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  :المقدمة 
  

       الحمد هللا والصالة والسالم على سيد المرسلين وقائد المجاهدين وخاتم المرسلين محمد بن عبد اهللا عليه                
  ..أفضل الصالة وأتم التسليم أما بعد

  
قاومـة   من الواضح والجلي أن الشعب الفلسطيني شهد مرحلة تحول لم يشهد لها من قبل من فوز لحركة الم                 

اإلسالمية حماس في االنتخابات التشريعية بعد ما كانت هذه الحركة هي اكبـر القـوى المعارضـة للـسلطة                   
الفلسطينية والتفاق أوسلو وبالتالي تمكنت  هذه الحركة من أن تحصد اكثر من نصف مقاعد المجلس التشريعي                

فـأعلن  ، ة الـسيد إسـماعيل هنيـة        بعد أن قررت خوض تلك االنتخابات وشكلت الحكومة الفلسطينية برئاس         
الحصار السياسي واالقتصادي على الشعب الفلسطيني صاحبه مناكفات سياسية بين الفـصيلين األكبـر فـتح                

وبقـي  ، وحماس واخذ كال منهما يحمل اآلخر على ما آلت إليه األمور من حصار خارجي وفلتـان داخلـي                 
ة مع البرنامج الذي جاءت به حماس للشعب الفلـسطيني          الحصار مفروضاً ولم تتعاط الدول العربية واألوروبي      

وهذا مما زاد الحصار على الشعب الفلسطيني وعلى ضوء هذا الوضع والظروف التي أحاطت بالحكومة على                
الصعيد المحلي والدولي ظهرت إلى العلن فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنيـة تجمـع كـل أطيـاف الـشعب                    

مطلب محلي ودولي من أجل فك الحصار عن الـشعب الفلـسطيني              تحت مضلة واحدة وأصبحت      يالفلسطين
وفي الخامس عشر من مارس تم اإلعالن عن تشكيل أول حكومة وحدة وطنية تجمع أغلبية أطيـاف الـشعب                   

  . الفلسطيني في برنامج موحد من اجل فك الحصار الدولي يرأسها السيد إسماعيل هنية
  

ة ما يجري من تطورات بخصوص تـشكيل الحكومـة الفلـسطينية            ونظرا الهتمام الجمهور الفلسطيني بمعرف    
الجديدة ازداد اهتمام الجمهور الفلسطيني باالطالع على الصحف الفلسطينية لمعرفة أخر المـستجدات علـى               

  .صعيد الحكومة الجديدة
ف على معالجة   ونظرا لهذا االهتمام التي حظيت بها هذه الحكومة األخيرة قام الباحثان بإعداد هذا البحث للوقو              

الصحف الحزبية الفلسطينية لهذا الحدث التاريخي المتمثلة في صحيفة الرسالة التي تصدر عن حزب الخالص               
المنبثق عن حركة المقاومة اإلسالمية حماس وصحيفة الكرامة لسان حال حركة التحرير الوطني الفلـسطيني               

والجانـب  .... والثـاني .....  الفصل األول    فتح ولقد جاءت هذه الدراسة في عدة فصول ومباحث حيث تناول          
  .العملي

  
  

  الباحثان
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  :الدراسات السابقة
نظرا لحداثة موضوع تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية فال توجـد دراسـات تناولتـه                   

فوجد الباحثان انه من الضروري االطالع على دراسات سابقة تناولت فـي            ، بالتحليل والمقارنة   
 تحليلية التفاقيات فلسطينية معينة وخاصة تلك االتفاقيـات التـي تناولتهـا             مجملها عقد مقارنات  

فوجد الباحثان بعض الدراسـات التـي تناولـت    ، صحيفتي الرسالة والكرامة موضوع الدراسة      
  :اتفاقات فلسطينية ومنها 

المعالجة الصحفية التفاق واي بالنتيشن في الصحافة الحزبية        ) ١٩٩٩،غازي محمود الجعل   (-١
وهو خريج من قسم الـصحافة      .الفلسطينية دراسة تحليلية مقارنة بين صحيفتي الرسالة والكرامة       

  .واإلعالم في الجامعة اإلسالمية
" واي" التفاق   - الرسالة والكرامة  –تناولت هذه الدراسة كيفية تناول الصحافة الحزبية الفلسطينية         

حيفتي الدراسـة مـن خـالل تـصميمه         من خالل المقارنة التحليلية التي عقدها الباحث بين ص        
الذي عقد بين الجانـب     " واي"الستمارة تحليل المضمون لمعرفة مدى اهتمام الصحيفتين باتفاق         
  . اإلسرائيلي والجانب الفلسطيني ممثل بمنظمة التحرير الفلسطينية

ية المعالجة الصحفية التفاقية الخليل في الصحف الفلسطينية المحل       ) ١٩٩٧،دولت عريقات   ( -٢
  .وهي خريجة من قسم الصحافة واالعالم في الجامعة اإلسالمية. 

تناولت هذه الدراسة كيفية تناول الصحافة المحلية التفاق الخليل من خـالل تحليـل مـضمون                
الموضوعات التي تناول االتفاق في الصحف من خالل أداة تحليل المـضمون التـي صـممتها                

  .الباحثة لذلك

  :في ضوء ما سبق
طلع الباحث على الدراسات السابقة وجدها قد استخدمت أداة تحليـل المـضمون فـي               بعد أن ا  

وجـد أن البـاحثين     ، المقارنة التحليلية لمعرفة مدى اهتمام صحف الدراسة باالتفاقيات السابقة          
السابقين قد قسموا دراساتهم إلي اطار نظري بجمع المادة العلمية الالزمة لموضـوع الدراسـة               

ن خالل تفريغ استمارة تحليل المضمون في جداول ليسهل على القـارئ فهـم              واطار اجرائي م  
  .التحليل 
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 الوحدة الوطنية   ةووجد أن الدراسات السابقة لم تتناول معالجة الصحافة الفلسطينية لتشكيل حكوم          
فتح وحماس  "الفلسطينية التي جاءت نتاج التفاق مكة الذي جمع بين الفصيلين الفلسطينين األكبر             

لذا قام الباحثان بدراسـتهم الحاليـة       ،عاية المملكة العربية السعودية نظرا لحداثة الموضوع      بر" 
  .  الوحدة الوطنية الفلسطينيةةبتناول المعالجة الصحفية لتشكيل حكوم

  
  :مشكلة الدراسة واإلحساس بها* 

ما فيما يتعلق   اتضح للباحثين من خالل متابعتهما لصحيفتي الرسالة والكرامة أن هناك تفاوتا بينه           
بالتغطية اإلعالمية المتعلقة  بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية  ونظرا الهتمام الباحثـان بمتابعـة               
األخبار السياسية خصوصا تشكيل أول حكومة وحدة وطنية في فلسطين واتـضح أن المـساحة               

مـام  المخصصة لهذا الحدث التاريخي ضئيلة مقارنة بكبر بضخامة هذا الحدث التـاريخي واهت            
وسائل اإلعالم به وقد اتضح انخفاض عدد التحقيقات واألحاديث الصحفية المتعلقة بهذا الـشأن              

  .بينما ركزت الصحف على ثالثة فنون صحفية وهي الخبر والتقرير والمقال 
وتكمن مشكلة الدراسة في التعرف على طبيعة التغطية اإلعالمية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية             

  ).الرسالة والكرامة(حيفتي في فلسطين في ص
  :العوامل التي دفعت الباحث إلى اختيار المشكلة * 

يوجد عدة عوامل دفعت الباحثين لدراسة مشكلة البحث ومعرفة أبعادها والوقوف عليها بعضها يتصل بطبيعة 

  :حو التاليواهتمامات الباحثين بالمشكلة وذلك على الن، ومنها ما يتصل باإلمكانيات الالزمة له ، البحث 

  : المعايير التي تتصل بطبيعة البحث -أ 
جدة البحث فلم يقع تحت يدي الباحثين أي بحث يتناول تشكيل أي  حكومة وحدة  وطنيـة فـي فلـسطين                       )١

  .بشكل مباشر وهذا ما دفع الباحثين النتقاء هذه الفكرة لتكون محل دراسة للبحث
ي مشكلة تهم كل مواطن فلسطين يعيش علـى ارض          ارتباط مشكلة البحث بمشكالت المجتمع الفعلية  وه        )٢

  .فلسطين
  .إحساس الباحثين بأهمية المشكلة في الشارع الفلسطيني )٣
  : المعايير التي تتصل بمدى توافر توفر  اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ البحث وتتمثل في -ب

  .توافر المعلومات والبيانات المبدئية الالزمة للدراسة النظرية والتطبيقية  )١
  ) . الكرامة –الرسالة( وافر عينة الدراسة وهي عبارة عن صحيفتي  ت )٢
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 .توفر الوقت المناسب إلجراء الدراسة  )٣

  :أهداف وتساؤالت الدراسة* 

تهدف الدراسة إلى معرفة مدى اهتمام الصحف الحزبية الفلسطينية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وما هي 
وما هو مواقف الصحف من تشكيل حكومة الوحدة وتم وضع عدة الجوانب التي تناولتها الصحف بشكل موسع 

  :أسئلة نسعى من خالل دراستنا هذه اإلجابة عنها لتحقيق أهداف الدراسة وهي على النحو التالي
   مدى اهتمام صحيفة الرسالة والكرامة  بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ؟ .١
دراسة بشأن تشكيل أول حكومة وحدة وطنية في         ما هي أهم الموضوعات والقضايا التي تناولتها صحف ال         .٢

  فلسطين ؟
   أهم الفنون الصحفية التي تناولتها صحف الدراسة بشأن تشكيل الحكومة؟ .٣
   موقف صحف الدراسة من تشكيل أول حكومة وحدة في فلسطين؟ .٤
   ما هي مصادر موضوعات الحكومة الوطنية  في صحف الدراسة ؟ .٥
  ة الكرامة من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية  ؟ ما هو اتجاه صحيفة الرسالة وصحيف .٦
ما موقع المادة اإلعالمية التي تناولت حكومة الوحدة الوطنية في كل من صحيفة الرسالة وصحيفة الكرامة                 .٧

  ؟
ماهي العناصر التيبوغرافية التي أبرزت فيها الصحيفتين الموضوعات التي تناول حكومة الوحدة الوطنية              .٨

  ؟
أفردتها صحيفتي الرسالة والكرامة على صدر صفحاتها لموضوعات حكومة الوحدة          ما هي المساحة التي      .٩

  الوطنية ؟
  

  :أهمية الدراسة* 

تنبع أهمية الدراسة من كونها دراسة صحفية رائدة لتشكيل أول حكومة وحدة وطنية فلـسطينية ذاك الحـدث                  
رنة تحليلية بين أهم صحيفتين حزبيتين      كما أن الدراسة تعقد مقا    ، المهم والتاريخي للقضية والشعب الفلسطيني      

 فتح  -في فلسطين وتزيد األهمية عند معرفة أن صحيتفي الرسالة والكرامة تصدران عن الفصيلين الفلسطينين             
ومـن المؤكـد أن   ،  اللذان اجتمعا في اتفاق مكة ووضعا أسس تشكيل حكومـة الوحـدة الوطنيـة            -وحماس

  .ن اتجاه الحكومةالصحيفتين ستعكس موقف ووجهة نظر الطرفي
كما تفيد هذه الدراسة الباحثين في مجال الصحافة الحزبية والباحثين في مجال الدراسات الـسياسية المقارنـة                 

  .كما يستفيد منها المسئولين السياسين الفلسطينين بالتعرف على أراء إطراف حكومة الوحدة الفلسطينية،
خاصة بعد أن تحولت حركـة حمـاس مـن          ،  الدراسة   كما يمكن التعرف على السياسة التحريرية لصحيفتي      

 .المعارضة للحكومة 
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 )١٤(

  :وأدواتها ... منهجها .. نوع الدراسة * 

تدخل هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي تركز على وصف طبيعة وسمات وخصائص مجتمع معين أو                
 كما أنها تستخدم في المرحلة      موقف معين أو جماعة معينة أو فرد معين وتكرارات حدوث الظاهرات المختلفة           

المتوسطة من مراحل المعرفة العلمية في التخصصات المختلفة وفي إطار هذا النوع مـن البحـوث اسـتخدم                  
  )١(:الباحثين عدة مناهج لتحقيق أهداف الدراسة هي

  :المنهج المسحي -١
صول على المعلومات   منهج المسح الشامل والذي يعتمد على جهد علمي منظم يساعد في الح           : المنهج المسحي 

المتعلقة بالظاهرة موضع الدراسة بهدف تحليلها ومن خالله يستطيع الباحث استخدام أسلوب تحليل المضمون              
  )٢(. ويستخدم استمارة التحليل والرجوع إلى الكتب والمطبوعات والدرويات والمجالت

  

 :المنهج المقارن  -٢

جة االهتمام التي توليها كل صحيفة مـن صـحف          بهدف إجراء مقارنة بين صحف الدراسة للتعرف على در        
  .الدراسة لقضايا الحكومة الوطنية

  
  :عينة الدراسة * 

 تشمل جميع األعداد التي تصدر أثناء مدة الدراسة من صحيفتي الرسـالة والكرامـة               :عينة المصادر  -١
امة تـصدر  مع األخذ بعين االعتبار ان صحيفة الرسالة تصدر مرتين في األسبوع بينما صحيفة الكر           .

فتم اخذ كل اصدارات صحيفة الكرامة في المدة الزمنية المحددة للدراسة والتي            ، مرة واحدة اسبوعيا    
  . عدد من صحيفة الرسالة لنفس المدة بواقع عدد واحد من كل أسبوع١٤واخذ ،  عدد ١٤بلغ عددها 

 ١٤أي بواقـع     ) ٢٠٠٧ /١٨/٥ حتـى    ١٨/٣( تم تحديد عينة الدراسة في الفترة من         :العينة الزمنية  -٢
 . عدد من كال الصحيفتين٢٨وبالتالي يصبح حجم العينة الخاضعة للدراسة . عدد من كل صحيفة

 
  : أدوات الدراسة * 

سيعتمد الباحثان يف دراسة قضية تشكيل حكومة الوحدة الفلـسطينية  علـى أداتـني               
  ومها حتليل املضمون

ث وشخصية من الشخصيات وهو حوار يهدف للحصول علـى          هي فن يقوم على الحوار بين الباح      : المقابلة   و
  .أخبار ومعلومات جديدة أو شرح وجهة نظر معينة

 :إجراء تصميم استمارة تحليل المضمون* 

                                                           
  .١٢٣ص) ١٩٩٣، عالم الكتب: القاهرة ( الطبعة الثانية ، األسس والمبادئ ، بحوث اإلعالم ، سمير حسن  -1
  .٣٥ص  ) ١٩٩٧، دار الفكر العربي : القاهرة ( الطبعة األولي ، صورة المعلم في وسائل اإلعالم ،  عاطف عدلي العبد - 2
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 )١٥(

  تم استخدام أداة تحليل المضمون التي اشتملت على
  .وحدات التحليل:أوال

ار الظاهرة مجال البحث وفي هذا      وهي الوحدات التي ينوي الباحث استخدامها والتي تظهر من خاللها تكر          
 حـديث   – تقريـر    – مقـال    –خبر  (البحث سيلجأ الباحث إلى استخدام الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية          

  .كوحدة للتحليل )  تحقيق صحفي –صحفي 

  

  .وحدات التسجيل او العد وهي اصغر وحدة : ثانيا
و العد وهذا ما تتطلبه طبيعة البحث لمعرفة عدد         كوحدة للتسجيل أ  ، لجأ الباحث إلى استخدام وحدة المفردة       

األخبار أو التقارير أو األحاديث التي وردت في صحف الدراسة لمعرفة مدى اهتمامها بتـشكيل حكومـة            
  .الوحدة الوطنية

  
  .فئات التحليل : ثالثا

محتـواه  وهي مجموعة من التصنيفات أو الفصائل التي يقوم الباحث بإعدادها طبقا لنوعية المـضمون و              
وهدف التحليل لكي يستخدمها في وصف هذا المضمون وتصنيفه بأعلى نسبة ممكنـة مـن الموضـوعية        

  .والشمول وبما يتيح إمكانية التحليل واستخراج النتائج بأسلوب سهل وميسور
  :وتنقسم المادة الخاضعة للتحليل إلى فئتين رئيسيتين 

  ).ماذا قيل(فئات الموضوع : أوال 
  ).كيف قيل(الشكل    فئات : ثانيا 

  
  ).ماذا قيل (فئات الموضوع : أوال 

تعالج هذه الفئة الرئيسية محتوى ما ينشر أو المعاني التي ينقلها ويقوم الباحـث فـي إطارهـا باسـتخدام       
  :الفرعية التالية 
  :فئة الموضوع 

