاريخ ،(0114). الوهاب عبد الكيالي، .03
 .المعرفه عالم: الكويت الجديد، اإلعالمي النظام ،(0155. )مصطفي المقصودي، .04
 .العربي الفكر دار: مصر القاهرة، اإلعالم، مبادئ في دراسات ،(0202. )علي المشابقة، .05
 سطينفل لقبول والحقوقية القانونية التداعيات حول عمل ورشة ،(0200. )وآخرون  محمد، النحال، .06

 .اإلنسان لحقوق  حماية مركز: فلسطين غزة المتحدة، األمم في( مراقب) عضو دولة
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 .والتوزيع للنشر أسامة دار: األردن عمان،. الدبلوماسي اإلعالم ،(0200) مجد، الهاشمي، .01
: ورياس دمشق، السالم، واوهام التدمير استراتيجيات وفلسطين إسرائيل ،(0224. )راينهارت تانيا، .05

 .الفكر دار
 الدولي، القانون  أحكام ضوء في قانونية سياسية دراسة الفلسطينية الدولة ،(0110) محمد. حافظ، .01

 .للكتاب العامة المصرية الهيئة: مصر القاهرة،

القضية في تدوين  01(، سلسلة الطريق الى اإلستقالل رقم 0205سليمان، فهد، وأخرون. ) .02

 ، مركز الحرية لإلعالم، غزة، فلسطين.0200-0204

 .البيضاء الدار: مصر القاهرة، المصور، التاريخ فلسطين ،(0224. )طارق  سويدان، .00

 .الكتب عالم: مصر القاهرة، المعاصرة، الدبلوماسية في ،(0111) أمين. السيد شلبي، .00

 .األول الطبعة. الفلسطينية القضية في منهجية دراسات سلسلة ،(0220) محسن. صالح، .03

 .ماليزيا كوااللمبور،

 والتجربة، الفكر في دراسة حماس اإلسالمية المقاومة حركة ،(0205) وأخرون. محسن صالح، .04

 .لبنان بيروت، واالستشارات، للدراسات الزيتونة مركز

: لبنان وت،بير  البناء، إعادة التجربة تقييم الفلسطينية، التحرير منظمة ،(0221. )محسن صالح، .05

 .واالستشارات للدراسات الزيتونة مركز

 يروت،ب المعاصر، وتطورها التاريخية خلفياتها الفلسطينية القضية ،(0200. )محسن صالح، .06

 .واالستشارات للدراسات الزيتونة مركز: لبنان

: سطينفل القدس، السياسية، الحلول ومشاريع الفلسطينية المسألة ،(0114. )مهدي الهادي، عبد .01

 .والنشر للطباعة اليازوري 

: صرم القاهرة، أولويات، ترتيب في دراسة العام، والرأي السياسي اإلعالم ،(0224) عزيزة. عبده، .05

 .والتوزيع للنشر الفجر دار
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 األسس واإلعالم العام الرأي وبحوث استطالعات وتنفيذ تصميم ،(0220. )عاطف عدلي، .01

 .العربي الفكر دار: مصر القاهرة، التطبيقية، والنماذج النظرية

 وزارة: فلسطين غزة، المواجه، وتحديات الفلسطيني اإلعالم مؤتمر ،(0203) جميل. عدوان، .32

 .غزة اإلعالمي المكتب اإلعالم،

 ائرةد الفلسطينية التحرير منظمة. التالي اليوم عضو دولة فلسطين ،(0200) صائب. عريقات، .30

 .فلسطين رام،( 00) رقم الدراسة المفاوضات، شؤون 

 لمركزا: فلسطين هللا، رام التعبير وحرية الرسمي الفلسطيني اإلعالم ،(0204) غازي. عودة، .30

 .اإلعالمية والحريات للتنمية الفلسطيني

 احدالو  القرن  في واإلدارة الحكم ومشكلة العالمي النظام الدولة بناء ،(0221) فوكوياما. فرانسيس، .33
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 ..................................... حفظة هللا،،،،ة /السيد الدكتور

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 التكرم بتحكيم صحيفة االستبانة /الموضوع

 :بعنوان علمية دراسة بإجراء الباحث يقوم

ن مالفلسطيني في تدعيم الجهود الدبلوماسية لالعتراف بالدولة  اإلعالمدور "
 "ية الفلسطينيةاإلعالموجهة نظر النخبة 

الدبلوماسية والعالقات الدولية ضمن البرنامج المشترك بين أكاديمية  في الماجستير درجة على للحصول

 اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى.

