جــام ـعـ ـ ــة األزه ـ ـ ـ ـ ــر – غـ ـ ـ ـ ـ ـزة
عـم ـ ـادة الدراسـ ـ ـ ـات الـعـلـي ـ ـا
ج

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ والعلوم السياسية

معاجلة الصحافة الفلسطينية للخطاب السياسي القطري
جتاه االنقسام الفلسطيني
"دراسة وصفية"
The Palestine Media Coverage Of The Qatari Political Stance To Address The
"Palestinian Division: "Descriptive Study

إعداد الباحث

شادي جبر حرب أبو صبحة

اشراف
د .موسى علي طالب

د .زهير إبراهيم المصري

أستاذ اإلعالم المشارك بجامعة األزهر -غزة

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد
رئيس قسم التاريخ بجامعة األزهر – غزة

قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في دراسات الشرق األوسط

4137ه –5142م













﴿و ِ
ِ
كم
ر
ب
ه
ذ
ت
و
وا
ل
ش
ف
ت
ف
وا
ع
از
ن
ت
ال
و
ه
ل
و
س
ر
و
ه
ل
ال
وا
يع
أَط
يح ُ
ُ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ُ
َ ََ ُ
َ ََ ُ ُ َ
ِين﴾ (سورةاألنفال:اآلية.(64
َواصبِ ُروا إِ َّ
ن اللّهَ َم َع الصَّابِر َ

أ
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وأورثني العطاء والتضحية أبي الغالي ...إلى أخواني وأخواتي ومهجة فؤادي.
إلى من شاطرتني األلم واألمل وأشعلت شموع التضحية حباً وكرامة زوجتي الكريمة األستاذة شيرين
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إليهم مجيعا أهدي مثرة جهدي هذا 
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ب

قال تعالى ﴿:واذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم ﴾(سورة إبراهيم :اآلية )7

أحمد اهلل عدد خلقه ،وزنة عرشه ،ومداد كلماته ،الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما لم يعلم ،فبحمده يدوم

العطاء ،وبفضله تعظم الخيرات ،والصالة على أشرف خلق اهلل أجمعين محمد صلى اهلل عليه وسلم ،أحمد
اهلل على نعمته وفضله أن مكنني من إنجاز أطروحتي هذه ،ومن أدب رد الفضل ألهله أتقدم بعظيم الشكر
والعرفان ألساتذتي:

والدكتور /موسى علي طالب

الدكتور /زهير إبراهيم المصري

أستاذ االعالم المشارك بجامعة األزهر-غزة

رئيس قسم التاريخ بجامعة األزهر – غزة

لتفـضلهما بقبـول اإلشراف على هذه الدراسة ،وهما أنموذج أفتخر به لفكر العالم المستنير ،وسعة

الصدر واألمانة ،والدقة ،واإلنسانية ،فكل موطن قوة في هذه الدراسة ينطق بفضلهم ،وسأبقى أعتز بما قدموا
لي من جميل.

كما أتقدم بالشكر واالمتنان واالحترام لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة :األستاذ الدكتور أسامة محمد أبو
نحل أستاذ التاريخ في جامعة األزهر ،والدكتور زهير عبد اللطيف عابد عميد كلية اإلعالم في جامعة

األقصى؛ وأقدر لكل منهما تفضله بقبول مناقشة الدراسة ،فقد غمراني بلطفهما ،وحسن تعاونهما ،وأفاداني
بغ ازرة علمهما.

والشكر موصول إلى أعضاء لجنة مناقشة خطة الدراسة ،والمحكمين الذين حكموا األحداث

المتعلقة بقضية الدراسة ،واستمارة تحليل المضمون ،فأثروا الدراسة بمالحظاتهم العلمية القيمة والسديدة،
فجزاهم اهلل عني خير الجزاء ،وهم :الدكتور أسامة أبو نحل ،والدكتور رياض األسطل ،والدكتور كمال
األـسطل ،والدكتور مخيمر أبو سعدة ،والدكتور ناجي شراب ،والدكتور زهير عابد ،والدكتور ماجد تربان،
والدكتور أمين وافي ،والدكتور طلعت عيسى ،والدكتور أيمن أبو نقيرة.

وال أنسى أن أعبر عن تقديري لعائلتي الكريمة التي أحاطتني بالرعاية واالهتمام والدعم الكبير إلنجاز

هذه األطروحة.

والشكر موصول لكل من أسدى يل معروفا وأعانين على إجناز هذه الدراسة وادعو اهلل تعاىل أن أكون قد وفقت .

الباحث

ج

الملخص
تهدف الدراسة إلى رصد ومعالجة الصحف الفلسطينية للخطاب القطري تجاه االنقسام الفلسطيني،

والوقوف على تطور السياسة الخارجية القطرية إزاء القضية الفلسطينية ،ومعرفة محددات خطابها السياسي
تجاه قضية االنقسام ،ورصد أبرز القضايا التي تناولتها صحف الدراسة ،ومعرفة األساليب المستخدمة في
عرض الخطاب القطري تجاه االنقسام ،باإلضافة لرصد الفعاليات التي تناولتها الصحف ،وقامت بها دولة
قطر إلنهاء االنقسام أو التخفيف من تداعياته ،ومعرفة أدوار القوى الفاعلة المرتبطة بقضية الدراسة ،ومعرفة

توجه الصحف من جهود قطر تجاه االنقسام.
وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية ،واستخدمت منهج الدراسات المسحية ،وتم جمع بيانات الدراسة

من خالل استمارة تحليل المضمون لصحف الدراسة ،وشملت عينة الصحف صحف القدس ،الحياة الجديدة،
وفلسطين ،وتمتد العينة الزمنيـة مـن  1فبراير 4104م وحتى 42مارس 4102م ،وجرى اختيار قضايا
الخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام بطريقة العمدية ،وأعداد الصحف بطريقة العينة العشوائية المنتظمة.

وقد توصلت الدراسة لجملة من النتائج أهمها :أن دولة قطر تهتم بشكل كبير في قضية االنقسام
الفلسطيني ،وقدمت حلوال مختلفة إلتمام المصالحة وفك الحصار عن قطاع غزة؛ بما يعزز صمود الشعب

الفلسطيني ،كما كشفت أن الصحف الفلسطينية اهتمت بالدرجة األولى بقضية المصالحة المجتمعية وقضايا
الحصار والمساعدات القطرية ،كما توصلت إلى أن صحف الدراسة رسمت صورة سلبية إلسرائيل والواليات

المتحدة األمريكية ،في حين حرصت هذه الصحف على إبراز الفاعلين حسب انتماءاتهم الحزبية ،وانقسمت
النسب بين شخصيات حركتي فتح وحماس ،ومالت صحيفة القدس لشخصيات السلطة رغم محاولتها في

اتجاه التوازن في المعالجة ،واعتمدت الصحف على مصادر تتماهى مع انتماءاتها وتوجهاتها السياسية؛
وزعت بين حكومتي الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة وحركتي فتح وحماس من جهة أخرى.

وأوصت الدراسة الصحف الفلسطينية :بضرورة التعاطي مع القضايا الوطنية ،بشكل أعمق ،وتوحيد

الخطاب الصحفي مع االلتزام بالمعايير المهنية واالجتماعية مراعاة للمصلحة الوطنية وتجنب التركيز على
قضايا دون األخرى ،واالهتمام بمختلف الجهود الخارجية التي من شأنها إنهاء حالة االنقسام باعتبارها
ضرورة مجتمعية ووطنية ،كما ودعا الباحث إلى توحيد الخطاب في الصحافة الفلسطينية ،كما أوصت

الدراسة بضرورة التركيز على كافة الفاعلين في قضية المصالحة ،واعطائهم أدوا اًر تتناسب مع جهودهم تجاه
االنقسام وتعزيز أدوارهم اإليجابية ،دون النظر لتوجهات حزبية مع ضرورة االنحياز للقضية الفلسطينية
وتوضيح دور إسرائيل السلبي.

د

Abstract
The study aims to monitor and treat the Palestinian newspapers Qatari speech to the
Palestinian division, to stand on developing of the country's foreign policy towards
the Palestinian issue and knowing of the determinants of political discourse toward the cause of
the split, and monitoring of the key issues addressed by the study, newspapers and find out the
methods used in the presentation of the national discourse toward the division, as well as to
monitor events addressed by the newspapers and carried out by the State of Qatar to end
the division or mitigate it's consequences, and to know the actors associated with the issue of the
study and knowing of the roles of newspapers went from Qatar's efforts towards division.
The study belongs to descriptive research, used the curriculum surveys, in which data
collected through the content of the newspapers, the study analysis form, a sample newspapers
included Jerusalem, a new life, and Palestine. The sample time is from February 1, 2012 AD, and
extends until March 25, 2014 AD. The political discourse issues Qatari toward division was
selected in intentional manner, and the number of newspapers random sample of regular manner
The study found many results, most importantly, the State of Qatar greatly interested in the
cause of the Palestinian division, provided different solutions to complete the reconciliation and
lifting the siege on the Gaza Strip to enhance the steadfastness of the Palestinian people. In
addition, it revealed that the Palestinian newspapers focused primarily on the issue of community
reconciliation and issues of the siege and country assistance. Moreover, it found that the study
newspapers drawn a negative image of Israel and America, while it was keen to highlight the
actors according party affiliation. The ratios divided between Fatah and Hamas figures,
Jerusalem newspaper sided to figures of authority in spite of attempting to balance in the
treatment. The newspapers focused on sources identified with political affiliations and
orientations were distributed between the Governments of the West Bank and Gaza on the one
side, Fatah, and Hamas on the other.
The Study recommended the necessity of dealing with national issues, deeply, and
unification of the press speech with a commitment to professional and social standards to serve
the national interest and avoid focusing on the issues without the other and interest in the various
external efforts that would end the division as a community and national need. The researcher
called for the unification of the speech in the Palestinian newspapers. Also it recommended the
need to focus on all actors in the cause of reconciliation and give them roles commensurate with
their efforts toward division and promote positive roles without regard to partisan orientations
aligned with the need for the Palestinian cause and to clarify Israel passive role.
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المقدمة
تعتبر الصحف من وسائل اإلعالم المهمة التي تستطيع امتالكها شريحة واسعة من المجتمع ،وبذلك

فإن لها العديد من الخصائص التي تميزها وتجعلها من الوسائل اإلعالمية المهمة في نقل األخبار
والمعلومات وقراءة األحداث ،بما يوائم مسؤوليتها القانونية واألخالقية والمهنية في التغطية حيث حساسية

الموضوع التي تعالجه بتفاصيله المختلفة ،والتي تميزه عن وسائل اإلعالم.

تطور وسائل اإلعالم وزيادة تأثيرها على الرأي العام ،ومؤسسات المجتمع المحلي وصناع القرار
السياسي مكنها من لعب دور رئيس في سياسات الدول ما بين المراقبة والتحريض والحكم ،وتتسع دوائر تأثير
الصحف في الرأي العام ،حيث أثبتت العديد من الدراسات العلمية الحديثة في مجال االتصال والسياسة القوة
المستقلة لوسائل اإلعالم في المجتمع ،ما دعا لتزايد الدراسات في هذا الحقل ،والتي تناولت طبيعة دور
وآليات تغطية الصحف لألحداث وتأثيرها ،من خالل حرف بوصلتها سلباً أو إيجاباً ،بما يناسب مهنية هذه

الصحف وحرفيتها؛ لتصبح معالجة الصحف لألحداث السياسية محط أنظار األبحاث والدراسات والعلمية.

ويحتل االنقسام الداخلي الفلسطيني مساحة كبيرة في الصحف الفلسطينية ،حيث تأخذ تبعاته وآثاره
السلبية موقعاً مركزياً في محتويات هذه الصحف وعناوينها ،كما تعددت المصطلحات التي تستخدمها في

معالجة هذه القضية وتبعاتها؛ وتباينت في تناولها للمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بنتائج االنقسام والمصالحة
الفلسطينية وحصار قطاع غزة والقضايا األخرى التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً باالنقسام الفلسطيني ،كإغالق

المعابر والمساعدات والقوافل والزيارات الدبلوماسية.

وال يخفى على المتابع للصحافة الفلسطينية اهتمامها بالتضامن العربي والدولي مع الشعب الفلسطيني،

وال سيما دولة قطر التي برزت سياستها الخارجية بوضوح في األحداث ،وبدأ دورها يؤثر في اللعبة السياسية

على المستوى اإلقليمي والدولي ،وخاصة تجاه قضية االنقسام الفلسطيني فقد لعبت قطر دو اًر استثنائياً وممي اًز

تجاه هذه القضية من خالل مستويات مختلفة وأدوات متعددة؛ موظفة بذلك المال والعالقات الدبلوماسية
واالقتصادية والدعم السياسي واإلعالمي.

لذلك فإنه من الضروري التعرف على الخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام الفلسطيني والجهود التي

تبذلها الدوحة ،في إطار ما تملكه من محددات تساهم في إنهاء ملف االنقسام الفلسطيني ،أو التخفيف من
حدة تداعياته على الشعب الفلسطيني ،وتحديد دورها من خالل التعرف على معالجة الصحف الفلسطينية

للخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام الفلسطيني.
يعتمد الباحث في دراسته على عدد من الكتب والدراسات السابقة والمقاالت التي تناولت هذه القضية

وأبعادها في معالجة الصحافة الفلسطينية لخطاب قطر السياسي تجاه قضية االنقسام.
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 الدراسات السابقة:
اطلع الباحث على عدد من الدراسات العلمية التي تناولت القضايا المتعلقة بهذه الدراسة ،من حيث

مشكلتها البحثية ،وأسلوبها ،ومنهاجها واألدوات المستخدمة في جمع بياناتها ،وصنف الباحث الدراسات
السابقة التي يستفاد منها في إعداد هذه الدراسة وفقا لمحورين رئيسين:
 .0األول :الدراسات التي تتعلق بمعالجة الخطاب السياسي الخاص باالنقسام الفلسطيني.
 .4الثاني :الدراسات التي تتعلق بمعالجة السياسة الخارجية القطرية.

أوالً :الدراسات التي تتعلق بمعالجة الخطاب السياسي الخاص باالنقسام الفلسطيني:
 .0دراسة (رجاء أبو مزيد :)5143 ،سعت لرصد وتحليل الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية
المصالحة الفلسطينية ،والوقوف على أطروحاته والصفات واألدوار المنسوبة للقوى الفاعلة والحجج التي
يستند إليها منتجي الخطاب؛ والوقوف على أوجه االختالف بين صحيفتي الحياة وفلسطين ،ومعرفة أدوار
القائمين باالتصال نحو قضية المصالحة الفلسطينية ،وتنتمي الدراسة للبحوث الوصفية منهج الدراسات

المسحية ،واستخدمت أداة تحليل الخطاب ومنهج دراسة العالقات المتبادلة؛ لتوظيف أسلوب المقارنة
المنهجية مستخدمة أداة تحليل الخطاب وصحيفة االستقصاء ،على عينة من صحيفتي الحياة وفلسطين

من فبراير4119م وحتى 40فبراير  4104واختيار قضايا المصالحة بطريقة العينة العمدية ،ومن نتائج
الدراسة التحليلية حظو أطروحة الحكومة في الصحيفتين بالنسبة األكبر بين أطروحات المصالحة،

وارتفاع نسبة الصفات اإلي جابية لسلطة فتح في صحيفة الحياة الجديدة مع ارتفاع الصفات السلبية
لحماس في ذات الصحيفة ،وعلى العكس من ذلك في صحيفة فلسطين ،أما الدراسة الميدانية فتوصلت

إلى اتفاق بين القائمين باالتصال على أن التوجه األيديولوجي للكاتب يعد من العوامل المؤثرة في تشكيل
موافقة نحو قضية المصالحة الفلسطينية ،مع تأثير السياسة التحريرية على العاملين بشكل كبير.

 .4دراسة (منال جراد :)5143 ،هدفت الدراسة لتسليط الضوء على دور اإلعالم االلكتروني الفلسطيني
وتفسير الكيفية التي تعاملت بها تلك المواقع مع ملفات االنقسام الفلسطيني ،ومدى التزامها بالقواعد
واألصول المهنية ،ومدى التزامها بأخالقيات المهنة والرسالة المعلنة من قبلها للمجتمع ،واعتمدت الدراسة

على منهج الدراسة الوصفية المسحية لجمع المواد اإلعالمية ،واستخدمت الباحثة أسلوب تحليل المضمون

الكمي والكيفي؛ لتحليل مضامين المواد اإلعالمية والكشف عن أثرها على االنقسام الفلسطيني ،وتوصلت
الدراسة إلى أن المواقع اإللكترونية اإلعالمية التابعة لحركتي فتح وحماس تفتقر لبرامج تعزيز المصالحة

الفلسطينية ،وتساهم بشكل سلبي في تأجيج االنقسام الفلسطيني وتوجه برامجها لتعزيز الفصائلية.

 .3دراسة (طلعت عيسى :)5144 ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على أهم صفحات الفيس بوك الخاصة
بفعاليات إنهاء االنقسام الفلسطيني ،والتعرف على أهم الجهات واألشخاص القائمين على تلك الصفحات،

واعتمد الباحث منهج المسح اإلعالمي وتحليل المضمون من خالل استمارة تحليل المضمون وكانت
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عينة الدراسة من جميع الصفحات التي تم إنشاؤها على الفيس بوك من أجل الترويج لفعاليات إنهاء
االنقسام الفلسطيني ،وتناول الباحث فيها ضرورة تفعيل مشاركة األفراد في وسائل اإلعالم االجتماعي،

باعتبار أن الفرد هو من يصنع الحدث وهو اإلعالمي في هذه الوسائل الجديدة التي أصبحت تحظى

باهتمام وثقة متزايدة من الجمهور العادي وصناع القرار ،وطالب بتكثيف الروابط المختلفة في مواقع

االنترنت وصفحات الفيس بوك من أجل خدمة الهدف النهائي ،واتاحة الفرصة أمام المزيد من التفاعل

بين هذه الوسائل وجمهورها ،ولفت إلى أهمية التركيز في الخطاب اإلعالمي في وسائل اإلعالم الجديد
والتقليدي على أهداف ومبادئ وحدوية يتفق عليها الجميع ،من أجل لملمة الصف الفلسطيني ،واالنطالق

من الوحدة الفلسطينية نحو تحقيق الحرية.

 .1دراسة (أمل طومان :)5141 ،وهدفت الدراسة إلى الكشف عن الدور الحقيقي للرسالة اإلعالمية
الفلسطينية التي نشرتها وسائل اإلعالم الفلسطينية خالل فترة الدراسة على االنقسام ،واألثر الذي تركته

على الطلبة الجامعيين ونظرة الطلبة الجامعيين إلى أداء اإلعالم الفلسطيني ،واعتمدت الدراسة على

المنهج الوصفي والمنهج التاريخي لوصف وتحليل المعلومات والبيانات ،وكانت أداته صحيفة االستقصاء
على عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية من أربع جامعات (جامعة األزهر-جامعة األقصى – الجامعة

اإلسالمية – جامعة القدس المفتوحة) لمعرفة رأي طلبة الجامعات وقياس ثقتهم بدور اإلعالم الفلسطيني
في فترة االنقسام ،وتوصلت الدراسة إلى أن وسائل اإلعالم الفلسطيني تخضع لسيطرة حزبية ،وقد تحولت

إلعالم دعائي مهد لالنقسام المجتمعي الفلسطيني ،وأكدت على ارتجالية اإلعالم وبعده عن التخطيط

الواعي؛ ما أدى لوجود أداء سلبي في خالل فترة االنقسام السياسي ،أفقده الموضوعية في المعالجة
والمصداقية بين أفراد المجتمع ما ضاعف االنقسام في المجتمع الفلسطيني.

 .2دراسة (كفاح عودة :)5112 ،هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير االنقسام السياسي على المشروع الوطني
الفلسطيني ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي واالستقراء االستنتاجي الذي يتطلب الوقوف على
الحقائق والبيانات والدراسات والنصوص المتعلقة بإشكالية الدراسة ،واخضاعها للتحليل والتصنيف مع

إيجاد العالقة فيما بينها ،واستخدمت الدراسة أسلوب تحليل الخطاب السياسي على عينة من الخطابات

السياسية لقادة حماس والحكومة الفلسطينية في غزة ،وقد توصلت الدراسة إلى أن أحداث يونيو 4117م
هددت المشروع الوطني الفلسطيني ،حيث كشفت عن وجود رؤية سياسية منافسة ،مما أدى إلى إرباك

مبدأ وحدة الصف الوطني؛ وانقسام الضفة الغربية وقطاع غزة ،وتشتيت الهوية الفلسطينية.

 .1دراسة ( :)Mohammed Abu Ramadan, 2009هدفت الدراسة إلى التعرف على األطر التي
استخدمتها قناة الجزيرة في تغطية الصراع الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح ،واستخدم الباحث منهج

البحوث الوصفية وأسلوب تحليل الخطاب ،واعتمد على نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي ،لتحليل الدقائق
اإلخبارية المتعلقة بالشأن الفلسطيني في برنامج "حصاد اليوم" خالل فترتين زمنيتين األولى فترة

االنتخابات التشريعية في فلسطين عام 4111م ،والثانية فترة سيطرة حماس على قطاع غزة عام

4117م ،حيث بلغ عدد الدقائق التي تم تحليلها ( 811دقيقة) ،وتوصل الباحث إلى أن الجزيرة
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طر متنوعة في تغطية الصراع بين فتح وحماس ،مع بعض التحيز لحماس في الفترة التي
استخدمت أ ا
تلت سيطرتها على غزة.

 .7دراسة (سميح محسن :)5112 ،سعت الدراسة لمعرفة دور اإلعالم الحزبي في تأجيج الصراع الداخلي،
وتناولت وكالة وفا ممثلة لحركة فتح ،والمركز الفلسطيني لإلعالم ممثال لحركة حماس ،واعتمدت الدراسة
على المنهج الوصفي ،واستخدم استمارة تحليل المضمون؛ للوقوف على القضايا المهمة ،وتحليل عينة

من الموقعين ،واختار الباحث شهر مارس  4118عينة للدراسة وهو الشهر التاسع لسيطرة حماس على
قطاع غزة بالقوة العسكرية ،وتوصلت الدراسة إلى أن المنبرين سجال مخالفات للمعايير الدولية لحقوق

اإلنسان المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والقانون األساسي للمطبوعات والنشر رغم إعالنهما استقالليتهما،
حيث تحول كل منهما لمنبر هجوم على اآلخر ،وأن الخطاب اإلعالمي لكل منهما تضمن مصطلحات

خاصة لتعريف اآلخر ،تضمنتها األخبار والتقارير والتحليالت؛ بهدف تحقير اآلخر وبث الكراهية ضده

في إطار انعدام مفاهيم القيم والتسامح.

ثانياً :الدراسات التي تتعلق بالسياسة الخارجية القطرية:
 .1دراسة (تيسير الحساينة :)5143 ،حاول الباحث في دراسته الكشف عن أبرز مواقف دول مجلس
التعاون الخليجي تجاه القضية الفلسطينية ،والتعرف على محددات السياسة الخارجية القطرية تجاه

القضية الفلسطينية ،مع توضيح موقفها من صعود حركة حماس للسلطة ،والكشف عن توجهات السياسة
الخارجية القطرية اتجاه االنقسام الفلسطيني ،ومساهمتها في إنجاز المصالحة ،مستعرضا مواقف قطر

التاريخية إزاء القضية الفلسطينية ،واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لوصف وتفسير موقف قطر،
ومنهج اتخاذ القرار لدراسة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على القرار السياسي القطري ،والمنهج

التاريخي لدراسة األحداث في سياقها التاريخي ،وتوصلت الدراسة إلى أن الموقف القطري قبل عام

 4111تبنى خطاباً سياسياً داعماً للحقوق الفلسطينية وتأييد بعض الق اررات الصادرة عن األمم المتحدة،

وأن قطر مشجعة لالنقسام الفلسطيني من خالل تمويلها لحكومة حماس بعد انتخابات المجلس التشريعي
 4111على حساب السلطة الوطنية المعترف بها دولياً.

 .4دراسة (محمود الرنتيسي :)5143 ،هدفت الدراسة إلى التعرف على مقومات السياسة الخارجية القطرية،
والوقوف على مرتكزاتها وأهدافها وأدواتها وأهم سماتها ،في ظل بروز الدور القطري تجاه الربيع العربي
والقضية الفلسطينية ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتحليل وجمع البيانات ،مستعينة بالمنهج

المقارن للمقارنة بين فترات زمنية للسياسة القطرية الخارجية ومتبعة لتحليل المضمون؛ للوقوف على
القضايا المهمة ،وتحليل عينة من الخطابات والتصريحات القطرية ،وتوصلت إلى أن السياسة القطرية
مرتكزة على إستراتيجيات سياسية مختلفة ،كحسن الجوار والتحالفات اإلقليمية والدولية واستراتيجية تكوين

السمة الوطنية ،وأن قطر نجحت في استثمار فرصة مرحلة الربيع العربي ،وغياب الدول الكبرى في

المنطقة؛ لتعزز مكانتها ودورها السياسي واالقتصادي في المنطقة.
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 .3دراسة ) :)Steinberg,Guido,2012هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور القطري في الربيع
العربي خاصة فيما يتعلق بسوريا حيث توصلت الدراسة إلى أن قطر عملت وتعمل جاهدة من أجل تبني
دور رائد في العالم العربي ،وقامت قطر بالتعديل من سياستها الخارجية في أعقاب الربيع العربي ،كما
توصلت الدراسة إلى أن سياسة قطر تجاه سوريا قد تؤدي إلى زعزعة استقرار عمل قطر في الموازنة
التقليدية بين الواليات المتحدة وحلفائها من جهة ،وايران وحلفائها من جهة أخرى.

 .2دراسة ( :)Blanchard, 2012قدمت الدراسة الصادرة عن مركز أبحاث الكونجرس تعريفا عاما
وحديثا عن دولة قطر ،حيث تناولت الدراسة التعريف بدولة قطر وسياستها الخارجية تجاه عدة أطراف

وقضايا مثل طالبان وحماس ودارفور ومجموعات ليبية وسورية تجاه الوضع في لبنان ،ثم تناولت

االقتصاد القطري من حيث النفط والغاز ،ثم تحدثت عن طبيعة العالقات األمريكية القطرية ،ومواقهما

تجاه عدة قضايا ،ولم تغفل الدراسة الحديث عن الدور اإلعالمي لقطر وقناة الجزيرة على وجه
الخصوص في التأثير في مسرح العالقات الدولية.

 .2دراسة ( :)Ulrichse k. Coates 2011هدفت الدراسة إلى التعرف على األسباب التي جعلت قطر
تسير بمسار مختلف عن عدد كبير من بلدان العالم العربي في اآلونة األخيرة ،وكذلك التعرف على دور

قطر في األوقات الحرجة للربيع العربي ،وكيف من الممكن أن تستفيد قطر من مساندتها للثورات في
دور قياديا في مجالي التعاون في عدد من ملفات
بلدان أخرى ،وتخلص الدراسة إلى أن قطر مارست ا
الربيع العربي في اليمن وليبيا ،وفي الحديث عن الداخل القطري فإن قطر من المستبعد أن يحدث بها

اضطرابات في المستقبل المنظور؛ لكنها في موقف حساس خاصة بعد تدخلها في البحرين.

 .1دراسة (خليفة بن بدر آل ثاني :)5144 ،هدفت الدراسة إلى التعرف على السياسة الخارجية القطرية
خالل الفترة من عام  4111إلى عام  4101من خالل فهم آليات صنع القرار في السياسة الخارجية

الق طرية والمتغيرات الداخلية والخليجية ،واعتمدت الدراسة على توظيف منهج صنع القرار في النظم
السياسية ،وتوصلت إلى أن قطر منذ استقاللها لها أهداف واضحة على مختلف األصعدة والساحات؛ لما

تميزت به من ُبعد نظر ومواكبة لمستجدات األحداث والمتغيرات السياسية ،وتبلور هذا بشكل واضح منذ
تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم.

 .7دراسة (ماجد خضير )5144،وتناولت السلوك السياسي لدولة قطر في إطار مقوماتها الخارجية حيث

هدفت الدراسة للبحث في الدور القطري المتنامي في الساحة العربية ،وازدياد فاعلية سياستها الخارجية
رغم محدودية مكانتها الجيوبولتيكية ،وانطلقت الدراسة من فرضية أن تزايد الحضور القطري في

المحيطين اإلقليمي والدولي نابع من رغبة قطرية لبناء ذاتها ،وايجاد سياسة خارجية فاعلة ومستقلة،
وبعيدة عن الدوران في فلك المحاور اإلقليمية في المنطقة ،وتوصلت الدراسة إلى أن السياسة الخارجية

القطرية استطاعت أن تطور مسألة حجمها الجغرافي من خالل دورها النشط في القضايا العربية

واإلقليمية.
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 .8دراسة (حاتم قنديل :)5144 ،تناولت الدراسة دور السياسة الخارجية القطرية تجاه الصراع العربي
اإلسرائيلي ،وهدفت لبيان المتغيرات والعوامل المؤثرة واالتجاهات المستقبلية للسياسة الخارجية القطرية
تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي في إطار محاوالتها أن يكون لها دور إقليمي ،ينافس القوى اإلقليمية
الكبرى في المنطقة ،ومدى اعتبار القضية الفلسطينية في إطار طموحاتها فرصة تاريخية فيها ،لو أتيح

للنظام القطري امتالك زمام المبادرة واحداث اختراق يترجم طموحها السياسي المتدرج ،واعتمد الباحث

على منهج اقتراب الدور ،الذي نشأ وتطور في إطار علم االجتماع الغربي حيث يميز هذا االقتراب بين

عدة مستويات متكاملة تحليالً ،وتوصلت الدراسة إلى أن قطر تعلن دوما مساندتها للقضايا العربية على
المستوى الرسمي ،خاصة قضية الصراع العربي اإلسرائيلي وفي القلب منه القضية الفلسطينية.

 .9دراسة (أثير عبد الواحد ،)5141 ،هدفت الدراسة الكشف عن دور السياسة الخارجية القطرية في ظل
األزمات العربية واإلقليمية ،واعتمدت على منهج التحليل السياسي لمعطيات واقع السياسة الخارجية
القطرية ،في إطار عالقاتها اإلقليمية والدولية ،واستخدمت الدراسة منهج تحليل مضمون الخطاب

السياسي لقيادتها ،وانصبت على توضيح العوامل الدافعة لتبني سياسة خارجية مستقلة خارج االنتماء
الخليجي والعربي ،ومن ثم تناولت الوساطة والمبادرات القطرية في عدد من األزمات اإلقليمية والعربية،
على الرغم من أنه ليس هناك مشكلة أو أزمة في المنطقة إال والدبلوماسية القطرية حاضرة فيها،
وتوصلت الدراسة إلى أن أيه دولة في العالم؛ سواء أكانت في الماضي أو الحاضر ،تسعى وفي محيط

عالقتها الدولية لكي تكون سياستها الخارجية مجسدة لقوتها البشرية واالقتصادية والعسكرية ،وامكانية
تفاعلها بشكل مؤثر في المحيط اإلقليمي بما يحافظ على مصالحها الوطنية وسيادتها اإلقليمية ،على

اعتبار أن السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية ،وتعبر عن فلسفة من يقود السلطة ،وامكانية
تعويض الجغرافيا بالمال والحنكة السياسية في إدارة اللعبة الدبلوماسية للمحافظة على الدولة ونظامها

السياسي من القوى اإلقليمي المنافسة والمهيمنة على المنطقة.

 تحليل الدراسات السابقة وموقع الدراسة منها:

 جوانب االختالف :تناولت الدراسة الحالية المعالجة الصحفية للخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام
الفلسطيني ،وهي دراسة جديدة لم يسبق دراستها ،حيث اختلفت عينة الدراسة ومجتمعها والحدود الزمانية
والمكانية ،والتي تحددت في الصحف اليومية الفلسطينية ومنها صحيفة فلسطين الصادرة في قطاع غزة

وصحف ية الحياة الجديدة الصادرة في الضفة الغربية المحتلة ،وصحيفة القدس الصادرة في القدس المحتلة
والتي تخصصت عناوينها كهدف لتحليل السياسة القطرية إزاء االنقسام الفلسطيني.

 حدود االستفادة من الدراسات السابقة:

 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة من الناحية العلمية والنظرية ،حيث اطلع الباحث علىالدراسات السابقة ،واستفاد من المناهج المستخدمة ،وفئات تحليل المضمون ،وطرق المعالجة والتحليل.
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 توفر لدى الباحث معلومات وبيانات كثيرة من خالل ما تناولته الدراسات السابقة عن قضية االنقسامالفلسطيني ،في ظل ندرة المراجع التي تتحدث عن االنقسام الفلسطيني ،وطرق معالجة وتحليل الخطابات
اإلعالمية الخاصة به.

 توفر لدى الباحث المعلومات الوفيرة عن الدور القطري تجاه القضية الفلسطينية ،ومحددات هذا الخطابفي ضوء ما توصلت إليه الدراسات السابقة.

مما سبق يتضح من خالل المسح الميداني والمكتبي أن موضوع الدراسة قيد البحث جيد – حسب علم
الباحث – ولم يسبق لباحث أن تناوله للكشف عن معالجة الصحف الفلسطينية للخطاب السياسي القطري
تجاه االنقسام الفلسطيني.

 االستدالل على مشكلة الدراسة:
الحظ الباحث من خالل عمله في المجال اإلعالمي وجود تباين في معالجة الصحف الفلسطينية للدور

القطري تجاه االنقسام ،في ظل مالحظته اهتمام الباحثين بالمادة اإلخبارية المقدمة من الصحف الفلسطينية

حول الخطاب السياسي الخارجي إ ازء القضايا الوطنية الفلسطينية ومن ضمنها االنقسام ،وادراكا من الباحث
ألهمية الموضوع ورغبة منه وضعه موضع الدراسة والبحث؛ فقد اتجه الباحث لتناول وتحليل مضمون ما

تقدمه صحف الدراسة (القدس– الحياة الجديدة – فلسطين  -األيام) من معالجة صحفية للخطاب السياسي
القطري إزاء االنقسام الفلسطيني؛ كونها تشتمل في موضوعاتها اإلخبارية على تغطية قضية االنقسام
والمواقف الدولية إزاءه.

ومن خالل الدراسة االستكشافية التي أجراها الباحث على الصحف الفلسطينية لغرض الدراسة ،والمسح
الشامل للمواد الصحفية التي أوردتها الصحف خالل فترة الدراسة االستكشافية المحددة من (0حتى

 )4104/01/30حيث تخلل هذه الفترة زيارة أمير قطر حمد بن جاسم وزوجته موزة في

تاريخ 4104/01/43م كمبرر لتحديد فترة الدراسة االستكشافية للصحف اليومية الصادرة في االراضي

الفلسطينية( ،الحياة الجديدة – فلسطين – القدس -األيام) وحصل الباحث على بيانات لعدد من المواد
الصحفية المنشورة بكافة األشكال الصحفية في صحف الدراسة خالل تلك الفترة كما يلي:
جدول رقم ()4

يوضح نتائج الدراسة االستكشافية
الصحف
عدد الموضوعات في الفترة االستكشافية
النسبة اإلجمالية من مجموع مواد باقي الصحف
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الحياة
27
%1.01

فلسطين
117
%4601

األيام
 45
%11

القدس
 61
%2404

حيث رصد الباحث كافة عناوين الموضوعات وكافة المضامين ألي جزء من موضوع وقضايا الدراسة
والتي تشير إلى الخطاب السياسي القطري تجاه القضية الفلسطينية والتي تنحصر في االنقسام وحصره في

الجدول السابق مع عدم التركيز على األشكال الصحفية والقوالب الفنية ووسائل اإلبراز.

وأشارت نتائج الدراسة االستكشافية الموضحة في الجدول إلى تباين في حجم تغطية موضوعات هذه
الدراسة من صحيفة ألخرى بشكل جدير باالهتمام والبحث والتحليل كمؤشر له دالالت بحثية ،حيث أوضحت
الدراسة االستكشافية أن صحيفة فلسطين الصادرة في غزة تصدرت الصحافة الفلسطينية اليومية بأعلى نسبة

رصد للمواد المنشورة والتي بلغ عددها ( )007موضوع بنسبة ( )%21.8من مجموع ما تم نشره في

الصحف التي شملتها الدراسة ،تالها في ذلك صحيفة القدس الصادرة في القدس المحتلة بعدد( )10موضوع

ونسبة ( )%12.2من الصحف ،أما صحيفتا األيام والحياة الجديدة الصادرة من الضفة الغربية المحتلة

فحصلت على أقل النسب في مجموع ما نشرته كالهما عن قضية الدراسة بنسبة ( )%08لأليام وعدد

موضوعات ( )22تبعها الحياة الجديدة بنسبة ( )%01.8وعدد موضوعات (.)47

أما في تحليل بعض الموضوعات التي نشرت في صحف الدراسة االستكشافية ،فقد نشرت صحيفة
أخبار وموضوعات ارتبطت بالموقف القطري المتضامن مع غزة ،وحصرت كافة أشكال التضامن
ا
فلسطين
في إطار زيارة أمير قطر وزوجته ،ونشرت كذلك الموقف الرسمي في غزة الذي اعتبر الزيارة تضامنية مع
قطاع غزة المحاصر كنتيجة لالنقسام وداعمة لصمود أهالي غزة وحكومتها ،باإلضافة لرصد موضوعات

أخرى ارتبطت باالتفاقيات االقتصادية ،والمشاريع الخيرية القطرية في غزة ،أما عن صحيفة القدس فقد
تناولت موضوعات بشكل خبري لتغطية الزيارة وفعالياتها في غزة ومراسم االستقبال ،إضافة لنشرها ردود فعل

ومقاالت تعبر عن مؤسسة الرئاسة والفصائل المعارضة للزيارة ،وتخوفاتها من مساهمة الزيارة في تكريس

االنقسام الفلسطيني ،ومطالبات الرئاسة من أمير قطر بتعزيز المصالحة ،أما صحيفتا الحياة الجديدة واأليام

فاهتمت كلتاهما بنشر موضوعات خبرية لتغطية الزيارة ،وبعض المقاالت التي تميل للرفض والمطالبة بزيارة
مماثلة للضفة الغربية المحتلة ،وتغطية مهاتفة الرئيس أبو مازن ألمير قطر ،والمطالبة بتكريس المصالحة

ونبذ االنقسام ،وركزت صحف األيام والحياة والقدس على برتوكول دولة حماس ،وبعض األقالم المتخوفة من
تكريس االنقسام بفعل الزيارة ،باإلضافة إلى رصد القوى الرافضة للزيارة ،والمتمثلة في أمريكا واسرائيل،
ونشرت صحيفة األيام ألبوم صور لالستقبال الجماهيري للوفد الزائر في غزة.

وبناء على ما سبق يرى الباحث أن هناك مشكلة جديرة بالبحث والد ارسة؛ لمعرفة طبيعة معالجة
الصحف الفلسطينية اليومية للخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام الفلسطيني.
 مشكلة الدراسة:
من خالل نتائج الدراسة االستكشافية ،واالطالع على الدراسات السابقة؛ فإن مشكلة الدراسة تتحدد في

الرصد والتحليل والكشف عن طبيعة معالجة الصحف اليومية الفلسطينية للخطاب السياسي القطري تجاه
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االنقسام الفلسطيني ،والتعرف على أساليبها ومصادرها واتجاهاتها والفنون المستخدمة في الموضوعات قيد
الدراسة.
 أهمية الدراسة :تكمن أهمية هذه الدراسة في ندرة الدراسات والبحوث التي تناولت الخطاب السياسي
القطري تجاه االنقسام الفلسطيني ،وما لهذه القضية من أهمية تجعل منها جديرة بالبحث العلمي ،ويمكن

الوقوف على هذه األهمية على النحو التالي:

 .0إن هذه الدراسة ستركز على معالجة الصحف الفلسطينية للسياسات الخارجية ،وموقفها من االنقسام
الفلسطيني ،والتي تفيد القائمين على الصحف بتصويب مسارهم ،وتقديم خطاب موضوعي يعزز الجهود
نحو تحقيق المصالحة ،ويضع القائمين باالتصال أمام مسئولياتهم االجتماعية والمهنية.

منتجا إعالميا ،يأتي في إطار بنية اجتماعية محددة
 .4أهمية المعالجة الصحفية للخطاب السياسي ،كونها ً
إلى جانب كونها شكال من أشكال التواصل الفعالة في المجتمع ،له قدرته على التأثير واعادة تشكيل
الوعي.

 .3تفيد هذه الدراسة صناع القرار الفلسطيني في تعامالتهم مع دولة قطر ،وفهم محددات سياستها الخارجية
تجاه االنقسام كقضية فلسطينية محورية.

 .2إن قضية االنقسام الفلسطيني ال تزال حية يتفاعل معها المجتمع الفلسطيني وتحظـى باهتمـامهم ،ويعلقون
آماالً كبيرة على إنهائها ،والبعد عن المناكفات السياسية واإلعالميـة ،والتفـرغ لمواجهة االحتالل.

 .2تساهم دراسة الخطاب القطري تجاه االنقسام في الوقوف على الجوانب األيديولوجية والسياسية التي تنطلق
منها صحف الدراسة في تناوها.

 .1قلة الدراسات الصحفية التي حللت الخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام الفلسطيني ،حيث تضيف هذه

الدراسة للمكتبة العربية وللباحث الفلسطيني تحليال جديداً للخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام

الفلسطيني.

 أهداف الدراسة :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من األهداف قسمها الباحث إلى قسمين:
 أوال :أهداف تتعلق بفئة مضمون المادة الصحفية:

 .0التعرف على مدى اهتمام صحف الدراسة بالتغطية الصحفية للخطاب القطري تجاه االنقسام الفلسطيني.
 .4رصد وتحليل تطور الخطاب السياسي القطري إزاء القضية الفلسطينية ،ومعرفة محددات خطابها السياسي
تجاه قضية االنقسام.

 .3رصد أبرز القضايا التي تناولتها صحف الدراسة في تناول الخطاب القطري تجاه االنقسام الفلسطيني.
 .2معرفة األساليب التي استخدمتها الصحف اليومية الفلسطينية لعرض القضية البحثية.
 .2معرفة توجه الصحف الفلسطينية نحو السياسة الخارجية القطرية تجاه االنقسام.

 .1رصد الفعاليات التي تناولتها الصحف وقامت بها دولة قطر؛ إلنهاء االنقسام أو التخفيف من تداعياته.
 .7رصد القوى الفاعلة وأدوارها المتعلقة بخطاب قطر السياسي تجاه االنقسام.

 .8التعرف على مصادر األخبار التي اعتمدت عليها صحف الدراسة في معالجة موضوع الدراسة.
9

 ثانياً :أهداف تتعلق بفئات الشكل:

 .0التعرف على المساحة التي أفرزتها صحف الدراسة لمعالجة خطاب دولة قطر تجاه االنقسام
 .4رصد الفنون الصحفية التي استخدمتها صحف الدراسة في طرح قضية الدراسة.

 .3التعرف على عناصر اإلبراز التيبوغرافية المرافقة للموضوعات التي استخدمتها الصحف في معالجة
موضع الدراسة البحثية.

 .2معرفة موقع الموضوعات التي وردت عن االنقسام والسياسة القطرية إزاءه في صحف الدراسة
 تساؤالت الدراسة:
في إطار مشكلة الدراسة واعتماداً على الدراسة االستكشافية لعينة من الصحف الفلسطينية اليومية

تبلور التساؤل الرئيس ،كيف تناولت الصحف الفلسطينية الخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام

الفلسطيني؟

من خالل هذا التساؤل انبثق مجموعة من التساؤالت كما يلي:
 أوال :تساؤالت تتعلق بفئة مضمون المادة الصحفية:

 .0ما مدى اهتمام صحف الدراسة بالتغطية الصحفية للخطاب القطري تجاه االنقسام الفلسطيني؟
 .4ما هي محددات الخطاب السياسي القطري تجاه القضية الفلسطينية وخاصة قضية االنقسام؟

 .3ما نوع القضايا التي تناولتها صحف الدراسة في معالجتها للخطاب القطري تجاه االنقسام الفلسطيني؟
 .2ما األساليب التي استخدمتها الصحف الفلسطينية واعتمدت عليها في عرض قضية الدراسة؟

 .2ما توجه الصحف الفلسطينية في تناولها للموضوعات نحو السياسة الخارجية القطرية تجاه االنقسام؟

 .1ما هي الفعاليات التي تناولتها الصحف وقامت بها دولة قطر إلنهاء االنقسام أو التخفيف من تداعياته؟
 .7كيف تناولت صحف الدراسة القوى الفاعلة المتعلقة بخطاب قطر تجاه االنقسام؟

 .8ما المصادر التي اعتمدت عليها الصحف الفلسطينية في تغطية موضوع الدراسة؟

 ثانياً :تساؤالت تتعلق بفئات الشكل:

 .0ما المساحة التي أفرزتها صحف الدراسة لمعالجة موضوع الدراسة؟

 .4ما الفنون الصحفية التي استخدمتها صحف الدراسة في طرح قضية الدراسة؟
 .3ما عناصر اإلبراز الطبوغرافية المرافقة للموضوعات والمستخدمة في إبراز قضية الدراسة؟

 .2ما موقع الموضوعات التي وردت عن االنقسام والسياسة القطرية إزاءه في صحف الدراسة؟

 المعايير التي دفعت الطالب الختيار المشكلة:

 .0تعتبر الدراسة من وجهة نظر الباحث جديدة ولم يسبق لباحث أن تناولها ،وذلك من خالل اطالع الباحث
على الدراسات السابقة ،والتراث العلمي المتعلق بالموضوع.

 .4إمكانية تنفيذ الدراسة من حيث توفر المعلومات والبيانات والعينة والمراجع الالزمة إلجراء الدراسة.
 .3اتصال مشكلة الدراسة بقضية وطنية تهم المجتمع الفلسطيني ،وقناعة الباحث بضرورة إنهاء االنقسام.
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 .2توعية المواطن الفلسطيني بالدور الذي تقوم به الدول العربية تجاه االنقسام وخاصة دولة قطر.
 .2استحواذ موضوع الدراسة على اهتمام الباحث؛ نظ ار لحداثته في حقل الدراسات اإلعالمية.
 نوع الدراسة ومنهجها:
 نوع الدراسة:
تدخل هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية ،والتي تصف وتفسر وتحلل خصائص مجموعة العينة
وتدرس عناصر الظاهرة والحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف ،أو حدث معين بهدف الحصول

على معلومات كافية ،وتفسير عدد مرات حدوث هذه الظاهرة ومدى ارتباطها بمجموعة الظواهر األخرى
(حسين ،4111 ،ص ،)030التي تؤدي بدورها لتحديد خصائص وشكل ومضمون المعالجة الصحفية للخطاب
السياسي القطري تجاه االنقسام الفلسطيني ،وتقييم المعالجة في صحف الدراسة؛ ولذلك ال يقف هذا النوع من
البحوث عند جمع البيانات ،بل يمتد لوصفها وتحليلها واستخالص النتائج التي تؤدي إلصدار األحكام بشأن
معالجة صحف الدراسة لموضوع الدراسة ،والحصول على معلومات وافية ودقيقة دون الدخول في أسبابها أو

التحكم

فيها .

 منهج الدراسة:
اعتمد الباحث منهج الدراسات المسحية من أجل الحصول على المعلومات والبيانات واألوصاف عن
طبيعة الظاهرة ،باعتباره جهدا علمياً منظما ،ومن أجل االستبصار بجوانب الموقف (حسين ،4111 ،ص،)027
أسلوبا للبحث العلمي
وفي إطار هذا المنهج استخدم الباحث أسلوب تحليل المضمون الذي يعتبر أداة أو
ً
يهدف إلى تقديم الوصف الموضوعي المنظم الكمي للمحتوى الظاهري وشكل الخطاب السياسي(عبد العزيز،

 ،4104ص )312والكشف عن الحقيقة من وراء الخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام الفلسطيني في

صحف الدراسة ،من خالل تحليل األخبار واألفكار والشخصيات والسلوك الذي يمكن حسابه كماً من خالل
عناصر الرسالة وأجزائها المختلفة .

 أدوات الدراسة:
تعتمد الدراسة على استمارة تحليل المضمون لجمع البيانات ورسم معدالت تكرار الظواهر في المواد
التي يحلل محتواها ،لكي تستخدم في وصف هذا المضمون وتصنيفه بموضوعية وشمولية؛ مما يتيح إمكانية
التحليل والحصول على نتائج بأسلوب سهل وبسيط (الدلو ،0991 ،ص )2وذلك من خالل تصنيف المادة تحت

فئات معينة وفق معايير محددة ،بما يكشف خصائصها من حيث المضمون والشكل ،وترتبط هذه الفئات

ارتباطاً مباش اًر بالمشكلة البحثية ،بما يضمن أن تجيب نتائج تحليل المضمون عن تساؤالت الدراسة المطروحة
(عبد العزيز ،4104 ،ص.)427

وتشتمل على الفئات التالية :القضايا ،والفعاليات ،والقوى الفاعلة ،واالتجاه ،والحلول ،والمصدر ،وفئة

الشكل وتنقسم إلى فئات :الفنون الصحفية والموقع ،والمساحة ،والعناصر التيبوغرافية.
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 مجتمع الدراسة :ويشتمل مجتمع الدراسة على مختلف الموضوعات والقضايا المنشورة عن الخطاب
السياسي القطري تجاه االنقسام الفلسطيني في الصحف الفلسطينية اليومية التالية:
 .0صحيفة القدس :صحيفة يومية سياسية تأسست عام 0920م ،وصدرت بتاريخ  8نوفمبر0918م ،وصاحب
االمتياز فيها ومحررها المسؤول محمود أبو الزلف ،ومديرها العام مروان أبو الزلف ورئيس التحرير وليد أبو

الزلف ،وتصدر من مقرها الرئيس في مدينة القدس.

 .4صحيفة الحياة الجديدة :صحيفة يومية سياسية تصدر عن السلطة الفلسطينية ،وصدر العدد األول منها
بتاريخ 09أغسطس0992م ،حيث كانت صحيفة أسبوعية ثم تحولت إلى يومية تصدر في مدينة رام اهلل

بموجب قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام 0992م ،وال تخضع للرقابة العسكرية اإلسرائيلية ،ويتراوح

عدد صفحاتها  34-41صفحة من القطع العادي ،أسسها نبيل عمر وحافظ البرغوثي ،ورئيس مجلس اإلدارة
يحيى خلف ،ومديرها العام ماجد الريماوي ورئيس تحريرها محمود أبو الهيجا (موقع صحيفة الحياة)4102،

 .3صحيفة فلسطين :صحيفة يومية سياسية تصدر في قطاع غزة عن شركة الوسط لإلعالم والنشر ،حصلت
على ترخيص من و ازرة اإلعالم بتاريخ  01سبتمبر  ،4111وصدر العدد األول منها بتاريخ 3مايو 4117م،
ويبلغ عدد صفحاتها  34صفحة ،ويرأس مجلس إدارتها الدكتور أحمد الساعاتي.

 .2صحيفة األيام :صحيفة يومية سياسية تصدر عن مؤسسة األيام للصحافة والطبعة والنشر والتوزيع في رام
اهلل ،وصدر العدد األول منها في 42ديسمبر0992م.

 عينة الدراسة :مجموعة الموضوعات التي تناولت قضية الخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام
الفلسطيني في صحف الدراسة (القدس-الحياة الجديدة-فلسطين).

 حدود الدراسة:

 أوالً :الحد الموضوعي :بناء على نتائج الدراسة االستكشافية ومسح الصحف الفلسطينية اليومية فيما يتعلق
بتغطية قضية السياسة الخارجية القطرية تجاه االنقسام الفلسطيني كان حد الدراسة الموضوعي كما يلي:

 الصحف اليومية الفلسطينية التي تم اختيارها :اطلع الباحث على الصحف اليومية الفلسطينية التي عالجتالخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام الفلسطيني وهي (الحياة الجديدة – فلسطين – القدس – األيام)
واختار منها ثالث صحف وهي (القدس -فلسطين – الحياة الجديدة) وذلك لألسباب التالية:

 .0صحيفة فلسطين:

كبير بمعالجة الخطاب السياسي
اهتماما ًا
 أثبتت الدراسة االستطالعية التي أجراها الباحث ،أن الصحيفة توليً
القطري تجاه االنقسام ،بالمقارنة مع باقي الصحف الفلسطينية ،وحصلت على أعلى نسبة شكالً ومضموناً.

 تمتلك صحفية فلسطين جمهو اًر واسعاً وهي صحيفة إخبارية موجهة لقطاع كبير من المجتمع الفلسطيني،مميز عن غيرها من الصحف بوجودها في قطاع غزة الذي يتعرض لمجموعة من تبعات
طابعا ًا
وتكتسب
ً
االنقسام الفلسطيني بأشكاله المختلفة كالحصار ،حيث تصدر في – غزة -موقع الحدث.

 حسب الدراسة االستكشافية تبين أن صحيفة فلسطين هي صحيفة موالية لحكومة غزة التي تمثلها حركةحماس ومعبرة عن سياستها.
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 .4صحيفة القدس:
 من خالل الدراسة االستكشافية تبين أن صحيفة القدس تبدي اهتماماً واضحاً في معالجة الخطاب السياسيالقطري تجاه االنقسام الفلسطيني ،حيث جاءت في المرتبة الثانية بعد صحيفة فلسطين.

 تصدر صحيفة القدس من القدس المحتلة ،وهي بذلك تعبر عن توجه جمهور عريض من الفلسطينيين فيالمدينة المقدسة بشكل أقرب إلى الموضوعية.

 من خالل الدراسة االستكشافية تبين أن صحيفة القدس ال تمثل أي فصيل فلسطيني ،حيث تصدر عن شركةذات امتياز لشخصيات ،وبذلك تميل للحياد.

 .3صحيفة الحياة:

 -تعتبر ذات انتشار كبير حيث يهتم بأخبارها قطاع كبير من الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

 لم تهتم صحيفة الحياة الجديدة بشكل كبير بمعالجة الخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام الفلسطيني،وكانت في المرتبة الرابعة في صحف الدراسة.

 تبين من خالل الدراسة االستطالعية أنها صحيفة ناطقة باسم السلطة الفلسطينية في رام اهلل وعلى النقيضلصحيفة فلسطين الموالية لحكومة حماس في غزة.

 ثانياً :الحد الزماني :نظ ار التساع الفترة الزمنية على مرور االنقسام الفلسطيني ،اختار الباحث عينة عمدية
تشمل أحداث تتعلق بالخطاب القطري تجاه االنقسام الفلسطيني في صحف الدراسة ،وذلك في الفترة الزمنية

الواقعة بين  0فبراير 4104م وحتى  42مارس 4102م ،بمجموع خمسة أعداد لكل صحيفة على حدة في
كل حدث ،واختار الباحث األعداد من كل صحيفة بطريقة العينة العشوائية المنتظمة منذ فترة وقوع الحدث
وحتى انتهائه بموجب ( )12عدداً للصحيفة الواحدة بمجموع  092عددا لصحف الدراسة الثالث.
وتشمل أبرز محطات ومفاصل الخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام الفلسطيني:

 .0التوقيع على اتفاق الدوحة للمصالحة الفلسطينية بتاريخ  1فبراير 4104م.

 .4زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته إلى قطاع غزة في  43أكتوبر 4104م.

 .3اجتماع اللجنة الو ازرية برئاسة قطر في (يونيو – يوليو – سبتمبر4104/م) في رئاسة قطر للقمة العربية.
 .2دعوة قطر للقمة العربية الطارئة إلنهاء الحرب على قطاع غزة في 02نوفمبر4104م.
 .2قطر في رئاسة القمة العربية التي انعقدت في الدوحة مارس 4103م
 .1تشكيل حكومة الوفاق ودور قطر يونيو 4103م.

 .7الوفد الوزاري العربي برئاسة وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في الدوحة مايو 4103م.
 .8خطاب األمير تميم بن حمد في استالم الحكم عن والده يونيو 4103م.

 .9دور قطر في قمة الكويت وخطاب تسليم دولة الكويت 42مارس4102م.

 .01اتفاق الشاطئ بين حركتي حماس وفتح في غزة ودور قطر في ذلك أبريل .4102
 .00لقاء الرئيس محمود عباس وخالد مشعل برعاية قطرية في الدوحة مايو .4102
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 ثالثاً :الحد المكاني :وتشمل جميع المقاالت واألخبار والفنون الصحفية المختلفة التي تخص الخطاب
السياسي القطري تجاه االنقسام الفلسطيني في صحف الدراسة الثالث.

 وحدة القياس :تم اختيار الموضوع كوحدة للتحليل ،يتم عليها العدد والقياس وفقا ألعراف التحليل وما
تتطلبه طبيعة الدراسة (العبد ،وعزمي ،0993،ص.)401

 أسلوب العد والقياس :هو نظام التسجيل الكمي المنتظم لوحدات المحتوى ،وفئاته ،ومتغيراته ،يمكن من
خالل إعادة بناء المحتوى في شكل أرقام تساعد على الوصول لنتائج كمية تساهم في تفسير وتحقيق
أهداف الدراسة (عبد الحميد ،0983،ص.)080

 إجراء الصدق والثبات:

أوال :إجراءات الصدق :قام الباحث بعرض استمارة تحليل المضمون على عدد من المحكمين*؛ لمعرفة

مدى مالءمتها لتحقيق أهداف الدراسة ،وبعد األخذ بآرائهم عدلت االستمارة ،وتم تطبيقها على تحليل المحتوى
على الصحف الثالث في الفترة المحددة.

ثانياً :إجراءات الثبات :يعبر اختبار الثبات عن ثبات أداة جمع المعلومات للتأكد من درجة االتساق

العالية لها ،بما يتي ح قياس ما تقيسه من ظواهر بدرجة عالية من الدقة ،والحصول على نتائج متطابقة أو
اء من نفس المبحوثين أو من مبحوثين
متشابهة إذا تكرر استخدامها أكثر من مرة في جمع المعلومات سو ً
آخرين ،أو أجراها الباحث نفسه أو باحثون آخرون (حسين ،4111،ص.)301-319

واستخدم الباحث إعادة االختبار للتأكد من مدى صحة النتائج وثباتها وبلغ مجموع العينة التي خضعت

للتحليل ( )40وتمثل ما نسبته ( )%00عدد بواقع ( )7أعداد من صحف القدس ،الحياة ،فلسطين ،من مجموع
أعداد الدراسة البالغ ( ،)092والجدول التالي يوضح األعداد:

جدول رقم ()5

يوضح العينة العشوائية في دراسة الثبات
اليوم

والتاريخ

االحد 
الثالثاء 
السبت 
الثالثاء 
االثنين 
االربعاء 
الخميس 

 0500-50-50
 0500-05-08
 0500-00-01
 0508-58-04
 0506-54-50
 0506-56-08
 0506-50-51

صحيفة القدس
 00001
 00001
 00005
 00441
 04550
 04500
 04515

أعداد صحف الدراسة
صحيفة الحياة
 0185
 4551
 4005
 4061
 4415
 4485
 4460

صحيفة فلسطين
 0455
 0500
 0510
 0050
 0001
 0611
 0058

وبعد االنتهاء من االختبار قام الباحث بمقارنة نتائجه مع نتائج الدراسة التحليلية وكانت على النحو التالي:
*

د.مخيمرأبوسعدة،أستاذالعلومالسياسيةالمشارك،ورئيسقسمالعلومالسياسية،جامعةاألزهر–غزة .
د.ناجيشراب،أستاذالعلومالسياسيةفيجامعةاألزهر-غزة .
د.زهيرعابد،أستاذاالعالمالمشاركوعميدكليةاالعالمفيجامعةاألقصى–غزة 
د.ماجدتربان،أستاذاإلعالمالمشاركفيجامعةاألقصى–غزة 
د.طلعتعيسى،أستاذاالعالمالمساعدورئيسقسمالصحافةفيالجامعةاإلسالمية–غزة .
د.أمينوافي،أستاذاإلعالمالمساعدفيالجامعةاإلسالمية–غزة .
د.أيمنأبونقيرة،أستاذاإلعالمالمساعدفيالجامعةاإلسالمية–غزة
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 .4صحيفة القدس:
أ .القضايا :بلغ عدد القضايا ( )39قضية ،جرى توزيعها كالتالي ،بلغت تك اررات المصالحة المجتمعية ()02
قضية الحصار ( )8قضايا مساعدات ( )1قضايا وتساوت عالقات قطر مع حماس والمنظمة ب ()2
قضايا لكل منهما ،وفئة تكريس االنقسام ( )4قضية واخي ار العدوان على غزة بتكرار (.)0

وفي اإلعادة وصل عدد القضايا في األعداد التي خضعت للدراسة ( )24قضية ووزعت على ،المصالحة
المجتمعية( )02قضية ،فئة مساعدات( )8قضايا وفئة الحصار( )7قضايا وفئة العالقات مع حماس ( )2قضايا
أما العالقات مع المنظمة والسلطة ( )2قضايا ،وفئة تكريس االنقسام ( )3قضايا وفئة العدوان على غزة (.)0

هذا يعني وجود فارق في التحليلين ،وبالتعويض عن المعادلة اإلحصائية الخاصة بمعامل التوافق وهي:

-



معادلةالثبات= 

الدراسةالتحليلية× 055
دراسةاإلعادة 
 055×85
 60











=   %50.14

-

وباتباع نفس األسلوب والخطوات مع الفئات األخرى كانت النتائج على النحو التالي:

ب.

الفعاليات% 81.20 :

د.

الحلول%91.12 :

ج.

القوى الفاعلة$91.03 :

وهذا يعني أن معامل الثبات في صحيفة القدس هو:


معادلةالثبات= 

مجموعنسبالثباتفيالفئات 
عددها 



 54.56+55.08+14.00+50.14
6








=

 %50.85

 .4صحيفة الحياة الجديدة :باتباع نفس األسلوب ،والخطوات التي تمت في صحيفة القدس مع صحيفة
الحياة الجديدة؛ إلخراج معامل الثبات لفئات التحليل المختلفة كانت النتائج على النحو اآلتي:

أ .القضايا%89.00 :

ب.الفعاليات% 81.29 :

ج .القوى الفاعلة$92.02 :

د .الحلول%92.10 :

 وهذا يعني أن معامل الثبات في صحيفة الحياة هو:


معادلةالثبات= 

مجموعنسبالثباتفيالفئات 
عددها 
 51.40+50.06+14.05+15.00
6

15








=   %15.40

 .3صحيفة فلسطين :وباتباع نفس األسلوب ،والخطوات التي تمت في صحف القدس والحياة الجديدة مع
صحيفة فلسطين؛ إلخراج معامل الثبات لفئات التحليل المختلفة كانت النتائج على النحو اآلتي:
أ .القضايا%87:

ب.الفعاليات% 90.00 :
ج .القوى الفاعلة$92.02 :

د .الحلول%97.01 :

 وهذا يعني أن معامل الثبات في صحيفة فلسطين هو:مجموعنسبالثباتفيالفئات 
 معادلةالثبات= 
عددها 








 %50.45  =  51.04+50.06+50.00+11
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 وهذا يعني أن معامل الثبات في الدراسة هو:معادلةالثبات= 

 50.45+15.40+50.85
8

=   %50.0

 المفاهيم االساسية الدراسة:
 .4االنقسام الفلسطيني:
يقصد به االنقسام الذي حدث بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بعد أحداث 02حزيران/يونيو

4117م ،وسيطرة حركة حماس العسكرية واألمنية على مقومات األمور في قطاع غزة ،بعد انفالت أمني ساد
القطاع غداة فوز حركة حماس باألغلبية في االنتخابات التشريعية الثانية عام 4111م ،وتشكيلها الحكومة
الفلسطينية العاشرة برئاسة إسماعيل هنية التي رافقتها صراعات سياسية وادارية أدت إلى حدوث االنقسام

السياسي والجغرافي ،ونشوء سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين ،إحداهما في قطاع غزة تقوم عليها حركة حماس
برئاسة هنية ،واألخرى في الضفة الغربية المحتلة وتقوم عليها حركة فتح برئاسة سالم فياض وتبعه رامي الحمد

اهلل بقيادة مؤسسة الرئاسة للرئيس محمود عباس.
 .5المصالحة:

ويقصد بها المصالحة بين حركتي فتح وحماس ،التي جاءت الدعوة إليها غداة أحداث 02حزيران /يونيو

4117م التي تسببت في حدوث االنقسام الفلسطيني ،وتتضمن المصالحة عدة ملفات وهي منظمة التحرير
الفلسطينية ،واالنتخابات ،والحكومة ،واألمن ،والحريات العامة ،والمصالحة االجتماعية ،وقاد جوالت المصالحة
العديد من الدول العربية ،مثل قطر ،السعودية ،مصر ،واليمن.
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 .3السياسة الخارجية:
وهي "السلوك السياسي الخارجي الهادف والمؤثر لصانع القرار" " وهي منهاج مخطط للعمل يطوره صانع
القرار في الدولة تجاه الدول أو الوحدات الدولية األخرى بهف تحقيق أهداف محددة في إطار المصلحة الوطنية
(الرمضاني ،0990،ص.)41

 .3الخطاب السياسي القطري:
وهو األسلوب اللفظي واألداء الكالمي ،وكافة األحوال التي تحقق أهداف التواصل بين منتج األلفاظ
ومستقبلها ،سواء عبر الكالم أو الكتابة ،وتظهر في كالم الساسة ومعاونيهم من ذوي السلطة في كل زمان
ومكان ،والذي تبتغي من خالله دولة قطر تحقيق أهدافها في التواصل مع الشعوب؛ لفتح مجال لعالقات

دبلوماسية تحقق بها مصالحها.

 صعوبات الدراسة:
واجه الباحث العديد من الصعوبات والعراقيل التي حالت دون الحصول على بعض المعلومات المتعلقة

بالبحث ،ومن هذه الصعوبات:

 .0لم يستطع الباحث الحصول على كل المعلومات األساسية المتعلقة بصحف الدراسة ،حيث رفض
القائمون باالتصال ورؤساء التحرير في صحيفتي الحياة والقدس التواصل مع الباحث ،أو مساعدته في
الحصول على المعلومات الكافية ،أو عمل لقاءات تفيد الدراسة.

 .4صعوبة الحصول على أرشيف لصحيفتي الحياة والقدس نظ اًر لمنعها من النشر في قطاع غزة بعد أحداث
حزيران /يونيو 4117م ،ولجوء الباحث إلى ملفات ال( )pdfعلى اإلنترنت وما لها من صعوبة في

التحميل والمطالعة.

 .3ندرة الدراسات العلمية التي تتناول بالبحث والتحليل الخطاب القطري تجاه االنقسام الفلسطيني.

 .2أدى مرور العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ( )20يوماً في عام 4102م ،في فترة الدراسة باإلضافة
إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع لفترات طويلة ،أدى إلى إطالة وقت البحث والكتابة.