قال وتـضم هـذه     ويقصد بها تحديد الموضوعات الفرعية التي تدور حول مواد االتصال أي بمعنى ماذا ي             
  :الفئة الفئات الفرعية التالية 

 ويقصد بها الموضوعات التي تهتم بقضايا األحزاب والـسلطة واالنتخابـات والنـشاطات              :سياسية   .١
  .السياسية الداخلية والخارجية 

 وهي الموضوعات التي تهتم بالشئون االقتصادية مثل الميزانيـة والتمويـل والعمـالت              :اقتصادية   .٢
  .وغيرها 
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 )١٦(

ويقصد بها الموضوعات التي تهتم بالمجتمع واألسرة والخدمات والمساعدات والزيـارات           : ماعية  اجت .٣
  .واألنشطة االجتماعية 

  .ويقصد بها الموضوعات التي تهتم بقضايا األمن والنظام داخل المجتمع الفلسطيني: أمنية  .٤

  .رة الصحة بشكل مباشروهو يتناول الموضوعات المتعلقة باألمور الصحية وما يتعلق بوزا: صحية  .٥

  .وهي كل ما تعلق بالبيئة والموارد الطبيعية : بيئية  .٦

ويقصد به ما تناولته الصحيفة من أمور دينية متعلقة بالحياة العامة وفي سير عمـل الحكومـة                 :دينية .٧
  .الفلسطينية

  .ويقصد بها الموضوعات ذات االهتمامات المختلفة وغير المذكورة سابقا : أخرى  .٨
  
  :المصدر  فئة – ٢

ويقصد بها تحديد مصادر أخبار تشكيل أول حكومة وحدة وطنية في صحف الدراسة وتضم الفئات الفرعية 
  :التالية 

  )١(. هو الصحفي الذي تعينه الصحيفة لمتابعة األحداث داخل المدينة التي تصدر منها الصحيفة :المندوب  )١
و تخصصه لمتابعة األحداث خارج المدينة التي وهو الصحفي الذي تعينه الصحيفة أ:  المندوب :المراسل  )٢

  )٢(.تصدر منها الصحيفة 
 ويقصد بها وكاالت األنباء التي تستقبل األخبار وتوزعها على المشتركين وتشمل الوكاالت :وكاالت  )٣

  .المحلية واإلقليمية والدولية 
 الصحيفة للكتابة فيها في  ويقصد به المادة اإلعالمية التي يكتبها شخصيات كبار تختارهم:كتاب خاصون  )٤

 .موضوعات خاصة

 هم الكتاب ذوو المواهب الخاصة الذين توصلوا لنتائج هامة في مجال البحث العلمي :كتاب عامون  )٥
وهؤالء وغيرهم كثيرا ما يبادرون باالتصال بالصحف بريديا أو هاتفيا أو بالحضور لمقر الصحيفة ليقدموا 

  )٣(. نشاطهم 
 .خبار وموضوعات تشكيل الحكومة التي تشترك فيها عدة مصادر مختلفة أ:فئة متعدد المصادر )٦

 . أخبار وموضوعات البطولة التي تنشر دون اإلشارة لمصادرها :بدون مصدر  )٧

  
  :فئة الشكل الذي قدمت فيه المادة اإلعالمية كيف قيل؟: ثانيا 

  :ويندرج تحتها ما يلي 
                                                           

  .٧١ص)١٩٨٨،دار الشروق:جدة(الخبر الصحفي وضوابطه اإلسالمية الطبعة الثانية ، ي  آرم شلب- 1
  .٧١ص، المصدر السابق نفسه  2

  .١١٥ص ،  آرم شلبي المصدر السابق نفسه- 3   
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 )١٧(

  : المادة اإلعالمية وتتفرع إلى ما يلي  هي الفئة التي تبحث في شكل: فئة الفن الصحفي   - أ
كل شيء ما لم نعلم به أمس أو كل خبر يرى رئيس التحرير أنه جدير بالنشر ويهم :  فئة الخبر -١

  )١(.مضمونه أكبر عدد من الناس
يقع بين الخبر والتحقيق وال يستوعب الجوانب الجوهرية في الحدث كالخبر وإنما ممكن : فئة التقرير  -٢

 وصف الزمان والمكان واألشخاص والظروف المرتبطة بالحدث لذا فهو ال يقتصر على أن يستوعب
 .الوصف الموضوعي لألحداث وإنما يبرز رأي المحرر

 
األداة الصحفية التي تعبر عن آراء كتابها حول األحداث اليومية الجارية في القضايا التي : فئة المقال  -٣

  )2 (تشغل الرأي العام المحلي والدولي 
 
  

ة  -٤ الحديث الصحفي بكل بساطة هو فن التحاور أو االلتقاء بمصدر مـن المـصادر               :صحفي  حديث  فئ
بهدف الحصول على معلومات جديدة حول واقعة معينة، أو بهدف معرفة وجهـات النظـر أو اآلراء        

  .حول هذه الواقعة، أو بهدف إلقاء الضوء على شخصية معينة
  

 .متباينة أو مختلفة نظر ووجهات متعددة جوانب من ينةمع ظاهرة يتناول :الصحفي التحقيق فئة -٥
  

وتقاس بالسنتيمتر عمـود    ،  وتعنى قياس المساحة التي أفردتها الصحيفة للمحتوى         : فئة مقاييس المساحة   –ب  
  )٣(.ويمكن من خاللها معرفة مدى اهتمام صحف الدراسة بقضايا تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ) ع / سم (
وهي الصفحة التي تنشر فيها أنشطة وفعاليات وقضايا تشكيل حكومة          ): موضع التحليل (ادة   فئة موقع الم   -ج

الوحدة الوطنية حيث أن رقم الصفحة يدلل على أهمية الحدث بالنسبة للصحيفة واشتملت على الفئات الفرعيـة                 
  :التالية 

  

  . وتشمل الصفحة األولى من كل صحيفة من صحف الدراسة :الصفحة األولى   -١
 . وتشمل الصفحة األخيرة من كل صحيفة من صحف الدراسة موضع التحليل :صفحة األخيرة ال -٢

  . وتشمل جميع صفحات الصحف موضع الدراسة عدا الصفحتين األولى واألخيرة :الصفحة الداخلية  -٣
  

                                                           
  ١٧٩ص)١٩٩٠، عالم الكتب: القاهرة ( الطبعة الرابعة ، فن الكتابة الصحفية ،  فاروق أبو زيد - 1
  ١٢ص) ١٩٨٤،  للطباعة والنشر ةدارا لثقاف:القاهرة ( الطبعة األولى ، حقيق النموذجي وصحافة الغد الت، محمود أدهم -2
  ٩٨ص، مصدر سابق ،سمير حسن - 3
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 )١٨(

خلـق  وهي معالجة للمادة اإلعالمية وتستخدم لتحقيق تأثير ضخم على القراء و          :فئة العناصر الطبوغرافية    -د
  .انطباع لديهم مرتبط بأهمية الموضوع وتتضمن مجموعة من الفئات الفرعية 

 ويقصد بها الصور الفنية البيضاء أو السوداء أو الملونة والمعبرة قدر الطاقة مع الظـروف                :الصور   -١
  .المتاحة بصدق ووضوح مضمون نشاطهم

  
األخرى والتـي توضـع بجانـب        ويقصد بها الرسوم الكاريكاتورية والخرائط والرسومات        :الرسوم   -٢

 .الموضوع لتعمل على ايضاح الموضوع
 

يقصد بها التعرف على نوع العناوين التي استخدمت إلبراز أهم أنباء تشكيل حكومة الوحدة           : العناوين   -٣
 .الوطنية

 
  . ويقصد به وضع المواضيع داخل إطار:اإلطارات  -٤

 
برازه بقصد التأثير على القـارئ لجـذب     ويقصد بها الخلفيات التي توضع خلف النص إل        :األرضيات   -٥

 .انتباهه 
 

 وهي األلوان التي تستخدم في العنوان والمتن والصور واألرضيات والرسـوم والموضـوع     :األلوان   -٦
 .كله لجذب انتباه القارئ للموضوع 

  :مجتمع الدراسة * 

تمثلة في صحيفتي الرسـالة  يتمثل مجتمع الدراسة في الصحف الحزبية الرئيسية التي تنشر في قطاع غزة والم            
  .والكرامة

  
  المصطلحات اإلجرائية للدراسة* 

  . المختلفةاويقصد بها في هذا البحث شكل ومحتوى المادة اإلعالمية بتقسيماته : المعالجة الصحفية
وهي الحكومة الفلسطينية الحادية عشر والتي تم تشكيلها من غالبية ألـوان العمـل              : حكومة الوحدة الوطنية    

  .ياسي الفلسطيني ويرأس وزرائها السيد إسماعيل هنية عن حركة حماسالس
وهو االتفاق الذي جمع حركتي حماس وفتح في المملكة العربية السعودية بدعوة ملك الـسعودية                : اتفاق مكة 

  .عبد اهللا إليقاف االقتتال الداخلي والمناكفات السياسية التي شهدتها الساحة الفلسطينية بين فتح وحماس
  .وهي الصحافة الناطقة باسم الحزب التي تصدر عنه والمعبرة عن وجهة نظره: الصحافة الحزبية 
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 )١٩(

صحيفة يومية سياسية شاملة تصدر نصف اسبوعيا موقتا عن حـزب الخـالص الـوطني               : صحيفة الرسالة 
 تأسـست عـام   ، اإلسالمي الذي يمثل وجهة نظر حركة حماس إحدى األطراف الرئيسية في حكومة الوحـدة             

  .د جواد راغب الدلو٠ وتصدر باللغة العربية ويرأس تحريرها أ١٩٩٧
صحيفة يومية سياسية شاملة تصدر اسبوعيا موقتا عن حركة التحرير الـوطني الفلـسطيني              : صحيفة الكرامة 

 وتصدر باللغة العربية ويـرأس      ١٩٩٤فتح إحدى األطراف الرئيسية في حكومة الوحدة الوطنية تأسست عام           
  . يحيى رباح٠تحريرها أ 
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  تقسيم الدراسة
  :قسم الباحثان دراستهما إلى أربعة فصول وهي على النحو التالي

  

  . السعي وراء تشكيل حكومة وحدة وطنية:الفصل األول

  .تجربة حماس والحركات اإلسالمية في الحكم:المبحث األول
 مكة كأساس لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وردود األفعال قراءة في اتفاق: المبحث الثاني
  .المحلية عليه

  
  .  تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية: الفصل الثاني

  . قراءة في الحكومات الفلسطينية التي سبقت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية:المبحث األول
  ٠ين التردد الدولي والقبول العربي   برنامج حكومة الوحدة الوطنية ب:المبحث الثـاني

  
  . الصحافة الحزبية في فلسطين وصحيفتي الدراسة: الفصل الثالث

     الصحافة الحزبية في فلسطين:المبـحث األول
  .   صحيفتي الرسالة والكرامة:المبـحث الثاني

  
  . اإلطار اإلجرائي للدراسة: الفصل الرابع

وشكل الفنون الصحفية في صحيفتي الدراسة لحكومة       الخصائص العامة لمحتوى      :المبحث األول 
  .الوحدة الوطنية الفلسطينية

   مناقشة النتائج والتوصيات :المبحث الثاني
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  اإلطار النظري للدراسة
  :مقدمة

سيتم فيهم تسليط الضوء على     ،اإلطار النظري للدراسة يتكون من ثالث فصول كل فصل يحتوي على مبحثين             
ثم سيخصص فصل   ، شكيل حكومة الوحدة ومن ثم برنامج الحكومة وردد األفعال عليه           الظروف التي سبقت ت   

  .للصحافة الحزبية في فلسطين ونبذة عن صحيفتي الدراسة وهما الرسالة والكرامة
  السعي وراء تشكيل حكومة وحدة فلسطينية :الفصل األول

  .   تجربة حماس والحركات اإلسالمية في الحكم:المبـحث األول
 قراءة في اتفاق مكة كأساس لتشكيل حكومة الوحدة الوطنيـة وردود األفعـال               :بحث الثاني الم

  .المحلية عليه

  حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية :الفصل الثاني
  . قراءة في الحكومات الفلسطينية التي سبقت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية:المبحث األول

الفـصل   . الوحدة الوطنية بين التردد الدولي والقبول العربي          برنامج حكومة    :المبحث الثـاني 

  الصحافة احلزبية يف فلسطني وصحيـــــــــــفيت الدراســـــــــــة :الثالث
   الصحافة الحزبية في فلسطين:المبـحث األول
  ).الرسالة والكرامة( صحيفتي الدراسة :المبـحث الثاني
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  الفصل األول

  
  ل حكومة وحدة فلسطينيةالسعي وراء تشكي

  
  .   تجربة حماس والحركات اإلسالمية في الحكم:المبـحث األول

  

 قراءة في اتفاق مكة كأساس لتشكيل حكومة الوحدة :المبحث الثاني 

  .الوطنية وردود األفعال المحلية عليه
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  :مقدمة 

سالمية في الحكم ومنهم حركة حماس ودوافعهـم مـن          في هذا الفصل سيتم  التعريج على تجربة الحركات اإل         
ثم سيتم تناول اتفاق مكة باعتباره الركيزة األساسية لتـشكيل حكومـة الوحـدة              ، وراء الوصول لسدة الحكم     

  .الوطنية الفلسطينية وردود األفعال الفلسطينية عليه
  
  
   

   :المبحث األول 

    تجربة حماس والحركات اإلسالمية في الحكم

 انتخابات برلمانية على مـدار  ٥رغم أن قوى وحركات وأحزابا إسالمية حققت نجاحا ملحوظا في قرابة        
األعوام الثالثة الماضية في المغرب والبحرين وتركيا والعراق ومصر، فإن فوز حركة حماس األخير بأغلبية               

ة من تشكيل حكومـة ذات صـبغة        للسلطة الفلسطينية واقتراب الحرك   التشريعي  المقاعد في انتخابات المجلس     
إسالمية ألول مرة في التاريخ العربي الحديث يعد بمثابة انقالب في العالم لكونه التجربة الثالثة التي يفوز فيها                  

  . حزب إسالمي باألغلبية ويقترب من تشكيل الحكومة
لمؤثرات داخلية  ) قاذ بالسودان الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ بالجزائر، وجبهة اإلن     (وقد تعرضت التجربتان السابقتان     

وخارجية، أفضت إلى إجهاض تجربة االنتخابات الجزائرية قبل أن تكتمل بتشكيل الجبهة اإلسـالمية لإلنقـاذ                
بزعامة عباسي مدني حكومة إسالمية، وتعرضت تجربة السودان لمحنة حرب الجنـوب والحـصار الـدولي                

فهل ستكون التجربة الثالثة في األراضي الفلسطينية أفضل        . كوانشقاق الترابي والبشير بعد انقسام الحركة هنا      
  حاال؟

 تتميز بأنهـا مـن      -رغم أنها أول تجربة حقيقية لجناح ينتمي إلى جماعة اإلخوان المسلمين          -فتجربة حماس   
أصعب التجارب؛ ألن الحركة اإلسالمية هناك ال تواجه فقط التحدي الداخلي ، بل تواجه كذلك تحديا أخطـر                  

ها ستدير دويلة مجزأة مقطعة األوصال تقع تحت االحتالل الذي يتحكم في كل مواردها بما فيها الكهرباء                 هو أن 
والمياه، وربما ال يستطيع رئيس حكومتها زيارة مقرها الرسمي في رام اهللا بعدما أصدرت حكومة تل أبيـب                  

  .قرارا بمنع تنقل قياديي حماس ومضايقة أعضائها في المجلس التشريعي
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 ثالث مرة لإلسالميين في الحكم، لكنها التجربة الثالثة       " كالكيت"قد تكون هي بالتالي      ومة حماس في فلسطين   حك
التي تحيطها المشاكل بما يصعب تقييمها بشكل حيادي كحكومة تنتهج منهجا إسالميا وتمارس العملية السياسية               

  .كات اإلسالمية في الحكمالحر في أجواء طبيعية تمكننا من الحكم على فشل أو نجاح تجربة
  مأزق حماس األمريكي

وباقي الحركات اإلسالمية التي لمع نجمها في السنوات األخيرة خـصوصا           ) حماس(حركة المقاومة اإلسالمية    
جماعة اإلخوان في مصر تواجه عدة تحديات داخلية وخارجية ربما يكون أخطرها على اإلطـالق أن فـوز                  

 األمريكي بوش لنشر ما يسميه هو بـ الديمقراطيـة فـي العـالم العربـي                الحركة يمثل تحديا لخطة الرئيس    
واإلسالمي وقد يقلبها رأسا على عقب ألنها أصبحت تأتي باإلسالميين للسلطة ، ومن ثم قد يزيد هذا التطـور                   