، واإلحاطة المستنيرة اإلعالمونظراً لخبرتكم الواسعة، واهتمامكم البالغ األهمية في مجال 

الفلسطينية، فإنه من دواعي سروري، أن تكونوا من المحكمين لصحيفة االستبيان، وإبداء بالدبلوماسية 

رأيكم الصائب والمستنير من خالل تدوين مالحظاتكم، مما سيكون بإذن هللا المردود اإليجابي على 

 االستبانة بشكل خاص، والدراسة بشكل عام.

االعتراف بالدولة ، الجهود الدبلوماسية، الفلسطيني الماإلع وهي: الدراسة متغيرات تُمثّل قائمة يديكم بين

 ية الفلسطينية.اإلعالمالنخبة ، الفلسطينية

لذلك يرجى من سيادتكم التفضل باالطالع عليها من حيث وضوحها، ومناسبتها لموضوع الدراسة،  

 وإضافة أو حذف ما ترونه مناسباً، إلخراجها بالشكل الصحيح. 

 تعاونكم حسن لكم شاكر ا
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 /الباحثإعداد                   /إشراف الدكتور
أحمد محمد ضاهر        أحمد إبراهيم حماد 



 
 

 
 ( صحيفة االستبانة4ملحق رقم )

 جامعة األقصى وأكاديمية اإلدارة والسياسة بينالبرنامج المشترك ضمن 
 تخصص الدبلوماسية والعالقات الدولية

 فلسطين-غزة 

 جامعة االقصى                           كاديمية اإلدارة والسياسة أ

 للدراسات العليا       

 

 الفاضل، أختي الفاضلة أخي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

 :بعنوان علمية دراسة بإجراء الباحث يقوم
 

ن مدور اإلعالم الفلسطيني في تدعيم الجهود الدبلوماسية لالعتراف بالدولة "
 "وجهة نظر النخبة اإلعالمية الفلسطينية

 

الدبلوماسية والعالقات الدولية ضمن البرنامج المشترك بين  في الماجستير درجة على للحصول

 وجامعة األقصى. أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

ة االعتراف بالدول، الجهود الدبلوماسية، اإلعالم الفلسطيني وهي: الدراسة متغيرات تُمثّل قائمة يديك بين

 النخبة اإلعالمية الفلسطينية.، الفلسطينية

عليك، أو  ينطبق أنه ترى والذي المناسب، المكان في () إشارة ووضع عبارة، كل قراءة أرجو

 اإلجابة. في الدقة بتوخي نظرك، كما أرجو التكّرميعبّر عن وجهة 

 ويؤكد البحتة، العلمي البحث هي ألغراض بل نوع، أي من اختباًرا تشّكل ال القائمة هذه بأنّ  علًما 

 .أحد عليها يطلع ولن سرية االستبانة ستكون هذه في تُكتب التي المعلومات أن على الباحث

لوجهة  األقرب واحدة فقط هي إجابة االستبانة، باختيار فقرات جميع على التكّرم باإلجابة أرجو لذا

 نظرك.