 تقسيمات الدراسة:
تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول ،يتناول الفصل األول اإلجراءات المنهجية للدراسة ،ويتناول الفصل

الثاني االنقسام الفلسطيني الداخلي وجهود المصالحة ويشتمل على ثالثة مباحث ،يتناول المبحث األول ،أسباب
االنقسام الفلسطيني في عام 4117م ،بينما يتحدث المبحث الثاني عن أثر االنقسام على القضية الفلسطينية في

حين يتحدث المبحث الثالث عن المصالحة الفلسطينية ...المبادرات والمواقف.
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ويستعرض الفصل الثالث الخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام الفلسطيني ويتكون من ثالث مباحث
أيضا ،حيث يقدم المبحث األول ،محددات السياسة الخارجية القطرية ،بينما يتحدث المبحث الثاني عن الخطاب

السياسي القطري تجاه قضية االنقسام الفلسطيني ،في حين يستعرض المبحث الثالث نظرة الصحافة الفلسطينية
للخطاب السياسي القطري.
ويشتمل الفصل الرابع على سمات تحليل المضمون الصحفي للخطاب القطري السياسي تجاه االنقسام

الفلسطيني ،ويتضمن مبحثين ،يشتمل المبحث األول عن سمات تحليل المضمون الصحفي لصحف الدارسة
في حين يناقش المبحث الثاني نتائج الدراسة ويستعرض المقترحات.

11

الفصل الثاني
االنقسام الفلسطيني الداخلي وجهود املصاحلة

ويشتمل على ثالثة مباحث:
المبحث األول :أسباب االنقسام الفلسطيني في عام 4117م.
المبحث الثاني :أثر االنقسام على القضية الفلسطينية.
المبحث الثالث :المصالحة الفلسطينية  ...المبادرات والمواقف
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المبحث األول
أسباب االنقسام الفلسطيني في عام 5117م

في هذا المبحث يستعرض الباحث جذور قضية االنقسام الفلسطيني الداخلي ،والعوامل التي تسببت في

حدوثه ،وآلية تطور األحداث في ظل تدهور الوضع األمني والمواقف السياسية المتباينة؛ عقب االنتخابات

التشريعية الثانية عام 4111م والتي انتهت باالنقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي عام 4117م ،نتيجة

الخالف في البرامج السياسية بين المكونات األساسية في النظام السياسي الفلسطيني (منظمة التحرير

الفلسطينية -السلطة الفلسطينية -حركة المقاومة االسالمية "حماس") والتي تمثل الفاعل في قضية االنقسام
الفلسطيني.
نجحت منظمة التحرير الفلسطينية منذ قيامها في أواسط الستينيات من القرن الماضي بتجسيد الكيانية
السياسية الفلسطينية وقوى الشعب الفلسطيني بقياداته ومؤسساته ،إضافة لخلق إطار جامع وبرنامج وطني
موحد يجتمع على الثوابت الوطنية في إطار الميثاق القومي الفلسطيني لعام 0912م ،على اعتبار فلسطين

جزء من دولة الوحدة العربية ،ثم ط أر تطور في استراتيجيتها باالنتقال للتسوية وتغيير األهداف الوطنية عام

0988م وتبني هدف الدولة الفلسطينية المستقلة حسب الق اررات الدولية؛ وبدأت التناقضات السياسية مع

القبول بدولة مؤقتة دون تهديد لطابع المنظمة الرمزي للمشروع الوطني (أبراش.)4118،0

ورغم الخالفات والتناقضات والتي وصفت بالثانوية بين القوى الفلسطينية ،إال أنها لم تترك تداعيات

جغرافية ،ولم تشكل حالة انقسام أو بديل للمشروع الذي نشأ وتطور في إطار منظمة التحرير(أبراش)4119، 0

أما االنقسام الواقع في يونيو 4117م ،يعتبر األخطر في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني ،فقد أحدث شرخاً
في قدرة العمل الوطني ،وأدخل القضية الفلسطينية في مرحلة فقدان السيطرة (صالح ،4103،ص.)01

لم تخ ُل مسيرة النضال الفلسطيني من األزمات ،فقد شهد تاريخ الفصائل الفلسطينية جوالت من االقتتال
بدأت فصوله منذ النصف األول من القرن العشرين؛ أيام االحتالل البريطاني الذي بدوره غذى النزاع في
الساحة الفلسطينية؛ بهدف اختراق صفوف الحركة الوطنية ،وشق الحراك السياسي الفلسطيني ،واعتمد
الصراع في بداياته على القبلية والعائلية ،فكان صراع الحسينية والنشاشيبي؛ الذي أخذ شكالً عائلياً إال أنه

حمل مضامين مرتبطة بطرق العمل الوطني والمقاومة من جهة ،والعمل السياسي السلمي وشكل العالقة مع
االحتالل البريطاني من جهة أخرى( .فيصل ،4104،ص.)330

وتكرست أزمة المشروع الوطني بعد مقاطعة الفصائل الفدائية إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية ،والتي

رأت في إنشائها محاولة للهيمنة الرسمية العربية على العمل الوطني الفلسطيني (صالح ،4103،ص،)01
كما شهدت الفصائل الفلسطينية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين انقسامات وأزمات داخلية نتيجة
تباين الموقف السياسي في المنفى ال سيما أزمة حركة فتح في 0983م والتي أفضت لصراع دموي بين رفقاء

2.

السالح (موقع الجزيرة نت ،)4101،ورغم هذه االنقسامات إال أن الفصائل الفلسطينية لم تضع رؤية واضحة
وعملية تمنع أي اقتتال يمكن أن يط أر (قاسم.)4104،
أدى نشأة الحركة الوطنية الفلسطينية في الخارج إلى إضعاف قرارها الوطني ،واالنقياد لمآالت سياسية

ال تتناسب مع أهداف المشروع الوطني؛ ما أفقدها استقاللية القرار ومن ثم ترسيخ واقع االختالف
الفلسطيني(بلقزيز ،4111،ص .)23-24وقد أسهمت عوامل عديدة في دخول الحركة الوطنية الفلسطينية
بوابة االختالف والتنازع واالنقسام الفلسطيني ،تمثلت في :غياب آليات الحراك الديمقراطي ،وهشاشة المؤسسة

السياسية المرجعية ،وشيخوخة البنى الفصائلية ،واالعتماد على الموارد الخارجية ،والقابلية للتوظيفات السياسية
اإلقليمية ،وغياب أهداف التحرر الوطني لصالح السلطة (كيالي)4100 ،

اعتبرت منظمة التحرير منذ نشأتها كياناً سياسياً له خصائص الدولة في ظل غياب ثقافة مؤسسات

الدولة (صايغ ،4114،ص ،)3وبذلك شكلت المنظمة حقالً سياسياً وطنياً تبع انهيار الحركة الوطنية
الفلسطينية في أعقاب هزيمة 0928م (هالل ،0998 ،ص ،)22لتكون جسماً جامعاً للفلسطينيين في كل
أماكن تواجدهم ،وشكلت فصائلها نقطة انطالق لمشروع سلطة مركزية فلسطينية يجمع عليها الشعب

الفلسطيني ،على اعتبار أن ثقافة المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين (الحوراني ،0981،ص.)20
بدءا بالميثاق القومي
طرأت عدة تغيرات على ميثاق منظمة التحرير منذ تأسيسها عام 0912مً ،
الفلسطيني ،على اعتبار فلسطين جزء من دولة الوحدة العربية ،مرو اًر بالميثاق الوطني 0918م ويرى أن
فلسطين بحدودها عام0928م هي وطن الشعب الفلسطيني .ومنذ عام 0919م تم تبني هدف فلسطين

الديمقراطية العلمانية التي يعيش فيها اليهود والمسيحيون والمسلمون على قدم المساواة ،وفي عام0972م تم
تبني البرنامج المرحلي الذي يقول بسلطة وطنية فلسطينية على أي جزء من أرض فلسطين ،وفي إعالن

االستقالل بالجزائر 0977م تم تبني هدف الدولة الفلسطينية المستقلة حسب الق اررات الدولية ،أي في الضفة
وقطاع غزة ،ثم خيار دولة مؤقتة (أبراش ،4118، 3ص.)9

أدى فشل البرامج اليسارية والعلمانية في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني التي حددها ميثاق المنظمة
– تحرير فلسطين من البحر إلى النهر-وتطور الفكر السياسي الفلسطيني نحو التسوية دو اًر فاعالً أساسياً في

ظهور التيار اإلسالمي في فلسطين ببرنامج رافض لنهج المفاوضات والتسوية ،والذي تمثل في اإلعالن عن

قيام حركتي الجهاد اإلسالمي عام 0981م ثم حركة المقاومة االسالمية "حماس" 0987م ببرنامج وميثاق
مختلف (شوفاني ،4111،ص.)8
ويذكر الكاتب خالد الحروب أن الصراع بين الطرفين يعود في أصله منذ نشأة حركة فتح في ستينيات

القرن الماضي من رحم اإلخوان المسلمين ،وعلى حد تعبيره تشكلت حالة من الم اررة في ظل نجاح وتعاظم
حركة فتح وقادتها وخاصة بعد تحفظهم على مشروع اإلخوان بل رفضه والولوج في العلمانية في محاولة

لتكريس إدانة اإلخوان من قبل التيارات الثورية لعدم انخراطهم في المقاومة ،ومن المفارقات الالفتة أن العمل
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العسكري هو موضع خالف تاريخي بين الحركة اإلسالمية ومنظمة التحرير التي تبنت العمل العسكري في
ظل دخول الحركة اإلسالمية في مرحلة التربية والدعوة والعمل السلمي .وحين تخلت المنظمة عن العمل

العسكري لصالح التسوية ،تحولت إليه حركة حماس بشكل مباشر في مقاومتها لالحتالل (الحروب،0991،
ص.)031-049
بعد أن أ ثبتت حماس وجودها كقوة شعبية وجهادية خالل سني االنتفاضة األولى بين عامي 0987م-

0993م ،تطورت عالقتها مع حركة فتح إلى أن وصلت في مضمونها إلى التصادم في ميدان العمل،
وااللتقاء بالجماهير الفلسطينية ما أفضى لوجود قوتين لكل منهما أسلوبها وأدواتها للسيطرة على الشارع
الفلسطيني ،ولكن استالم النخبة السياسية الجديدة القرار السياسي في األراضي الفلسطينية بعد انطالق

االنتفاضة ،لم يفقد المنظمة مركزية العمل الوطني ،بعد انتقالها للعمل في أرض الوطن وتمثيل فصائل
المنظمة للنخبة السياسية الجديدة (بلقزيز ،4111،ص.)23
استطاعت حماس بناء قاعدة جماهيرية عريضة في ظل استراتيجيتها التي بينها ميثاق الحركة الصادر

في أغسطس0988م ،برفض مسارات التسوية والمفاوضات (ميثاق حماس ،0988،المادة  ،)03وفي مخالفة
واضحة لرؤية حركة فتح.
من جهة أخرى وصفت عالقة حماس مع منظمة التحرير بعالقة التنافس ،فقد تباين موقف الحركة من

المنظمة بين القبول المشروط باالنضواء تحت جناحها ،والرفض المطلق لشرعيتها التمثيلية في إطار طرح
الحركة نفسها كبديل عن منظمة التحرير ،ولم تبلور حماس موقفاً واضحاً تجاه المنظمة ،فقد اتسم موقفها في
بعض فترات العمل الميداني بالغامض في تحديد عالقة الطرفين (شوفاني ،4111،ص.)8

كرس ميثاق حركة حماس الغموض في عالقتها مع المنظمة عندما قال "إن المنظمة من أقرب

المقربين إلى حركة المقاومة اإلسالمية ،ففيها األب واألخ أو القريب أو الصديق ،وهل يجفو المسلم أباه أو

أخاه أو قريبه أو صديقه؟ فوطننا واحد ومصابنا واحد ومصيرنا واحد وعدونا مشترك" ،وهو موقف يعتبر

إيجابياً في سبيل وحدة العمل الثوري الفلسطيني (ميثاق حماس ،0988،المادة ،)47ومن جهة ثانية رفض

الميثاق الطابع العلماني للمنظمة بالقول "ال نستطيع أن نستبدل إسالمية فلسطين الحالية والمستقبلية لنتبنى
فكرة العلمانية" .وفي موقف آخر ذكر الميثاق " يوم أن تتبنى منظمة التحرير الفلسطينية اإلسالم كمنهج
حياة ،فنحن جنودها ووقود نارها التي تحرق األعداء"(ميثاق حماس ،0988،المادة ،)3وفرقت حماس بين

المنظمة كإطار وطني وتوجه سياسي فقبلت بأهدافها ورفضت توجهها.
غير أن رؤية حماس المتمثلة في رفض االعتراف بالمنظمة كممثل شرعي واطار جامع وموحد للكيانية

الفلسطينية واالنضمام إليها بحجة علمانيتها وألسباب عقائدية ،أفضت لعدم وجود مرجعية يحتكم إليها
الطرفين لضبط آليات اتخاذ القرار الوطني ،ووضع آليات التداول السلمي للسلطة ،وشرعية تمثيل الشعب

الفلسطيني( .محسن صالح ،مقابلة4102 ،م).
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وبذلك أدى بقاء حركة حماس خارج إطار المنظمة ،لوجود شرخ في المجتمع الفلسطيني الذي ضم
فئتين متباينتين ثقافياً ومختلفتين في التوجه؛ بين التيار الوطني والذي يضم فتح واليسار الفلسطيني في إطار
استراتيجية منظمة التحرير وبرنامجها السياسي المرحلي مع استخدام كافة الوسائل السياسية لقيام دولة

فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية(بلقزيز،4111،ص ،)21والتيار اإلسالمي الذي تقوده حماس

كحركة إسالمية تستمد مفاهيمها من اإلسالم ،وهدفها االستراتيجي تحرير كامل التراب الفلسطيني من البحر
إلى النهر ،واقامة دولة إسالمية عن طريق الجهاد والمقاومة لحل الصراع العربي اإلسرائيلي( .الحمد
وآخرون،0999،ص)14
ويرى الباحث أن التباين في طبيعة العالقة بين فتح وحماس بسبب اختالف البرامج ،أفضى إلى غياب

المرجعية السياسية التخاذ القرار الوطني ،وأحدث شرخاً في المجتمع الفلسطيني؛ نتيجة الخالف والتنافس في

من يمثل الشعب الفلسطيني.

مع انطالق االنتفاضة األولى عام 0987م ،ظهرت حالة من التوتر بين حركة حماس وفصائل منظمة

التحرير ،في ظل سعي الطرفين لتأكيد أسبقيتهما في قيادة االنتفاضة من خالل البيانات الصادرة من كليهما،
وفي محاولة من منظمة التحرير لتوحيد الصف الفلسطيني ،وتجاوز الخالفات ،وادراج حماس في صفوفها

بهدف ترتيب البيت الفلسطيني ،دعت المنظمة حركة حماس للمشاركة في إطار القيادة الوطنية الموحدة
لتوحيد الجهود على الساحة الفلسطينية في مواجهة االحتالل ،وتجنب الخالفات الداخلية (غنيم

وآخرون ،4111،ص .)01-8ولكن حماس رفضت المشاركة في القيادة الوطنية الموحدة من خالل إصدارها
فعاليات مختلفة لالنتفاضة ،في محاولة الستقطاب الشارع الفلسطيني ،واثبات قوتها الميدانية ،كما واختلفت
حماس مع باقي الفصائل على موعد بدء االنتفاضة (الحمد وآخرون ،0999،ص.)42
وفي إطار استعداد المجلس الوطني لعقد دورته مطلع عام 0991م ،رفضت حماس دعوته للمشاركة

في أعمال اللجنة التحضيرية ،واكتفت بإرسال مذكرة في  7ابريل عام0991م ،حددت حماس فيها شروط
دخولها المنظمة وطالبت بأن يعكس المجلس الوطني أوزان القوى السياسية على الساحة الفلسطينية ،وحددت

نسبتها ( )%21-21من مقاعده (أبو رمضان ،4112،ص ،)41كما اشترطت حماس إلغاء البرنامج
السياسي للمنظمة والمتمثل ببيان إعالن االستقالل لعام 0988م ،وانتقدت الحركة قرار المشاركة في مؤتمر

مدريد للسالم (عدوان ،4117،ص.)071
انتهت االنتفاضة األولى بتوقيع اتفاق أوسلو في 03سبتمبر0993م ،بين منظمة التحرير الفلسطينية

و"إسرائيل" وبدأت مرحلة الحكم الذاتي الفلسطيني؛ ما اعتبرته حماس التي رفضت كافة مشاريع التسوية

السلمية تحدياً لموقفها السياسي ،فأخذت إجراءات تصعيدية أدت إلى وصول المفاوضات بين السلطة
الفلسطينية واسرائيل لطريق مسدود (النواتي ،4114،ص.)00
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وبهذا فشلت القيادة الفلسطينية بتأسيس مرتكزات النظام الفلسطيني عبر خط التسوية ومشروع
أوسلو0993م ،الذي قطع الطريق على المشروع الوطني ،وخلخل مرتكزات النظام الذي أسست له منظمة
التحرير كمشروع للتحرر ،نتيجة التزام القيادة الفلسطينية وفصائل المنظمة بالتسوية ،وتحول الثوار لموظفين
ورجال أمن؛ يتلقون رواتب من جهات مانحة كانت وال تزال تناصب المشروع الوطني التحرري العداء

(أبراش.)4118، 4

تعمقت أزمة الهوية واأليديولوجيا في ظل تنازع التيارات اإلسالمية والقومية واليسارية والليبرالية بين
متساوق مع خيار التسوية ،وبين مناهض له ،ولعل هذا سبب مهم لالنقسام الفلسطيني ،وخصوصا عندما
يتعلق الخالف بقضية مرتبطة بثوابت دينية ،وعدم اعتراف التيارات اإلسالمية بـالمفاوضات مع "إسرائيل" ،في

حين تعتبر تيارات أخرى التسوية نوع من التكتيك والمناورة والعمل المرحلي( .صالح ،4103،ص )01

كرس ميالد السلطة الفلسطينية منتصف عام 0992م ،مأزق العمل الوطني ،ورهن قيام الدولة بتسوية
يفرض شروطها االحتالل ،وانطالق الصراعات الداخلية نتيجة تفرد حركة "فتح" كحزب حاكم بالقرار،

وتهميش الفصائل التي شاركتها حركة التحرر في المنفى ،وتنصيب السلطة بديالً عن المنظمة ،وملفات

الفساد التي دفعت قطاع عريض من المجتمع لالعتراض ،ولكن الرئيس ياسر عرفات تنبه لمتاهات التسوية،

فرفض الصدام مع المقاومة ،ورغم عودة فتح للكفاح المسلح من خالل كتائب شهداء األقصى ،إال أن قادتها

فضلوا خيار التسوية (بلقزيز ،4111،ص.)23

بعد قيام السلطة الفلسطينية عام 0992م ،ظهر داخل حماس رؤيتين للمشاركة في االنتخابات

التشريعية  ،حيث ترى قيادات الداخل ضرورة المزاوجة بين مرحلتي التحرر والبناء ،وفرصة للمساهمة في
صناعة القرار الفلسطيني ويدعو إلى الحوار مع السلطة والمشاركة فيها واالنخراط في مؤسساتها ،وتيار

قيادات الخارج فيدعو للمقاطعة على اعتبار أن المشاركة في السلطة واالنتخابات ،ستقود الحركة للتخلي عن
برنامجها النضالي (صالح ،4117،ص.)18-17

قاطعت حركة حماس االنتخابات التشريعية األولى عام 0991م ،ورجحت رأي نخب الخارج حتى ال
تضفي شرعية على االنتخابات التشريعية أو عملية التسوية (برغوثي ،4119،ص ،)072ورفضت االعتراف

أو التعاون مع السلطة لعدم رغبتها باالنضواء في النظام السياسي الذي تمثله منظمة التحرير ،ووقفت الحركة

منها موقف العداء إلى أن تغير موقفها هذا ،وشاركت في االنتخابات التشريعية الثانية مطلع عام 4111م،
وأصبحت حماس في السلطة (أبراش.)4118، 4
نظ ار لعدم ثبات موقف حركة حماس ،قال إبراهيم حمدان" :في عهد السلطة الفلسطينية ،شكلت حماس

معارضة سياسية دون أن تقدم برنامجاً سياسياً بديالً سوى المقاومة؛ مما أدى إلى اصطدامها بالسلطة في
أكثر من موقف ،واتهمتها السلطة بأنها تعمل على إفشال مشروعها ،فيما اعتبرت حماس ذاتها مشروع أوسلو
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مضر بالقضية الفلسطينية ،لذا واجهته من خالل الرفض المطلق له ،باستمرار عملياتها العسكرية ضد
االحتالل"(حمدان ،4117،ص.)02
أدى تجاوز قيادات السلطة الفلسطينية بمنع مشاركة اآلخرين في إدارة السلطة إلى تأجيج الصراع بين

الفصائل الفلسطينية ،وبدأت حماس تفرض موازين قوى ميدانية جديدة حسب إمكانياتها ،أدت إلضعاف
مؤسسة السلطة التي بدأت تتعرض لتحديات وضغوطات دولية في قمة كامب ديفيد عام 4111م ،فسعى

الرئيس ياسر عرفات بدوره للخروج من هذه الضغوطات إلى إطالق فتيل انتفاضة األقصى وايجاد قاعدة
وطنية من خالل مشاركة القوى السياسية الفلسطينية ،واعادة ترتيب األوراق ،وتوحيد الرؤى الفلسطينية في

ظل التصعيد اإلسرائيلي ضد القيادات الفلسطينية ومؤسسات السلطة (أبو عرب ،4100،ص.)041

توحدت القوى الفلسطينية في انتفاضة األقصى تحت شعار المقاومة وعسكرة االنتفاضة؛ ما دفع

"إسرائيل" لممارسة كافة أشكال العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة ،فدمرت المقرات األمنية للسلطة،
وفرضت الحصار على قطاع غزة ،وقطعت تواصله مع الضفة الغربية في عملية ما سمى بالسور الواقي عام

4114م ،وحاصرت الرئيس ياسر عرفات بتهمة دعمه المجموعات المسلحة والدفاع عنها (ارشيد،4117،
ص.)032
أدخلت أحداث انتفاضة األقصى والتصعيد اإلسرائيلي القيادة الفلسطينية في حالة من اإلرباك ،دفعتها

للمطالبة بالعودة إلى عملية تسوية جديدة ،وفي محاولة من الفصائل الفلسطينية للمحافظة على إنجازات

االنتفاضة والوحدة الوطنية ،بادرت خمسة فصائل (الجبهة الشعبية – حركة فتح – حركة حماس  -حركة

الجهاد اإلسالمي – الجبهة الديمقراطية) لصياغة مشروع وثيقة البرنامج الوطني في  2أغسطس4114م
عرفت بوثيقة غزة ،تضمنت أهداف المرحلة والوسائل المشروعة لمواجهة الشعب الفلسطيني بوحدته الوطنية

لالحتالل ،وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني ،وتشكيل قيادة موحدة ،بحيث تشارك كافة الفصائل في صنع
القرار الوطني (موقع وكالة األنباء الكويتية.)4114 ،

تعطلت وثيقة غزة في اللحظات األخيرة في جلسة التوقيع ،ويعزي القيادي في حركة فتح عبد العزيز
شاهين (أبو علي) ،فشل تنفيذها إلى ارتباط حركة حماس بمرجعيات خارجية وأهداف خاصة ،فيما حمل
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل المجدالوي فشل الوثيقة للطرفين المسيطرين على الساحة

الفلسطينية من خالل تعاملهما مع الحوار الوطني بشكل تكتيكي وغير جدي ،وأضاف أن استقواء حركة فتح
بمؤسساتها من جهة وبقاء حركة حماس خارج إطار المؤسسات الناظمة للعمل الوطني وفرضها برنامجاً

خاصاً من جهة أخرى ،كرس تعطيل الوثيقة (عمير ،4104،ص.)11

إن تعدد المرجعيات والرؤى السياسية واخفاق السلطة في التوصل لصياغة برنامج وطني مشترك ،أدى
لخلق ظروف مناسبة للجدل السياسي ،وتدخل الدول المانحة في خطط اإلصالح واجراء التغييرات في النظام

الفلسطيني كما حدث في عهد الرئيس ياسر عرفات (ارشيد ،4117 ،ص ،)032فقد أدى غياب الرؤية
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السياسية الموحدة خالل انتفاضة األقصى ،وتعميق ظاهرة االزدواجية ،وزيادة حدة االستقطاب السياسي بين
السلطة برئاسة حركة فتح من جهة ،وحركة حماس من جهة أخرى ،في ظل ضعف القوى الديمقراطية لتشكيل

ائتالف يجسد تيا اًر ثالثاً في المجتمع ،األمر الذي بلور ظاهرة االنقسام السياسي التي استمرت حتى بعد
دخول حماس في السلطة (بحيص وآخرون)081 :4118 ،

وعلى قاعدة اإلجماع الوطني الفلسطيني ،كان تأكيد القوى الوطنية الفلسطينية المختلفة على خارطة

الطريق متفق هذه المرة على ما جاء بها بخصوص االنتخابات التشريعية ،وضرورة حدوثها ،واإلجماع على
الشروع بحوار وطني برعاية مصرية ،واالتفاق على جلسات حوار في القاهرة من 07-02مارس4112م

إلجراء االنتخابات ،وتحقيق اإلصالح الوطني؛ بدافع الخروج من حالة الال إجماع الفلسطيني ،والتوافق على
برنامج وطني شامل قادر على مواجهة التحديات المرحلية وتحقيق الشراكة السياسية (الطناني.)4112،

تركزت جلسات الحوار في القاهرة على حركتي فتح وحماس؛ بهدف إيجاد قواسم مشتركة بينهما لتحقيق
الوحدة الوطنية ،في ظل سعي الفصائل وراء تثبيت موقعها في الساحة الفلسطينية ،فقد سعت حركة فتح

لحسم مرجعية السلطة بالتحكم بانتفاضة األقصى وفاعليتها أمام المجتمع الدولي ،فيما أرادت حركة حماس

حسم قدرتها على توجيه مسار االنتفاضة للعسكرة (أبراش.)24 ،4104،
ولكن رغم اختالف دوافع األطراف الفلسطينية وشروطها في تثبيت التهدئة مع الطرف اإلسرائيلي

إلجراء االنتخابات التشريعية ،وعملية اإلصالح السياسية ،إال أن حوار القاهرة شكل جزًءا من الحراك
السياسي قبل االنتخابات ،فقد انتهى باإلعالن عن برنامج سياسي فلسطيني ،يشمل التمسك بالثوابت ،واقامة

الدولة الفلسطينية ،واجراء االنتخابات التشريعية ،بمشاركة حركة حماس في موعدها ،والقيام بإصالحات في
األجهزة األمنية واإلدارية والمالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية ،واعادة تنظيم واصالح منظمة

التحرير(صالح ،4111،ص.)49
حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موعد االنتخابات التشريعية الفلسطينية في 41يناير4111م

مص ار على مشاركة حركة حماس ،رغم إعالن إسرائيل عن مخاوفها من اشتراك حماس في االنتخابات

التشريعية على لسان وزير المالية بنيامين نتنياهو الذي قال" :إن واشنطن وتل أبيب ال تريدان وصول حماس
للسلطة ،وحتى لو تم ذلك عبر انتخابات شرعية" (حسن بحيص ،وآخرون ،4118 ،ص ،)00وقال شمعون
بيرس "إذا فازت حماس فإن ذلك سيكون نهاية عملية السالم" (صحيفة الحياة ،4112/2/09،ص .)3ومن

جهته قال رئيس الشاباك "ديسكين" :إن مشاركة حماس في السلطة سيضع إسرائيل في وضع حرج إذا ما
استمرت في تنفيذ العمليات (سعد ،4111،ص ،)01ويتضح من المواقف اإلسرائيلية أنها كانت تعطل أي

إجماع فلسطيني في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية.
لم تلتزم السلطة الفلسطينية بما جاء في اتفاق القاهرة المتعلقة بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ،حيث

كان بالضرورة تشكيل المنظمة حسب موازين وقوة القوى الحية في الشارع الفلسطيني ،وأخذ إصالح المنظمة
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طابعاً شكلياً دون أن يطال الجذور أو يأخذ شكالً إجرائياً ،اضافة لتهميش السلطة جهاز القضاء ،وغياب
قانون المواطنة ،وتعزيز سيادة القانون (أبو رمضان ،4112،ص.)41

ظهرت أزمة الثقة بعد تهميش السلطة برئاسة حركة فتح لمشاركة القوى الفاعلة في الو ازرات واألجهزة

األمنية ،وغياب آليات المساءلة والمحاسبة؛ ما دفع القوى السياسية المنافسة لزيادة قدراتها ونفوذها بعيداً عن
البناء المؤسساتي والهيئات المختلفة للسلطة ،كما أسهم عدم تحديد موعد االنتخابات التشريعية ،وتسويف
أعضاء المجلس التشريعي لقرار الجمع بين النسب والدوائر في زيادة األزمة ،وال سيما بعد إضفاء التأثيرات

السياسية على القضاء والذي تمثل في إعادة إجراء االنتخابات في البلديات التي فازت بها حماس

(صالح ،4103،ص.)00

عكست انتفاضة األقصى حجم حركة حماس الحقيقي ،فقد تزايدت شعبيتها يوماً بعد يوم مستفيدة من

خبرتها العسكرية ورصيدها الجهادي المقاوم ،وخاصة بعد أن جمدت حركة فتح العمل المقاوم لصالح العمل

في السلطة وحفاظاً على عملية التسوية ،وبدأت المطالبة بنزع سالح المقاومة فاصطدمت بفصائل المقاومة

الفلسطينية التي بدأت بدورها المطالبة بالكشف عن ملفات فساد السلطة ،وثارت ضد أجهزتها األمنية

(العمور ،4119 ،ص.)311
واجهت حركة حماس ضغوطاً دولية تمثلت في إدراجها على الئحة اإلرهاب األمريكية ،إضافة

للتصعيد اإل سرائيلي من هجماته ضد قيادات الحركة ،األمر الذي دفع حماس إلى إعادة ترتيب عملها
الداخلي ،وفق ما يحقق لها الحفاظ على تواجدها في الساحة الفلسطينية دون مواجهة المزيد من الخسائر.
سبق أن عارضت حماس االنتخابات التشريعية عام 0991م ،ألسباب متعلقة بمسار الحركة،

وارتباطاتها االستراتيجية ومراحل التحرير إضافة الرتباط المرجعية القانونية لقانون االنتخابات الفلسطينية

باالتفاقيات السياسية بتشكيل مجلس تشريعي يضم القوى المؤيدة ألوسلو (عودة ،4112،ص ،)42ولكنها
سعت للمشاركة في العمل السياسي واكتساب شرعية دستورية عبر بوابة االنتخابات البلدية والتشريعية في عام
4111م ،في خطوة لمشاركة الحركة ببرنامجها في السلطة (الشوبكي ،4118 ،ص ،)10وأصبح برنامج

حماس السياسي يسير جنباً إلى جنب مع العمل العسكري ،ولعب دو اًر سياسياً يحافظ على برنامجها المقاوم

(العمور ،4119 ،ص.)311

وبعد أن أثارت مشاركة حركة حماس في االنتخابات عام 4111م ،جدالً واسعاً في الوسط الفلسطيني؛

علل النائب عن كتلة التغيير واإلصالح رياض رداد ،تغير موقف الحركة في المشاركة بإدارة النظام السياسي
الفلسطيني من خالل االنتخابات التشريعية بثالثة أمور ،أولها :أن مرجعية انتخابات عام 4111م اعتمدت

وفق حوار القاهرة عام 4112م وليس وفق اتفاق أوسلو ،وثانيها :أن المجلس التشريعي مؤسسة مستقلة
تختص بالتشريعات وغير مقيدة بالتزامات أو اتفاقيات ،أما المبرر الثالث :تردي السلطة والفساد المالي

واإلداري والفلتان األمني المستشري في مؤسسات السلطة (رياض رداد ،مقابلة.)4102 ،
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وذكر علي الجرباوي أن هناك دوافع خفية وغير معلنة لدخول حركة حماس االنتخابات التشريعية
الثانية 4111م ،إلخراج الحركة من مأزقها المالي والضغوط االقتصادية والسياسية واألمنية التي تمارس
عليها من إسرائيل والواليات المتحدة األمريكة ،من خالل إدراجها على قائمة اإلرهاب ومصادرة أموالها

وتجفيف مصادرها ،إضافة لسياسة االغتياالت بحق قيادات الحركة ،ويضيف أن حماس دخلت النظام

السياسي الفلسطيني عبر صناديق االقتراع؛ بحثاً عن حصانة تواجه بها التحديات والضغوط الخارجية

(الجرباوي ،4111،ص.)03-04

وفي مقابلة مع إسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية وقت ذاك قال :إن مشاركة حركته

باالنتخابات عام 4111م جاءت لحماية برنامج المقاومة عبر منبر المجلس التشريعي ،مؤكداً تمسك حماس

بالثوابت الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية في إدارة الوضع الداخلي( .خزمو ،4111،ص.)01

ويرى الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس وزراء الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة؛ أن
حماس كانت في عام 4111م في مواجهة قرار سياسي مهم له تداعياته المحلية واإلقليمية والدولية؛ دفعها

إلق ارره حالة الفلتان األمني ،والفساد المالي واإلداري ،واستئثار حركة فتح بالسلطة ،باإلضافة لهدف حركة

حماس في المشاركة بالعالقات اإلقليمية والدولية ،واقامة مشروع وطني إسالمي في فلسطين(رزقة،4101،

ص .)3-4وبدوره ذكر الدكتور أحمد يوسف ،أن وصول حركة حماس للحكم نتج عن تراكمات من الجدل
والنقاش السياسي حول منظور الحركة وتعاملها مع الواقع الفلسطيني (يوسف ،4101،ص.)7

فازت حركة حماس بأغلبية في مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني التي جرت في 4111/0/42م

بنسبة  %21.8ما يعادل 72مقعدا من مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني ،فيما حازت حركة فتح نسبة

 %33.2ما يعادل  22مقعدا (موقع لجنة االنتخابات المركزية ،)4111،وحصلت الكتل االنتخابية ذات
الطابع اليساري على نسبة  %1.8من المقاعد ،وبلغت نسبة المقاعد التي فاز بها مستقلون %3من المقاعد،

لتصبح فتح حزب المعارضة الرئيسي بعد أن كانت الحزب الحاكم خالل 01سنوات ،فأدى هذا الفوز الكاسح
لحماس إلى تفاقم الخالف السياسي الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح (الحمد ،4117 ،ص.)002
وفي كتاب "قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها 4117-4111م" ،توصل مجموعة من

الباحثين إلى أن "حركة حماس حققت شرعية شعبية لنفسها ولبرنامجها في المقاومة ،من خالل فوزها بأغلبية
مريحة في االنتخابات ،إال أن النموذج اإلصالحي والتغييري الذي وعدت به اصطدم بتحديات الصراع

الداخلي ،وحقائق االحتالل ،وبالحصار الدولي الظالم والخانق" (سالمة.)4100،
ويشار إلى أن فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية أدى لتراجع مكانة حركة فتح ،فقد سحبت

نتيجة االنتخابات الكاسحة لحماس مكانة األغلبية السياسية لفتح ،وحولتها إلى معارضة في البرلمان بعد أن

كانت تمثل السلطة ،ويرجح الباحث أن تنامي شعبية حماس في انتفاضة االقصى ،وغياب الرئيس ياسر

عرفات؛ انعكس سلباً على مكانة حركة فتح نظ اًر لرمزيته للشعب الفلسطيني في قيادة المرحلة.
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وحدد الكاتب محمد عرفة خمسة تحديات واجهت حركة حماس :كان أولها التحدي السياسي،
وتعرض حماس لضغوط عربية وخارجية؛ أما التحدي الثاني فهو الوضع االقتصادي؛ المتمثل في الحصار

الخانق واالعتماد على (اقتصاد األنفاق) لتوفير حاجات المجتمع األساسية ،إضافة لتدمير البنية التحتية،
وحصار منتجات غزة ،وتدمير مناطق صناعية ومصانع ،باإلضافة للتحدي الداخلي حول المصالحة مع

حركة فتح وتحدي الحكم ،ولعب دو اًر في السلطة والمحافظة على مشروع المقاومة معاً (عرفة.)4100،

انشغلت حماس طويالً بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حركة فتح والفصائل الفلسطينية ،وكرست

جهودها في البحث عن صيغة تأتي بحركة فتح لمشاركتها الحكومة ،وفي النهاية لم تقبل فتح والفصائل

األخرى المشاركة بتشكيل حكومة وحدة وطنية ،مما دفع حماس إلى تشكيل الحكومة منفردة برئاسة اسماعيل
هنية (سعد ،4111،ص.)02

لم تقبل حركة فتح عملياً بنتائج االنتخابات التشريعية الثانية ،فأتت بسياسات معاكسة تفشل صعود

حركة حماس من خالل الضغط على الحكومة بوسائل غير سياسية ،واستخدام موقع الرئاسة للضغط على

الحكومة ،وفرض الوصاية عليها بشتى الوسائل(الحمد ،4117،ص ،)002كما أعلنت حركة فتح منذ البداية
أنها ستترك أمر تشكيل الحكومة لحماس ،وانسحب ممثلو الحركة من جلسة التشريعي األولى المنعقدة بتاريخ

 1مارس4111م ،كما أعلنت كتلة فتح البرلمانية أن رئاسة المجلس التشريعي "لم تعد تعبر عن إرادة المجلس
وال هي ناطقة باسمه" (موقع ميدل ايست اونالين ،)4111،ووصفها أحمد عبد الرحمن الناطق باسم حركة
فتح في تصريحات أدلى بها بتاريخ  41مارس 4111م ،أنها حكومة انقالب على السلطة ألنها رفضت
االعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ،ووثيقة االستقالل الوطني ورفضت

االعتراف بالقانون االساسي للسلطة الفلسطينية وباالتفاقيات التي وقعتها وق اررات الرباعية الدولية ،األمر الذي

دفع حركته لعدم المشاركة فيها (بحيص ،وسعد ،4118 ،ص.)09

كما صرح الرئيس محمود عباس بأن األساس المركزي الذي تعمل بموجبه السلطة الفلسطينية ،هو
مبادئ منظمة التحرير ،وما وقعته من اتفاقات (نافع ،وآخرون ،4117 ،ص ،)47ومن جهته نفى صائب
عريقات أن يكون في نية فتح المشاركة في أي حكومة تشكلها حماس .أما محمد دحالن فقال في مسيرة
نظمها مسلحون من حركة فتح :إنه من العار على فتح أن تشارك في حكومة تقودها حماس ،وأكد مدير عام

الشرطة الفلسطينية العميد عالء حسني ،أن رأس الهرم األمني والعسكري في السلطة يظل تحت إمرة الرئيس

(بحيص ،وسعد ،4118 ،ص.)02

ويرى الباحث أن رفض فتح تشكيل حكومة وحدة وطنية ،ترتب عليه انعكاسات خطيرة في الساحة
الفلسطينية في اتجاه التصعيد ،وتولدت حالة من عدم الثقة في المؤسسات السياسية الفلسطينية وتبادل
االتهامات والصدام السياسي نحو توسيع فجوة الخالف واالنقسام.
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رفضت اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير يوم  43مارس 4111م االعتراف بحكومة إسماعيل هنية،
على اعتبار أن رفض حركة حماس االنضمام للمنظمة واالعتراف بها كمرجعية أولى من االعتراف بحركة
وطنية ،كما دعت المنظمة باقي فصائلها عدم المشاركة ،فلم تتبادل حماس وفتح المرونة الكافية ،وعمل

كالهما على تأزيم الخالفات وتعميقها (أبراش ،4118، 4ص.)7
ويذكر الكاتب نعيم األشهب أن حركة حماس شكلت حكومة تعتبر من نتائج عملية التسوية التي سبق

أن رفضتها حين رفضت االعتراف بمنظمة التحرير وما الزمها من اتفاقيات تسوية ،وبذلك تجاهلت حماس
أن دخولها االنتخابات كان تحت سقف أوسلو ،واستناداً لما أبرم من اتفاقيات يجب على أي حكومة فلسطينية

أن تتعامل مع إسرائيل ،ورغم ذلك رفضت حماس االعتراف بها (األشهب.)4111 ،

كانت التحوالت اإلقليمية والدولية في المنطقة في مقدمة المؤشرات المؤدية لتزايد االحتقان وحدوث

الصدام المسلح واالنقسام بين حركتي حماس وفتح (هالل ،4118،ص ،)00حيث إن السيطرة على األجهزة

األمنية كانت من أبرز القضايا الخالفية بين الطرفين ،لذا عملت حركة فتح على منع حماس من وضع يدها
على األجهزة األمنية ومقدراتها ،حتى ال يتناقض إعادة هيكلة المؤسسات األمنية على أسس وطنية ومهنية

مع التزامات أوسلو (علي ،4117،ص.)431
رغم تأكيد الرئيس محمود عباس على منح الحكومة كافة الصالحيات األمنية التي كان يطالب بها

عندما كان رئيساً للوزراء ،إال أنه أصدر مجموعة من الق اررات األمنية تتعلق بنقل صالحيات ثالثة أجهزة
أمنية من الحكومة إلى الرئاسة* (فريدريك ،ليتهولد ،4117،ص ،)12كما زادت حدة التوتر بعد انعقاد

المجلس التشريعي المنتهية واليته في جلسته االستثنائية لنقل مجموعة من الصالحيات للرئيس ،منها تعيين

رئيس لديوان الموظفين ،وانشاء محكمة دستورية برئيسها وقضاتها دون موافقة البرلمان ،واصدار مرسوم
بتبعية المعابر والحدود للرئيس مباشرة ،وتعيين رشيد أبو شباك مدير عام لألمن الوطني دون مشاورة الحكومة

ووزير الداخلية ،باإلضافة إلصدار مرسوم يلغي القوة التنفيذية* ،والغاء قرار وزير الداخلية بتعيين جمال أبو
سمهدانة مراقباً عاماً في و ازرة الداخلية وتعيين محمد دحالن مستشا اًر لألمن القومي(الحيلة،4117،

ص ،)422وهي إجراءات اتخذها الرئيس إلفشال الحجج اإلسرائيلية بإغالق الحدود ومحاصرة قطاع غزة،
ومنع نقل البضائع إال بإشراف المنظمة (نافع وآخرون ،4117 ،ص.)47

وتبين أن القانون الفلسطيني ينص على أن قرار تعيين مدير عام األمن الوطني من صالحيات وزير
الداخلية وموافقة الرئيس (الحيلة ،4117،ص ،)427كما أن إدارة األجهزة األمنية وديوان الموظفين وهيئة

المعابر غير مستحدثة ،وكانت من صالحيات الحكومات التي سبقت حكومة حماس ،أما بشأن المحكمة
*

أصدرالرئيسمحمودعباسمرسومفي 0550/6م،قرار بدمجاألجهزةاألمنية الفلسطينيةفي ثالثأجهزةوهي :قواتاألمنالداخليوتضم
أجهزةالشرطةالمدنية،واألمنالوقائي،والدفاعالمدني،وقواتاألم نالوطنيوتشملقواتاألمنالوطنيواالستخباراتالعسكريةوالشرطةالبحرية
واالرتباطالعسكريواألمنالرئاسيوجهازالمخابراتالعامة.
*
 القوةالتنفيذية:جهازأمنياستحدثهسعيدصياموزيرالداخليةفيالحكومةالفلسطينيةالعاشرةبغرضحفظاألمنبعدتمردقادةاألجهزة األمنية
وعدمتنفيذقراراته.

3.

الدستورية فيشترط موافقة البرلمان كما في السابق ،وأن هذه اإلجراءات لم تكن لتحدث خارج إطار اإلجماع
الوطني ،وكان األولى استمالة رأي الحكومة والتوافق على إطار عام يحقق المصالح الوطنية.
مارست حركة فتح الضغط على الحكومة في غزة مستخدمة وسائل غير سياسية مثل :إطالق حالة

االحتجاجات المسلحة بدعوى صرف الرواتب تارة ،وعدم االندماج في األجهزة األمنية ،والضغط من خالل
مؤسسة الرئاسة لفرض شكل من الوصاية على الحكومة (بلقزيز ،4111،ص ،)02وأصبح قطاع غزة يرزح

تحت الحصار كما تعطلت قطاعات مختلفة عن العمل نتيجة الضغوط المالية وامتناع البنوك عن التعامل
قرارت اإلدارة األمريكية بوقف تمويل مشاريع القطاع ،وحصر المساعدات
مع حكومة حماس ،باإلضافة ل ا
ألغراض إنسانية (فريدريك ،ليتهولد ،4117،ص.)41

نتيجة هذه اإلجراءات زادت حالة االحتقان في الشارع الفلسطيني ،وبدأ الصدام المسلح إثر خروج

مسيرات لبعض الموظفين المطالبين بتوفير رواتبهم ،ووقعت اشتباكات بين عناصر فتح وحماس ،وسادت

حالة من الفلتان األمني قتل فيها مواطنون وحرقت الجامعات والمساجد والمؤسسات التي تخدم الجمهور

الفلسطيني ،باإلضافة لمحاوالت اغتيال لبعض القيادات الفلسطينية ،ولكن بضغط جماهيري عارم انتهت هذه
المرحلة الفاصلة باتفاق مكة عام 4117م*؛ في محاولة لتأسيس مرحلة جديدة من العالقة الوطنية ،بوقف

القتال وانهاء الصراع وتشكيل حكومة موحدة (الحيلة ،4117،ص.)427

على الرغم من توصية اتفاق مكة بتشكيل حكومة وحدة وطنية ،إال أن حركة فتح بدأت تقصي حركة
حماس تدريجياً وتمنعها من احتكار الحكومة ،وذلك إليجاد حكومة ذات مواصفات مقبولة من االحتالل
والمجتمع الدولي (األشعل ،4101،ص ،)037فكان اتفاق مكة هدنة مؤقتة وسرعان ما عادت مظاهر الفلتان

األمني ،والتجاوزات القانونية ،وعدم انضباط كوادر فتح في األجهزة األمنية والمدنية ،وعدم تعاطيها مع أوامر
وزير الداخلية مراهنة على إفشال حركة حماس في إدارة شئون الحكم (عيتاني ،4118،ص.)9
انتهت جوالت الحوار الوطني ومحطات حل الخالفات ووجهات النظر بالصدام المسلح وسيطرة حركة

حماس على مؤسسات السلطة وأجهزتها في قطاع غزة في  02يونيو4117م األمر الذي ترك أثره البالغ على
مستقبل القضية الفلسطينية والمشروع الوطني ،وهدد حياة سكان غزة (مصلح ،4117،ص.)89
أصدرت حركة حماس الكتاب األبيض لتوضيح رؤيتها حول دوافع وأسباب ما أسمته بالحسم العسكري

في قطاع غزة في يونيو 4117م ،وقالت إنها عملية اضط اررية لتصحيح المسار األمني المنحرف ،مؤكدة

حرصها على عدم االستقالل بغزة عن باقي مشروعها التحرري لكامل فلسطين (المكتب اإلعالمي حركة
حماس ،4117،ص ،)2أما السلطة الفلسطينية فقد نشرت وثيقة توضيحية اعتبرت فيها أن حماس سعت
وراء إسقاط السلطة ،واحالل مشاريع ومخططات عجزت قيادة السلطة عن مواجهتها نتيجة ضبابية الرؤية

*

تمتوقيعاتفاقمكةفيفبراير0551بينحركتيحماسوفتحبرعايةالمملكةالعربيةالسعودية،وأسساالتفاقلتشكيلحكومةوحدةوطنيةبرئاسة
اسماعيلهنية،وتكونتب5وزراءمنحماس،و4وزراءمنفتح،و6وزراءمنباقيالفصائلو 0وزراءمستقلين،وحازتثقةالمجلسالتشريعي
بتاريخ0551/8/01م.
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حول هذه المخططات ،كما أدان التقرير ما أسماه باالنقالب العسكري في قطاع غزة ،وطالب حركة حماس
العودة عن الجرائم واالنتهاكات التي ارتكبتها وتسليم المواقع األمنية للرئاسة وااللتزام بق اررات المنظمة

وبرامجها (لجنة تقصي الحقائق ،4118،ص.)03

انتهت العملية العسكرية باالنقسام الجغرافي والسياسي ،واتساع فجوة الخالف ،وقطع االتصاالت بين
الضفة الغربية وقطاع غزة (سالمة ،4100،ص ،)023فقد أعلن الرئيس محمود عباس في أعقاب ذلك إقالة
الحكومة الفلسطينية التي تقوم عليها حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية ،والتي عرفت الحقا باسم الحكومة

المقالة ،وبقيت تدير شئون الحكم في غزة؛ كما أعلن الرئيس عن تشكيل حكومة طوارئ في الضفة الغربية

برئاسة سالم فياض (مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،4117،ص.)3-0

أثارت مراسيم الرئيس الجدل لدى الباحثين القانونيين ،فعلى الرغم من امتالكه صالحيات إعالن حالة

الطوارئ واقالة الحكومة ،إال أنه ال يملك تشكيل حكومة طوارئ دون موافقة البرلمان (عيتاني ،4118،ص)87

ويمكن القول؛ إن هذه المراسيم ومحاولة نزع صالحيات المجلس التشريعي أدت لتأزم حالة االنقسام

الفلسطيني ،فالقانون األساسي الفلسطيني يؤكد على أن المجلس التشريعي سلطة ال يمكن للرئيس تجاوزها

حتى في حاالت الطوارئ ،وبالتالي يجب أن يصادق المجلس على أي حكومة في أول جلساته واال تعتبر

الغية ،أما عن الحكومة الفلسطينية الحادية عشر برئاسة إسماعيل هنية فتعتبر الغية بعد استقالة وزراء

حركة فتح والذين يشكلون أكثر من ثلث المجلس الوزاري ،وذلك بنص المادة  38في القانون الفلسطيني

(موقع وكالة وفا.)4113،
يمكن وصف عالقة حركتي فتح وحماس منذ عام 0987م بالتنافسية والندية ،إذ أنها لم تشهد تطو اًر

إيجابيا ،يدلل على التناغم والفهم بين الطرفين ،في ظل اختالف وتبيان فلسفة كليهما ،من حيث طبيعتها

الفكرية واأليديولوجية ،فقد تغيرت فلسفة منظمة التحرير وصوالً إلى العلمانية والتسوية ،في حين تبنت حركة
حماس النهج اإلسالمي لبلوغ أهدافها ،وأدى ضعف المؤسسة الناظمة للمشروع الفلسطيني إلى غياب مركزية

القرار ،وغياب مفهوم الشراكة السياسية بين الفصائل الفلسطينية ،وأفضت حالة الجدل السياسي إلى االنقسام
الجغرافي والسياسي.
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المبحث الثاني
أثر االنقسام على القضية الفلسطينية

يهدف الباحث في هذا المبحث إلى التعرف على اآلثار المترتبة على االنقسام في الساحة الفلسطينية،

اء على المشروع الوطني وبنائه المؤسساتي ،أو على مجمل الحياة االجتماعية واالقتصادية ،وتصدع
سو ً
النسيج االجتماعي في بنية النظام السياسي التي تعتبر من أهم مقوماته ،ما انعكس سلباً على مستقبل
القضية ،وأدى لحرف بوصلة الصراع إلى الداخل الفلسطيني بعيداً عن جوهر الصراع حتى التحرير.

ألقى االنقسام الحادث في يونيو4117م بتداعياته على المشهد السياسي واالقتصادي واالجتماعي
الفلسطيني على كافة المستويات ،سواء أكانت فلسطينية أو إقليمية أو دولية ،وظهر ذلك جلياً في التحديات

التي واجهتها الحكومة الفلسطينية في غزة ،فقد سعت إسرائيل لتغذية االنقسام وحشدت الدبلوماسية الدولية

والعربية لخنقها ،وأغلقت المعابر وأقامت الحواجز ،باإلضافة للتمدد االستيطاني ومضايقة العمال الفلسطينيين

واالعتقاالت اليومية وزيادة وتيرة االغتياالت في غزة (صحيفة الحياة ،4111/4/41 :ص ،)2كما وعمدت

إسرائيل إلى وقف دفع المستحقات المالية ،وتحويل مستحقات الضرائب للضغط على السلطة ،وأوقفت البنوك
اإلسرائيلية تعاملها مع البنوك الفلسطينية (صحيفة الشرق األوسط ،4111/2/1،ص ،)8ومن تداعيات
االنقسام الفلسطيني الداخلي على القضية الفلسطينية:
 .4النظام السياسي:
تعتبر مؤسسة الرئاسة التي تديرها حركة فتح أبرز مؤسسات التركيبة السياسية للنظام الفلسطيني،
وتشكل اإلطار العام الذي يشرف على مؤسسات السلطة ،وتدير برامجها وسياساتها باعتبار محمود عباس

رئيس السلطة ورئيس منظمة التحرير ،وهذا خلق أزمة سبقت دخول حماس في النظام السياسي منذ عام
4111م ،حيث طغت صالحيات السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ،وتم تجاهل المجلس التشريعي
وتهميشه في اتخاذ الق ار ارت المتعلقة بالشعب الفلسطيني ما أدى إلضعافه (هالل ،0998،ص.)439

أدت نتائج االنتخابات التشريعية عام 4111م إلى إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني ،وظهور

واقع ازدواجية السلطة (الكيالي ،4117،ص ،)02فقد شكل فوز حماس في االنتخابات تبدل حقيقي في
موازين القوى داخل النظام السياسي الفلسطيني بعد أن أصبحت جزءاً من مكوناته ،خاصة وأن السلطة ال
تعبر عن سيادة في ظل االحتالل (محسن ،4117،ص.)97

ويقول الجرباوي ،كان المتوقع من االنتخابات التشريعية الثانية أن توسع المشاركة في النظام السياسي
الفلسطيني ،وتصحح أوضاعه بما يعكس أث اًر ايجابياً على الحالة الفلسطينية ،ولكن تحولت االنتخابات من

آلية فكفكة أزمة النظام السياسي إلى بوابة صنع أزمة ،ويرى أنه كان المطلوب من حماس أن تحصل على
مقاعد تؤهلها ألن تكون معارضة قوية في المجلس التشريعي ،وتحصل فتح والموالون لها على أغلبية تؤهلها

إلدارة ملف التسوية (الجرباوي ،4111،ص.)00
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نتيجة لالضطرابات السياسية واالقتصادية والفلتان األمني عقب فوز حماس باالنتخابات التشريعية،
تعثرت محاوالت القوى الفلسطينية إلعادة هيكلة مؤسسات السلطة وفرض القانون (عبد الهادي،4111،

ص ، )92وأصبحت البنية السياسية للسلطة مرتهنة باتجاهات إدارة الصراع السياسي بين مؤسسات الحركتين
(الحكومة والرئاسة) ،وتداخل الصالحيات بينها(حرب ،وأبو دية،4111،ص. )2
فقد أدى االنقسام لتراجع أداء مؤسسات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ،واكتنف الغموض

تفسيرات نصوص الدستور الفلسطيني في العديد من القضايا وجه الخالف ،فتعطل دور مؤسسات النظام
الفلسطيني بانتقال الصراع من إطار السلطة إلى صراع خارج نظامها ،وبروز حكومتين كل منهما تصدر

ق اررات ،ولكل منها أجهزته االمنية ومؤسساته المدنية وكالهما يشكل إطاره الجغرافي الخاص في غزة أو
الضفة الغربية (عيتاني ،4118 ،ص.)12

تأثرت السلطة التنفيذية بشكل مباشر نتيجة تغير الحكومات ،فقد أفرز االنقسام جهتين تنفيذيتين لكل
منها برنامجها؛ األولى في الضفة ومكونة من رئيس السلطة وحكومة تسيير االعمال برئاسة الدكتور سالم
فياض ،والثانية في قطاع غزة برئاسة اسماعيل هنية (التقرير السنوي الثالث عشر،4117،ص ،)33وذلك

عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ،حيث أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً أقال فيه حكومة

الوفاق واعلن حالة الطوارئ في جميع أراضي السلطة الفلسطينية ،تبعه مرسوم يقضي بتشكيل حكومة انقاذ
وطني كلف سالم فياض برئاسة مجلس وزرائها (التقرير السنوي الثالث عشر ،نفس المرجع ،ص.)01

كما انعكست حالة االنقسام الفلسطيني على السلطة التشريعية ،فتعطل عمل المجلس التشريعي عن

سن القوانين والتشريعات ،بسبب تعطل جلساته بعد مقاطعة نواب كتلة فتح البرلمانية وبعض القوائم
واألعضاء لدعوة النائب األول للمجلس التشريعي أحمد بحر في  2يوليو4117م ،تحت بند انتهاء المدة
القانونية للدورة العادية األولى ،وبدورها رفضت رئاسة المجلس التشريعي دعوة الرئيس عباس للمجلس

باالنعقاد في دورته السنوية الثانية بتاريخ  2يوليو4117م ،وقاطعت كتلة حماس البرلمانية الجلسة في00
يوليو4117م ،وأصبح المجلس التشريعي الفلسطيني في ظل االنقسام يعمل في قالبين مختلفين كإحدى صور

االنقسام الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية ،من خالل ممارسة نواب كتلة حماس البرلمانية مهامهم في

دورة غير عادية ،والعمل على إصدار قوانين نافذة فقط في قطاع غزة دون مصادقة رئيس السلطة

(جبارين ،4118،ص.)23-21

ومن جهة أخرى توقف نواب الضفة الغربية عن ممارسة أي مهام تشريعية ،واقتصر عملهم على

المناقشات التشاورية للموازنات العامة للسلطة السيما المناقشة مع سالم فياض على موازنة السلطة 4119م،

والتي اعتبرها عزام األحمد مشاورات لن تحل محل المجلس التشريعي ،وانما هي لسد فراغ موجود (موقع

وكالة معا اإلخبارية.)4119،

وتجدر اإلشارة إلى أن تعطل المجلس التشريعي أفقد النظام السياسي أحد أركانه الشرعية؛ ما أدى

لوجود حكومتين األولى قانونية وتفتقد للشرعية في الضفة ،والثانية شرعية وتفتقد للقانون في غزة ،فقد
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استخدمت السلطة التشريعية لتعزيز االنقسام ،دون اإلعالن عن مجلسين ،كما حدث مع السلطة التنفيذية،
وتمثل ذلك في عمل الطرفين كمجلس مستقل؛ يتمتع كالهما بكامل الصالحيات ،ويظهر ذلك من خالل

مصادقة المجلس في غزة مطلع سبتمبر4117م على الحكومة التي شكلها إسماعيل هنية لملء الفراغ
اإلداري ،وفي المقابل التقت حكومة فياض بالنواب في الضفة ،واستمعت النتقاداتهم حول حكومته الجديدة.
ويرى الباحث أن إعالن الرئيس عباس عن إقالة حكومة التوافق برئاسة إسماعيل هنية ،وتشكيل
حكومة طوارئ في الضفة الغربية برئاسة سالم فياض؛ تسبب في وجود فراغ إداري سياسي في قطاع غزة؛

دفع حماس التي تمثل أغلبية في المجلس التشريعي ،وتأخذ شرعيتها من خالله إلى تشكيل حكومة جديدة
لملء هذا الفراغ.
كما أدى االنقسام إلى زعزعة وحدة السلطة القضائية وخلق أجسام قضائية بديلة تخضع للتجاذبات
والتناقضات السياسية؛ زعزعت نظام العدالة ،وأفقدت القضاء الفلسطيني وحدته وتماسكه وقدرته على حماية

الحقوق والحريات األساسية ،فقد اختلف الواقع القانوني في كل من غزة والضفة حيث استندت شرعية النظام
السياسي في قطاع غزة إلى الشرعية التي اعترفت بها حماس ،وفي الضفة اعتمد الرئيس محمود عباس

شرعية نظام السيا سي للسلطة من خالل تفعيل دور المجلس المركزي لمنظمة التحرير كمرجعية أعلى من

السلطة ،وبديل لغياب المجلس التشريعي ،األمر الذي خلق حالة اضطراب وعدم استقرار في البيئة السياسية
(التقرير السنوي الثالث عشر ،4117،ص.)491
 .5التحول الديمقراطي:
رغم ما تواجهه الحالة الفلسطينية من جرائم حرب وتوسع استيطاني إسرائيلي يعيق فرص التطور
الديمقراطي ،إال أن االنتخابات التشريعية عام 4111م تعبر عن خطوة إيجابية تجاه العملية الديمقراطية ،فقد
سجلت مشاركة الفصائل الفلسطينية حالة غير مسبوقة في اتجاه التحول الديمقراطي ،نظ ار لبطء عملية

التحول الديمقراطي منذ انتخابات عام 0991م كأول تجربة فلسطينية ،ويؤكد الدكتور خليل الشقاقي أن عملية
التحول الديمقراطي في فلسطين تجابه بحالة استثنائية ،تتمثل بالتعايش ما بين احتالل وسلطة وطنية ليس لها

صالحيات مدنية وأمنية كاملة وال تتمتع بسيادة على أرضها(الشقاقي ،وآخرون ،4117،ص.)44

انهيار ،فقد أسهم االنقسام في تقويض
اجعا ثم
اً
بعد أن نجحت عملية التحول الديمقراطي شهدت تر ً
العملية الديمقراطية ،وكان من أبرز مظاهره نشوء حكومتين بإدارتين مختلفتين وتعطل المجلس التشريعي
وتشرذم عمل القضاء وانتهاك حقوق اإلنسان ،وتعطل تشريع القوانين واستبدالها بالمراسيم والق اررات الصادرة
عن رؤساء الحكومتين (الملتقى الفكري التقرير العاشر)4118/8/3 ،

وانعكس االنقسام سلباً على الحالة االجتماعية وعلى القيم والمفاهيم الديمقراطية والحقوقية بعد ظهور

االعتقال السياسي ،وحظر الصحف في غزة والضفة ،إضافة لفرض قيود حول التجمع السلمي والرأي
والتعبير وتقلصت مساحة العمل األهلي (أبو رمضان ،4101،ص.)00
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كما اختلف واقع المجتمع الفلسطيني قبل االنقسام وبعده من استخدام القليل من السالح والكثير من
الحوار الوطني ،في ظل اقتراب األهداف الوطنية للتحرير ،والتي كانت تحدد المكانة التي يحتلها الفرد أو
الفصيل السياسي ،إلى ما بعد االنقسام أصبح هناك من يجاهر بالعالقة مع "الكيان الصهيوني" ،ومن يجاهر

باالرتباط بأجندات إقليمية ال تصب في الخانة الوطنية الفلسطينية ،وانما أجندات تسعى إلى الهيمنة على

المنطقة لتحقيق أهداف وطنية قومية خاصة (عزيز العصا ،مقابلة.)4102،

أحيا االنقسام النزعة السلطوية في الحياة السياسية الفلسطينية ،وبدأت الفصائل تمثل ق اررات الشعب،

وغيب أري المواطنين غير المؤطرين سياسياً (الجرباوي ،0998،ص ،)02كما أضعف النسيج الوطني وترهل
وأصبح االنتماء الحزبي للفصيلين الكبيرين هو األساس في التعامل الداخلي ،فبرزت االنقسامات الفئوية التي

أثرت بشكل واضح ومباشر على العالقات المجتمعية والتي أصبحت تحدد وفقاً لعالقة الفصائل المختلفة،
وأصبحت ممارسة الحقوق والحريات مرتبطة باالنتماء السياسي (أمين أبو وردة ،مقابلة.)4102،

هنا نجد أن تحقيق الدولة واقامة نظام سياسي موحد للشعب الفلسطيني على أسس ديمقراطية ،يتطلب
السيطرة "التامة" ومعالجة االنقسام على قاعدة الحقوق الوطنية في العودة والدولة وتقرير المصير وتكون

معيا ار ال يختلف عليه ،فممارسة أي خيار ديمقراطي كمحاولة إلجراء انتخابات في الظروف الفلسطينية

ضرر من
ًا
الحالية بدون عالج كاف لضمان نجاحها وفق الرؤى الوطنية سوف تكون نتائجه كارثية وأكثر
االنقسام ،بل قد تؤدي إلى حالة تشظ تعصف بالقضية الفلسطينية برمتها ،فال يزال الشعب الفلسطيني يواجه
عدواً يمتلك كافة القدرات واإلمكانيات إلدارة الصراع وتوظيف حالة االنقسام الحالي وأية انقسامات قادمة

لصالح أهدافه ومشاريعه اإلحاللية-االستعمارية التي يعمل من أجلها (عزيز العصا ،مقابلة.)4102،

ويميل الباحث إلى أن عملية التحول الديمقراطي في فلسطين بدأت ضعيفة وبطيئة منذ االنتخابات
التشريعية في عام 0991م ،إلى أن أصبحت إيجابية في عام 4111م ،ومن ثم بدأت بالتراجع بعد االقتتال

الداخلي في عام 4117م ،ما انعكس سلباً على الواقع الفلسطيني ،وأثار الشكوك والمخاوف تجاه مصداقية
حركتي فتح وحماس في احترام الخيار الديمقراطي وتداول السلطة.
 .3الدولة الفلسطينية:
كشف االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة عن وجود ازدواجية للهوية الفلسطينية ،من خالل وجود

رؤيتين سياسيتين مختلفتين لحل القضية الفلسطينية ،في إطار تشرذم وتشتيت الهوية والكيانية الفلسطينية،
وتشويه المشهد السياسي وادخاله في مرحلة الضبابية ،وأخذت تداعيات االنقسام ُبعدين :بعداً داخلياً تمثل في
إشكاليات متعلقة بالبنية السياسية للنظام الفلسطيني ،وصياغة أسس الوحدة الوطنية وعملية التحول

الديمقراطي ،وعالقة كل ذلك بمشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومجمل القضية الفلسطينية  ،وآخر
خارجيا يتعلق بمدى تأثير االنقسام على المخطط اإلسرائيلي للتعاطي مع الواقع الفلسطيني؛ سواء فيما يتعلق

بالعملية السلمية أو التعامل اإلسرائيلي مع الواقع الجديد في قطاع غزة.
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اعتبر االنقسام نكبة ثالثة حلت بالشعب الفلسطيني ،لما له من آثار كارثية بددت األمل في إقامة
الدولة الفلسطينية ،وتعرض المشروع الوطني الفلسطيني برمته النهيار كامل بعد أن شوه االقتتال الدموي
صورة المقاومة وكفاح الشعب الفلسطيني (أمين أبو وردة ،مقابلة.)4102،

ال شك أن استمرار االنقسام بدأ يؤسس لقيام حالتين ،ما زال كل منهما بدون سيادة ،وال يصلح لتأسيس

دولة ،وال يستطيع أي منهما حمل استحقاقات المشروع الوطني ،ما يستدعي زيادة تأثير التدخالت الخارجية
في القضية الوطنية ،سواء تعلق األمر باألمريكيين واألوروبيين ،أو بأطراف إقليمية خارجية مرتبطة بمشاريع

تتجاوز المشروع الوطني( .ابراش.)4119، 0

ذهبت إسرائيل لتعميق وترسيخ صور االنقسام في قطاع غزة كاستراتيجية جديدة للتعاطي مع القضية

الفلسطينية ،على قاعدة التعامل في إطار معيارين مختلفين :أولهما االعتراف بمؤسسة الرئاسة الفلسطينية في
معاديا ،وفرض الحصار وتطبيق سياسة
كيانا
رام اهلل واستمرار المفاوضات ،والثاني إعالن قطاع غزة ً
ً
االستنزاف والقيام بعمليات عسكرية على القطاع (شلحت ،واخرون،4118،ص ،)34في محاولة الستغالل
لالنقسام الفلسطيني وتوظيفه بما يخدم مصالح وأهداف إسرائيل الثابتة والداعية لتفتيت وتجزئة قضية الصراع
اإلسرائيلي -الفلسطيني ،والقائم على أساس دولتين لشعبين بمحاولة إعادته إلى دائرة الصراع العربي

اإلسرائيلي السابق ضمن خيارات إسرائيل في حل القضية الفلسطينية نحو ضم الضفة الغربية إلى األردن
وقطاع غزة إلى مصر(عبد الستار قاسم ،مقابلة.)4102،
فقد جاءت دعوة مؤتمر هرتسليا عام 4118م ،بضرورة تشديد الحصار على قطاع غزة ،ودفع األمور

لالنفجار باتجاه سيناء ،وصوالً لتوسيع مساحة قطاع غزة باتجاه مصر .وكتب غيو ار ايالند رئيس المجلس

القومي االسرائيلي دراسة في سبتمبر  4118قال فيها" إن الظروف الراهنة تفتح المجال أمام إعادة التفكير
بحل الدولتين ،وتخلق مناخاً باتجاه أحد الخيارين األول :العودة للخيار األردني بتكريس ضم المستوطنات في

الضفة إلسرائيل ،ووضع األجزاء المتبقية من الضفة الفلسطينية تحت السيطرة األردنية ،والثاني :فيتمثل
بالذهاب للحل اإلقليمي عبر تقديم أرض من الدول المجاورة -المقصود هنا مصر -لتوسيع قطاع غزة إلى

ثالث أضعاف ويقول وليد العوض إن مخطط إسرائيل تجاه تجاوز إقامة الدولة الفلسطينية ليس وليد اللحظة،
فقد قدم معهد (جافي) للدراسات االستراتيجية عام 0989م دراسة تضمنت االنسحاب من غزة من جانب

واحد ،والسعي إلى اقامة كيان غير معروف يتم توسعته باتجاه سيناء ،وهذا يعني عدم اهتمام إسرائيل لمن
تكون السيطرة في هذا الكيان ،ودعت الدراسة للسيطرة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية وترك السيادة

فيها عائمة (العوض ،4118،ص.)74 -70
أدى انشغال الفلسطينيين بخالفاتهم الداخلية على حساب قضاياهم الوطنية لضعف الموقف
الفلسطيني ،وفقدانه االستقاللية بسبب التدخالت الخارجية التي سعت لتعميق االنقسام ،والعودة لخيار الوجود

المصري في غزة واألردني في الضفة ،وتهربت إسرائيل من استحقاقات التسوية مع السلطة وتذرعت بعدم
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وجود شريك فلسطيني(ابراش4119، 3ص .)2كما مثل االنقسام الفلسطيني فرصة لتتخلص إسرائيل من
استحقاقات إقامة الدولة الفلسطينية ،وتخطي استقاللية القرار الفلسطيني المستقل (الخطيب ،4118،ص.)22
استثمرت إسرائيل عالقاتها الخارجية وتذرعت باالنقسام إلحداث تراجع في التأييد العربي والدولي

لنضال الشعب الفلسطيني ،في ظل ت ارجع قدرة القيادة الفلسطينية على إحداث التغيرات االقليمية والدولية

للضغط على إسرائيل ،كما تراجع تأثير حركات اليسار الدولية المناصرة للقضية بعد تشويش عدالتها برؤية
أبناء الشعب الواحد يتصارعون (كيالي ،4119،ص ،)47وتفرغت إسرائيل لالستيطان وتهويد القدس واتخاذ

ق اررات عنصرية في ظل عدم وجود موقف فلسطيني موحد أو موقف دولي داعم (أبو سيف ،4119،ص)01

وتتلخص دوافع إسرائيل لتعزيز االنفصال الفلسطيني في تعزيزها تصدع النسيج االجتماعي الفلسطيني،

وانهاء حلم بناء الدولة الفلسطينية تحت وطأة ثقافة سفك الدم الفلسطيني بأيد فلسطينية ،واعتقاد إسرائيل بحل
قضية الالجئين بعد أن استوعبت غزة أكبر نسبة من الالجئين ،باإلضافة لقناعة إسرائيل بعدم إمكانية سيطرة

السلطة الفلسطينية مجدداً على قطاع غزة (شلحت ،وآخرون ،4118،ص.)013

لذا نجد أن االنقسام أعطى لالحتالل مبر اًر للتحكم بالقضية الفلسطينية وتنفيذ مشاريعه االستيطانية

وتفتيت االراضي والغاء فكرة اقامة الدولة الفلسطينية ،محاوالً تجاوز االلتزامات واالتفاقيات الموقعة مع منظمة
التحرير ،وتعزيز االنقسام الفلسطيني للضغط على الطرف الفلسطيني وتحقيق أهدافه.