  .المفاجئ سطوة المتطرفين في إدارتي واشنطن وتل أبيب على السواء
الذي يلقى خالفا   (شكل ثاني صفعة لمشروع بوش الشرق أوسطي        ) ١٣٢ من   ٧٦(ففوز حماس بغالبية المقاعد     

ـ        )بين معتدلي ومتطرفي اإلدارة األمريكية     من مقاعـد   % ٢٠، بعد فوز جماعة اإلخوان المسلمين في مصر ب
البرلمان وحصولها على المركز الثاني بعد الحزب الوطني الحاكم والسقوط الذريع لقوى المعارضة الليبراليـة        

  .ية الجديدة التي يعتمد عليها أساسا المشروع األمريكيواليسار
هذا التطور سيربك بالتالي الخطط األمريكية في المنطقة، وربما يضع خطة بوش لنشر الديمقراطية في مهـب         

 ورغم الرد األمريكي الرسمي الدبلوماسي      ،مستنقع العراق  الريح ويظهر فشل سياساته في وقت يعاني فيه من        
، فلم يقبل األمريكيون عمليـا هـذا        "حالوة الديمقراطية التي تأتي بالتغيير    "ا الفوز بأن هذه هي      الهادئ على هذ  

كما قال األمين   -وقرروا معاقبة الشعب الفلسطيني بقطع المعونات والمساعدات، رغم أن حماس فازت             التغيير
ط األمريكيـون لتنفيـذها فـي        وفق قواعد الديمقراطية الغربية التي ضغ      -العام للجامعة للعربية عمرو موسى    

  .المنطقة وهددوا من يرفضها بعقوبات
أيضا من أبرز التحديات ذات الطابع الخارجي التي تواجه حماس أن هناك انقساما داخليا في إدارة بوش بـين                   

أحدهما متطرف يرى أنه ال فارق بين اإلخوان أو المعتدلين وغيرهم في التيارات اإلسالمية ويـضع                : فريقين
والثاني يفرق بين التيارات المتطرفة والتيارات المعتدلة، ويـرى أنـه يمكـن اسـتخدام               .  في سلة واحدة   الكل

، ولكن المعضلة هنا أن الحركة التي يجري الحديث عن فوزها ورغم تصنيفها             "المتطرفة"في ضرب   " المعتدلة"
؛ ما يعني   "متطرفة"اشنطن كحركة   على أنها معتدلة بحكم أنها فرع من اإلخوان المسلمين، تصنفها و          " النظري"

  .انتصار التيار المتشدد في إدارة بوش
في حال تشكيل حكومة ذات توجه إسـالمي ألول مـرة فـي             -أما التحدي الثالث المهم فيتمثل في أن حماس         

 ستكون أول حكومة إسالمية في منطقة تعج بالمشاكل، وسـتكون مجـاورة لـدول حليفـة                 -انتخابات عربية 
، فضال عن مجاورتها للدولة العبرية؛ ما قـد         ) واألردن حيث يوجد تيار إسالمي إخواني قوي       مصر(لواشنطن  

األوسط وتغييرا في    تعتبره واشنطن تهديدا لمصالحها في الدول الثالث وانقالبا في خريطة الصراع في الشرق            
  .ثوابت الصراع بالمنطقة
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ا يبدو هذه المرة على أن يتعامل األمريكيـون         ويراهن مسئولون في الحركات اإلسالمية وحركة حماس على م        

مع حماس بواقعية مختلفة بسبب المشكالت التي ال تحصى والتي تواجه الواليات المتحدة في المنطقة وخاصة                
سابقة هي حكومة فتح؛ ألن     " معتدلة"العراق، والرغبة في عدم تكرار خطأ رفض التعامل مع حكومة فلسطينية            

اإلسرائيلي للمربع رقم صفر وعـودة التـوتر الحـاد          /وهو عودة الصراع الفلسطيني   البديل هذه المرة أخطر     
للشرق األوسط، وبالتالي استمرار مشاعر الكراهية نحو الواليات المتحدة في المنطقة واحتمـاالت اسـتمرار               

  .٢٠٠١ سبتمبر ١١من المنطقة للواليات المتحدة كما حدث في " العنف"انتقال 
  ن واحدةأسباب فوز اإلسالميي

التحليالت التي اهتمت بتفسير أسباب فوز حماس، والتي أرجع أغلبها الفوز إلـى مـا يـسمى                 " هوجة"ووسط  
على ممارسات الحكومة العربية ومنها الحكومة الفلسطينية، ظهرت تفسيرات أخـرى           " التصويت االحتجاجي "

ة تزايد العنف واالضطهاد المستمر الذي      تشير إلى أن أسباب فوز اإلسالميين واحدة ال تتغير بل وقد تزيد نتيج            
تعاني منه هذه الحركات واتساع قاعدة مناصريها ومؤيديها وأعضائها، وثبوت فشل األطروحات األيديولوجية             

  .القديمة، وظهور دراسات وخبرات وتجارب أعمق لتجربة اإلسالم في الحكم
ـ                  :باب فـوز اإلسـالميين عمومـا      فمن األسباب التقليديـة التـي تتـردد علىألـسنة الخبـراء لـشرح أس

 وفي هذا السياق رفعت غالبية األحزاب اإلسـالمية شـعارات           ،واالجتماعي الرغبة في اإلصالح السياسي   - 
إصالحية بما فيها جماعة اإلخوان في انتخابات البرلمان المصري األخيرة، وحركة حمـاس فـي انتخابـات                 

  .المجلس التشريعي الفلسطيني
اد والتكافل االجتماعي، وهو برنامج واضح في أدبيات الحركات اإلسالمية عموما بحكم            السعي لمحاربة الفس  - 

  .اتصالها بالجماهير واشتغالها بالعمل الخيري
مواجهة حالة التبعية ورضوخ الحكومات العربية للغرب، وهو اتهام عام للحكومات من قبل أحزاب وقـوى    -

 حماس على حكومات فتح السابقة واتهامهـا        ذأحد مآخ وكان ذلك   المعارضة العربية، ومنها القوى اإلسالمية،      
برهن إرادة الشعب الفلسطيني بالمصالح األمريكية واإلسرائيلية وبالتالي التخلي عن ثوابت القـضية، بـل إن                

  .هناك تحليالت اعتبرت أن انتخاب حماس هو اختيار لخيار المقاومة الذي جرى التخلي عنه
 

لتي يمكن أن تفسر ضمنا المشاركة الواسعة للتيار اإلسالمي في الحيـاة الـسياسية              ومن األسباب الجديدة ا   

  :واختيار الشعوب له

حركـة  (والحركات المعترك السياسي واكتساب خبرات في البرلمان أو الحكومات           دخول العديد من القوى    -
ي بدأت فـي المحليـات، كلهـا        ، والتجارب الت  )اإلسالمية الجزائرية وجبهة العمل اإلسالمية األردنية     " حمس"

  .شجعت حركات أخرى على المشاركة السياسية، ودفعت الشعوب العربية النتخاب اإلسالميين
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اثبـات  قناعة األحزاب اإلسالمية بضرورة المشاركة والتغيير والوصول للبرلمانات أو الحكومات بغـرض             - 
  .ر سبتمب١١وجودها خاصة بعد أحداث 

مج ووثائق وبرامج حزبية ألول مرة للقوى اإلسالمية تحدد فيها عالقتها بـاآلخر             ظهور أدبيات سياسية وبرا   - 
برنـامج  "ثـم   " وثيقة اإلصالح "وقد ظهر هذا في     . وبرامجها االجتماعية وموقفها من الحريات وتداول السلطة      

ـ            اللذين" اإلخوان االنتخابي  اس فـي   أصدرتهما جماعة اإلخوان في مصر، وكذا في البرنامج االنتخـابي لحم
 كانت موضع اتهام للقوى اإلسالمية بعدم الحرص علـى تـداول            -رغم عدم اكتمالها  -فلسطين، وهي برامج    

  .السلطة والرغبة في الوصول لها فقط
خالصة األمر بالتالي أن تجربة حماس في الحكم ورغم أنها التجربة الثالثة لوصول حزب ذي توجه إسالمي                  

 قد ال تكون تجربة حقيقية يمكن القياس عليها لوجود ظروف وعوامـل             -نبعد الجزائر والسودا  -سني للسلطة   
قوع الدولة موضع البحث تحت االحتالل واستمرار مرحلة التحرر الوطني،           و داخلية وخارجية مختلفة، أبرزها   

 مـع   تتطلب إجابات على أسئلة مختلفة تتعلق بالقبول للدولة العبرية والتعامل معها، والتعامـل             كما أنها تجربة  
الملف األمني وحركات المقاومة المختلفة، ال المشكالت االقتصادية والفكرية واالجتماعيـة المتـصلة بملـف               
اإلسالم والحكم؛ وهو ما قد يجعل تجربة حماس نموذجا للدراسة والخبرة لباقي الحركات اإلسالمية أكثر منها                

  )١(.األحزاب اإلسالمية نموذجا عمليا لحكم
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  :المبحث الثاني 

قراءة في اتفاق مكة كأساس لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وردود االفعال المحلية 

  .عليه

  
    عاش غالبية الشعب الفلسطيني جواً من التفاؤل واألمل بالتوصل إلى اتفاق بين األشقاء الفلـسطينيين فـتح      

 من المتغيرات اإليجابيـة علـى الـساحة         وحماس ومرد هذا التفاؤل يعود إلى أن اتفاق مكة أحدث مجموعة          
  : الفلسطينية أهمها

  . واالحتكاك الداخلي بين أكبر فصيلين، والتأسيس لمرحلة جديدة أساسها الحوار والتوافق" االقتتال"وقف 
تعزيز الشراكة السياسية بديالً عن التفرد واالختزال؛ فحركة فتح التي قادت مسيرة النضال لعقـود خلـت،                 · 

يراً أن تكون شريكاً وطنياً لفصيل فلسطيني حديث النشأة نسبياً مقارنة بتاريخ حركة فتح، وهذا في                ارتضت أخ 
حد ذاته إنجازاً وطنياً يمهد لما بعده من إمكانية إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلـسطينية علـى أسـس                    

  . ا اتفاق مكة، وأكد عليه٢٠٠٥سياسية وديمقراطية جديدة اتفق عليها في القاهرة عام 
التوافق بين حركتي فتح وحماس ـ ولو بالحد األدنى ـ على أسس البرنامج الـسياسي لحكومـة الوحـدة،      · 

، قصر المـسافة بـين      ..وعلى الموقف من الشرعية الدولية والعربية، ومسألة االعتراف باالحتالل اإلسرائيلي         
سطينية، مما سيعزز الوحـدة الوطنيـة فـي وجـه           الطرفين ومهد أكثر للتقارب بين البرامج على الساحة الفل        

  . الضغوط الخارجية
اتفاق مكة أحدث ضعفاً في الموقف الصهيوأمريكي الذي انسدت في وجهه الثغرة بفعل التوافق الفلـسطيني                · 

، وترحيباً من بعض الدول األوروبية وروسيا االتحادية التـي تـشكل ركيـزة          " ظاهراً"الذي لقي تأييداً عربياً     
  . س في الرباعية الدوليةأسا

إذن اتفاق مكة يعد نقطة تحول إيجابية، يؤمل أن يجد فرصته إلى حيز التنفيذ، والتأسيس لما بعده من إنجازات                   
  ف .ت.وطنية أهمها إعادة بناء م

لكن هذا االتفاق رغم ما يحيط به من تفـاؤل، إال أن طريقـه محفـوف بالتحـديات، والمعوقـات الذاتيـة                      
حتى يـتم   " لتي تتطلب جهداً فلسطينياً مشتركاً من الفصائل الفلسطينية وحكومة الوحدة الوطنية            والموضوعية ا 

  .إنفاذه، وحتى ال تنتكس الحالة الفلسطينية، وتعود إلى نقطة الصفر
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   :ومن أهم تلك التحديات ما يلي 
دة؛ فمن المعلوم أن اتفاق مكة      الحفاظ على التوافق الوطني الداخلي وما انبثق عنه من تشكيل حكومة الوح           : أوالً

واحتكاك، ورغم أنه يعبر عن توافق فلسطيني عام إال أنه ليس بالضرورة يعبر عن مصالح               " اقتتال"جاء عقب   
، فهناك أشخاص متنفذون أو فئات مهما صغر حجمها، تعتبر نفسها متضررة من حالة التوافـق بـين                  "الجميع"

 بتحريض من أطراف اقليمية ودولية إلحداث خلخلة أو ثقوب في           حركتي حماس وفتح، وتلك الفئات قد تُستغل      
حالة التوافق الفلسطيني خدمة لمصالح ضيقة، وهذا بحاجة إلى يقظة من الجميع، وتغليب للمـصلحة الوطنيـة                
والعامة على المصالح الفصائلية أو الشخصية، حتى ال تُعطى الذريعة للمتربصين، وحتى يتمكن الفلـسطينيون               

  .. م في مواجهة االحتالل والحصارمن التقد
التمكن من كسر الحصار؛ فمن المشكوك فيه أن يتمكن الفلسطينيون من رفع الحصار أو إنهائه كلية في                 : ثانياً

المدى القريب أو المنظور، طالما بقيت الواليات المتحدة تعارض ذلك لما لها من وزن ونفوذ دولي، وطالمـا                  
على وضع المزيد من      األول، والمنفذ التجاري األوحد للضفة والقطاع، يعمل       أن االحتالل الشريك االقتصادي   

  . العراقيل أمام محاوالت رفع الحصار

لكن رغم ذلك، فأمام الفلسطينيين فرصة سانحة لكسر الحصار أو اختراقه من خالل استثمار التأييد العربي 
ب الفلسطيني، خاصة وأن الدول العربية سبق التفاق مكة وحكومة الوحدة، وتحويله إلى دعم عملي مادي للشع

وأن اتخذت موقفاً جماعياً على مستوى وزراء الخارجية بدعم الفلسطينيين وعدم التساوق مع الحصار، وهذا 
  ). راعية اتفاق مكة(ما يجب تعزيزه في اجتماع القمة العربية المزمع عقدها هذا الشهر في السعودية 

المقاومة؛ فالحالة الفلسطينية شهدت تجاذباً بين برنامجين، األول برنامج حركة فتح الجمع بين السياسة و: ثالثاً
الذي يرى في التفاوض مع إسرائيل طريق في انتزاع الحقوق ، والثاني برنامج حركة حماس الذي يرفض 

سياسي بين التفاوض مع إسرائيل ويتخذ المقاومة سالح استراتيجي له ، وقد أدى هذا التجاذب إلى التصادم ال
  . داخلي شهدته األشهر الماضية" اقتتال"الفريقين إلى أن وقع المحظور من 

اآلن وفي ظل الشروع في تشكيل حكومة الوحدة، قد يظن البعض أن الجليد بين البرنـامجين قـد ذاب، وأن                    
فحركة : رفينلكن الحقيقة أنه ما زال هناك تباين واضح في المواقف والرؤى بين الط            . الدفء هو سيد الموقف   

فتح تعترف تتعاطى في التفاوض مع إسرائيل والتماشي مع االتفاقيات الدولية، وحركة حماس تصر على عدم                
، كما أن فتح ما زالت تتمسك بالتسوية الـسياسية كخيـار        ..مفاوضة إسرائيل رغم احترامها لالتفاقات الموقعة     

راتيجي في التعامل مع إسـرائيل رغـم التهدئـة          استراتيجي ، مقابل ذلك تتمسك حماس بالمقاومة كخيار است        
  . لمرحلة معينة  ألسباب تقول حركة حماس أنها تكتيكية٢٠٠٥المستمرة منذ نهاية عام 
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رغم ما تقدم تشير القراءة الموضوعية أيضاً، إلى أن النجاح في توقيع اتفاق مكة، ومن ثم تشكيل حكومة 
حد األدنى، إلى تقارب حاصل بين البرنامجين، وإلى قدرة الوحدة على أساس برنامج سياسي مشترك ولو بال

فلسطينية على إمكانية المزج بين العمل السياسي والمقاومة، يعززها النجاح في اختراق الحصار، وإعادة بناء 
  . وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية

ة الوحدة الوطنية الفلسطينية، من هنا نجاح الفلسطينين في احترام اتفاق مكة وما انبثق عنه من تشكيل حكوم
ومن ثم قدرتهم على اختراق الحصار سيؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة السياسية التي ستعيد بالضرورة 

  . صياغة الرؤية السياسية للفلسطينيين بشكل مختلف عما سبق

  .ردود االفعال الفلسطينية على اتفاق مكة 
لية مؤيدة التفاق مكة بين فتح وحماس برعاية سعودية معتبرينـه           جاءت غالبية ردود األفعال الفلسطينية الداخ     