 تعاونكم حسن لكم شاكر ا
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 الباحث
أحمد محمد ضاهر
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 أوال: البيانات الشخصية:

 النوع .8
 أنثى  ذكر 

 العمر: .1
 فأكثر-36 38-32 42-30 34 -28       

 المؤهل العلمي: .4
 دكتوراه     ماجستير     بكالوريوس

 مكان السكن:  .3
 رفح محافظة خانيونس محافظة الوسطى محافظة       غزة محافظة الشمال محافظة

 مكان المهنة: .2
 حزبي        خاص  حكومي

 طبيعة العمل: .6
 .ها..ذكر  أخرى       كاتب صحافي.  إعالمي.    أكاديمي       رئيس تحرير.       مدير تحرير

 االنتماء والتوجه السياسي: .7
  الجبهة الشعبية. الجهاد إسالمي.  حركة حماس.     حركة فتح.

 .....أخرى أذكرها.      غير منتمي.      حزب الشعب.  . ةالجبهة الديمقراطي
 ثانيا: فقرات االستبيان:

اإلعالم الفلسطيني في تدعيم الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق االعتراف بالدولة ومن وجهة محتوى دور  .أ
 نظر عينة الدراسة.

 هل ترى أن اإلعالم الفلسطيني يدعم الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة الفلسطينية. .8
 ال      الى حد  ما     نعم

 من رأكث اختيار للمبحوث يمكن)إن كانت اإلجابة )بنعم أو إلى حد  ما( كيف ترى دعم اإلعالم الفلسطيني؟  .1
  لإلجابة(. بديل

تحديد مساحات إعالمية للجهود        نقل وقائع الجهود الدبلوماسية.  إثارة الرأي العام.
 لة.القضايا المتعلقة االعتراف بالدو  استضافة شخصيات سياسية وقانونية لشرح       الدبلوماسية.

  أخرى أذكرها...............     التركيز على الدول الداعمة لالعتراف بالدولة.

 هل اإلعالم الفلسطيني يؤدي دورا  مهما  في دعم الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة؟ .4
 ال      الى حد  ما     نعم
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 إلجابة(.ل بديل من أكثر اختيار للمبحوث يمكن)إن كانت اإلجابة )بنعم أو إلى حد  ما( فما الذي يؤديه من االتي؟:  .3
 يعطيها مساحة إعالمية برصد برامج سياسية.  يعطيها أولوية في نشراته اإلخبارية. 

  يناقشها مع المسؤولين وصناع القرار.  ينفذ حمالت إعالمية لدعمها.
 لإلجابة(. بديل من أكثر اختيار للمبحوث يمكن)إن كانت اإلجابة )بال( فما السبب باعتقادك؟:  .2

االهتمام بالعدوانات المتكرر على قطاع غزة.       لتناولها      يرجع لسياسة المؤسسة اإلعالمية.
االنتباه لقضايا  بسبب االنقسام السياسي.   الوضع في القدس.      لالهتمام بحصار غزة. 

 أخرى أذكرها.........
 ثللمبحو  يمكن)من وجهة نظرك ماهي أكثر الجهات التي دعمت الجهود الدبلوماسية لالعتراف بالدولة؟  .6

 لإلجابة(. بديل من أكثر اختيار
 .الجاليات الفلسطينية في الخارج     السفارات الفلسطينية في الخارج.  وسائل اإلعالم الفلسطينية.

 جهود وزارة الخارجية الفلسطينية. تصريحات القيادة الفلسطينية.    ممثلي الفصائل. 
  أخرى أذكرها..........  مؤسسات المجتمع المدني الدولية. 

  نظرك؟ وجهة من الفلسطيني اإلعالم بها أهتم التي والموضوعات ما هي القضايا .7

 لإلجابة(. بديل من أكثر اختيار للمبحوث يمكن)

 ألسرى.ا الفلسطينية.       معانات المصالحة الحصار.       فك   القدس.          الفلسطينية. الدولة

  إسرائيل.       قضايا االستيطان والمستوطنين.        أخرى أذكرها............ مع المفاوضات

 الدولة؟ب باالعتراف يتعلق فيما اإلعالمية للتغطية ووسائله إمكانياته الفلسطيني اإلعالم هل وظف .1
 ال      إلى حد  ما     نعم

 بديل نم أكثر اختيار للمبحوث يمكن)إن كانت اإلجابة )بنعم أو إلى حد  ما( برأيك ماهي الوسائل التي اتبها؟  .0
 لإلجابة(.