من جهة أخرى ،فإن لالنقسام آثاره السياسية على قضية الالجئين ،حيث إن تقسيم التمثيل بين الوطن
والشتات يقوض وحدة التمثيل الفلسطيني المتمثل في المنظمة كإطار جامع للكل الفلسطيني ،لتصبح السلطة
عنوان التمثيل الفلسطيني وتتجاهل المنظمة ،ما يساهم في شطب حقوق الالجئين (أبو دقة ،4118،ص)23

ويشار إلى أن االنقسام أثر سلباً على كل القضايا الفلسطينية وباألخص على قضية القدس ،وتمادى

ار فلسطينياً موحداً ،وأكد على ضرورة
االحتالل في ممارساته التعسفية ضد المقدسيين حيث لم يواجه قر اً

اختفاء الشقاق وبناء برنامج سياسي موحد تتفق عليه كافة القوى والوطنية واإلسالمية ،وأن يتم إق ارره وتبنيه
من الدول العربية واإلسالمية لتشكيل ضغط على الواليات المتحدة وغيرها من الدول الداعمة إلسرائيل

ليستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة (حنا عيسى،مقابلة .)4102،ويعتبر بكيرات االنقسام الضربة

القاسمة للمسجد األقصى وانه يجب علينا أن نعيد الوحدة للقرار الفلسطيني السياسي ،لتكون الحارس األمين
لحماية المسجد األقصى ( ناجح بكيرات،مقابلة.)4102،

شرخا حقيقيا داخل المجتمع الفلسطيني على كافة المستويات ،نتيجة
ويرى الباحث ،أن االنقسام أحدث ً
ظهور حكومتين ومجلس تشريعي بصالحيات خاصة ،تتبع للحزبين الكبيرين ،في ظل وجود احتالل يمتلك
كافة األدوات والصالحيات للمصادرة واستنزاف القضية التي ناضل من أجلها الشعب الفلسطيني منذ عقود،

ويعتقد الباحث أن استمرار الصراع الداخلي على السلطة سيفضي إلى تصفية القضية الفلسطينية ،وتنفيذ
مشاريع من شأنها إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي لصالح االحتالل الذي يواصل تخطيطه للمشاريع

االحتاللية.
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المبحث الثالث
المصالحة الفلسطينية  ..المبادرات والمواقف

يهدف المبحث إلى التعرف على مبادرات المصالحة الداخلية والعربية والدولية؛ لتحقيق المصالحة

الفلسطينية من خالل تناول المبادرات والدعوات والمسودات والمذكرات التي قدمت من هذه األطراف؛ لرأب
الصدع وانهاء االنقسام الفلسطيني ،باإلضافة إلى المواقف الداخلية والخارجية من المصالحة ،والتعرف على

الصعوبات التي تعترضها وتحول دون دخولها حيز التنفيذ والسبل المقترحة للتغلب عليها.
 مبادرات المصالحة إلنهاء االنقسام الفلسطيني:

مررت عجلـة المصـالحة الفلســطينية بمبـادرات كثيـرة ومختلفـة ،فقــد نظـرت منظمـات المجتمـع الفلســطيني،
وبعض العواصم العربية بخطورة بالغة لحالة االنقسـام السياسـي والجغ ارفـي فـي األ ارضـي الفلسـطينية ،واعتبرتـه

انتكاس ــة حقيقيـــة للمشـ ــروع ال ــوطني الفلسـ ــطيني ونظامـــه السياس ــي بك ــل مكونات ــه وعناصـ ـره وانتكاسـ ــة للحالـــة
الديمقراطي ــة ،وك ــذلك فيم ــا يتعل ــق ب ــالحقوق األخ ــرى ذات البع ــد االقتص ــادي واالجتم ــاعي ،وم ــع زي ــادة خط ــر
االنقسـام علـى القضـية الفلسـطينية بـدأت جهـود ومبـادرات المصـالحة الوطنيـة الفلسـطينية ،كضـرورة وطنيـة فــي

محاولة لطي صفحات االنقسام ورأب الصدع ،والعودة إلى اللحمة الجغرافية والسياسية في وجه االحتالل ،فـي
هذا المبحث يستعرض الباحث أبرز مبادرات المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
أوالً :المبادرات الفلسطينية للمصالحة:
 .4وثيقة الوفاق الوطني:
أدى فــوز حمــاس بأغلبيــة مقاعــد المجلــس التش ـريعي فــي االنتخابــات التش ـريعية عــام 4111م ،لظهــور

بوادر الصراع الفلسطيني الداخلي على السلطة؛ وللخروج من هذه األزمة قدم قادة الحركة األسيرة في السجون
اإلس ـرائيلية مــن جميــع الفصــائل فــي  48يونيــو4111م وثيقــة الوفــاق الــوطني ،وتتضــمن العديــد مــن األســس
لتحقيق الوحدة الوطنية في سبيل إنهاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية وعودة الالجئين وتحرير األسرى.

اعتُمـدت وثيقــة الوفـاق أساسـاً لحـوار وطنــي ضـم جميــع القـوى فــي السـاحة الفلســطينية لمعالجـة الوضــع

الفلســطيني مــن مختلــف جوانبــه ،واصــالح وتفعيــل منظمــة التحريــر وانضــمام حركــة حمــاس والجهــاد اإلســالمي

إليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،والحفاظ عليها كإطار شـامل ومرجعيـة سياسـية عليـا
بمــا يعــزز قــدرتها علــى النهــوض بمســؤولياتها فــي الــوطن والشــتات ،وضــرورة تشــكيل المجلــس ال ـوطني ليمثــل

جميــع القــوى والفصــائل الفلســطينية ،وأكــدت الوثيقــة علــى حــق الشــعب الفلســطيني فــي مقاومــة االحــتالل إلــى
جانب العمل السياسي الدبلوماسي ،وضرورة توحيد الخطاب السياسي على أساس برنامج إجماع وطني وحشد

الـ ــدعم العربـ ــي واإلسـ ــالمي والـ ــدولي السياسـ ــي والمـ ــالي واإلنسـ ــاني ،ودعـ ــت الوثيقـ ــة لحمايـ ــة وتعزيـ ــز السـ ــلطة

الفلســطينية باعتبارهــا ن ـواة الدولــة القادمــة ،وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة بمشــاركة كافــة الكتــل البرلمانيــة كــي
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تحظــى بالــدعم الشــعبي والسياســي الفلســطيني مــن جميــع القــوى ،ونبــذ أعمــال العنــف والفرقــة (منظمــة التحريــر
الفلسطينية.)4111،
 .5مبادرات الفصائل والشخصيات الفلسطينية:
رحبــت حركــة حمــاس بــدعوة الـرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس فــي يونيــو 4118م للحـوار مــع الحركــة،

ودعـ ـ ــا إسـ ـ ــماعيل هنيـ ـ ــة إلـ ـ ــى إقامـ ـ ــة هيئـ ـ ــة إلعـ ـ ــداد أجنـ ـ ــدة للح ـ ـ ـوار ،وطلـ ـ ــب مـ ـ ــن جامعـ ـ ــة الـ ـ ــدول العربيـ ـ ــة

رعايتــه(ياغي ،)4118،كمــا طــرح هنيــة فــي  8يونيــو مــن نفــس العــام مبــادرة اشــتملت علــى احت ـرام االتفاقيــات
الموقعة مع الحركة من اتفاق القاهرة عام 4112م ،إلى وثيقة الوفـاق الـوطني عـام 4111م ،واتفـاق مكـة عـام

4117م ،ودعا للبعد عن التجاذبات السياسية في صياغة األجهـزة األمنيـة ،واإليمـان بالشـراكة السياسـية وعـدم
السماح بالتدخالت الخارجية (علي ،4117،ص.)431
وفــي  01يولي ـو4117م ،طرحــت الجبهــة الشــعبية والمبــادرة الوطنيــة ،مبــادرة للخــالص الــوطني ونصــت

علـى تـوفير المنـاخ الـوطني ،إلنجـاح الحـوار ،ووقــف كافـة أشـكال التعبئـة والتحـريض اإلعالمـي ،والت ارجـع عــن

"الحسم العسكري" الذي نفذته حماس في قطـاع غـزة ،وعـن كافـة اإلجـراءات اإلداريـة واألمنيـة الناتجـة عنـه فـي
الضفة الغربية وقطـاع غـزة  ،وتشـكيل حكومـة توافـق وطنـي انتقاليـة علـى أسـاس وثيقـة الوفـاق الـوطني ،تتـولى

إعـادة األمـور إلـى طبيعتهـا فـي سـقف زمنـي محـدد ،واسـتعادة اللحمـة الوطنيـة ،وتضـع اسـس مهنيـة لمؤسسـات
السلطة والقضاء ،وتقوم بإصالح األجهزة األمنية ،وتوفير الظروف السليمة إلجراء انتخابات رئاسية وتشـريعية
جديــدة ،والعمــل بمــا تــم االتفــاق عليــه فــي ح ـوار القــاهرة عــام 4112م ،فيمــا يخــص عمــل اللجنــة العليــا إلعــادة

إصــالح منظمــة التحريــر علــى أســس ديمقراطيــة ،والتعجيــل ببــدء انتخابــات المجلــس الــوطني لحمايــة المشــروع
الوطني(المبادرة الوطنية الفلسطينية.)4117،
وطرحــت الجبهــة الديمقراطي ــة فــي  00يوليــو4117م ،مب ــادرة لتحقيــق المصــالحة والخ ــروج مــن الم ــأزق

السياســي الــذي تعيشــه القضــية الفلســطينية لمنــع التآكــل التــدريجي للشــرعية وتمزيــق الوحــدة الفلســطينية ،نصــت
علــى الت ارجــع عــن األحــداث الــذي شــكلت انقالب ـاً علــى الديمقراطيــة ،وحــل حكومــة األمــر الواقــع بغ ـزة ،وتش ـكيل

حكومة انتقالية من شخصيات مستقلة ومتوافـق عليهـا ،واالحتكـام للشـعب ،وتفعيـل منظمـة التحريـر الفلسـطينية
وتطويرها استناداً إلعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني (الشيخ خليل ،4118،ص.)7
كما طرح رجال األعمال الفلسطينيين مبادرة لحل األزمة بين حركتي فتح وحماس بهدف تقريب الفجـوة،

ودفـع الطـرفين لحـل اإلشــكاليات بـالحوار ،واالبتعـاد عــن اسـتخدام القـوة العسـكرية ،ونصــت المبـادرة علـى تســليم

مق ـرات األجه ـزة األمنيــة بكــل محتوياتهــا لل ـرئيس محمــود عبــاس عــن طريــق الوســيط المصــري ،واعــادة هيكلــة
األجهزة األمنية ودمج القوة التنفيذية فيها ،وتشكيل حكومة تكنوقراط تدير شـئون الـبالد حتـى موعـد االنتخابـات

الجديد (موقع وكالة أنباء اإلمارات.)4117،

وقــدمت مجموعــة الحـوار الــوطني مــن المثقفــين واألكــاديميين الفلســطينيين فــي  9ســبتمبر4117م مبــادرة
نصــت علــى وحــدة فلســطين أرض ـاً وشــعباً علــى المســتوى السياســي والجغ ارفــي واإلداري وأن القــدس عاصــمة
4.

للدولــة الفلســطينية ،وأكــدت المبــادرة علــى أن معركــة الشــعب الفلســطيني ضــد االحــتالل حــق مقــدس ،وذكــرت
المبادرة أن الحوار السبيل الوحيـد لحـل الخالفـات الفلسـطينية مـع ضـرورة اسـتقاللية القـرار الـوطني الفلسـطيني،

بعيداً عن المؤثرات الخارجية ،والتمسك بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد (أبو مطر ،4104،ص.)8

وطرح ــت مجموعـــة م ــن الشخصـــيات الفلس ــطينية كـ ــان علـ ــى أرس ــها ال ــدكتور إي ــاد الس ـ ـراج بتـــاريخ 41
أبريــل4118م ،مســودة اقتـراح للخــروج مــن أزمــة االنقســام الفلســطيني وتحقيــق المصــالحة الوطنيــة ،أكــدت علــى
ـر بالحال ــة الفلس ــطينية ،ودع ــت
ض ــرورة احتـ ـرام الش ــرعيات الفلس ــطينية ،ورف ــض اس ــتخدام العن ــف باعتب ــاره مض ـ اً
المبــادرة لاللت ـزام بمــا جــاء فــي اتفــاق القــاهرة ووثيقــة الوفــاق الــوطني واتفــاق مكــة ،وأكــدت المبــادرة علــى وحــدة

األ ارضـ ــي الفلسـ ــطينية ،وأن الشـ ــعب الفلسـ ــطيني ال زال يعـــيش مرحلـ ــة تحـ ــرر وطنـ ــي ،يتوج ــب إعـ ــادة اللحمـ ــة
واستتباب األمن وفرض هيبة السلطة (الشيخ خليل ،4118،ص.)04

فــي أكتــوبر 4117م قــدمت بــال ثينــك للد ارســات االســتراتيجية مبــادرة تــدعو حمــاس إلعــالن اســتعدادها
للت ارجــع عــن نتــائج "الحســم العســكري" وحــل األزمــة فــي إطــار اتفــاق القــاهرة وتشــكيل حكومــة انتقاليــة (موقــع

مســارات ،)4117،وحاولــت المبــادرة التــي طرحهــا المركــز الفلســطيني للديمقراطيــة وحــل الن ازعــات إيجــاد حلــول
عملية للمشاكل التي برزت في مسـيرة العمـل السياسـي منـذ 4111م ،وطالبـت بتشـكيل محكمـة دسـتورية لفـض
النـ ـزاع الق ــائم ،كم ــا دع ــت للج ــوء إل ــى التحك ــيم إليج ــاد مخ ــرج ق ــانوني فيم ــا يتعل ــق باتفاقي ــات منظم ــة التحري ــر

الفلسطينية (موقع إذاعة األقصى.)4118،

لــم تكتـ ِ
ـف مؤسســات المجتمــع المــدني بالمبــادرات إلنهــاء االنقســام الفلســطيني ،ولكــن مــن واقــع إدراكهــا

لخطره على المشروع الفلسطيني ومستقبله؛ فـي ظـل ت ارجـع التجربـة الديمقراطيـة ،فقـد قامـت بفعاليـات مناهضـة
لالنقسام وحشدت الرأي العام للمطالبة بإنهائه واستعادة الوحدة الوطنية ،وكان أبرزهـا فـي مـارس 4100م ،فـي
إطار أنشطة الحركة الشبابية تحت شعار "الشعب يريد إنهاء االنقسام" (أبو رمضان.)4102،
 .3االتفاق الموقع في غزة "اتفاق الشاطئ":
شهد شهر أبريل 4102م ،توقيع اتفاق عرف باسم "اتفـاق الشـاطئ" نسـبة إلـى المنطقـة التـي استضـافت
الحـوارات التــي أجرتهــا حركتــا فــتح التــي مثلهــا وفــد منظمــة التحريــر برئاســة عـزام األحمــد ،وحركــة حمــاس التــي

رأس وفــدها دكتــور موســى أبــو مــرزوق ،واتفــق الطرفــان علــى أن يتــوج هــذا االتفــاق بالتنفيــذ الفعلــي لمــا توصـال

إليــه مــن تفاهمــات فــي اتفــاق القــاهرة الموقــع فــي ال اربــع مــن مــايو عــام 4100م ،واعــالن الدوحــة الموقــع فــي

الســادس مــن فب اريــر عــام  ،4104ونــص االتفــاق علــى تشــكيل حكومــة التوافــق الــوطني واعالنهــا خــالل خمســة
أســابيع ،واجـراء االنتخابــات التش ـريعية والرئاســية والمجلــس الــوطني بشــكل متـ ازمن بعــد ســتة أشــهر مــن تشــكيل

الحكومــة علــى األقــل ،وتفعيــل اإلطــار القيــادي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية اســتناداً إلــى اتفــاق القــاهرة واعــالن
الدوحــة ،وأكــد االتفــاق علــى ضــرورة االســتئناف الفــوري لعمــل لجنــة المصــالحة المجتمعيــة ،وضــرورة اســتئناف

عمل لجنة الحريات وتنفيذ ق ارراتها ،استناداً إلى ما تم االتفاق عليه في القاهرة (موقع فلسطين اآلن.)4102،
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وفــي تحليــل للمبــادرات المطروحــة ،يــرى محللــون أن مبــادرة رجــال األعمــال عالجــت توزيــع الصــالحيات
األمنية بين الرئيس والحكومة ،واقترحت تشكيل حكومة تكنوقراط ،واهتمت بتقدير خسائر االنقسـام ،أمـا مبـادرة

مؤسسـ ـ ــات المجتمـ ـ ــع المـ ـ ــدني فقـ ـ ــد واجهـ ـ ــت تحـ ـ ــديات تتعلـ ـ ــق بانحيازهـ ـ ــا ألحـ ـ ــد الط ـ ـ ـرفين دون اآلخر(الشـ ـ ــيخ
خليــل،4118،ص ،)02فيمــا طالبــت مبــادرة المثقفــين الطـرفين باتخــاذ خطـوات لتهيئــة األجـواء لتصــويب مســار
القضية الوطنية وليس إعادة األمور لما كانت عليه ،ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية وليست تكنوقراط ،ثم

إعادة تشكيل األجهزة األمنية على أسس مهنية فلسطينية(أبو طـه وأبـو مطـر ،4119،ص ،)32فيمـا تجـاوزت
مبــادرة مجموعــة الوفــاق جــوهر األســباب ،عنــدما طالبــت بتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة تتــولى معالجــة المشــاكل

األمنية واإلدارية (ابو مطر ،4104ص ،)07

يالح ــظ أن معظ ــم المب ــادرات رك ــزت عل ــى تحمي ــل حم ــاس مس ــؤولية االنقس ــام الفلس ــطيني ،م ــن خ ــالل
مطالبتها بالتراجع عـن الحسـم العسـكري وحـل حكومتهـا فـي غـزة ،كـذلك دعـت بعـض المبـادرات لتـدخل أطـراف

خارجية قد تكون منحازة ألحد الطرفين ،من خالل مطالبتها بتسليم مقرات األجهزة االمنية للرئيس عباس.

كمــا أن معظــم مبــادرات الفصــائل والشخصــيات الفلســطينية ارتكــزت علــى اتفــاق القــاهرة عــام 4112م،
كأســاس للمصــالحة الفلســطينية ،مــن خــالل تفعيــل منظمــة التحريــر وتطويرهــا كأســاس لحــل االنقســام السياســي،
ودعــت معظــم المبــادرات لتــوفير المنــاخ الــوطني المناســب للحـوار ،واســتعادة اللحمــة الفلســطينية مــن أجــل بنــاء

الثقة ،والتراجع عن كافة اإلجراءات اإلدارية واألمنية فـي قطـاع غـزة ،وتشـكيل حكومـة توافـق وطنـي ،واصـالح
األجهزة األمنية ،وتهيئة الظروف إلجراء انتخابات جديدة لحماية المشروع الوطني.
ثانياً :المبادرات العربية للمصالحة الفلسطينية:
 .4اتفاق مكة للمصالحة بين فتح وحماس:
جاء اتفاق مكة بمبادرة من العاهل السعودي؛ عبد اهلل بن عبـد العزيـز ،وجـرت فـي مكـة مفاوضـات بـين
حركتي فتح وحماس تمخض عنها اتفاق مكة بتاريخ  8فبراير4117م ،الذي أكد على حرمـة الـدم الفلسـطيني،
وضرورة اتخاذ كافة الترتيبات للحيلولة دون إراقتـه ،والتأكيـد علـى الوحـدة الوطنيـة كأسـاس للصـمود الفلسـطيني

فـي وجــه االحـتالل ،وتحقيـق األهـداف الوطنيــة الفلســطينية المشـروعة ،واعتمــاد لغـة الحـوار لحـل الن ازعــات فــي
الساحة الفلسطينية ،كمـا تـم االتفـاق علـى تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة وفـق اتفـاق فصـائلي ،كمـا وأكـد االتفـاق

علــى مــا جــاء فــي إعــالن القــاهرة ووثيقــة الوفــاق الــوطني بخصــوص إصــالح منظمــة التحرير(موقــع وكالــة وفــا
لألنباء.)4117،
 .5المبادرة اليمنية "إعالن صنعاء":
طرح الرئيس اليمني علي عبد اهلل صالح مبادرة إلنهاء االنقسام الفلسطيني بتاريخ  9اغسطس4117م،
ول ــم تل ــق اس ــتجابة م ــن الـ ـرئيس محم ــود عب ــاس إل ــى أن ق ــام بإض ــافة بن ــد جدي ــد للمب ــادرة واعتبـ ـره أه ــم ش ــروط

المصـالحة ويــنص علــى :إعـادة األوضــاع فــي غـزة لمـا كانــت عليــه قبـل  02يونيــو 4117م ،واجـراء انتخابــات
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رئاســية وتش ـريعية مبك ـرة ،فيمــا رحبــت حركــة حمــاس بالمبــادرة منــذ طرحــت؛ وفــي صــنعاء بتــاريخ  41مــارس
4118م وقعــت حركتــا فــتح وحمــاس علــى المبــادرة (صــالح ،4118 ،ص ،)49والتــي تضــمنت إضــافة للبنــد
الجديد؛ استئناف الحوار الوطني على قاعدة اتفاق القاهرة عام 4112م ،واتفاق مكة عام 4117م على أساس

أن الشــعب الفلســطيني كــل ال يج ـزأ ،وضــرورة احت ـرام الدســتور الفلســطيني وااللت ـزام بــه ،واعــادة بنــاء األجه ـزة

األمني ــة ،وتش ــكيل حكوم ــة وح ــدة وطني ــة ،عل ــى أن تش ــكل لجن ــة عربي ــة تض ــم( مص ــر ،والس ــعودية ،وس ــوريا،
واألردن ،واليمن) لمتابعة تنفيذ ما جاء في المبادرة (المركز القومي للدراسات ،4104،ص.)23

 .3ورقة المصالحة المصرية 5112م:
ركــز الح ـوار الــوطني الفلســطيني الــذي بــدأ فــي القــاهرة بتــاريخ  41فب اريــر 4119م علــى معالجــة كافــة

القضايا التي نجمت عن حالة االنقسام الفلسطيني ،وذلك من خالل حوار شامل شارك فيه  03فصيالً ودعـي

إلي ــه عـــدد مـــن المس ــتقلين والنقـ ــابيين ،وتـــم تش ــكيل خمـ ــس لجـــان رئيس ــية (المصـــالحة -الحكومـــة -األمـــن –

االنتخابات -المنظمة) ،تغطي كافة القضايا المختلف عليهـا ،باإلضـافة إلـى لجنـة التوجيـه العليـا التـي تشـكلت
مــن األمنــاء العــامين للتنظيمــات أو نـ ـوابهم ،وقــد عملــت هــذه اللجــان بمش ــاركة مص ـرية فاعلــة وناقشــت كاف ــة

القضايا الرئيسية وتفصيالتها ،وعقدت  1جلسـات حـوار ثنـائي فـي القـاهرة بـين حركتـي فـتح وحمـاس فـي الفتـرة

مــن أبريــل وحتــى يوليــو 4119م ،وبــذلك قــدمت مصــر ورقــة بعنـوان اتفاقيــة الوفــاق الــوطني الفلســطيني القــاهرة
عـام 4119م ،أكـدت علـى الشـراكة السياســية وحـل جميـع االنتهاكـات ،وأزمــة الفلتـان األمنـي ،وتجـريم اســتخدام

الســالح ،فيمــا دعــت الورقــة المصـرية لتفعيــل وتطــوير منظمــة التحريــر لتضــم جميــع القـوى الفلســطينية ،واجـراء

انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بشكل متزامن ،وتـنص أيضـاً
على معالجة القضايا األمنية والمشاكل اإلدارية الناتجة عن االنقسام ،بما في ذلك الترقيات والرتب والتعيينـات

والرواتب ،كما أوصت الورقة بحل مشكلة المعتقلين السياسيين واإلفراج عنهم( موقع الجزيرة نت.)4119،

لــم توقــع حمــاس علــى الورقــة المص ـرية عــام 4119م ،وتحفظــت علــى ثالث ـة مجــاالت تضــمنتها الورقــة

تتعلـ ــق بـ ــاألمن أوالً ،حيـ ــث تحفظـ ــت علـ ــى مـ ــا ورد بخصـ ــوص قيـ ــادة األمـ ــن وتشـ ــكيل لجـ ــان خارجيـ ــة ،وثاني ـ ـاً

االنتخابــات مــن حيــث طبيعتهــا واالش ـراف عليهــا ،وأخي ـ اًر إصــالح منظمــة التحريــر ودور القيــادة التــي ســتقود

المنظمة خالل فترة االصالح (جبريل ،4101،ص.)008

ويـ ــرى المحلـ ــل السياسـ ــي هـ ــاني المصـ ــري ،أن ورقـ ــة المص ــالحة المص ـ ـرية افتق ــدت إلـ ــى مجموعـــة مـ ــن
العناصر ،كان ينبغي توافرها وهي( :المصري.)4104، 0
 -0االتفـ ــاق علـ ــى ميثـ ــاق وطنـ ــي جديـ ــد ،يتضـ ــمن الحقـ ــوق واألهـ ــداف الوطنيـ ــة األساسـ ــية ،وأشـ ــكال النضـ ــال
الرئيسة الكفيلة بتحقيقها ،والقواعد التي تحدد العمل المشترك في إطار النظام السياسي.

 -4االتفـ ـ ــاق علـ ـ ــى برنـ ـ ــامج سياسـ ـ ــي للحكومـ ـ ــة القادمـ ـ ــة ،يحفـ ـ ــظ الحقـ ـ ــوق والمصـ ـ ــالح الوطنيـ ـ ــة ،ويتضـ ـ ــمن
حق تقرير المصير والعودة والحرية واالستقالل ،ويكون مقبوالً دولياً.
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 -3المحافظة على األساس الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني وتعزيزه ،بما يضمن تحقيق
شراكة سياسية حقيقية ،وتعميق التعددية بكل أشكالها ،وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة ،وضمان
الحقوق والحريات العامة لإلنسان وسيادة القانون ،واعتماد االنتخابات بشكل دوري على كافة المستويات

وفي جميع القطاعات المحلية والعامة.
وفــي إطــار اللقــاءات الوديــة للمصــالحة بــين فــتح وحمــاس فــي دمشــق عــام 4101م ،تــم االتفــاق علــى

التحــرك تجــاه المصــالحة فــي إطــار اســتعراض نقــاط الخــالف فــي الورقــة المصـرية لعــام 4119م واالتفــاق علــى
معظمها وعقد موعد للقاء آخر إلتمام مناقشة باقي النقاط ومن ثم التوجه للقاهرة لتوقيع ورقة المصالحة إلنهاء

االنقسام (صالح ،4104،ص.)32

 .1ورقة المصالحة المصرية الثانية :5144
تبع ورقة المصالحة المصرية لعام 4119م والتي تحفظت عليها حركة حماس فيما يتعلق بثالثة ملفات

ت ـرتبط بــاألمن واالنتخابــات ومنظمــة التحريــر ورفضــتها ،تبعهــا ج ـوالت بــين حركتــي فــتح وحمــاس فــي دمشــق

إلعـادة بنـاء الثقـة بـين الطـرفين لبحـث النقـاط المختلـف عليهـا فـي الوثيقـة المصـرية ،كمـا طـرح الـرئيس محمـود
عباس مبادرة لزيارة قطاع غزة والتي أعلن عنها في اجتماع المجلس المركزي بمقره فـي مدينـة رام اهلل فـي 03

مارس4100م (موقع دنيا الوطن ،)4100،إلنهاء االنقسام ،وبذلك بدت أجـواء المصـالحة مهيـأة بـين الطـرفين
للعودة إلى القاهرة وبدء جلسات الحوار.
وقعت حركتا فتح وحماس على محضـر تفاهمـات المصـالحة الفلسـطينية فـي  47أبريـل 4100م (موقـع

مس ــارات ،)4100 ،بع ــد أن أخ ــذت الق ــاهرة مالحظ ــات حرك ــة حم ــاس عل ــى الورق ــة األول ــى لع ــام 4119م ف ــي
الحس ـ ــبان ،فيم ـ ــا يخ ـ ــص ص ـ ــالحيات اإلط ـ ــار القي ـ ــادي المؤق ـ ــت للمنظم ـ ــة ،وتش ـ ــكيل اللجن ـ ــة األمني ـ ــة ،ولجن ـ ــة
االنتخابــات ،واعتمــاد مبــدأ التوافــق الــوطني (المصــري ،4100،ص ،)7واتفــق الطرفــان علــى تشــكيل حكومــة

كفاءات وطنية بدون برنامج سياسـي تعـرض علـى المجلـس التشـريعي لنيـل الثقـة ،وتختـار حركتـا فـتح وحمـاس
بمشاركة باقي الفصائل الفلسطينية أعضـاء الحكومـة التـي تكـون مهمتهـا التحضـير لالنتخابـات ورفـع الحصـار

عن غزة واإلشراف على المصالحة المجتمعية(موقع مسارات.)4100 ،
 .2إعالن الدوحة:

تحت رعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،وتأسيسـاً علـى اتفـاق المصـالحة فـي القـاهرة

جــرى اســتعراض الخط ـوات التــي تمــت لتنفيــذ آليــات اتفــاق المصــالحة والعقبــات التــي اعترضــت تنفيــذه؛ ووقــع

الـرئيس محمــود عبــاس وخالــد مشــعل علــى إعــالن الدوحــة فــي  2فب اريــر 4104م بقطــر ،حيــث نــص اإلعــالن
عل ــى اس ــتمرار خطـ ـوات تفعي ــل وتط ــوير منظم ــة التحري ــر ،وتش ــكيل حكوم ــة التواف ــق ال ــوطني ،به ــدف تس ــهيل

االنتخابات ،والتأكيد على عمل اللجان وما جاء في اتفاق القاهرة (صحيفة فلسطين.4104/4/7،ص.)03

44

رغــم المبــادرات المختلفــة التــي طرحتهــا جهــات محليــة وعربيــة ودوليــة إلنهــاء االنقســام ،إال أنــه اســتمر
وأصبح له تبعات عربية واقليميـة ودوليـة فـي إطـار تشـابك المصـالح مـع نخـب لهـا منفعـة فـي إدارة االنقسـام ال

إنهائه ،في ظـل حـديث كـل طـرف عـن تنـازالت يقـدمها فـي سـبيل المصـالحة والتوافـق علـى جـداول زمنيـة لبـدء
تنفيــذ القضــايا المتعلقــة فيه ـا ،ولكــن نتيجــة الت ارشــق اإلعالمــي كانــت ج ـوالت المصــالحة تتعثــر ،لتســتمر حالــة
االنقسام التي يعيشها المجتمع الفلسـطيني منـذ يونيـو 4117م فـي انتظـار نتـائج تعبـر عـن فـرج قريـب مـن كـل

جولة.

ويعتقد الباحث أن لقاءات المصالحة التي جرت في األقطار والعواصم العربية ،هي عبارة عن لقـاءات

لــم تغيــر فــي واقــع الشــعب الفلســطيني المنقســم سياســياً وجغرافيـاً ،وســاهمت فــي ازديــاد حالــة اإلحبــاط الشــعبي،
وانعــدام الثقــة بالقيــادة الفلســطينية إحــدى مكونــات الثقافــة المجتمعيــة الفلســطينية؛ نتيجــة عــدم قبــول كــل طــرف

لآلخر رغم ما تعيشه القيادة الفلسطينية من حالة عدم القدرة على السيطرة نتيجة استمرار حالة االنقسام .ويرى
الباحث في ورقة المبادرة المصرية الثانية والمبادرة اليمنية أرضية خصبة ،يمكـن البنـاء علـى أساسـها للوصـول

إلى حل لقضية االنقسام الفلسطيني.
ثالثاً :المواقف الداخلية والخارجية من المصالحة الفلسطينية:
 الموقف الفلسطيني من مبادرات المصالحة الفلسطينية:
تكمــن إشــكالية توقــف عجلــة المصــالحة الفلســطينية فــي مواقــف طرفيهــا وتصــوراتهم لمبــادرات المصــالحة
الفلسـطينية ،ورغــم انحيــاز بعــض الوســطاء إلــى طـرف دون اآلخــر فــي معظــم المبــادرات ،إال ان أطـراف النـزاع
الفلسطيني تخرج كل مرة برفض أو تحفظ على بعض بنود المبادرات.

فقــد أعلنــت الرئاســة الفلســطينية فشــل المبــادرة اليمنيــة بســبب رفــض حركــة حمــاس الح ـوار مــع منظمــة
التحرير حسب قولها ،وانسحب وفد فتح من صنعاء وقال عضو المكتب السياسي لحركـة حمـاس محمـد نصـر

إن إرس ــال الـ ـرئيس عب ــاس لص ــنعاء وف ــداً م ــن منظم ــة التحري ــر برئاس ــة ص ــالح أرف ــت عض ــو اللجن ــة التنفيذي ــة

للمنظمة واألمين العام لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني وليس من فتح ،إشارة غير جدية للحوار مع حماس وفق
المبادرة اليمنية ،وقال إن الحركة أرجأت األمر لثالثة أيام للنظر فيها (موقع الجزيرة نت.)4118،
ويـذكر أن حمـاس وافقـت علـى المبــادرة علـى لسـان سـامي أبـو زهــري المتحـدث باسـمها فـي لقـاء لوكالــة

ـار الس ـ ــتئناف الحـ ـ ـوار ول ـ ــيس ش ـ ــروطاً مس ـ ــبقة للتنفي ـ ــذ (ص ـ ــحيفة  02أكت ـ ــوبر،
يونايت ـ ــد ب ـ ــرس باعتباره ـ ــا إط ـ ـ اً

 ،4118/3/42ص ،)8ويـرى محللــون أن فشـل هــذه المبـادرة يرجــع التهـام بعــض الشخصـيات مــن حركـة فــتح
أن عزام األحمد لم يحصل على تفويض من الرئيس بتوقيع المبادرة (زبون ،والنعامي ،4118،ص.)00

وفيما يخص الورقة المصرية ،يقول غوشة إن السلطة سارعت للتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة

دون قيد أو شرط فيما تأخرت حماس بضعة أيام ،ثم ظهرت المفاجأة بأن الورقة المصرية قد تمت زيادتها من
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ثماني صفحات إلى  48صفحة اشتملت على بنود ال يعقل أن توافق عليها فصائل المقاومة الفلسطينية
(غوشة ، )4119،ومن جهته قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة الف ار أن قيادة حماس ترتكب خطأً
فادحاً إذا فوتت فرصة المصالحة وفق الورقة المصرية ،وأضاف أن الورقة المصرية حققت لحماس شروطها

إال أنها لم توقع عليها ،بينما وقعتها فتح من دون الوقوف عند مالحظاتها الكثيرة على بعض بنود الورقة

مؤكداً على أنه في حال فشلت القاهرة في انهاء االنقسام لن تنجح به دولة أخرى (البطة،4119،ص.)8

ويعلل الكاتب فارس ظاهر فشل مبادرات المصالحة بالنسبة لحركة حماس ،بأنها تدرك أهمية دورها في
المنطقة والناتج عن سيطرتها على قطاع غـزة ،ولـذلك تتمسـك بخيوطـه األمنيـة والسياسـية واالجتماعيـة؛ لتبقـى

العباً محورياً في المنطقة وتحقق مزيداً من االنجازات مثل تقاسم السلطة ،أما بالنسبة لحركة فتح فتنطلـق مـن

فكرة احتضانها للمشروع الوطني الذي مكنها من السـيطرة علـى كافـة مؤسسـات السـلطة عبـر منظمـة التحريـر،
ويصعب عليها تقديم تنازالت لطرف آخر أو جعله شريكاً لها في تقاسم السلطة (ظاهر)4103،
وقد دللت األدوار المتبادلة بين حركتي فتح وحماس على أرض الواقع على فشل مبادرات المصالحة

الفلسطينية ،ويرى القيادي في الجبهة الشعبية رباح مهنا أن "الجميع مستفيد في االنقسام حتى اليسار

الفلسطيني" (وكالة سما االخبارية .)4102،وقد عبرت اللجنة المركزية لفتح ،سعي حماس إلفشال مبادرات

المصالحة من خالل ممارساتها في غزة ،وادعت اللجنة إقدام حماس على ضرب العشرات من كوادر فتح في
العدوان األخير على قطاع غزة في عام 4102م ،واستنكرت إبقاء المعتقلين السياسيين من كوادرها في

سجون حماس وممارستها أعمال العنف ضد المواطنين في غزة ،وما له من بالغ األثر على الوحدة الوطنية،

واعاقة عمل حكومة الوفاق الوطنية ،كما وأدانت فتح وجود حكومة ظل مكونة من  47وكيالً يتحكمون في
و ازرات غزة ،وقالت إن هذه الممارسات تعمق الجرح الفلسطيني واالنقسام (موقع دنيا الوطن.)4102،

وفــي بيــان لهــا رفضــت حركــة حمــاس سياســة االعتقــاالت السياســية واالعتــداءات بحــق أبنــاء الحركــة فــي

الضــفة الغربيــة ،واالعتــداء علــى الصــحفيين المشــاركين فــي مســيرات نص ـرة األقصــى ،وحملــت حكومــة الوفــاق
نتــائج هــذه الممارســات ،كمــا اســتنكرت حمــاس تص ـريح النــاطق باســم األجه ـزة األمنيــة عــدنان الضــميري " إن

االجهـزة االمنيـة فــي الضـفة تــؤدي عملهـا علــى أكمـل وجــه ،ونحـن مخلصــون لالتفاقيـات األمنيــة مـع إسـرائيل"،

ووصف أبو زهري هذه التصريحات أنها غير مسؤولة ،وتهدف لتوتير أجواء المصالحة (أبو زهري.)4102،

ومــن جهتهــا عــززت الســلطة الفلســطينية وحركــة فــتح التــدخالت الخارجيــة التــي ال تريــد للمصــالحة أن
تتحقق ،فقد واصلت حكومة رام اهلل التنسـيق األمنـي مـع االحـتالل اإلسـرائيلي (صـالح ،4104،ص ،)3ويـذكر

وصفي قبها أن "ما تقوم به السلطة من استدعاءات ومداهمات واعتقـاالت تطـال العشـرات مـن مؤيـدي حمـاس
فــي الضــفة الغربيــة وتحديــداً مــن طلبــة جــامعتي النجــاح وبيرزيــت ،ال يحتمــل التأويــل بــأن هــذه الســلطة ال تريــد
المصالحة وترفضها جملة وتفصيالً" (موقع فلسطين االن.)4102،
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في واقع األمر يرى كل طرف من أطراف االنقسام أن لديه رغبة في إنهائه؛ فحركة فتح ترى أنها أبدت
مرونة في توقيعها على الورقة المصرية ،وذللت العقبات أمام إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية (صالح،
 ،4104ص ،)4أما حماس ترى أنها بادرت بخطوات بناء الثقة تجاه فتح من موقع قوتها بعد أن ظهرت في
صورة المنتصر في االعتداء اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 4104م من خالل إصدار حكومة غزة العفو

عن جميع أعضاء فتح الذين أدينوا بقضايا تتعلق باالنقسام ،والسماح بعودة كوادر فتح الهاربة من القطاع

أعقاب االنقسام في يونيو 4117م ،والسماح بإقامة مهرجان انطالقة فتح بغزة (النعامي ،4103،ص)3
 الموقف العربية والدولية من مبادرات المصالحة الفلسطينية:

تباينــت مواقــف الــدول العربيــة حســب المصــالح وظــروف كــل مرحلــة واتســم الــدور المصــري بالحيويــة فــي

إدارة ملــف المصــالحة ،بعــد أن كلفــت جامعــة الــدول العربيــة ،مصــر فــي فب اريــر 4119م رســميا بــإدارة ملــف

المصالحة ،وبذلك شهد هذا العام جهودا مصرية لتحقيق المصالحة ،انتهت بتقديم الورقة المصرية األولى عام
4119م (صالح ،)47-41 :4101،واستكماال لدور مصر بعـد ثـورة ينـاير 4100م رعـت اللقـاء بـين حركتـي
حماس وفتح في  43سبتمبر4102م ،للبحث في تنفيذ ما تم االتفاق عليه فـي غـزة "اتفـاق الشـاطئ" ،كمـا أكـد
ع ـزام األحمــد انعقــاد لقــاءات مــع حركــة حمــاس فــي القــاهرة وفــق جــدول أعمــال متفــق عليــه (موقــع فلســطين

اآلن.)4102،

وقد عكست المبادرات التي قدمتها الدول العربية رؤيتها ومواقفها من المصـالحة الفلسـطينية فكـان اتفـاق
مكــة لعــام 4117م يعكــس اهتمــام المملكــة العربيــة الســعودية بإتمــام المصــالحة الفلســطينية ،أمــا دولــة قطــر فقــد

شــجعت فــي مواقفهــا علــى إتمــام المصــالحة الفلســطينية الداخليــة وظهــر دورهــا جلي ـاً فــي إعــالن الدوحــة لعــام

4104م ،والتــي استضــافت مباحثــات الـرئيس محمــود عبــاس مــع خالــد مشــعل إلنهــاء العـدوان االسـرائيلي علــى
غزة 4102م ،كما لعبت اليمن دو اًر ممي اًز في جمع مسؤولي فتح وحماس لتوقيع اتفاق المصالحة في صنعاء،

أمــا ســوريا فقــد استضــافت لقــاءات المصــالحة بــين وفــدي الحــركتين فــي ســبتمبر 4101م ،وهــو مؤشــر علــى
اهتمامها بقضية اتمام المصالحة الفلسطينية.
ويــذكر التقري ـر االســتراتيجي الصــادر عــن مركــز الزيتونــة لعــام 4102م ،أنــه ال دور يــذكر فــي الوقــت

الحاضر للدول العربية في ملف المصالحة الفلسطينية ،نظ ار النشـغالها بشـئونها الداخليـة وخاصـة بعـد قيـام مـا

يس ــمى بث ــورات الربي ــع العرب ــي (ص ــالح ،4102،ص ، )70وه ــذا م ــا أك ــده المحل ــل السياس ــي ه ــاني البس ــوس
بخصــوص تهمــيش الســلطات المص ـرية لملــف المصــالحة الفلســطينية نتيجــة موقــف الســلطات المعاديــة لحركــة
حماس في مصر ،مما أدى لتعطيل المصالحة وعرقلتها(البسوس.)4102،

وقد ظهرت مواقف دول الجوار اإلقليمي واهتمامها بإنهاء ملف المصالحة الفلسطينية ،فأكدت تركيا من
جانبها أن االنقسام يضعف الموقف الفلسطيني ،ويضر بمصـلحة الشـعب ،واقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة،
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وأبدت جاهزيتها للتحرك نحو اعادة الوحدة الفلسطينية داعية إلى إنجاز المصالحة باعتبارهـا واجـب ومسـؤولية
وطنية (حسان ،4104 ،ص.)28
وتـراوح الموقــف اإلي ارنــي بــين قبــول وامتعــاض مــن المصــالحة الفلســطينية ،فقــد شــنت الصــحف اإليرانيــة

هجوماً الذعاً ضـد خالـد مشـعل واتهمتـه بجـر حمـاس لمسـار التسـوية وابعادهـا عـن المقاومـة إبـان توقيـع اتفـاق

الدوحــة (ســويدان ،4104،ص ،)27فيمــا دعــم البيــان الثــاني الصــادر عــن قمــة طه ـران السادســة لحركــة عــدم
االنحيــاز؛ دعــم جهــود المصــالحة الفلســطينية وفــق اتفــاقي القــاهرة والدوحــة ،كمــا تراجعــت طه ـران عــن دعــوة
وجهتهـا إلســماعيل هنيــة لحضــور القمــة بعــد تهديــد ال ـرئيس عبــاس علــى لســان وزيــر خارجيتــه ريــاض المــالكي
بعـ ــدم الحضـ ــور ،كمـ ــا دعـ ــم البيـ ــان صـ ــمود الشـ ــعب الفلسـ ــطيني لنيـ ــل حقوقـ ــه تحـ ــت مظلـ ــة منظمـ ــة التحريـ ــر

(عتريسي ،4103،ص.)3

اتسم الموقف االسرائيلي برفض كافة المبادرات المقدمة للمصالحة بين حركتي فتح وحماس؛ نظ اًر ألن

االنقسام منح اسرائيل التهرب من االتفاقات ،بحجة عدم سيطرة السلطة على غزة ،ففي أعقاب إعالن الدوحة

عام 4104م ،خير رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس محمود عباس بين المفاوضات معه أو

الصلح مع حركة حماس (مركز الجزيرة للدراسات،4104،ص ،)1وتكرر الموقف االسرائيلي عقب توقيع

اتفاق الشاطئ في أبريل 4102م ،فلم توقف إسرائيل تهديدها بسلسلة عقوبات سياسية واقتصادية على

السلطة ،واتخذت اجراءات تفشل مبادرات المصالحة من خالل تكثيف االستيطان ،والتضيق على
الفلسطينيين ،وابتزاز قيادة السلطة والتلويح بسحب البطاقات الدبلوماسية التي تسهل عملها(عرار.)4102،
وقد تمحور دور االتحاد األوروبي واألمم المتحدة في موقف الرباعية الدولية التي تضم أيضاً روسيا

والواليات المتحدة ،فقد اشترطت الرباعية على أي حكومة فلسطينية االعتراف بإسرائيل ،وااللتزام باالتفاقيات
الموقعة معها ،ونبذ اإلرهاب في إشارة للمقاومة الفلسطينية (مركز الجزيرة للدراسات،4104،ص .)2فقد اتفقت

المواقف األوربية واألمريكية على عزل حركة حماس ،وتجاهل الوضع اإلنساني في قطاع غزة ،والتعامل مع

حكومة الطوارئ بقيادة سالم فياض ،إضافة لحشد الرأي والتأييد للرئيس محمود عباس (بني فضل،4119،

ص .)044وقد رحبت روسيا من طرفها باتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في مايو 4100م على لسان
وزير خارجيتها في بيان صحفي قال" :إن موسكو ترحب بتوقيع هذا االتفاق الذي أدت إليه جهود مختلف

األطراف وال سيما مصر" ،وعبرت عن قناعتها بضرورة القيام باإلجراءات العملية إلنهاء االنقسام وقيام

انتخابات ديمقراطية (صحيفة فلسطين ،4100/2/2 :ص. )3

ويــرجح الباحــث أن موقــف االتحــاد األوربــي يتمــاهى مــع الموقــف األمريكــي ،وهــو أن تحقيــق المصــالحة
مرتبط بالتفاوض مع إسرائيل وهو ما أكدته الرباعية الدولية من خالل الشرط المرتبط باالعتراف بإسرائيل ،في
حين أن الموقف اإلسـرائيلي هـو موقـف طبيعـي معـاد للشـعب الفلسـطيني ،ال يوافـق علـى المبـادرات المطروحـة
بحكم مصالحه حيث االنفراد بقطاع غزة والضفة الغربية ،والتخلص مـن االتفاقيـات فـي ظـل اسـتمرار مشـاريعه
االستيطانية ،وهذا ما يدفع بضرورة إنهاء االنقسام قبل تصفية القضية الفلسطينية.
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 معيقات في طريق المصالحة:
علــى الــرغم مــن تشــكيل حكومــة التوافــق الــوطني التــي تمخضــت عــن اتفــاق المصــالحة فــي غ ـزة عــام
4102م ،إال أن هناك العديد من العقبـات التـي وقفـت وال تـزال أمـام انجـاز اتفاقـات المصـالحة خـالل السـنوات

الماضــية ،تمثلــت فــي غيــاب الثقــة المتبادلــة بــين طرفــي المصــالحة ،والتمســك بالمصــالح الحزبيــة الضــيقة علــى
حساب المصالح الوطنية (مركز وفا للدراسات ،)4102،ونتيجة عـدم القـدرة علـى تحديـد مسـار العمـل الـوطني

برجمــاتي ،واخ ــتالف
وبرنامجــه السياســي؛ فــي إطــار وجــود مســار أي ــديولوجي إســالمي مقــاوم ،وآخــر وطنــي ا
البرنامج السياسي للحكومات المقترحة ،فحركة فتح تـرى ضـرورة التـزام الحكومـات الفلسـطينية بكافـة االتفاقيـات
والتعهدات حسب شروط الرباعية الدولية ،بينما ترفض حركة حماس االعتراف بإسـرائيل ،وتعتبـر هـذا الموقـف

جزءاً من التزام الحركة بميثاقها وقناعاتها الفكرية والعقائدية (صالح ،4119،ص.)30

كما لعبت العديد من العوامل اإلقليمية والدولية دو اًر واضحاً في تغذية االنقسام الفلسطيني واطالـة أمـده،

بمــا انعكــس ســلباً علـى مســتقبل القضــية الفلســطينية والشــعب الفلســطيني ،كمــا أضــر بمكانــة وشــعبية الحــركتين
الفلسطينيين األكبرين ،فالمصالحة واالتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج سياسي فلسطيني موحد بما يسمح

بحـ ــل جميـ ــع الملفـ ــات العالقـ ــة؛ كملـ ــف األمـ ــن ومنظمـ ــة التحريـ ــر واالنتخابـ ــات بتفرعاتهـ ــا ه ـ ـو الخيـ ــار الوحيـ ــد
للفلسطينيين إلعادة القضية إلى مسارها الصحيح (مصطفى البرغوثي ،مقابلة.)4102،
ويش ــار إل ــى أن اخ ــتالف البـ ـرامج ب ــين حركت ــي ف ــتح وحم ــاس يش ــكل عثـ ـرة ف ــي طري ــق انه ــاء االنقس ــام

الفلسطيني ،ويعتقد الباحث أنه في إعادة تفعيـل منظمـة التحريـر وتطويرهـا؛ الحـل األمثـل لبلـورة برنـامج وطنـي
موحــد ،تســتطيع مــن خاللــه القيــادات الفلســطينية صــياغة برنــامج فلســطيني تجــري علــى أساســه أي انتخابــات

قادمة ،وتشكل على أساسه الحكومات والمؤسسات الفلسطينية.
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الفصل الثالث
اخلطاب السياسي القطري جتاه االنقسام الفلسطيني
ويشتمل على ثالثة مباحث:
المبحث األول :محددات السياسة الخارجية القطرية
المبحث الثاني :الخطاب السياسي القطري تجاه قضية االنقسام الفلسطيني
المبحث الثالث :نظرة الصحافة الفلسطينية للخطاب السياسي القطري

5.

المبحث األول
محددات السياسة الخارجية القطرية

في هذا المبحث يتناول الباحث دوافع السلوك السياسي الخارجي القطري ،والعوامل المؤثرة بشكل

مباشر أو غير مباشر في صنع السياسة الخارجية القطرية ،إضافة لدراسة المحددات واآلليات التي تستخدمها
دولة قطر في التعامل مع القضايا العربية واإلقليمية والدولية.
مناسبا
فعال
تتأثر محددات السياسة الخارجية بالمتغيرات الداخلية والخارجية ،وتستلزم من الدولة ً
ً

للتعامل معها ومواجهتها ،كما تتنوع المحددات التي تقوم عليها السياسة الخارجية بتنوع الدول وظروفها

البيئية ،)Chandra,1999,p86(،فلكل سلوك خارجي اعتباراته ودوافعه التي تفسره(مقلد ،0987،ص)373

تمثل الدوافع السلوكية محددات السياسة الخارجية األساسية التي ساعدت دولة قطر لسلوك المنحنى

السياسي على أرض الواقع ،فقد استندت الدوحة إلى محددات مادية وقيمية ،في إطار مجموعة من اآلليات
التي تثبتها على أرض الواقع (خضير ،4100،ص .)410ورغم محدودية المكانة الجيوبولتيكية لقطر ،إال أن

دورها في الساحة العربية والدولية تنامى مع ازدياد فاعلية سياستها الخارجية؛ رغبةً في تحقيق مكانة إقليمية
ودولية متميزة ،لذا استندت السياسة الخارجية القطرية إلى عدة محددات أساسية في إطار استراتيجية البقاء،

ولعب أدوار مختلفة في المنطقة ،معتمدة في ذلك على محدداتها األساسية التالية:
أوالً :المحددات المادية:

أصبحت قطر قوة مالية بدخل قومي يتجاوز  073مليار دوالر عام 4100م ،تعود إلى مدخول الغاز

والصندوق السيادي لقطر والذي يتولى إدارة الفائض المالي من عائدات النفط والغاز في القطاعات
االقتصادية ،وتمتلك قطر ثلث احتياطي الغاز في العالم ،وتبلغ نسبة إنتاج الغاز فيها بين  011-89مليار
متر مكعب أما الكمية النفطية فهي في حدود  42.2مليار برميل ،وتستغل قطر إيرادات الريعية لتشجيع

قطاع الصناعات التحويلية لتصبح مكمالً استراتيجياً للصناعات المرتبطة بالنفط( .عبيدي ،4103،ص)3

اكتشف البترول القطري ألول مرة في أكتوبر  ،0938وفي عام0929م بدأت قطر بتصدير النفط عبر
ميناء مسيعيد على الساحل الشرقي ،وأصبح النفط عماد اقتصادها الوطني إلى أن اكتشف الغاز الطبيعي

بكميات ضخمة ،حيث يوجد في قطر عدة حقول بحرية وبرية ،وتعتبر صاحبة ثالث أعلى احتياطي غاز في
العالم( .الدليمي ،4104،ص)0
ساعد اكتشاف البترول والغاز صناعاتها على تنامي قوة ومركزية قطر االقتصادية والسياسية بشكل

متصاعد ،فقد دخلت في شراكات واسعة مع شركات عالمية الستخراج الغاز المسال الذي تمثل عائداته ما

يقرب  %71من الدخل القطري ،ويعتبر عدد من المحللين أن القوة االقتصادية هي الركيزة األساسية التي

انطلق من خاللها الدور القطري في منتصف تسعينيات القرن العشرين)Kinninmont,2013, p13( .
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وعملت قطر من خالل نوعان من االتفاقيات ،األولى اتفاقية التنقيب والمشاركة في اإلنتاج ،والثانية اتفاقية
التطوير والمشاركة في اإلنتاج( .الدليمي ،4104،ص)7
ويذكر الكاتب سامح راشد ،أن السياسة الخارجية لدول الخليج تتميز بدبلوماسية قائمة على منح

المعونات للدول األخرى؛ ومع اعتماد دول الخليج في دخلها القومي على النفط بشكل أساسي ،أصبح له
تأثيره الكبير في سياساتها الخارجية؛ نتيجة خضوعها لضغوط خارجية تضمن أمن النفط من المنبع للسوق؛

نظ اًر لخضوعه لالعتبارات السياسية العالمية ،ويذكر أن قطر تحاول لعب دور دبلوماسي واسع النطاق في

القضايا اإلقليمية ،لتعوض مصادر الضعف الناتجة عن صغر حجمها (راشد ،4118،ص.)78

وتسعى قطر في ظل االزدهار االقتصادي الكبير لتحقيق التنمية المستدامة كدولة متقدمة ،وتأمين

العيش لشعبها بحلول عام 4131م ،وتمثل ثروة قطر الوفيرة فرصاً تتماشى مع رغبتها في التقدم والتنمية من
خالل تأمين االستغالل االمثل للموارد ،وصنع توازن بين االحتياطي واإلنتاج ،ومساهمة اإلدارة القطرية في

بناء قوة عالية اإلنتاج من خالل دعم وتطوير القدرات االبتكارية لالنطالق القتصاد متنوع ،يحول قطر لمركز

إقليمي للنشاطات الصناعية (األمانة العامة للتخطيط التنموي ،4118،ص.)0

وتشمل رؤية قطر لعام 4131م ،عالقات خارجية نشطة وفاعلة تعوض جغرافية الدولة الصغيرة،
وتخرجها من عزلتها السياسية التي عاشتها قبل تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم عام 0992م،
معتمدة في ذلك على االزدهار االقتصادي والنفط والغاز ،فضالً عن الصناعات المختلفة والموقع المتميز.

(خضير ،4100،ص)417

وتجدر اإلشارة إلى أن دولة قطر استغلت فرص التوازن واالزدهار االقتصادي ،لممارسة دور سياسي

متميز إقليمياً ودولياً ،معتمدة في ذلك على مواردها الطبيعية كأداة لتكوين عالقات سياسية تعتمد على
دبلوماسية المعونات؛ لتعوض مساحتها الجغرافية الصغيرة ،وضعف التضخم السكاني الذي تعيشه بالمقارنة
مع باقي الدول النفطية الريعية؛ السيما المملكة العربية السعودية التي تمتلك البعد االستراتيجي الجغرافي،

باإلضافة لمنابع اقتصادية أخرى تميزها.
ثانياً :المحددات القيمية – االعتبارية:
 .4المحدد التاريخي:

في أواخر القرن الثامن عشر كانت شبه الجزيرة القطرية قطعة أرض محدودة غير مناسبة للزراعة ،وال

يتوفر بها ينابيع مياه وافرة ،وهذا أدى لضعف الجماعات الموجودة في قطر عن القوى األخرى من

حولها(روبرتس .)4104،ووصف المؤرخون العرب دولة قطر سابقاً بانها البلد الذي نسيته الطبيعة فلم يكن
غير البحر يتزود منه سكانها القليلون بمقومات عيشهم ،بسبب فقر مواردها الطبيعية ،وتكاد الزراعة أن تكون

معدومة فيها (الحمداني ،4104 ،ص.)7
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حاولت قطر التغلب على ضعف مواردها والسعي لتطوير سياستها الخارجية في إطار أمني إلى حد
بعيد؛ من خالل عقدها تحالفات مع دول قوية كأسلوب أساسي لضمان أمنها(روبرتس)4104،
تحالف العثمانيون مع سكان قطر لإلطاحة بحكم البرتغاليون الذين استعمروا البالد لعقدين منذ عام

0207م ،وفي أوائل القرن الثامن عشر استقرت أسرة آل ثاني في الجزيرة القطرية؛ وترسخ حكمها في عام
0818م( ،و ازرة الخارجية القطرية،4111،ص ،)01وخضعت للحماية البريطانية بصورة غير رسمية خالل
النصف األول من القرن التاسع عشر ،وأصبحت وصاية رسمية بعد رحيل األتراك خالل الحرب العالمية

األولى؛ فيما انتهت هذه الوصاية بإعالن استقالل دولة قطر عام 0970م .ويذكر أنه تعاقب على حكم قطر
عدة شيوخ من عائلة آل ثاني منذ تنصيب محمد بن ثاني كأول حاكم لقطر وتكريس حكم العائلة منذ عام

0821م (ال ثاني ،0992،ص ،)09-01إلى أن تنازل الشيخ حمد بن خليفة عن الحكم لولده الشيخ تميم
بن حمد بن خليفة في  42يونيو4103م (موقع االعالم العربي.)4103،
كان الشيخ حمد منذ تعيينه ولياً للعهد ووزي اًر للدفاع في عام 0977م ،يؤمن بأن دولة قطر بحاجة

لتغيير موقعها بشكل متطور اجتماعياً ذو مركز دولي ،وكان تدهور العالقات القطرية السعودية محركاً
أساسياً لرغبة قطر في توسيع عالقاتها الدولية ،وقد ساهم بروز النخبة السياسية الجديدة أوائل التسعينيات في
تعزيز هذه الرغبة من خالل التأسيس لمحادثات مع طهران لضخ المياه أوائل التسعينيات ،واستضافة أكبر

قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة لتصبح حليفاً قوياً للواليات المتحدة األمريكية 0994م ،وتصدير الغاز
للبحرين والكويت واإلمارات وعمان (روبرتس.)4104،

وفي إطار سعي النخبة القيادية الجديدة لتشكيل سياسة خارجية بصورة مختلفة من خالل خطط هادفة

لتنويع اقتصادها المصدر للنفط والغاز ،كشكل جديد لألمن الداخلي في إطار العالقات االقتصادية ،وتشكلت
السياسة الخارجية لتصبح قطر أكثر مشاركة ونشاطاً في قضايا المنطقة الرئيسية ،وسعت بذلك لتكون أكثر

استقالالً فأقامت عالقات خارج منطقة الخليج (عبد الواحد ،4101،ص ،)009إذ لم تغفل الدوحة خالفاتها

مع السعودية ،فحرصت على عدم توتير العالقات مع دول الجوار ووقعت اتفاقية ترسيم الحدود عام 4100م،
إلنهاء الصراع الحدودي)Akhmetov,2012( .