ومـع أن بعـض فـصائل العمـل       ، اساس للوفاق الوطني وطريق لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية        
السياسي الفلسطيني رفضت المشاركة في حكومة الوحدة المنبثقة عن اتفاق مكة ألنها اعتبرت مناصفة بـين                

والجهاد اإلسالمي الذي رفض االشتراك في الحكومة ألنها        ، جبهة الشعبية لتحرير فلسطين     فتح وحماس مثل ال   
وكانـت  . تحت االحتالل إال انهما أيدوا اتفاق مكة ألنه ينهي حالة الفوضة واالنقسام الفلسطيني ويحقن الدماء              

  :ردود األفعال الفلسطينية على النحو التالي
  

  ية جديدة في فلسطيناتفاق مكة يؤسس لمرحلة سياس: بحر .١

هنأ أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة، الشعب باالتفاق الذي تم التوصل إليه فـي مكـة                  
واعتبر  ".يؤسس لمرحلة سياسية فلسطينية جديدة    " في تصريح صحفي له إلى أن هذا االتفاق،          أشارو المكرمة،

فلسطيني ويشكل حكومة وحدة وطنية تقوي الجبهة الداخلية مـن          بادرة خير ستحقن الدم ال    "أن هذا االتفاق يعد     
، وتوجه بحر للمملكة العربية الـسعودية والملـك عبـد اهللا            "أجل الوقوف في وجه الكيان الصهيوني الغاصب      

  )1(.بالشكر على رعايته لالتفاق بين األشقاء
  

  هيئة رئاسة التشريعي ترحب باتفاق مكة المكرمة .٢

لس التشريعي أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج على هذا االتفاق الذي اثبـت              هنأت هيئة رئاسة المج   
 عن تشكيل أول حكومة وحدة وطنية فـي تـاريخ           واإلعالن على قدر عال من المسؤولية،       أنهمافيه الجانبان   

نية للبـدء فـي      الدستورية والقانو  اإلجراءات المجلس في بيان على استعداد البدء في         وأكد. الشعب الفلسطيني 
وتوجهـت الهيئـة باسـم      . تشكيل الحكومة الفلسطينية وعرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل الثقة         
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 لعقد هذا االتفاق،    األجواء المملكة العربية السعودية التي رعت ووفرت        إلىالشعب الفلسطينية بالتحية والتقدير     
ول لهذا االتفاق، وخاصة جمهورية مصر العربية ورئـيس          التي بذلت للوص   واإلسالميةوكافة الجهود العربية    

  )1(.  في فلسطين وخارجهاواإلسالمية وكافة الشخصيات الوطنية اإلسالميمنظمة المؤتمر 
  

  يؤسس لشراكة كاملة  اتفاق مكة المكرمة:كتلة التغيير واإلصالح .٣

ي على هذا االنجاز الـوطني الـذي         باتفاق مكة، مقدمة التهنئة للشعب الفلسطين      واإلصالحرحبت كتلة التغيير    
 فـي هـذا المرحلـة       اإلسرائيليةساهم في حقن الدماء وأسس لوحدة الصف القادرة على مواجهة المخططات            

وقالت في بيان إن هذا االتفاق يؤسس لشراكة كاملة بكل مناحي الحياة السياسية واالجتماعية ويؤسس                .الحرجة
 ".منية والقضائية ولكل األجهزة العاملة على خدمة أبناء شعبنا وقضيتنا         لعملية تغيير وإصالح ألجهزة الدولة األ     

 إن اتفاق مكة الذي انطلق بإنجاز حكومة الوحدة الوطنية قادراً على أن ينجز إعادة صياغة منظمـة                  وأضافت
ـ                 ى التحرير بطريقة ديمقراطية تعيد للمنظمة مكانتها وهيبتها وميثاقها األصيل وبرنامجهـا الـذي يحـافظ عل

المشروع الوطني الفلسطيني كما أن هذا االتفاق يؤسس لحالة من السلم االجتماعي والتداول الـسلمي للـسلطة          
  . والمجتمع المدني المعافى والقائم على االحترام و القيم الفلسطينية األصيلة

  المبادرة الوطنية ترحب باتفاق مكة وتعتبره تتويجا ناجحا لجهود كبيرة .٤

 في مكة المكرمة بين فتح وحماس بـشان         إليهوطنية عن ترحيبها باالتفاق الذي تم التوصل        عربت المبادرة ال  أ
 هذا االتفـاق يمثـل تتويجـا        أن العام للمبادرة في بيان      األمينوقال البرغوثي    .تشكيل حكومة الوحدة الوطنية   

كل االتفـاق بدايـة      يش أن في   أمله عن    وأعرب . الماضية األشهرناجحا لجهود كبيرة وحثيثة بذلت على مدار        
 أي يصمد االتفاق في وجـه       أن أهميةوشدد على    . الوطنية أهدافهلرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتحقيق       

  )٢(. بناء منظمة التحريروإعادةضغوط خارجية وان يشكل بداية لتفعيل 
 
  فتح تطالب إسرائيل والمجتمع الدولي باالعتراف بحكومة الوحدة .٥

طق باسم حركة فتح في الضفة الغربية أمس الحكومة اإلسرائيلية والمجتمع الدولي طالب جمال نزال النا
باالعتراف بحكومة الوحدة الوطنية التي اتفقت عليها حركتا فتح وحماس ورفع الحصار عن السلطة 

 لدفع الهجوم اإلسرائيلي على المصلين في المسجد األقصى مدروساً بتوقيته وأسلوبه" نزالواعتبر  .الفلسطينية
الفلسطينيين إلى ردود فعل تخفف اندفاع دول العالم نحو مطالبة إسرائيل بقبول الشريك الفلسطيني الذي أثبت 

إن إسرائيل تأمل أن يقوم الفلسطينيون اآلن بأفعال ترسل لدول العالم رسالة " :وقال ."في مكة استعداده للسالم
  )٣(."مناقضة للرسالة التي بعثوها من مكة المكرمة
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   سنكون جنود أوفياء بجانب إخوتنا في القسام:قصىألكتائب ا .٦

 "بكافة قياداتها ومقاتليها ومناصريها في الوطن"باركت كتائب شهداء األقصى : ٩/٢/٢٠٠٧ وكالة معاًأوردت 
 مؤكدين ،تفاقالن كافة عناصرها ملتزمون باأ نسخة منه معاًوكالة ي بيان وصل فكتائب الكدت أو .اتفاق مكة

خوتنا في المقاومة الفلسطينية وبخاصة كتائب القسام، ونؤكد بأن هذا إ جنود أوفياء بجانب نانإ" :فس الوقتفي ن
وجل وبفضل األشقاء العرب وعلي رأسهم المملكة العربية  االتفاق المبارك لم ينجح إال بفضل اهللا عز

 ".الفلسطيني ومقاومته الباسلة وتضحيات مناضلي الشعب ىوبفضل دماء الشهداء وصمود األسر.. السعودية 
  . فتح وحماستاكتائب الجهود الكبيرة التي ساهمت بها حركالوثمنت 

 نسخة منه الشعب معاًوكالة  القيادة المشتركة في بيان وصل –دعت كتائب شهداء األقصى من جهتها 
لدولة الفلسطينية وخطوة الفلسطيني وفصائله ليكون هذا االتفاق خطوة إلى األمام نحو تحرير األقصى وإعالن ا

باتجاه تصفية القلوب والتسامح الخالص والتفرغ وإعطاء األولوية للقضية األهم أال وهي بيت المقدس وما 
  .ر معالمهييدور في أكنافه من حفريات إسرائيلية بهدف هدم المسجد األقصى وتغي

ريا الزبيدي قائد كتائب شهداء زك : أنمحافظات عن مراسليها في ال١٠/٢/٢٠٠٧القدس الفلسطينية ونقلت 
ووصف الزبيدي هذا االتفاق بأنه  . باتفاق مكة، مؤكداً دعم الكتائب له رحباألقصى في الضفة الغربية

لى حماية االتفاق وترجمته إ كافة الفصائل  الشعبية ولدماء الشهداء وبطوالت األسرى، داعياًلإلرادةانتصار 
  .وتر واالحتقان وسحب المسلحين من الشوارعزالة كل مظاهر التوالعمل المشترك إل

  

  

  الجهاد اإلسالمي ترحب باالتفاق وتؤكد ضرورة وضع المقاومة على رأس سلم األولويات .٧

 لنزف ن يضمن هذا االتفاق وقفاًأهمية أ في بيان باتفاق مكة، لكنها شددت على اإلسالميرحبت حركة الجهاد 
ولوياتنا للتصدي أن تكون المقاومة على رأس سلم اهتماماتنا وأ"الدم ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني و

  )١(".األقصى التي يتعرض لها المسجد  وخصوصاًاإلسرائيليةلالعتداءات 
  

  لجان المقاومة تبارك اتفاق فتح وحماس في مكة .٨

ي توصلت الذ "االتفاق التاريخي"باركت لجان المقاومة الشعبية وجناحها العسكري ألوية الناصر صالح الدين 
كل من ساهم في تهدئة الخواطر وحصار الفتنة والتهيئة لمقدمة شكرها إليه حركتا فتح وحماس في مكة، 

خوة في القيادة لالتفاق الوحدوي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين واإل
ى اإلسالمية والوطنية في توثيق المصرية خاصة الوفد األمني المصري وكل من ساهم من الفصائل والقو

 نسخة منه مؤسستي الحكومة والرئاسة معاًوكالة وناشدت اللجان في بيان وصل  .عرى األخوة ونبذ الخالفات
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تفاق وفتح صفحة جديدة عنوانها تكاثف الجهود الواألجنحة المقاومة واألجهزة العسكرية بضرورة التقيد با
  )1(.ون المقدساتوتوحيد الطاقات في معركة التحرير وص

  وتتوقع مزيداً من الضغط الخارجي إلفشال االتفاق " المحاصصة"الشعبية تتحفظ على  .٩

عن أملها في نجاح  عبرت الجبهة الشعبية: الوكاالتنقالً غزة و من ١٠/٢/٢٠٠٧البيان اإلماراتية نشرت 
ال الفترة الماضية والتي هددت اتفاق مكة على إخراج الحالة الفلسطينية من أزمتها الخطيرة التي عاشتها طو

وتوقع القيادي في الجبهة كايد الغول في تصريح صحافي، أن تمارس جهات خارجية . المستقبل الفلسطيني
المزيد من الضغوط إلفشال االتفاق ومحاولة ابتزاز شعبنا وقواه لدفعه لتقديم تنازالت على حساب حقوقه "

فاصيل من المشاركين في الحوار لتحدد موقفها من المشاركة في وقال إن الجبهة تنتظر باقي الت. "وثوابته
الحكومة المقبلة، الفتاً إلى أن الجبهة تتطلع إلى شراكة حقيقية تقود للنهوض بالمجتمع وتحافظ على الثوابت 

  . وتجابه التحديات المختلفة، ال مجرد مشاركة رمزية
تحفظت على  لجبهةا : أنبيت لحم محمد اللحامفي  نقالً عن مراسلها ٩/٢/٢٠٠٧ وكالة معاًفي حين ذكرت 

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل  .سمته بالمحاصصة التي ظهرت في جنبات االتفاقأما 
 بداو هكذا أ فهو محاصصة كل ما جرى بين فتح وحماس وظهر على المأل"ن لوكالة أالمجدالوي في حديث ل

ن تقبل ما أمجدالوي عن استيائه لما وصفه بمنطق التعامل على قاعدة وعبر  ."المظهر الرئيس لما جرى
عادة طرح كل ما تم االتفاق عليه في مكة للحوار هنا في غزة من سندعو إل" ضاف قائالًأو، يعرض عليك

سس الشراكة وسياسات عمل الحكومة التي تضمن الديمقراطية أحيث برنامج الحكومة والوزارات و
  ".والشفافية

  
ناصر أبو عزيز عضو المجلس الوطني وعضو اللجنة المركزية : أن ٨/٢/٢٠٠٧ ٤٨عربد موقع وأفا

 أن ترى  متمنياً، إياه بالتاريخي واإلنجاز الهام واصفاً الذي تم التوصل إليه في مكة،رحب باالتفاق للجبهة
كد أن هذا االتفاق يحمل أكلمات هذا االتفاق النور الحقيقي على األرض، وأن يشمل كافة القوى الفلسطينية، و
 للدماء التي زهقت  وحقناً،البشرى للشعب الفلسطيني بمرحلة جديدة من حياته النضالية لتحقيق أهدافه الوطنية

  .من أرواح الشعب الفلسطيني
  

   ثنائي بحاجة إلى استكمالالفلسطينياالتفاق : حواتمة .١٠

ا تم التوصل إليه في الحوار بين حركتي فتح وحماس اعتبر نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية أن م
: وقال حواتمة في تصريحات خاصة لقدس برس. في مكة هو خطوة تحتاج إلى استكمالها بالحوار الوطني

أقول بوضوح شديد إن إيجابية االتفاق أنه نص على تحريم الدم الفلسطيني ووقف االقتتال والحرب األهلية، "
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ن قبل حماس وفتح عن أي من عناصرها ممن يرتكب أعماالً دموية بالقتل واالغتيال، ورفع الغطاء التنظيمي م
واعتبر اتفاق مكة اتفاقاً ثنائياً يحتاج إلى ". واستكمال هذا االتفاق يتطلب العودة إلى الحوار الوطني الشامل

:  القوى الوطنية، وقالاستكمال، وأشار إلى أن إنجاز حكومة الوحدة الوطنية يتطلب شراكة حقيقية بين مختلف
نأمل أن يكون اتفاق مكة المكرمة بين حماس وفتح خطوة إلى األمام على طريق الحوار الوطني الشامل "

لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تمثل فيها جميع الفصائل والقوى والشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني 
 المكرمة قام على االتفاق الثنائي والمحاصصة بين التي وقعت على وثيقة الوفاق الوطني، ألن اتفاق مكة

ولفت ". الطرفين ولم يقم على الوحدة الوطنية الشاملة التي تضم كافة القوى التي أنجزت وثيقة الوفاق الوطني
". حكومة الوحدة الوطنية تشترط برنامجاً سياسياً موحداً لم يتم التوصل له بعد في مكة المكرمة"حواتمة إلى أن 

البرنامج السياسي يشترط قوانين انتخابية جديدة لبناء الديمقراطية في كل : "ل هذه النقائص بالقولوفص
مؤسسات السلطة على أساس التمثيل النسبي الكامل، ويشترط انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد لمنظمة 

تكون وزارة التربية "ن كما طالب حواتمة بأ".التحرير الفلسطينية في األرض المحتلة وفي اللجوء والشتات
نحن : "، موضحاً"بيد شخصية مستقلة ألنها تمس كل الشعب الفلسطيني داخل األراضي المحتلة(...) والتعليم 

نطالب بأن تتولى شخصية مستقلة لوزارة التربية ليس رجماً بالغيب ضد حماس، وإنما وقفنا ذات الموقف أيام 
 واليوم، ألننا نعتقد أن مناهج التعليم يجب أن تكون مناهج الرئيس الراحل ياسر عرفات وأيام أبي مازن

  )١(".ديمقراطية وعلمية وليست مناهج مبنية على أيديولوجيا مسبقة
  

  تفاقات التي تم التوصل إليهااليجابية عالية لإ نتطلع ب:الجبهة الديمقراطية .١١

 : مكة اتفاقىس، في معرض رده علقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رائد عبا
نتطلع بايجابية عالية لمجمل االتفاقات األولية والميدانية التي تم التوصل إليها، ولما سيكون في األيام القادمة "

من متابعة للحوار بين كافة القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية لترسيم هذه االتفاقات ووضع آليات التنفيذ 
 على قاعدة حماية ، وأيضاًعلى قاعدة وثيقة الوفاق الوطني التي تم التوصل إليها سابقاًالحقيقية والفعلية 

الشراكة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بما يؤمن عدم تكرار ما حدث في اآلونة األخيرة من 
 عن ي الفلسطيني دفاعاًمظاهر االقتتال واالحتقان والتوتر ووضع المنصة الحقيقية النطالق العمل السياس

  )٢(".الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المفروضة
  

   بين فتح وحماسسيرة يثمنون اتفاق مكةقادة الحركة األ .١٢

 في السجون األسيرةاحتفلت الحركة : علي سمودينقالً عن مراسله  ٩/٢/٢٠٠٧ ٤٨عربأورد موقع 
مستصرخة كافة القوى، وفي مقدمتها و، ه معبرة عن مساندتها ودعمها ل باتفاق مكة،اإلسرائيليةوالمعتقالت 
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 لترجمته والدفاع عن انجازات ومكتسبات األنسب اآللياتحركتا فتح وحماس، لتوحيد الجهود في وضع 
 بالنصر الفلسطيني على المخطط ا إياهصفا الهيجاء االتفاق وأبوبارك الشيخ جمال قد و . الفلسطينيشعبال