   من خالل المقاالت والكتابات الصحفية   من خالل النقل المباشر للمؤتمرات واللقاءات.
أخرى     من خالل إيجاد مساحة خاصة للبرامج السياسية.    خالل النشرات االخبارية.من 

 أذكرها.........
 جهودبال يتعلق فيما السياسية، والقانونية القضايا بعض معالجة في أسهم اإلعالم الفلسطيني .80

 .بالدولة لالعتراف الدبلوماسية
 ال      إلى حد  ما     نعم

 ة(:لإلجاب بديل من أكثر اختيار للمبحوث يمكن) )بنعم أو إلى حد  ما( كيف برأيك من االتي؟إن كانت اإلجابة  .88

من خالل استطالع آراء الجمهور   من خالل استضافة الشخصيات القانونية والسياسية.
 .يالفلسطين
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من  من خالل التغطية المستمرة لألحداث والمستجدات.  من خالل البرامج السياسية.
 خالل النشرات اإلخبارية. 

 الجهودب يتعلق فيما الفلسطيني للجمهور المعلومات كافة توصيل على الفلسطيني اإلعالم حرص .81
 .بالدولة لالعتراف الدبلوماسية

 ال      إلى حد  ما     نعم
 .بالدولة باالعتراف يتعلق فيما الفلسطينية القيادة خطوات جميع الفلسطيني اإلعالم نقل .84

 ال      إلى حد  ما     نعم
 يحمل اإلعالم الفلسطيني رسالة سامية يبثها للشعوب والمجتمعات. .83

 .ال       الى حد ما.     نعم.

محتوى الوسائل واألساليب المستخدمة في اإلعالم الفلسطيني لدعم الجهود الدبلوماسية من وجهة نظر  .ب
 عينة الدراسة.

 دبالجهو  يتعلق فيما اإلعالمية للتغطية الوسائل المتاحة جميع الفلسطيني اإلعالم هل استخدم .82
 بالدولة؟ لالعتراف الدبلوماسية

 ال      إلى حد  ما     نعم
 إن كانت اإلجابة )بنعم أو إلى حد  ما( ما هي أكثر الوسائل استخداما : .86

 الوسائل اإللكترونية )االنترنت(.      الوسائل المقروءة.      الوسائل المسموعة.     الوسائل المرئية.
 ماهي أكثر البرامج التلفزيونية التي دعمت الجهود الدبلوماسية؟ .87

  البرامج الترفيهية.        البرامج اإلخبارية.      البرامج القانونية.      البرامج السياسية.
 البرامج االقتصادية.

 فيما يتعلق باالعتراف بالدولة؟ما هو األسلوب األمثل لدعم الجهود الدبلوماسية  .81
اثارة الرأي العام      نقل االحداث والمؤتمرات.     استضافة الشخصيات واللقاء مع صناع القرار.

 التغطية اإلعالمية والنشرات اإلخبارية        أخرى أذكرها................   وحشد الجماهير.
 عالم الفلسطيني من وجهة نظر عينة الدراسة.اإل يتناولهامحتوى القضايا والموضوعات التي  .ت

 
 ة(:لإلجاب بديل من أكثر اختيار للمبحوث يمكن)ماهي أهم الموضوعات التي يتناولها اإلعالم الفلسطيني.  .80

 الفلسطينية.         معانات المصالحة      الحصار. فك    القدس.     الفلسطينية. الدولة
 ...أخرى أذكرها..  قضايا االستيطان والمستوطنين.     إسرائيل. مع المفاوضات       األسرى.