وفرض وصول الشيخ تميم بن حمد إلى رأس هرم السلطة في دولة قطر في  42يونيو4103م ،إجراء

تغيير في أسلوب إدارة الدبلوماسية القطرية ،ليتماشى مع المتغيرات ومجريات األحداث اإلقليمية والعربية ،ما
دفعه لتطوير أدواته الدبلوماسية في إطار مفاهيم القوة الناعمة والذكية ،وقد أسفر هذا المنعطف عن تغيُّر
المصالِح إلى طور الناشط الداعم ،ويرجع
لصورة البالد في الساحة الدولية ،وانتقلت الدوحة من طور الوسيط ُ
هذا التحول في توجه السياسة الخارجية القطرية لتراجع دور القوى اإلقليمية (عبد اهلل ،4102 ،ص.)2
ويؤكد باحثون أن هذ الدور الفاعل الذي تمارسه قطر نتج عن وجود فراغ صنعه غياب القوى اإلقليمية

الكبرى ،ويرى محمد أبو الرب أن بدايات ظهور قطر على الخريطة السياسية اإلقليمية ،يتمثل في دورها
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اإلقليمي عبر استضافتها لجملة فعاليات رافقت إطالق قناة الجزيرة خصوصاً عقد المؤتمر االقتصادي
اآلسيوي اإلفريقي في الدوحة عام ،0997ويؤكد أبو الرب أنه لم يكن لقطر أي دور محوري في تاريخ

القضايا العربية سابقاً( .ابو الرب ،4101،ص)13

ويشير الباحث الفرنسي مهدي الزار ،أن النظام السياسي القطري لم يتوقف عن تطوير نفسه منذ
استقاللها عام  0970م ،وهذا يتضح من خالل الدساتير التي عرفتها الدولة والتي تشير لمنهجية التدرج
والتطوير التي تميز النظام السياسي ،واستمرار أسرة آل ثاني في الحكم ،وتولي أمير البالد القيادة العسكرية

والسلطة التنفيذية ،ورغبة القيادة السياسية في إدارة جيدة تضمن الشفافية واالستقرار الدائم الذي ينعكس على

السياسة الخارجية ويدفعها لتلعب دو اًر فاعالً في المنطقة( .عبيدي ،4103،ص.)0

ويرى الباحث أن قطر لجأت خالل مراحل تاريخها السياسي لتحالفات تجسد لها الحماية األمنية

الكاملة ضد األطماع الخارجية في ظل ضعفها الجيوسياسي ،إذ تحالفت مع إيران ،وسمحت بوجود قاعدة
أمريكية ،كما سعى حكامها إلبرام تعاقدات اقتصادية مختلفة في سبيل تحقيق األمن لمواردها النفطية ،وتأمين

دولتها من األطماع الخارجية.
 .5المحدد الجغرافي:

تقع قطر في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي؛ شرقي شبه الجزيرة العربية بين خطي عرض

[ 42.47و 41.01شماال] ،وخطي طول[ 21.22و20.21جنوبا] ،وهي عبارة عن شبه جزيرة مساحتها
005281كم 4تمتد باتجاه الشمال داخل مياه الخليج( ،و ازرة البلدية ،)4103،يتبعها عدد من الجزر أهمها

[حالول ،وشراعوه] ،ويحدها من الشرق خليج سلوى ،وتفتح سواحلها الشمالية والغربية على الخليج العربي ،أما
من ناحية الجنوب فتتصل بواسطة رقبة ضيقة بشبه الجزيرة العربية ،وتتصل ب اًر بالمملكة العربية السعودية،
وتجاور كالً من اإلمارات والبحرين وايران( .موسوعة المعلومات القطرية ،0998،ص،)2

تمثل قطر منطقة يابسة تخترق الخليج العربي من منتصفه ،ما يمكنها من إحكام السيطرة على تأمين

المالحة في مياهه؛ وتقديم المعونات الحربية الالزمة لألساطيل البحرية والناقالت العمالقة ،ويبلغ أكبر طول
لشبة جزيرة قطر 011كلم( .التميمي ،4104،ص)10
تتميز تضاريس قطر بالعديد من الظواهر الجغرافية ،فجل مساحتها سهل قاحل ،عدا عن سطحها

الصخري المنبسط بوجه عام مع بعض الهضاب والتالل الكلسية المتناثرة في منطقة (دخان) غرباً والتي تعلو

 21مت اًر عن سطح البحر ،باإلضافة إلى األحواض والمنخفضات التي يغلب وجودها في مناطق الشمال
والوسط وتعتبر االراضي الشمالية والوسطى في البالد من أخصب المواقع التي تكثر فيها النباتات الطبيعية،

شتاء( .العوينة ،4118 ،ص)12
ويسود قطر مناخ صحراوي حار صيفاً دافئ
ً
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ويبلغ عدد سكان قطر نحو 4.4مليون نسمة مع زيادة سنوية متوقعة بنسبة  ،%2.2يسكن ما نسبته
 %83في العاصمة الدوحة وضواحيها وبالمناطق الصناعية( .و ازرة التخطيط التنموي واإلحصاء ،4102،ص)7

تعتبر المساحة الجغرافية لقطر صغيرة جدا وهو ما ينعكس على حياة ساكنها في كافة المجاالت؛

ورغم الموفور االقتصادي المتمثل في النفط والموارد الطبيعية ،إال أنها تفتقد أحد أهم معايير القوة ذات العمق
االستراتيجي مقارنة مع المساحة التي تمتلكها السعودية ،وهو ما يجسد لدى الدوحة شعو اًر بالضعف يدفعها

لبناء عالقات للعب دور سياسي يعوض صغر مساحتها( .خضير ،4100،ص)414-410

باإلضافة إلى أن موقع دولة قطر جعلها هدفاً لجميع القوى الفاعلة في الخليج العربي ،إذ تعتبر نقطة

ارتكاز يمكن جعلها قاعدة جوية أو بحرية للتحكم بمواصالت الخليج ودوله (مهنا ،4110،ص .)09ويؤكد

التميمي أن الموقع الجغرافي لقطر بين القوتين المتنافستين في الخليج :إيران والسعودية يشكل لها مصدر قلق
نتيجة تخوفها من إمكانية وقوعها ضحية لهذا التنافس( ،التميمي ،4104،ص.)01

ويرى الباحث أن قطر دولة تتمتع بموقع متميز على الخليج العربي ،ولكن صغر مساحتها جعلها

مطمع لدول الجوار ،ما دفعها للسعي لتعويض مساحتها من خالل التطور التكنولوجي واالقتصادي ،مستعينة

بثروتها الطبيعية ،وفتح عالقات تبادلية مع دول كبرى ،ولعب دور مهم ومؤثر شكلت من خالله عالقات
خارجية ،وتحالفات أمنية تبدد مصدر قلقها من دول الجوار المتنازعة.
 .3المحدد السياسي:

يتميز النظام السياسي القطري في مكونه الرئيس؛ باستمرار أسرة آل ثاني في حكم شبه الجزيرة القطرية
منذ منتصف القرن التاسع عشر ،معتمداً على نظام الوراثة باعتبار األمير رئيس الدولة(قنديل ،4100،ص)41

وشهدت السياسة الخارجية القطرية تطورات عدة منذ استقاللها عام 0970م ،مرو اًر بانتقال السلطة عام

0992م إلى الشيخ حمد بن خليفة ،وصوالً إلى تنازله عن السلطة لنائبه وولي عهده الشيخ تميم بن حمد في
يونيو 4103م(،عبد اهلل ،4102 ،ص ،)3-4ويالحظ أن النظام السياسي القطري لم يتوقف عن تطوير

نفسه ،واتباع منهجية التدرج في تطوير نظامه الداخلي منذ دستور عام 0971م؛ وحتى الدستور الدائم عام

 4112م وظهر ذلك في االستفتاء على الدستور وتنظيم االنتخابات المحلية ،وقد ترجم دستور عام 4112م،
روح اإلصالحات التي واكبت وصول الشيخ حمد بن خليفة إلى السلطة ،ورغبته الملحة في التغيير واإلدارة

الجيدة لمؤسسات الدولة ،وضمان الشفافية واالستقرار الدائم( .عبيدي ،4103،ص)2

مارست القيادة القطرية السياسة الخارجية ألول مرة في تاريخها منذ االستقالل عام 0970م ،حيث
صدر قرار تأسيس و ازرة الخارجية في 00سبتمبر من نفس العام؛ توالها الشيخ حمد بن خليفة ولي العهد

(الشلق ،0999 ،ص ،)049إذ ارتكزت أسس وثوابت هذه السياسة على المساهمة في حل المشاكل

واألزمات اإلقليمية والعربية؛ من خالل استخدام كافة اإلمكانيات لتفعيل القوى الناعمة لدى الدوحة والمتمثلة
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في اإلعالم واالقتصاد والدبلوماسية ،وانتهاج سياسة منفتحة مرتكزة على استراتيجيات عدة منها :حسن
الجوار ،والتحالف مع القوى الكبرى ،وبناء صورة ذهنية قوية ،وحل النزاعات بالطرق السلمية وخاصة

مشاكلها الحدودية مع السعودية ،والتصدي لسياسات إيران الجامحة نحو الهيمنة والنفوذ ،وأخي اًر استراتيجية

دعم القضايا العربية واإلسالمية (عبد الواحد ،4101،ص.)007

وأكد الدستور القطري لعام 4112م ،استمرار االعتماد على الركائز االستراتيجية في سياساتها بنص

المادة (" )7توطيد السلم واألمن الدوليين ،وفض المنازعات الدولية بالطرق السلمية ،ودعم حق الشعوب في
تقرير مصيرها ،وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"(البوابة القانونية القطرية ،4112،المادة.)7
لم تتجاوز السياسة الخارجية في عهد الشيخ خليفة عام 0974م طابعها التقليدي ،فقد بقيت قطر

منكفئة على تأمين المحيط الخارجي العربي دبلوماسياً وعسكرياً ،دون مبادرات تداخلية مع دول الجوار ،ورغم
ذلك تميزت السياسية الخارجية في عهده بالنشطة ،حيث انضمت دولة قطر لجامعة الدول العربية ،وهيئة
األمم المتحدة ،وتبادلت السفارات والبعثات الدبلوماسية ،وانخرطت في المنابر الدولية ،إضافة لمساهمة الشيخ

خليفة في تأسيس مجلس التعاون الخليجي( .عودة ،4104 ،ص.)94-90

بعد انقالبه على والده عام 0992م ،كرس الشيخ حمد بن خليفة جهوده لتفعيل نشاط السياسة
الخارجية القطرية مستفيداً من الموفورات المالية لنسج شبكة من التحالفات الواسعة مع دوائر صنع القرار
العالمي ،فقد تميزت قيادته السياسية بالواعية لما يحيط بها إقليمياً ودولياً؛ إذ سعى لكسر سياسة العزلة التي
كانت في عهد والده ،نحو تحقيق دبلوماسية نشطة وفاعلة في إطار جهود دبلوماسية ومبادرات تحقيق الذات

القطرية للدخول كالعب فاعل ونشط في قضايا المنطقة ،وانتهج الدبلوماسية الحيادية وااليجابية من خالل

االقتراب من الخصوم دون الدوران في فلك األقطاب اإلقليمية الكبرى ،واالتجاه لحل كافة المشاكل العالقة
داخل أورقة مجلس التعاون الخليجي ،بهدف االنطالق في خط دبلوماسي جديد( .خضير ،4100،ص)400
انتهج الشيخ حمد منذ مطلع التسعينيات دبلوماسية الوساطات ِّ
حول الدوحة
لفض النزاعات؛ وهو ما َّ

اعا في المنطقة إال و َّأدت فيه دور الوسيط؛ ال سيما السودان
إلى وجهة مميزة للوساطات الدولية ،فلم تترك نز ً
ولبنان ،والصومال واليمن والمصالحة الفلسطينية وغيرها من الصراعات(عبد اهلل ،4102،ص ،)3واستطاعت

قطر في عهده أن تحافظ على مسافة متوازنة مع القوى العربية واإلقليمية ونسجت عالقات مختلفة ويقول
السفير األمريكي في قطر جوزيف ليبارون":احتلت قطر مساحة وسط الطيف األيديولوجي في العالم

اإلسالمي بهدف الحفاظ على أبواب جميع العبي هذا الطيف مفتوحة" (.)Blanchard,2012, p14
فرض وصول الشيخ تميم بن حمد إلى رأس السلطة في  42يونيو4103م ،إجراء تغيير في أسلوب

وأدوات إدارة الدبلوماسية القطرية ،للتماهي مع المتغيرات التي طرأت على مجريات األحداث اإلقليمية،
وتراجع دور الدول المحورية في المنطقة نتيجة انشغالها بأمورها الداخلية؛ لتنتقل قطر من طور الوسيط
الم ِ
صالح إلى طور الناشط الداعم لمليء الفراغ اإلقليمي؛ فقد شاركت في آليات الردع العسكري تحت غطاء
ُ
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التحالف الدولي في ليبيا ضد قوات الرئيس معمر القذافي عام 4100م ،كما دعت الجامعة العربية إلرسال
قوات عربية لوقف إراقة الدماء في سوريا(عبد اهلل ،4102 ،ص ،)2باإلضافة لمشاركتها إلى جانب دول

مجلس التعاون الخليجي الخمسة بسرب من الطائرات المقاتلة في عاصفة الحزم ضد جماعة أنصار اهلل
اليمنية؛ بزعامة عبد الملك الحوثي (إبراهيم ،4102،ص.)4
ثالثاً :المحدد اإلقليمي والدولي:
تعتبر البيئة التي تعيش فيها الدول بيئة متغيرة بصفة مستمرة ومتحركة ومنتجة لألفعال الوطنية ،لذلك
يكون صراع المصالح ووجود الدولة وأهدافها ومصالحها هو القوة الرافعة المستمرة لحركة نظام صنع الق اررات

السياسية( .عودة ،4104،ص)01

تقوم العالقات الفاعلة بين الدولة والبيئة المحيطة بها بدور يربط تفاعالتها مع منظومة العالقات
الدولية كنتيجة لتداخل األ بعاد الخارجية والداخلية؛ وتعتبر فاعلية العالقات في دول الخليج ذات أهمية لتحليل

تفاعالت الخليج الخارجية ،فبالرغم من وجود رؤى ووجهات نظر مختلفة ومنفردة في مجتمع مجلس التعاون

الخليجي في التعاطي مع التطورات اإلقليمية الجارية ،إال أنه هناك ثوابت تحكم منظومة هذا المجتمع ال
يمكن لقطر الخروج عنها؛ والمتمثلة في الموقع الجغرافي ،والموارد االقتصادية ،والخصائص االجتماعية،

والقدرات العسكرية ،وطبيعة العالقات الخارجية(راشد ،4118،ص.)71

يرى الكاتب سليمان الدوسري ،أن دول الخليج تحافظ على بقاء قطر في إطار منظومتها ولن تصمت
ع لى سياسات تهدد استقرار منظومتها ،ويؤكد أن دولة قطر ماضية في سياستها ومتأكدة بأن هذه السياسة ال
تؤثر على عضويتها في مجلس التعاون الخليجي وعالقاتها مع جيرانها(الدوسري ،4102،ص ،)9فحاولت

الدوحة الخروج من دائرة التأثير السعودي والظهور بمظهر الدولة ذات السيادة؛ والمستقلة عن أي تأثير

خارجي ،ولعب دور متوازن من خالل إطالق المبادرات المرنة لحل األزمات(عبد الواحد ،4101،ص)008

ذهبت قطر في سياستها الخارجية باتجاه إيران في إطار منهجاً متوازناً أثناء حرب الخليج األولى،

وحافظت عليها في اللحظات الحرجة ،وأبدت قطر استعدادا أسرع للتفاهم مع إيران على استغالل حقل غاز
الشمال االضخم في العالم (مسعد ،4114،ص ،)90وفي لقاء مع صحيفة الراية القطرية أكد سفير دولة

إيران أن مكانة قطر السياسة قد تعززت على المستوى اإلقليمي والعربي واإلسالمي والدولي (صحيفة
الراية ،4102/04/8،ص.)9
منذ عام 0992م ،توجهت قطر إلى لعب دور إقليمي مؤثر إليجاد مكان لها بين القوى الدولية

واإلقليمية ذات الصلة والمصالح في المنطقة ،وبدأت بنسج شبكة من العالقات ،مما أدى إلى بروزها كدولة

مبادرة وهو ما لم يكن معهوداً من قبل دول الخليج العربي( .الفالحي)4104،
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على الصعيد الدولي فقد وصف تقرير أميركي قطر أنها الالعب الجديد في منطقة الشرق األوسط،
موضحاً أنها تتمتع بهذا الدور بفضل ثروتها الطبيعية ،والتي يتم استثمارها عبر الصندوق السيادي القطري،
وتقديم استثمارات ضخمة في الواليات المتحدة ،كما تمتلك قطر حصصاً في الصناعات الثقيلة الفرنسية،

واستثمارات في بريطانيا ،وتشير مجلة أمريكا ثينكر" "American Thinkerأن قطر تؤثر على الق اررات
االقتصادية والسياسية في البلدان التي تمتلك فيها استثمارات كبيرة ،إذ بدأت تمتلك عضوية في منظمات

دولية مهمة ،وترتبط بعالقات صداقة مع الواليات المتحدة من خالل قواعدها الجوية في الدوحة (موقع وكالة
األناضول.4103،
ويشير موقع "وااله" اإلسرائيلي إلى أنه منذ اندالع ما تسمى ثورات الربيع العربي ،في نهاية عام

 ،4101شددت إدارة الرئيس األمريكي "باراك أوباما" على التعاون مع قطر وخالل هذه الفترة استخدمت
السلطات األمريكية الدوحة كقناة اتصال مع المنظمات المتطرفة في المنطقة إلضعافها (جمال،4102،

ص)8

ويرى الباحث أن قطر استطاعت أن توازن عالقتها ورؤيتها في المنطقة وخارجها ،على أساس بناء
إطار خارجي يتعاطى معها كدولة ذات بناء سياسي واقتصادي قوي ،معتمدة في ذلك على االستثمارات

أطر دبلوماسية وعالقات تحقق أهدافها السياسية النشطة ،وان كانت هذه
الخارجية األجنبية ،وسلوكها ًا
العالقات متناقضة في مضمونها ،إال أنها تحقق لها مقومات خارجية نشطة.
رابعاً :أدوات السياسة الخارجية القطرية:
 .4األداة الدبلوماسية:
تستند السياسة الخارجية القطرية إلى "استراتيجية البقاء" في تبني توجهات غير صدامية على حقول

النفط في المناطق الحدودية مع دول الجوار ،و"استراتيجية الرغبة" في تحقيق مكانة إقليمية ودولية والخروج
من دائرة التأثير الخارجي ،فقد انتهجت الدوحة سياسة الجمع بين المتناقضات والمحافظة على شبكة تحالفات
معقدة ،ال سيما في استضافتها ألكبر قاعدة عسكرية أمريكية في ظل احتفاظها بعالقات قوية مع إيران

وبعض أقطاب الممانعة ،كما استخدمت قطر القوة الناعمة في نزع فتيل األزمات في مناطق التوتر العربية
معتمدة على نوعين من الدبلوماسية ،األول" :دبلوماسية الوساطة" بين األطراف المتنازعة ،بهدف تعظيم
مصالحها وتأثيرها في بلدان ومناطق كانت تقع تحت نفوذ منافسيها السابقين (السعودية ومصر) ،لتؤكد

خروجها من عباءة وهيمنة ونفوذ القوى التقليدية (فكري ،4104 ،ص.)013
أما النوع الثاني :فهي "الدبلوماسية العامة" من خالل اإلعالم واستهداف النخب الثقافية والسياسية،

وتطويع قناة الجزيرة التي قدمت نفسها على أنها المنبر الحر في دور تكاملي لدبلوماسية الوساطة ،ودفعها

لتسلط الضوء على النزاعات إلبراز وتضخيم دور الوساطة الذي تلعبه قطر (الشمري ،4117،ص.)44
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ويرى الكاتب ماجد خضير أن قطر نجحت من خالل دبلوماسية الوساطة في أرب الصدع بين كثير
من أطراف النزاع ال سيما السودان كونها "وسيطاً مستقالً" ليس له مصالح في األزمة ،ما جعلها محل ثقة

أطراف النزاع ،فضالً عن الدعم المالي الذي تقدمه لحل األزمات .ويشير إلى أن الدبلوماسية القطرية شهدت
تحوالت في تعاملها مع محيطها ،وتغيرت دبلوماسية الوساطة والحياد لتنشط دبلوماسية التدخل طور التأثير
والنفوذ في ظل الثورات التي شهدتها بعض الدول العربية أواخر عام 4101م (خضير ،4104 ،ص.)444

ويرى محللون أن مشاركة قطر في التدخل الدولي بليبيا كان بمثابة تحول عن دبلوماسية الوساطة،

رغبة في اكتساب شعبية ،وابقاء ثورات الربيع العربي بعيدا عن ساحتها( .)Roberts,2011ويذكر Lee
 Smithأن الحسابات المادية والحصول على دور في تطوير موارد الغاز الطبيعي الليبي ،سبب في تحول
اع ثرائها وارتفاع مدخالتها الداخلية واستثماراتها الخارجية
الدبلوماسية القطرية ،ويشير إلى أن هذا السبب لم ير ِ
التي من شأنها أن تحقق لها هذا الدور( .)Smith,2011وثمة رأي آخر يرجح المنطلق العقائدي للدوحة

وتعزيز المصالح السنية ،ويستشهد أصحاب هذا الرأي بصمت الجزيرة علي االضطرابات التي حدثت في
الجزء الشرقي من السعودية ،كذلك التغطية الهزيلة لتوترات البحرين في حين سلطت القناة الضوء على الثورة

السورية(جابر.)4103.

لكن الباحث جمال عبد اهلل يرى في دعوة الشيخ تميم لتعزيز ثقافة الحوار ،وتبني سياسة الطرق

السلمية االستباقية ،وتأييده لقيام الحكومات بإجراء إصالحات تدريجية تغني عن ثورات الشعوب؛ إشارة توحي
بسعي الدوحة لبناء مقاربات مرنة تكمل سياستها الخارجية القديمة ،وتحافظ على مبدأ الوساطة كنموذج لحل

النزاعات وحالة من النشاط والفاعلية لصورتها الذهنية لدى المجتمع الدولي (عبد اهلل ،4102 ،ص)7
ويقول الكاتب أشرف عبد القادر كان المتوقع من الشيخ تميم اتباع سياسات تصالحية منذ توليه الحكم

في عام 4103م ،للقضاء على حالة التوتر مع بعض دول المنطقة ،ولكن تحولت العالقات الباردة لقطر مع

دول الخليج في عهد والده إلى عالقات شبه قطيعة في عهده وخاصة مع السعودية واإلمارات والبحرين ،بعد

قرارها المشترك بسحب سفرائها من الدوحة في مارس 4102م ،وازدياد حدة الخالف مع سقوط حكم الرئيس

محمد مرسي في مصر ،وبدأت قطر تعود لسياسة العزلة (عبد القادر)4102،

ويميل الباحث إلى أن هناك تحوًال في سياسة قطر الخارجية في عهد الشيخ تميم ،نحو عالقات

تصالحية في مضمونها مع دول الجوار ،حيث إن لقاء المصالحة المصرية القطرية يعتبر بمثابة خطوة نحو

عالقات قوية مع دول الخليج ،والتزام قطري بمنظومة مجتمع التعاون الخليجي نحو الخارج.

تأكيدا على ما ورد في اتفاقي الرياض المبرمين في نوفمبر 4103م ،المتضمن
فقد جاء لقاء القاهرة
ً
التزام جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسياسة المجلس لدعم جمهورية مصر العربية ،وفي
إطار دعوة الملك السعودي عبد اهلل بن عبدالعزيز آل سعود لمصر وقطر لتوطيد العالقات بينهما وتوحيد

الكلمة ،جاءت زيارة المبعوث الخاص للشيخ تميم بن حمد آل ثان ،أمير دولة قطر والمبعوث الخاص للعاهل
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السعودي لمصر في 41ديسمبر 4102م(،المصري اليوم .)4102،ويقول الدكتور جمال عبد الجواد ،أستاذ
العلوم السياسية بالجامعة األمريكية في تصريح لليوم السابع" إن هذا اللقاء يعتبر تغير تدريجي في سياسة

قطر الخارجية ،وبالنسبة للموقف القطري اتجاه مصر لن يكون تغير سريع أو كبير(ذو الفقار.)4102،

بناء على ما سبق يمكن القول ،إن قطر تتعامل من خالل دبلوماسية المصالح المتبادلة ،في إطار
تنفيذ متطلبات أمنية ،من خالل إقامة عالقات متناقضة في داخلها ،فقد اعتمدت على دبلوماسية الوساطة

لفض النزاعات ،ووظفت اإلعالم والمال لخدمة ذلك ،ويعتقد الباحث أن ثبات موقف صانعي القرار القطري،
أدى في المحصلة إلى ثبات مخرجات سياستها الخارجية ،إال أن هذه السياسة قد تتحول في االتجاه

التصالحي مع دول مجلس التعاون الخليجي ،ومنظومة عالقاته الثابتة على اعتبار أنها جزء منها.
 .5األداة االقتصادية:

تعتبر الموارد النفطية الركيزة األساسية لالقتصاد القطري ،فقد بلغ إنتاجها من النفط مليون برميل

يومياً ،وقد أحدث اكتشاف أكبر حقل بحري للغاز في العالم بمنطقة الشمال الساحلية بقطر طفرة كبيرة في
الوضع االقتصادي منذ منتصف الثمانينات (موسوعة المعلومات القطرية ،)4102،وتمتلك قطر احتياطات

نفطية مؤكدة تصل ل 42.2مليار برميل ،وتمتلك ثالث احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي ويقدر ب891
تريليون قدم مكعب ،وتعد المصدر األول للغاز المسال في العالم( .التميمي ،4104،ص)13

كما حافظت السلطات القطرية على نموها االقتصادي وحماية القطاع المصرفي المحلي من خالل
االستثمارات المباشرة في البنوك المحلية ،وشراء أسهم بلغت ( )2-3مليار دوالر لدعم ثقة المستثمرين في

هذه البنوك(باكير ،4101،ص ،)42إضافة الستثمار كثير من الموارد في تطوير صناعات تكرير النفط
والغاز الطبيعي ،والصناعات البتروكيماوية ،وتعد صناعة وتصدير المعادن مثل الحديد واأللومنيوم من أهم

الصادرات القطرية ،حيث يوجد في مدينة مسيعيد أكبر مصنع لأللومنيوم في العالم ،باإلضافة للصناعات
األخرى مثل االسمنت والفوالذ وبعض الصناعات الحرفية واليدوية(موسوعة المعلومات القطرية.)4102،

وقد سعت قطر للعب دور استقاللي ونشط في سياستها الخارجية ،من خالل تطويع مواردها
االقتصادية ،ولعب دور إقليمي متميز باالعتماد على بيع مصادر الطاقة ،ومقاومة هيمنة الدول اإلقليمية،
واستخدام القوى الخارجية لحماية نفسها ،وابقاء العالقات هادئة في الخليج (الشلماني ،0999،ص.)077

ولتعزيز الوضع االقتصادي ،اندفعت قطر نحو االستثمارات العالمية في إطار تنويع االنتاج المحلي،
وتقليل االعتماد على النفط والغاز من خالل شراء حصص في البورصات ،وتغذية األنشطة االقتصادية

للدولة ،وربطها باالقتصاد العالمي والشركات الفاعلة ،والمساهمة في نقل الخبرات التكنولوجية العالمية

المتطور التي اسهمت في توظيف الغاز الطبيعي نحو االندماج في االقتصاد العالمي ،إذ وصلت صادرات

الغاز القطري في عام 4117م إلى ( )30مليون طن (أبو عامود ،4118،ص.)21

6.

وأصبحت قطر شريكاً في االستثمارات الدولية ال سيما شركة بوش األلمانية ،وبنك كريدي سويس

بنسبة ( ،)%4وشراء حصص بنسبة ( )%02.9في (فور سيزنزهيلث كاير) و( )%47في(ساينس بوري)

البريطانيتين ،وأخرى بنسبة ( )%1في (الغاردير) الفرنسية ،وحققت أرباحاً بقيمة  101مليون جنيه استرليني
بعد بيع حصتها في شركة باركليز البريطانية في أكتوبر 4119م (باكير ،4101،ص.)47

إضافة لدخول قطر استثمارات وشراكات واسعة كبرى (إيكسون ،وموبيل ،وشيل) الستخراج الغاز

المسال والذي يمثل  %71من الدخل الحكومي لقطر ،ويرى محللين أنه يمكن النظر للقوة االقتصادية على
أنها ركيزة النطالق سياسة قطر الخارجية في منتصف التسعينات ()kinninmont,2013, p13
ويرى الباحث أن دولة قطر اعتمدت على العنصر االقتصادي في دعم المحور اإلعالمي وتفعيل

السياسة الخارجية ،لتنعكس على المستوى الدبلوماسي في إطار سياسة الدعم والدخول كالعب أساسي في
السياسة اإلقليمية والعربية والدولية في إطار التعاون االستثماري المشترك ،لتصبح إحدى المكونات األساسية
الفاعلة في القضايا الكبرى.
 .3األداة اإلعالمية:
تلعب وسائل االعالم دو اًر بار اًز في العالقات الدولية كإحدى الوسائل الهامة التي تلجأ إليها الدول

لتنفيذ سياستها ومخططاتها الداخلية والخارجية ،فقد أصبح اإلعالم يستخدم في كافة مناحي الحياة والمجتمع،

فيأخذ مضامين وأبعاد اقتصادية ،واجتماعية ،وعلمية ،وثقافية ،وتجارية ،كما يساهم في توجيه الدول نحو

أ هداف تحقق مصالحها كوسيلة من وسائل تنفيذ السياسة الخارجية ،فالعالقة بين اإلعالم والسياسة الخارجية
عالقة ارتباط وتكامل وتداخل( .قطيشات)4119،

يعتبر اإلعالم القطري من أقوى وسائل اإلعالم في العالم العربي ،فمنذ تولي الشيخ حمد بن خليفة
الحكم في بالده رفع الرقابة عن الصحف المحلية إلفساح المجال أمام مزيد من حرية التعبير للمواطنين

والمثقفين؛ كما وحل و ازرة اإلعالم بناء على القانون رقم(( )0998/2موقع محاماة نت.)0998،

انشئت وكالة األنباء القطرية عام 0972م ،وتأسست هيئة اإلذاعة والتلفزيون القطرية عام 0997م،

وفي أكتوبر 0998م تأسس المجلس الوطني للثقافة والفنون بناء على قانون رقم (( )0998/01موقع محاماة
وبناء على المرسوم األميري رقم  31لعام
نت ،)0998،وانطلق تلفزيون قطر فضائياً مطلع عام 4110م،
ً
4112م تم تأسيس المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في محاولة لتعزيز دور المجتمع في
ترسيخ الرسالة اإلعالمية لخدمة القضايا الوطنية بموجب مرسوم رقم ( ،)4112/31وأنشئت المؤسسة

القطرية لإلعالم عام 4119م( .البوابة القانونية القطرية)4112،

كان انطالق بث قناة الجزيرة الفضائية عام 0991م من أكثر المشاريع تأثي ار في عالقات قطر

الخارجية ،إذ منحت القناة هامشاً واسعاً من الحرية الصحفية بوصفها قناة خاصة مملوكة لمصالح تجارية بما
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فيها أ عضاء من االسرة الحاكمة ،وأثبتت قدرتها بشكل ملحوظ من خالل بث برامج انتقادية تحظى بشعبية
كبيرة حول السياسة العربية والقضايا المثيرة للجدل ،وتسببت الجزيرة بمشاكل دبلوماسية في تغطيتها

المناهضة للواليات المتحدة إبان الحرب على العراق ،بينما سحبت السعودية سفيرها لدى قطر في عام
4114م بعد تغطيتها الناقدة للشئون المحلية السعودية(.سالم)4104،
كما أن سياسة قناة الجزيرة كانت أحد الخالفات بين قطر ومصر بعد ثورة يناير 4100م ،ويؤكد ذلك

محمد أبو النور المحلل والباحث السياسي في تصريح لفرانس  42بقوله " :إن قناة الجزيرة القطرية تظل على
رأس قائمة الخالفات القطرية المصرية ،لكونها منصة إعالمية واسعة االنتشار وواسعة الصدقية لدى

المصريين منذ ما قبل  42من يناير" .ويعتقد أبو النور " أن النظام المصري في حاجة ماسة إلى سياسات
قطرية تخفف من الضغط الشعبي عليه في فترة شديدة الحساسية :ويؤكد أن أهم ما يزعج المصريين برامج

قطر التلفزيونية مثل "المشهد المصري"( .محمد أبو النور ،مقابلة)4102 ،
سببا لسوء عالقات قطر مع بعض الدول اإلقليمية ،إال أنها أداة دبلوماسية
فضال عن اعتبار الجزيرة ً
نشطة تستخدم لتحسين عالقات قطر بدول أخرى والسيما أن تغطيتها اإليجابية لنشاطات العائلة المالكة
السعودية سهلت المصالحة بين البلدين 4104م( .التميمي ،4104،ص.)82
ويمكن القول ،إن اختيار نوعية البرامج ،وأوقات تقديمها ،والقضايا التي تتناولها ،وأسلوب العرض

والتحليل ،من أدوات السياسة الخارجية لدولة قطر؛ لتشكيل رأي عام ضاغط يحقق أهدافها.

ويؤكد ماجد خضير أن القيادة السياسية لقطر وظفت قناة الجزيرة لتعبر عن سياساتها عبر تسليط
الضوء في األخبار والبرامج الحوارية على موضوعات معينة تخدم سياستها (خضير ،4100،ص،)432

ومن جهته يرى خالد الحروب أن الجزيرة نجحت في خلق منبر للحرية السياسية بلغت ذروتها في دعم صريح

للثورات العربية إذ أصبحت أكثر من قناة تقليدية ،ويقول إن الجزيرة تشكل جزًءا ال يتج أز من الهوية الوطنية
القطرية تعبر عن سياستها الخارجية وناطقة باسم أميرها.)Hroup,2012, p37( .
لعبت الجزيرة دو اًر مهماً في القضية الفلسطينية حتى أصبحت األكثر شعبية لدى الفلسطينيين خالل

تغطيتها ألحداث انتفاضة األقصى عام 4111م( ،)Rabbani,2012, p43ورغم دورها الفاعل في فضح
ممارسات االحتالل الصهيوني ،إال أنها تسببت في تردي العالقات السلطة الفلسطينية التي وجهت االتهامات

للقناة بمعاداة السلطة ،وعدم الحيادية في تغطية الشأن الفلسطيني الداخلي(عبد اهلل ،4104،ص.)81

اهتمت قطر بإنشاء مراكز أبحاث في إطار التحسين العلمي واألكاديمي ،بما يكفل التواصل العلمي مع
الغرب من خالل وجود جامعات أجنبية ،توفر وسائل تقنية حديثة تساهم في التطور العلمي والتكنولوجي،
ويرفد للمسيرة التعليمية الخبرات التي تعزز سمعة الدولة ،باإلضافة إلنشاء مركز الجزيرة للدراسات واألبحاث

كمركز استراتيجي عالمي لبحث ما يطرح في أروقة السياسة؛ ويستضيف مؤتمرات ونقاشات بالتعاون مع قناة
الجزيرة ويقوم بكتابة االبحاث واعداد التقارير التي تخدم سياسة قطر الخارجية (خضير ،4100 ،ص.)437
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ويرى الباحث أن قطر نجحت في إنشاء مؤسسات إعالمية هادفة ،استطاعت من خاللها تكوين رأي
عام مقتنع بصدق رسالتها ،بما يرسخ سياستها الخارجية ويدعم دبلوماسيتها بقوة ونشاط؛ لتحقق ما تصبو إليه

من أهداف تعزز مكانتها اإلقليمية والدولية.
 .1األداة العسكرية:

يشير تقرير مركز الدراسات االستراتيجية لعام 4111م ،أن قطر استنفدت  %34.2في الفترة بين

4112-4111م من إجمالي إنفاقها لصالح القوة العسكرية ،إذ أنفقت في عام 4112م نحو 4.90مليار
دوالر أمريكي ،وحسب الدراسة تعتمد قطر في استيرادها للسالح والمعدات العسكرية بنسبة  %81على

فرنسا ،إضافة لتعاونها مع الواليات المتحدة وبريطانيا في مجال الدفاع والتزود بالطائرات وحامالت االفراد
المدرعة والقوارب الحربية (سالم.)4111،

يرتفع مستوى قدرات القوات القطرية التسليحية بشكل متسارع ،فقد أعلنت قطر عام 4103م عن قيامها

بتوقيع عقود يصل مجموعها إلى  42مليار دوالر أميركي ،إلبرام العديد من صفقات الدفاع العسكرية مع
شركات أميركية وبعض الشركات األوروبية ،وفي عام 4102م وقعت قطر عقد شراء  211صاروخ

(جافلين) ،و 21وحدة تحكم بإطالق الصواريخ؛ إضافة لسعيها لمضاعفة فعاليتها الدفاعية الجوية ،فقد سجل
قسم القوات الجوية لدى شركة (لوكهيد مارتن) األميركية عقد مبيعات معدات عسكرية لتزويد القوات الجوية

القطرية بأنظمة حديثة(كوتشان.)4102:
بلغ قوام القوة البشرية في الخدمة العسكرية في دولة قطر طبقاً لتقديرات عام 4101م حوالي

( )00811فرد تشمل القطاعات البرية ،والبحرية ،والجوية ،ويعتمد الجيش على  %71من األجانب الذين ال
يحملون الجنسية القطرية( .موسوعة المعلومات القطري)4102 ،
وحروبا عدة العتبارها منطقة استراتيجية ،إضافة لما يوجد بها من
تشهد منطقة الخليج العربي أزمات
ً
آبار نفط ضخمة دفعت دول العالم الكبرى للتنافس عليها ،كذلك محاوالت القوى اإلقليمية الصاعدة كإيران

لفرض هيمنتها على الخليج ،ونتيجة هذا الخطر ومع تزايد الحضور األمريكي في المنطقة بسبب هيمنتها
على معظم أقاليمها االستراتيجية ،وفي إطار ترتيبات أمنية أمريكية نجحت في إقناع دول مجلس التعاون

الخليجي أن التحالف معها هو أفضل طريقة للتعامل مع التحديات األمنية(عبد اهلل ،0999،ص.)010

اتبعت الدوحة سياسة تتأقلم مع المتغيرات اإلقليمية والدولية عبر الدخول في مظلة أمنية تستطيع من
خاللها تعويض صغر حجمها وقلة قوامها العسكري ،فتحالفت مع قوى أجنبية وارتبطت بمعاهدات تجيز اقامة

قواعد عسكرية على أرضها ،كحال أغلب دول الخليج؛ فألزمها هذا الخلل األمني تحمل وزر الصراعات
والحروب العسكرية؛ وتعرض شعوبها واقتصادها وعالقاتها بجيرانها للخطر ومعاداة الدول المعادية لمن يملك

قواعد على أرضها( .الكواري ،4100،ص)71
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تحققت القناعة لتدعيم األمن القطري من خالل الوجود األمريكي في أراضيها؛ لتعوض عدم قدرتها
على مجاراة السعودية وايران ،ولكن لم تكتف بالمظلة األمنية األمريكية ،فقد اتسعت أدوارها للدخول في
ترتيبات إقليمية تضمن أمنها اإلقليمي وتعوضها عن الخلل في توزيع القوة لصالح السعودية ،من خالل

عضويتها في مجلس التعاون الخليجي وتدخلها في األزمات اإلقليمية( .خضير ،4100،ص .)447-42
أصبحت دولة قطر البديل العسكري للواليات المتحدة من خالل قاعدتي (العديد) و(السيلية) ،لتكون

البديل اللوجستي إلقامة مقر القيادة المركزية الوسطى ،بعد أن قلصت الواليات المتحدة وجودها العسكري في
السعودية وسحبت قاعدة األمير سلطان منها (العفيفي ،4111،ص ،)018ويرى مصطفى اللباد أن عدم
وجود تناسب في المساحة والسكان بين قطر وجيرانها دفعها التباع سياسة تضمن أمنها وتردع جيرانها عن

غزوها من خالل التحالف مع القوى األجنبية( .اللباد ،4104،ص ،)41-08ويقول خالد الحروب أن غرض

قطر من تحالفاتها الخارجية توفير سياسة خارجية قطرية جريئة نابعة من قوة نفطية وحماية خارجية تستطيع

من خاللها شغل فراغ الزعامة اإلقليمية.)Hroub, 2012. P35( .

ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه كل من الحروب واللباد ،أن دولة قطر سعت لتحالفات عسكرية في
شكلها ،وسياسية في مضمونها تتيح لها لعب دور استثنائي في المنطقة ،دون النظر إلى صغر مساحتها وقلة
سكانها من جهة ،وحماية أمنها نظ اًر لضعف قوتها العسكرية من خالل تواجد قواعد عسكرية أمريكية على
أرضها من جهة أخرى ،وهذا ما يؤكد ما قاله المتخصصون أن قطر تحاول على الدوام عقد تحالفات مع

دول أكثر قوة ،كأسلوب أساسي لضمان أمنها فاتسمت سياستها الخارجية بأنها أمنية إلى حد كبير.
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المبحث الثاني
الخطاب السياسي القطري تجاه قضية االنقسام الفلسطيني

يهدف الباحث في هذا المبحث إلى التعرف بالدراسة والتحليل على الموقف القطري تجاه القضية

الفلسطينية كقضية مركزية للعرب والمسلمين ،ودراسة الخطاب السياسي لدولة قطر تجاه االنقسام الفلسطيني
الواقع في يونيو 4117م.
تعتبر القضية الفلسطينية القضية المركزية للعرب والمسلمين ،وتحاول كل األطراف الطامحة ألدوار
إقليمية؛ أن يكون لها دور فعَّال ومؤثر في مساراتها المتعددة ،فمنذ أواخر الخمسينيات كانت قطر مع القضية
الفلسطينية والحاضنة للقاءات األولى للعديد من الشخصيات الفلسطينية المقيمة في الخليج والتي شكلت فيما

بعد منظمة التحرير الفلسطينية(يوسف ،)4102،كما تعتبر قطر منذ حصولها على االستقالل عام 0970م
من أوائل الدول التي تم فيها افتتاح مكتب للمنظمة ،والذي تحول لسفارة بعد إعالن قيام الدولة الفلسطينية في

مؤتمر الجزائر عام 0988م( .المسحال ،0992،ص.)438
وكانت القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في السياسية القطرية منذ عام 0972م ،فقال أمير قطر" :المهم

هو القضية الفلسطينية ،إنها قضيتنا مثلما هي قضية الفلسطينيين ،إنها محور سياستنا وعالقتنا مع الدول"،
ولم تكن سياسة قطر الداعمة وليدة السنوات األخيرة؛ بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية عام 4111م،

فقد دأبت الدوحة على مناصرة الفلسطينيين مادياً ومعنوياً؛ وحشد الرأي العالمي في مختلف اللقاءات الدولية،
ويأتي هذا الدعم في صدارة األهداف الرئيسية كواجب وطني وقومي لتحركات قطر السياسية في الهيئات

والمنظمات الدولية ،وفي هذا اإلطار جرت العادة على أن يرسل أمير قطر رسالة لألمم المتحدة في اليوم

العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،والذي يصادف  49نوفمبر من كل عام؛ يطالبه بضرورة بذل
الجهود لحل القضية الفلسطينية (قنديل ،4100 ،ص.)22
قدمت قطر في مراحل مختلفة الدعم للقضية الفلسطينية؛ ففي ظل االنتفاضة الفلسطينية 0988م أكد

الشيخ خليفة أمير قطر في حديثه لجريدة الصباح التونسية موقفه المؤيد لالنتفاضة الفلسطينية؛ مطالباً الدول

العربية بدعم ومساندة انتفاضة الشعب الفلسطيني (جريدة الصباح ،0989/0/02،ص )00كما أشاد وزير
الدولة أحمد بن سيف في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الثالثة واألربعين في  7أكتوبر

0988م باالنتفاضة الفلسطينية؛ مؤكداً تأييد ودعم بالده للفلسطينيين بكل ما أتيح من إمكانيات

(الحساينة ،4103،ص.)70

ومع بدء عملية السالم العربية االسرائيلية وعلى الرغم من تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في

تقرير مصيره ،كانت قطر من أوائل الدول العربية التي سارعت للتطبيع واقامة عالقات مع إسرائيل ،وشهدت

هذه العالقات خطوات تطبيعية متسارعة في كافة المجاالت(الشرعة ،4118،ص.)430

65

وفي موقف قطري مؤيد لعملية التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية قال الشيخ خليفة في رسالته لالجتماع
الثاني عشر للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في 49نوفمبر0989م

"أن السالم الحقيقي لن يسود إال بقيام الدولة الفلسطينية" مؤكداً على انعقاد مؤتمر دولي برعاية األمم المتحدة
وحضور جميع األطراف المعنية بالتسوية(قنديل ،4100 ،ص ،)20وأكد وزير الدولة حمد بن جاسم موقف

بالده المؤيد للتسوية فقال" :نحن ندعو للسالم وال ندعو لالقتتال مع إسرائيل" (موقع مفكرة اإلسالم.)4119،

بقي الدعم القطري للقضية الفلسطينية منسجماً مع المكون السياسي لمجتمع الخليج التي تعتبر قطر

جزًءا منه ،فقد تركت حرب الخليج الثانية عام0991م آثارها السيئة على الشعب الفلسطيني بعد أن فقدت
منظمة التحرير مصداقيتها لدى دول الخليج ،وتوترت العالقة معها بعد اتهامها باالنحياز للعراق

(أحمد ،4100،ص ،)31لذلك تبدل موقف دول الخليج من منظمة التحرير وأوقفت عنها وعن الشعب
الفلسطيني كافة أشكال الدعم االقتصادي ،كما وطردت مئات الفلسطينيين من أراضيها (صالح،4104 ،

ص.)001

ويمكن القول إن توتر العالقات بين منظمة التحرير ودول الخليج؛ قد انعكس بدوره على دولة قطر
باعتبارها جزءاً من منظومة دول الخليج وعضواً في مجلس التعاون الخليجي ،كذلك باعتبار قطر إحدى دول

التحالف ال  39التي كانت تحارب ضد العراق ،وهو مدعاه لتصدع العالقات القطرية الفلسطينية في ظل
اتهام المنظمة باالنحياز للعراق في هذه المرحلة.

أما على صعيد العالقات القطرية بحركة حماس ،فقد ظهرت بداية هذه العالقات منذ عام 0998م،

بعد استقبال الدوحة للشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة وقائدها ،وفي عام  0999استقبلت قطر قيادات

حماس بعد طردهم من األردن ،)Rabbni,2012, p44( .كما قادت قطر مبادرات عديدة بين حماس
والعديد من الدول ،إذ حمل الشيخ حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري إلى ملك األردن عبد اهلل الثاني

مبادرة إعادة العالقات مع حماس (الدجنى ،4101،ص.)91

وتجدر اإلشارة إلى أن عالقة حماس بقطر قد ازدادت في السنوات األخيرة بعد االنتخابات التشريعية
الفلسطينية عام 4111م ،والتي انتهت بفوز الحركة وفرض الحصار على قطاع غزة ،إذ أسهمت الدوحة في
التخفيف من آثار الحصار على حركة حماس ودعمتها في مواقف متعددة.

وخالل االنتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام4111م استمرت المساندة القطرية للشعب الفلسطيني؛

فقد تلقى الراحل ياسر عرفات رسالة من األمير حمد بن خليفة أكد فيها دعم بالده لصمود الشعب

الفلسطيني ،معب اًر عن استنكاره لالعتداءات اإلسرائيلية ،كما قدم تبرعاً مالياً لدعم هذا الصمود معتب ار أن
االحداث الخطيرة في األراضي الفلسطينية تكشف وجه االحتالل الرافض للسالم الحقيقي ،في ظل استخدامها
كافة أشكال العنف لفرض السالم الذي تراه ،ومن جهته أشار وزير الخارجية القطري إلى أن فشل مجلس
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األمن في إ صدار قرار لتوفير حماية دولية للفلسطينيين كان بمثابة رسالة خاطئة إلسرائيل لالستمرار في
سياستها العدوانية (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.)4110،
وترى الكاتبة هدير محمود أنه برغم ما قدمته قطر من دعم لصمود الشعب الفلسطيني في انتفاضته

إال أ نها لم تتحرج من وجود مكتب إلسرائيل في الدوحة افتتح منذ عام 0991م ،وأُغلق كشرط لحضور

المملكة العربية السعودية وسوريا وايران مؤتمر القمة اإلسالمي في الدوحة في  04نوفمبر  ،4111الذي كاد

أن يؤجل في حال لم تقتنع قطر بإغالقه؛ إذ أصدر المجتمعون بياناً ختامياً حمل اسرائيل مسؤولية تصاعد
أحداث العنف في األراضي المحتلة ،ووجه دعوة غير ملزمة للدول بقطع عالقتها مع إسرائيل ،وأعلن أمير
قطر تشكيل لجنة و ازرية ،لالتصال بالدول الكبرى وأعضاء مجلس األمن ،لتوفير حماية دولية للفلسطينيين

(محمود)4102،

من جهة أخرى لعب وزير الخارجية القطري دو اًر مهماً وراء الكواليس في محاولة فك الحصار عن

مقر الرئيس عرفات في رام اهلل خالل عملية السور الواقي ربيع عام 4114م ،وفيما يتعلق بالبعد اإلعالمي

لسياسة دولة قطر تجاه الفلسطينيين ،لعبت قناة الجزيرة دو اًر هاماً منذ اندالع انتفاضة األقصى فكانت القناة
األكثر شعبية لدى الفلسطينيين بعد أن قامت بتغطية شاملة ومعمقة ألحداثها والمساهمة في تدويلها ،وبذلك

أضافت القناة للدوحة موقفاً في مساندة القضية الفلسطينية (.)Rabbani, 2012, p43

لذا تناغمت سياسة قطر مع متطلبات سياستها الخارجة نحو لعب دور في المنطقة ،إذ أيدت الدوحة
مبادرة السالم العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 4114م ،فيما أكدت قمة الدوحة عام 4119م

أن تفعيل مبادرة السالم مرتبط ببدء تنفيذ اسرائيل اللتزاماتها في إطار المرجعيات األساسية لتحقيق السالم
العادل والشامل ،ويذكر أن مشروع قرار الوزراء العرب للقمة نص على "التأكيد على استمرار تكليف اللجنة

الو ازرية العربية الخاصة بمبادرة السالم العربية ،بإجراء تقييم شامل لخطة التحرك العربي إزاء جهود إحياء

عملية السالم" ،وأكد المشروع أن "دولة فلسطين شريك كامل في عملية السالم" (أبو طير ،4119،ص)01

وتكامالً مع دورها الفاعل ،طالب رئيس مجلس الشورى القطري محمد الخليفي المجتمع الدولي بتحمل

مسؤولياته تجاه الحقوق الفلسطينية ،وفي كلمته أمام المؤتمر الدولي الخامس لدعم القضية الفلسطينية بطهران

في أكتوبر عام 4100م قال" :نؤمن بأن السالم العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق األوسط لن يتحقق
إال بانصياع إسرائيل إلدارة المجتمع الدولي ،والتزامها بق اررات الشرعية الدولية"(وكالة األنباء القطرية.)4100،

وخالل اجتماع اللجنة الو ازرية لمبادرة السالم العربية بالدوحة في سبتمبر 4104م ،دعت قطر إلعادة
تقييم عملية السالم على اعتبار أن مبادرة السالم العربية لن تظل مطروحة لألبد في ظل التجاهل اإلسرائيلي

لها وهو ما لم يعد مقبوالً ،ودعت الدوحة ألخذ خطوات عملية لسالم حقيقي ال يعني االستسالم ،ويعني التزام

كافة األطراف باستحقاقاته الكاملة ،ونبذ أسلوب القوة (بن جاسم ،4104 .ص.)3
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كما رحبت الدوحة بقرار الجمعية العامة برفع مكانة فلسطين في المنظمة الدولية إلى دولة مراقب غير
عضو ووصفته بـ"التاريخي" باعتباره خطوة مهمة في طريق استعادة الحقوق الفلسطينية ،بعد أن عززت من

تواصلها مع السلطة الفلسطينية ودعمت جهودها الدبلوماسية لبلوغ القرار (صحيفة الرياض،4104/04/0،

ص ،)0وبدوره ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دور قطر في دعم ملف الدولة( .زرد ،4103،ص)01
شهدت القمة العربية ال  42المنعقدة في الدوحة في مارس 4103م ،تأكيد الشيخ حمد بن خليفة على

أن قضية فلسطين هي قضية العرب األولى ،وهي مفتاح السالم ،واالستقرار في الشرق األوسط ،مبينا أنه ال
سالم إال بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية (وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية.)4103،
وتبنــى "إعــالن الدوحــة" مقترحي قطر بعقد قمة مصغرة للمصالحة الفلســطينية في القاهرة ،وتأسيس

صندوق عربي خاص بالقدس تغطي قطر ربع قيمته ،بهدف دعم االقتصاد الفلسطيني ،وتمويل مشاريع

تحافظ على هوية القدس؛ والقت هذه المقترحات ترحيب القيادة الفلسطينية (صحيفة الحياة ،4103/3/47،ص)0

وفي موقف مختلف وتماشياً مع الدور السياسي القطري في المنطقة ،أعلن الشيخ حمد بن جاسم رئيس

لجنة مبادرة السالم العربية أثناء رئاسة قطر للدورة ال  42في الجامعة العربية مبادرة تضمنت "تبادل أراض"

مع االحتالل ،تمهيداً لعرض موقف عربي موحد على وزير الخارجية األمريكي جون كيري ،والتي رحبت بها

السلطة الفلسطينية ،إذ قال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير":إن بيان الشيخ حمد

يعكس المواقف الفلسطينية القائمة منذ فترة طويلة" ،مؤكداً أنه ال يمكن تنفيذها قبل موافقة إسرائيل على مبدأ

حل الدولتين على أساس حدود عام 0917م(موقع وكالة فلسطين)4103 ،

بدورها أجمعت الفصائل والقيادات الفلسطينية حتى من أطراف في منظمة التحرير على رفض فكرة

تبادل االراضي ،واعتبرته "وعد بلفور" جديد يقدمه العرب بدون مقابل ،فيما حذرت حماس من عواقبه الوخيمة
على القضية الفلسطينية ،وفي مقابلة على قناة "الجزيرة" قال خالد مشعل":نحن ضد هذه الخطوة ،وضد

سياسة التنازالت المستمرة ،والتفريط بأي شبر من أرض فلسطين" .وفي ذات السياق قال القيادي في الجهاد

اإلسالمي خالد البطش":إن وفد الجامعة العربية لواشنطن يجدد التزامه ببلفور عربي جديد "إلسرائيل" ،مؤكداً
رفض حركته ألي تنازالت(.موقع المركز الفلسطيني لإلعالم )4103،ونقلت صحيفة فلسطين عن إسماعيل

هنية رفض حكومته بغزة مبادرة "السالم العربية" ،مؤكداً أن أرض فلسطين بكاملها "حق للشعب الفلسطيني وال

يجوز تبديلها" (صحيفة فلسطين ،4103/2/3 ،ص.)0

ومن جهته رد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم على الموقف الفلسطيني الرافض للمبادرة،
فقال":أنه يحترم وجهة النظر الفلسطينية التي عبر عنها إسماعيل هنية" ،وأكد "أن الوفد العربي الذي ذهب
إلى واشنطن منبثق من لجنة مبادرة السالم العربية التي ترأسها قطر" ،مشي اًر إلى أن الذهاب لواشنطن جاء
إلقناعها أن العرب جاهزون للسالم في ظل عدم جدية إسرائيل ،وأن المبادرة ليست جديدة بل موجودة منذ

سنوات في القمم العربية وتطرح بنا ًء على قرار اللجنة المختصة بالموضوع (صحيفة الراية ،4103/2/3،ص)00
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يرى محللون في السياق ذاته ،أن محاولة قطر للعب دور الشريك الفاعل في مفاوضات السالم
الفلسطينية -اإلسرائيلية يأتي في إطار سعيها لتعميق عالقتها مع بإسرائيل؛ فلم يكن للدوحة أي تأثير واضح

في القضية الفلسطينية سوى المساندة اإلعالمية والمالية في بعض األحيان ،ويرى الكاتب حاتم قنديل أن
البرجماتية لم تفيد القضية الفلسطينية ،إنما عمقت التقارب القطري اإلسرائيلي ،ما
السياسة القطرية ومحاوالتها ا
يضع عالمات استفهام حول مآرب قطر من لعب هذا الدور(قنديل ،4100 ،ص ،)73ويوضح سمير بركات

أن رغبة قطر في الظهور كزعيم بين العرب ،يبرر عالقتها مع إسرائيل وذلك تماشيا مع المطلب األمني في
إطار إيجابية العالقات الخارجية القطرية مع دول اإلطار اإلقليمي)Barakat,2012, p11( .
ويرى الباحث أن قطر دعمت القضية الفلسطينية في مراحل مختلفة ،بما يتناغم مع موقفها وسياستها

ومصالحها الخارجية في محاولة منها إليجاد مكانة أكبر من حجمها الجغرافي ،معتمدة في ذلك على السياسة
الناعمة والداعمة ،بحيث ترضي جميع األطراف مع ضرورة المحافظة على مكانتها في المنطقة ،ويتضح
ذلك في إقامة الدوحة لعالقات متناقضة تهدف إليجاد توازنات سياسية؛ إذ تقدم الدعم للقضية الفلسطينية في

كافة مساراتها من جهة ،وتفتتح مكاتب وتقيم عالقات تطبيعية مع إسرائيل من جهة أخرى.
 الخطاب القطري إزاء االنقسام الفلسطيني:
بعد إجراء االنتخابات التشريعية الثانية في يناير 4111م والتي فازت بها حركة حماس بأغلبية
برلمانية ،وفي موقف قطري مؤيد هنأ األمير حمد بن خليفة كال من الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس

المكتب السياسي لحماس بنتائج االنتخابات ،مؤكداً استمرار بالده في دعم المشاريع الصناعية والطبية في

األراضي الفلسطينية( ،موقع الجزيرة نت ،)4111،كما أكد األمير القطري على ضرورة دعم حماس على
اعتبار انها جاءت للحكم بطريقة ديمقراطية (صحيفة الحياة،4111/4/48،ص ،)0وركزت رؤية قطر على

ضرورة إعطاء حماس فرصة حقيقية في الحكم ،معتبرة أن الخالف وما أدى إليه من حصار حكومة حماس
جاء نتيجة رفض إسرائيل والمجتمع الدولي والعرب لوجود حماس في السلطة (بن جاسم ،4119،ص.)2
في إطار ذلك تحركت الدبلوماسية الخارجية القطرية إلقناع الواليات المتحدة بجدوى االنفتاح على

حكومة إسماعيل هنية ،ومنح الفلسطينيين فرصة تجاه الديمقراطية؛ كما سعت من أجل تقريب وجهات النظر

بين حماس والسلطة الفلسطينية للوصول إلى صيغة لتشكيل حكومة وحدة وطنية (يوسف ،4103 ،ص،)48
وفي السياق ذاته كشفت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسبي ليفني عن مساعي قطر إليجاد مفاوضات مباشرة

بين حماس واسرائيل( .موقع وكالة معا اإلخبارية. )4111،

خالل أعوام االنقسام الذي شهدت أحداثه الساحة الفلسطينية في يونيو 4117م ،ومع انفراد حركة
حماس بالحكم قامت إسرائيل بتشديد الحصار وفرض عقوبات جماعية على مواطني قطاع غزة ،والتي أثرت

بدورها على كافة مناحي الحياة ،وتسببت بارتفاع البطالة ،وضعف التغذية ،والتضخم في األسعار ("ماس"،

،4112ص )4كما مارست الواليات المتحدة ضغطاً دبلوماسياً وسياسياً على حكومة إسماعيل هنية ودعت
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المجتمع الدولي لمحاصرة مؤسساتها؛ لتواجه حكومة حماس حصا اًر خانقاً يهدف لدفعها القبول بشروط
الرباعية الدولية واالعتراف بإسرائيل (الوادية ،4119،ص.)023

أما الدوحة فقد بدأت تسعى نحو إيجاد توازنات سياسية ،تحقق لها دو اًر فاعالً في الساحة العربية مع

المحافظة على عالقتها مع إسرائيل والواليات المتحدة في تلبية لمصالح قطر ،وشغف قيادتها السياسية
كحليف استراتيجي لتأمين مصالحها بعد أن أدت دو اًر حيوياً في حماية المصالح األمريكية في المنطقة،
فحظيت بفرصة توطيد العالقات مع كافة الالعبين السياسيين في المنطقة في ظل االنقسام الفلسطيني لتحقق

أهمية إقليمية وتصبح العباً أساسياً في السياسة الدولية.
وجاءت المساعدات القطرية للشعب الفلسطيني منسجمة مع دبلوماسيتها في االحداث والتطورات

الفلسطينية ،فمع بدء العملية العسكرية اإلسرائيلية على غزة في ديسمبر4118م دعت الدوحة الدول العربية
الستضافة قمة عربية طارئة؛ والتي أكد بيانها الختامي على ضرورة السعي لمالحقة إسرائيل قضائيا بتهمة

ارتكابها جرائم حرب ،وفي مؤتمر صحفي عقب إعالن البيان الختامي للقمة دعا الشيخ حمد بن جاسم الدول

العربية لتعليق مبادرة السالم ووقف كافة اشكال التطبيع مع إسرائيل؛ مؤكدا أن بالده قررت إغالق المكتب

اإلسرائيلي في الدوحة وأبلغت العاملين فيه بضرورة المغادرة (موقع الجزيرة نت.)4119،
إضافة لما قدمته قطر في قمة غزة الطارئة طالبت برفع الحصار ،وأعلنت عن ضرورة انشاء صندوق

إلعادة اعمار القطاع أسهمت بمبلغ  421مليون دوالر لدعمه (صالح ،4101،ص ،)011أما في قمة
الدوحة  4119م فقد دعا وزير خارجيتها للوقوف مع الشعب الفلسطيني وتقديم كافة أنواع الدعم لتمكينه من
تحقيق أهدافه واقا مة دولته المستقلة ،كما ناشد حركتي فتح وحماس تحقيق المصالحة ولم الشمل (صحيفة

الشروق ،4119/3/49،ص.)3

وفي السياق ذاته نفذت قطر عدة مشاريع أهمها حملة (العز ألهل غزة) وقدمت بها دعم عاجل لألسر
القاطنة في مراكز االيواء والمتضررين من الحرب ،ومشروع (فزعة أهل قطر) بالتعاون مع وكالة الغوث

الدولية األونروا ،لدعم القطاع الصحي والزراعي وتوفير االسكان الطارئ لمتضرري الحرب وازالة األنقاض
وترميم واصالح المدارس والمرافق الصحية وتزويدها بأجهزة ومعدات ،كما أطلقت قطر مشروع قطر الخيرية

 4100واقامت مشاريع زراعية بقيمة  04مليون دوالر لتوفير األمن الغذائي المستدام لفلسطين (أبو عامر،
 ،4100ص )2باإلضافة للتبرع بالوقود الذي يعادل  31مليون لتر إلى قطاع غزة ،للمساهمة في حل أزمة
الطاقة التي كادت أن تؤدي إلى شلل كافة المرافق والخدمات (الرنتيسي ،4103،ص.)027
ويرى محللون أن مقدار الدعم القطري قد تزايد للشعب الفلسطيني بعد فوز حماس وتسلمها الحكومة

الفلسطينية  4111م ويستشهد هؤالء بما قدمته الدوحة من الدعم والمشاريع بأشكال مختلفة لغزة من خالل
حماس وحكومتها فور بدء الحصار السياسي واالقتصادي واغالق المعابر(الفرا ،)4102،فيما يقول وزير

خارجية قطر خالد العطية أن االحتالل اإلسرائيلي مسؤول عما يحدث من فوضى بتجاوزاته وحصاره
7.

المفروض على قطاع غزة وعرقلة كل جهود السالم الدولية من دون أي رادع يوقفه ،وأن هذا الدعم يأتي
للدفاع عن كرامة الشعب الفلسطيني في ظل الصلف اإلسرائيلي وعدوانه على غزة وأهلها ومحاصرتها(موقع

الرسالة نت ،)4102،وتذكر الكاتبة مي غيث أن قطر بررت دعمها لحماس باألزمة اإلنسانية في قطاع غزة
نتيجة حرمان الحركة من المساعدات المالية الدولية (غيث.)4103،

وعلى صعيد آخر يذهب عدد من المحللين إلى أن الدعم القطري السياسي والمالي يهدف إلى احتواء

حركة حماس ،إال أن محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية ينفي ذلك ،على اعتبار أن غزة نقطة االنطالق
للوحدة الوطنية الفلسطينية ،مشي اًر إلى أنه على النظام العربي الذي يعيب على حماس ارتمائها بأحضان ايران
وسوريا أن يحتضن حماس ويوفر لها الدوافع من أجل إعادة بناء غزة واتمام المصالحة (المسفر.)4104،

ويؤكد المحلل السياسي جواد الحمد أن موقف قطر تجاه القضية الفلسطينية ثابت لم يتغير منذ عام

0991م ،مضيفا أن دعم الشعب الفلسطيني مطلب الجامعة العربية ،ولكن لم تتج أر األنظمة العربية على

كسر حصار قطاع غزة أو توفير الدعم الالزم للفلسطينيين ،في حين وقفت قطر مع حماس في هذه الظروف

الصعبة وتقدمت الصف العربي (جواد الحمد ،مقابلة.)4102 ،

ويميل الباحث إلى أن قطر تجرأت بدعمها السخي لحركة حماس على كافة الصعد ،بما في ذلك
استضافتها لمباحثات المصالحة ،والتقدم بها نحو إنهاء ملف االنقسام ،بغض النظر عن أهدافها غير المعلنة
من دعمها المقدم لحركة حماس أو القضية الفلسطينية.

استكماالً لدور قطر تجاه القضية الفلسطينية وفي خطوة استباقية ألول زعيم عربي منذ االنقسام

الفلسطيني عام 4117م ،زار الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر قطاع غزة في أكتوبر 4104م ،وصفتها

صحيفة الحياة الجديدة الصادرة عن السلطة "زيارة لكسر عزلة حماس"(صحيفة الحياة،4104/01/43،

ص ،)0أما صحيفة فلسطين ،فقد اعتبرت الزيارة تحدياً للحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة وبداية لكسره

ودعم الفلسطينيين ،وذكرت الصحيفة أن الزيارة حملت استثمارات ومساعدات قطرية بقيمة 211مليون دوالر

الفتتاح مشروعات إلعمار قطاع غزة الذي دمره االحتالل في عدوانه نهاية عام 4118م ،وإلقامة مشاريع
إسكانية وبنية تحتية للقطاع المحاصر منذ سنوات (المصري ،4104، 0ص ،)4وتذكر صحيفة القدس أن
زيارة أمير قطر لغزة لم تكن األولى ،فقد سبق أن زارها في عهد الرئيس ياسر عرفات في عام 0999م ،وقدم

الدعم المادي والمعنوي للقضية الفلسطينية (صحيفة القدس ،0999/8/8 ،ص)0

اعتبر الكثير من المراقبين زيارة الشيخ حمد لغزة بداية عهد سياسي ،أفرزته التوازنات اإلقليمية وخاصة
بعد ثورات الربيع العربي ،وحصول قطر على دور إقليمي فاعل في المنطقة ويرى أحمد يوسف أن الزيارة
حملت مؤشرات إيجابية تكمن في عدم غياب معاناة أهل فلسطين عن األمة العربية وتقديم الدعم للقضية

الفلسطينية والمقاومة والمؤسسات(يوسف ،)4102،فيما ثمن أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس

مؤكدا أن الزيارة نقلة
التشريعي الفلسطيني ،موقف دولة قطر تجاه الشعب الفلسطيني ورفع حصار غزة،
ً
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متقدمة في دعم القضية الفلسطينية(غيث .)4102،ويشير المحلل السياسي جواد الحمد أن زيارة أمير قطر
فتحت باباً واسعاً لتشجيع الدول العربية للتعامل مع قطاع غزة بعيدا عن الحصار الدولي (جواد الحمد،
مقابلة ،)4102،فيما يرى الكاتب محمود أبو الهيجا أن الزيارة "تساهم بهذا القدر أو ذاك في تعميق االنقسام"

(أبو الهيجا ،4104،ص ،)1ويصف الكاتب أشرف العجرمي الزيارة بالدور التخريبي لقطر بتكليف أمريكي
يكسبها موقعا جديدا في أجندتها وتفك العزلة عن حماس (العجرمي ،4104،ص)03

ويذهب المحلل السياسي طالل عوكل في تحليله ،أن الزيارة تؤجج الصراع بين حماس ومنظمة
التحرير بشأن وحدة التمثيل والشرعية الفلسطينية ،ويشير أن قطر لم ِ
تأت من خلف إسرائيل ،وبالتالي فالزيارة

تشكل اعترافا ضمنيا وغير مباشر باالحتالل (عوكل ،4104،ص)03

ومن جانبه يرى الصحفي وسام عفيفة ،أن زيارة الشيخ حمد لغزة أدت لتآكل العزلة السياسية

واالقتصادية المفروضة على غزة ،وقال "إن الزيارة تحمل مردوداً مهماً على صعيد المصالحة ،وستعيد

التوازن بين حركتي فتح وحماس"(حمتو،والعويني ،4104،ص ،)04ويؤكد مصطفى الصواف أن الزيارة "
شكلت الخطوة األولى نحو كسر الحصار السياسي المفروض على قطاع غزة" ،وفي رده على من ينظر

للزيارة أنها تكريس لالنقسام ،قال ":هذه نظرة فيها قصور في الفهم تنم عن خلط بين المصالح العامة

والخاصة" (الصواف ،4104،ص)2

ويرى الباحث أن زيارة الشيخ حمد لغزة تأتي في سياق الدعم للقضية الفلسطينية ،على اعتبار أن
قطاع غزة يعاني من ظروف إنسانية صعبة ،وبذلك ال يهم الشارع الفلسطيني من زار غزة ،بقدر اهتمامه بما

قدمه إليه من دعم ،وهو األساس في ظل ما يعانيه القطاع من حصار.