  .تمرير الفتنةل األمريكي لياإلسرائي
  

هنأ األسير مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح بالضفة الغربية : ١٠/٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية وأضافت 
ودعا البرغوثي في بيان أمس المجتمع الدولي خاصة أنصار الحرية  .الشعب الفلسطيني بإنجاز اتفاق مكة

ي بالحكومة الجديدة والتعامل معها ومساعدتها على الوفاء لى االعتراف الفورإوالديمقراطية في العالم 
  )١(.بالتزاماتها

  
 أبدى القياديان من حركة حماس :محافظات نقالً عن مراسليها في ال١٠/٢/٢٠٠٧القدس الفلسطينية وأفادت 

ن االتفاق أوقال عصفور  .عدنان عصفور ومحمد غزال، من داخل سجنهما ترحيبهما باالتفاق ودعمهما له
ن اتفاق مكة ذو قيمة أ على االقتتال الداخلي، مؤكداً كان بمثابة صفعة في وجه االحتالل الذي راهن كثيراً

ليها كسابقة حسنة في تاريخ إكبيرة وفريدة كونه أسس لشراكة سياسية حقيقية يمكن في المستقبل االستناد 
   . الفلسطينية- العالقة الفلسطينية
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  الفصل الثاني
  حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية

  
 قراءة في الحكومات الفلسطينية التي سبقت حكومة        :المبحث األول 

  .الوحدة الوطنية الفلسطينية
   برنامج حكومة الوحدة الوطنية بـين التـردد           :المبحث الثـاني 

  .الدولي والقبول العربي
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  :مقدمة

للحكومة الفلسطينية العشرة التي سبقت تشكيل حكومة الوحـدة         في هذا الفصل سيتم عمل قراءة       
 حيث شكلت حركة فتح التسع حكومات األولى وشكلت حركة حماس الحكومة            ةالوطنية الفلسطيني 

 الوحدة الوطنية وبرنامجها    ةومن ث سيتم التطرق للحكومة الحادي عشر وهي حكوم        ، العاشرة  
  .السياسي والموقف العربي والدولي منه

  
  
  

  :المبحث األول
  قراءة في الحكومات الفلسطينية التي سبقت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية

  

 ٢٠ حكومات فلسطينية، وذلك في الفترة الممتدة مـن          ٨       تشكلت في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات        
، وانتهـت   ١٩٩٤ أيـار    ٢٠فقد تشكلت الحكومة األولى فـي       . ٢٠٠٣ تشرين الثاني    ١٢ وحتى   ١٩٩٤أيار  

، وانتهـت فـي   ١٩٩٦ حزيران ٢٧والحكومة الثانية تشكلت في . ١٩٩٦ كانون ثاني ١٦بمرسوم رئاسي في  
 بمرسـوم   ٢٠٠٢ أيـار    ٥ وانتهت في    ٩/٨/١٩٩٨والحكومة الثالثة تشكلت في     .  بمرسوم رئاسي  ١٩٩٨آب  

. مرسـوم رئاسـي    ب ٢٠٠٢ أيلـول    ١١ وانتهت في    ٢٠٠٢ حزيران   ٥والحكومة الرابعة تشكلت في     . رئاسي
. ٢٠٠٣ آذار   ١٩ وانتهـت بتقـديم اسـتقالتها فـي          ٢٠٠٢ تشرين األول    ٢٩والحكومة الخامسة تشكلت في     
واستكماالً للتقرير  . ٢٠٠٣ وانتهت بتقديم استقالتها في أيلول       ٢٠٠٣ نيسان   ٢٩والحكومة السادسة تشكلت في     

ي أعلن خالله الرئيس ياسـر عرفـات        ، بمرسوم رئاس  ٥/١٠/٢٠٠٣السابق فإن الحكومة السابعة تشكلت في       
حالة الطوارئ في محافظات الوطن، بعد تقديم الحكومة السابقة استقالتها وتأزم األوضاع في المحافظات، وتم               

تشكيل حكومة طوارئ من الـوزراء      " ٢"تشكيل حكومة الطوارئ حيث جاء في المرسوم الرئاسي وفي المادة           
  :التالية أسماؤهم

 سالم فياض وزيراً    - نبيل شعث وزيراً للخارجية    -. نصر يوسف وزيراً للداخلية    -.للوزراء أحمد قريع رئيساً    
  .عبد الرحمن حمد. جمال الشوبكي.جواد الطيبي. د. صائب عريقات. د. نعيم أبو الحمص. د. للمالية
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. ديدة بعد صدور مرسوم رئاسي بتشكيل حكومة ج       ٢٠٠٣وقد انتهت هذه الحكومة في الثالثين من نفس الشهر          
 على تشكيلة الحكومة التي تقدم بها       ١٢/١١/٢٠٠٣أما الحكومة الثامنة، فقد صادق المجلس التشريعي بتاريخ         

 نائبـاً   ٤٨أحمد قريع والمكلف من قبل الرئيس ياسر عرفات، وقد منح المجلـس ثقتـه بالحكومـة بأغلبيـة                   
ن مصادقة التشريعي على الحكومة     وقد استمرت هذه الحكومة إلى حي     .  من التصويت  ٥ وامتناع   ١٣ومعارضة  

  الجديدة موضوع هذا التقرير والتي تعتبر الحكومة التاسعة في عهد السلطة الوطنية
في انتخابات الرئاسة التي جـرت فـي        " أبو مازن "تشكلت الحكومة الفلسطينية التاسعة بعد فوز محمود عباس         

ل حفل تنصيب أقيم له في مدينة رام اهللا فـي           ، أدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وذلك خال       ٩/١/٢٠٠٥
أن "، حيث أكد الرئيس خالل كلمته التي ألقاها على ثقته برئيس الوزراء أحمد قريع، وطلب منه                 ١٤/١/٢٠٠٥

  )١(". يولي موضوع األمن واالنتخابات التشريعية والبلدية وموضوع اإلصالح كل اهتمام الحكومة

رة بعد أن شهدت الساحة الفلسطينية تغيرات جوهرية بقرار حركة حمـاس            ثم جاءت الحكومة الفلسطينية العاش    
 ومن ثم حصولها على أغلبية المقاعد مما أهلها لتـشكيل           ٢٠٠٥المشاركة في االنتخابات التشريعية الثانية في       

يس حيث شكل إسماعيل هنية القيادي البارز في حماس حكومته العاشرة بتكليف من الرئ            ، الحكومة الفلسطينية   
لكن التحديات الصعبة كانت عقبة في وجه هذه الحكومة حيـث فـرض الحـصار           ، الفلسطيني محمود عباس    

االقتصادي والسياسي على الشعب الفلسطيني وحجزت أمواله وامتنعت الكثير من الدول بالتعامل مع حكومـة               
س الحزب الحاكم الجديـد     تبع ذلك مناكفات سياسية بين حركة فتح الحزب الحاكم السابق وحركة حما           ، حماس  

واخذ كال منهما يحمل األخر المسئولية عما آلت إليه األمور إلى ثم تتطور األمر إلى مواجهات عسكرية فـي                   
مما دفع العديـد  ، الشوارع والطرقات ليسقط خاللها العشرات من القتلة والجرحى وتدمير للبيوت والمؤسسات    

راعات التي تهدد القضية الفلسطينية ومنهم المملكـة العربيـة          من الدول العربية للتحرك لوضع حد لهذه الص       
السعودية التي دعا ملكها عبد اهللا لحوار بين فتح وحماس في السعودية عرف باتفاق مكة وكان اساس لتشكيل                  

  .حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية
  
  
  
  

  

  
  

                                                           
  م ٢٠٠٦ يونيو - ابريل / ونوالعشر الثاني لعدد ا مجلة مرآز التخطيط الفلسطيني - 1



  معالجة الصحافة الحزبية لتشكيل أول حكومة وحدة وطنية في فلسطين دراسة مقارنة بين صحيفتي الرسالة والكرامة   
  

 )٣٨(

  
  

  :المبحث الثاني
  .والقبول العربيبرنامج حكومة الوحدة الوطنية بين التردد الدولي 

 
والتصويت على الثقة بها أمام المجلس التشريعي، خطوة               يعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة،     

، وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة جملـة تحـديات          "اتفاق مكة "تكتسب أهمية خاصة على طريق إنجاز       
ومحاصرة مظاهر الفلتـان األمنـي، وفـك         ستقرار،داخلية وخارجية تواجهه، وفي مقدمتها إعادة األمن واال       

ويرى مراقبون أن اتفاق الرئيس محمود عبـاس مـع           .الحصار السياسي واالقتصادي عن الشعب الفلسطيني     
رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية على قائمة الحكومة الجديدة واإلعالن عنها، كان بمثابة قطـع للطريـق                 

وهو  ال التوافق الوطني، الذين كانوا ال يودون رؤية االتفاق بين الفلسطينيين          على محاوالت المراهنين على إفش    
يخطو أولى خطواته الفعلية كأمر واقع، وإن كان ما زال أمام هذا التوافق مشوار طويل من التفاهـات  حتـى       

ـ                  ساحة تترسخ دعائمه كإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتعزيز الشراكة بين أكبـر فـصلين علـى ال
  ".فتح"و" حماس: "الفلسطينية

أن والدة حكومة الوحدة الوطنية، التي أبصرت النور، بعد مخاض طويل، يعـد انتـصارا                ويعتبر المراقبون 
لإلرادة الفلسطينية، التي استطاعت أخيرا ترتيب بيتها الداخلي، وإن بوساطة ودعم عـربيين، وقـد جـاءت                 

لشعب الفلسطيني، سواء الوزراء، الذين وقـع االختيـار علـيهم، أو            تشكيلتها وفقا لمعايير تعبر عن خيارات ا      
  .الرباعية الدولية"البرنامج الذي ستنال به الثقة، وليس وفقا لمعايير الكيان الصهيوني أو اإلدارة األمريكية، أو

وعلى العكس من ذلك فإن مسودة برنامج الحكومة الجديدة تنص على أن المقاومـة حـق شـرعي للـشعب                    
طيني، مع سعيها إلنهاء االحتالل، واستعادة الحقوق الفلسطينية، ورفضها للدولة الفلسطينية ذات الحـدود              الفلس

  .قبل ذلك" الوفاق الوطني"المؤقتة، وتمسكها بحق عودة الالجئين، وهي في مجملها بنود وردت في وثيقة
عاقب الشعب الفلسطيني ، بالحـصار  قد " الرباعية الدولية"وألن التحالف األمريكي ـ الصهيوني بالتعاون مع  

الظالم لمدة عام، ، فإن التوافق الوطني يأتي ردا على ذلك، بإقراره بحق كل فصيل فلسطيني فـي االحتفـاظ                    
فـي ثقلهـا    " حمـاس "برؤيته الفكرية والسياسية، طالما أنه يلتزم بالبرنامج الحكومي، وأكد على عدم منازعة             

مفشال . نونية في قيادة حكومة الوحدة الوطنية، وتمتعها بأكبر تمثيل وزاري فيها          البرلماني، وبالتالي أحقيتها القا   
بذلك المحاوالت األمريكية ـ الصهيونية التي حاولت جاهدة إحداث فتنة داخلية، من خالل زرع بزور الفتنـة   

  .بين حركتي فتح وحماس 
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هنية التي اعتبرت الحكومة الحاليـة  وبناء على ما سبق يمكن فهم تصريحات رئيس الوزراء المكلف إسماعيل            
إنجازا وطنيا لكل الشعب الفلسطيني، ورسالة قوية إلى كل العالم، أن الشعب بكل أطيافه وألوانه متوحد مـن                  "

  ".أجل دفع العدوان ونيل حقوقه
  

ـ                   ة وحكومة الوحدة الوطنية، التي اجتازت عمق الزجاجة، بكل المهام التي ستناط بها، قد ال تكـون ذات أهمي
خطوة "كبيرة، إذا نظر إليها كجزيرة معزولة عن محيطها الفلسطيني، ولكنها ستحتل أهمية مؤثرة إذا اعتبرت                

مهمة في طريق الوحدة الفلسطينية الشاملة، والشراكة السياسية الكاملة، من أجل تحقيـق األمـن واالسـتقرار      
من قبل حركة فتح  التي أعربت جميـع         بحسب تصريحات هنية وتأيد ذلك      " ،وتحرير باقي التراب الفلسطيني   

  .أطرها التنظيمية عن تأيدهم لحكومة الوحدة معتبرينها خطوة في طريق الدولة الفلسطينية
على المستوى اإلقليمي والدولي سيكون الموقف الرافض للتعامل مع الحكومة الحالية أشد حرجـا مـن عـدم                  

  :بــارات كثيــرة أهمهــا  العت"حمــاس"تعاطيــه مــع الحكومــة الــسابقة، التــي شــكلتها      
  

ـ أنها أول حكومة وحدة وطنية في تاريخ النظام السياسي الفلسطيني، وهو ما يعني تمتعها بتأييد شعبي كامل                  
وحتى بالنسبة لبعض الفصائل، التـي  . أو شبه كامل يصعب تجاوزه داخليا وخارجيا، أكثر من أي وقت مضى         

، أو تحدثت عن رغبتها فـي       "الجهاد اإلسالمي " مثل حركة  لم تشارك في الحكومة فإنها أعلنت عن دعمها لها        
  ".الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"استمرار الحوار الوطني لترتيب منظمة التحرير الفلسطينية مثل 

ـ أنها األكثر تمثيال للقوى والفصائل الفلسطينية والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي والمستقلين، وبالتالي              
تعبيرا عن التطور الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني، وتجاهل هذه المعايير تناقض صريح مع             فهي األصدق   

  .التشدق األمريكي والغربي بالرغبة في دعم اإلصالحات في الشرق األوسط
ـ أنها تحظى بمباركة عربية واسعة، فضال عن الرعاية والدعم المباشر من طرف المملكة العربية السعودية،                

  .فإنها تحظى بغطاء عربيوبالتالي 
ـ الوزارات ذات الحساسية الخاصة، أو التي هي على خط التماس المباشر في تعاملها مع المحيط اإلقليمـي                  

لوزارة ) مستقل(زياد أبو عمرو    : والدولي، تم إسنادها إلى شخصيات مستقلة أو إصالحية من التكنوقراط مثل          
لداخلية، وسالم فياض لوزارة المالية، وهو ما من شأنه ابطـال           لوزارة ا ) مستقل(الخارجية، وهاني القواسمي    

  .الحجج التي قد ترفض التعامل مع وزراء من فصيل معين
بالرغم من ذلك فإنه ال يتوقع تغير في موقف الكيان الصهيوني وموقف الواليات المتحدة تجاه حكومة الوحـدة               

ح، فإن الثانية أصرت على ضرورة التزامها بشروط        الوطنية، فبينما أعلن األول عدم االعتراف بها بكل وضو        
  ..الرباعية الدولية، وهو ما ال ينتظر أن تقوم به الحكومة مطلقا

  :أما التغير المتوقع والمرجو هو من األطراف التالية
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ودعت بصورة منفردة، أو من خالل جامعة الـدول   الدول العربية واإلسالمية، التي رحبت بالحكومة الجديدة، 
عربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، لرفع الحصار عن الفلسطينيين، والمؤمل أن ال يتوقف الدعم عند الجانـب                ال

دبلوماسيا، والقمة العربية التي تبعت      السياسي بل يتجاوزه لكسر الحصار المالي فعليا، وتبني تسويق الحكومة         
  .ة جماعيةتشكيل حكومة الوحدة وحملت على عاتقها ذلك من خالل قرارات عربي

تكتل الرباعية، فهناك موقف     وإن بصفتها الفردية، وليس بوصفها عضوا في      " الرباعية الدولية "بعض أطراف    
األمر الواقع، والتعامل مع حكومـة الوحـدة         روسي متقدم، دعا الواليات المتحدة واالتحاد األوربي إلى قبول        

كن المعلومات التي صـدرت عـن دبلوماسـيين         وثمة موقف أوربي، وإن كان ما يزال متحفظا، ول        .الوطنية  
أوروبيين في بروكسيل، تفيد بتفكير االتحاد في كسر الحصار تدريجيا، من خالل إرسال أموال عـن طريـق                  
وزير المالية الجديد كخطوة أولى نحو استئناف المساعدات المباشرة للحكومـة، أو إمكانيـة توسـيع نطـاق                  