 تعتبر القضايا والموضوعات التي يتناولها اإلعالم الفلسطيني ذات قيمة. .10
 ال      إلى حد  ما     نعم 
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 لإلجابة(: بديل من أكثر اختيار للمبحوث يمكن) إن كانت اإلجابة )بنعم أو إلى حد  ما( ما السبب برأيك؟ .18

 تفسرألنها   لمصداقيتها. لتميزها بالسرعة واالنية.      لتناولها الجهود الدبلوماسية.
         .المطروحة القضايا حول المعلومات كافة ألنها تجمع    .الساحة على المثارة والقضايا االحداث

 ألنها تعتبر وسيلة للتسلية والترفيه.       .االخرين مع للمناقشة تصلح معلومات تقدم ألنها
 .......أخرى أذكرها

 تعتبر القضايا والموضوعات التي تعرض على وسائل اإلعالم الفلسطينية بأنها. .11
  وسيلة لتكوين اآلراء البناءة حول القضايا المطروحة. وسيلة للتفاعل االجتماعي والحراك الوطني.

 نتميز بالدفاع عن القضية الفلسطينية.    الجمهور الفلسطيني.وسيلة لزيادة الوعي والثقافة لدى 

 أخرى أذكرها..      ليس لها مصداقية وال موضوعية.  وسيلة لتبادل الشائعات والمناكفات السياسية.

 أكثر القضايا والموضوعات التي أثرت بشكل سلبي على الجهود الدبلوماسية من وجهة نظرك؟ .14
ة االعتداءات االسرائيلية.     تعثر المفاوضات الفلسطيني    ي البيت الفلسطيني.االنقسام السياسي ف

 عدم الجدية والضعف العربي.        التدخل الخارجي في الشؤون الفلسطينية.      االسرائيلية.

 محتوى أثر وانعكاسات اإلعالم الفلسطيني على الجهود الدبلوماسية من وجهة نظر عينة الدراسة. .ث
 

 لوسائل اإلعالم الفلسطينية أثر إيجابي على الجهود الدبلوماسية.كان  .13
 ال      إلى حد  ما     نعم

 هل يؤثر اإلعالم الفلسطيني على الجمهور في تكوين المعارف واالتجاهات؟ .12
 ال      إلى حد  ما     نعم

 لإلجابة(: بديل من أكثر اختيار للمبحوث يمكن) إن كانت اإلجابة )بال( فما هي األسباب برأيك؟ .06

 أخرى أذكرها...     ر موضوعي.يفتقد إلى المهنية.      غي     االعالم الفلسطيني حزبي ومتعصب.
ساهم على استجابة الجمهور الفلسطيني بمتابعة التغطية اإلعالمية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة  .17

 الفلسطينية.
 ال      إلى حد  ما     نعم

وسائل اإلعالم الفلسطينية على المحللين ساعد في اقناع الجمهور الفلسطيني في توجهات اعتماد  .11
 القيادة الفلسطينية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة.

 ال      إلى حد  ما     نعم
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 محتوى تقييم وسائل اإلعالم الفلسطينية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة من وجهة نظر عيمة الدراسة. .ج

فق الفقرة م.
موا

 ما 
حد 
ى 
ال

فق 
موا

ير 
غ

 

ة فيما يتعلق السياسي القضايا حول المختلفة النظر وجهات وسائل اإلعالم الفلسطينية بموضوعية تعرض  .0
 .بالجهود الدبلوماسية لالعتراف بالدولة

   

    .وتتابعها مباشرة وقوعها فور السياسية أحداث تطرح  .0
    .السياسية األحداث عرض في فقط االيجابية الجوانب على تركز  .3
    نجح اإلعالم الفلسطيني في تغطيته اإلعالمية محليا، ودولية فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية لالعتراف بالدولة.  .4
    استثمر اإلعالم الفلسطيني الجهود الدبلوماسية في معالجة االنقسام السياسي داخل البيت الفلسطيني.  .5
    بشكل عام. بوسائل اإلعالم الفلسطينية اقتناع لدي  .6
    .بالدولة لالعتراف الدبلوماسية الجهود دعم الفلسطيني اإلعالم استطاع  .1
    .بالدولة باالعتراف يتعلق فيما الدبلوماسية الجهود توظيف الفلسطيني اإلعالم استطاع  .5
    الفلسطيني. اإلعالم وسائل تجاه بالرضا أشعر  .1