تمكنت قطر من استثمار التغيرات اإلقليمية والدخول بشكل قوي من بوابة غياب الرعاة والداعمين في

ظل تغير التوازنات السياسية بعد ثورات الربيع العربي ،وفقدان القضية الفلسطينية الدور المصري والسوري،
وبدأت الدوحة تبذل الدعم المالي وتلعب دو اًر هاماً في المنطقة (أبو عامر وباكير ،(4104،ففي اشارة منه

للتغيرات في التوازنات اإلقليمية قال وزير الخارجية القطري" :إن المنطقة تشهد تطورات ومتغيرات على صعيد
الثورات الشعبية تصب في مصلحة القضية الفلسطينية" (بن جاسم ،4104،ص ،)3وهذا يوحي بعدم تجاهل

الدوحة لدورها تجاه القضية الفلسطينية في ظل غياب الداعمين الرسميين.

فقد نشطت الدبلوماسية القطرية إلى جانب تركيا ومصر في المحافل الدولية؛ لدعم غزة والضغط لوقف

العدوان اإلسرائيلي في عام 4104م ،ورفع الحصار ،وتبنى األمير القطري دعم مطالب المقاومة الفلسطينية
(محسن صالح ،مقابلة .)4102،وبدوره شكر إسماعيل هنية هذه الجهود من أجل وقف العدوان ،وقال" :نشهد
أن قطر وتركيا بجانب مصر وفروا حماية عربية إسالمية لغزة أثناء الحرب" ،وعلق مشعل على ذلك بوصف

أمير قطر بالشهم والشجاع ،متمنياً مواقف عربية مماثلة تجاه القضية الفلسطينية (الكردي ،4104،ص)2
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أدانت الدوحة في بيانها أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة العدوان اإلسرائيلي على غزة في
نوفمبر4104م ،وجدد البيان رفض قطر للموقف المتمثل بإقامة عالقات طبيعية بين الدول العربية واسرائيل

لعدم امتثالها للق اررات الدولية (صحيفة الراية،4104/04/4،ص .)2وفي اجتماع وزراء الخارجية العرب

عبرت قطر عن رفضها لتطورات األوضاع في غزة ،ودعت إلعادة النظر في عملية السالم (فضائية

الحرة.)4104،

ويذكر موقع الجزيرة نت ،أن موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وحكومة غزة أبان العدوان عام
4104م ،يضاف إلى المواقف التي تغضب إسرائيل والمتمثلة في اتهام الدوحة إلس ارئيل بخرق الهدنة التي
وقعت في القاهرة إلنهاء العدوان على غزة ،إلى جانب "اإلخالل باتفاقية تبادل األسرى بعد استالمها الجندي

اإلسرائيلي جلعاد شاليط" ،كذلك دعوة قطر المتكررة للعرب بإنهاء حصار غزة (موقع الجزيرة نت.)4102،

ويرى محللون أنه من دوافع مواصلة دعم قطر لقطاع غزة بحثها عن دور إقليمي وهذا ما عبر عنه
وزير الخارجية القطري ،حينما قال" :إن قطر لن تبقى على هامش التاريخ" ،أي أن لها سياستها الخارجية

المستقلة ،حيث تلعب الدور اإلقليمي الذي لعبته في السنوات الماضية" (النخالة ،)4102،وفي ذات السياق

يذكر المحلل السياسي عدنان أبو عامر أن دعم غزة مالياً وانسانياً ،منح قطر فرص ألن تكون العباً رئيساً

في منطقة الشرق األوسط بشكل جلي ،مشي اًر إلى أن أهمية المساعدات القطرية تأتي من كونها أكثر
المساعدات الدولية المقدمة لغزة (أبو عامر ،4100 ،ص)7

وفي ملف المصالحة الفلسطينية بادرت قطر منذ حدوث االنقسام عام 4117م ،بمشاركة الفصائل

الفلسطينية لعقد جلسات للحوار الوطني ،فقد انضم وزير الشئون الخارجية القطرية أحمد عبد العزيز لجلسة
الحوار المنعقدة في دمشق والتي شارك فيها زياد أبو عمرو ومحمد رشيد لتهيئة األجواء للمصالحة؛ والتمهيد

للقاء بين الرئيس عباس وخالد مشعل ،واشتملت مواضيع الوساطة الرئيسية على رئاسة حكومة الوحدة

الوطنية ،وبرنامج الحكومة ،وادارة الو ازرات السيادية (صالح ،4118،ص.)42

استمرت قطر في جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية وقدمت العديد من المقترحات والمبادرات
لتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس في محاولة منها لرأب الصدع الفلسطيني ،وفي فبراير

 4104م نجحت الدبلوماسية القطرية في التوصل لتوقيع اتفاق الدوحة للمصالحة بين حركتي فتح وحماس

(إسماعيل ،4104،ص ،)74ويقول السفير السابق لدولة قطر محمد العمادي" :بأن قطر ما زالت مستمرة في
جهودها نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية" (محمد العمادي ،مقابلة.(4102،

تأكيداً على استمرار الدوحة في جهود انهاء االنقسام الفلسطيني ،اقترح امير قطر الشيخ حمد في قمة

الدوحة  ،4103عقد قمة عربية مصغرة في القاهرة وبرعاية مصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية تحت مظلة
جامعة الدول العربية ،وتشكيل حكومة فلسطينية تشرف على انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة (صحيفة

فلسطين ،4103/3/47،ص.)0
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وخالل زيارته للدوحة في مارس 4103م ،رحب الرئيس محمود عباس بهذه المبادرة على أساس اتفاق
القاهرة والدوحة ،كما رحبت حماس من جهتها بالمبادرة وكافة المبادرات العربية واإلسالمية إلنجاز ملف

المصالحة الفلسطينية (صحيفة الحياة ،4103/3/47 :ص.)0

في ذات السياق أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق ،أن التحركات القطرية
لتفعيل ملف المصالحة يأتي في إطار التفكير بخدمة القضية الفلسطينية وملء الفراغ المصري الحاصل

بسبب انشغالها بأوضاعها الداخلية (موسى أبو مرزوق ،مقابلة .)4102،وأشاد ممثل فلسطين لدى جامعة
الدول العربية وسفيرها لدى القاهرة بركات الف ار؛ بجهود قطر المتواصلة من أجل تنفيذ المصالحة الفلسطينية،
وتطبيق ما تم االتفاق عليه في الدوحة ،والمساهمة في تذليل أي صعوبات تعترض تطبيقها إلنهاء ملف

االنقسام الفلسطيني ،مؤكداً قوة ومتانة العالقات القطرية الفلسطينية (صحيفة الراية،4103/4/42،ص.)1

ترسخت السياسة القطرية تجاه القضية الفلسطينية حتى عهد الشيخ تميم ،فقال رئيس الوزراء القطري
مؤكداً هذ السياسة "إن القضية الفلسطينية كانت وستبقى قضيتنا المركزية ،حتى يتوفر لها الحل العادل والدائم
والشامل الذي يحقق للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة"(صحيفة النهار ،4103/3/42 ،ص.)4

وبدروه أظهر الشيخ تميم بن حمد منذ توليه السلطة في قطر التزامه بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني؛
وجاء خطابه األول في  42يونيو4103م ملتزماً باستمرار التضامن القطري مع الشعب الفلسطيني حتى ينال

حقوقه المشروعة واقامة الدولة الفلسطينية كشروط لتحقيق السالم العادل ،وهو ما يوضح جلياً مالمح

السياسية الخارجية القطرية في عهده (موقع الجزيرة نت.)4103،

كما حظيت كلمة الشيخ تميم أمام القمة العربية المنعقدة في الكويت في  42مارس4102م ،بترحيب

وثناء فلسطيني ،بعد أن منح الشيخ القضية الفلسطينية زخماً كبي اًر وحضو اًر بار اًز في أعمال القمة ،ودعا

الدول العربية لضرورة التزامها بتنفيذ التعهدات المالية لتخفيف معاناة غزة واعادة اإلعمار مؤكداً على "ضرورة

إنهاء االنقسام الفلسطيني وتشكيل الحكومة االنتقالية وفقاً التفاق القاهرة عام 4100م ،واعالن الدوحة عام

4104م (التركماني ،4102،ص )4وفي لقائه الرئيس عباس وخالد مشعل بالدوحة في مطلع مايو 4102
أكد على موقف بالده الداعم إلنهاء االنقسام الفلسطيني ،وتهيئة األجواء المناسبة إلتمام المصالحة بما يحقق
مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني (صحيفة الراية ،4102/2/7 ،ص.)3

في ذات السياق أعلنت قطر فور توقيع اتفاق غزة للمصالحة عن استعدادها لتوفير رواتب لموظفي

غزة لمدة  3شهور بواقع 41مليون دوالر شهرياً ،وذلك دعماً إلتمام المصالحة الفلسطينية وانهاء سنوات
االنقسام بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني ،كما وحولت قطر مبلغ 11مليون دوالر لحكومة الوفاق برئاسة
رامي الحمد اهلل كمخصصات لتزويد قطاع غزة بالوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء (موقع وكالة الرأي،

.)4102
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في العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة في يوليو 4102م ،طالب الشيخ تميم خالل كلمته في
الجلسة االفتتاحية للقمة الـ 32لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في الدوحة في ديسمبر  ،4102ضرورة
تقديم العون الالزم لدعم جهود الشعب الفلسطيني في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية ،ودعا المجتمع الدولي

لتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية ،واعتبر العدوان على غزة جريمة بحق اإلنسانية ،الفتاً أن صمت

المجتمع الدولي إزاء هذه الممارسات غير القانونية يعد جريمة بحق اإلنسانية ،وطالب األطراف الفاعلة
بعملية السالم إلى أن تفرض على إسرائيل اإلذعان لعمية التسوية التي تستند للق اررات الدولية ،وتفضي بإنهاء

معاناة الفلسطينيين؛ وانهاء حصار غزة (وكالة صفا)4102،
كما استقبل امير قطر الرئيس عباس وخالد مشعل في الدوحة في  40يوليو4102م ،للتباحث في وقف

العدوان اإلسرائيلي على غزة والتوصل إلى اتفاق مشترك ،وبحث الشيخ تميم تطورات األوضاع في األراضي

الفلسطينية ،وناقش الجهود المبذولة بهدف وقف كافة أشكال العدوان اإلسرائيلي على فلسطين ،ولتحقيق

مطالب الشعب الفلسطيني (صحيفة فلسطين،4102/8/44،ص .)2وبدوره اقترح وزير الخارجية خالد العطية
إنشاء ميناء تجاري بغزة تحت إشراف دولي للتخفيف من معاناة سكان القطاع ،جاء ذلك في الكلمة التي
ألقاها في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة ،لبحث الخطوات التي ستتخذها الجامعة

العربية لمواجهة العدوان (موقع "ن" بوست)4102،

وفي كلمته خالل جلسات مؤتمر إعادة إعمار غزة بالقاهرة ،قال وزير الخارجية القطري خالد العطية:
"إن شعب غزة تعرض ألسوأ أنواع العدوان طوال  20يوماً ،حصد خالله أرواح اآلالف من المدنيين العزل،
ودمر البنية التحتية والمؤسسات في القطاع" ،وقال" :إذا كان الشعب بحاجة للمساعدة لإلعمار؛ فهو بحاجة

كذلك لحل سياسي أكثر من المجتمع الدولي لتحقيق السالم والحصول على حقوقه المشروعة"(صحيفة

الدستور ،4102/01/04 ،ص)0

وبدوره رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد اهلل في لقائه مع أمير قطر بالدوحة؛ ثمن
الدعم القطري لما له من أثر كبير في دعم صمود أهل فلسطين في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي ومخططاته
االستيطانية ،مؤكداً على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية على اعتبار أن إنهاء االنقسام مصلحة

فلسطينية وعربية ،متمنياً مواصلة قطر دعمها للنضال الفلسطيني (موقع وكالة الحياة برس.)4102،

في ظل استمرار الدعم القطري للشعب الفلسطيني وحكومة الوفاق الوطني ،يرى الباحث أن دولة قطر
في عهد الشيخ تميم متواصلة في سياستها الداعمة للقضية الفلسطينية ،بغض النظر عن دوافع هذه السياسة

إذ كان لقطر دور في دعم الموظفين ،وتأمين الوقود الالزم لمحطة توليد الكهرباء ،عدا عن المواقف السياسية
المطالبة برفع الحصار وانهاء االنقسام.
ويرجح بعض الباحثين أن عالقة قطر بالقضية الفلسطينية في عهد تميم لن تكون امتداد لسياسة والده،

وذلك حفاظاً منه على عالقات بالده بدول ذات فاعلية وتأثير ،واستنبط الباحثون رأيهم من قول األمير تميم
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في يونيو 4103م":إننا نحترم جميع التيارات السياسية المخلصة والمؤثرة والفاعلة في المنطقة ،ولكننا ال
نحسب على تيار ضد آخر" وهو ما يختلف مع موقف قطر السابق حسب رأيهم (سمارة ،ورجب،4103 ،

ص ،)1ويتوافق الباحث جميل عادي مع هذا االعتقاد وخاصة بعد بدء المصالحة المصرية القطرية ،ويرى
أن حماس بدأت تعيش عزلة سياسية ،وليس من مصلحتها إتمام

(محمود.)4102،

المصالحة بين مصر وقطر

وفي رأي مختلف يؤكد أحمد يوسف إلى أن أي انفراج في العالقات العربية -العربية ستكون تداعياته
إيجابية على عالقات حماس مع هذه الدول ،ويقول إن " :المصالحة القطرية المصرية فيها مصلحة كبيرة

للشعب الفلسطيني(،أحمد يوسف ،مقابلة .)4102،وفي ذات اإلطار يؤكد حسام الدجني أن المصالحة القطرية

إيجابا على الشعب الفلسطيني في صراعه مع االحتالل اإلسرائيلي وستساهم في انجاز
المصرية ستنعكس
ً
ملف المصالحة (الدجني ،4102،ص .)7وبدوره يقول أسامة حمدان مسؤول العالقات الخارجية في حماس،
أنه ال تغير في عالقة حركته مع قطر بعد المصالحة المصرية القطرية ،وكذب األنباء التي تتحدث عن

طلب قطر من رئاسة المكتب السياسي لحماس مغادرة البالد(المصري ،4102،ص)0
في السياق ذاته قال وزير الخارجية القطري خالد العطية :إن "خالد مشعل ضيف عزيز في بلده"،

مشي ار إلى أن ما تتناوله وسائل اإلعالم هو محاوالت للضغط على قطر لتغيير موقفها من القضية الفلسطينية

وهو محال باعتبار القضية الفلسطينية أساساً للسياسة الخارجية القطرية (شبكة فلسطين للحوار)4102،
وبذلك يؤكد وزير الخارجية القطري سياسة بالده الداعمة للقضية الفلسطينية في عهد الشيخ تميم.

عملياً يمكن القول إن قطر سخرت أدواتها في خدمة سياستها الخارجية الداعمة للقضية الفلسطينية،

واستثمرت غياب الدول العربية الكبرى في المنطقة؛ لزيادة حضورها الدبلوماسي ،بما يخدم مصالحها ويؤمن
لها عالقات حميمة مع جميع األطراف.
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المبحث الثالث
نظرة الصحافة الفلسطينية للخطاب السياسي القطري

يهدف هذا المبحث إلى التعرف بالدراسة والتحليل على نظرة الصحف الصادرة في األراضي الفلسطينية

للخطاب السياسي القطري الموجه نحو القضية الفلسطينية بصفة عامة وقضية االنقسام الفلسطيني بصفة
خاصة.
شهدت الحركة اإلعالمية الفلسطينية في ظل النظام السياسي الفلسطيني الذي نشأ بعد قيام السلطة
الفلسطينية عام 0992م ،نشاطاً إعالمياً ملحوظاً وحرية واسعة تميزت بدعم النظام السياسي لإلعالم بكافة
أشكاله؛ المقروء والمسموع والمرئي (فودة ،4111،ص )11إال أن هذه الحالة من الحراك اإلعالمي لم تدم

طويالً ،وتبدلت بعد دخول المؤسسات اإلعالمية والسلطة الفلسطينية حالة من التجاذب إلخضاعها للرقابة
ومنع نشر اآلراء المعارضة (محسن ،وآخرون ،0997،ص)00-9

قبل قدوم السلطة صدرت في األراضي الفلسطينية (جريدة القدس) اليومية والتي تأسست في8
فبراير0918م كأول صحيفة فلسطينية بعد هزيمة عام 0917م وأوسعها انتشا اًر وتوزيعاً؛ وكانت الصحيفة

حتى منتصف الثمانينات مقربة من النظام األردني ،ثم أصبحت أكثر توازناً وقرباً من المواقف الفلسطينية بعد

اتفاق أوسلو عام 0993ن (الدلو ،4111،ص ،)417وتعد القدس الصحيفة الوحيدة التي ال تزال تصدر من
مدينة القدس ،وتخضع بشكل مباشر لسلطات االحتالل اإلسرائيلي (الحصري ،وآخرون ،0993،ص.)92-93

بعد صدور قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني؛ صدرت صحيفة "فلسطين" في  43سبتمبر 0992م
كأول صحيفة في عهد السلطة الوطنية؛ وصدر منها حوالي  02عدد قبل توقفها ،تبعها صحيفة "الحياة

الجديدة" المقربة من السلطة؛ التي صدرت وفي 01فبراير0992م ،فقد بدأت أسبوعية ثم تحولت ليومية،

وصدرت صحيفة "الوطن" الناطقة باسم حركة حماس في  8ديسمبر 0992م ،كما صدرت صحيف "األيام"

اليومية و"الكرامة" األسبوعية الناطقة باسم حركة فتح واالستقالل" الناطقة باسم حركة الجهاد اإلسالمي

و"البالد" نهاية العام 0992م ،وفي نوفمبر 0997م صدرت صحيفة "الرسالة" التابعة لحزب الخالص الوطني
اإلسالمي(أبو عياش ،4118،ص )92وصدر العدد األول من صحيفة "فلسطين" اليومية في مدينة غزة عن
شركة الوسط لإلعالم والنشر ،في مايو 4117م(.أبو مزيد ،4103،ص.)49

من المعلوم أن الصحافة بالضفة الغربية تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تقودها حركة فتح من

جهة؛ وسلطات االحـتالل اإلسرائيلي التي ال تزال تسيطر على معظم المدن والقرى الفلسطينية ،وتضع
الحـواجز بينهـا من جهة ثانية ،وعلى الجانب اآلخر تسيطر حركة حماس منذ  02يونيو 4117م على قطاع

غزة ،وفي ظل هذه التجاذبات تأثر االعالم الفلسطيني حيث انحاز بعضه إلى هـذا الطـرف أو ذاك ،وبالتالي

أصبح جزءاً من االنقسام وتجاذباته (الدلو ،4104،ص.)470
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فقد أبرزت الشواهد الواقعية أن اختالف آراء صانعي القرار والنخب السياسية في الضفة الغربية وقطاع
غزة في سنوات االنقسام قد انعكس بدوره على الصحف الفلسطينية (وسام عفيفة ،مقابلة ،)4102،وفي
السياق تقول الباحثة أبو مزيد أن صحف "القدس" و"الحياة الجديدة" و"األيام" والتي تصدر في الضفة الغربيـة

بـصفة يوميـة ،قد توقـف توزيعها في قطاع غزة أعقاب أحداث يونيـو2007م ،كما توقف توزيع صحف
"فلسطين" و"الرسالة" الصادرة في قطاع غزة في أراضي الضفة الغربية (أبو مزيد ،4103،ص.)48

ارتبطت السياسة اإلعالمية بشكل مباشر بالمؤسسات كإطار عام يحدد عملها والدور الذي يجب أن
تقوم به ،بما يتناسب مع أهدافها ،وبذلك شكلت السياسة اإلعالمية المبادئ والمعايير التي تحكم وتوجه سلوك

األنظمة اإلعالمية والسياسية لكل بلد(مرزوق ،)4112،ويعبر السلوك اإلعالمي عن نمط النشاط اإلعالمي
ومضامين الرسائل اإلعالمية ،باإلضافة لعالقة المؤسسات اإلعالمية وأيديولوجيتها السياسية بسلطة القرار

وفلسفة وتشريعات الدولة من جهة ،وارتباط المضمون في إطارها الفكري والثقافي بالجماهير من جهة

اخرى(الدليمي ،0998،ص.)72-73

تحمل الصحف الفلسطينية توجهات أيديولوجية متباينة ،حيث تتوافق صـحيفة "القدس" مع توجه السلطة
الفلسطينية ،بينما يتقاضى العاملون في صحيفة "الحياة الجديدة" رواتبهم من السلطة التي تقودها حركة فتح
ويعد القائمون على صحيفة "األيام" من المقربين من جهات صنع القرار في السلطة ،في حين أن القائمين

على صـحيفة" فلـسطين" محـسوبون أو مقربون من حركة حماس ،باإلضافة لصحف تحمل الطابع الحزبي
مثل صحيفة "الرسالة" التي تصدر عن حماس ،وصحيفة "االستقالل" التي تصدر عن حركة الجهاد

اإلسالمي (أبو مزيد ،4103،ص.)48

وتؤكد عناوين الصحف الفلسطينية أن هناك تباين في توجهاتها األيديولوجية بما يتناسب وسياسة كل
منها ،ويعبر عن وجهة نظر مؤسسيها وخاصة في موضوع االنقسام الفلسطيني ،فإذا طالعنا عناوين الصحف
الفلسطينية نالمس اختالفها في تناولها للمفردات واألخبار.

نالحظ تأييد األطر الخبرية لصحف "فلسطين" "والرسالة" لحركة حماس وحكومتها في قطاع غزة،
فذكرت صحيفة الرسالة خبر "االنطالقة  42تعانق الربيع العربي" (صحيفة الرسالة ،4100/04/02،ص،)0

وفي صفحاتها الداخلية قدمت "الرسالة" أخبا اًر تتحدث عن إنجازات حماس "الذراع العسكري لحماس تنامى

تدريجيا" (الحسني ،4100،ص ،)3في حين علقت صحيفة فلسطين على أحداث االنقسام فذكرت "اشتباكات

عنيفة والقسام يسيطر على مقار أمنية" وفي خبر آخر "أبو زهري :الرئاسة تقلب الحقائق وتغطي على جرائم

التيار اإلنقالبي"( ،صحيفة فلسطين ،4117/1/03:ص )0وقال الكاتب ناهض الريس "أن الحرب األهلية
األليمة  ...كانت أصال مشروع التيار اإلنقالبي الوقائي" (الريس ،4117 ،ص ،)7وبدوره اتهم الكاتب رامي
خريس في صحيفة الرسالة فتح بالتحريض على حماس فقال إن "أول ما أقدمت عليه سلطة فتح التحريض

على حركة حماس وضرورة ضربها" (خريس ،4100،ص.)4
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وبدوره يؤكد وسام عفيفة المحرر المسؤول في صحيفة "الرسالة" تبعية صحيفته لحزب سياسي "نحن
صحيفة حزبية" موضحاً أن ذلك موجوداً على الصفحة األولى للصحيفة وبالتالي هو جزء من اإلطار العام

لسياست نا التحريرية للتعاطي مع كل ما يهتم بالشأن اإلسالمي والدفاع عن المشروع اإلسالمي؛ خاصة بعد أن
أصبحت السلطة وليس المعارضة ،ومعالجة ذلك في إطار مهني بعيد عن الدعاية أو التضليل ،وأضاف
عفيفة "نحن على قناعة أن أي تحليل مضمون للصحيفة يستطيع أن يلمس من خالله القارئ أن هناك التزاما

بالحد األدنى من المهنية" ،مشي ار إلى "عدم انجرار صحيفته للشتائم والتحريض واالخبار الكاذبة"
(شاهين ،4100،ص.)00
أما الصحف الصادرة في الضفة الغربية المحتلة فنجد أنها تمثل رأي مؤسسة الرئاسة والسلطة الوطنية

التي تقوم عليها حركة فتح ،إذ تختصهم أطرها الخبرية بالصفات اإليجابية فقد وصفت صحيفة الحياة الجديدة
الرئيس أبو مازن أنه "يسعي بكل إصرار وهدوء ورجاحة عقل"(رباح ،4104،ص )2فيما ووصفت سالم
فياض رئيس الحكومة بالضفة الغربية بـأنه "عالمة مميزة للسياسي الناجح"(مطر،4119،ص )1ووصفت

السلطة بـ "الشرعية الوطنية الفلسطينية"(رباح ،4101،ص )2في حين أن الصحيفة وصفت حركة فتح أنها
"حاملة الراية الوطنية الفلسطينية"(عبد الرحمن ،4104، 0ص )41ووصفت أبنائها بـ"مناضلين

ووطنيين"(الغول ،4119،ص.)41

وبدورها صحيفة القدس عبرت عن موقفها الداعم للسلطة الفلسطينية من خالل المقاالت التي نشرتها
عبر صفحاتها المختلفة إذ تصف حكومة تسيير األعمال بحكومة الكل الفلسطينية الجديدة "سالم فياض

رئيس الحكومة الجديدة"(صحيفة القدس ،4117/1/31،ص )41ووصفت أحداث االنقسام بـ"االنتحار
الجماعي" (صحيفة القدس ،4117/1/03،ص )08وفي مقال ثالث أكد أن "ما يحدث في غزة هو نتيجة
تراكمات واحتقانات داخلية ويتحمل الطرفان المتقاتالن قد ار متساويا من المسؤولية"(صحيفة

القدس ،4117/1/02،ص.)02

ويرى المحرر في صحيفة القدس وليد أبو سرحان أن السياسة التحريرية لصحيفته لم تتأثر بالصراع

الفلسطيني بالمعني الفصائلي ،ولكن االنقسام بحدته اثر على جميع مناحي الحياة الفلسطينية بما فيها

االعالم ،وأضاف أنه خالل سنوات االنقسام األولى أصبح هناك نوع من الخندقة اإلعالمية تجاه المواقف
السياسية والتيارات الفصائلية ،وأشار أنه بعد عقد اتفاق القاهرة والدوحة عادت الصحيفة للحيادية في تناول

وجهات النظر المتعددة وأصبحت السياسة التحريرية موجهة إلنهاء االنقسام وتعزيز الوحدة الوطنية؛ خاصة
بعد اتفاق الشاطئ واعادة توزيع صحيفة القدس في قطاع غزة (وليد أبو سرحان ،مقابلة.)4102،
فيما عكفت صحف الضفة الغربية على إعطاء نعوت سلبية لحركة حماس وحكومتها في غزة فقال

مؤسس صحيفة الحياة عن حكومة غزة "ال تعالج مريضا وال تدفع راتبا وال تعلم فقي اًر وال تشق

طريقاً"(البرغوثي ،ص )41أما صحيفة األيام فقد نشرت ما كتبه طارق الحميد يصف دور حماس وحكومتها
بـالـ "متاجرة بمعاناة الناس"(الحميد،4118،ص )02بينما وصف الكاتب زقطان إسماعيل هنية بـ"رئيس وزراء
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حماس"(زقطان ،4118،ص )41وفي صحيفة القدس نشر الكاتب حمدي فرج يصف حكومة غزة بالـ
"مستأثرة بالقطاع ،وكأن الشعب في الضفة ليس شعبها"(فراج ،4119،ص )08فيما قال الكاتب ابراش في

مقاله عبر صحيفة الحياة أن "ما يؤخذ على حركة حماس أنها منذ تأسيسها لم تكن جادة بأن تكون جزءاً من

منظمة التحرير ومن المشروع الوطني"(ابراش،4119،ص )2وطالب الكاتب الغول حماس أن "توقف فو اًر

ودون شروط عمليات القتل والبطش وترهيب المواطنين المناضلين"(الغول ،4119،ص.)41

أما صحيفة األيام فقد تناولت نعوتا مختلفة تبلورت مفرداتها في "رفاق مشعل...غزوة غزة ...حماس
اإلخوانية ...فكرها العبثي" ،كما وصفت صحف الضفة قوات األمن في غزة بـ"مليشيات حركة حماس

الخارجة عن القانون"(االسطل ،4117،ص ،)0ونشرت األيام "مليشيات "حماس" خارجة على القانون"
(صحيفة األيام ،4117/1/08،ص )0أما صحيفة القدس فقالت "مليشيات "حماس" االنقالبية"(صحيفة

القدس ،4117،ص )0وذكرت الصحيفة موقفها من احداث غزة في مقال "حديث القدس" فقال الكاتب(لماذا

تمكنت حماس من التفوق عسكريا ...كيف تصرفت قيادة األجهزة األمنية وأين كانت؟"(صحيفة

القدس ،4117،ص ) 08واتهم المقال حماس بتنفيذ أجندات خاصة ،في حين ركزت عناوين صحيفة األيام
الصادرة بعد االنقسام على تحميل حماس مسؤولية أحداث االنقسام "حماس انقالب ضد الشرعية وتجاوز

للقوانين"(ارناؤوط ،4117،ص)0

يتضح من خالل االطالع على الصحف الفلسطينية أن األطر اإلخبارية الصحفية قد أشارت بالفعل
إلى وجود تيارين صحفيين متباينين في معالجة قضايا الساحة الفلسطينية ،وخاصة في ظل االنقسام ،فالتيار

األول يعبر عن سياسة حركة فتح والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ،وتنتمي إليه صحف الحياة ،واأليام،

والقدس ،أما التيار الثاني المتمثل في صحف فلسطين اليومية والرسالة النصف أسبوعية فهي بدورها تعبر

عن سياسة حركة حماس وحكومتها في قطاع غزة ،باإلضافة إلى بعض التيارات األخرى التي تحاول أن

تكون محايدة في بعض الوقت ،ولكنها تعبر عن معتقدات وسياسات خاصة تمثل وجهة نظر مالكيها.

كشفت دراسة إعالمية متخصصة عن ضعف معالجة الصحف الفلسطينية اليومية للقضايا العربية من

حيث الشكل والمضمون ،إذ بلغت نسبة القضايا العربية  %8من إجمالي مساحة صحف (القدس ،والحياة

الجديدة ،واأليام) وأظهرت الدراسة أن القضايا السياسية احتلت المرتبة األولى وبلغت نسبتها  ،%22.2تلتها
القضايا االقتصادية بنسبة  ،%02.2ثم القضايا الرياضية  ،%9.1تالها القضايا الثقافية والفنية بنسبة

 ،%8.9وكانت نسبة القضايا األمنية  ،%3.9ثم جاءت الدينية بنسبة  ،%3.3فالقضايا االجتماعية
والعسكرية والعلمية وأخرى على التوالي (االسطل ،4101،ص)097

فقد ساهمت التغيرات التي شهدها الواقع الفلسطيني في العقدين األخيرين إلى حد كبير في بروز

مجموعة من التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية على السـاحة الفلسطينية ،والتي بدورها شكلت

السياسة الصحفي ة للصحف الفلسطينية ،وال نبالغ القول بأن أهم هذه التغيرات االنقسام الفلسطيني ووصول
الحالة الفلسطينية للحصار ،فبعد أحداث يونيو 4117م أصبحت وسائل اإلعالم الفلسطينية جزءا من
1.

المعترك السياسي والحزبي الضيق ،وأقحم الصحفيون في الصراع في إطار تقديم الوالء التنظيمي على
متطلبات المهنة ،وتأثر اإلعالم بأحداث االنقسام(محسن صالح ،مقابلة.)4102،
عبرت الصحف الفلسطينية عن اتجاهات مالكيها فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الداخلي وعالقات كل

تيار أو ارتباطاته مع الخارج ،فقد وصفت صحيفة الحياة مصر في عهد الرئيس حسني مبارك بـ "الشقيقة

مصر"(رباح ،4100،ص )2في حين وصفتها صحيفة فلسطين بـ"غيمة الفلسطينيين المحملة بالمطر"(أبو
شمالة ،4119،ص )2أما في عهد الرئيس محمد مرسي فقد تغيرت المواقف فقد وصفته صحيفة الحياة
بـ"المهندس اإلسالمي الذي احتل القصر"(بارئيل ،4104،ص )02وفي خبر آخر "طهران أم

أهرام"(سيغال ،4100،ص ،)07ولكن صحيفة فلسطين تناولت أخبار مصر بشكل إيجابي فقال الكاتب رزقة
"مرسي األن قائد الثورة وقائد الدولة ...القائد الثائر الذي ال يخاف العسكر"(رزقة ،4104، 0ص.)34

ومن خالل ذلك يتبين أن الصحف الفلسطينية متأثرة بشكل كبير بمجريات أحداث الدول العربية
وعالقاتها مع أحد أطراف االنقسام الفلسطيني والصراع الداخلي ،وهو ما يعبر بشكل طبيعي عن مضمون
سياسة الصحيفة التي تناولت هذه المقاالت والتقارير ،والتي تعبر بطبيعتها عن سياستها إزاء الخطاب

السياسي الخارجي تجاه القضية الفلسطينية التي بدأت تتمحور في قطبي الصراع الداخلي.
أما بخصوص نظرة الصحافة الفلسطينية للخطاب السياسي القطري يرى وسام عفيفة أن صحيفته تتابع

الدور القطري تجاه القضية الفلسطينية بشكل كبير ،وهذا ناتج عن الدور المميز الذي تقوم به الدوحة عن
باقي دول المنطقة ،ولذلك حازت على تغطية إعالمية مهمة وكبيرة ،تتناسب وفاعليتها على الساحة

الفلسطينية ،ويضيف أن التغطية اإلعالمية لصحيفته قد بلغت ذروتها أثناء زيارة األمير حمد لقطاع غزة في

أكتوبر ،4104بعد حالة من الجمود السياسي والحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة ،كما تابعت الصحيفة
دور قطر في كسر الحصار االقتصادي والسياسي عن غزة (وسام عفيفة ،مقابلة .)4102
إياد الق ار مدير صحيفة "فلسطين" في غزة يقول :إن سياسة صحيفته التحريرية تقوم على مبدأ اإلشادة

بكافة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية ،ولكن بالنسبة لدولة قطر التي تقدم الكثير من الدعم المادي
والسياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر يزيد من نسبة المواد اإلعالمية المختصة

بشأنها (إياد القرا ،مقابلة.)4102،

فيما يرى الصحفي مهند العدم المحرر في جريدة القدس أن الصحف الرئيسية في الضفة الغربية

تستخدم المصطلحات الدبلوماسية الفضفاضة فيما يخص دولة قطر ،ويؤكد أن هذه الصحف تتبنى
المصطلحات الرسمية التي تستخدمها السلطة الوطنية الفلسطينية في تعاملها مع الدوحة ،ويقول إنه لم يلمس

اهتماما خاصا من قبل الصحف الفلسطينية التي تصدر في الضفة بسياسه قطر الخارجية ،وان كان هناك
بعض المؤشرات على وجود تحفظات من سياساتها من خالل نشر بعض التقارير الرافضة لسياسة قطر

(مهند العدم ،مقابلة.)4102،
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وبدوره يؤكد وليد أبو سرحان أنه ال توجد سياسة تحريرية واضحة من قبل صحيفة القدس تجاه دولة
قطر ،ولكنه يقول إ ن صحيفة القدس وطنية تتابع أي موقف سياسي داعم لصمود الشعب الفلسطيني وحقوقه

الوطنية ،ويشير الى أ ن دور الصحيفة يقتصر على تغطية الشأن السياسي القطري من خالل نقل األخبار
كما وردت في وكاالت االنباء العالمية أو القطرية باإلضافة لوكاالت األنباء الرسمية الفلسطينية ،ويشير إلى

أن صحيفته قامت بتغطية زيارة األمير حمد نهاية عام 4104م ،ونقل الحدث للقارئ كما هو في الساحة
الفلسطينية ،فقد نقلت وجهة نظر حماس اإليجابية للزيارة على اعتبار أنها تاريخية وتساهم في كسر

الحصار ،كذلك نقلت وجهة نظر السلطة الفلسطينية وحركة فتح ،التي اعتبرت أن الزيارة تلحق الضرر

بالقضية وتشجع على استمرار االنقسام (وليد أبو سرحان ،مقابلة.)4102،

ويقول تحسين األسطل مدير تحرير صحيفة الحياة في غزة :أن الصحيفة تتبع لسياسة السلطة
الفلسطينية وناطقة باسمها ،ويقول أن صحيفته تتعامل مع دولة قطر بشكل عام كباقي الدول العربية
واإلسالمية ،إذ تعتبرها السلطة دولة صديقة وشقيقة ،وأضاف أنه ال توجد سياسة خاصة لدى الصحيفة تتعلق
بدولة قطر ويعاود التأكيد أنها دولة شقيقة كباقي الدول العربية لم توجه السلطة نحوها سياسة خاصة للتعامل

من خاللها وسائل اعالمها الرسمية ،أما فيما يخص العالقات القطرية الفلسطينية وما تقدمه قطر من دعم

للقضية الفلسطينية يقول األسطل إن أي دعم للقضية الفلسطينية من أي طرف هو محل ثناء لدى السلطة
وبالتالي تتعامل معه الصحف التابعة لها بالتغطية اإلعالمية على أسس خبرية ،ويؤكد أن صحيفته قامت

بتغطية زيارة أمير قطر لقطاع غزة كما لو زارها أي رئيس آخر(تحسين األسطل ،مقابلة.)4102 ،

وعن موقف صحيفة فلسطين من دولة قطر يصف الق ار سياسة قطر الخارجية بالشجاعة نتيجة تدخلها
في المصالحة الفلسطينية ،والوصول لمراحل متقدمة في هذا الملف ،ويؤكد أن مواقف الدوحة اإليجابية خالل

العدوان المتكرر على غزة خالل سنوات الحصار ،واستغالل عالقاتها في التأثير على االحتالل لمنع هذا
العدوان يزيد من نسبة األطر الخبرية في صحيفة فلسطين فيما يتعلق باإلشادة بالدور القطري كداعم أساسي

للقضية الفلسطينية في مختلف مراحلها ،وأشار الق ار بدولة قطر في إطار منظومتها العربية معتب ار إياها مثاالً

لألمن واالستقرار األمني واالقتصادي إذ تختلف عن باقي الدول العربية ويعتبر سياسة قطر الخارجية شجاعة
في مواقفها تجاه الثورات العربية وتحالفاتها اإليجابية (إياد القرا ،مقابلة ،)4102،ويؤكد الكاتب فهمي هويدي

في مقال لصحيفة فلسطين خطوات قطر الشجاعة بقوله "قل ما شئت في حق قطر وسياستها ...اال انك ال
تستطيع أن تنكر أن زيارة أمير قطر للقطاع تعد خطوة شجاعة ونبيلة"(هويدي ،4104،ص ، )08كما
توضح الكاتبة لمى خاطر بأن "الرعاية القطرية لالتفاق قد تشير بأن هناك جدية حقيقية للمضي باالتفاق

خطوات عملية إلى األمام"(خاطر ،4104،ص )8أما الكاتب حسام الدجنى يقول" :دور الزعامة القطرية
ممثلة بأميرها الشيخ حمد بالضغط على مشعل وعباس"(الدجني ،4104، 4ص)41
ويشير وسام عفيفة إلى أن صحيفة الرسالة ركزت في تغطيتها على وقوف قطر إلى جانب الشعب

الفلسطيني في فترات مختلفة ،فكان لها دور مميز في أحداث االنتفاضة الفلسطينية الثانية 4111م ،ويضيف
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أن االهتمام اإلعالمي لدور قطر زاد عقب االنتخابات التشريعية الثانية عام 2006م والتي شهدت فوز حركة
حماس؛ وهنا المست "الرسالة" الدور القطري المتميز والداعم لخيار الشعب الفلسطيني ،وبذلك حازت

تصريحات القيادة القطرية على اهتمام الصحيفة ،فتناولت خطابات الشيخ حمد ومن بعده نجله تميم ووزراء
الخارجية القطريين باالستعراض والتحليل ،ويؤكد وسام عفيفة أن قطر كانت السباقة في كسر الحصار

السياسي واالقتصادي المفروض على قطاع غزة ،وتبلور ذلك في زيارة الشيخ حمد بن خليفة عد عن دور
الدوحة في إقامة المشاريع ،كما برز الدور القطري في تغطية صحيفة الرسالة للعدوان اإلسرائيلي المتكرر

على قطاع غزة (وسام عفيفة ،مقابلة.)4102،
ولتحديد نظرة الصحافة الفلسطينية لسياسة قطر الخارجية تجاه القضية الفلسطينية واالنقسام طالع

الباحث مجموعة من الصحف الفلسطينية التي تصدر في الضفة الغربية وقطاع غزة (الحياة الجديدة-القدس–
األيام– فلسطين -الرسالة)  ،في فترة زيارة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة وزوجته لقطاع غزة في 43

أكتوبر4104م بالمسح الشامل للمواد الصحفية التي أوردتها هذه الصحف ،ورصد كافة عناوين الموضوعات

والمضامين ألي جزء من موضوع وقضايا تشير للخطاب السياسي القطري تجاه القضية المطروحة وحصره،

ومن ثم تحليله لمعرفة نظرة الصحف لهذه السياسة ،وكيفية متابعتها للموقف القطري.

أشارت نتائج المطالعة العشوائية للفترة التي عاين فيها الباحث الصحف الفلسطينية إلى تباين في حجم

موضوعات تغطية سياسة قطر الخارجية فقد الحظ أن صحيفة فلسطين الصادرة في غزة تصدرت الصحافة
الفلسطينية اليومية بأعلى نسبة رصد للمواد المنشورة وبلغ عددها ( )007موضوع بنسبة ( )%21من مجموع

ما تم نشره في الصحف التي شملتها المطالعة ،تالها في ذلك صحيفة الرسالة النصف أسبوعية بعدد()21
موضوع بنسبة ( )%03.7أما صحيفة القدس الصادرة في القدس المحتلة كان عدد موضوعاتها ()10

موضوع ونسبة ( )%40من الصحف ،أما صحفة األيام والحياة الجديدة الصادرة من الضفة الغربية المحتلة
فحصلت على أقل النسب في مجموع ما نشرته كالهما عن قضية الدراسة بنسبة ( )%02.2لأليام وعدد

موضوعات ( )22تبعها الحياة الجديدة بنسبة ( )%9.3وعدد موضوعات (.)47
أخبار
ا
تشير نتائج تحليل بعض الموضوعات التي نشرت في الصحف إلى أن صحيفة فلسطين نشرت

وموضوعات ارتبطت بالموقف القطري المتضامن مع غزة ،وحصرت كافة اشكال التضامن في إطار زيارة

أمير قطر وزوجته وتضمنت الصحيفة عناوين إيجابية وترحيبية بقطر وبالضيف الزائر مثال ذلك مقال ""شك اًر
قطر" لسان حال أهل غزة"(أبو حية ،4104،ص )03وقال يوسف رزقة":أول األمراء والملوك والرؤساء
األمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثان أمير قطر الشقيقة األول دون اجحاف"(رزقة ،4104 ،4ص )34ثم قال

جمال الخضري":غزة ترحب بكم من القلب يا صاحب السمو" (الخضري ،4104،ص )41وقال حسام

الدجنى":اسفرت الزيارة عن كسر جزئي للحصار السياسي المفروض على القطاع" (الدجني ،4104، 0ص.)08

كما نشرت صحيفة فلسطين الموقف الرسمي في غزة واعتبرت الزيارة تضامنية مع القطاع المحاصر
وداعمة لصمود اهالي غزة وحكومتها "اعتبر رئيس الوزراء إسماعيل هنية زيارة أمير قطر والوفد المرافق له
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بمثابة إعالن رسمي لكسر الحصار السياسي واالقتصادي عن غزة"(المصري ،4104، 0ص ، )4وكتب
فايز أبو شمالة يرد على الرافضين للزيارة "غضبوا على امير قطر وثاروا ،وانفجروا"(أبو شمالة،4104،

ص )1بينما قالت لمى خاطر "اجتمعوا على رفض وانكار زيارة أمير قطر"(خاطر ،4104،ص )9وتقصد
قيادة فتح والسلطة في رام اهلل ،ويقول أبو شماله":لقد تجاوز بعض المسئولين في غضبهم على أمير قطر كل
الحدود ...األمير الذي تضامن مع الثائر ياسر عرفات قبل ان يحاصره اإلسرائيليون ،هو نفسه أمير قطر

الذي يزور قطاع غزة المحاصر" (أبو شمالة ،4104،ص ،)1ونشرت الصحيفة أخبار أخرى ارتبطت
بالمشاريع الخيرية التي تقدمها الدوحة فقال عصام شاور":لم تتأخر القيادة القطرية عن تلبية النداء اإلنساني

لنجدة قطاع غزة" (شاور ،4104،ص ،)7وقالت صفاء عاشور" :ستساهم في إنعاش قطاع غزة وارتفاع
معدل النمو االقتصادي" (عاشور ،4104،ص)7
أما صحيفة الرسالة فقد انتهجت مسار صحيفة فلسطين ،وتعاطت بإيجابية أكثر مع سياسة قطر

الخارجية ،ويذكر وسام عفيفة أن موقف صحيفة الرسالة من دولة قطر يأتي في إطار محافظة الدوحة على
دورها اتجاه القضية الفلسطينية ،ويقول إن قطر كانت حاضرة في تغطية الرسالة اإلعالمية في مختلف

الملفات؛ منها ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس إذ نجحت الدبلوماسية القطرية في1

فبراير2012م في التوصل لتوقيع اتفاق المصالحة بين الحركتين عدا عن دور الدوحة المتميز مع السلطة
الفلسطينية وتقوية الحالة النضالية للشعب الفلسطيني( .وسام عفيفة ،مقابلة.)4102،
ويرصد الباحث ما ورد في صحيفة الرسالة من إيجابية تجاه سياسة قطر فوصف الكاتب مصطفى

الصواف يوم الزيارة "كان يوما وطنيا وسياسيا"(الصواف ،4104،ص )2أما الكاتب مؤمن بسيسو فقد اكتفى
بالرد على المتخوفين "تخوفات البعض من آثار الزيارة ليس لها ما يبررها ...فهي تدور في فلك التخمينات

والتكهنات ...وتعجز عن قراءة الزيارة"(بسيسو ،4104،ص )42أما الكاتب فايز الشيخ فقال "سلطة فتح
و"إسرائيل" تصران على إبقاء حصار غزة ...من خالل االرباك والتحريض على الزيارة" (الشيخ ،4104،ص)2

أما في تغطية صحيفة القدس لزيارة الشيخ حمد بن خليفة لقطاع غزة يقول وليد أبو سرحان :أن

الصحيفة تعاملت بالتغطية واالهتمام مع الخبر في إطار المتناقضات الموجودة على الساحة الفلسطينية والتي
تستدعي التأويل والتفسير ،األمر الذي أدى إلعطاء هامش لتوسيع مساحة النشر في إطار استعراض

المتناقضات ووجهات النظر فكانت هناك العشرات من التقارير والمقاالت ما بين مؤيد ومعارض للزيارة (وليد

أبو سرحان ،مقابلة.)4102 ،

والحظ الباحث أن صحيفة القدس تناولت موضوع زيارة األمير حمد لغزة بشكل خبري لتغطية الزيارة
وفعالياتها ،ومراسم االستقبال "التقى هنية باألمير القطري في صالة التشريفات بالمعبر ،ومن ثم غادر الوفد

الذي يضم  11سيارة" كما وأوردت خبر آخر بعنوان ""حماس" تستقبل امير قطر ببروتوكول دولة" (صحيفة

القدس ،4104/01/42،ص 42و )02باإلضافة إلى أن الصحيفة نشرت ردود فعل ومقاالت رافضة للزيارة

"في الزيارة ما يمنح حماس شرعية تنقصها  ...رام اهلل تفسر الزيارة كمس بمكانة السلطة الفلسطينية"
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(جوجنسكي ،4104،ص )07وخبر آخر "سياسة قطر المشجعة لإلسالميين تتجسد بزيارة أميرها إلى غزة"
(صحيفة القدس ،4104/01/42،ص )02وهنا تالقت السياسة التحريرية لصحيفتا القدس واأليام التي أوردن
نفس الخبر في صفحاتها "مراقبون :سياسة قطر المشجعة لإلسالميين تتجسد بزيارة أميرها إلى غزة" (صحيفة

األيام ،4104/01/42،ص)02
كما تناولت صحيف القدس واأليام مقال للكاتب "اإلسرائيلي" إيال زيسير بعنوان مختلف بما يراعي

سياسة الصحيفتين فاستخدمت صحيفة القدس عنوان للمقال "أمير قطر والزيارة الشاذة لقطاع غزة ...لعبة
قطر واضحة"(صحيفة القدس ،4104/01/42،ص )07فيما غيرت صحيفة األيام العنوان وكتبت "امير قطر

في عزة"(صحيفة األيام ،4104/01/42،ص ، )09وتناولت الصحيفة ترحيب الرئيس محمود عباس بالزيارة
ومطالباته بتعزيز المصالحة مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة األرض الفلسطينية (صحيفة

القدس ،4104/01/44،ص )0ودعت الصحيفة الشيخ حمد لزيارة مماثلة للضفة الغربية المحتلة (صحيفة
القدس ،4104/01/43،ص)42

يذكر أنه خالل زيارة األمير حمد السابقة لقطاع غزة في عهد الراحل ياسر عرفات أغسطس 0999م
لم تكن تغطية صحيفة القدس واسعة كما هي في زيارته في عهد حكومة حماس بغزة ،وبعلل أبو سرحان

السبب باإلشارة إلى "أن الزيارة في عهد الراحل ياسر عرفات كانت باسم فلسطين ولم يكن وقتها أي مجال

للتأويل والنقض" ،وأكد أن صحيفته "تعمل خالل فترات الوحدة الوطنية من منظور فلسطيني وليس منظو اًر

فصائلياً بما يمثل الكل الفلسطيني دون وجود متناقضات" (وليد أبو سرحان ،مقابلة.)4102،

أما صحيفتا الحياة الجديدة واأليام فاهتمت كلتهما بنشر موضوعات ومقاالت تغطي الزيارة وتميل

لرفض الزيارة ،قال الكاتب عدلي صادق واصفا األمير ومستقبليه "أكابر التاريخ يستقبلون ملك الحبشة...

المستقبلون "الربانيون" في غزة  ...يتنسمون بحضرة النجاشي" (صادق ،4104،ص )42فيما عبر الكاتب
عادل عبد الرحمن عن الزيارة بقوله "زيارة غير مرحب بها" (عبد الرحمن ،4104 ،4ص )42ووصف حافظ

البرغوثي الزيارة "أمير قطر يتفقد االنقسام في غزة ...وضع حجر األساس للوسواس الخناس"

(البرغوثي ،4104،ص )42فيما قال الكاتب موفق مطر في رفضه للزيارة "أتى أمير قطر الشيخ حمد إلى

قطاع غزة ليصنع "عبور أكتوبر االسالموي"  ...ليقطع الطريق على المشروع الوطني الفلسطيني"

(مطر ،4104،ص )1أما رئيس تحرير صحيفة االيام فكتب عن الزيارة قائال انها "تساهم بهذا القدر أو ذاك
في تعميق االنقسام ...لفلسطين قيادة واحدة وسلطة شرعية واحدة  ...انه ألمر محزن ان تذهب قطر لهذا
المذهب وان تنحاز بهذا الشكل لواقع االنقسام"(أبو الهيجا ،4104،ص )1وبدوره وصف الكاتب مطر الزيارة

بالرشوة "رشوة مزدوجة" مشي ار إلى تأكد قناعات لدى بعض القيادات الفلسطينية أن اتفاق الدوحة للمصالحة لم

يكن سوى فخ منصوب للرئيس عباس(مطر ،4104،ص )1اما الكاتب يحيى رباح فقط وصف قطر بالشقيقة
"حكومة قطر الشقيقة" لكنه عاد وقال "هذه الزيارة في هذا التوقيت أين موقعها" وهو يقصد في ظل الضغوط

األمريكية واإلسرائيلية على السلطة هل قطر تدور في نفس الفلك(رباح ،4104،ص.)2
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أما صحيفة األيام فقد تصدر خبر استقبال أمير قطر الشيخ حمد في غزة صفحتها األولى التي
تضمنت وحدها ثالثة أخبار في يوم الزيارة ركز الخبر األول على استقبال الشيخ حمد ""حماس" تستقبل أمير

قطر ببرتوكول "دولة"" أما الخبر الثاني والثالث فقد ركز كالهما على إدانة كل من "إسرائيل" و"أمريكيا" للزيارة

"أدانت الحكومة اإلسرائيلية زيارة أمير دولة قطر إلى غزة" و"علقت و ازرة الخارجية األمريكية بحذر على

الزيارة ...ووصفتها بالمهمة "اإلنسانية"" (صحيفة األيام ،4104/01/42،ص،)0

اضافة لرصد بعض

األقالم المعارضة للزيارة بحجة تخوفها من مساهمتها في تكريس االنقسام الفلسطيني فقد قال المحرر في
الصحيفة حسن جبر في مقدمة مقاله "قاطعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كافة ،زيارة أمير قطر"
وأشار الكاتب لعدم مشاركة الفصائل ألي أنشطة تتعلق بالزيارة(جبر ،4104،ص ،)2كما اشارت الصحيفة

إلى المشاريع القطرية في غزة "قرر امير قطر خالل زيارته رفع ميزانية مشاريع إعادة االعمار في قطاع غزة

من 422مليون دوالر إلى نحو 211مليون"(أبو عون ،4104،ص ، )2فيما كتب هاني حبيب قائال "إسرائيل
معنية باستمرار االنقسام الفلسطيني وال شك أن هذه الزيارة األميرية تصب في هذا الهدف ...إسرائيل حريصة

على هذه الزيارة" (حبيب ،4104،ص )08ويذهب الكاتب طالل عوكل في تحليله ألسباب الزيارة أن قطر لم

تأتي من خلف إسرائيل وبالتالي فالزيارة تشكل اعترافا ضمنيا وغير مباشر باالحتالل(عوكل،4104،

ص ،)03وبدوره قال الكاتب الحميد ان الزيارة وضعت غزة بالعهدة القطرية "يعني أن الدوحة باتت اآلن طرفا
في الصراع الفلسطيني -الفلسطيني"(الحميد ،4104،ص )03ووصف الكاتب العجرمي الزيارة "دور تخريبي
كلفت به قطر من سيدتها الكبرى الواليات المتحدة...تهدف إلى فك العزلة عن حركة

"حماس""(العجرمي،4104،ص )03هذا باإلضافة إلى ألبوم صور نشرته صحيفة االيام لالستقبال الجماهيري
للوفد الزائر في غزة وفي تعليقها على الصور كتبت الصحيفة "االستقبال الحافل ألمير قطر"(صحيفة

األيام ،410/01/42،ص)43
يرى الباحث من خالل هذه المطالعة للصحف الفلسطينية أن السياسة التحريرية الخاصة بكل صحيفة

تشكل اإلطار العام المحدد لألطر الخبرية فيها ،وتساهم في تحديد دور الصحيفة وأهدافها في ضوء المفردات

التي تستخدمها ،لتشكل من خاللها مبادئ وقواعد تتحكم بسلوكها اإلعالمي ،وتعبر عن أيديولوجيتها السياسية
ومنظومة القيم التي ترتكز عليها.

في ذات السياق يميل الباحث إلى ما ذهب إليه الدكتور الدلو أن الصحف الفلسطينية في الضفة

تخضع للسلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح (الدلو ،4104،ص )170وما أكدته أبو مزيد أن صحف
الضفة تحمل توجهات أيديولوجية تتفق وتقاد من قبل السلطة بقيادة حركة فتح (أبو مزيد ،4103،ص)48
ويمكن القول إن صحف الضفة الغربية عبرت من خالل رسالتها اإلعالمية المتمثلة في الشكل

والمضمون عن السياسة العامة الرافضة لسياسة قطر الخارجية فيما يتعلق بزيارة األمير حمد لقطاع غزة في

ظل االنقسام الفلسطيني على اعتبار أن هذه الزيارة تكرس االنقسام ،وذلك وفقا لقواعد واسس ارتكزت عليها

هذه الصحف من منطلق أيديولوجي ،وهو ما وضحته المضامين الصحفية التي تناولتها ،وهو على العكس
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تماماً فيما يخص الصحف في قطاع غزة الذي تسيطر عليها حركة حماس ،كما ترتبط وجهة نظر الصحافة
الفلسطينية بالظروف التي تعيشها الدول العربية وما تقدمه من دعم للشعب الفلسطيني وهذا بطبيعته متغير،

بمعنى أن الموقف من دولة قطر قد يتغير في حال اختلف موقفها من القضية الفلسطينية.

وفي ذات السياق يؤكد وسام عفيفة ان متابعة صحيفة الرسالة للدور القطري متواصلة ما دامت قطر
مستمرة في دعم القضية الفلسطينية (وسام عفيفة ،مقابلة ،)4102،أما وليد أبو سرحان فيقول أن صحيفة

القدس تعمل من منظور وطني كإطار عام للسياسة التحريرية ال تختلف بخصوص أي دولة عربية عن
األخرى إال في مقدار ما تقدمه من خدمات للشعب الفلسطيني ،ولكن الصحيفة تعمل في منظور فلسطيني

وتنظر لقطر كدولة شقيقة شأنها شأن باقي الدول العربية (وليد أبو سرحان ،مقابلة ،)4102،ويؤكد إياد الق ار
أن السياسية التحريرية لصحيفة فلسطين تقوم على مبدأ االشادة بكافة الدول الداعمة لفلسطين (إياد القرا،

مقابلة .)4102،ويشير تحسين األسطل إلى أن صحيفة الحياة تتعامل مع قطر كما تتعامل من كافة الدولة
العربية الشقيقة (تحسين األسطل ،مقابلة.)4102 ،

في إطار ما سبق يتضح أن الصحف الفلسطينية متباينة في نظرتها للخطاب السياسي القطري ،ويأتي
ذلك نتيجة المتغيرات الحاصلة في الساحة الداخلية الفلسطينية ،وهو ما يعتبره الباحث من إف ارزات االنقسام

الفلسطيني الواقع في يونيو لعام 4117م ،والذي انعكس سلبا على توجهات الصحف الفلسطينية إزاء الدول

العربية ،ويعتقد الباحث أن هذه االف ارزات ال تراعي من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ،ويناصره من غيره
وبذلك يتم التعامل من منطلق العالقات الحزبية أو الفصائلية الحميمة مع الخارج.
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الفصل الرابع

مسات حتليل املضمون الصحفي للخطاب القطري السياسي
جتاه االنقسام الفلسطيني
ويشتمل على مبحثين:
المبحث األول :سمات تحليل المضمون الصحفي لصحف الدارسة
المبحث الثاني :مناقشة نتائج الدراسة ،والمقترحات.

11

المبحث األول
السمات العامة للمضمون الصحفي لصحف الدراسة

يهدف هذا المبحث للتعرف على السمات العامة لتحليل المضمون لخطاب قطر السياسي تجاه

االنقسام الفلسطيني ،من خالل الكشف عن الموضوعات التي تحظى باهتمام الصحف الفلسطينية ،والتعرف
على اتجاهاتها ومصادرها ،والكشف عن الفعاليات ،والحلول التي وضعتها في تناولها لقضية الدراسة ،كما
ويهدف المبحث الكشف عن السمات العامة لفئات الشكل لهذه الصحف ،من خالل عرض أبرز األشكال

والعناصر التيبوغرافية التي استخدمتها في معالجة خطاب قطر السياسي تجاه االنقسام ،وموقع الموضوعات
في صحف الدراسة ،وهي على النحو اآلتي:

 أوالً :السمات العامة لفئات مضمون صحف الدراسة لمعالجة خطاب قطر تجاه االنقسام الفلسطيني:

 .4قضايا االنقسام في صحف الدراسة :تستهدف الدراسة هنا الكشف عن القضايا التي حظيت باهتمام
صحف الدراسة ،وهو ما يوضحه الجدول اآلتي:
جدول رقم ()3

يوضح نسب وتك اررات قضايا االنقسام في صحف الدراسة
فئة القضايا

العالقات القطرية

المصالحةالمجتمعية 
الحصار 
حركةحماس 
المنظمةوالسلطة 
العالقاتالدولية 
حركةفتح 
الفصائل الفلسطينية األخرى

مساعدات 
العدوانالصهيوني 
تكريساالنقسام 
أخرى 
المجموع 

الحياة
التكرار
50
12
8
12
3
0
0
11
9
10
5
120

النسبة%

41.66
10
6.67
10
2.5
0
0
9.16
7.5
8.34
4.177
%100

القدس
التكرار
42
18
18
12
3
0
0
19
6
8
2
128

النسبة%

32.81
14.06
14.07
9.38
2.34
0
0
14.84
4.68
6.25
1.57
%100

فلسطين
التكرار
51
76
18
9
1
2
0
40
11
5
4
217

النسبة%

23.50
35.03
8.29
4.15
0.46
0.92
0
18.43
5.08
2.30
1.84
%100

االتجاه العام
التكرار
143
106
44
33
7
2
0
70
26
23
11
465

النسبة%

30.75
22.80
9.46
7.10
1.51
0.43
0.00
15.05
5.59
4.95
2.37
%100

أوالً :االتجاه العام:

تصدرت قضية المصالحة المجتمعية القضايا المتعلقة باالنقسام في صحف الدراسة ،وجاءت في

المرتبة األولى بنسبة ( ،)%31.72يليها قضية الحصار في المرتبة الثانية بنسبة ( ،)%44.81وفي المرتبة

الثالثة المساعدات بنسبة ( ،)%02.12فيما احتلت قضية العالقات القطرية مع حماس المرتبة الرابعة
بنسبة( ،)%9.21ثم قضية عالقة قطر مع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في المرتبة الخامسة بنسبة

( ،)%7.01وحصلت على المرتبة السادسة قضية العدوان الصهيوني على غزة بنسبة ( ،)%2.29ثم قضية

تكريس االنقسام الفلسطيني بنسبة ( ،)%2.92ثم في المرتبة الثامنة تأتي قضايا أخرى بنسبة (،)%4.37
وفي المرتبة التاسعة قضية عالقات قطر الدولية بنسبة ( ،)%0.20ثم في المرتبة العاشرة عالقات قطر مع

حركة فتح بنسبة (.)%1.23
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ثانياً :على مستوى كل صحيفة على انفراد:

أ .صحيفة القدس :جاءت قضية المصالحة المجتمعية في مقدمة اهتمامات الصحيفة ،وحصلت على
المرتبة األولى بنسبة ( ،)%32.81تلتها قضية المساعدات القطرية بنسبة ( ،)%02.82وتساوت في
المرتبة الثالثة فئة عالقات قطر مع حماس ،وفئة الحصار بنسبة ( ،)%02.11لكل منها ،تبعها عالقات

قطر مع منظمة التحرير والسلطة بنسبة ( ،)%9.38أما فئة عالقات دولية فجاءت بنسبة متدنية
( ،)%4.32في حين لم تذكر الصحيفة أي نسبة لفئتي عالقات قطر مع حركة فتح أو الفصائل

الفلسطينية األخرى التي جاءت في المرتبة األخيرة ،وجاءت قضية تكريس االنقسام بنسبة (،)%1.42

تبعها العدوان الصهيوني على قطاع غزة بنسبة (.)%2.18

ب.صحيفة الحياة الجديدة :جاءت قضية المصالحة المجتمعية في المرتبة األولى أيضا بنسبة
( ،)%20.11تبعها في المرتبة الثانية قضية الحصار على غزة وقضية عالقات قطر مع المنظمة

والسلطة بنسبة ( )%01لكل منها ،وفي المرتبة الرابعة قضية المساعدات بنسبة ( ،)%9.01ثم قضية
تكريس االنقسام بنسبة ( ،)%8.32وفي المرتبة السادسة قضية العدوان الصهيوني على غزة بنسبة

( ،)%7.2ثم في المرتبة السابعة قضية عالقات قطر مع حماس بنسبة ( ،)%1.17ولم تذكر الصحيفة
أي عالقة لقطر مع حركة فتح أو الفصائل الفلسطينية األخرى في حين جاءت فئة عالقات قطر الدولية

بنسبة متدنية.

ج .صحيفة فلسطين :يوضح الجدول اهتمام صحفة فلسطينية بقضية الحصار فقد جاءت في المرتبة األولى
بنسبة ( ،)%32.3ثم في المرتبة الثانية قضية المصالحة المجتمعية بنسبة ( ،)%43.21وفي المرتبة
الثالثة قضية المساعدات بنسبة ( ،)%08.23تلتها في المرتبة الرابعة قضية عالقات قطر مع حماس
بنسبة ( ،)%8.49أما فئة العالقات القطرية مع المنظمة والسلطة وحركة فتح والفصائل الفلسطينية
فجاءت بنسب قليلة جدا ما بين ( ،)%2-1أما قضية العدوان الصهيوني فجاءت في المرتبة السادسة

بنسبة ( ،)%2.18وحصلت قضية تكريس االنقسام على نسبة مدنية (.)%4.31

 تفسير النتائج:

يعكس الجدول حصول فئة المصالحة المجتمعية على أكبر التكرارات في تناول صحف الدراسة
لموضوعات الخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام اهتمام دولة قطر بقضية المصالحة الفلسطينية األمر

الذي انعكس بدوره على اهتمام صحف الدراسة في تناول هذه القضية بالمقام األول فقد ذكرت صحيفة
فلسطين "أكد أمير قطر على موقف بالده الداعم لكل جهود انهاء االنقسام ...وتهيئة األجواء إلتمام

المصالحة" (صحيفة فلسطين ،4102/2/7 ،ص ،)4أما صحيفة القدس فقد تناولت صفحتها األولى عنوان "أمير
قطر يهنئ الرئيس ومشعل باتفاق المصالحة ويعد بمواصلة الدعم" (صحيفة القدس ،4102/2/7 ،ص )0وبدورها

نشرت صحيفة الحياة ترحيب الرئيس عباس وحركة حماس بدعوة أمير قطر لقمة عربية مصغرة في القاهرة

إلنجاز المصالحة (صحيفة الحياة ،4103/3/47 ،ص ،)0يضاف إلى ذلك وقوع معظم جهود دولة قطر تجاه

9.