  .بالغ مباشرة للحكومةالمساعدات اإلنسانية، لتشمل تقديم م
بعض الدول األوربية مثل فرنسا، التي أعلنت عن دعمها الفوري للحكومة، معربة عن أملهـا فـي أن تفـتح                    

على وزير الخارجية   " دوست بالزي "صفحة جديدة في التعامل مع األسرة الدولية، وقد اقترح وزير خارجيتها            
عتمد برنامج الحكومة الجديدة قراءة تحليلية واقعية، حينمـا         الفلسطيني زياد أبو عمرو عقد اجتماع بينهما وقد ا        

راهن على الدعم العربي واإلسالمي، وعلى تمتين عالقاته مع االتحاد األوربي، في ما اكتفى بـدعوة اإلدارة                 
 األمريكية إلى إعادة النظر في مواقفها غير العادلة تجاه القضية الفلسطينية، واحترام خيار الشعب الفلـسطيني،  

  .الذي تجسد في الحكومة الحالية
كل المؤشرات تدل على أن هناك إرهاصات قوية إلمكانية اختراق الحصار االقتصادي، الذي تولـت كبـره                 
الواليات المتحدة وسلطات االحتالل، في عهد حكومة الوحـدة الوطنيـة، وهـو مـا يفـسر قلـق الكيـان                     

تحاد األوربي بالحكومة الفلسطينية، واستئناف تقـديم       الذي ينظر بخطورة إلى إمكانية اعتراف اال       الصهيوني،
المساعدات لها، في الوقت الذي لم تلب فيه شروط الرباعية الدولية، ومن ضمنها االعتراف باالحتالل، مذكرا                

  ".الرباعية الدولية"حكومته بأن االتحاد هو أحد أعضاء  على لسان أحد وزراء
الية، التي عرفت باسم حكومة الوحدة الوطنية، ينبغي أن تجـسد مـن             يبقى من المهم التذكير بأن الحكومة الح      

سلوكا عمليا، وتغلب منطق المصلحة العامـة        في الفترة القادمة، هذا المعنى     خالل ممارساتها العملية اليومية،   
أن على المصالح الضيقة، والخالفات الشخصية والفصائلية، وأن تكون التجربة األولى، التي يمكن من خاللها               

يعبر الفلسطينيون إلى استكمال جوانب وحدة صفهم، وباألخص بناء الشراكات الوطنية، وإعادة بناء منظمـة               
التي يفترض أن تكون صمام األمان لعدم العودة إلى االقتتال الفلـسطيني الـداخلي، أو               .. التحرير الفلسطينية 

  )١(.االنفراد بالقرارات الفلسطينية المصيرية

  :جاه تشكيل حكومة الوحدةالموقف الدولي ات
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الحكومة اإلسرائيلية أعلنت أنها لن تتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وستستمر إسرائيل بـسياسة               
اتخـذ  . ناللقاء والحوار مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخصوص القضايا المعيشية اليومية للفلـسطينيي            

الحجة اإلسرائيلية مرة أخرى هي أن      . ية التي بها من اليمين واليسار     القرار بأغلبية أعضاء الحكومة اإلسرائيل    
وبـالرغم مـن كـل اآلراء       . برنامج الحكومة الفلسطينية ال يشمل االعتراف المباشر بإسرائيل ونبذ اإلرهاب         

وزيـرة  . الشخصية لعدد من السياسيين اإلسرائيليين إال أن الموقف الواضح هو مقاطعة الحكومة الفلـسطينية             
لخارجية اإلسرائيلية تسبي ليفني منذ إعالن حكومة الوحدة وهي تقوم باتصاالت مكثفة مع المجتمـع الـدولي                 ا

لحث الجميع على إبقاء العقوبات على الحكومة الجديدة، بل وحث دول مثل الصين وروسيا وفرنسا والنرويج                
  .إلى الرجوع إلى الصف الدولي المقاطع للحكومة الفلسطينية

 هذه الدول ترى أن برنامج الحكومة الجديدة به من اإلشارات االيجابية والتغييرات المهمـة عنـد                 في المقابل 
  . الفلسطينيين ما يفتح الباب أمام هذه الدول للحوار والتعامل واالعتراف بالحكومة

مفتـاح  إن الحكومة تؤكد أن     "أهم بنود برنامج الحكومة ورد على لسان رئيس الحكومة إسماعيل هنية بالقول             
األمن واالستقرار في المنطقة يتوقف على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، واالعتراف بحـق              
تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وسوف تعمل الحكومة مع األشقاء العرب والمجتمع الدولي من أجل إنهـاء                

مة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على       االحتالل، واستعادة الحقوق المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها إقا       
 وعاصمتها القدس، حتى نتمكن من بناء أرضية قوية ومتماسكة للـسالم            ٦٧جميع األراضي التي احتلت عام      

  ". واألمن واالزدهار في ربوع المنطقة وأجيالها المتعاقبة

كبيرا من الدول ترى أن حماس دخلـت فـي          في المقابل فإن عددا     . هذه جملة تقول إسرائيل أنها ال تعني شيئا       
أي انجاز مطالب الرباعية ودول مثل الواليات المتحدة        . الشرعية الدولية، وهذا اعتراف غير مباشر بإسرائيل      
وحسب مصادر أمريكية فإنها ستتعامل مـع شخـصيات         . التي ترى أنه يجب دراسة خطوات الحكومة القادمة       

ض وزير المالية الذي تحترمه الواليات المتحدة أو وزير الخارجية زياد           معتدلة من داخل الحكومة، كسالم فيا     
  . أبو عمرو ولكن دون التعامل مع مجمل الحكومة

وبعض المراقبين يرون ذلك أيضا اعترافا غير مباشر بالحكومة التي تضع على سلم أولوياتها إنهاء الحـصار                 
  . ون حسب الحاجة مع هذه الشخصيات الوزاريةواألمريكيون حسب المصدر سيتعامل. وحالة الجوع والفقر

موقف االتحاد األوروبي ليس متكامال فدول مثل فرنسا وايرلندا واسبانيا من جانب تريد التعاون، ودول مثـل                 
ومنسق السياسيات  . ألمانيا التي ترأس االتحاد ما تزال تدرس وتطلب المزيد مع استمرار التأثيرات اإلسرائيلية            
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تحاد األوروبي بدت تصريحاته دبلوماسية أكثر مما يجب وذلك ألنه ينتظر ردود أفعـال دول               الخارجية في اال  
  )١. (االتحاد والعمل على صياغتها في بوتقة واحدة مع اختالف المواقف تجاه الحكومة

  

  :الموقف العربي اتجاه تشكيل حكومة الوحدة

اء عدد من وزراء الخارجية العـرب مـع         الموقف العربي هذه المرة هو أكثر تماسكا من أي وقت مضى فلق           
وزيرة الخارجية كونداليزرايس في أسوان بعد أسبوع وموقفهم الداعي لوقف سياسية المقاطعة وتحمل الواليات              

  . المتحدة المسؤولية سيكون محور اللقاء مع رايس التي ما انفكت عن زيارة المنطقة دون نتائج

فة الزخم للقمة العربية في الرياض وذلك يدل علـى نيـة وقـدرة              الموقف العربي أيضا يريد العمل على إضا      
  . عربية متماسكة للتأثير على األقل بالموقف األمريكي

الواليات المتحدة ستضع شروط الرباعية خالل االجتماع مع العرب وعندها سيتلو أحدهم من برنامج الحكومة               
لفلسطيني وصون حقوقه، والحفـاظ علـى مكتـسباته         تلتزم الحكومة بالمصالح الوطنية العليا للشعب ا      "ما يلي   

وتطويرها، والعمل على تحقيق أهدافه الوطنية، كما أقرتها قرارات المجالس الوطنية ومواد القانون األساسـي               
ووثيقة الوفاق الوطني، وقرارات القمم العربية، وعلى أساس ذلك تحترم الحكومة قرارات الـشرعية الدوليـة                

  ." تها منظمة التحرير الفلسطينيةواالتفاقات التي وقع

القنصل األمريكي في القدس يتمتع بعالقات طيبة مع فياض وزير المالية القديم الجديد و سيتعامل معـه ومـع          
  .غيره من غير وزراء حماس أي من فتح و المستقلين ذلك ابتدءا باجتماعات ولقاءات ولكن بعد شهور

ائيليون بدئوا سباق عالقات عامة ومشاورات دبلوماسية واستخدام        الفلسطينيون واإلسر . كيف ستصبح العالقة؟  
الـشوط األول فـي الحكومـة الـسابقة كـان           . األوراق المتعددة والسباق هو إما لفك الحصار أو الستمراره        

لإلسرائيليين الذين نجحوا حتى عربيا بفرض الحصار السياسي واالقتصادي أما االن فالمضمار تغيير وبعض              
  )٢(. نتقلوا من فريق ألخرالمشجعين ا
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 )٤٣(

  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  الفصل الثالث
  الصحافة احلزبية يف فلسطني وصحيـــــــــــفيت الدراســـــــــــة

  
     الصحافة الحزبية في فلسطين:المبـحث األول

  ).الرسالة والكرامة(   صحيفتي الدراسة :المبـحث الثاني
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 )٤٤(

  
  
  
  
  
  
  
  

  :مقدمة 

فصل نبذة عن الصحافة الحزبية في فلسطين وذلك الن البحث يعالج موضوعات تناولتها صحف              يتناول هذا ال  
حزبية في فلسطين ومن ثم التطرق لنبذة عن صحيفتي الدراسة وهما الرسالة والكرامـة مـن حيـث تـاريخ                    

  ..صدورهما وأهدافهما وسياستهما التحريرية والعاملين بهما 
  
  

  :المبـحث األول

  ة في فلسطينالصحافة الحزبي

  
      من المعروف أن نشأة وتطور الصحافة في أي بلد من البلدان وثيقة الصلة للتطور السياسي واالجتماعي                
واالقتصادي ورغم الظروف التي مرت بها فلسطين والقضية الفلسطينية من اضطهاد واستعمار وقمـع إال أن                

 إلى فلسطين قد أسهم في ذلك غير أن فرض القيود           نشأة الصحافة فيها كانت مبكرة ولعل دخول المطبعة مبكرا        
من قبل االنتداب البريطاني وحرمان الصحف العربية من اإلعالنات إضافة إلى انتشار نسبة األمية في ذلـك                 

  )١(. الوقت قلل من توزيع الصحف وتداولها
هم فـي وجـود     بسبب وجود االستعمار وتعاقبه على األرض وما صاحب ذلك من ظلم واضطهاد فان ذلك سا              

األحزاب التي قادت معركة التحرير ضد المستعمر ووجهت طاقات الجماهير باتجاهها الصحيح مـن خـالل                
قيادتهم ضد هذا المحتل وكجزء من هذه الحرب اإلعالمية فقد امتلكت اغلب األحزاب السياسية في فلـسطين                 

 ١٩٣٤ - ١٩٣٢( عية من عام    صحف تنطق باسمها فلسان حال حزب االستقالل كان صحيفة العرب األسبو          
كما اصدر الحزب   ، وصحيفة الكفاح كانت لسان حال مؤتمر الشباب وقد امتلك رئيس الحزب هذه الصحيفة              ) 

منذ أوائل الثالثينيات كذلك بعض العائالت التي عمـل أفرادهـا فـي             ) صحيفة إلى اإلمام  (الشيوعي صحيفة     
 الصحافة ميدان سباق وتنافس لدرجة أن عائلـة النـشاشيبي            فقد جعل  يالسياسة مثل عائلة الحسيني والنشاشيب    

كمـا امتلكـت األحـزاب      . امتلكت ستة صحف في ذلك الوقت في حين امتلكت عائلة الحسيني سبعة صحف            
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 )٤٥(

صحف ونشرات سرية في ذلك الوقت وإبان االحتالل اإلسرائيلي وهي صحف تقوم بدور كبير ومهم في رفع                 
 ومن يقرأها وتقوم بالتوجيه واإلرشاد كل ذلك في ظل أنظمـة الطـوارئ              الروح المعنوية ألعضاء األحزاب   

المفروضة من االحتالل والتي تمنع صدور الصحف إضافة إلى الرقابة المباشرة للـصف التـي سـمح لهـا                   
: " بالصدور فمقص الرقيب ال يرحم وال يغفل وقد نقل عبد القادر ياسين عن مناضل تقدمي برتغـالي قولـه                  

  )١(".لحزب السرية هي قلب النضال الشعبي والجسد بال قلب ال يستطيع الحياةكانت صحافة ا
 قد كان للصحف الحزبية المنتشرة السرية والعلنية والصحف األهلية دور كبير في تأجيج نـار العـداء بـين                   

ة الحركة الوطنية والشعب من جهة وبين حكومة االنتداب من جهة أخرى وكشف سياسات هذه الحكومة الداعم               
للصهيونية وسكان المستوطنات من اليهود كما دعمت األحزاب في مناسبات عديدة مما دفع حكومة االنتـداب                

  )٢(.اتخاذ إجراءات تجميد وإغالق بحق العديد من الصحف وفرض قيود على الصحف المتبقية 
  

حزبية بمـا يخـدم     وبشكل عام ودون الخوض في المراحل التي مرت بها الصحافة الحزبية الفلسطينية غير ال             
هدف البحث نقول أن للصحافة الحزبية دور كبير ومهم منوط بها مهما اختلفت المراحل أو تعـددت ومهمـا                   
تغيرت أنماط الحكم أو تلونت وال بد لهذه الصحافة أن تقوم بهذا الدور فهي صحافة ذات جـرأة اكبـر مـن                      

غير الحزبية فلم تصل إلى درجة الجـرأة        الصحف القومية أو غير الحزبية فمهما بلغت درجة جرأة الصحف           
وذلك كون هذه الصحافة    : " التي تتمتع بها الصحف الحزبية كما يقول محسن محمد في كتاب نجوم الصحافة              

تنتمي لحزب ثقله وأنصاره وجماهيره وقوته في المجتمع ويقف بكل هذا الثقل وتلك القوة وراء هذه الـصحيفة          
ف الستار عن كل ما يحتاجه المواطن سواء كان يتعلق بالحكومة أو بغيرهـا    أو ذالك الصحفي فهي تنتقد وتكش     

  )٣ (" .وال يمكن أن تصلح بلد فيها أحزاب دون أن يكون لها صحف تمارس هذا الدور
فوجود صحافة األحزاب في البلد يشكل الرقيب والكاشف على تصرفات الحكومة وأفعالها إضافة إلـى تـأثير                 

 وقف تيار الفساد الذي يمكن أن ينمو بسرعة اكبر لو لم يتعرض ألقـالم صـحافة                 هذه الصحافة ودورها في   
األحزاب ناهيك عن كون هذه الصحافة مساحة حرة لبعض الكتاب من ذوي الخبرة بقول آراءهم بصراحة كما                 

  )٤(. يؤكد ذلك جمال بدوي في كتاب نجوم الصحافة 
راء وأخبار وأيدلوجيا وفعاليات أحزاب وتغطيتها لكـسب        والى جانب هذه األدوار فان الصحف الحزبية تهتم بآ        

ثقة الجماهير واستقطابهم لرأي األحزاب بإقناعهم بأطروحتها في محاولة لكسب العملية االنتخابية والوصـول              
  )٥(.إلى الحكم كما يشير إلى هذا المعني إبراهيم سعدة في كتاب نجوم الصحافة 

حرية الرأي والتعبير وذلك من خالل دفاعها المستمر عن هـذا الحـق            والصحافة الحزبية تعمق الديمقراطية و    
للجميع ليتسنى لها أن تمارس هذا الحق بحرية كاملة غير منقوصة األمر الذي ال يروق للحكومـات ال سـيما                    
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االستبدادية منها وفي سبيل هذا الهدف وهذه الغاية قد تخسر هذه الصحف وتضحي ولكنها في النهايـة هـي                   
المجتمع كله هو المستفيد من خالل الحيز الذي اتسع للتعبير عن الرأي بفضل جهودهـا فـي هـذا                   الكاسب و 

اإلطار وفي نفس الوقت البد وان يكون نصب عينين هذه الـصحافة أن عمليـة االنتقـاد يجـب أن تكـون                      
ايجابيات وغيـر   بموضوعية ال أن تنتقد من اجل االنتقاد وفقط الن المجتمع أو الحكومات ال بد وان يكون لها                  

  يمكن أن يكون المجتمع كله سواء مما يعزز ثقة المواطن بهذه الصحف
ويتمسك بها أكثر ويقبل على قراءتها أن أراد أن يستمع إلى الحقيقة بآراء موضوعية وهذا ما يؤكـده سـعيد                    

  )١(.سنبل في كتاب نجوم الصحافة
ى هذه الـصحف أداء رسـالتها اإلعالميـة         وقد تعرضت هذه الصحافة لمشكالت داخلية تجعل من العسير عل         