 لدبلوماسيةا بالجهود يتعلق فيما اإلعالمية التغطية في رائعا نموذجا الفلسطيني اإلعالم وسائل قدمت  .02
 .بالدولة لالعتراف

   

    .الدولةب لالعتراف الدبلوماسية بالجهود اإلعالمية النخبة معرفة زيادة في الفلسطيني اإلعالم فاعلية  .00
    .بالدولة باالعتراف يتعلق فيما الدبلوماسية الجهود بكل الفلسطيني اإلعالم أحاط  .00
    .الدولةب لالعتراف الدبلوماسية بالجهود يتعلق فيما اإلعالمية التغطية حق الفلسطيني اإلعالم أعطى  .03
    .الفلسطيني باإلعالم الفلسطينية القيادة قبل من اهتمام هناك  .04
    يتسم اإلعالم الفلسطيني بالموضوعية والحيادية في تناوله القضايا الفلسطينية.   .05
كان لإلعالم الفلسطيني تأثير ايجابي في استمرار التأييد والمساندة من قبل الجمهور الفلسطيني لتوجهات   .06

 القيادة الفلسطينية.
   

    .القضايا السياسية في كاف بشكل تتعمق وال متواضع أداؤها  .01
    األخرى. قضايا وتهمل السياسية قضايا من محدد عدد على تركز  .05
    لم يستثمر اإلعالم الفلسطيني الجهود الدبلوماسية.  .01
    أغفل اإلعالم الفلسطيني دور الجمهور في التأييد والمساندة.  .02
    اإلعالم الفلسطيني هو إعالم تقليدي ليس له خطط وبرامج تطويرية.  .00
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 من أكثر ختيارا للمبحوث يمكن) .ومؤسساته الفلسطيني باإلعالم للنهوض الفلسطينية اإلعالمية النخبة مقترحات هي ما .ح

 لإلجابة(: بديل
نهاء االنقسام. إيجاد سياسية إعالمية واحدة لحل القضايا   توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية وا 

ية وضع خطة استراتيج      وضع ميثاق إعالمي قادر على النهوض بالمؤسسات اإلعالمية.        الفلسطينية.
تبني القيادة الفلسطيني إعادة بناء    اإلعالمي الفلسطيني.إعالمية تساهم في رفع مستوى األداء 

ة تفعيل الجهود اإلعالمي      المؤسسات اإلعالمية وتأهيل الكادر اإلعالمي بما يخدم القضية الفلسطينية.
 زيادة الدعم المالي للمؤسسات اإلعالمية.  للجاليات الفلسطينية ودعمها بما يخدم القضية الفلسطينية.

 أذكرها.......أخرى         نوات إعالمية فضائية موجهة نحو العالم بلغات متعددة.انشاء ق

 إن كانت االجابة )بأخرى( هي مقترحاتكم للنهوض باإلعالم الفلسطيني ومؤسساته؟ .خ
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    في وسائل اإلعالم الفلسطينية في تغطيتها للجهود الدبلوماسية فينا يتعلق باالعتراف بالدولة.هناك ضعف   .00
    أخفق اإلعالم الفلسطيني في تناوله للتغطية اإلعالمية فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية.  .03
    .بالدولة االعترافب يتعلق فيما اإلعالمية للتغطية مشاركته في المستقل الفلسطيني اإلعالم جانب من تقصير هناك  .04
    معظم الوسائل اإلعالمية الفلسطينية بعيدة عن المهنية والموضوعية.  .05
    لم يقم اإلعالم الفلسطيني بالدور المطلوب في تغطيتيه فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية لالعتراف بالدولة.  .06
    المطلوب. اإلعالم الفلسطيني إعالم ضعيف ال يرقى الى المستوى   .01
    .متخصصين وغير أكفاء غير العاملون   .05
    كان اداء اإلعالم الفلسطيني في تغطيته للجهود الدبلوماسية فيما يتعلق باالعتراف بالدولة غير مهني.  .01
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