المصالحة المجتمعية وتوقيع اتفاق الدوحة في فبراير 4104م في فترة الدراسة ،يضاف إلى ذلك ارتباط باقي
قضايا الدراسة مثل االعمار والمساعدات والمشاريع بهذه القضية.

ويالحظ تركيز صحيفة فلسطين على فئة الحصار على غزة بأشكاله المختلفة واالهتمام بجهود قطر

المتمثلة في المساعدات واقامة المشاريع إلنهائه على اعتبار أن ارتدادات الجهود القطرية تعود في المحصلة
لحكومة غزة سواء برفع الحصار أو تقديم الدعم لما له من أثر على توجهات الصحيفة فكتب يوسف رزقة

"غزة ترفع القبعة احتراما ألمير قطر ،ألنه بادر بالعمل في إعادة اعمار غزة" (رزقة،4103،ص )34وأكدت

الصحفية ساق اهلل أن "المشاريع القطرية تعد البوابة األولى لكسر الحصار االقتصادي عن قطاع غزة" (ساق

اهلل ،4104 ،ص ،)08في المقابل دفعت هذه األسباب صحيفة الحياة للتركيز على المصالحة المجتمعية في
المرتبة األولى وما انتجته قطر من خطاب بهذا الشأن إلنهاء االنقسام وتوحيد جهة الدعم الخارجي نحو

القضية الفلسطينية بمجملها فذكرت الصحيفة في مقال تحليلي مجهول المصدر عنوان "غزة :تهلل للمشاريع
القطرية وتجاهل لملف المصالحة" (صحيفة الحياة ،4104/01/42،ص ،)8أما صحيفة القدس فجاء تركيزها بين
اهتمامات صحيفتي الحياة وفلسطين فركزت على المصالحة والحصار والمساعدات كقضايا تخدم المجتمع

الفلسطيني فذكرت الصحيفة في مقال حديث القدس أن الشعب الفلسطيني مصمم على المصالحة ولكنه
يحتاج إلى الدعم العربي المالي في ظل هذه األوضاع االقتصادية الصعبة (صحيفة القدس،4104/4/7 ،

ص ،)08وقالت "أمير قطر يدعو من غزة إلنهاء االنقسام وتوحيد الصف الفلسطيني" و"توقيع اتفاقيات اعمار
ب" "211مليون دوالر" (صحيفة القدس ،4104/01/42 ،ص )0في حين أظهرت الدراسة فروقات واضحة في
تناول الصحف لباقي القضايا بنسب متدنية.

وتوضح تك اررات قضايا الحصار والمصالحة والمساعدات بنسبة  %11.1عن باقي الموضوعات

اهتمام صحف الدراسة بالحالة السائدة في األراضي الفلسطينية وهيمنة االنقسام على كافة مناحي الحياة
ومتابعة الجهود التي تحقق المصالحة وتنهي الحصار وتلبي حاجات المواطنين بالمساعدات العينية والمالية،

من جهة توضح حجم ما تقدمه قطر من جهود لمساعدة الشعب الفلسطيني وانهاء االنقسام من جهة أخرى،
وهو بطبيعة الحال ينعكس على مصلحة االحتالل الذي يستخدم االنقسام لتصفية القضية الفلسطينية وتهويد

المقدسات والتمدد االستيطاني في الضفة الغربية.

اهتمت صحيفتا فلسطين والقدس بإبراز عالقة حماس مع دولة قطر حيث كانتا أكثر صحف الدراسة

تناوالً لهذه الفئة فكتب المصري لصحيفة فلسطين "زيارة هنية للدوحة ناجحة وسيكون لها مردود على الوضع

الفلسطيني وعلى ملف اإلعمار" (المصري ،4104، 4ص )4وكتبت القدس في عنوان على صفحاتها "ليس

المطلوب دعم حماس بل استيعابها" و" قطر :أقامت عالقات جيدة مع حركة حماس" (صحيفة القدس،

،4104/01/42ص ،)02في حين أولت صحف الحياة والقدس اهتمامها بعالقة المنظمة والسلطة مع قطر
بنسبة تقريبا مساوية لفئة حماس ولعل سبب ذلك يعود أن هذه الفئات أحد أطراف االنقسام وشركاء المصالحة
ولعل ذلك ما يبرر حصول فئة العالقة مع حركة فتح على المرتبة األخيرة على اعتبار أن الحركة تعتمد على

الدور الرسمي المتمثل في السلطة والمنظمة تجاه جهود قطر نحو االنقسام الفلسطيني في جميع جوالتها،
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وهذا ما أيدته جميع صحف الدراسة فذكرت صحيفة القدس في عناوينها" اتفاق المصالحة اختبار للسلطة
وحماس" أيضاً "يضع اتفاق المصالحة بين حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية الطرفين أمام تحديات

كبيرة"(القدس ،4102/2/42،ص.)0

ويرى الباحث أن دولة قطر باركت فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية 4111م وبالتالي

حافظت حماس على عالقاتها من جهة ،وتعاملت حكومة قطر مع حكومة حماس ودعمتها في مواقف

مختلفة بالمال والمواقف السياسية ،واستضافت رئيس المكتب السياسي للحركة في أراضيها ما أدى إلبراز
ملف العالقات القطرية مع حماس من جهة أخرى.
 .5الفعاالت التي قامت بها دولة قطر تجاه قضية االنقسام والتي مثلت خطابها السياسي:
تستهدف هذه الدراسة الكشف عن الفعاليات التي أدتها دولة قطر تجاه االنقسام الفلسطيني والتي مثلت

خطابها السياسي والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم ()1
يوضح نسب وتك اررات الفعاليات التي جاءت في صحف الدراسة
فئة الفعاليات
مواقف
داعمة

افتتاحمشاريع 
دعمماليوعيني 
مواقفسياسية 
زياراتتضامنية 
تصريحاترسمية 
اتفاقيات 
مبادرات 
اجتماعات 
مؤتمرات 
أخرى 
المجموع 

صحيفة الحياة
التكرار النسبة%
5
6
5
6
5
6
18.33
22
20
24
20.84
25
12.5
15
10
12
1.66
2
1.66
2
% 100 120

صحيفة القدس
التكرار النسبة%
10.93
14
14.84
19
5.46
7
17.97
23
28.91
37
7.81
10
7.05
9
5.46
7
0.79
1
1
0.78
% 100 128

صحيفة فلسطين
التكرار النسبة%
14.29
31
11.06
24
5.53
12
23.04
50
15.20
33
11.98
26
9.68
21
8.29
18
0.46
1
1
0.47
% 100 217

االتجاه العام
التكرار النسبة%
10.95
51
10.54
49
5.38
25
20.43
95
20.22
94
13.12
61
9.68
45
7.96
37
0.86
4
4
0.86
%100 465

أوالً :االتجاه العام:

باالطالع على بيانات جدول الفعاليات التي تتعلق بقضية االنقسام الفلسطيني في صحف الدراسة،

تبين أن فئة الزيارات التضامنية حصلت على المرتبة األولى كأعلى فعالية من بين الفعاليات التي تمثل
خطاب قطر لحل االنقسام الفلسطيني بنسبة ( ،)%41.23تلتها فئة تصريحات رسمية في المرتبة الثانية

بنسبة ( ،)%41.44ثم جاءت في المرتبة الثالثة فئة اتفاقيات عقدت من أجل انهاء االنقسام بنسبة

( ،)%03.04ثم تلتها في المرتبة الرابعة فئة المواقف الداعمة القطرية افتتاح مشاريع بنسبة (،)01.92
وجاءت في المرتبة الخامسة فئة الدعم المالي الذي تقدمه دولة قدر بنسبة ( ،)%01.22فيما جاءت في

المرتبة السادسة فئة المبادرات القطرية إلنهاء االنقسام بنسبة ( ،)%9.18وفي المرتبة السابعة فئة اجتماعات
عقدت لتنفيذ للمصالحة بنسبة ( ،)%7.91ثم فئة مواقف سياسية داعمة قدمتها دولة قطر في المرتبة الثامنة

بنسبة ( ،)%2.38وجات فئة مؤتمرات في المرتبة األخيرة.
92

ثانياً :على مستوى كل صحيفة على انفراد:

أ .صحيفة القدس :تبين من الجدول السابق أن الصحيفة أولت اهتماماً كبي اًر بالتصريحات الرسمية القطرية
تجاه باالنقسام ،في المرتبة األولى بنسبة ( ،)%48.90تلتها في المرتبة الثانية فئة الزيارات التضامنية

إلنهاء االنقسام وحصلت على نسبة ( ،)%07.97ثم فئة المواقف الداعمة المالية والعينية بنسبة

( ،)%02.82وجاءت فئة افتتاح المشاريع القطرية في المرتبة الرابعة بنسبة ( ،)%01.93وفي المرتبة
الخامسة فئة االتفاقيات بنسبة ( ،)%7.80في حين جاءت المبادرات في المرتبة السادسة بنسبة

( ،)%7.12وتساوت في المرتبة السابعة فئة االجتماعات التي نظمت ألجل المصالحة ،مع المواقف
السياسية الداعمة بنسبة (.)2.21

ب .صحيفة الحياة الجديدة :تبين من دراسة الجدول أن الحياة الجديدة أولت اهتماماً بالغاً باالتفاقيات في
المرتبة األولى بنسبة ( ،)%41.82تلتها في المرتبة الثانية فئة تصريحات رسمية بنسبة (،)%41
وجاءت فئة زيارات تضامنية في المرتبة الثالثة بنسبة ( ،)%08.33تبعها فئة المبادرات القطرية بنسبة

( ،)%04.2ثم فئة االجتماعات من أجل إنهاء االنقسام بنسبة ( ،)%01وفي المرتبة السادسة جاءت فئة
المواقف القطرية الداعمة متساوية بنسبة (.)%2

ج .صحيفة فلسطين :تبين من الجدول أن فئة الزيارات التضامنية حصلت على المرتبة األولى كأعلى فعالية
في صحيفة فلسطين بنسبة ( ،)%43.12تلتها فئة تصريحات رسمية في المرتبة الثانية بنسبة
( ،)%40533ثم جاءت فئة افتتاح مشاريع في المرتبة الثالثة بنسبة ( ،)%02.42تبعها فئة اتفاقيات
بنسبة ( ،)%00.98وفي المرتبة الخامسة فئة دعم مالي وعيني قدمته قطر بنسبة ( ،)%00511فيما
جاءت في المرتبة السادسة فئة المبادرات القطرية إلنهاء االنقسام بنسبة ( )%9.18وفي المرتبة السابعة

فئة اجتماعات عقدت لتنفيذ للمصالحة بنسبة ( ،)%8.49تبعها فئات مواقف سياسية داعمة والمؤتمرات

بنسب متدنية.

 تفسير النتائج:
يشير الجدول أن فئتي زيارات تضامنية وتصريحات رسمية هيمنت على أكثر التك اررات للفعاليات التي

تناولتها صحف الدراسة ،ويالحظ أن هذه النسبة كانت نتيجة تفوق صحيفة فلسطين في المرتبة األولى،
وحصولها على تك اررات مرتفعة بالمقارنة مع باقي صحف الدراسة ،ولعل سبب ذلك يرجع إلى اهتمام

الصحيفة بزيارة أمير دولة قطر لغزة في أكتوبر 4104م خالل فترة الدراسة وتغطية الصحيفة لكافة جوانب
الزيارة وما تحمله من تصريحات قطرية بخصوص االنقسام ،ومن جهة أخرى تدني الفعاليات األخرى لدولة

قطر كفئة المؤتمرات.

ويالحظ أن صحف الدراسة تدخلت في فئة الزيارات التضامنية فيما يعكس سياستها وتوجهاتها ،فقد

اعتبرتها صحيفة الحياة زيارة سلبية؛ تساهم في تعطيل المشروع الوطني وأطلق عليها الكاتب مطر "عبور
أكتوبر اإلسالموي ..لقطع الطريق على المشروع الوطني" (مطر ،4104،ص )1فيما كتب يحيى رباح "ان زيارة
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أمير قطر إلى غزة ورغم عناوينها االقتصادية  ...ولكنها أثارت عشرات األسئلة المتعلقة بعمقها السياسي"
(رباح ،4104 ،ص )2في حين اعتبرتها صحيفة القدس كسر للعزلة السياسية عن حركة حماس فنشرت "سياسة
قطر المشجعة لإلسالميين تتجسد بزيارة أميرها إلى غزة" (صحيفة القدس ،4104/01/42 ،ص ،)02وقال ايال

زيسير في مقاله المنشور على صفحات القدس "أصبحت قطر التي تمنح حركة حماس الرعاية والدعم
والشرعية" (زيسر ،4104،ص.)42

بينما أيدت صحيفة فلسطين الزيارة على اعتبار أنها وسيلة لكسر الحصار السياسي واالقتصادي عن

قطاع غزة "زيارة أمير قطر اعالن رسمي لكسر حصار غزة" (المصري،4104، 3ص )4وعلق العجرمي على
الزيارة بقوله أنها مداد مبارك وتتويج لبدء العد العكسي للحصار (العجرمي ،4104 ،ص ،)9األمر الذي يعكس
السياسة التحريرية لصحف الدراسة؛ ويتفق مع ما ذكرة محمود علم الدين " إن لكل صحيفة تصدر في العالم
رؤية أو فلسفة تحكم عملها اليومي وتوجهه وتؤثر عليه"(علم الدين ،عبد المجيد ،4111 ،ص.)40
كما اهتمت صحف الدراسة بفئات االتفاقيات والمبادرات واالجتماعات بشكل متوسط ومتقارب وهي

نتائج طبيعية في ظل استمرار قطر إلى جانب دول أخرى باستضافة جلسات المصالحة وطرح مبادرات لحل

األزمة وانهاء االنقسام من خالل اجتماعات حضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس
المكتب السياسي لحركة حماس ،في حين أن الدوحة استضافت مباحثات اتفاق الدوحة في فترة الدراسة.

انفردت صحيفة فلسطين في تناول فئات المواقف القطرية الداعمة والمتمثلة في تقديم الدعم بالوقود

واعمار القطاع واقامة مشاريع متعلقة باإلسكان والمصانع والمرافق العامة ومشاريع زراعية وصحية والتعليم
وتشغيل الموظفين والتي تعبر عن جهود قطر في تخفيف الحصار عن غزة كما ذكت الصحيفة" ،المنحة

القطرية ستساهم في إنعاش اقتصاد قطاع غزة" (صحيفة فلسطين ،4104/01/42،ص ،)7وكتب شاور للصحيفة
"قطر الشقيقة صغيرة مساحة ولكنها في فعل الخيرات عظيمة" (شاور ،4104،ص.)7
ويعزو الباحث تناول صحيفة الحياة المواقف الداعمة إلى رفض السلطة والرئيس عباس مرور أي

مساعدات خارجية إال من خالل بوابة السلطة والمنظمة الشرعية من وجهة نظرها باإلضافة لتجاهل منظمة

التحرير فنشرت الصحيفة عن الدعم واإلعمار الذي تقدمه قطر بأنه "غير مرحب به بالطريقة المطروحة ألنه
يأتي في سياق تعميق االنقسام ،وتجاوز لدور ومكانة الشرعية الوطنية بقيادة الرئيس عباس" (عبد

الرحمن،4104،ص )34وكتب أبو الهيجا أن الدعم القطري لغزة من شأنه تعميق االنقسام من جهة ويغيب
القيادة الفلسطينية وعلق على المساعدات بقوله "لفلسطين قيادة واحدة وسلطة شرعية واحدة" وقال أن اعمار
غزة واجب وطني وسياسي وهو "مشروع السلطة الوطنية" (أبو الهيجا،4104،ص ،)1فيما وصف تحليل اخباري

نشرته صحيفة الحياة المشاريع القطرية بالمشاريع ذات االهداف المخفية والسرية ،في حين ذكر نفس التقرير
أن حركة حماس استفادت وحدها من تأثير الحصار وحجم التضامن(صحيفة الحياة ،4104/01/42 ،ص.)8
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.3القوى الفاعلة وأدوارها في صحف الدراسة:
وهي عبارة عن األدوار اإليجابية والسلبية للخطاب الصحفي للقوى الفاعلة في قضية االنقسام
الفلسطيني ،وتستهدف الدراسة في هذا الجزء الكشف عن أهم الشخصيات أو الدول أو المنظمات واالتحادات

التي برز لها دور فعال أو مركزي في موضوعات الدراسة المنشورة في صحف القدس ،والحياة وفلسطين

وتسهم هذه الفئة في معرفة توجه صحف الدراسة نحو أشخاص بعينهم أو مؤسسات معينة.

أ .األدوار اإليجابية للقوى الفاعلة:

وتهدف هذه الدراسة الخاصة التعرف على األدوار اإليجابية المنسوبة للفاعلين إزاء قضية الخطاب

القطري تجاه االنقسام الفلسطيني ومدى فاعليتها والكشف عن توجه الصحف نحوها في الجدول التالي:
جدول رقم ()2

يوضح نسب وتك اررات أدوار القوى الفاعلة االيجابية في صحف الدراسة
فئة القوى الفاعلة وأدوارها

صحيفة الحياة

شخصيات
دول
منظمات واتحادات

التكرار
17
أميرقطر 
4
خالدمشعل 
21
محمودعباس 
 4
إسماعيلهنية
9
وزيرخارجيةقطر 
0
منظماتمجتمع 
3
شخصياتأخرى 
 5
أحزابوفصائل
2
مستقلين 
16
عربية 
6
إقليمية 
5
أمريكا 
2
دولأخرى 
1
اسرائيل 
4
جامعةالدولالعربية 
2
األممالمتحدة 
2
االتحاداألوربي 
0
منظمةالمؤتمراإلسالمي 
0
مجلسالتعاونالخليجي 
1
منظماتواتحاداتأخرى 
113
المجموع(*) 

النسبة%

15.05
5.31
18.59
3.54
7.96
4.42
2.65
4.42
1.77
14.16
3.54
4.42
1.77
0.89
3.54
1.77
1.77
1.77
1.77
0.89
100

صحيفة القدس
التكرار
25
13
15
11
5
4
2
1
1
13
4
0
0
0
4
2
1
0
0
1
102

النسبة%

24.51
12.75
14.71
10.78
4.90
3.92
1.96
0.98
0.98
12.75
3.92
0.00
0.00
0.00
3.92
1.96
0.98
0.00
0.00
0.98
100

صحيفة فلسطين
التكرار
36
25
7
28
11
11
8
5
1
20
16
0
0
0
8
2
1
0
0
0
179

النسبة%

20.11
13.97
3.91
15.64
6.15
6.15
4.47
2.79
0.56
11.17
8.94
0.00
0.00
0.00
4.47
1.11
0.56
0.00
0.00
0.00
100

االتجاه العام
التكرار
78
44
43
43
25
20
13
11
4
49
24
5
2
1
16
6
4
2
2
2
394

النسبة%

19.79
11.17
10.91
10.91
6.34
5.08
3.30
2.79
1.02
12.44
6.09
1.27
0.51
0.25
4.06
1.52
1.02
0.51
0.51
0.51
100

أوالً :االتجاه العام:

يوضح الجدول السابق أن أمير قطر كان أكثر فئات الفاعلين االيجابية برو اًز في موضوعات الدراسة،

حيث بلغ حضور هذه الشخصية ما نسبته ( ،)%09.79بينما حصلت الدول العربية على المرتبة الثانية

بنسبة ( ،)%04.22وعلى عكس األحزاب والفصائل الفلسطينية التي جاءت في المراتب المتدنية بنسبة
( ،)4.79فيما سجلت الشخصيات الفلسطينية حضو اًر متتابعا وبنسب متقاربة تصدرها خالد مشعل بنسبة
( ،)%00.07وتساوى حضور الرئيس عباس مع إسماعيل هينة في المرتبة الرابعة بنسبة ( ،)%01.90يليه
(*)

 مجموعتكراراتالقوةالفاعلةاإليجابيةاليساويعددالموضوعات،ألنالموضوعالواحديمكنأنيحتويعلىأكثرمنفاعل.
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وزير الخارجية القطري بنسبة ( ،%1.32وفي المرتبة السادسة حضرت فئة الدول اإلقليمية بنسبة
( ،)%1.12تبعها منظمات المجتمع بنسبة ( ،)%2.18ثم جامعة الدول العربية فاعال ثامنا بنسبة
( ،)%2.11وجاءت باقي األدوار بنسبة قليلة جداً.
ثانياً :على مستوى كل صحيفة على انفراد:

أ .صحيفة القدس :تناولت مواضيع برز فيها أمير قطر فاعالً إيجابيا في المرتبة األولى بنسبة
( )%42.20تبعه في ذلك حضور قوي للرئيس محمود عباس بنسبة ( ،)%02.70في حين حضر خالد
مشعل في المقام الثالث بالتساوي مع الدول العربية بنسبة ( ،)%04.72يليه تناول الصحيفة لموضوعات

برزت فيها شخصية إسماعيل هنية بنسبة ( ،)%01.78تبعه حضور ضعيف لوزير خارجية قطر بنسبة
( ،)% 2.91وجامعة الدول العربية بالتساوي مع الدول اإلقليمية ومنظمات المجتمع بنسبة (،)%3.94
وغاب منظمة المؤتمر اإلسالمي ومجلس التعاون الخليجي.

ب.صحيفة الحياة الجديدة :اهتمت صحيفة الحياة بحضور شخصية الرئيس الفلسطيني محمود عباس
كفاعل مهم في األحداث التي تناولتها طيلة فترة الدراسة بنسبة ( ،)%08.29تبعه في المرتبة الثانية أمير

قطر بنسبة ( ،)%02.12ثم الدول العربية بنسبة ( ،)%02.01ويشير الجدول بروز وزير خارجية قطر
بنسبة ( ،)%7.91وكان حضور خالد مشعل ضعيفاً بالمقارنة مع باقي الشخصيات بنسبة (،)%2.30
تبعه بالتساوي فئة أمريكا واألحزاب والفصائل الفلسطينية األخرى بنسبة ( ،)%2.24أما إسماعيل هنية

فحضر بنسبة ( ،)%3.22متساوياً مع الدول اإلقليمية وجامعة الدول العربية وجاءت باقي الفئات في
المقام األخير.

ج  .صحيفة فلسطين :تنولت الصحيفة موضوعات برز فيها أمير قطر فاعالً هاما ،حيث حصل على أعلى
نسبة حضور ( ،)%41.00تبعه في المركز الثاني إسماعيل هنية بنسبة ( ،)%02.12بينما جاء في
المركز الثالث شخصية خالد مشعل بنسبة ( ،)%03.97في حين حضرت شخصية الرئيس عباس في

المرتبة الثامنة بنسبة ( ،)%3.90بفارق كبير عن أمير قطر من جهة وشخصيات حماس من جهة أخرى
ويشير الجدول أن الدول العربية حضرت بقوة بنسبة ( ،)%00.07تبعها الدول اإلقليمية بنسبة

( ،)%8.92وتساوى حضور وزير الخارجية القطري مع منظمات المجتمع بنسبة ( ،)%1.02لكل
منها ،وغابت ست فئات لم يكن لها أي دور في قضية الدراسة.

 تفسير النتائج:

يوضح الجدول تصدر فئات الشخصيات الفلسطينية بداية من الرئيس محمود عباس ثم رئيس المكتب
السياسي لحماس خالد مشعل ورئيس حكومة غزة إسماعيل هنية ،باإلضافة ألمير دولة قطر ورئيس وزرائه
وفئة الدول العربية وهو ما يعبر بشكل كبير عن اهتمام الصحف الفلسطينية في إبراز دور الفاعلين في

موضوع المصالحة الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية.

ويالحظ أن صحيفة فلسطين أولت اهتماما بالغاً في تصدير أمير قطر كأهم الشخصيات الفاعلة

اإليجابية "زيارة الشيخ حمد ستساعد على إتمام المصالحة" (القوقا ،4104 ،ص )30باإلضافة إلبراز إسماعيل
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هنية وخالد مشعل "هنية يرحب بدعوة أمير قطر لدفع جهود المصالحة" (صحيفة فلسطين ،4103/3/47،ص)0

وذلك بشكل أكبر منه في صحف القدس والحياة؛ حيث أظهرت اهتمامها الالفت في استحضار شخصية
الرئيس محمود عباس في المقام األول ورصد تك اررات متدنية لشخصيات حماس كفاعل إيجابي أساسي في

موضوعات الدراسة في حين ارتبطت هذه التك اررات القليلة بمواقف شخصيات حماس اإليجابية من المنظمة
"مشعل :نحن سلطة واحدة ومرجعيتنا منظمة التحرير" (صحيفة الحياة،4104/04/9،ص ،)0في حين أن حضور
شخصية أمير قطر في المقام الثاني من تناول صحيفة الحياة يأتي ،نتيجة للحالة السياسة السائدة في فترة

الدراسة وتدخل أمير قطر في المصلحة الفلسطينية واستضافته مفاوضات المصالحة ودعوة الرئيس عباس
المتكررة للدوحة ،وجاء هذا االهتمام على عكس ما أظهره جدول رقم ( )2حول ارتفاع نسبة التوجه السلبي

لصحيفة الحياة اتجاه جهود دولة قطر نحو االنقسام.

ويمكن القول إن الصحف تنشر المواد الصحفية التي تتفق مع توجهاتها نحو قضية الخطاب السياسي

القطري تجاه االنقسام ،وتستبعد المواد الصحفية التي تسيء لعالقاتها مع اإلطار السياسي الموالية له ،فقد
كشفت نتائج الجدول عن تأثير التوجه األيديولوجي للقائمين باالتصال في طرح توجهات القوى الفاعلة

االيجا بية ،وفي مؤشر واضح ارتفعت نسبة األدوار اإليجابية لرجاالت السلطة والمنظمات واالتحادات والدول
التي تتعاطى معها السلطة لدى صحيفة الحياة والقدس في حين ارتفع مؤشر األدوار اإليجابية في صحيفة

فلسطين لكل من حكومة غزة وحركة حماس وأمير دولة قطر ومن يساندها من المنظمات والدول فوصف
رزقة أمير قطر أنه "اول األمراء والملوك والرؤساء....وأول من كسر الحصار" (رزقة،4104،ص )34وفي رده
على من اعترض زيارة أمير قطر كتب أبو شمالة " ال لكل من ادعى انه الممثل الشرعي والوحيد للشعب

الفلسطيني ،ألن الشرعية على أرض فلسطين ال يرثها إال عباد اهلل المقاومون" (أبو شمالة ،4104 ،ص،)1
ويشير ذلك إلى توافق مواقف صحيفة الحياة مع السلطة الفلسطينية وحركة فتح وميل صحيفة القدس لهذا

االتجاه؛ وكتب حمدان لصحيفة الحياة حول الموقف الفلسطيني من مبادرة قطر بعقد قمة مصغرة للمصالحة
الفلسطينية؛ قائالً" :الرئيس عباس يؤكد إص ارره على تطبيق المصالحة ..في حين أن ترحيب هنية بالمبادرة

القطرية يحمل الكثير من التأويالت" (حمدان ،4103،ص )0وذكرت صحيفة القدس موقف هنية من المصالحة
اثناء زيارته لقطر فقالت" :ربط رئيس حكومة حماس المقالة المصالحة مع فتح بشروط" وحددت الصحيفة

الشروط بثوابت الحركة الستة (صحيفة القدس ،4104/4/2،ص.)3

والتقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الباحثة أبو مزيد حيث غلبت على السلطة الفلسطينية الصفات

اإليجابية ،وحصلت على أعلى التك اررات في صحيفة الحياة ،في حين غلبت الصفات السلبية على حكومة
غزة وحركة حماس ،أما في صحيفة فلسطين فقد غلبت الصفات اإليجابية على حكومة غزة وحركة حماس

في حين اختصت باألدوار السلبية السلطة والرئيس عباس (أبو مزيد ،4103 ،ص.)433

يعتقد الباحث أن وجود مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في دولة قطر ،وما يفرزه الجو

الجغرافي من عالقات حميمية في إدارة ملفات االنقسام ،أسهمت في تفوق مشعل على اسماعيل هنية رغم
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وجوده على رأس حكومة غزة في نسبة الحضور ،كفاعل في موضوعات الدراسة المنشورة في صحف الحياة
والقدس ،أما في صحيفة فلسطين فقد تصدر إسماعيل هنية نظ ار لحضوره المشهد الداخلي لالنقسام.

كما يشير الجدول إلى ضعف فاعلية الشخصيات الفلسطينية المستقلة والفصائل في موضوعات

الدراسة ،ويعود ذلك لغياب األداء الفعلي لهذ الفئات عن واقع االنقسام الفلسطيني وتداعياته ،وعدم التعاطي
مع دور قطر في انهاء االنقسام ،أيضا كشفت الدراسة تدني األدوار اإليجابية المنسوبة للمنظمات واالتحادات

العربية واإلقليمية والدولية ،وهذا يدلل على تجاهلها لقضية االنقسام الفلسطيني.

ب .األدوار السلبية للقوى الفاعلة في صحف الدراسة:

وتهدف هذه الدراسة الخاصة التعرف على األدوار السلبية المنسوبة للفاعلين إزاء قضية الخطاب

القطري تجاه االنقسام الفلسطيني ومدى فاعليتها والكشف عن توجه الصحف نحوها في الجدول التالي:
جدول رقم ()6
يوضح نسب وتك اررات أدوار القوى الفاعلة السلبية في صحف الدراسة
فئة القوى الفاعلة وأدوارها

دول
شخصيات
منظمات واتحادات

إسرائيل 
أمريكا 
عربية 
إقليمية 
أخرى 
أميرقطر 
إسماعيلهنية 
خالدمشعل 
وزيرخارجيةقطر 
محمودعباس 
مستقلين 
شخصياتأخرى 
أحزابوفصائل 
منظماتمجتمع 
جامعةالدولالعربية 
األممالمتحدة 
االتحاداألوربي 
أخرى 
منظمةالمؤتمراإلسالمي 
مجلسالتعاونالخليجي 
(*)
المجموع

صحيفة الحياة
التكرار
27
13
6
4
1
16
5
9
8
0
3
5
1
1
9
4
1
0
1
0
114

النسبة%

23.68
11.40
5.26
3.51
0.88
14.03
4.39
7.89
7.02
0
2.63
4.39
0.88
0.88
7.89
3.51
0.88
0.00
0.88
0
100

صحيفة القدس
التكرار
17
9
9
2
0
6
11
6
2
0
2
0
1
2
2
3
2
0
0
0
74

النسبة%

22.97
12.16
12.16
2.70
0.00
8.12
14.86
8.12
2.71
0.00
2.70
0.00
1.35
2.70
2.70
4.05
2.70
0.00
0.00
0.00
100

صحيفة فلسطين
التكرار
39
17
1
3
2
1
0
0
2
11
0
0
2
0
9
2
0
3
0
0
92

النسبة%

42.39
18.49
1.09
3.26
2.17
1.09
0.00
0.00
2.17
11.96
0.00
0.00
2.17
0.00
9.78
2.17
0.00
3.26
0.00
0.00
100

االتجاه العام
التكرار
83
39
16
9
3
23
16
15
12
11
5
5
4
3
20
9
3
3
1
0
280

النسبة%

29.65
13.93
5.71
3.21
1.07
8.21
5.71
5.36
4.29
3.93
1.79
1.79
1.43
1.07
7.14
3.21
1.07
1.07
0.36
0.00
100

أوالً :االتجاه العام:

من خالل دراسة الجدول السابق يتبين أن "اسرائيل" جاءت في المرتبة األولى كأكثر الفاعليين السلبيين

برو از في موضوعات الدراسة وحصدت أعلى نسبة ( ،)%49.12تبعها "أمريكا" بنسبة ( ،)%03.93وحضر
أمير قطر بنسبة ليست بالقليلة في األدوار السلبية بنسبة ( )%8.40ويرجع ذلك الرتفاع تناول صحيفة الحياة
ألدوار أمير قطر السلبية بنسبة ( ،)%02.13تبعه في ذلك جامعة الدولة العربية بنسبة ( ،)%7.02وتساوى

(*)

 مجموعتكراراتالقوةالفاعلةالسلبيةاليساويعددالموضوعات،ألنالموضوعالواحديمكنأنيحتويعلىأكثرمنفاعل.
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حضور إسماعيل هنية مع الدول العربية كفاعلين ذوي أدوار سلبية بنسبة ( ،)%2.70لكل منهما ،وسجلت
الصحف حضو ار سلبيا لخالد مشعل بنسبة ( ،)%2.31تبعه الرئيس عباس بنسبة قليلة جدا (،)%3.93
وتساوت فئة إقليمية مع األمم المتحدة بنسبة ( ،)%3.40وحصلت باقي الفئات على أدوار سلبية قليلة في

صحف الدراسة.

ثانياً :على مستوى كل صحيفة على انفراد:

أ .صحيفة القدس :يوضح الجدول السابق أن الصحيفة تناولت مواضيع برزت فيها "إسرائيل" بنسبة
( ،)%44.97تبعها في المرتبة الثانية إسماعيل هنية بنسبة ( ،)%02.81كفاعل سلبي أكثر من "أمريكا"
التي حلت في المرتبة الثالثة بسبة متساوية مع الدول العربية وتقدر بـ( ،)%04.01لكل منها ،في حين

حضر فئة خالد مشعل متساوية مع امير قطر بنسبة ( ،)%8.04تبعه األمم المتحدة بنسبة (،)%2.12

وتشابهت فئات (وزير خارجة قطر -مستقلين – منظمات مجتمع – إقليمية -جامعة الدول العربية-

االتحاد األوربي) بنسبة قليلة جدا ( )%4.70وغاب الرئيس محمود عباس عن أي مواقف سلبية.

ب .صحيفة الحياة الجديدة :أبرزت أيضا الصحيفة "إسرائيل" كفاعل مهم في األحداث التي تناولتها طيلة
فترة الدراسة ،بنسبة ( ،)%43.18يليها فئة أمير قطر بنسبة ( ،)%02.3اذ حصدت هذه الشخصية
على المرتبة الثانية ،في حين حضرت الشخصيات الفلسطينية بأدوار سلبية متباينة غاب عنها شخصية
الرئيس محمود عباس دون أدوار سلبية في فترة الدراسة ،فتناولت الصحيفة شخصيات حركة حماس

بنسبة عالية من الفاعلية السلبية حصل مشعل على نسبة ( ،)%7.89في المقام الرابع وتساوى مع
جامعة الدول العربية وهو بذلك تبع أمريكا التي حضرت كفاعل أساسي في المرتبة الثالثة بنسبة

( ،)%00.21في حين حصل هنية على نسبة ( ،)%2.39في المرتبة الثامنة ويشير الجدول لنسبة
الدول العربية ( ،)%7.4وتساوت الدول اإلقليمية مع األمم المتحدة بنسبة (.)%3.20

ج  .صحيفة فلسطين :كشف الجدول أن تشابه الصحيفة مع باقي صحف الدراسة في تناول "إسرائيل" في
المرتبة األولى من بين الفاعلين السلبيين في قضية الدراسة ولكنها حصلت على أعلى النسب في تناولها

إلسرائيل تقدر بـ ( ،)%24.39يليه في المركز الثاني "أمريكا" كفاعل سلبي بنسبة ( ،)%07بينما جاء
في المركز الثالث الرئيس عباس بنسبة ( ،)%00.91وعلى عكس صحيف الحياة والقدس غابت هذه
المرة شخصيات حماس عن األدوار السلبية ويالحظ أن أمير قطر حصد المركز العاشر بنسبة متساوية

مع الدول العربية ( ،)%0.19وتساوى وزير الخارجية القطري مع أحزاب وفصائل بنسبة (،)%4.07
وحصلت جامعة الدول العربية على المركز الرابع في الفاعلين السلبيين بنسبة (.)%9.78

تفسير النتائج:

يالحظ من خالل الجدول إجماع منتجي الخطاب الصحفي في كافة صحف الدراسة على أن األدوار
المنسوبة "إلسرائيل" وأمريكا" نحو قضية الخطاب السياسي القطري هي أدوار سلبية مطلقة ،ويرجع ذلك إلى

الدور الذي تلعبه إسرائيل ومن خلفها أمريكا؛ إلحداث خلل في المنظومة االجتماعية للشعب الفلسطيني،
وعدم رغبتها في إنهاء االنقسام الفلسطيني والحصار عن قطاع غزة وعرقلة الحراك الفلسطيني نحو التحرر
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من خالل االنقسام واالبتعاد عن الثوابت ،فنشرت صحيفة القدس عن المتحدث باسم و ازرة الخارجية
اإلسرائيلي ييجال بالمور تعليقه حول زيارة أمير قطر؛ قال" :إن أمير قطر ألقى بالسالم تحت عجالت الحافة

رئيليين والفلسطينيين على حد سواء" (صحيفة القدس،
من خالل ق ارره دعم منظمة إرهابية تنغص حياة اإلس ا

 ،4104/01/42ص )0ونشرت صحيفة فلسطين خب ار بعنوان "نتنياهو :عباس اختار "حماس" بدال من

المفاوضات" (صحيفة فلسطين،4102/2/42،ص )7في حين استخدمت الحياة عنوان المانشيت لنشر خبر
"إسرائيل تقصف غزة في أول يوم مصالحة" (صحيفة الحياة،4102/2/42،ص )0وهو ما يدعو إلى القول

أن إسرائيل كانت خلف ما حدث في يونيو 4117م من احداث االنقسام لتعزيز مصالحها.

والتقت نتائج الدراسة التحليلية مع ما توصلت إليه الباحثة ماهيناز محسن في ظهور االحتالل

"اإلسرائيلي" بأدوار سلبية مطلقة في المصالحة الفلسطينية (محسن ،4119،ص .)344ويتفق ذلك مع ما

أشار إليه محسن صالح من ضغوط االحتالل للحؤول دون التوصل لصالحة بحجب أموال الضرائب واحتجاز
نواب التشريعي ومواصلة حصار غزة (صالح ،4119 ،ص ،)30كما تتفق نتائج الدراسة الحالية من دراسة

بصيص في وجود دور سلبي ألمريكا تجاه القضايا الفلسطينية (بصيص ،4117،ص.)03

ويمكن القول أن صحف الحياة وفلسطين عبرت عن مواقفها الحزبية وانتماءاتها الفصائلية ،فقد تحيزت

صحيفة الحياة للفاعلين من شخصيات حركة فتح والسلطة ،وقامت بإبراز األدوار السلبية لشخصيات حماس
فكتب صادق لصحيفة الحياة عن عدم رغبة حماس في المصالحة "حماس ضليعة في استغالل القيم"

(صادق،4104،ص )03أما موفق مطر فقال عن إسماعيل هنية "الشيخ النائب إسماعيل هنية يصر على
التبشير بالمشروع اإلسالمي على حساب المشروع الوطني"(مطر،4104،ص )1كما صدرت الحياة مواقف
أخرى ألمير قطر ورئيس وزرائه كأبرز الفاعلين السلبيين ،فقال البرغوثي" :أموال قطر تشبه إلى حد بعيد

أموال القذافي ...يدفع لمن هم أزالمه ومرتزقته" (البرغوثي،4103،ص )42في المقابل لم يرصد الباحث في

صحيفة الحياة أي دور سلبي للرئيس عباس ،أما صحيفة فلسطين فقد صدرت مواقف سلبية للرئيس عباس
تجاه جهود قطر نحو قضية االنقسام ،فكتب أبو حشيش قائالً" قرر عباس وحده وقف تنفيذ اتفاق القاهرة

والدوحة" وقال ":أبو مازن وفريقه ال يؤمنون بأن هناك شريكا يجب التحاور معه"(أبو حشيش،4103،ص.)1

في المقابل لم ترصد أي مواقف سلبية لحكومة غزة أو حماس أو دولة قطر نظ ار لجهودها في دعم القطاع.

وبدورها صحيفة القدس حاولت الميل لشخصيات السلطة على حساب شخصيات حماس وهو ما

يوضحه الجدول من خالل رصد تك اررات سلبية متساوية لشخصيات حماس وشخصيات قطر دون ذكر أي
دور سلبي للرئيس عباس فكتبت الصحيفة عنوان "هنية :ال مصالحة على حساب الحقوق والثوابت" (صحيفة

القدس ،4104/4/2 ،ص )3في حين تحدثت الصحيفة بنفس العدد عن لقاء عباس ومشعل في الدوحة

للمصالحة (صحيفة القدس ،4104/4/2،ص.)0

ويرى الباحث أن تأثير السياسة التحريرية لصحف الدراسة ،وارتباطها بتوجهات حزبية من خالل نشر

المواد الصحفية التي تتفق مع توجهاتها نحو الخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام ،واستبعاد المواد المسيئة
إلطارها التنظيمي؛ من شأنه تشتيت جهود الفاعلين عن المساهمة في إتمام المصالحة وطي صفحة االنقسام.
1..

 .2اتجاه موضوعات وقضايا خطاب قطر تجاه االنقسام في صحف الدراسة:
تستهدف هذه الدراسة التعرف على اتجاه الموضوعات والقضايا التي تناولتها صحف الدراسة بخصوص
خطاب قطر تجاه االنقسام ،الجدول اآلتي يوضح ذلك:
جدول رقم()7
يوضح تكرارات ونسب اتجاه الموضوعات والقضايا في صحف الدراسة
فئة االتجاه
ايجابي 
محايد 
سلبي 
المجموع 

صحيفة الحياة
التكرار
38
31
51
120

النسبة%
31.67
25.83
42.5
%100

صحيفة القدس
التكرار
37
50
41
128

النسبة%
28.90
39.06
32.04
% 100

صحيفة فلسطين
التكرار
133
63
21
217

النسبة%
61.29
29.03
9.68
%100

االتجاه العام
التكرار
208
144
113
465

النسبة%
44.73
30.97
24.30
%100

أوالً :االتجاه العام:

احتلت الموضوعات اإليجابية المرتبة األولى بنسبة ( ،)%22.73من إجمالي مجموع القضايا

والموضوعات ،بينما جاءت الموضوعات المحايدة في المرتبة الثانية بنسبة ( ،)%31.97وجاءت
الموضوعات السلبية في المرتبة الثالثة بنسبة (.)%42.31

ثانياً :على مستوى كل صحيفة على انفراد:

حصلت الموضوعات المحايدة في صحيفة القدس على المرتبة األولى بنسبة ( ،)%39.11وفي

المرتبة الثانية الموضوعات السلبية بنسبة ( ،)%34.12وفي المرتبة الثالثة الموضوعات االيجابية بنسبة

(.)%48.49

أما في صحيفة الحياة فقد احتلت الموضوعات السلبية المرتبة األولى بنسبة ( ،)%24.2وفي المرتبة

الثانية الموضوعات االيجابية على بنسبة ( ،)%30.17ثم الموضوعات المحايدة بنسبة (.)%42.83

وفي صحيفة فلسطين تصدرت الموضوعات االيجابية على المرتبة األولى بنسبة ( ،)%10.49وفي

تبعها الموضوعات المحايدة بنسبة ( ،)%49.13وأخي ار الموضوعات السلبية بنسبة (.)%9.18

تفسير النتائج:

إن ارتفاع نسبة االتجاه اإليجابي في تعاطي صحف الدراسة مع موضوعات خطاب قطر تجاه

االنقسام يعود للسيطرة شبه الكاملة لالتجاه اإليجابي في صحيفة فلسطين بنسبة ( ،)%10.49ما انعكس
على النتائج االجمالية ،ويرى الباحث أن عمق التغطية اإليجابية لصحيفة فلسطين يأتي نتيجة اهتمامها في
التعاطي مع جهود قطر نحو االنقسام الفلسطيني ،والمحافظة على عالقات قطر مع حكومة غزة.

كما تُظهر نتائج الجدول تقارباً بين نتائج االتجاه المحايد والسلبي في تناول صحف الحياة والقدس،
وانخفاض نسبة االتجاه اإليجابي ،ويعود ذلك إلى محافظة القدس على الدور الحيادي في حين تظهر الحياة

الدور السلبي تجاه دور قطر تجاه االنقسام ،فكتب للصحيفة عادل عبد الرحمن معب ار عن زيارة قطر لغزة
وعالقتها بحماس "إنه جزء ال يتج أز من مشروع مؤامرة تبيد القضية الفلسطينية وسحب البساط من تحت أقدام

منظمة التحرير ،كممثل شرعي ووحيد" (عبد الرحمن،4104،ص )43من جهة وتعبر عن سياسة السلطة ورفضها
1.1

ألي عالقات عربية مع حماس ،والمحافظة على شرعية منظمة التحرير واختصاصها بملف العالقات
الخارجية فكتب أبو الهيجا "لفلسطين قيادة واحدة وسلطة شرعية واحدة" (أبو الهيجا ،4104،ص )1ايضا "الرئيس
عباس من سيقود المرحلة ..وال يقودنا لمزيد من األزمات كما حماس"(صحيفة الحياة ،4102/2/1،ص )1في حين
قال صادق "الوضع الكياني في الضفة يؤهل السلطة للشروع في تطبيق االتفاق ...أما الوضع الكياني في

غزة فإنه غير مهياً بحكم عدم توفير النوايا" ويقصد اعالن الدوحة (صادق ،4104،ص.)47

وتتفق هذه النتيجة مع ما ذهب إليه شومكير ورايس في دراستهم أن أحد المعايير التي تتحكم في بناء

اإلطار تتمثل في التأثيرات المركزية بما تشمله من األيديولوجية ،والمعايير المهنية والتوجه السياسي للوسيلة،

وتأثير المصادر الخارجية ،مثل السلطات وجماعة المصالح (شرف ،4112،ص.)23

 .2فئة الحلول التي طرحتها دول قطر وتناولتها صحف الدراسة لقضية االنقسام الفلسطيني:
تستهدف هذه الدراسة التعرف على الحلول التي اقترحتها دولة قطر وتناولتها صحف الدراسة بالمعالجة

في قضية االنقسام الفلسطيني والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم ()2
يوضح نسب وتك اررات الحلول التي جاءت في صحف الدراسة

وضعتحلول 

صحيفة الحياة
فئة حلول 
التكرار النسبة%
14.61
32
مساعداتإنسانية 
12.33
27
اعمار 
17.81
39
تشكيلحكومة 
17.35
38
انتخابات 
4.57
10
أخرى 
6.39
14
إقامةمشاريع 
4.11
9
تشكيللجان 
4.57
تفعيلمنظمةالتحرير  10
2.74
6
فتحمعابر 
1.82
4
االفراجعنمعتقلين 
0.91
2
تشغيلورواتب 
12.79
28
بدونحلول 
(*)
%100 219
المجموع

صحيفة القدس
التكرار النسبة%
21.81
41
18.09
34
13.30
25
9.57
18
6.90
13
5.86
11
3.19
6
3.19
6
0.53
1
4.26
8
0
0
13.30
25
% 100 188

صحيفة فلسطين
التكرار النسبة%
20.13
63
18.53
58
6.39
20
4.47
14
15.02
47
9.26
29
2.56
8
1.92
6
2.56
8
0.64
2
3.83
12
14.69
46
%100 313

االتجاه العام
التكرار النسبة%
18.89 136
16.52 119
11.67
84
9.72
70
9.72
70
7.5
54
3.19
23
3.06
22
2.08
15
1.95
14
1.95
14
13.75
99
% 100 720

أوالً :االتجاه العام:

باالطالع على بيانات الجدول السابق ،والمتضمن للحلول والجهود التي تمثل خطاب قطر تجاه

االنقسام الفلسطيني في صحف الدراسة ونالحظ أن المساعدات اإلنسانية التي تقدمها قطر حازت على

المرتبة األولى بنسبة ( ،)%08.89فيما حصلت فئة اإلعمار على المرتبة الثانية بنسبة ( ،)%01.24تبعها
فئة بدون حلول في المرتبة الثالثة بنسبة ( ،)%03.72فيما جاءت فئة تشكيل حكومة فلسطينية في المرتبة

الرابعة بنسبة ( ،)%00.17وفي المرتبة الخامسة تساوت فئة اجراء انتخابات مع فئة أخرى بنسبة

( ،)%9.72وفي المرتبة السادسة فئة إقامة مشاريع في قطاع غزة بنسبة ( ،)%7.2وفي المرتبة السابعة،

(*)

 مجموعتكراراتالحلولاليساويعددالموضوعات،ألنالموضوعالواحديمكنأنيحتويعلىأكثرمنحل.

1.2

فئة تشكيل لجان للمصالحة بنسبة ( )%3.09وحصلت فئة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفتح معابر
قطاع غزة واالفراج عن المعتقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشغيل الموظفين على تك اررات قليلة.

ثانياً :على مستوى كل صحيفة على انفراد:

أ .صحيفة القدس :حصلت فئة المساعدات اإلنسانية على أعلى درجة بنسبة ( ،)%40.80تبعها فئة
االعمار في المرتبة الثانية بنسبة ( ،)%08.19وتساوت فئة تشكيل حكومة مع بدون حلول بنسبة
( ،)%03.31تبعها فئة انتخابات فلسطينية بنسبة ( ،)%9.27ثم فئة أخرى بنسبة ( ،)%1.91وفي
المرتبة السادسة فئة إقامة مشاريع في غزة بنسبة ( ،)%2.81وحصلت فئة اإلفراج عن معتقلين سياسيين

لدى حكومتي الضفة وغزة على نسبة ( ،)%2.41وتساوت فئة تفعيل منظمة التحرير مع تشكيل لجان
بنسبة (.)%3.09

ب.صحيفة الحياة الجديدة :حصلت فئة تشكيل حكومة على المرتبة األولى بنسبة ( ،)%07.80تبعها فئة
انتخابات بنسبة ( ،)%07.32وجاءت فئة مساعدات إنسانية في المرتبة الثالثة بنسبة (،)%02.10
وحصلت فئة بدون حلول على المرتبة الرابعة بنسبة ( ،)%04.79ثم جاءت فئة اعمار بنسبة

( ،)%04.33في حين حصلت فئة إقامة مشاريع على المرتبة السادسة بنسبة ( ،)%1.39ثم فئة تفعيل
منظمة التحرير بنسبة ( ،)%4.57وفي المرتبة الثامنة جاءت فئة تشكيل لجان بنسبة (.)%2.00

ج .صحيفة فلسطين :حظيت فئة المساعدات اإلنسانية على المرتبة األولى بتكرار ( )13بنسبة
( ،)%41.03ثم جاءت فئة اعمار غزة في المرتبة الثانية بنسبة ( ،)%08.23وحصلت فئة أخرى على
نسبة ( )%02.14تبعها فئة بدون حلول بنسبة ( ،)%02.19في حين حصلت فئة إقامة المشاريع على

المرتبة الرابعة بنسبة ( ،)9.41تلتها فئة تشكيل حكومة بنسبة ( ،)%1.39وفي المرتبة السادسة فئة

انتخابات بنسبة ( ،)%2.27وحصلت فئة تشغيل ورواتب على المرتبة السابعة بنسبة ( ،)%3.83فيما
تساوت فئة فتح معابر مع تشكيل لجان بنسبة ( ،)%4.21لكل منها وجاءت فئات تفعيل منظمة التحرير

واالفراج عن معتقلين في المقام األخير.
تفسير النتائج:
يالحظ تصدر صحيفة الحياة لفئات تشكيل الحكومة واالنتخابات ،وتفعيل منظمة التحرير وهو نابع من
إرادة حركة فتح والسلطة من استعادة السلطة من خالل االنتخابات فقد أكد منتجو الخطاب في الصحيفة على
ضرورة تحديد موعد لالنتخابات التشريعية والمجلس الوطني فنشرت إص ارر الرئيس عباس في اجتماعه مع

أمير قطر "على ضرورة اجراء انتخابات بشكل سريع وازاله أي عقبات تؤخها"(صحيفة الحياة،4104/4/1،ص)0

بينما تناولت صحيفة فلسطين أليات االنتخابات فذكرت "تنفيذ ما تم االتفاق عليه في القاهرة لبدء عمل لجنة

االنتخابات المركزية في الضفة والقطاع والقدس...اللجنة القيادية للمنظمة ستقر مشروع قانون اجراء

االنتخابات وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل" (صحيفة فلسطين،4104/4/7،ص ،)4واعتبرت الصحيفة حصر
السلطة الحديث عن المصالحة باالنتخابات رغبة بالعودة للمجلس المركزي والتمسك بالمنظمة دون إعادة
1.3

ترتيب ونشرت تصريح للرئيس عباس عن صحيفة "المصري اليوم" قال" إذا رفضت حماس االنتخابات
ستكون لنا ق اررات ،ونعود للمجلس المركزي"(صحيفة فلسطين،4102/2/40،ص ،)1أما صحيفة القدس فذكرت

االنتخابات كمصلحة وطنية تعزز المصالحة.

أما تفعيل منظمة التحرير فقد تناولتها صحف الدراسة كأحد ملفات المصالحة ،واختلفت في دورها

وآلية عملها فطرحت صحيفة الحياة منظمة التحرير كمرجعية سياسية وحامية للمشروع الوطني ،فذكر

البرغوثي أن حماس تحاول "االستيالء على المنظمة ،لتعديل المشروع الوطني التي تقوده" (البرغوثي،4103،
ص )42في حين تحدثت صحيفة فلسطين عن التزامات المنظمة أمام المجتمع وقانونها األساسي وطالبت
بتجديد مؤسساتها "فقال مشعل في خطاب عن المنظمة تناولته الصحيفة "منظمة التحرير التي نريد ان يعاد

بناؤها على أسس المقاومة وأسس واضحة وصحيحة"(التركماني،4104/04/90،ص ،)01ورأت صحيفة

القدس ضرورة تفعيل المنظمة إلنهاء ازمة الثقة بين أطراف المصالحة ويبقى الجميع في منظومة واحدة.

ويالحظ سيطرة فئات االعمار والمساعدات اإلنسانية واقامة المشاريع على تك اررات صحيفتي القدس

وفلسطين ،وهي نتيجة طبيعية لصحيفة فلسطين التي تعايش فصول الحصار على قطاع غزة ،وتحاول

مالحقة تطوراته كمساهمة في التخفيف عن المواطنين في قطاع غزة من جهة ومن جهة أخرى نظ ار لوقوع
أحداث االعمار واقامة المشاريع القطرية في قطاع غزة في فترة الدراسة ،وأيضا اهتمام الصحيفتين بالقضايا
التي تهم المجتمع الفلسطيني ،ويشير الجدول إلى أن صحيفة القدس عالجت الفعاليات بنسب متوسطة تلبي

حاجات المجتمع للمساعدات اإلنسانية من جهة والحاجة لالنتخابات وتشكيل حكومة من جهة أخرى

تحدث منتجو الخطاب عن أهمية تشكيل الحكومة إال انهم اختلفوا في طرح القضايا الفرعية المتصلة

بها ففي صحيفة الحياة ركز منتجو الخطاب على الشخصيات التي ستشكل الحكومة فقالت "هناك توافق
وطني على تولي الرئيس مهام رئيس الحكومة " (صحيفة الحياة ،4104/4/1،ص )0وذكرت "الرئيس عباس
من سيقود المرحلة ..وال يقودنا لمزيد من األزمات كما قادت حماس"(صحيفة الحياة ،4102/2/1،ص،)1

بينما تحدث المنتجون في صحيفة فلسطين عن المهام المنوطة بالحكومة؛ كاحتواء الموظفين وحل المشاكل

المترتبة على أحداث يونيو 4117م فتناولت الصحيفة عنوان "فتح المعابر وتحسين االقتصاد .أبرز مطالب
المواطنين من الحكومة"(عاشور ،4102،ص )09ونقل الصحفي أبو نقيرة رأي المواطنين عن مهام الحكومة

"نأمل أن تساهم هذه الخطوة في تهيئة األجواء إلجراء انتخابات .واعادة اإلعمار ورفع المعانة والحصار عن
غزة "(أبو نقيرة ،4102،ص ،)8أما صحيفة القدس ،فتناولت القضية في إطار خبري "البدء بمشاورات تشكيل

الحكومة وتخويل الرئيس تحديد موعد انتخابات" (صحيفة القدس ،4102/2/42،ص.)0
 .1فئة منشأ المعلومات التي جاءت في صحف الدراسة حول قضية االنقسام في الخطاب القطري.
تستهدف الدراسة في هذا الجزء التعرف على أهم المصادر التي اعتمدت عليها صحف الدراسة في
تناول الخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام ،باعتبارها منبعا للمعلومة األصلية قبل أن تتناولها الصحف،

1.4

والتي تستقيها من مصدرها اإلعالمي ،وتبرز أهمية معرفة نتائج هذه الفئة في كونها تعطي مؤش ار على نوعية
المصادر األولية ،ومدى أثر ذلك على مصداقية الخبر أو اتجاهه ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ()2
يوضح نسب وتك اررات فئة منشأ المعلومات التي جاءت في صحف الدراسة
فئة منشأ المعلومات
متعددة 
غيرمعلنة
حكومةغزة 
حكومةرامهللا 
حكوميةقطرية 
حركةحماس 
حركةفتح 
مصادرإسرائيلية 
أميريةقطرية 
أهليةقطرية 
المجموع 

صحيفة الحياة
التكرار النسبة%

صحيفة القدس
التكرار النسبة%

صحيفة فلسطين
التكرار النسبة%

االتجاه العام
التكرار النسبة%

18.33
25.83
2.5
20
2.5
1.67
15.83
6.67
4.17
2.5
% 100

21.87
25
7.81
9.38
11.72
4.69
6.25
8.59
3.91
0.78
% 100

23.96
8.76
24.42
6.45
12.90
11.06
1.84
1.85
5.53
3.23
% 100

21.94
17.63
14.19
10.75
9.89
6.88
6.67
4.95
4.73
2.37
% 100

22
31
3
24
3
2
19
8
5
3
120

28
32
10
12
15
6
8
11
5
1
128

52
19
53
14
28
24
4
4
12
7
217

102
82
66
50
46
32
31
23
22
11
465

أوالً :االتجاه العام:

يتضح من الجدول ان صحف الدراسة اعتمدت في المرتبة األولى على مصادر متعددة للمعلومات

بتكرار بنسبة ( ،)%40.92في حين لم تبين الصحف المصادر التي اعتمدت عليها في موضوعاتها الدراسة

بنسبة ( ،)%07.13لفئة المصادر غير المعلنة من حيث االستخدام عند تناول موضوعات الدراسة ،وحلت
فئة حكومة غزة في المنزلة الثالثة بتكرار بنسبة ( ،)%02.09بفارق ليس بالكبير عن حكومة رام اهلل التي

تبعتها بنسبة ( ،)%01.72وجاءت فئة مصادرة الحكومة القطرية في المنزلة السادسة بنسبة(،)%9.89

تبعها في حركتي حماس وفتح بنسبة تقريبا متساوية ( ،)%1.88لحماس و( ،)%1.17فتح ،أما المصادر

اإلسرائيلية فقد جاءت في المرتبة التاسعة بنسبة ( ،)%2.92تبعها االعتماد على المصادر القطرية.
ثانياً :على مستوى كل صحيفة على انفراد:

أ .صحيفة القدس :يتبين في الجدول السابق أن الصحيفة لم تبين مصادرها التي اعتمدت عليها في ربع
موضوعاتها التي تناولت قضية الدراسة وحصلت المصادر غير المعلنة على أعلى نسبة من حيث

االستخدام عند تناول موضوعات خطاب قطر تجاه االنقسام بنسبة ( ،)%42بينما حلت في المرتبة

الثانية فئة متعد بنسبة ( ،)%40.87يليها في المرتبة الثالثة بفارق كبير حكومة قطر بنسبة

( ،)%00.74وتم االعتماد على حكومة رام اهلل كمصدر للصحيفة بنسبة ( ،)%9.38بينما جاءت
المصادر اإلسرائيلية في المرتبة الخامسة بنسبة ( ،)%8.29استخداما للمعلومات ،تبعها حكومة غزة

بنسبة ( ،)%2.19ثم المصادر القطرية الرسمية واألهلية بنسبة قليلة.

ب.صحيفة الحياة الجديدة :تشابهت مع القدس في عدم إظهار مصادرها فقد تصدرت مصادر المعلومات
غير المعلنة في صحيفة الحياة بنسبة ( ،)%42.83ويشير الجدول أن حكومة رام اهلل كانت في المرتبة
الثانية استخداما في تناول الحياة لموضوع الدراسة فحصلت على نسبة ( ،)%41تبعها بفارق بسيط
1.5

المصادر المتعددة وحركة فتح على التوالي بنسبة ( )%02.83- %09.33لكل منهما .وجاء االعتماد
على المصادر اإلسرائيلية في المرتبة الخامسة بنسبة ( )%1.17استخدامهاً ،في حين حازت المصادر

االميرية القطرية على نسبة ( ،)%2.07وحلت بشكل متساوي كل من "حكومة غزة" و"حكومة قطر"
و"أهلية قطرية" ( )%4.2لكل منها ،وأخير فئة حركة حماس.

ج .صحيفة فلسطين :يتبين من الجدول السابق أن صحيفة فلسطين اعتمدت على نحو كبير على حكومة
غزة ومن يعبر عنها من ناطقين ومسئولين كمصادر لتناول موضوعاتها ،حيث حصلت على النسبة

األكبر من بين المصادر األولية األخرى بنسبة ( ،)%42.24تبعها في المرتبة الثانية بنسبة مقاربة لها

فئة متعددة ( ،)%34.91واعتمدت على المصادر الحكومية لقطر بنسبة ( ،)%04.91في حين كان في
المرتبة الرابعة حركة حماس ( )%00.11استخداما في تناول الصحيفة ،واعتمدت الصحيفة بنسبة

( )%8.71على مصادر غير معلنة ،أما حكومة رام اهلل فحلت في المرتبة السادسة في تناول الصحيفة
بنسبة ( ،)%1.22يليها في المرتبة السابعة المصادر االميرية القطرية بنسبة ( )%2.23جاء اعتماد

الصحيفة على حركة فتح واسرائيل ضعيف جداً.

تفسير النتائج:

يبرز الجدول انحياز صحف الحياة وفلسطين العتمادها في معلوماتها على مصار تنسجم مع سياستها

التحريرية ودون النظر إلى رواية اآلخر ،بينما حاولت صحيفة القدس االتجاه نحو اإليجابية من خالل
االعتماد على مصادر متنوعة بين حركتي فتح وحماس بنسب متشابهة من جهة ،وتناول موضوعات متعددة

المصدر أو مجهولة المصدر من جهة أخرى.

فقد اعتمدت صحيفة فلسطين على حكومة غزة وحركة حماس في أخبارها "الرشق :عباس ومشعل اتفقا

على تكريس أجواء المصالحة" (صحيفة فلسطين،4102/2/7،ص" )4رزقة :زيارة هنية للدوحة سيكون لها

أكثر من مردود" (المصري.أ،4104،ص )4في حين جاءت حكومة رام اهلل وحركة فتح من أقل المصادر في
صحيفة فلسطين؛ على عكس صحيفة الحياة التي اعتمدت على هاتين الفئتين كمصادر رسمية أولية "األحمد

من غزة :أن االنقسام على وشك االنتهاء" (صحيفة الحياة،4102/2/43،ص" ،)0أعلن مسؤول في فتح عن

لقاء عباس ومشعل في الدوحة الستكمال مناقشة المصالحة" (صحيفة الحياة ،4104/4/2 ،ص )0وكانت
أقل صحف الدراسة اعتمادا على حكومة غزة وحركة حماس.

تتفق هذه الدراسة مع ما توصلت اليه الباحثة منال جراد بعدم وجود فصل بين الخطاب اإلعالمي

والخطاب الحزبي (جراد ،4103،ص )011على اعتبار أن كل صحيفة تعتمد على مصدرها الرسمي استنادا

على انتمائها الحزبي.

كما يشير الجدول إلى حصول فئة المصادر غير المعلنة على مركز متقدم من استخدامات صحف

الدراسة خاصة في صحيفتي الحياة والقدس ولعل سبب ذلك قلة االعتماد على المصادر الذاتية كما يوضح

الجدول رقم ( ،)8باإلضافة لقلة اعتماد صحيفة الحياة على المصادرة المرتبطة بحركة حماس أو المصادر
القطرية التي تمثل جميعها ما نسبته ( ،)%00كما يوضح جدول رقم ( )7واستخدام الصحيفة للمقاالت بنسبة
1.6

( ،)%41كما يوضح جدول رقم ( )9في تناول موضوعات الدراسة وعادة ما يعبر المقال عن انتماءات
الكاتب الحزبية بحيث يستند اليها في تأويل وتفسير الواقع دون ذكر مصادر ،واعتمدت صحيفة القدس على
تقارير تحليلية تحمل رؤى تتماهى مع سياسة الصحيفة وتنشره بدون مصدر؛ بغرض عدم ابراز موقفها منه.

يضاف إلى ذلك أن حالة التنافس في سوق الصحافة الفلسطينية عادة ما يدفع بعض الصحف إلى

التسابق في نشر األخبار بسرعة على أنها سبق صحفي بعيداً عن إجراءات التثبت واالعتماد في ذلك على

مصطلح "مصادر مجهولة" أو "مطلعة" أو "رفضت الكشف عن اسمها" ،ويرى الباحث أن كثرة استخدام هذه
الفئة في صحف الدراسة يقدح في مصداقية أخبارها المتعلقة بموضوعات الدراسة.