والقيام بأدوارها المنوط بها وتحقيق أهدافها بالشكل المطلوب منها بسبب مـشكلة اخـتالط األدوار الوظيفيـة                 
مشكلة الصحافة الحزبيـة هـي اخـتالط األدوار         :" والمفاهيم وفي ذلك وحيد غازي في كتاب نجوم الصحافة        

حزبي فـالبعض يعتقـد أن انتـسابه للحـزب يعنـي انتـسابه لنقابـة                والمفاهيم بين ما هو صحفي وما هو        
  )٢(".الصحفيين

وفي وجود حكومات ديموقراطية تسمح بصدور هذه الصحف تجعل الجو مالئما والبيئة صـحية بقيـام هـذه                  
ولو نظرنـا إلـى     :. الصحف بواجباتها اتجاه المواطن واتجاه األفكار واألطروحات والمبادئ التي تنتمي إليها          

 لوجدنا فيه حيزا لحرية التعبير عن الرأي بالوسائل الصحفية          ١٩٩٥انون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام      ق
وغير الصحفية كما تشجع مواده التي تخص عملية إصدار الصحف الحزبية وفي بعض فقراتها تستثنيها مـن                 

 ٤من المـادة    ) هـ(ففي الفقرة بعض الشروط التي تفرضها هذه الفقرات على الصحف العامة أو غير الحزبية             
حق المواطنين واألحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية واالجتماعية والنقابات في التعبير عن الرأي والفكـر              

  )٣(.واالنجاز في مجاالت نشاطاته المختلفة من خالل المطبوعات
ألي شخص بمـا  :" ول على حق األحزاب واألشخاص في تلك المطبوعات الصحفية فهي تق٥كما تنص المادة   

  )٤(".في ذلك األحزاب السياسية الحق في تملك المطبوعات الصحفية وإصدارها وفقا ألحكام هذا القانون
وتمنح رخصة إصدار هذه المطبوعات الصحفية لجهات عدة بما في ذلك األحزاب السياسية كما نصت عليـه                 

 من قانون المطبوعات الـصحفية الحزبيـة        -٢١- الفقرة الثالثة واستثنت الفقرة جـ من المادة         -١٧-المادة  
من نفس  ) ب(و) أ(اليومية وغير اليومية من الحد األدنى من رأس المال المنصوص عليه في كل من الفقرتين                

  )٥(.المادة
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 المطبوعات الصحفية الصادرة عن األحزاب السياسية من قرار اإللغاء في الحاالت            -٢٣-كما استثنت المادة    
عدم صدور المطبوعة   : مادة والتي تصبح أي مطبوعة ملغاة حكما إذا فعلتها أو وقعت فيها مثل              التي ذكرتها ال  

  )١(. أشهر من تاريخ الرخصة أو إذا توقفت عن الصدور ألسباب غير مشروعة أو غير مقبولة٦خالل 
حزبية واالرتقـاء  وعليه فان على أحزابنا السياسية الفلسطينية استغالل هذه المساحة الجيدة وإصدار الصحف ال  

بها إلى المستوى المطلوب والمحافظة عليها والدفاع عن حقها في الرأي وحرية التعبير واالنتقاد كما كفل لهـا               
  .ذلك قانون المطبوعات والنشر ألنها النصف األخر للحقيقة والمتنفس الوحيد في ظل تكتم األنظمة

  :المبـحث الثاني

  ).الرسالة والكرامة(صحيفتي الدراسة 
  

  )٢(:صحيفة الرسالة/ أوال
 الـوطني    بقرار مـن حـزب الخـالص   ١٩٩٧   يومية تصدر أسبوعيا مؤقتا وتأسست في العام    جريدة   

اإلسالمي حاملة الهم الوطني واإلسالمي تحاول أن تطلع المواطن الفلسطيني على الحقائق وتساعده في تكوين               
مة في مرحلة مفصلية وحاسمة في تاريخ الـشعب         رأي عام صائب فمن تقارير عالجت موضوعات سياسية ها        

الفلسطيني إلى تحقيقات كشفت عن مواطن الضعف والفساد الذي يعتري بعض المؤسسات الرسـمية وغيـر                
وخـالل  . الرسمية إلى أعمدة ومقاالت أيضا سلطت الضوء على تهم المواطن وتنقل نبض الشارع الفلسطيني               

اب خالدون في ذاكرة الشعب الفلسطيني وتاريخه بـصماتهم علـى           هذه المرحلة الطويلة من عمرها وضع كت      
صفحاتها أمثال الدكتور الرنتيسي وإبراهيم المقادمة وإسماعيل أبو شنب تعرضـت الـصحيفة إلـى مسلـسل          

  .متواصل من المعيقات 
غيـر  بعد ستة أشهر فقط من بداية صدور العدد األول جاء قرار الشرطة الفلسطينية بإغالق الصحيفة ألجـل                  

و استمر اإلغالق لمـدة ثالثـة أشـهر         ،و بدون تقديم أي مبرر قضائي و بإجراءات تنافت و القانون            ،مسمى  
و عادت الصحيفة لتمارس    .متوالية أوقفت بها الصحيفة أن تصل إلى الجمهور العريض الذي بدأ يكبر و يتسع               

حقيقة و نوصلها إلى الجمهور الفلسطيني      و كما كنا دائما حاولنا أن نصل إلى ال        .نشاطها و صدروها بنفس القوة    
 ألننا نؤمن بان جمهورنا الفلسطيني هو في رأس أولوياتنا و إليه             ،بعيدا عن كل المعايير الحزبية أو الفئوية      ، 

و استمرت الصحيفة و سارت في المسار الذي اختطته لنفسه غير أن المعوقات كانـت          .نوجه طاقاتنا و جهدنا     
و نعرف طريقنا جيدا إلـى مكاتـب        ، و كنا نستدعي إلى مقرات أجهزة األمن        ،األخر  تعترضها بين الحين و     

و كنا نواجه بأسئلة و استفسارات غير معقولة و غير منطقية كان اغلبها يدور حول اتهامات غيـر                  ،الشرطة  
تـارة  ،فكان جزاؤنا أن أودعنا السجن أكثر من مـرة          ، "الخط األحمر   " وان صحيفة الرسالة تعدت     ،صحيحة  
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 )٤٨(

و لم يكن يمر عام بدون حوادث مشابهة إلى أن جرى إغالق            ،رئيس التحرير و تارة الصحفيين و تارة كليهما         
و . و لم يطل اإلغالق بعد تدخل من جهات عديـدة           ، و أثناء انعقاد المجلس المركزي       ٩٩الصحيفة في العام    

ملها بإصدار خمسة أالف نسخة في كـل        و التي كانت قد بدأت ع     ، في خالل السنوات التالية توسعت الصحيفة     
و ازداد  ، ٢٨ ثم   ٢٤إلى أن أصبحت عشرين صفحة ثم       ، من الضفة الغربية و قطاع غزة بست عشرة صفحة        

 ٢٠٠٠خالل فترة االنتفاضة الفلسطينية الثانية و التي اندلعت في أيلول من العام             . ألفا ١٢عدد قرائها إلى نحو     
 مقاومة و صمود الشعب الفلسطيني و تابعت المستجدات المتالحقـة عبـر     لعبت الرسالة دورا بارزا في إسناد     

و بالذات الوضع السياسي و ما تعرض له المواطنون         ،التي طالت شتى مجاالت الحياة      ، التقارير و التحقيقات    
 الذين تقدموا صفوف الجهاد و    ، كما ركزت على رصد حياة الشهداء و المعتقلين         ،من عمليات تنكيل و تعذيب      

و تعرضت بشكل مفصل إلى تطور المقاومة الفلسطينية و قدراتها و رصدت عملياتهـا النوعيـة                ، المقاومة  
كما تابعت الرسالة و بشكل مسلـسل مـا         ،بتفصيل جيد و رائع ومنح الصحيفة تميزا واضحا في هذا المجال            

زت الرسالة بإعداد شهدت    و تمي . تعرضت له المدن و القرى الفلسطينية من عمليات هدم و تدمير و تجريف              
  .مبيعات مضاعفة بعد استشهاد شيخ االنتفاضة الشيخ احمد ياسين و الدكتور عبد العزيز الرنتيسي

أخيرا تم قصف مقر الصحيفة بصاروخ من طائرات االباتشي الصهيونية مما الحق أضـرار بالغـة بـالمقر                  
  .٢٠٠٤-٥-١٦ومحتوياته وكان ذلك في تاريخ 

  
   : ى مسلسل متواصل من المعيقات واالعتداءات أبرزهاتعرضت الصحيفة إل

االغالقات المتكررة من قبل األجهزة األمنية حيث أغلقت الصحيفة في نفس العام الذي صـدت فيـه                  •
   من قبل جهاز المباحث العامة ١٩٩٧-٩-١٠وذلك في 

  طة  وتم اقتحام مقرها ومصادرة أجهزتها من قبل جهاز الشر٢٠٠١-١٢-١٥وأغلقت أيضا في  •
 صدر قرار من محكمة العدل العليا يقضي بان يعاد فتح الصحيفة وان إغالقهـا               ٢٠٠٢في يونيو عام     •

  .كان غير قانوني ورفضت الشرطة تنفيذ القرار
بعد أن عاودت إلى الصدور وذلك بسبب مقـال         ٢٠٠٣عاودت الشرطة إغالقها مرة أخرى في مارس         •

   .ل إبراهيم المقادمة انتقد تعيين السلطة رئيسا للوزراء بعد اغتيا

  :أما على صعيد االعتقاالت 

اعتقل رئيس تحريرها السابق الدكتور صالح البردويل بسبب تقرير صحفي حول سبب وفـاة شـاب فـي                  -
  .التحقيق أثناء سجنه عند جهاز الشرطة كما اعتقل وسام عفيفة معد التقرير
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 )٤٩(

اعتقل أيضا المحرر المسئول الدكتور غازي حمد عدة مرات بسبب المواد المنشورة في الصحيفة كما تعرض                
  .للعديد من طلبات االستدعاء لمقابلة ضابط في الشرطة واألجهزة األمنية

أخذت الصحيفة على عاتقها كشف وفضح الممارسات الصهيونية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ورفـع الـروح                
 فقد تم منع الصحيفة من الدخول عبر معبر بيت حانون إلـى غـزة                ية وروح المقاومة والصمود لديه    المعنو

حيث تطبع في الضفة وتم مصادرتها ولذلك اضطرت الصحيفة إلصدار طبعتين األولى في الضفة والثانية في                
  .غزة

  أهداف الصحيفة

  :منذ انطالقة الرسالة كانت تتضح أهدافها اإلعالمية في التالي
   نشر الوعي السياسي في الشارع الفلسطيني١
  . نشر الفكر اإلسالمي الواعي والمتنور لتوضيح الصورة الحقيقية لإلسالم بعيدا عن التشويه والتحريف٢
 تحريض الجمهور الفلسطيني على التمسك بأرضه والدفاع عنها لذلك فإن الصحيفة تعتبر نفسها جزءا مـن                 ٣

  . االحتالل عملية التحرير والمقاومة ضد
 العمل على إصالح المجتمع الفلسطيني من الداخل عبر محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية وقـد لعبـت                 ٤

الصحيفة دورا بارزا في هذا المجال لذا فقد تعرضت لإلغالق من قبل الشرطة الفلسطينية مرتين األولي فـي                  
  .ق لساعات معدودة  واستمر اإلغال١٩٩٩ لمدة ثالثة أشهر والثانية عام ١٩٩٧عام 

  .كما وتعرض عدد من مسئولي الصحيفة لالعتقال إضافة لتوجيه تحذيرات عديدة بإغالق الصحيفة
ورغم كل تلك الظروف التي عايشتها صحيفة الرسالة استطاعت إن تحقق وجود صحفي متميز خاصة وإنهـا                 

هامة اذ تطبـع الـصحيفة حـوالي        تحمل الوجه األخر الذي يحاكي طموحات وأمال جماهير شعبنا وقضاياه ال          
وتوزع في جميع مناطق السلطة الفلـسطينية والقـدس         %) ٨٥-٨٠(عشرة أالف نسخة يوزع منها ما نسبته        

  .المحتلة
  .وتتلقى الصحيفة تمويلها من حزب الخالص الوطني اإلسالمي ومن العائدات المالية من التوزيع واإلعالنات 

  

  )١(:صحيفة الكرامة/ ثانيا
دائـرة اإلعـالم    –صحيفة أسبوعية تصدر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح          ، فة الكرامة        صحي

وتتناول في أخبارها شئون الوضع الداخلي الفلسطيني كذلك العربي والـدولي وتهـدف الن           ، والتعبئة الفكرية   
  .تصبح صحيفة جماهيرية 
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 )٥٠(

 ثم تـرأس تحريرهـا      ١٩٩٧اب اللوح حتى     وكان يرأس تحريرها دي    ٢١/٣/١٩٩٥صدر العدد األول لها في      
وكانت تصدر كل يوم خميس ثـم يحيـى      ٢٠٠٦ ثم جمعة جعرور حتى أواخر سنة          ١٩٩٩أسامة جمعة حتى    

  .وأصبحت تصدر صباح كل أحد ، رباح لحد اآلن
ل  وكان الهدف منها ان تباع في األسواق والمحا        ٢٠٠٣حتى  " تابلويد  " أول النشأة كانت تصدر بالحجم الكبير       

حيث كانت اإلعالنـات تغطـي      ، التجارية وكان ينشر فيها إعالنات حركية وإعالنات تجارية مقبوضة الثمن           
قرار من الرئيس الراحل ياسر عرفـات بعـدم نـشر           ٢٠٠١لكن صدر في    ، من نفقات الصحيفة    % ٧٥-٦٥

  .الفلسطينيةويكتفي بنشر إعالنات حركية وإعالنات للسلطة الوطنية ، إعالنات مقبوضة الثمن فيها 
  

، نسخة في غزة    ٣٠٠٠نسخة في الضفة الغربية و    ٢٠٠٠نسخة وهي بالحجم الكبير وتوزع      ٥٠٠٠كانت تطبع   
 بقي عدد نسخها كما هو حتى أواخـر  ٢٠٠٣بعد عام " استاندر"حتى وبعد أن أصبحت تصدر بالحجم الصغير        

  . نسخة توزع على الضفة وغزة٣٠٠٠٠ وأصبحت تطبع ٢٠٠٠٦عام 
وظلت الصحيفة تصدر بـشكل منـتظم       ، م إنشاء موقع إلكتروني للصحيفة على شبكة اإلنترنت         ت٢٠٠٤و في   
 ثم صارت تصدر بشكل غير منتظم وتقطع بسبب األوضاع االقتصادية واألمنية الـصعبة التـي                ٢٠٠٤حتى  

 توقف الصحيفة عن الصدور بسبب تدهور األوضاع وظلت منقطعة حتى أواخر            ٢٠٠٥في  ، مرت بها البالد    
وهي خالية  ،  أصبحت تصدر صباح كل أحد بشكل منتظم         ح ثم أعيد انتظامها برئاسة تحرير يحيي ربا       ٢٠٠٦

  .من اإلعالنات التجارية ومصدر تمويلها الوحيد حركة فتح وال يوجد أي تمويل خارجي لها
طـاقم   في الضفة بمـا فـيهم        ٣ في غزة و   ٦ أشخاص   ٩ كان طاقم العمل في الصحيفة       ١٩٩٥منذ النشأة عام    

حيث يتم صفها يدويا وترسل من غزة عبـر الـسيارة    ،وكانت تخرج الصحيفة بشكل يدوي      ، الرص والطباعة 
 ساعة بسبب االغالقات والحواجز اإلسرائيلية ويتم طباعتها في الضفة ليتم           ٢٤للضفة الغربية قبل صدورها ب      

الل اإلسرائيلي تمنع الصحيفة مـن      وكثير من األحيان كان سلطات االحت     ، توزيعها بعد ذلك في غزة والضفة       
 التي بداخلها التي ال تعجب االحتالل فيتم إرجاعها إلى الضفة           ةدخول غزة بعد طباعتها بسبب المادة اإلعالمي      

  .وتوزع كل النسخة هناك
 حيث صارت تجهز من خالل الكمبيوتر وترسل عبر البريـد           ٢٠٠٠ظل العمل في الصحيفة يدويا حتى عام        

  يتم طباعتها وإحضارها لغزة في الصباح الضفة ل لمطابع
واآلن طاقم صحيفة الكرامة يتكون من عدد من أفراد معظمهم من خريجي أقسام الصحافة واإلعالم وعملـوا                 