 .7فئة المصادر الصحفية التي اعتمدت عليها صحف الدراسة في تغطية موضوعات الدراسة.
تهتم الدراسة في هذا الجزء بتحديد المصادر الصحفية التي اعتمدت عليها صحف الدراسة في نقل
المادة الصحفية المنشورة على صفحاتها ،وتبرز أهمية هذه الفئة ألن المادة الصحفية تتأثر بشكل كبير

بالمصدر اإلعالمي الذي انتجها أو نقلها لآلخرين ،كما تعطي دالالت عدة أهمها درجة مصداقية الخبر.
جدول رقم ()41
يوضح نسب وتك اررات المصادر الصحفية في صحف الدراسة
فئة مصدر المعلومات

وكاالتأنباء 
كتابومصاحفون 
مندوب 
بدون 
مراسل 
متعددالمصادر 
المجموع 
أوالً :االتجاه العام:

صحيفة الحياة

صحيفة القدس

التكرار
56
33

النسبة%
46.67
27.5
10

11

7
7

5.83
5.83

16
26

5
120

4.17
% 100

5
128

12

التكرار
52
18

النسبة%
40.63
14.06
8.59
12.5
20.31
3.91
% 100

االتجاه العام
صحيفة فلسطين
التكرار النسبة %التكرار النسبة%
38.06
177 31.80
69
20
93
19.35
42
17.42
81
26.73
58
29
16
3
217

13.37
7.37
1.38
% 100

52
49
13
465

11.18
10.54
2.80
% 100

احتلت فئة وكاالت األنباء المرتبة األولى بنسبة ( ،)%38.11وفي المرتبة الثانية كتاب ومصاحفون

بنسبة ( ،)%41تبعه فئة مندوب بنسبة ( ،)%07.24وفي المرتبة الرابعة بدون مصدر بنسبة (،)%00.08

وفي المرتبة الخامسة فئة المراسل بنسبة ( ،)%01.22وفي المرتبة السادسة متعدد المصادر بنسبة

(.)%4.81

ثانياً :على مستوى كل صحيفة على انفراد:

أ .صحيفة القدس :من خالل دراسة الجدول تبين أن الصحيفة اهتمت اهتماماً كبي اًر بفئة وكاالت االنباء
في تغطية الموضوعات المتعلقة بقضية الدراسة ،في المرتبة األولى بنسبة ( ،)%21.13وجاء في
المرتبة الثانية بفارق كبير فئة مراسل بنسبة( ،)%41.30فيما جاء في المرتبة الثالثة فئة كتاب
ومصاحفون بنسبة ( ،)%02.11وفي المرتبة الرابعة فئة بدون بنسبة ( ،)%04.2وفي المرتبة الخامسة

فئة مندوب بنسبة ( ،)%8.29واخي ار فئة متعدد المصادر بنسبة (.)%3.90

1.7

ب.صحيفة الحياة الجديدة :من خالل الجدول يالحظ الباحث أن صحف القدس والحياة اتفقت مع في
االعتماد بدرجة كبيرة في تغطية موضوعات الدراسة على وكاالت االنباء بنسبة ( ،)%21.17من
المجموع اإلجمالي للمصادر المختلفة للمعلومات ،ثم جاء في المرتبة الثانية فئة كتاب ومصاحفون بنسبة

( ،)%47.2وجاء في المرتبة الثالثة فئة مندوب بنسبة ( ،)%01فيما تساوت في المرتبة الرابعة فئة
مراسل مع فئة بدون مصدر بنسبة ( ،)%2.83واخي ار فئة متعدد المصادر بنسبة (.)%2.07

ج .صحيفة فلسطين :تُشير نتائج الجدول أن الصحيفة اتفقت مع باقي صحف الدراسة في اعتمادها على
وكاالت االنباء بدرجة أكبر من بقية المصادر اإلعالمية األخرى في تناول موضوعات الدراسة في
المرتبة األولى بنسبة ( ،)%30.81يليها فئة مندوب بنسبة ( ،)%41.73ثم كتاب ومصاحفون في
المرتبة الثالثة بنسبة( ،)%09.32وجاءت فئة المصادر غير المبينة في رابعة بنسبة ( ،)%03.37وفي

المرتبة الخامسة اعتمدت الصحيفة على المراسل بنسبة ( ،)%7.37وأخي ار فئة متعدد بنسبة (.)%0.38

تفسير النتائج:

يالحظ أن صحف الدراسة اعتمدت بدرجة كبيرة جدا بالنسبة للمصادر األخرى على وكاالت األنباء في

تناولها لموضوعات الدراسة وهذا يعبر عن حجم اشتراك الصحف الكبيرة في وكاالت األنباء العالمية والعربية

والتي تقدم خدمات إخبارية ،ولعل سبب ذلك يرجع إلى سيطرة وكاالت األنباء الدولية على  %81من حركة
األنباء في العالم"(أبو زيد ،0993 ،ص ،)41وتعكس هذه النسبة الكبيرة اعتماد الصحف الفلسطينية على
مصادر غير رئيسية في تناولها لموضوعات الدراسة ،واعتمادها على مصادر تعبر عن سياسات تحمل

اجندات خارجية على اعتبار أن وكاالت األنباء احدى وسائل االعالم الدولي ووسيلة من وسائل السياسة

الخارجية للدول الكبرى (العويني ،0991،ص ،)01وجاءت هذه النتيجة مقاربة لما توصل إليه الباحث

عاطف الرفوع الذي أكد اعتماد الصحف العربية على وكاالت االنباء بشكل كبير (الرفوع،4119،

ص ،)278وهو ما يؤكده الكاتب صابات أن الصحافة العربية تعتمد على المصادر الخارجية أكثر من
اعتمادها على مراسليها ومندوبيها في حين تسعى الدول الغربية إلى أن تخصص مراسلين ومندوبين لتحصل

على المعلومات من مصادرها الرئيسة (صابات ،0984 ،ص.)002

تشير النتائج إلى اعتماد صحف الدراسة على موضوعات بدون مصدر ما يدلل على ضعف أدائها إذ

يقلل عدم ذكر مصدر المعلومات من أهميتها وقيمتها الصحفية ،خاصة في ظل عدم اعتماد الصحف
بالدرجة الكافية على المراسلين والمندوبين ،وزيادة االعتماد على مصادر مجهولة وأخرى خارجية.

كما يبين الجدول اعتماد صحف الدراسة على الكتاب والمصاحفين كمصادر للمعلومات في المرتبة

الثانية بدرجة أيضا كبيرة بالنسبة لباقي المصادر ،وهي نسبة طبيعية في ظل سعي الصحف الفلسطينية لنشر
وجهة نظرها من خالل كتاب ومصاحفين يعكسون رؤيتها الصحفية ،حيث إن المقاالت في مجملها تعبر عن

مرجعيات سياسية خاصة؛ وهو ما يبرر استخدام صحيفة القدس للمقاالت في المرتبة الثالثة؛ نظ ار لغياب هذه

االعتبارات ،ومن جهة أخرى يسجل للصحف الفلسطينية زيادة اهتمامها بالمقاالت فهي تبرز مدى اهتمام

الكتاب بموضوعات الدراسة.

1.1

 ثانياً :السمات العامة لفئات شكل صحف الدراسة لمعالجة خطاب قطر تجاه االنقسام:
 .4األشكال الصحفية في صحف الدراسة:

تعرض الدراسة في هذا الجزء أهم األنواع واألشكال الصحفية التي استخدمتها صحف الدراسة خالل
تناولها موضوعات خطاب قطر تجاه االنقسام وتهدف الدراسة من خالل نتائج هذه الفئة لمعرفة مدى

استخدام صحف الدراسة للفنون الصحفية واعتمادها على فن معين على نحو أكبر من غيره ،والدالالت
والمؤشرات التي يعطيها ذلك ،ويمكن التعرف على توزيع الفنون الصحفية لموضوعات حماس في صحف

الدراسة من خالل الجدول التالي:

جدول رقم ()44
يوضح نسب وتك اررات األشكال الصحفية في صحف الدراسة
فئة الفن الصحفي
خبر 
تقرير 
مقال 
أخرى 
كاريكاتير 
حديث 
صورةخبرية 
تحقيق 
المجموع 

صحيفة الحياة
التكرار النسبة%

صحيفة القدس
التكرار النسبة%

صحيفة فلسطين
التكرار النسبة%

االتجاه العام
التكرار النسبة%

52.5
22.5
20
0.83
0.83
3.34
0
0
% 100

44.53
21.09
14.06
7.03
6.26
3.90
2.34
0.79
% 100

44.70
31.80
12.91
5.07
2.76
1.38
1.38
0
% 100

46.67
26.45
15.05
4.52
3.22
2.58
1.29
0.22
% 100

63
27
24
1
1
4
0
0
120

57
27
18
9
8
5
3
1
128

97
69
28
11
6
3
3
0
217

217
123
70
21
15
12
6
1
465

أوالً :االتجاه العام:

باالطالع على الجدول السابق يتضح أن صحف الدراسة أولت الخبر اهتماماً واضحاً ،فقد حصل

على المرتبة األولى بنسبة ( )%21.17من إجمالي المساحة الكلية ألشكال المادة الصحفية المستخدمة في
صحف الدراسة ،وتاله في المرتبة الثانية التقرير بنسبة ( ،)%41.22وجاء في المرتبة الثالثة المقال بنسبة

( ،)%02.12وفي المرتبة الرابعة فئة اخرى بنسبة ( ،)%2.24تبعها الكاريكاتير بنسبة ( ،)%3.44بينما
حصل الحديث الصحفي على نسبة (.)%4.28

ثانياً :على مستوى كل صحيفة على انفراد:

أ .صحيفة القدس :من خالل الدراسة تبين أن القدس ،أولت اهتماما كبي اًر جداً لألخبار الصحفية بنسبة
( ،)%22.23وجاء في المرتبة الثانية التقرير بنسبة ( ،)%40.19واستخدم المقال بنسبة (،)02.11
تبعه في المرتبة رابعة فئة أخرى بنسبة ( ،)%7.13يليه مباشرة في المرتبة الخامسة فن الكاريكاتير بنسبة

( ،)%1.41ثم الحديث بنسبة( ،)%3.91وفئة الصورة الخبرية بنسبة ( ،)%4.32فيما انفردت القدس
في المرتبة األخيرة بالتحقيق الصحفي والذي لم توليه باقي الصحف أي اهتمام بنسبة (.)%1.79

ب.صحيفة الحياة الجديدة :يالحظ من خالل الجدول السابق أن صحيفة الحياة ايضا أولت اهتمامها للخبر؛
في المرتبة األولى بنسبة ( ،)%24.2وكان الفارق كبير مع التقرير في المرتبة الثانية ونسبهه ()%44.2

من االهتمام ،فيما حصل المقال على المرتبة الثالثة بنسبة ( ،)%41في حين استخدمت الصحيفة فن
1.9

الكاريكاتير وفنون أخرى بنسبة قليلة جدا ( ،)%1.83باإلضافة لغياب فن التحقيق الصحفي والصورة
الخبرية عن االستخدام لمعالجة موضوع الدراسة.

ج .صحيفة فلسطين :اتفقت الصحيفة مع باقي صحف الدراسة في حصول الخبر على االستخدام األكثر في
تناولها لموضوعات الدراسة بنسبة ( ،)%22.71وجاء في المرتبة الثانية التقرير بنسبة ( )%30.81أما
المقال فقد حصل على المرتبة الثالثة بنسبة ( ،)04.90وحضر فن الكاريكاتير بنسبة (،)%4.71

وتساوى استخدام الصحيفة للحديث والصورة الخبرية بنسبة ( )%0.38لكل منهما ،وغاب فن التحقيق في
تناول الصحيفة لموضوعات الدراسة.

تفسير النتائج:

يالحظ من الجدول تصدر الخبر في المقام األول في كافة صحف الدراسة ،وهو مؤشر على متابعة

الصحف لألحداث وقت حدوثها فقط ،ودليل على تناول الصحف لألخبار السريعة؛ لمالحقة األحداث

المتتابعة في الساحة الفلسطينية ،ولعل ذلك يقلل من أهمية بعض قضايا الدراسة؛ نظ اًر ألهمية باقي الفنون
الصحفية في إبراز الحقائق ومعالجة الموضوعات بجوانبها اإلنسانية واالجتماعية المختلفة ،ما يفرض على

الصحف التوجه نحو التوازن في استخدام باقي الفنون الصحفية في معالجة موضوع الدراسة.

ويعزو الباحث قلة اهتمام صحف الدراسة بباقي الفنون الصحفية لضعف اإلمكانيات البشرية أو قلة

الخبرة لدى القائم باالتصال في هذه الصحف ولعل ذلك يرجع لقلة اعتمادها بالدرجة الكافية على مراسليها
ومندوبيها كمصدر للمعلومات وهو ما يوضحه الجدول رقم ( )8وقد يكون منع صحف الحياة والقدس من

النشر في غزة ،ومنع فلسطين من النشر في الضفة الغربية عطل عمل المراسلين ،أو أضعف إمكاناتهم في

استخدام باقي الفنون ،والسيما األحاديث والتحقيقات الصحفية التي تتطلب جهود كبيرة إلعدادها ،باإلضافة
إلى اهتمام الصحف الفلسطينية باألوضاع الداخلية المتعلقة بسوق العمل والبطالة والزراعة والصحة
واالستيطان كل ذلك أسهم في انخفاض نسبة التحقيقات الصحفية المتعلقة بموضوعات الدراسة ،وهو ما يبرر

استخدام صحف الدراسة للخبر في أكثر من نصف الموضوعات ،وتتقارب هذه النتيجة مع ما توصلت إليه
دراسة الباحث في قضية القدس رامي العجلة والتي أكدت اعتماد صحف الدراسة على الخبر الصحفي بدرجة

خلال في توازن استخدام األشكال الصحفية (العجلة ،4102،ص.)038
كبيرة وهو ما اعتبره الباحث ً

ويشير استخدام صحف الدراسة لفن التقرير الصحفي في المقام الثاني؛ نظ اًر ألهميته في جمع أحداث

هامة تحتوي على كثير من التفاصيل التي ال يتسع لها الخبر ،فيما استخدمت الصحف فن المقال في المرتبة
الثالثة بنسبة قليلة إلى حد ما بالنسبة للخبر ،إال أن ذلك يرجع إلى حاجة صحف الدراسة لمساحات تعبر عن

رأيها وسياستها في موضوعات الدراسة ،من خالل كتاب ومصاحفون تتناسب أفكارهم مع سياستها التحريرية.

 .5موقع قضية الخطاب القطري تجاه االنقسام على صفحات صحف الدراسة:

تهدف الدراسة التعرف على موقع الصفحة التي احتلتها المادة الصحفية المختصة بقضية الدراسة

بهدف معرفة مدى اهتمام صحف الدراسة بهذه القضايا ،حيث تبرز أهمية ذلك في التعرف إلى توجه

11.

الصحيفة نحو إبراز موضوعات بعينها واهمالها ألخرى وتعطي مؤش اًر عاماً على اهتمام كل صحيفة على
حده في تناول موضوعات الدراسة ،والجدول يوضح التالي ذلك:
جدول رقم ()45
يبين نسب وتك اررات موقع قضية الدراسة على صفحات صحف الدراسة

فئة موقع الموضوع
صفحاتداخلية 
الصفحةاألولى 
الصفحةاألخيرة
المجموع 
أوالً :االتجاه العام:

صحيفة الحياة

صحيفة القدس

صحيفة فلسطين

االتجاه العام

التكرار النسبة %التكرار النسبة %التكرار النسبة %التكرار النسبة%
80
31
9
120

66.67
25.83
7.5
% 100

96
30
2
128

75
23.43
1.57
% 100

151
53
13
217

96.59
24.42
5.99
% 100

327
114
24
465

70.32
24.52
5.16
% 100

من خالل الجدول رقم ( )8والذي يوضح موقع المادة الصحفية المتعلقة بقضية الخطاب القطري تجاه

االنقسام الفلسطيني في صحف الدراسة؛ يتضح أن صحف الدراسة أولت اهتماماً بموقع المادة في الصفحات

الداخلية ،حيث حصلت على المرتبة األولى بنسبة ( ،)%71.34في حين احتلت الصفحة األولى المرتبة
الثانية بفارق كبير جداً بنسبة ( ،)%42.24فيما احتلت المرتبة الثالثة الصفحات األخيرة ،والتي جاءت ايضاً
بفارق كبير وحصلت على نسبة (.)%2.01

ثانياً :على مستوى كل صحيفة على انفراد:

أ .صحيفة القدس :أولت القدس موقع قضايا الدراسة على الصفحات الداخلية اهتماماً بالغاً حيث احتلت

المرتبة األولى بنسبة ( ،)%72فيما احتلت الصفحات األولى المرتبة الثانية بفارق كبير بنسبة

( ،)%43.23أما الصفحات األخيرة فقد استخدمت أيضا بفارق كبير بنسبة (.)%0.27

ب.صحيفة الحياة الجديدة :عرضت صحيفة الحياة ما نسبته ( )%11.17من موضوعات الدراسة في
صفحاتها الداخلية أيضاً حيت تكرر فيها ( )81من موضوعات الدراسة بينما استخدمت الصفحة األولى
بنسبة ( )%24.23في المقام الثاني في حين جاءت الصفحة األخيرة في المرتبة الثالثة بنسبة (.)%7.2

ج .صحيفة فلسطين :يوض ح الجدول أن صحيفة فلسطين أيضا اهتمت بنشر موضوعاتها وبفارق كبير على
الصفحات الداخلية حيث حصلت على نسبة ( )91.29وهي أكبر قيمة بالمقارنة مع باقي صحف

الدراسة وجاءت في المرتبة الثانية وبفارق كبير جداً الصفحة األولى بنسبة ( )%42.24بينما حصلت
الصفحة األخيرة على درجة متدنية جداً بنسبة (.)%2.99

تفسير النتائج:

إن ارتفاع نسبة استخدام الصفحات الداخلية في صحف الدراسة هو أمر طبيعي ومنطقي؛ نظ اًر لزيادة

عدد الصفحات الداخلية مقارنة مع صفحة أولى أو أخيرة ،فهي واحدة فقط باإلضافة الرتفاع نسبة استخدام
صحف الدراسة لفن التقرير الصحفي ( )%41.22كما يوضح الجدول رقم ( ،)9والذي عادة ما يكون في

الصفحات الداخلية ،كما أن صحف الدراسة غالباً ما تستخدم الصفحة األولى في األخبار المستعجلة خاصة
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أن الساحة الفلسطينية مليئة باألحداث الجسيمة والمتالحقة والمتعلقة باالحتالل والقدس واالستيطان والحصار
إلبرازها في حين تستخدم الصفحة األخيرة غالبا للكاريكاتير والقضايا الخفيفة.

 .3العناصر التيبوغرافية المتعلقة باإلطارات ،واألرضيات ،والصور ،واأل لوان في صحف الدراسة:
يهدف هذا الجزء من الدراسة التعرف على العناصر التيبوغرافية التي تستخدمها الصحف في إبراز
قضايا الدراسة على اعتبار أن العناصر التيبوغرافية تؤدي وظيفة إب ارزية للموضوعات ،والمادة الصحفية،
وتكمن أهميتها في معرفة مدى استخدام صحف الدراسة لهذه العناصر في موضوع الدراسة؛ للوقوف على

درجة االهتمام ونوعية الموضوعات واتجاهها ،والجدول اآلتي يوضح ذلك:
جدول رقم()43

يوضح نسب وتك اررات العناصر التيبوغرافية في صحف الدراسة
فئة العناصر التيبوغرافية
الصور 

خبرية 
شخصية 
أخرى 
ارضيات 
إطارات 
ألوان 
أخرى 
(*)
المجموع

صحيفة الحياة
التكرار النسبة%

صحيفة القدس
التكرار النسبة%

صحيفة فلسطين
التكرار النسبة%

19.44
2.77
2.77
33.33
33.33
5.55
2.77
% 100

9.21
2.63
7.89
36.84
19.74
19.08
4.61
% 100

23.14
17.25
5.10
23.53
19.22
9.80
1.96
% 100

21
3
3
36
36
6
3
108

14
4
12
56
30
29
7
152

59
44
13
60
49
25
5
255

االتجاه العام
التكرار النسبة%
94
51
28
152
115
60
15
515

18.25
9.90
5.44
29.51
22.33
11.65
2.91
% 100

أوالً :االتجاه العام:

تُظهر نتائج الجدول السابق أن صحف الدراسة كان لها االهتمام األكبر باستخدام فئة األرضيات فقد
جاءت في المرتبة األولى بنسبة( ،)%49.20وحصلت فئة اإلطارات على المرتبة الثانية بنسبة (،)%44.33

وجاءت فئة الصور الخبرية بنسبة ( ،)%08.42فيما جاءت األلوان في المرتبة الرابعة بنسبة (،)%00.12
في حين استخدمت الصور الشخصية بنسبة ( ،)%9.91تبعها استخدام الصور األخرى بنسبة (.)%2.22

ثانياً :على مستوى كل صحيفة على انفراد:

أ .صحيفة القدس :يتضح من خالل الجدول السابق أن صحيفة القدس أولت اهتماما واضحاً لفئة
االرضيات بنسبة ( ،)%31.82وجاءت اإلطارات في المرتبة الثانية بنسبة ( ،)%09.72تبعها األلوان
بنسبة ( )%09.18بينما اهتمت الصحيفة بالصورة الخبرية في المرتبة الثالثة بنسبة ( ،)%9.40في حين
جاء في المرتبة الرابعة صور أخرى بنسبة ( ،)%7.89يليها في المرتبة الخامسة فئة عناصر ابراز أخرى

بنسبة ( ،)%2.10وجاءت الصور الشخصية أخي ار بنسبة (.)%4.13

ب .صحيفة الحياة :دلل الجدول أن الصحيفة أولت فئتي أرضيات واإلطارات اهتماما كبي اًر بنسبة
( ،)%33.33فيما جاءت في المرتبة الثانية الصور الخبرية بنسبة ( ،)%09.22واستخدمت األلوان
بنسبة ( ،)%2.22وتساوت فئة صور شخصية مع أخرى بنسبة ( ،)%4.77وهي نسبة ضعيفة جداً.

(*)

 مجموعالعناصرالتيبوغرافيةاليساويعددالموضوعات،ألنالموضوعالواحديمكنأنيحتويعلىأكثرمنعنصرتيبوغرافي .
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ج .صحيفة فلسطين :يوضح الجدول اهتمام الصحيفة أيضا باستخدام االرضيات في المرتبة األولى كعنصر
ابراز لموضوعات الدراسة بنسبة ( )%34.23وجاءت في المرتبة الثانية وبفارق قليل جداً الصورة الخبرية

بنسبة ( )%43.02بينما حصلت اإلطارات على نسبة ( )%09.44يليها الصورة الشخصية بنسبة

( ،)%07.42ثم األلوان بنسبة ( ،)%9.81تبعها فئة صور أخرى بنسبة (.)%2.01

تفسير النتائج:

إ ن تقارب النتائج بين صحف الدراسة في استخدام العناصر التيبوغرافية األرضيات واإلطارات ،تنسجم

مع أبجديات عمل المخرج الصحفي القائم على توزيع عناصر اإلبراز حسب أهمية المواضيع ومواقعها.

يعزو الباحث ارتفاع نسبة استخدام صحف الدراسة للصورة اإلخبارية في موضوعات الدراسة إلى ما

توفره وكاالت األنباء العالمية من صور إخبارية ألهم األحداث بشكل لحظي ،عدا عن اعتماد صحف الدراسة
على وكاالت األنباء بشكل كبير كمصدر للمعلومات وهو ما كشفه الجدول رقم (.)8

إن ارتفاع استخدام صحف فلسطين والحياة للصور الشخصية في موضوعات تناولت االنقسام وخطاب

قطر يعود الرتفاع استخدامها في المقال الصحفي الذي غالباً ما تضع صورة للكاتب على رأس المقال
كسياسة ثابتة في معظم المقاالت ،باإلضافة لنشر صور للقيادات والشخصيات الفلسطينية التي تعبر عن

سياسة كل صحيفة على اعتبار أن شخصيات حركتي فتح وحماس تعبر عن قطبي االنقسام.

يرى الباحث أن صحف الدراسة تتجه نحو اإليجابية في استخدام عناصر اإلبراز لموضوعات الدراسة،

وهي نتائج منطقية في ظل استخدام هذه الصحف للعنوان الممتد بدرجة أكبر من باقي العناوين ،باإلضافة

لموقع موضوعات الدراسة بنسبة ( )%71.34في الصفحات الداخلية والتي في مجملها غير ملونة ما يبرر
عدم استخدام األلوان بدرجة كبيرة.

 .1العناصر التيبوغرافية المتعلقة بالعناوين بأنواعها:
يعرض هذا الجزء أنواع العناوين المستخدمة في موضوعات الدراسة في صحف الدراسة ،وتبرز أهمية
معرفة ذلك لما تعطيه العناوين من مؤشر بدرجة االهتمام واالبراز لموضوعات معينة واهمالها أخرى حسب

كل صحيفة على حده ،ويمكن التعرف على استخدام صحف الدراسة للعناوين وفق الجدول اآلتي:
جدول رقم ()41

يوضح نسب وتك اررات العناوين في صحف الدراسة

فئة العناوين
عمود 
عريض 
اشاري 
بدونعنوان 
مانشيت 
المجموع 

صحيفة الحياة

صحيفة القدس

صحيفة فلسطين

التكرار النسبة %التكرار النسبة %التكرار النسبة%
17
15
6
1
2
120

14.16
12.50
5
0.83
1.67
% 100

33
4
15
8
1
128

25.78
3.13
11.71
6.25
0.78
% 100

113

60
49
13
6
5
217

27.64
22.58
5.99
2.76
2.30
% 100

االتجاه العام
التكرار
005
68
34
00
8
465

النسبة%
23.56
14.62
7.32
3.24
1.72
% 100

أوالً :االتجاه العام:

يالحظ من خالل استعراض الجدول أن هناك تفاوت في نسبة العناصر التيبوغرافية الخاصة بالعناوين

المستخدمة في صحف الدراسة ،فقد تركز االهتمام على العنوان الممتد وهيمن على نصف عناوين

الموضوعات المستخدمة بنسبة ( ،)%29.21فيما جاء في المرتبة الثانية العنوان العمودي بنسبة
( ،)%23.56تبعه العنوان العريض بنسبة ( ،)%02.14وجاء في المرتبة الرابعة العنوان االشاري بنسبة
( )%7.34تبعه فئة بدون عنوان بنسبة ( )%3.42وحصل المانشيت على المرتبة األخيرة كأقل العناوين
استخداما بنسبة (.)%0.74

ثانياً :على مستوى كل صحيفة:

تبين من خالل الجدول السابق أن جميع صحف الدراسة أولت اهتماماً واضحاً في استخدام العنوان

الممتد المرتبة األولى وتفوقت صحيفة الحياة بأعلى النسب فقد بلغت ( )%65.83في حين استخدمته
صحيفة القدس بنسبة ( ،)%24.32تبعها صحيفة فلسطين بنسبة (.)%38.71

كما أظهرت النتائج أن العنوان العمودي جاء في المرتبة الثانية من حيث االستخدام في صحف

الدراسة فقد استخدمته صحيفة فلسطين بنسبة ( )%47.12تبعها صحيفة القدس بنسبة ( ،)%42.78أما
صحيفة الحياة فقد استخدمته بنسبة (.)%02.01

في المركز الثالث استخدمت صحيفة القدس العنوان اإلشاري بنسبة ( ،)%00.70بينما استخدمت

صحيفتي الحياة وفلسطين العنوان العريض بنسبة ( )%44.28في فلسطين ،ونسبة ( )%04.21في صحيفة

الحياة؛ بينما استخدمت صحيفة القدس العنوان العريض في المركز الرابع بنسبة ( )%3.03في حين أن

صحيفتي الحياة وفلسطين استخدمت في هذا المركز العنوان االشاري بنسبة ( )%2في الحياة؛ و()%2.99

في فلسطين ،في حين تفوقت صحيفة القدس بنسبة ( )%1.42في استخدام الكاريكاتير وهو ما توضحه

فئات بدون عنوان ،تبعها فلسطين بنسبة ( ،)%4.71ثم الحياة (.)%1.83

وتشير النتائج أن عنون المانشيت لم يتلق سوى قد ار قليالً من االهتمام فقد تشابهت جميع الصحف في

استخدامه أخي ار من بين العناوين فاستخدمته صحيفة فلسطين ( )2مرات بنسبة ( .)%4.31أما صحيفة

الحياة استخدمته مرتين بنسبة ( .)%0.17بينما استخدمته صحيفة القدس مرة واحدة بنسبة (.)%1.78
تفسير النتائج:

كشفت النتائج أن صحف الدراسة لم تكن متوازنة في استخدم العناوين وهو ما يؤكده الجدول رقم ()04

الذي يوضح تركيزها على استخدام العنوان الممتد في أكثر من نصف عناوين الموضوعات المستخدمة،
لمعالجتها للخطاب السياسي القطري نحو االنقسام الفلسطيني ،ويرى الباحث ضرورة اهتمام الصحف بشكل

أكبر باستخدام العنوان الرئيسي (المانشيت) الذي لم يتجاوز نسبة ( )%4في صحف الحياة والقدس والعنوان

العريض في تغطية بعض األحداث المهمة في موضوع الدراسة ،وال سيما إعالن الدوحة واتفاق الشاطئ

وزيارة أمير قطر لقطاع غزة ،باعتبارها موضوعات مهمة في سبيل المصالحة الوطنية ونظ اًر ألهمية هذا
النوع من العناوين في جذب انتباه القارئ ألنهما بمثابة الفتة تدعو القارئ لقراءة الموضوعات.
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ويظهر الجدول استخدام صحيفة فلسطين لعنوان المانشيت بنسبة أكبر من بقية الصحف ،ما يدلل
على توجه الصحيفة اإليجابي في تناول موضوعات الدراسة ،ورغبة القائم باالتصال بإبرازها ولفت األنظار

لها؛ وذلك يعود لسياسة الصحيفة في تعاطيها مع جهود دولة قطر وحاجتها للتخلص من تداعيات االنقسام.

إن ظهور  02حالة في جدول النتائج لموضوعات ال يوجد لها عنوان؛ يعود الستخدام صحف الدراسة

لفن الكاريكاتير في موضوعات خطاب قطر تجاه االنقسام.

 .2مساحة المادة الصحفية المتعلقة بالخطاب القطري تجاه االنقسام في صحف الدراسة:
تستهدف هذه الجزئية من الدراسة التعرف على مساحة الموضوعات المتعلقة بقضية الخطاب القطري

تجاه االنقسام الفلسطيني من إجمالي مساحة عينة الدراسة لكل صحيفة ومن ثم عينة الدراسة للصحف الثالثة

(القدس – الحياة -فلسطين) وتهدف هذه الدراسة للتعرف على مدى اهتمام الصحف وتوجهاتها والتي تظهر
من خالل المساحة التي تفرزها كل صحيفة لموضوعات الدراسة ،الجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ()42
يوضح مساحة ونسب موضوعات الخطاب القطري تجاه االنقسام في صحف الدراسة
فئة المساحة
مساحةالموضوعات

صحيفة الحياة صحيفة القدس صحيفة فلسطين

المساحةالكليةللعينةسم/ع
نسبةمساحةالموضوعاتمنمساحةالعينة%

االتجاه العام

4922

4696

9132

18750

832000

757120

327600

1916720

26.25

25.04

48.15

0.97

أوالً :االتجاه العام:

نالحظ أن مساحة المعالجة الصحفية لقضية الخطاب القطري تجاه االنقسام الفلسطيني في صحف

الدراسة بلغت ( )18750بنسبة ( )%0.97وذلك من المساحة الكلية لمجموع مساحة كافة صحف العينة
وعددها ( )092عدداً .حيث حصل الباحث على هذه األرقام في االتجاه العام كما يلي:

 -مساحة الموضوعات في الصحفية الواحدة = مساحة الموضوع سم × عد األعمدة.

 المساحة الكلية للعينة سم/ع= طول العمود × عدد األعمدة × عدد الصفحات × عدد العينة نسبة مساحة الموضوعات من مساحة العينة= %مساحةالمادة×055
مجموعمساحةصحفالدراسة

 055×01105
 1916720

=

ثانياً :على مستوى كل صحيفة على انفراد:

أ .صحيفة القدس :بلغت مساحة التغطية لمواضيع الدراسة في صحيفة القدس ( )2191بنسبة
نحو( )%42.12وحصل الباحث على النتيجة من خالل المعادلة التالية:
مساحةالمادة×055
مجموعمساحةصحفالدراسة

 055×6454
 01105

=
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ب.صحيفة الحياة الجديدة :بلغت مساحة التغطية لمواضيع الدراسة في صحيفة الحياة ( )2944بنسبة نحو
( )%41.42وحصل الباحث على النتيجة من خالل المعادلة التالية:
مساحةالمادة×055
مجموعمساحةصحفالدراسة

 055×6500
 01105

=

ج .صحيفة فلسطين :بلغت مساحة التغطية لمواضيع الدراسة في صحيفة الحياة ( )9043بنسبة نحو
( )%28.71وحصل الباحث على النتيجة من خالل المعادلة التالية:
مساحةالمادة×055
مجموعمساحةصحفالدراسة

 055×5080
 01105

=

تفسير النتائج:

كشفت الدراسة أن نسبة مساحة المادة المتعلقة بالخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام في صحف
الدراسة قليلة جدا فقد بلغت ( ،)08721بنسبة ( )%1.97من مساحة عينة صحف الدراسة كاملة ،مقسمة
بمساحة ( ،)2944ونسبة ( )%41.42في الحياة ،ومساحة( ،)2191ونسبة ( )%42.12في القدس

ومساحة ( )9034ونسبة ( )%28.71في فلسطين ،وهي نسبة قليلة إذا ما قورنت مع ما افردته الصحف
للقضايا األخرى وتوضح دراسة عن واقع اإلعالنات في الصحف الفلسطينية أنها أفردت ما نسبته ()%02.2

لإلعالنات (عابد ،4103،ص )270وهذه النسبة مؤشر خطير لتعاطي الصحف الفلسطينية مع الجهود
القطرية نحو قضية وطنية ،كاالنقسام الذي يعتبر من أهم القضايا على الساحة الفلسطينية ،وكان األجدر
بتلك الصحف أن تخصص لها مساحة أكبر ،تتناسب مع حجم القضية وأهميتها ،نظ ار الرتدادات هذه القضية
وانعكاساتها على القضية الفلسطينية برمتها في إعاقة التحرك السياسي نحو التحرير.
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المبحث الثاني
مناقشة نتائج الدراسة والمقترحات
تستهدف الدراسة في هذا المبحث مناقشة نتائج الدراسة التحليلية بشقيها تحليل المضمون ،وتحليل
الخطاب ،التي تم تطبيقها على الموضوعات المتعلقة بخطاب قطر السياسي تجاه االنقسام الفلسطيني في

صحف القدس ،والحياة الجديدة ،وفلسطين ،خالل المدة الزمنية للدراسة الممتدة ن  0فبراير  4104وحتى 4
يونيو4102م .ويشتمل هذا المبحث على مطلبين:
المطلب األول :نتائج الدراسة التحليلية.-المطلب الثاني :المقترحات.

المطلب األول :نتائج الدراسة التحليلية:
يقدم الباحث في ختام دراسته مجموعة من أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ،على النحو التالي:
.0

يتضح من خالل الدراسة أن دولة قطر اهتمت بشكل كبير في القضية الفلسطينية ،وبالداخل منها
جهودا حثيثة إلتمام المصالحة من جهة ،وتقديم مساعدات لقطاع غزة من
قضية االنقسام حيث بذلت
ً

جهة أخرى ،وتشير الفعاليات التي قامت بها قطر بهذا الدور ،حيث رصدت صحيفة الحياة من هذه
الفعاليات في المقام األول التصريحات السياسية بينما أولت القدس وفلسطين االهتمام للزيارات

.4
.3

.2

التضامنية.

اهتمت صحف الدراسة مجتمعة بقضية المصالحة المجتمعية في المقام األول تبعها قضية حصار

قطاع غزة ،وقضية المساعدات على التوالي.

ركزت صحيفة الحياة اهتمامها على عالقات قطر مع منظمة التحرير الفلسطينية ،في حين أهملت

عالقات قطر مع حركة فتح ،ولم تتناول كافة صحف الدراسة عالقة قطر مع الفصائل الفلسطينية
االخرى في قضايا الدراسة.

ركزت صحيفتا فلسطين والقدس اهتمامهما على قضية الحصار على قطاع غزة باإلضافة الهتمامها
بتناول عالقات قطر مع حركة حماس وحكومة غزة.

.2

أبرزت صحيفة فلسطين اهتماما أكبر في القضايا الخاصة بقطاع غزة مثل الحصار والمساعدات

.1

اهتمت الصحف برصد الجهود القطرية تجاه االنقسام وتداعياته ،فأولت تغطية لكافة أنواع الدعم الذي

.7

أدت زيارة أمير دولة قطر لقطاع غزة إلى زيادة نسبة الصورة السلبية في تناول صحف الحياة والقدس

والعدوان حيث حققت هذه القضايا نسب أكبر في صحيفة فلسطين عن باقي صحف الدراسة.
تقدمه قطر لقطاع غزة المحاصر سواء الدعم السياسي أو المالي أو اقامة المشاريع.

لجهود قطر ،في حين زادت نسبة الصورة اإليجابية في صحيفة فلسطين.
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.8
.9

ساهمت فئات العدوان الصهيوني والحصار على قطاع غزة واإلعمار والمشاريع على تشكيل الجزء
األكبر من الصورة االيجابية لدولة قطر في صحف الدراسة.

حرصت صحيفة فلسطين على رسم صورة إيجابية ألمير قطر وشخصيات حماس ،بينما صحيفة

الحياة أولت اهتماماً أكبر بإظهار الصورة اإليجابية للرئيس محمود عباس وحركة فتح ثم أمير قطر،
في حين حاولت القدس التوازن مع بعض الميل لشخصيات السلطة على حساب شخصيات حماس.

 .01اجتمعت صحف الدراسة على رسم صورة سلبية لكل من أمريكا واسرائيل ،باإلضافة لدور متجاهل
لألمم المتحدة ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ،ومجلس التعاون الخليجي في قضية الدراسة.

 .00أبرزت الدراسة الدور العربي واإلقليمي المتعاطي مع القضية البحثية ،على اعتبار أن القضية
الفلسطينية قضية مركزية تهم المجتمع العربي.

 .04تناولت صحيفة الحياة القضايا البحثية بصورة سلبية أكثر منها إيجابية ،في حين تغلبت الحيادية على
صحيفة القدس في تناول الموضوعات ،بينما أولتها صحيفة فلسطين بدرجة عالية من االهتمام الصورة
اإليجابية في التعامل مع الخطاب القطري تجاه االنقسام.

 .03قدمت قطر حلوال مختلفة لقضية االنقسام الفلسطيني ،تبلورت في اتفاقيات ومبادرات ،وتضمنت تشكيل
حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجان انتخابات ومصالحة ،كذلك الدعوة لالنتخابات الفلسطينية وتقديم

المشاريع المختلفة لقطاع غزة ،كذلك دعم القطاع بالمال وطرح مبادرات سياسية ومالية ألعمار قطاع
غزة وفتح المعبر ومبادرات إلنهاء ملف المعتقلين السياسيين وتفعيل منظمة التحرير.

 .02اهتمت صحيفة الحياة بالحلول التي طرحتها دولة قطر ،واختصت منها الحلول الخاصة باالنقسام مثل
االنتخابات واالعتقال السياسي وتفعيل المنظمة ،بينما اهتمت صحيفة فلسطين بالحلول المتعلقة بفك

الحصار والمساعدات والمشاريع واالعمار وفتح المعابر ،بينما اهتمت صحيفة القدس باإلعمار
والمساعدات وتشكيل حكومة فلسطينية.

 .02أظهرت الدراسة أن فن المقال الصحفي برز كأحد أكثر الفنون الصحفية التي أسهمت في تشكيل

الصورة السلبية عن خطاب قطر في صحف القدس والحياة ،أما في صحيفة فلسطين فقد شكل الصورة

اإليجابية.

 .01اعتمدت صحف الدراسة على مصادر تلبي انتماءاتها الفصائلية بين حكومتي غزة ورام اهلل من جهة
ومن جهة أخرى حركتي فتح وحماس ،حيث استندت الحياة للمصادر من السلطة وحركة فتح بينما

استندت فلسطين لمصادر من حكومة غزة وحركة حماس ،واعتمدت صحيفة القدس على مصادر

مجهولة أو إسرائيلية في وضع صورة سلبية عن خطاب قطر تجاه االنقسام.

 .17اعتمدت صحف الدراسة على وكاالت االنباء لجمع معلوماتها ما يشكك في مصداقيتها نتيجة لخدمة
وكاالت االنباء لمعايير سياسية خارجية.

 .08اتفقت صحف الدراسة على حصول فن الخبر الصحفي على النسبة األكبر من حيث االستخدام في
تناولهما لموضوعات الخطاب القطري تجاه االنقسام.
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 .19اتفقت صحف الدراسة الثالث على استخدام الصفحة الداخلية في نشر معظم موضوعات الخطاب
القطري تجاه االنقسام ،وايضاً في استخدام الصفحة األولى بشكل محدود ،وفي موضوعات هامة.

 .2.اتفقت صحف الدراسة الثالث على استخدام العنوان الممتد في تناول معظم موضوعات الدراسة مع
استخدام قليل جدا للمانشيت.

 .21اتفقت صحف الدراسة على عرض أكثر من نصف موضوعات الدراسة بدون صور ،بينما برز في
الجزء اآلخر االستخدام األكثر للصورة اإلخبارية.

 .22أظهرت النتائج أن صحيفة فلسطين كانت أكثر صحف الدراسة استخداماً للعناصر التيبوغرافية بهدف
االبراز في تناولها لموضوعات الدراسة ،بينما صحيفة الحياة أقل صحف الدراسة استخداماً للعناصر

التيبوغرافية.

 .23كشفت الدراسة أن نسبة مساحة المادة المتعلقة بالخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام في صحف
الدراسة قليلة جدا.
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المطلب الثاني :مقترحات الدراسة
تقدم الدراسة في هذا المطلب مجموعة من التوصيات التي تم التوصل إليها في ضوء النتائج التي

توصلت إليها الدراسة التحليلية لخطاب قطر السياسي تجاه االنقسام الفلسطيني.

 .0يوصي الباحث صحف الدراسة بالحرص على التعاطي مع القضايا الوطنية ،وال سيما قضية االنقسام
الفلسطيني ،بشكل أعمق ،نظ ار لما له من تداعيات سلبية كثيرة على القضية الفلسطينية برمتها وأثره

السلبي البالغ على القضايا األساسية كالقدس والالجئين واألسرى  ...الخ.

 .4توحيد الخطاب في الصحافة الفلسطينية؛ لتحقيق المصالحة وانهاء حالة االنقسام باعتبارها ضرورة
مجتمعية ووطنية.

 .3تحث الدراسة الصحف الفلسطينية على ضرورة االهتمام بمختلف الجهود الخاصة بالمصالحة الفلسطينية.
 .2يوصي الباحث الصحف الفلسطينية بااللتزام بالمعايير المهنية واالجتماعية ومراعاة المصلحة الوطنية
وتجنب التركيز على قضايا دون أخرى ،في سبيل خدمة توجهات أيديولوجية تجافي المعايير والضوابط

الصحفية.

 .2ضرورة التركيز على كافة الفاعلين في قضية االنقسام واعطائهم أدو ار حقيقية تتناسب مع جهودهم تجاه
قضية االنقسام وتعزيز األدوار اإليجابية دون النظر في توجهاتهم الحزبية أو عالقاتهم األيديولوجية من
خالل النقد البناء مراعاة للمصلحة الوطنية.

 .1ضرورة توضيح الصحف الفلسطينية للدور الفاعل السلبي الذي تقوم به إسرائيل ومن خلفها أمريكا ،وشرح
أدوارها الضاغطة على المتضامن الخارجي ،والتي تهدد القضية الفلسطينية.

 .7يوصي الباحث بتقليل نسبة االعتماد على وكاالت األنباء ،واالعتماد قدر المستطاع على المراسلين
والمندوبين.

 .8ضرورة ذكر المصادر الصحفية ،والتقليل من الموضوعات ذات المصادر المجهولة؛ ألن ذلك يقلل من
أهمية الموضوعات ،ويوحي بعدم مصداقية الصحيفة.

 .9توصي الدراسة الصحف الفلسطينية بضرورة تفعيل قضية الدراسة ،من خالل النشر في الصفحات األولى
واألخيرة بشكل أكبر؛ لما لهذه الصفحات من أهمية عند القارئ.

 .01دعوة للصحف الفلسطينية لزيادة االهتمام باستخدام األشكال الصحفية المختلفة ،دون التركيز على الخبر
في تغطية القضايا والموضوعات الخاصة باالنقسام وجهود الفاعلين.

 .00االهتمام بفن التحقيق الصحفي حيث لوحظ عدم وجوده في صحف الدراسة ،مع ما له من أهمية في
توضيح الحقائق باألدلة والبراهين ،وعرض كافة وجهات النظر ،ووضع تصورات مستقبلية وطرح حلول

وبدائل.

 .04االهتمام بفن الكاريكاتير للتعبير عن القضايا الوطنية مع ما له من أهمية في التعبير عن القضايا
الوطنية بصورة يقبلها الجمهور ويتعاطى معها.
12.

 .03التنويع في استخدام العناصر التيبوغرافية ،وخاصة األلوان واألرضيات واإلطارات ،لما لها من تأثير
على القارئ ،واضفاء أهمية على المادة الصحفية.

 .02ضرورة االهتمام أكثر بالصورة الخبرية الصحفية التي تشكل أحد أهم ركائز المادة الصحفية ،وكذلك
محاولة زيادة عدد الصفحات الملونة في صحف الدراسة.

 .02ضرورة زيادة المساحة المخصصة للقضايا الوطنية في صحف الدراسة والتركيز على قضية االنقسام
والجهود العربية إلنهائه ،وخاصة في صحيفة الحياة والقدس نظ ار لكبر مساحتها وزيادة عدد صفحاتها.

121

املصادر واملراجع
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مصادر ومراجع الدراسة
أوالً :المراجع العربية:
أ .الكتب العربية:
 .0األشعل ،عبد اهلل .)4101( .مخاطر الشقاق بين فتح وحماس على القضية الفلسطينية .ط .0مكتبة
جزيرة الورد .القاهرة

 .4الحروب ،خالد .)0991( .حماس الفكر والممارسة السياسية .ط .0مؤسسة لدراسات الفلسطينية .بيروت.

 .3الحمد ،جواد .وآخرون .)0999( .دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس .ط.4
مركز عنقاوي ،مركز دراسات الشرق األوسط .عمان.

 .2الحمداني ،طارق .)4104( .قطر من النشوء إلى قيام الدولة الحديثة .دار الورق للنشر .بغداد .العراق

 .2الحوراني ،فيصل .)0981( .الفكر السياسي الفلسطيني  :0972-0912دراسات للمواثيق الفلسطينية
لمنظمة التحرير الفلسطينية .ط .0مركز ابحاث منظمة التحرير الفلسطينية.

 .1الحصري ،ربى .وآخرون .)0993( .الصحافة الفلسطينية بين الحاضر والمستقبل .ط .0المؤسسة
الفلسطينية لدراسة الديمقراطية .رام اهلل.

 .7الدلو ،جواد .)0991( .الصحافة المتخصصة في الوطن العربي .ط .0دار البشير .غزة.

 .8الدليمي ،حميد جاعد .)0998( .التخطيط اإلعالمي المفاهيم واإلطار العام .ط .0دار الشروق
للنشر والتوزيع .األردن.

 .9الرفوع ،عاطف .)4112( .اإلعالم اإلسرائيلي ومحددات الصراع .ط .0دار الفارس للنشر والتوزيع .عمان

 .01الرمضاني ،مازن .)0990( .السياسة الخارجية .د ار الحكمة .بغداد.

 .00الشلق ،احمد زكريا .)0999( .فصول من تاريخ قطر السياسي .ط .0مطابع الدوحة الحديثة .الدوحة.

 .04الشمري ،طارق الشيخان .)4117( .الجزيرة :قناة ام حزب ام دولة دور قناة الجزيرة اإلعالمي
والشعبي والسياسي في العالم العربي واالسالمي والغربي .دار الكتاب الحديث .القاهرة.

 .03الشيخ خليل ،نهاد .)4118( .مبادرات المصالحة الفلسطينية منذ أحداث يونيو 4117م وحتى يونيو
4118م .المعهد الفلسطيني لالستشارات وحل النزاعات .بيت الحكمة .غزة.

 .02العبد ،عاطف .عزمي ،زكي .)0993( .األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العام.
ط .0دار الفكر العربي .القاهرة

 .02العمور ،ثابت .)4119( .مستقبل المقاومة االسالمي في فلسطين حركة حماس نموذجاً .ط.0
مركز االعالم العربي .الجيزة .مصر.

 .01الكيالي ،ماجد.)4119( .

الصراع على السياسات والسلطة في الساحة الفلسطينية المقدمات

والتداعيات وما العمل؟ ط .0مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية .االمارات.
123

 .07المسحال ،سعيد .)0992( .ضياع أمة .ط .0مؤسسة الرافد للنشر والتوزيع .القاهرة.
 .08المكتب اإلعالمي لحركة المقاومة االسالمية "حماس".)4117( .
في قطاع غزة ،اضط ار اًر ال اختيا ار .غزة .فلسطين.

الكتاب األبيض-عملية الحسم

 .09النواتي ،مهيب سليمان .)4114( .حماس من الداخل ،ط .0دار الشروق للنشر والتوزيع .غزة .فلسطين.

 .41أبو الرب ،محمد .)4101( .الجزيرة وقطر خطابات السياسة وسياسات الخطاب .دار أبو غوش
للنشر .القدس .فلسطين

 .40أبو زيد ،فاروق .)0982( .فن الخبر الصحفي .ط .4عالم الكتب .القاهرة.

 .44أبو زيد ،فاروق .)0991( .فن الكتابة الصحفية .ط .2عالم الكتب .القاهرة.
 .43أبو زيد ،فاروق .)0993( .الصحافة المتخصصة .ط .4عالم الكتب .القاهرة.

 .42أبو مطر ،محمد .)4104( .اسهامات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في انهاء حالة االنقسام
وتحقيق المصالحة الوطنية  .4101-4117بدون طبعة .المركز العربي لألبحاث والدراسات .الدوحة.

 .42أدهم ،محمود .)0982( .التحقيق النموذجي وصحافة الغد .ط ،0دار الثقافة للطباعة .القاهرة.

 .41بلقزيز ،عبد اإلله .)4111( .أزمة المشروع الوطني الفلسطيني من "فتح" إلى "حماس" .ط .0مركز
دراسات الوحدة العربية .بيروت.

 .47حسين ،سمير .)4111( .بحوث اإلعالم األسس والمبادئ .ط .4عالم الكتب .القاهرة.
 .48صابات ،خليل .)0984( .وسائل االتصال :نشأتها وتطورها .ط .4مكتبة األنجلو المصرية .القاهرة.

 .49سعد ،وائل .)4111( .حصار الشعب الفلسطيني ومحاوالت إسقاط حكومة حماس .ط 0.مركز
الزيتونة للدراسات واالستشارات .تحرير محسن صالح .توزيع الدار العربية لعلوم .بيروت.

 .31سالمة ،جميل.)4100( .
الحكمة .غزة.

اليات عملية إلنجاز الوفاق والمصالحة الوطنية .بدون طبعة .بيت

 .30صالح ،محسن .)4104( .القضية الفلسطينية خلفياتها وتطورها حتى سنة .4110بدون طبعة.
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات .بيروت .لبنان

 .34صالح ،محسن .)4103( .أزمة المشروع الوطني الفلسطيني واآلفاق المحتملة .ط .0مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات .بيروت.

 .33صايغ ،يزيد .)4114( .الكفاح المسلح والبحث عن الدولة :الحركة الوطنية الفلسطينية-0929 .
 .0993مؤسسة الدراسات الفلسطينية .بيروت

 .32عبد الحميد ،محمد .)0983( .تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم .ط .0دار الشرق .جدة.

 .32عبد العزيز ،بركات .)4104( .مناهج البحث اإلعالمي األصول النظرية ومهارات التطبيق .ط.0
دار الكتاب الحديث .القاهرة

 .31علم الدين ،محمود .عبد المجيد ،ليلى .)4111( .فن التحرير الصحفي :المفاهيم ،المتطلبات،
األشكال .ط .0دار الحكيم للدراسات والنشر واالعالن .القاهرة.
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 .37عيتاني ،مريم )4118( .صراع الصالحيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة الفلسطينية -4111
 .4117ط .0مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات .تحرير :محسن صالح .بيروت.

 .38غنيم ،أحمد .وآخرون .)4111( .دخول حركة حماس إلى م.ت.ف .اآلفاق والتحديات ،في النظام
السياسي الفلسطيني ،مرحلة متحولة .ط .0مركز البراق للبحوث والثقافية .رام اهلل .فلسطين

 .39فريدريك ،روالند .وليتهولد ،أرنلد .)4117( .المدخل إلى اصالح القطاع األمني في فلسطين .بدون
طبعة .مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة .ترجمة ياسمين نور الدين .رام اهلل.

 .21فيصل ،نعمان .)4104( .االنقسام الفلسطيني في عهد االنتداب البريطاني وفي ظل السلطة الوطنية
الفلسطينية .ط .0دار الكتب والوثائق القومية .القاهرة.

 .20محسن ،تيسير .)4117( .أزمة النظام السياسي الفلسطيني بعد االنتخابات التشريعية الثانية .4111
مؤسسة الدراسات الفلسطينية .رام اهلل.

 .24مقلد ،اسماعيل صبري .)0987( .العالقات السياسية الدولية-دراسة في االصول والنظريات .ط.2
ذات السالسل للنشر .الكويت.

 .23مهنا ،محمد نصر .)4110( .قطر التاريخ السياسي الحديث .موسوعة التاريخ والحضارة الخليجية
( .)2المكتب الجامعي الحديث .اإلسكندرية.

 .22ميثاق حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" .)0988( .المواد(.)3-03-47
 .22هالل ،جميل .)0998( .النظام السياسي بعد أوسلو .دراسة تحليلية نقدية .ط .0مواطن-المؤسسة
الفلسطينية لدراسة الديمقراطية .رام اهلل.

 .21يوسف ،أحمد.)4101( .

تجربة حماس السياسية مربعات الرؤية والحسابات .أوراق سياسية

فلسطينية ( .)4بيت الحكمة للدراسات واالستشارات .غزة.

 .27يوسف ،أحمد .)4103( .قطر وحماس كرم العطاء وجدل السياسة .سلسلة العالقات الدولية (.)3
بيت الحكمة للدراسات واالستشارات .غزة.

ب .الرسائل العلمية:
 .0آل ثاني ،عبد العزيز .)0992( .السياسة الخارجية القطرية خالل الفترة من ،0990-0974
أطروحة دكتوراه غير منشورة .جامعة قناة السويس.

 .4األسطل ،محمد عمران" :)4101( .القضايا العربية في الصحافة الفلسطينية :دراسة تحليلية مقارنة
على عينة من الصحف الفلسطينية " رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة القدس .فلسطين.

 .3الحساينة ،تيسير .)4103( .تأثير السياسة الخارجية القطرية على القضية الفلسطينية (-0992
 .)4104رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة االزهر .غزة.

 .2الدجني ،حسام .)4101( .فوز حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) في االنتخابات التشريعية الفلسطينية
 4111وأثره على النظام السياسي الفلسطيني .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة االزهر .غزة.
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 .2الرنتيسي ،محمود سمير .)4103( .السياسة الخارجية القطرية تجاه بلدان الربيع العربي والقضية الفلسطينية.
رسالة ماجستير غير منشورة .البرنامج المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسية للدراسات العليا وجامعة األقصى .غزة

 .1الوادية ،أحمد .)4119( .السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية .4118-4110
رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة االزهر .غزة .فلسطين.

 .7إسماعيل ،هنادي هاني )4104( .الدولة الفلسطينية نموذج بناء المؤسسات في قيام الدولة .رسالة
ماجستير غير منشورة .جامعة النجاح الوطنية ،نابلس .فلسطين.

 .8العجلة ،رامي .)4102( .الخطاب الصحفي نحو قضية القدس في الصحف العربية الدولية .رسالة
ماجستير غير منشورة .الجامعة اإلسالمية .غزة.

 .9أبو عياش ،حافظ .)4118( .دور الصحافة المحلية المطبوعات في التحول الديمقراطي في الضفة
الغربية جريدة القدس نموذجا  .4117-4112رسالة ماجستير .جامعة النجاح الوطنية .نابلس.

 .01أبو عرب ،خليل محمد.)4118( .

أثر االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية على التحول

الديمقراطي الفلسطيني .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة النجاح الوطنية .نابلس.

 .00أبو مزيد ،رجاء يونس" .)4103( .الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المصالحة الفلسطينية"
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية .غزة.

 .04آل ثاني ،خليفة بن بدر .)4100( .أثر التحوالت الدولية واإلقليمية على السياسة الخارجية القطرية
خالل الفترة من أعوام ( .)4101-4111رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان.

 .03بني فضل ،عصام" )4119( .دور االتحاد األوربي في التنمية السياسية تجاه االراضي الفلسطينية
المحتلة" رسالة ماجستير غير منشورة جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.

 .02بصيص ،الطاهر" .)4117( .الخطاب الصحفي الجزائري إزاء انتفاضة األقصى الثانية  :دراسة
تحليلية مقارنة .رسالة ماجستير غير منشورة .كلية اإلعالم بجامعة القاهرة .مصر.

 .02جراد ،منال" .)4103( .معالجة المواقع اإللكترونية اإلخبارية لحركتي فتح وحماس ألزمة االنقسام
الفلسطيني" رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة االزهر ،غزة.

 .01حسان ،سمر " )4104( .الدور التنموي التركي في األراضي الفلسطينية المحتلة في ظل حكومة
حزب العدالة والتنمية" رسالة ماجستير غير منشورة نابلس .فلسطين جامعة النجاح الوطنية.

 .07شرف ،جيالن .)4112( .أساليب تغطية القضايا في برامج الرأي المذاعـة علـى الهـواء Talk
 Showفي القنوات الفضائية العربية" .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة القاهرة .مصر.

 .08طومان ،أمل4101( .م)" .وسائل اإلعالم الفلسطيني وأثرها في االنقسام السياسي :"4119-4111
دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعات قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة األزهر ،غزة

 .09عمير ،ميسون محمد .)4104( .النخب السياسية الفلسطينية وأثرها على الوحدة الوطنية (نخبة
المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني نموذجا) .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة النجاح .نابلس.

 .41عودة ،كفاح" )4119( .احداث حزيران  4117في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني
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الفلسطيني" :استراتيجيا وتكتيكيا رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة النجاح الوطنية .نابلس.
 .40فودة ،محمد .)4111( .دور اإلعالم التربوي في تدعيم االنتماء الوطني لدى الطلبة الجامعيين في
محافظات غزة .رسالة ماجستير .جامعة األزهر .غزة.

 .44قنديل ،حاتم .)4100( .السياسة الخارجية القطرية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي في ظل حكم الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني .رسالة ماجستير غير منشورة .معهد البحوث والدراسات العربية .القاهرة.

 .43محسن ،سميح ( .)4118دور االعالم الحزبي في تأجيج الصراع الداخلي الصحافة اإللكترونية
نموذجا دراسة .مجلة تسامح عدد  ،40السنة السادسة ،حزيران4118 ،

ج .الدوريات والمجالت:
 .0التميمي ،نواف .)4104( .الدبلوماسية العامة وتكوين السمة الوطنية النظرية والتطبيق على نموذج
قطر .مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم .بيروت.

 .4الجرباوي ،علي .)4111( .فلسطين والمرحلة الجديدة .العدد  .11مجلة الدراسات الفلسطينية.
مؤسسة الدراسات الفلسطينية .بيروت.

 .3الخطيب ،غسان .)4118( .أزمة راهنة أم استنفاذ دور تاريخي .العدد  .71مجلة الدراسات
الفلسطينية .مؤسسة الدراسات الفلسطينية .بيروت.

 .2الدلو ،جواد راغب" .)4111( .الصحافة الفلسطينية تحت االحتالل اإلسرائيلي.0992 – 0917 :
العدد  .02مجلة البحوث اإلعالمية .جامعة األزهر .القاهرة.

 .2الدلو ،جواد راغب" .)4104( .انتهاكات حرية الصحافة في السلطة الوطنية الفلسطينية (-4111
 :)4101دراسة وصفية .مجلد  ،41عدد .4مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية .غزة.

 .1الرفوع ،عاطف عودة" .)4119( .الصحافة العربية والقدس" ،عدد خاص في عام القدس عاصمة
الثقافة العربية .مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية .سوريا.

 .7الشرعة ،على عواد .)4118( .أثر التغير في النظام الدولي على السياسات الخارجية للدول
العربية .4112-0991 ،مجلد .02عدد .4مجلة المنارة للبحوث والدراسات .جامعة آل البيت .األردن.

 .8الشلماني ،سعد .)0999( .السياسات الخارجية لدول الشرق األوسط .العدد  .427مجلة المستقبل
العربي .مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.

 .9العفيفي ،فتحي.)4111( .

االستقطاب االقليمي والتحوالت الجيواستراتيجية .العدد .033مجلة

المستقبل العربي .مركز دراسات الوحدة العربية .بيروت.

 .01العوض ،وليد .)4118( .خطر االنقسام على المشروع الفلسطيني .العدد .1مجلة سياسات .معهد
السياسات العامة .رام اهلل.

 .00العوينة ،عبد.)4118( .

دولة قطر "التنمية االقتصادية والعمرانية" .العدد  .22مجلة التاريخ

العربية .جمعية المؤرخين المغاربة .المغرب.
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 .04الكواري ،علي خليفة .)4100( .رؤى واستراتيجيات دول مجلس التعاون من منظور االصالح:
حالة قطر .نوفمبر .مركز دراسات الوحدة العربية .مجلة المستقبل العربي .بيروت.

 .03المصري ،هاني" .)4100( .آفاق عملية المصالحة" العدد  .88مجلة الدراسات الفلسطينية .مؤسسة
الدراسات الفلسطينية .بيروت.

 .02أبو دقة ،محمد .)4118( .التمثيل الفلسطيني بين المنظمة والسلطة واقع وتحديات .العدد  .1مجلة
سياسات .معهد السياسات العامة .رام اهلل.

 .02أبراش ،إبراهيم" .)4104( .من مصالحة إدارة االنقسام إلى المراجعة االستراتيجية" .المؤتمر الـسنوي

األول :القضية الفلسطينية مراجعة التجربة وآفاق تغيير المـسار االسـتراتيجي .ط .0البيرة :المركز الفلسطيني

ألبحاث السياسيات والدراسات االستراتيجية.

 .01أبو سيف ،عاطف.)4119( .

النظام السياسي الفلسطيني الحاجة للتغيير .العدد  .8مجلة

سياسات .معهد السياسات العامة .رام اهلل.

 .07أبو عامود ،محمد سعد .)4118( .الخليج واالندماج في االقتصاد العالمي ،قطر والبحرين أنموذج.
العدد  .070مجلة السياسة الدولية .مركز السياسات االستراتيجية باألهرام .القاهرة.

 .08أحمد ،سامي يوسف .)4100( .المواقف السياسية الفلسطينية المتباينة وأثرها على مشاريع الدولة
الفلسطينية المقترحة في إطار التسوية ( .)0993-0917مجلد  .03العدد األول .مجلة جامعة

األزهر للعلوم اإلنسانية .غزة.

 .09باكير ،علي حسين .)4101( .الصناديق السيادية الخليجية دورة الصعود والهبوط وآفاق المستقبل.
العدد  .12مجلة آراء حول الخليج .مركز الخليج لألبحاث .دبي.

 .41جبريل ،أمجد .)4101( .مساعي المصالحة الفلسطينية بعد الحرب على غزة .المجلد  .40العدد
 .84مجلة الدراسات الفلسطينية .مؤسسة الدراسات الفلسطينية .بيروت.

 .40خضير ،ماجد .)4100( .مقومات السياسة الخارجية القطرية (دراسة في السلوك السياسي) .العدد
 .29مجلة الدراسات الدولية .مركز الدراسات الدولية .بغداد.

 .42عابد ،زهير .)4103( .واقع اإلعالن في الصحف الفلسطينية .المجلد .40العدد األول .مجلة
الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية .غزة.

 .42عيسى ،طلعت" .)4100( .دور اإلعالم الجديد في إنجاح فعاليات إنهاء االنقسام الفلسطيني"
دراسة تحليلية لموقع التواصل االجتماعي "الفيسبوك" .بحث مقدم لمؤتمر اإلعالم والتحوالت

المجتمعية في الوطن العربي  42-43أكتوبر .جامعة اليرموك ،األردن.

 .44راشد ،سامح .)4118( .الخليج في البيئة اإلقليمية -التوجهات والسياسات .العدد  .070مجلة
السياسة الدولية .مركز الدراسات االستراتيجية األهرام .القاهرة.

 .43رزقة ،يوسف .)4101( .تجربة حماس في الحكم .بحث غير منشور .موقع وكالة الرأي.http://soo.gd/nQpZ .

 .42سويدان ،مأمون" .)4104( .المصالحة التائهة بين تحفظات حماس وخالفاتها الداخلية" .العدد .09
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مجلة سياسات .معهد السياسات العامة .رام اهلل.
 .42عبد اهلل ،جمال .)4102( .السياسة الخارجية القطرية إعادة توجيه أم ضبط إيقاع 40 .أكتوبر.
منشورات مركز الجزير للدراسات .قطر.

 .41عبد اهلل ،عبد الخالق .)4104( .انعكاسات الربيع العربي على دول مجلس التعاون الخليجي.
العدد  .390سلسلة دراسات المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسة .الدوحة.

 .47عبد الهادي ،مها )4111( .دراسة :النظام السياسي الفلسطيني بعد االنتخابات التشريعية الثانية
 .4111العدد .32مجلة دراسات شرق أوسطية .مركز دراسات الشرق األوسط .األردن.

 .48عبد الواحد ،اثير ناظم.)4101( .

دور السياسة الخارجية القطرية في ظل األزمات العربية

اإلقليمية .العدد  .23مجلة الدراسات الدولية .مركز الدراسات الدولية .بغداد.

 .49عبيدي ،حسني .)4103( .عرض كتاب :قطر اليوم المسارات الفريد إلمارة غنية44 .أغسطس.
منشورات مركز الجزيرة للدراسات.

 .31عدوان ،بيسان )4117( .حركة حماس بين الهوية الوطنية والخطاب العقائدي .العدد األول .مجلة
سياسات .معهد السياسات العامة .رام اهلل.

 .30عودة ،عدنان.)4112( .

النظام االنتخابي الفلسطيني وتأثيره على النظام السياسي والحزبي.

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية .رام اهلل.

 .34فكري ،مروة .)4104( .ما بعد القوة الناعمة :السياسة القطرية تجاه دول الثورات العربية .العدد
 .087مجلة السياسات الدولية األهرام .بحث غير محكم .القاهرة.

" .33ماس".)4112( .

نحو توظيف أنجع للمساعدات الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني .معهد

أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني .رام اهلل.

 .32محسن ،سميح .وآخرون.)0997( .

حرية الرأي والتعبير :التجربة الفلسطينية .مركز رام اهلل

لدراسات حقوق اإلنسان .رام اهلل .فلسطين.

 .32محسن ،ماهيناز" .)4119( .عالقة أساليب توظيف اللغة بأطر تقـديم األحـداث داخـل التقـارير
اإلخبارية :دراسة تطبيقية .العدد  .33المجلة المصرية لبحوث اإلعالم .جامعة القاهرة.

 .31مركز الجزيرة للدراسات .)4104( .المصالحة الفلسطينية :ترتيبات السلطة وسقف منظمة التحرير.
بدون طبعة ،الدوحة ،مركز الجزيرة للدراسات .قطر.

 .37مسعد ،نفين .)4114( .السياسات الخارجية العربية تجاه إيران .العدد  .479مجلة المستقبل
العربي .مركز دراسات الوحدة العربية .بيروت.

 .38مصلح ،احمد .)4117( .السيطرة العسكرية لحماس على قطاع غزة اآلثار والمخاطر .العدد .3
مجلة سياسات .معهد السياسات العامة .رام اهلل.

 .39هالل ،جميل.)4118( .

االنقسام الفلسطيني والمصير الوطني .العدد  .73مجلة الدراسات

الفلسطينية .مؤسسة الدراسات الفلسطينية .بيروت.
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د .الصحف:
 .0جريدة الصباح .)0989/0/02( .حديث صحفي لسمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة
قطر .العدد  .00123السنة ال  .21مطابع دار الصباح .تونس.

 .4صحيفة  02أكتوبر(" .)4118/3/42الجامعة العربية ترحب باتفاق فتح وحماس على اساس
المبادرة اليمنية" العدد  .02114اليمن.

 .3صحيفة األيام" .)4117/1/08( .قرار رئاسي باعتبار القوة التنفيذية ومليشيات حماس خارجة على
القانون" .العدد  .2010مطابع األيام .رام اهلل

 .2صحيفة األيام.)4104/01/42( .

"مراقبون :سياسة قطر المشجعة لإلسالميين تتجسد بزيارة

أميرها إلى غزة" العدد  .1134مطابع األيام .رام اهلل.

 .2صحيفة األيام" .)4104/01/42( .واشنطن تصف زيارة أمير قطر إلى غزة ب"المهمة االنسانية"
العدد  .1134مطابع األيام .رام اهلل.

 .1صحيفة األيام( .)4104/01/42( .العدسة) .العدد  .1134مطابع األيام .رام اهلل.
 .7صحيفة الحياة" .)4103/3/47( .اعالن الدوحة" :صندوق للقدس بمليار دوالر وقمة مصغرة
للمصالحة .العدد  .1429صحيفة الحياة الجديدة .رام اهلل

 .8صحيفة الحياة" .)4104/01/42( .غزة :تهلل للمشاريع القطرية وتجاهل لملف المصالحة .العدد
 .1199صحيفة الحياة الجديدة .رام اهلل

 .9صحيفة الحياة" .)4104/04/9( .مشعل :نحن سلطة واحدة ومرجعيتنا منظمة التحرير" العدد
 .1020صحيفة الحياة الجديدة .رام اهلل

 .01صحيفة الحياة" .)4102/2/42( .إسرائيل تقصف غزة في أول يوم مصالحة" .العدد .1130
صحيفة الحياة الجديدة .رام اهلل

 .00صحيفة الحياة" .)4102/2/43( .األحمد من غزة :نشعر بالفرح بأن لحظة الصفر قد حانت النهاء
االنقسام" .العدد  .1131صحيفة الحياة الجديدة .رام اهلل

 .04صحيفة الحياة" .)4104/4/1( .هناك توافق وطني على تولي الرئيس مهام رئيس الحكومة " .العدد
 .2821صحيفة الحياة الجديدة .رام اهلل

 .03صحيفة الحياة" .)4102/2/1( .الرئيس عباس من سيقود المرحلة ..وال يقودنا لمزيد من األزمات
كما قادت حماس" .العدد  .1123صحيفة الحياة الجديدة .رام اهلل

 .02صحيفة الحياة" .)4104/4/2( .الرئيس ومشعل يلتقيان غدا في الدوحة الستكمال مناقشة
المصالحة" .العدد  .2838صحيفة الحياة الجديدة .رام اهلل

 .02صحيفة الحياة .)4104/01/43( .أمير قطر في غزة اليوم .العدد  .1191صحيفة الحياة الجديدة .رام اهلل

 .01صحيفة الدستور .)4102/01/04( .مؤتمر اعمار غزة 2.2 :مليار دوالر مساعدات للفلسطينيين.
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العدد  .01912تصدر عن الشركة األردنية للصحافة والنشر .األردن.
 .07صحيفة الراية .)4102/04/8( .قطر تشهد ازدها ار كبيرا ..ومكانتها تعززت إقليميا ودوليا .العدد
 .0828تصدر عن مؤسسة الخليج للنشر والطباعة .قطر.

 .08صحيفة الراية .)4104/04/4( .قطر :رفع تمثيل فلسطين باألمم المتحدة انجاز تاريخي .العدد
 .0001تصدر عن مؤسسة الخليج للنشر والطباعة .قطر.

 .09صحيفة الراية .)4103/4/42( .د .الفرا :قطر ساهمت في انهاء االنقسام الفلسطيني .العدد .0410

 .41صحيفة الراية" .)4103/2/3( .قطر لم تقترح تبادل األراضي مع إسرائيل" العدد  .0481تصدر
عن مؤسسة الخليج للنشر والطباعة .قطر.

 .40صحيفة الراية .)4102/2/7( .األمير يؤكد موقف قطر الداعم لجهود انهار االنقسام الفلسطيني.
العدد  .0137تصدر عن مؤسسة الخليج للنشر والطباعة .قطر.

 .44صحيفة الرسالة" .)4100/04/02( .االنطالقة  42تعانق الربيع العربي" .صحيفة الرسالة .ملف
خاص .غزة.

 .43صحيفة الرياض" .)4104/04/0( .ترحيب عربي واسالمي بعضوية فلسطين :انجاز تاريخي
وانتصار للعدالة" .العدد  .01430الصادرة عن مؤسسة اليمامة الصحفية .السعودية.

 .42صحيفة الشروق .)4119/3/49( .الدوحة تدعو للوقوف مع غزة .العدد  .7290تصدر عن دار
الشرق .الدوحة.

 .42صحيفة القدس ( .)4117/1/09ضرورة تقييم ما حدث في غزة لمعرفة األسباب واستخالص
النتائج .العدد  .03290صحيفة القدس .فلسطين.

 .41صحيفة القدس" .)4117/04/02( .الرئاسة والحكومة والفصائل تدين الجريمة وتعلن الحداد اليوم"
العدد  .03718صحيفة القدس .فلسطين.

 .47صحيفة القدس.)4117/1/02( .
القدس .فلسطين

 .48صحيفة القدس.)4102/2/7( .

حالة طوارئ وظروف استثنائية .العدد  .03287صحيفة
"أمير قطر يهنئ الرئيس ومشعل" .العدد  .01119صحيفة

القدس .فلسطين.

 .49صحيفة القدس" .)4104/4/7( .مجرد اتفاق جديد أم خطوة جدية؟" .العدد  .02411صحيفة
القدس .فلسطين.

 .31صحيفة القدس" .)4102/2/42( .البدء بمشاورات تشكيل الحكومة" .العدد  .01111صحيفة
القدس .فلسطين.

 .30صحيفة القدس" .)4102/2/42( .اتفاق المصالحة اختبار للسلطة وحماس" .العدد .01127
صحيفة القدس .فلسطين.

 .34صحيفة القدس.)4104/4/2( .

"هنية :ال مصالحة على حساب الحقوق والثوابت" .العدد
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 .02427صحيفة القدس .فلسطين.
 .33صحيفة القدس.)4104/01/44( .

"هاتف الرئيس مطلعا إياه على اهداف الزيارة" .العدد

 .32صحيفة القدس.)4104/01/43( .

"ندعو أمير قطر أو ممثله لزيارة الضفة ايضاً" .العدد

 .02201صحيفة القدس .فلسطين.
 .02207صحيفة القدس .فلسطين.

 .32صحيفة القدس" )4104/01/42( .حماس" تستقبل أمير قطر ببرتوكول دولة .العدد .02208
صحيفة القدس .فلسطين.

 .31صحيفة القدس" .)4104/01/42( .امير قطر يدعو من غزة إلنهاء االنقسام وتوحيد الصف
الفلسطيني" العدد  .02208صحيفة القدس .فلسطين.

 .37صحيفة القدس" .)4104/01/42( .ليس المطروح دعم حماس بل استيعابها" عدد .02208
صحيفة القدس .فلسطين.

 .38صحيفة القدس " .)4117/1/31( .يجب أخذ تحذير د.فياض على محمل الجد" العدد .03114
صحيفة القدس .فلسطين.

 .39صحيفة القدس .)0999/8/8( .أمير قطر يزور فلسطين اليوم .العدد  .01711صحيفة القدس .فلسطين

 .21صحيفة النهار .)4103/3/42( .اجتماع الدوحة التحضيري للقمة  .42العدد  ،0804تصدر عن
شركة دار النهار للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع .قطر.

 .20صحيفة فلسطين " .)4102/8/44( .أمير قطر يبحث مع عباس ومشعل تطورات الوضع في
غزة" .العدد  .4111صحيفة فلسطين .غزة.

لقاء مشتركاً مع عباس ومشعل" .العدد .4214
 .24صحيفة فلسطين" .)4102/2/7( .أمير قطر يعقد ً
صحيفة فلسطين .غزة.
 .23صحيفة فلسطين " .)4104/01/42( .المنحة القطرية ستساهم في انعاش اقتصاد قطاع غزة".
العدد  .0924صحيفة فلسطين .غزة.

 .22صحيفة فلسطين" .)4103/3/47( .هنية يرحب بدعوة أمير قطر لدفع جهود المصالحة" " .العدد
 .4014صحيفة فلسطين .غزة.

 .22صحيفة فلسطين" .)4102/2/42( .نتنياهو :عباس اختار "حماس" بدالً من المفاوضات" .العدد
 .4289صحيفة فلسطين .غزة.

 .21صحيفة فلسطين.)4104/4/7( .

"االتفاق على تولي عباس رئاسة حكومة التوافق لتنظيم

االنتخابات" .العدد  .0194صحيفة فلسطين .غزة.

 .27صحيفة فلسطين" .)4102/2/40( .حماس ترفض حضور اجتماعات "مركزي منظمة التحرير"
مطلع األسبوع المقبل" .العدد  .4281صحيفة فلسطين .غزة.

 .28صحيفة فلسطين .)4103/3/47( .القمة العربية تتبنى مقترحي أمير قطر .العدد  .4014صحيفة
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فلسطين .غزة.
 .29صحيفة فلسطين" .)4103/2/3( .هنية :نرفض "مبادرة تبادل األراضي" العربية" .العدد .4039
صحيفة فلسطين .غزة

 .21صحيفة فلسطين" ،)4100/2/2( .روسيا ترحب باتفاق المصالحة" .العدد  .0241صحيفة
فلسطين .غزة

 .20صحيفة فلسطين" ،)4104/4/7( .الوثيقة الرسمية إلعالن الدوحة" .العدد  .0194صحيفة
فلسطين .غزة

ه .حلقات النقاش وأوراق العمل:
 .0الكيالي ،ماجد ( .)4117ازدواجية النظام السياسي الفلسطيني ،مرجعية واحدة ام مرجعيات .ط.0
مركز الغد العربي للدراسات .مداخلة في حلقة نقاشية .بيروت.

 .4أبو طه ،عالء .أبو مطر ومحمد )4119( .دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق المصالحة .مؤتمر
تعزيز دور المجتمع في استعادة الوحدة الوطنية .مركز بال ثينك للدراسات االستراتيجية .غزة.

 .3أبو عامر ،عدنان .)4100( .دالالت الدعم اإلقليمي لقطاع غزة ،تركيا وقطر نموذجا .مؤتمر
التمويل الدولي للفلسطينيين .دروس مستفادة .مؤسسة بال ثينك للدراسات االستراتيجية .غزة.

 .2أبو زهري ،سامي ( .)4102مؤتمر صحفي لحركة حماس حول إعتقاالت السلطة في رام اهلل.
مشاهدة مباشرة قناة األقصى الفضائية .صباح األحد 4102/00/31م .غزة.

 .21عبد اهلل ،عبد الخالق .)0999( .العالقات الخليجية االمريكية( .حلقة نقاش) العدد  .427مجلة
المستقبل العربي .مركز دراسات الوحدة العربية .بيروت.

 .2عتريسي ،طالل" )4103( .إيران وقضية فلسطين  .4103-4104ط .0حلقة نقاش القضية
الفلسطينية تقييم استراتيجي  ،4104تقدير استراتيجي .4103مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات .بيروت.

 .1مؤسسة الدراسات الفلسطينية .)4117( .نص المراسيم الصادرة عن الرئاسة الفلسطينية إقالة رئيس
الحكومة اسماعيل هنية واعالن حال الطوارئ( .يونيو) .بيروت.

 .7و ازرة البلدية والتخطيط العمراني" .)4103( .المدن وتحديات التنمية المستدامة" .المؤتمر العام 01
لمنظمة المدن العربية 01-02مايو .موقع دولة قطر .http://cutt.us/qizxd .تاريخ الزيارة 4102/04/9م

و .التقارير والمنشورات:
 .0ارشيد ،سامر .)4117( .حركة فتح والسلطة تداعيات أوسلو واالنتفاضة الثانية .تقارير المؤسسة
الفلسطينية لدراسة الديمقراطية .رام اهلل.

 .4االمانة العامة للتخطيط التنموي .)4118( .رؤية قطر الوطنية  .4131يوليو .منشورات و ازرة التخطيط.

 .3التقرير السنوي الثالث عشر .)4117( .وضع حقوق االنسان في مناطق السلطة الفلسطينية .الهيئة
المستقلة لحقوق االنسان " ديوان المظالم"0 .كانون ثاني  30-كانون اول .رام اهلل.
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 .2الحمد ،جواد .)4117( .قراءة نقدية في تجربة حماس وحكومتها .ط .0ورقة عمل .مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات .تحرير محسن صالح .بيروت .لبنان

 .2الحيلة ،احمد .)4117( .قراءة نقدية في تجربة حماس وحكومتها .ط .0ورقة عمل .مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات .تحرير محسن صالح .بيروت .لبنان

 .1الشقاقي ،خليل .وآخرون .)4117( .مقياس الديمقراطية في فلسطين( ،تقرير عام 4111م) .دائرة
السياسة والحكم .المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية .رام اهلل.

 .7الشوبكي ،بالل.)4118( .

التغير السياسي من منظور حركات االسالم السياسي في الضفة

الغربية وقطاع غزة .المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية .رام اهلل.

 .8المركز القومي للدراسات .)4104( .المصالحة الوطنية الفلسطينية ما يجمعنا أكثر ما يفرقنا .ط .0غزة.

 .9بحيص ،حسن .وآخرون .)4118( .صراع اإلرادات .السلوك األمني لفتح وحماس واألطراف
المعنية .ط .0مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات .تحرير محسن صالح .بيروت

 .01بحيص ،حسن .وسعد ،وائل .)4118( .التطورات األمنية في السلطة الفلسطينية .4117-4111
ط .0مركز الزيتونة للد ارسات واالستشارات .تحرير محسن صالح .بيروت.

 .00جبارين ،سامي .)4118( .تقرير أداء المجلس التشريعي الفلسطيني ( .)4118-4111المبادرة
الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية .رام اهلل.

 .04حرب جهاد .أبو دية ،أحمد ( .)4111إشكاليات الفصل بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني.
االئتالف من أجل النزهة والمساءلة (أمان) .والمؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن) .رام اهلل.

 .03سالم ،هشام" .)4111( .القوة العسكرية للدول العربية من منظور واشطن" .موقع مركز الدراسات
االستراتيجية الدولية.

.http://cutt.us/sMK0Z

 .02شاهين ،خليل.)4100( .

بتاريخ 42أغسطس .زيارة بتاريخ .4102/04/44

اإلعالم الفلسطيني واالنقسام :م اررة التجربة وامكانيات التحسين.

المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن) .رام اهلل.

 .02شلحت ،أنطوان وآخرون )4118( .التقرير االستراتيجي لعام " " 4118-4117المشهد اإلسرائيلي"
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية (مدار) رام اهلل .فلسطين.

 .01شوفاني ،الياس .)4111( .أزمة النظام السياسي الفلسطيني .صحيفة الجريدة40 .يناير.
العدد .447الصادرة عن الحركة االشتراكية العربية .العراق.

 .07صالح ،محسن .)4111( .التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  .4112ط .0مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات .بيروت .لبنان.

 .08صالح ،محسن.)4117( .

قراءة نقدية على تجربة حماس وحكومتها  .4117-4111مركز

الزيتونة للدراسات واالستشارات .بيروت.

 .09صالح ،محسن :)4118( .التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  .4117ط .0مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات .بيروت .لبنان.
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 .41صالح ،محسن .)4119( .التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  .4118ط .0مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات .بيروت .لبنان

 .40صالح ،محسن ( .)4101التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  .4119ط .0مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات .بيروت .لبنان.

 .44صالح ،محسن .)4104( .التقرير االستراتيجي الفلسطيني  4100والمسارات المتوقعة لسنة
 .4104ط .0مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات .بيروت .لبنان.

 .43صالح ،محسن ( .)4102التقرير االستراتيجي الفلسطيني  .4103-4104ط .0مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات .بيروت .لبنان.

 .42علي ،وليد .)4117( .قراءة نقدية في تجربة حماس وحكومتها  .4117-4111ط .0ورقة عمل.
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات .تحرير محسن صالح .بيروت

 .42عودة،

جهاد.

(.)4104

حدود

تأثير

قوة

قطر.

دراسة

 .http://cutt.us/92XS6بتاريخ .04/01زيارة بتاريخ 4102/04/02م.

منشورة

على

موقع

 .41لجنة تقصي الحقائق .)4118( .تقصير القوات المسلحة الفلسطينية في التصدي النقالب الميليشيات
الخارجة عن القانون في غزة .مجلد  .09العدد  .72-72مجلة الدراسات الفلسطينية .بيروت.

 .47موسوعة المعلومات القطرية .)0998( .المجلد الجغرافي .ج .0جامعة قطر.
 .48نافع ،بشير .وآخرون.)4117( .

التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة 4111م .ط .0مركز

الزيتونة للدراسات واالستشارات .تحرير محسن صالح .بيروت .لبنان.

 .49و ازرة التخطيط التنموي واإلحصاء .)4102( .قطر احصائيات شهرية01 .مارس .العدد الثالث عشر .قطر

 .31و ازرة الخارجية القطرية .)4111( .شبه جزيرة قطر عبر التاريخ .منشورات إدارة المعلومات والبحوث
بو ازرة الخارجية ،إصدار األلفية (قطر تميز) .الدوحة .قطر.

ز .المقاالت الصحفية:
 .0األسطل ،تحسين.)4117( .

"مليشيات حماس تشن حملة اختطافات بحق كوادر فتح بخان

 .4األشهب ،نعيم.)4111( .

حماس من الرفض إلى السلطة .موقع دنيا الوطن.

يونس" .صحيفة الحياة الجديد02 .يوليو ،العدد  .0248رام اهلل.
.http://cutt.us/SBGh

بتاريخ  .4111/00/9زيارة بتاريخ .4102/8/07

 .3البرغوثي ،حافظ" .)4104( .ارتجاالت" .صحيفة الحياة الجديدة 42.أكتوبر .العدد  .1199رام اهلل.
 .2البسوس ،هاني .)4102( .موقف مصر المعادي لحماس جمد المصالحة .موقع
http://s.v22v.net/hsg

نشر بتاريخ  4102/0/4زيارة بتاريخ 4102/00/02

 .2البطة ،على )4119( ،أكد أنه لن تنجح دولة في رأب الصدع الفلسطيني إن فشلت القاهرة.
صحيفة اليوم السعودية  ،01/49عددها .03482السعودية.
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 .1التركماني ،عبد اهلل" )4102( .ترحيب فلسطيني بمواقف أمير قطر تجاه القضية الفلسطينية".
صحيفة فلسطين41 .مارس عدد  .4211غزة

 .7الجرباوي ،علي )0998( .من أجل وقف االنهيار صحيفة الحياة الجديدة02 .أبريل ،العدد  .2982رام اهلل

 .8الجرباوي ،علي .)4111( .ارباك االنقالب .صحيفة األيام 30.يناير العدد  .3110رام اهلل

 .9الحسني ،فادي" .)4100( .على مدار  42عاما" ..صحيفة الرسالة .بتاريخ 02ديسمبر .ملف خاص .غزة.
 .01الحميد ،طارق" .)4118( .التوظيف االنتهازي للدين" .صحيفة األيام02 .ديسمبر ،العدد  .2137رام اهلل.

 .00الحميد ،طارق" .)4104( .أسئلة تثيرها زيارة حمد إلى غزة" .صحيفة األيام42 .أكتوبر ،العدد
 .1134رام اهلل.

 .04الخضري ،جمال" .)4104( .لن ينسى شعبنا وقفتكم بعزة يوم حرب غزة" .صحيفة فلسطين.
43أكتوبر .العدد  .0920غزة.

"محمود عباس رئيساً للوزراء" .صحيفة فلسطين 9 .فبراير،

 .03الدجني ،4حسام.)4104( .
العدد .0192غزة.

 .0الدجني ،0حسام" .)4104( .أسباب الغضب من زيارة حمد" .صحيفة فلسطين42 .أكتوبر ،العدد
 .0923غزة.

 .02الدجني ،حسام" .)4102( .المصالحة المصرية القطرية وانعكاسها على حماس" .صحيفة فلسطين
 43ديسمبر .العدد  .4742غزة

 .02الدليمي ،محمد .)4104( .نظرة على قطاع النفط الخام في قطر .ورقة عمل .منشورات موقع
مركز الخليج

http://cutt.us/EZLZZ

زيارة بتاريخ 4102/01/44م.

 .01الدوسري ،سليمان .)4102( .هل يخسر الخليج قطر .جريدة الشرق األوسط العدد ،03122
42أغسطس .لندن.

 .07الشيخ ،فايز أيوب.)4104( .
0نوفمبر .العدد  .0122غزة

"ما زالتا تحرضان على المشاريع القطرية" صحيفة الرسالة.

 .08الصواف ،مصطفى" .)4104( .المستفيد هو الشعب الفلسطيني" .صحيفة الرسالة42 .أكتوبر،
العدد  .0123غزة

 .09الطناني ،معين .)4112( .الحوار الفلسطيني ،يناير– مارس .4112موقع

.http://cutt.us/TY95k

بتاريخ  .2/02زيارة بتاريخ 4102/1/4

 .41العجرمي ،أشرف " .)4104( .أمير قطر "العظمى" :إعمار غزة وتدمير القضية " .صحيفة األيام
42أكتوبر العدد  .1134رام اهلل.

 .40الغوال ،عمر" .)4119( .كيف نعمق الحوار الوطني" صحيفة الحياة الجديدة03 .فبراير ،العدد
 2773رام اهلل.

 .44الفرا ،أشرف.)4102( .

"حماس وقطر إلى أين" .موقع وكالة الحياة برس اإلخبارية
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بتاريخ  48يونيو .زيارة بتاريخ 4102/0/00م

http://cutt.us/xVlfa

 .43الفالحي ،أركان إبراهيم)4104( .
http://cutt.us/dhmY

السياسة الخارجية القطرية .موقع دنيا الوطن

بتاريخ  2نوفمبر .تاريخ الزيارة 4102/04/09م.

 .42الكردي ،أكرم" .)4104( .قطر سباقة لدعم غزة" .صحيفة الرية .مؤسسة الخليج للنشر والطباعة.
 00ديسمبر العدد .0042قطر.

 .4الكيالي ،ماجد" .)4100( .األزمة الوطنية الفلسطينية تتطلب أكثر من مصالحة" .موقع الجزيرة
نت

.http://cutt.us/ZzRh.

بتاريخ 07أغسطس .زيارة بتاريخ .4102/1/02

 .42اللباد ،مصطفى .)4104( .من الوساطة إلى الربيع العربي .صحيفة السفير1 .أغسطس .العدد
 .04420لبنان.

 .41المصري ،3احمد" .)4104( .هنية :زيارة أمير قطر اعالن رسمي لكسر حصار غزة" .صحيفة
فلسطين42 .أكتوبر ،العدد  .0924غزة.

 .47المصري .4احمد" .)4104( .أمير قطر سيحضر لقاء عباس مشعل" .صحيفة فلسطين2 .فبراير،
العدد  .0191غزة.

 .48المصري ،أحمد .)4102( .أسامة حمدان :ال تغير في عالقتنا مع قطر .صحيفة فلسطين7 .يناير.
العدد  .4721غزة.

 .49المصري ،0هاني .)4104( .المصالحة الفلسطينية مؤجلة ومرتبطة بمصير المفاوضات" موقع
دنيا الوطن

http://cutt.us/J7PZ2

بتاريخ 2أكتوبر ،زيارة بتاريخ .4102/0/42

 .31النخالة ،حسن" .)4102( .مستقبل العالقات بين قطر وحماس" .موقع فلسطين اآلن

 .http://cutt.us/I6zesبتاريخ 44مارس .زيارة بتاريخ 4102/0/02م

 .30النعامي ،صالح .)4103( .غزة تحوالت بيئة الصراع الداخلية والخارجية .موقع مركز الجزيرة
للدراسات

http://s.v22v.net/pRH

بتاريخ 03يناير ،تاريخ الزيارة 4102/00/03

 .34غوشة ،إبراهيم .)4119( .الورقة المصرية للمصالحة .موقع العرب نيوز .http://s.v22v.net/ai5K
نشر بتاريخ 00مارس .زيارة بتاريخ .4102/01/3

 .33إبراهيم ،سليمان حاج . )4102( .قطر تشارك في "عاصفة الحزم" .صحيفة القدس العربي.
41مارس .العدد  .8122لندن.

 .32أبراش ،0إبراهيم" .)4118( .العالقة الملتبسة بين المنظمة والسلطة وحركة حماس" .موقع الثقافة
والهويةhttp://cutt.us/E3BP1

 ..نشر بتاريخ  01أبريل .زيارة بتاريخ .4102/7/02

 .32أبراش ،3إبراهيم ( .)4118دولة ثنائية القومة في فلسطين أم في الضفة الغربية .صحيفة القدس.
 01أغسطس ،العدد .02119القدس.

 .31أبراش ،4إبراهيم ( .)4118النظام السياسي الفلسطيني بين مرحلتين موقع الثقافة والهوية.
http://cutt.us/2ZEO

01.بتاريخ أغسطس ،زيارة بتاريخ .4102/1/2
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 .37أبراش ،0إبراهيم" .)4119( .االنقسام الفلسطيني وتأثيره على المشروع الوطني" .موقع الثقافة
والهوية .http://cutt.us/q2T3 .نشر بتاريخ 49أكتوبر .زيارة بتاريخ .4102/7/02

 .38أبراش ،4إبراهيم (" .)4119منظمة التحرير الفلسطينية ليست حك اًر على أحـد" .صحيفة الحياة
الجديدة03 .فبراير .العدد  .2773رام اهلل.

 .39ابراش ،3براهيم .)4119( .ازمة نخبة وادارة امة .صحيفة األيام42 .فبراير .العدد  .رام اهلل.

 .3أبو الهيجا ،محمود" .)4104( .ما هكذا تورد اإلبل" صحيفة الحياة الجديدة /43أكتوبر ،العدد
 .1198رام اهلل.

 .2أبو حشيش ،حسن" .)4103( .حركة فتح إلى متى؟" .صحيفة فلسطين09 .فبراير ،العدد  141غزة.

 .2أبو حية ،فاطمة"" .)4104( .شك ار قطر " لسان حال أهل غزة" .صحيفة فلسطين43 .اكتوبر،
العدد  .0920غزة.

 .1أبو رمضان ،محسن .)4112( .أزمة غزة وسبل الخروج .صحيفة األيام في 48يوليو ،في عددها
 .4241رام اهلل.

 .7أبو رمضان ،محسن .)4101( .االنقسام ومساره والحريات العامة .صحيفة األيام47 .اغسطس
العدد  2493رام اهلل

 .8أبو رمضان ،محسن .)4102( .المصالحة والمجتمع المدني .موقع وكالة سما

http://cutt.us/VrqE

بتاريخ 41أبريل ،زيارة بتاريخ 4102/00/8م

 .9أبو شمالة ،فايز" .)4119( .قبلة فلسطين على جبين مصر .صحيفة فلسطين0 .مارس .العدد  .131غزة

 .01أبو شمالة ،فايز" )4104( .هزات ارتدادية لزيارة أمير قطر" صحيفة فلسطين42 .أكتوبر .العدد  .0923غزة

 .00أبو طير ،ماهر .)4119( .وزراء الخارجية العرب :طرح مبادرة السالم مرتبط بقبول إسرائيل لها.
صحيفة الدستور  49مارس .العدد  .01778األردن.

 .04أبو عامر ،عدان .وبكير ،على .)4104( .تركيا والقضية الفلسطينية في ظل تحوالت الربيع
العربي .موقع مركز الجزيرة للدراسات .http://cutt.us/C6vq. ،بتاريخ 00يونيو .زيارة بتاريخ 4102/3/02

 .03أبو عون ،فايز" .)4104( .في زيارة هي األولى من نوعها إلى قطاع غزة " .صحيفة األيام.
42أكتوبر ،العدد  .1134رام اهلل

 .02أرناؤوط ،عبد الرؤوف.)4117( .

"انقالب ضد الشرعية وتجاوز للقوانين" .صحيفة األيام.

01يونيو ،العدد  .2199رام اهلل.

 .02بارئيل ،تسفي" .)4104( .المهندس اإلسالمي الذي احتل القصر في القاهرة" .صحيفة الحياة
الجديدة4 .يونيو ،العدد  .2987رام اهلل.

 .01بسيسو ،مؤمن" .)4104( .شبهات تذروها الرياح" .صحيفة الرسالة42 .أكتوبر ،العدد  .0123غزة.

 .07بن جاسم ،حمد" .)4104( .ق اررات جريئة لدعم القضية الفلسطينية" .كلمة خالل اجتماع اللجنة
الو ازرية لمبادرة السالم العربية في الدوحة .صحيفة الرية القطرية9 ،ديسمبر .قطر.
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 .08جابر ،سالم حسين )4103( .قناة الجزيرة (الحزب) الوحيد المعترف به في قطر .موقع تشرين
http://cutt.us/t5x9q

.بتاريخ01مايو .تاريخ الزيارة 4102/04/40

 .09جبر ،حسن" .)4104( .غزة :فصائل منظمة التحرير تجمع على مقاطعة زيارة أمير قطر".
صحيفة األيام42 .أكتوبر ،العدد  .1134رام اهلل.

 .41جمال ،دعاء .)4102( .مسئولون أمريكيون :عالقة أمريكا بقطر تهدد استقرار التحالف الدولي
ضد "داعش" .صحيفة الدستور00 .أكتوبر.العدد  .01911األردن.

 .40جوجنسكي ،يوئيل.)4104( .

"زيارة األمير ...إيران خارجا وقطر في الداخل" صحيفة

القدس42.أكتوبر ،العدد  02209القدس.

 .44حبيب ،هاني " .)4104( .امير قطر في غزة ربيع النفاق!! " صحيفة األيام42 .أكتوبر ،العدد
 1133رام اهلل.

 .43حمتو ،نسمة .والعويني ،فاطمة.)4104( .
42أكتوبر .العدد  .0924غزة.

"قالوا عن زيارة أمير قطر" .صحيفة فلسطين

 .42حمدان ،إبراهيم .)4117( .حماس :المراوحة الصعبة بين التنظيم والحكم .صحيفة األيام.
03أغسطس ،العدد  ،2027رام اهلل.

 .42خاطر ،لمى" .)4104( .اعمار غزة ونارها!" .صحيفة فلسطين42 .أكتوبر ،العدد  .0923غزة.
 .41خريس ،رامي " )4100( .خيانة سلطة فتح وجهة نظر!" صحيفة الرسالة 47يناير .العدد  .812غزة

 .47خزمو ،جاك .)4111( .دخول حماس في االنتخابات التشريعية تطور جديد في مسار عمليها
السياسي .مجلة البيادر السياسي المقدسية كانون ثاني .السنة  .42العدد  .892القدس.

 .48ذو الفقار ،نور .)4102( .لقاء الرئيس بالمبعوث الخاص ألمير قطر ...موقع صحيفة اليوم
السابع.

http://cutt.us/wQrgY

.بتاريخ  20ديسمبر .تاريخ الزيارة 4102/04/40م.

 .49رباح ،يحيى" .)4101( .المصالحة على قوائم العمل أو قوائم الكالم" .صحيفة الحياة الجديدة.
3أكتوبر .العدد  .2311رام اهلل

 .31رباح ،يحيى" .)4100( .سالم فياض والعقل السياسي الفلسطيني" صحيفة الحياة الجديدة1 .مايو.
العدد  ،2270رام اهلل.

 .30رباح ،يحيى" .)4104( .خيوط الزيارة" صحيفة الحياة الجديدة43 .أكتوبر ،العدد  .1198رام اهلل.
 .34رباح ،يحيى" .)4104( .سوريا والمصالحة الفلسطينية" .صحيفة الحياة الجديدة47 .أكتوبر
العدد . 2182رام اهلل

 .33رزقة ،4يوسف" .)4104( .األمير العربي في غزة" .صحيفة فلسطين43 .أكتوبر ،العدد  .0920غزة.

 .32رزقة ،0يوسف" .)4104( .كاريزما قائد الثورة وقائد الدولة" صحيفة فلسطين .العدد  .0837غزة.
 .32رزقة ،يوسف" .)4103( .األعمال أبلغ" صحيفة فلسطين .العدد  .4014غزة.

 .31روبرتس ،ديفيد .)4104( .فهم اهداف السياسة الخارجية القطرية .موقع مركز الدراسات البحثية،
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 .http://cutt.us/pPyQبتاريخ0يونيو .زيارة بتاريخ .4102/2/00
 .37زبون ،كفاح .النعامي ،وصال" )4118( .عزام االحمد يفتح النار على خصومه في الرئاسة .جريدة
الشرق األوسط42 .مارس .العدد  .01701لندن.

 .38زرد ،فتحي .)4103( .الرئيس الفلسطيني :لن ننسى دور قطر ومصر .صحيفة العرب00 .يناير
العدد  .8979تصدر عن دار العروبة للصحافة والنشر والتوزيع .قطر .ص01

 .39زقطان ،غسان" .)4118( .خطاب أقرب إلى الكمين" .صحيفة األيام02 .ديسمبر ،العدد  .2137رام اهلل

 .21زيسر ،ايال" .)4104( .أمير قطر في غزة" .صحيفة االيام42 .أكتوبر ،العدد  .1134رام اهلل..

 .20زيسر ،ايال" .)4104( .أمير قطر والزيارة الشاذة لقطاع غزة" .صحيفة القدس42 .أكتوبر ،العدد
 .02208القدس

 .24ساق اهلل ،نرمين" .)4104( .المشارع القطرية تدخل غزة في ورشة عمل مستمرة إلعادة إعمارها"
صحيفة فلسطين .العدد  .0924غزة.

 .23سالم ،بول .)4104( .السياسة الخارجية القطرية :الديناميات المتغيرة لدور استثنائي .موقع مركز
كارنغي للشرق األوسط.

http://cutt.us/biJn7

 .بتاريخ40ديسمبر .زيارة بتاريخ .4102/04/00

 .22سالمة ،عبد الغني .)4100( .غزة حصاد خمس سنوات في حكم حماس .موقع صدى.
 .http://cutt.us/SfkTبتاريخ 02نوفمبر .زيارة .4102/9/07

 .22سمارة ،مالك .رجب ،محمد .)4103( .مقترح تبادل األراضي .صحيفة األخبار03 .مايو .العدد
 .0992لبنان.

 .21سيغال ،حجاي (" .)4100مصر في طريقها الى أن تصبح مثل إيران" .صحيفة الحياة الجديدة.
31يونيو ،العدد  .2982رام اهلل.

 .27شاور ،عصام" .)4104( .شك اًر لقطر قيادة وشعباً" .صحيفة فلسطين42 .أكتوبر ،العدد  .0924غزة.

 .28شريتح ،فاخر" .)4119( .استحالة الوحدة الوطنية بين حماس وسلطة عباس" .صحيفة فلسطين.
42فبراير .العدد  .134غزة.

 .29صادق .عدلي" .)4104( .أكابر التاريخ يستقبلون النجاشي" .صحيفة الحياة الجديدة43 .أكتوبر.
العدد  .1198رام اهلل

 .21ظاهر ،فارس .)4103( .لماذا فشلت المصالحة .موقع شبكة أمين .بتاريخ 2فبراير.
 .http://s.v22v.net/kB3زيارة بتاريخ .4102/00/4

 .20عاشور ،صفاء" .)4104( .المنحة القطرية ستساهم في إنعاش اقتصاد غزة" .صحيفة فلسطين
42أكتوبر .العدد  .0924غزة.

 .24عبد الرحمن ،0عادل" .)4104( .فتح وترتيب األولويات" صحيفة الحياة الجديد3 .فبراير ،العدد
 .2837رام اهلل

 .23عبد الرحمن ،4عادل" .)4104( .زيارة غير مرحب بها" .صحيفة الحياة الجديدة43 .أكتوبر ،العدد
14.

 .1198رام اهلل.
 .22عبد القادر ،أشرف .)4102( .السير عكس االتجاه ..سياسة قطر الخارجية في عهد األب واالبن.
موقع صحيفة العرب 04 .http://cutt.us/TbvI .مارس .زيارة بتاريخ 4102/04/07م.

 .22عرار ،ماهر" )4102( .الموقف االسرائيلي من المصالحة والرد الفلسطيني المطلوب" .موقع وكالة
وطن لألبناء

http://cutt.us/alAl

بتاريخ 1يونيو .تاريخ الزيارة 4102/00/09م.

 .21عرفة ،محمد جمال .)4100( .أربع سنوات على حكم حماس .موقع عالمات أون الين.
http://cutt.us/qLQ5K

بتاريخ 44مايو ،تاريخ الزيارة .4102/9/07

 .27عوكل ،طالل " .)4104( .زيارة قصيرة ذات دالالت بعيدة المدى" .صحيفة األيام42 .أكتوبر.
العدد  .1133رام اهلل.
.28

غيث ،جمال.)4102( .
http://cutt.us/vSRp

مسؤولون بغزة يشكرون قطر .موقع فلسطين أون الين

09مارس .زيارة بتاريخ 4102/0/4

 .29غيث ،مي.)4103( .

"الدور القطري ومستقبل العالقات مع حماس" موقع البوابة نيوز

44 .http://cutt.us/bPjBR.أبريل .زيارة بتاريخ 4102/0/02

 .11فراج ،حمدي" .)4119( .حماس في مأزق!!" صحيفة القدس02 .ديسمبر ،العدد  .02281القدس.

 .10قاسم ،عبد الستار .)4104( .المصالحة الفلسطينية في ذيل التنسيق األمني مع إسرائيل .موقع
الحزيرة نت  .http://cutt.us/benRRبتاريخ 10يناير .تاريخ الزيارة .4102/1/48

 .14قطيشات ،ياسر .)4119( .سيكولوجيا اإلعالم المعاصر في السياسة الدولية .موقع مبر الحرية
 .http://cutt.us/kJDq.بتاريخ 01نوفمبر .زيارة بتاريخ 4102/04/02م.

 .13كوتشان ،مارتي .)4102( .قطر ترفع مستوى استعدادها وقدرتها العسكرية واألمنية .موقع األمن
والدفاع العربي  .http://cutt.us/6IuB4.بتاريخ 8ديسمبر  .زيارة بتاريخ .4102/04/44

 .12محمود ،رضوى .)4102( .حماس "معزولة سياسيا" بعد المصالحة المصرية القطرية .موقع البلد
 .http://cutt.us/rrU3r.بتاريخ 47ديسمبر .زيارة بتاريخ .4102/04/49

 .12محمود ،هدير .)4102( .انتفاضة األقصى بين تجاوب الشعوب العربية وتخاذل الحكام .موقع
البديل  .http://cutt.us/8yig7.بتاريخ 48سبتمبر .زيارة بتاريخ 4102/04/00

 .11مرزوق ،عادل .)4112( .كيف تدير مجموعة المعارضة اإلعالمية إعالمها بعيدا عن الزوايا
الضيقة .موقع مجلة الحوار المتمدن

. http://cutt.us/xV2kD.

1اغسطس .العدد .0478

 .17مطر ،موفق" .)4119( .سالم رئيس الحكومة" .صحيفة الحياة الجديدة9 .مارس .العدد .2797رام اهلل.

 .18مطر ،موفق" .)4104( .األمير في غزة "عبور أكتوبر" صحيفة الحياة الجديدة42 .أكتوبر .العدد
 .1199رام اهلل

 .19هويدي ،فهمي" .)4104( .انكسر حصار غزة" .صحيفة فلسطين42 .أكتوبر ،العدد  .0923غزة.
 .71ياغي ،محمد (" .)4118مصالحة مع حماس :عباس يتحسب لفشل عملية السالم" موقع معهد
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واشنطن.

.http://cutt.us/0cMdL

بتاريخ  08يونيو .تاريخ الزيارة .4102/2/07

 .70يوسف ،احمد" )4102( .الدول مآثر والرجال مواقف" .موقع وكالة معا .http://cutt.us/M3EJb.
بتاريخ 8يونيو .زيارة بتاريخ 4102/04/04م.

ح .المقابالت:
 .0إياد القرا .مقابلة شخصية .4102/0/42 .مدير صحيفة "فلسطين"-غزة

 .4أحمد يوسف .مقابلة شخصية 4102/04/48 .وكيل و ازرة الخارجية الفلسطيني السابق
 .3أمين ابو وردة .مقابلة شخصية4102/00/49 .م ،محاضر االعالم -جامعة النجاح الوطنية

 .2تحسين االسطل .مقابلة شخصية .4102/04/02 .مدير تحرير صحيفة "الحياة الجديدة" غزة.
 .2جواد الحمد .مقابلة هاتفية4102/0/04 .م .مدير مركز دراسات الشرق األوسط – عمان .األردن.
 .1حنا عيسى .مقابلة شخصية 4102/04/4 .أمين عام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة المقدسات
 .7رياض رداد .مقابلة هاتفية ،4102/04/02 .النائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية.
 .8عبد الستار قاسم .مقابلة شخصية ،4102/2/03 .محاضر في جامعة النجاح الوطنية.
 .9عزيز العصا .مقابلة شخصية4102/00/31 .م بيت لحم محلل سياسي فلسطيني.

 .01محسن صالح .مقابلة هاتفية .4102/00/02 .رئيس مركز الزيتونة بيروت .لبنان.
 .00محمد العمادي .مقابلة شخصية .بتاريخ  .4102/00/9السفير السابق لدولة قطر.

 .04محمد أبو النور .مقابلة أجراها الصحفي بو عالم غبشي ،لموقع (فرانس  )42بتاريخ .4102/04/00

 .03مصطفى البرغوثي .مقابلة هاتفية 4102/1/4 .المنسق العام للجنة الحريات رام اهلل.
 .02مهند العدم .مقابلة هاتفية .4102/0/00 .محرر في صحيفة القدس.

 .02موسى أبو مرزوق .مقابلة شخصية 4102/04/4 .عضو المكتب السياسي لحركة حماس.
 .01ناجح بكيرات .مقابلة شخصية 4102/04/4 .رئيس أكاديمية القدس.

 .07وسام عفيفة .مقابلة شخصية .4102/00/09 .المحرر المسؤول في صحيفة "الرسالة" .غزة.
 .08وليد أبو سرحان .مقابلة هاتفية4102/0/41 .م .محرر صفحات الرأي والحوار في صحيفة القدس.

ط .المواقع اإللكترونية:
 .0البوابة القانونية القطرية .)4112( .المادة ( .)7الموقع االلكتروني.

.http://cutt.us/EiOK

زيارة

بتاريخ 4102/00/02

 .4البوابة القانونية القطرية .)4112( .مرسوم بقانون رقم ( ،)4112/31بإنشاء المجلس األعلى
لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .موقع الكتروني .http://cutt.us/I2pxu .زيارة بتاريخ 4102/00/02

 .3الرسالة نت" .)4102( .كيف دافع وزير خارجية قطر عن حكومة حماس؟ .الموقع االلكتروني.
.http://cutt.us/vipNQ

نشر بتاريخ  9فبرير .زيارة بتاريخ .4102/9/02

 .09المبادرة الوطنية الفلسطينية .)4117( .الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية تطلقان مبادرة للخالص
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الوطني .الموقع االلكتروني .http://cutt.us/DLmW .نشر بتاريخ  .7-01زيارة بتاريخ 4102/00/00م

 .2دنيا الوطن .)4100( .الشيوخي يرحب بمبادرة الرئيس عباس لزيارة غزة ويثمن قبول هنية للمبادرة.
الموقع االلكتروني .http://cutt.us/pS4MG .نشر بتاريخ  .3-01تاريخ الزيارة .4102/8/02

 .2دنيا الوطن.)4102( .

"مركزية فتح تنتقد بشدة ممارسات حماس بغزة .الموقع االكتروني.

 .http://s.v22v.net/vAkنشر بتاريخ 31أغسطس .زيارة بتاريخ 4102/00/47م.

 .1شبكة فلسطين للحوار .)4102( .خالد العطية :خالد مشعل ضيف عزيز على دولة قطر .مقطع
فيديو .الموقع االلكتروني .http://cutt.us/QkVO .نشر بتاريخ 04يناير .زيارة بتاريخ .4102/0/03

 .7فضائية الحرة .)4104( .وزراء الخارجية العرب يبحثون التطورات في غزة .الموقع اإللكتروني.
 .http://cutt.us/W5Mkeنشر بتاريخ 07نوفمبر .زيارة بتاريخ .4102/00/00

 .8فلسطين اآلن .)4102( .بعد حملة اعتقاالت طالت أنصارها ..حماس :وصلنا رد فتح من المصالحة.
الموقع االلكتروني.

.http://s.v22v.net/8b7U

نشر بتاريخ  0/01زيارة بتاريخ .4102/00/8

 .9فلسطين أون الين .)4102( .لقاء بين فتح وحماس في القاهرة لتنفيذ اتفاق المصالحة .الموقع
االلكتروني .http://s.v22v.net/E3I .نشر بتاريخ  9/40زيارة بتاريخ 4102/00/41

 .01محاماة نت .)0998( .قانون رقم ( )0998/01المتعلق بقانون المجلس الوطني للثقافة والفنون
والتراث .الموقع االلكتروني .http://cutt.us/LmIok .زيارة بتاريخ .4102/00/02

 .00محاماة نت .)0998( .قانون رقم ( )0998/2بإلغاء و ازرة االعالم والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
في قطر .الموقع االلكتروني.

.http://cutt.us/OKGH

زيارة بتاريخ 4102/00/02

 .04مركز المعلومات الوطني الفلسطيني .)4110( .حصاد شهر سبتمبر .الموقع االلكتروني.
.http://cutt.us/Cyh0

نشر بتاريخ07سبتمبر .زيارة بتاريخ .4102/00/41

" تبادل األراضي" وعد بلفور عربي" للكيان

 .03موقع المركز الفلسطيني لإلعالم.)4103( .

الصهيوني .الموقع االلكتروني .http://cutt.us/ln5i .نشر بتاريخ 2يونيو .زيارة بتاريخ 4102/0/07م.

 .02موقع وكالة وفا .)4113( .القانون االساسي الفلسطيني المعدل .الموقع االلكتروني.
 .http://cutt.us/GLFC9نشر بتاريخ 08مارس .زيارة بتاريخ .4102/9/41

 .02مركز وفا للدراسات .)4102( .ملفات فلسطينية ":فتح وحماس اسباب االنقسام وافاق المصالحة"
موقع وكالة وفا االلكتروني.

.http://cutt.us/2q7K

نشر بتاريخ 02يونيو .زيارة بتاريخ .4102/0/9

 .01منظمة التحرير الفلسطينية ،دائرة شؤون المفاوضات .)4111( .نص وثيقة الوفاق الوطني .الموقع
االلكتروني .http://cutt.us/2Rmi .نشر بتاريخ 0مايو .تاريخ الزيارة 4102/00/00م

 .07موسوعة المعلومات القطرية.

( .)4102معلومات عن قطر .الموقع االلكتروني.

 .http://cutt.us/zgRYQنشر بتاريخ  1ديسمبر .زيارة بتاريخ .4102/00/41

 .08موقع "ن" بوست.)4102( .
االلكتروني.

.http://cutt.us/n4Mx

رصد المواقف العربة والغربية من الحرب على غزة .الموقع

نشر بتاريخ 07يونيو .زيارة بتاريخ .4102/4/00
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 .09موقع االعالم العربي .)4103( .امير قطر يتنازل عن الحكم معلنا بداية عهد جديد .الموقع
االلكتروني.

.http://cutt.us/9HnwL

نشر بتاريخ 42يونيو ،زيارة بتاريخ 4102/0/02م.

 .41موقع الجزيرة نت" .)4111( .أمير قطر يهنئ حماس ويشيد باالنتخابات الفلسطينية" .الموقع
االلكتروني .http://cutt.us/FnfCO .نشر بتاريخ 47يناير .تاريخ الزيارة 4102/00/04م.

 .40موقع الجزيرة نت .)4118( .تباين المواقف يرجئ االتفاق بين فتح وحماس .الموقع االلكتروني.
 .http://s.v22v.net/Ul6tنشر بتاريخ 40مارس .زيارة بتاريخ 4102/00/02م

 .44موقع الجزيرة نت .)4119( .اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني .الموقع االلكتروني.
 .http://cutt.us/fMeRGنشر بتاريخ  41فبراير .زيارة بتاريخ .4102/01/09

 .43موقع الجزيرة نت .)4103( .النص الكامل لكلمة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .الموقع االلكتروني.
.http://cutt.us/4L0e8

نشر بتاريخ 41اكتوبر .زيارة بتاريخ 4102/04/02م.

 .42موقع الجزيرة نت.)4102( .
االلكتروني.

.http://cutt.us/1swrN

"الهجوم اإلسرائيلي على قطر المرتكزات والوسائل" .الموقع

نشر بتاريخ  2اغسطس .زيارة بتاريخ 4102/04/4
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عـمـ ــادة

الد ارس ـ ـ ــات

الـعـلـيـ ــا

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

قسم التاريخ والعلوم السياسية

استمارة تحليل مضمون
حضرة الدكتور الفاضل:

يحفظه اهلل،

..............................................................

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

يضع الباحث بين أيديكم استمارة تحليل المضمون الصحفي التي أعدها لرسالة الماجستير بعنوان:

"معالجة الصحافة الفلسطينية للخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام الفلسطيني".

وتهدف االستمارة إلى رصد وتحليل طبيعة معالجة الصحف اليومية الفلسطينية للخطاب السياسي القطري تجاه
االنقسام الفلسطيني والتعرف على أساليبها ومصادرها واتجاهاتها والفنون المستخدمة في الموضوعات قيد

الدراسة ،للوصول إلى األهداف المنشودة من الدراسة.

وتقبلوا فائق االحرتام والتقدير،

الباحث :شادي جبر أبو صبحة

د .موسى علي طالب

اشراف

أستاذ اإلعالم المشارك بجامعة األزهر -غزة

د .زهير إبراهيم المصري
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد
رئيس قسم التاريخ بجامعة األزهر – غزة

5142م -

4136هر*

*

مرفقطيه:التعريفاتاإلجرائيةلفئاتتحليلالمضمون–استمارةتحليلالمضمون
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التعريفات اإلجرائية لفئات تحليل المضمون
تنقسم استمارة تحليل المضمون لعدد من الفئات التي تدمج بين فئتي الموضوع والشكل ،تهدف للوصول

إلى نتائج كافية عن معالجة الصحف الفلسطينية للخطاب القطري تجاه االنقسام الفلسطيني وكانت كاآلتي:
أوالً :فئات تحليل المضمون:

وهي الفئات المتعلقة بوصف المضمون المقدم وتحليله للوقوف على دالالت تناوله لموضوع معالجة الخطاب

السياسي القطري تجاه االنقسام الفلسطيني في صحف الدراسة وتقسم لفئات فرعية:
أ  .فئة قضايا االنقسام:

وتهدف الوقوف على قضايا تعالجها الصحف الفلسطينية اليومية في عينة الدراسة وفئات المعالجة
للخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام الفلسطيني وتتضمن الفئات الفرعية التالية:
 .0فئة المصالحة المجتمعية :يقصد بها بحث قضية المصالحة على الصعيد االجتماعي ومعالجة آثاره السلبية
التي أفرزها االنقسام ،وحل جميع االنتهاكات التي نجمت عن الفلتان األمني من خالل الوساطة القطرية
وبرامجها لتعويض المتضررين ماديا ومعنويا.

 .4تكريس االنقسام :وهي أي مواقف من شأنها أن تزيد من حدة الخالف ووتيرة االنقسام الفلسطيني الواقع بعد
أحداث حزيران /يونيو 4117م وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة.

 .3العدوان على غزة :ويقصد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة والواقع في فترة الدراسة عام 4104م ،باعتباره
أحد ارتدادات االنقسام الفلسطيني والحصار على غزة ،وأي جهود قامت بها قطر للتخفيف من حدته.

 .2الحصار على غزة :وهو الحصار الذي فرضه االحتالل على غزة بأشكاله المختلفة السياسي واالقتصادي،
المتمثل في اغالق المعابر ومنع المواطنين من السفر ،ومنع إدخال البضائع التي يحتاجها مواطني غزة.

 .2مساعدات :ويقصد به الدعم المقدم على المستوى اإلنساني ألهل قطاع غزة بعد فرض الحصار ومنع دخول
المواد بكافة أشكالها وتردي الحالة اإلنسانية.

 .1عالقات قطر الدبلوماسية :وهي المواد الصحفية التي تناولت عالقات دولة قطر مع بعض األطراف التي
ترتبط بقضية االنقسام ،وتنقسم إلى فئات فرعية( :المنظمة والسلطة-حركة فتح -حركة حماس-الفصائل

الفلسطينية-العالقات الدولية).

 .7أخرى :وتشمل قضايا أخرى لم تذكر في الفئات السابقة.
ب.فئة الفعاليات :وهذه الفئة توضح اإلجراءات والمواقف التي نفذها الفاعلين في قضية الخطاب السياسي
القطري تجاه االنقسام سواء على الصعيد المحلي أو العربي أو الدولي وتشمل:

 .0زيارات تضامنية :ويقصد بها الزيارات التي قام بها قطريون بكافة المستويات لغزة أو للضفة الغربية.
 .4تصريحات رسمية :وتشمل كافة التصريحات التي تنسب الى القر االميري او الحكومة.
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 .3مؤتمرات :ويقصد بها مؤتمرات عقدتها دولة قطر على أرضها لدعم جهود المصالحة والضغط على طرفي
االنقسام ،أو مشاركة قطر بأي مبادرات أو جهود في اتجاه إنهاء االنقسام.

 .2اتفاقيات :ويقصد بها اتفاقيات عقدت بين أطراف االنقسام في قطر أو بواسطة أو مشاركة دولة قطر.

 .2مبادرات :ويقصد بها الباحث حلول قدمتها دولة قطر في شكل مبادرة ألطراف االنقسام أو ألطراف أخرى في
سبيل انهاء االنقسام.

 .1اجتماعات :وهي لقاءات بين مسؤولين قطريون وأحد أطراف االنقسام لبحث قضية المصالح.

 .7مواقف داعمة :ويقصد به مناشدات أو وساطات في منابر دولية أو عربية لتقديم دعم سياسي أو مالي أو
إقامة مشاريع تنهي الحصار على قطاع غزة .وتنقسم إلى فئات فرعية:
 مواقف سياسية :وهي مواقف متمثلة في مناشدات أو وساطات قطرية في منابر دولية إلنهاء الحصار عنقطاع غزة كحالة من حاالت االنقسام.

 افتتاح مشاريع :ويقصد بها مناشدات قطرية لدفع المستثمرين او الجامعة العربية أو غيرها إلقامة المشاريعاالقتصادية في غزة لدفع عجلة االقتصاد وانهاء الحصار.

 دعم مالي وعيني :وهو ما يتضمن مناشدات قطرية مطالبة بتقديم دعم مالي عربي لغزة إلعادة االعمار اودعم الفق ارء او تقديم معونات وقود ومحروقات أو بيوت إيواء وطرود غذائية لغزة.

 .8أخرى :وهي عبارة عن فعاليات أخرى لم تشملها الفئات السابقة.

ج.فئة القوى الفاعلة :يقصد بها القوى التي لها أدوار في قضية الدراسة ،حيث يقصد باألدوار األفعال واألعمال
التي تؤديها تلك القـوى فيمـا يتعلـق بقـضية الخطاب القطري تجاه االنقسام ،وتضم القوى الفاعلة الفئات:

 .0شخصيات :وتضم (أمير قطر-وزير خارجية قطر-الرئيس محمود عباس – خالد مشعل – إسماعيل هنية)
ونوضح الفئات التالية:

 أحزاب وفصائل :يقصد بها الفصائل الفلسطينية التي لها دور في موضوع الدراسة ،مثـل :الجهاد اإلسالمي،والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطيـة  ،وغيرها من الفصائل؛ عدا حركتي فتح وحماس.

 مستقلين :وهي الشخصيات التي ال تنتمي للفـصائل الفلسطينية ،وتعمل تحت مسمى تجمع الشخصياتالمستقلة ،والنخب األكاديمية ،والـسياسية ،واالقتصادية ،والثقافية ،والدينية وغيرها.

 منظمات مجتمع :وهي المؤسسات في المجتمع الفلسطيني والغير حكومية .4دول :وتضم (أمريكا-إسرائيل-دول إقليمية-دول عربية)

 .3منظمات واتحادات :وتضم الفئات الفرعية( :جامعة الدول العربية-منظمة المؤتمر اإلسالمي – مجلس
التعاون الخليجي – االتحاد األوربي – األمم المتحدة)

 .2أخرى :هي القوى الفاعلة التي تظهر في النصوص الصحفية المتعلقة باالنقسام وخطاب قطر ،وتمثل مواد
التحليل ،ولم تشملها الفئات السابقة.

د .فئة االتجاه :رصد مواقف صحف الدراسة من سياسة قطر تجاه االنقسام الفلسطيني وتحليل اتجاهات معينة
ما بين:
15.

 .0ايجابي :ويقصد به تأييد الصحف للجهود القطرية تجاه المصالحة الفلسطينية او تركيزها على إبراز إنجازات
قطر تجاه االنقسام أو الحصار.

 .4سلبي :ويقصد به معارضة الصحيفة لجهود قطر تجاه االنقسام.

 .3محايد :ويأتي في إطار عدم ظهور موقف واضح تجاه الجهود القطرية نحو االنقسام.
ه.فئة الحلول :ويقصد بها الجهود المبذولة والتي اتخذتها دولة قطر إليجاد حلول لقضية االنقسام في الساحة
الفلسطينية أو إيجاد حل لتداعيته ال سيما الحصار وتشمل التالي:

 .0تشكيل حكومة :ويقصد بها الحكومة التي ستشكل من كفاءات ومستقلين ومهمتها تسهيل االنتخابات الرئاسية
والتشريعية والمجلس الوطني ،واعادة اعمار قطاع غزة وقد جرى في اتفاق الدوحة تسمية الرئيس عباس

رئيسا للحكومة.

 .4االنتخابات :ويقصد بها االنتخابات التشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني وانتخابات الرئاسة الختيار رئيس
للسلطة الفلسطينية ،وهي من اهم الحلول التي كانت تطرح في كل اتفاق.

 .3تفعيل منظمة التحرير :ويقصد بذلك اصالح المنظمة واعادة هيكلتها ودخول حركتي حماس والجهاد
اإلسالمي فيها واحداث تغيير في البرنامج السياسي بما يناسب كافة األطراف.

 .2اإلفراج عن معتقلين :ويقصد به االفراج عن المعتقين على تهم حزبية سياسية في سجون السلطة في الضفة
الغربية أو سجون حكومة حماس في غزة.

 .2تشكيل لجان :ويقصد بها لجان لالنتخابات أو لجان شعبية تشارك في انهاء االنقسام
 .1اعمار :وهو إعادة بناء وترميم المنازل التي تم تدميرها في العدوان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية.

 .7فتح معابر :والمقصود بها المعابر بين قطاع غزة واالحتالل اإلسرائيلي من جهة أو مصر من جهة أخرى
لدخول المواد التموينية أو سفر المواطنين

 .8تقديم مساعدات :ويقصد بها المساعدات التي تقدمها دولة قطر للمواطنين في غزة وتحتوي على أموال أو
وقود أو مواد تموينية.

 .9تشغيل ورواتب :ويقصد بها منح مواطنين فلسطينيين عقوداً للعمل على نفقة قطر أو دفع رواتب موظفي غزة
في سبيل حل مشكلة تسهيال إلتمام المصالحة.

 .01إقامة مشاريع :ويقصد بها بناء مصانع أو مؤسسات مشاريع إسكان في قطاع غزة من خالل عطاءات
ومشاريع لدولة قطر.

 .00أخرى :وهي حلول أخرى لم تشملها الفئات السابقة.

 .04بدون حلول :ويقصد بها عدم تقديم أي من الحلول السابقة أو حلول أخرى.

و .فئة منشأ المعلومات :ويقصد بها الجهات التي تعتمد عليها الصحف في جلب المعلومات وهي المصادر
األولية للمعلومات وتشمل فئات فرعية:

 .0حكومة رام اهلل :وتشمل رئيس السلطة أو من يعبر عن موقفه بشكل رسمي ورئيس وأعضاء حكومة رام
اهلل أو من يعبر عن موقفهم.
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 .4حكومة غزة :وهم الناطقون الرسميون باسمها أو وزرائها ،والمتحدثون باسم الو ازرات رسمياً ،والمستشارون
االعالميون والسياسيون وغيرهم لرئيس الحكومة.

 .3حركة فتح :وهم قيادات الحركة والناطقين باسمها ،والموقع الرسمي للحركة.

 .2حركة حماس :وهم قيادات الحركة والناطقين باسمها ،والموقع الرسمي للحركة.

 .2أميرية قطرية :وهو أمير دولة قطر وعائلته أو من يمثل الديوان الملكي القطري.

 .1حكومية قطرية :وهي المحكومة ورئيسها والناطقين باسمها ومستشاريها وكل ما يندرج في إطار الحكومة
 .7أهلية قطرية :يقصد من يعبر رسمياً عن األحزاب والمنظمات األهلية واإلعالم في قطر.

 .8مصادر إسرائيلية :ويقصد بها حكومة االحتالل بكافة مكوناتها السياسة واألمنية والعسكرية ،أو إعالميين
أو مثقفين أو أي من يصدر تصريح وتأخذه صحف الدراسة من اإلسرائيليون.

 .9غير معلن :وهي أن تكون المادة الصحفية منشورة دون اإلشارة بوضوح الى مصدر المعلومـات األصـلي،
تشمل هذه الفئة المصادر المجهولة ،السيادية ،المطلعة ،رفضت الكشف عن اسمها ،وغيرها.

 .01مصادر متعددة :تجمع المادة الصحفية مصادرها من مصدرين فأكثر من المصادر الموضحة سابقاً.

ز.فئة المصادر الصحفية :وهي الجهة التي حصلت منها صحف الدراسة على المعلومات أو المادة المطروحة
وتتضمن الفئات التالية:

 .0المراسل :المقصود به الصحفي الذي تعينه الصحيفة لمتابعة األحداث خارج المدينة التي تصدر منها.

 .4المندوب :وهم الصحفيون الذين تعينهم الصحيفة او تخصصهم لمتابعة االحداث في قطاع معين ،او هيئة
معينة داخل نفس المدينة التي تصدر فيها الصحيفة.

 .3وكاالت األنباء :ويقصد بها وكاالت االنباء التي توزع المواد الصحفية على المشتركين وتشمل الوكاالت
المحلية والعربية واإلقليمية والدولية.

 .2كتاب ومصاحفون :ويقصد به شخصيات تختارهم الصحيفة لكتابة المقاالت والموضوعات الخاصة ،أو من
هم ذوي المواهب الذين توصلوا لنتائج بحثية علمية والمبادرين للتواصل مع الصحف.

 .2متعدد :وهي المصادر المتعددة للمعلومة والحصول عليها من أكثر من مصدر.

 .1بدون :وقصد بها المواد الصحفية التي ال تنسب ألحد مثل تحليل اخباري ،مقال سياسي.
ثانياً :فئة تحليل الشكل:
وهي الفئات المتعلقة بشكل المضمون المقدم للوقوف على مدى اهتمام الصحف الفلسطينية في موضوع

الخطاب السياسي القطري بكافة أشكاله والمتخصصة بمعالجة الخطاب السياسي القطري تجاه االنقسام
الفلسطيني في صحف الدراسة وتقسم لفئات فرعية.

أ .فئة الفن الصحفي:

 .0الخبر الصحفي :وهو تقرير يصف في دقة أو موضوعية حادثة أو واقعة أو فكرة تمس مصالح أكبر عدد
من القراء وتثير اهتمامهم (أبو زيد ،0982 ،ص.)21
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 .4التقرير الصحفي :وهو فن يقع ما بين الخبر والتحقيق ويقدم المعارف والمعلومات حول الوقائع (أبو زيد،

 ،0991ص.)032

 .3التحقيق الصحفي :يفسر ويشرح العوامل التي تكمن وراء القضية للوصول لحل لها (أبو زيد ،0991،ص.)93

 .2الحديث الصحفي :وهو مقابلة تتم مع شخصية أو أكثر للحصول على معلومات أو بيانات أو حقائق حول
بعض االحداث أو القضايا (علم الدين ،4111،ص.)27

 .2المقال :األداة الصحفية التي تعبر عن آراء كتابها حول األحداث اليومية الجارية في القضايا التي تشغل
الرأي العام المحلي والدولي (أدهم ،0982،ص.)04

 .1الكاريكاتير :وهو فن ساخر يعبر عن رأي راسمه حول قضية معينة

 .7الصورة الخبرية :وهي الصور التي تعرضها الصحيفة بدون أخبار وتوحي بموضوعات معينة
 .8أخرى :وهي الفنون التي ال تندرج ضمن الفنون السابقة

ب.فئة الموقع:

ويقصد بها الموقع الذي اختارته الصحيفة لنشر الموضوع داخل صفحاتها المختلفة ،وتضم الفئات
الفرعية التالية( :أولى :ويقصد بها " واجهة الصحيفة"-داخلية :ويقصد بها "كل الصفحات فيما عدا األولى
واألخيرة"-أخيرة :وتلي الصفحة األولى في األهمية)

ج .فئة العناصر الطبوغرافية واإلبراز.

 .0فئة الصور :ويقصد بها الصور المصاحبة للموضوع والمراد بها جذب انتباه القارئ وتنقسم إلى:
 -صورة خبرية :تقدم معلومات كاملة عن الموضوع.

 صورة شخصية :تعكس اهتمام الصحيفة بشخص معين وتضيف للموضوع قيمة. -أخرى :وهي الصور التي لم تشملها فئات الصور.

 .4فئة العناوين :وتنقسم إلى:

 المانشيت :وهو العنوان الرئيس الذي يتصدر الصفحة األولى وينشر على ثمانية أعمدة العريض :وهو الذي يكون منشو ار في الصفحات الداخلية على عرض الصفحة الممتد :وهو العنوان الذي يزيد طوله على عمود وال يصل إلى عرض صفحة -العمودي :وهو العنوان الذي ينشر على عمود واحد فقط

 .3فئة األلوان :ويقصد بها استخدام األلوان على الموضوع إلب ارزه واعطائه مزيدا من األهمية سواء كانت للمتن أو
العناوين أو الرسوم التوضيحية.

 .2فئة األرضيات :وتستخدم إلبراز ولفت االنتباه للمادة التحريرية من خالل خلفية (أرضية) ملونة.

 .2فئة اإلطارات :وهي األشكال الهندسية الرباعية المزخرفة أو المستقيمة ،الرفيعة أو السميكة المحيطة بالموضوع.

د .فئة المساحة :ويقصد بها قياس المساحة المفرزة للموضوع بالـ (سنتمتر/عمود) ،وتهدف لمعرفة مدى اهتمام
صحف الدراسة بموضوعات الدراسة من خالل ما تفرده اصحف من مساحة لهذه الموضوعات.
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