  .في مجال الصحافة ولهم خبرة في مجال اإلعالم
  : أهداف الصحيفة

ـ           -١ ذ بوجهـات النظـر     معالجة جميع القضايا على الساحة الداخلية واإلقليمية والدولية مع اآلخ
  .المختلفة وإبداء رأي حركة فتح فيها 
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  تغطية األخبار الحركية الخاصة بحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح -٢
  يتسليط الضوء على جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطين -٣
   اآلمرمتابعة قضايا الفلتان األمني والفساد اإلداري ووضع المواطن الفلسطيني في صور -٤
متابعة ملفات داخلية ودولية يصعب على جهات أخرى متابعتها ومحاولة إزالة اللـبس عنهـا                -٥

 .وتقديم الصورة الحقيقية عنها للمواطن

  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  

  اإلطار اإلجرائي للدراسة

  
  الخصائص العامة لمحتوى وشكل الفنون الصحفية لحكومة  : المبحث األول
  طنية الفلسطينيةالوحدة الو

  مناقشة النتائج والتوصيات :المبحث الثاني

  
  
  
  
  



  معالجة الصحافة الحزبية لتشكيل أول حكومة وحدة وطنية في فلسطين دراسة مقارنة بين صحيفتي الرسالة والكرامة   
  

 )٥٢(

  
  
  
  
  
  
  
  

  :مقدمة

يتناول هذا الفصل  الخصائص العامة لمحتوى وشكل الفنون الصحفية لحكومـة الوحـدة الوحـدة الوطنيـة                  
 الفلسطينية في صحيفتي الدراسة من حيث الموضوعات التي تناولتها والمصادر اإلعالمية التي حصلت مـن              

خاللها الصحيفتين على المادة اإلعالمية باإلضافة لمعرفة االتجاه الذي يغلب على موضـوعات الـصحيفتين               
موضع الدراسة وموقع موضوعات الدراسة على صفحات الصحيفتين كذلك شكل المادة اإلعالمية من خـالل               

براز موضوعات الدراسـة    الفنون الصحفية التي تناولت الموضوعات ومدى استخدام العناصر التبوغرافية إل         
، والتعرف على المساحة التي احتلتها موضوعات الدراسة على صدر الصحيفتين من المساحة اإلجمالية الكلية               

   .ومن ثم مناقشة النتائج ووضع التوصيات
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 )٥٣(

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  :المبحث األول

دراسة لحكومة الوحدة الوطنية الخصائص العامة لمحتوى وشكل الفنون الصحفية في صحيفتي ال
  :الفلسطينية

  
   محتوى الفنون الصحفية-أ
  

  :فئة موضوعات المادة اإلعالمية في صحيفتي الدراسة: أوالً 
       تهدف الدراسة إلى الكشف عن طبيعة الموضوعات التي تناولتها صحيفتي الدراسة في حكومة الوحدة 

  :لك الوطنية الفلسطينية والجدول التالي يوضح ذ
  

  )١(جدول رقم 

  يوضح نسب وتكرارات الموضوعات التي تناولتها الصحيفتين موضع الدراسة
  

  الكرامة  الرسالة
  

  الصحيفة  المجموع

  
  %  ك  %  ك  %  ك الموضوعات

  %٣٩,٥  ١٣٣  %٣١,٨  ٢١ %٤١,٣  ١١٢  سياسية
  %٢٥,٥  ٨٦  %٣٠,٣  ٢٠ %٢٤,٤  ٦٦  أمنية

  %١٤,٨  ٥٠  %٤,٦  ٣ %١٧,٣  ٤٧  اقتصادية
  %٤,٧  ١٦  %٤,٦  ٣  %٤,٨  ١٣  يةاجتماع
  %٦,٢  ٢١  %١٢,١  ٨  %٤,٨  ١٣  صحية
  %٢,٤  ٨  %١,٥  ١  %٢,٦  ٧  بيئية
  %٢,١  ٧  -  -  %٢,٦  ٧  دينية
  %٤,٨  ١٦  %١٥,١  ١٠  %٢,٢  ٦  أخري
  %١٠٠  ٣٣٧  ١٠٠  ٦٦  %١٠٠  ٢٧١  المجموع
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  -:  بتحليل بيانات الجدول السابق يتضح أن
من مجموع الموضوعات التي تناولتهـا      %) ٣٩,٥(  بنسبة   الموضوعات السياسية حازت على المرتبة األولى     

مـن مجمـوع    %) ٢٥,٥(يليها بالمرتبة الثانية الموضـوعات األمنيـة بنـسبة          ، الصحيفتين موضع الدراسة  
ثم بالمرتبة الثالثة الموضـوعات االقتـصادية بنـسبة         ، الموضوعات التي تناولتها الصحيفتين موضع الدراسة     

وبالمرتبة الرابعة الموضوعات   ، ات التي تناولتها الصحيفتين موضع الدراسة     من مجموع الموضوع  %) ١٤,٨(
وبالمرتبـة  ، من مجموع الموضوعات التي تناولتها الصحيفتين موضـع الدراسـة         %) ٦,٢( الصحية بنسبة   

مـن مجمـوع    %) ٤,٨( الخامسة حصلت عليها الموضوعات االجتماعية والموضوعات األخـرى بنـسبة           
مـن  %) ٢,٤(وبالمرتبة السادسة حظيت بها الموضـوعات البيئيـة بنـسبة         ، ، راسةالموضوعات موضع الد  

%) ٢,١( وبالمرتبة األخيرة الموضوعات الدينية بنسبة      ، مجموع الموضوعات موضع الدراسة في الصحيفتين     
  .من مجموع الموضوعات موضع الدراسة في الصحيفتين

ن مجموع الموضوعات في الـصحيفتين موضـع        يتبين أن الموضوعات السياسية حصلت على أعلى نسبة م        
  .بينما أدني نسبة حصلت عليها الموضوعات الدينية في الصحيفتين موضع الدراسة، الدراسة

 : أما على صعيد كل صحيفة على حدا 

 : صحيفة الرسالة

( بتحليل بيانات صحيفة الرسالة يتبين لنا أن الموضوعات السياسية حصلت علـى المرتبـة األولـى بنـسبة                   
بينما الموضوعات األمنيـة حـازت      ، من مجموع الموضوعات موضع الدراسة في صحيفة الرسالة       %) ٤١,٣

وبالمرتبة ، من مجموع الموضوعات موضع الدراسة في صحيفة الرسالة       %) ٢٤,٤(على المرتبة الثانية بنسبة     
 فـي صـحيفة   من مجموع الموضوعات موضـع الدراسـة   %) ١٧,٣(الثالثة الموضوعات االقتصادية بنسبة     

وحظيت كل من الموضوعات االجتماعية والموضوعات الصحية علـى المرتبـة الرابعـة بنـسبة               ، الرسالة
هذا وقـد حـصلت الموضـوعات البيئيـة         ، من مجموع الموضوعات موضع الدراسة في الرسالة      %) ٤,٨(

دراسـة فـي    من مجموع الموضوعات موضع ال    %) ٢,٦(والموضوعات الدينية على المرتبة السادسة بنسبة       
من مجموع الموضوعات   %) ٢,٢(وبينما حصلت الموضوعات األخرى على المرتبة األخيرة بنسبة         ، الصحيفة

  . موضع الدراسة في صحيفة الرسالة
يتبين لنا من بيانات صحيفة الرسالة أن أعلى نسبة كانت للموضوعات السياسية وأدنى نـسبة للموضـوعات                 

 .رياضية والدينيةالموضوعات ال: األخرى والتي هي مثل

 :صحيفة الكرامة

أما بالنسبة لبيانات صحيفة الكرامة نجد أن الموضوعات السياسية حـازت علـى المرتبـة األولـى بنـسبة                   
وبالمرتبة الثانية الموضـوعات األمنيـة      ، من مجموع الموضوعات موضع الدراسة في الصحيفة      %) ٣١,٨(

وبالمرتبـة الثالثـة الموضـوعات      ، في الصحيفة من مجموع الموضوعات موضع الدراسة      %) ٣٠,٣(بنسبة  
من مجموع الموضوعات موضع الدراسة في الصحيفة مثل الموضوعات التعليميـة           %) ١٥,١(األخرى بنسبة   
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 )٥٥(

من مجمـوع   %) ١٢,١(وبالمرتبة الرابعة الموضوعات الصحية بنسبة      ، والفنية واإلعالمية وتهاني بالحكومة   
 وبالمرتبة الخامسة كل من الموضوعات االجتماعية واالقتـصادية         ،الموضوعات موضع الدراسة في الصحيفة    

وبالمرتبـة الـسابعة    ، من مجموع الموضوعات موضع الدراسـة فـي صـحيفة الكرامـة             %) ٤,٦(بنسبة  
بينما لـم تحـظ     ، من مجموع الموضوعات موضع الدراسة في الصحيفة      %) ١,٥(الموضوعات البيئية بنسبة    

  .ة تذكر من مجموع الموضوعات موضع الدراسة في الصحيفةالموضوعات الدينية على أي نسب
  .يتبين لنا أن أعلي نسبة للموضوعات السياسية في صحيفة الكرامة وأقلها البيئية وال يوجد دينية

  

 :اتجاه صحيفتي الدراسة نحو حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية: ثانيا
حو حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ويتضح ذلك من        تستهدف الدراسة معرفة اتجاه صحيفتي الدراسة ن            

  :الجدول اآلتي

  )٢(جدول رقم 

  ) محايد– ايجابي –سلبي (يوضح نسب وتكرارات اتجاه صحيفتي الدراسة 
 

  الصحيفة  المجموع  الكرامة  الرسالة

  
  %  ك  %  ك  %  ك  االتجاه

  %٣٩,٥  ١٣٣  %٤٢,٥  ٢٨  %٣٨,٨  ١٠٥  إيجابي

  %٤١  ١٣٨  %٣٦,٣  ٢٤  %٤٢  ١١٤  سلبي

  %١٩,٥  ٦٦  %٢١,٢  ١٤  %١٩,٢  ٥٢  محايد

  %١٠٠  ٣٣٧  %١٠٠  ٦٦  %١٠٠  ٢٧١  المجموع

  -:بتحليل بيانات الجدول السابق يتضح لنا أن

مـن مجمـوع االتجاهـات      %) ٤١(مجموع اتجاه الصحيفتين نحو االتجاه السلبي احتل المرتبة األولى بنسبة           
من مجموع  %) ٣٩,٥(إليجابي على المرتبة الثانية بنسبة      بينما حصل االتجاه ا   ، موضع الدراسة في الصحيفتين   

مـن مجمـوع    %) ١٩,٥(هذا وقد حاز االتجاه المحايد على نسبة        ، االتجاهات موضع الدراسة في الصحيفتين    
  .االتجاهات موضع الدراسة في الصحيفتين

ه المحايـد مـن مجمـوع       وأدنى نسبة كانت لالتجا   ، يتبين لنا أن أعلى نسبة باالتجاهات كانت لالتجاه السلبي        
  .االتجاهات موضع الدراسة بالصحيفتين
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 )٥٦(

  :أما على صعيد كل صحيفة على حدا

  :ففي صحيفة الرسالة

واالتجـاه  %) ٤٢(وبالنسبة التجاهات صحيفة الرسالة نجد أن االتجاه السلبي حاز على المرتبة األولى بنسبة              
مـن  %) ١٩,٢(محايد على المرتبة الثالثـة بنـسبة        واالتجاه ال ، %)٣٨,٨(اإليجابي على المرتبة الثانية بنسبة    

  .مجموع االتجاهات موضع الدراسة في الصحيفة

  .يتضح لنا أن أعلى نسبة لالتجاهات بصحيفة الرسالة كانت لالتجاه السلبي وأدنى نسبة كانت لالتجاه المحايد
 :صحيفة الكرامة

، %)٤٢,٥(ى كانت لالتجـاه اإليجـابي بنـسبة         أما بالنسبة التجاهات صحيفة الكرامة يتضح لنا المرتبة األول        
من مجموع  %) ٢١,٢(والمرتبة الثالثة لالتجاه المحايد بنسبة      ، %)٣٦,٣(والمرتبة الثانية لالتجاه السلبي بنسبة      

  .االتجاهات موضع الدراسة
هات صحيفة  يتبين لنا أن أعلى نسبة كانت لالتجاه اإليجابي وأدنى نسبة كانت لالتجاه المحايد من مجموع اتجا               

  .الكرامة موضع الدراسة
  
    شكل الفنون الصحفية-ب

  

  : الوحدة الوطنية الفلسطينية على صحيفتي الدراسةةموقع موضوعات حكوم: أوال

      تستهدف الدراسة الكشف عن موقع الصفحة التي احتلتها المادة اإلعالمية في حكومة الوحدة الوطنية 
  .لك الفلسطينية والجدول التالي يوضح ذ

  )٣(جدول رقم 

   في الصحيفتين موضع الدراسة اإلعالميةموقع المادةنسب وتكرارات يوضح 
  

  الصحيفة  المجموع  الكرامة  الرسالة
  

  %  ك  %  ك  %  ك الموقع

  %١٣,٣  ٤٥  %١٦,٧  ١١  %١٢,٦  ٣٤  أولي

  %٨٣,٤  ٢٨١  %٧١,٢  ٤٧  %٨٦,٣  ٢٣٤  داخلية

  %٣,٣  ١١  %١٢,١  ٨  %١,١  ٣  أخيرة

  %١٠٠  ٣٣٧  %١٠٠  ٦٦  %١٠٠  ٢٧١  المجموع

  
  -:بتحليل بيانات الجدول السابق يتضح لنا أن
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 )٥٧(

من مجموع المواقع موضـع الدراسـة فـي         %) ٨٣,٤(موقع الصفحات الداخلية احتل المرتبة األولى بنسبة        
من مجمـوع المواقـع     %) ١٣,٣(هذا وقد احتل موقع الصفحة األولى على المرتبة الثانية بنسبة           ، الصحيفتين

مـن  %) ٣,٣(بينما احتل موقع الصفحة األخيرة على المرتبة الثالثة بنـسبة           ، ة في الصحيفتين  موضع الدراس 
  .مجموع المواقع موضع الدراسة في الصحيفتين

يتضح لنا أن أعلى نسبة كانت للصفحات الداخلية وأدني نسبة للصفحة األخيرة من مجموع المواقـع موضـع                  
  .الدراسة في الصحيفتين
  :يفة على حدةأما على صعيد كل صح

 :ففي صحيفة الرسالة

وبالنسبة للموقع في صحيفة الرسالة يتضح لنا أن الصفحات الداخلية احتلت علـى المرتبـة األولـى بنـسبة                   
والصفحة األخيرة حـصلت علـى      ، %)١٢,٦(والصفحة األولى حازت على المرتبة الثانية بنسبة          %) ٨٦,٣(

 .اقع موضع الدراسة في صحيفة الرسالةمن مجموع المو%) ١,١(المرتبة الثالثة بنسبة 

يتضح لنا أعلى نسبة كانت للصفحات الداخلية وادني نسبة كانت للصفحة األخيرة من مجموع المواقع موضـع   
  .الدراسة في صحيفة الرسالة

 :صحيفة الكرامة

، %)٧١,٢ (أما بالنسبة لصحيفة الكرامة يتضح لنا أن الصفحات الداخلية احتلت على المرتبة األولـى بنـسبة               
والصفحة األخيرة حازت على المرتبة الثالثـة       ، %)١٦,٧(والصفحة األولى حصلت على المرتبة الثانية بنسبة        

  .من مجموع المواقع موضع الدراسة في صحيفة الكرامة%) ١٢,١(بنسبة 
واقـع  يتبين لنا أن أعلى نسبة كانت للصفحات الداخلية وأدني نسبة كانت للصفحة األخيرة مـن مجمـوع الم                 

 .موضع الدراسة في صحيفة الكرامة

  
  )٤(جدول رقم 

  

  يوضح نسب وتكرارات الفنون الصحفية في الصحيفتين موضع الدراسة
  
  

  الصحيفة  المجموع  الكرامة  الرسالة

  

  
  شكل المادة

  %  ك  %  ك  %  ك

  %٣٧,١  ١٢١  %٣٣,٤  ٢٠  %٣٨  ١٠١  خبر
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 )٥٨(

  %٣٤,٧  ١١٣  %٣٠  ١٨  %٣٥,٧  ٩٥  تقرير
  %١٥,٦  ٥١  %٢٨,٣  ١٧  %١٢,٨  ٣٤  مقال

  %٥,٢  ١٧  %٨,٣  ٥  %٤,٥  ١٢  حديث صحفي
  %٧,٤  ٢٤  -  -  %٩  ٢٤  تحقيق
  %١٠٠  ٣٢٦  %١٠٠  ٦٠  %١٠٠  ٢٦٦  المجموع

  
  

  -:بتحليل بيانات الجدول السابق يتضح لنا أن
، %)٣٧,١(الخبر احتل المرتبة األولى من مجموع أشكال المادة موضع الدراسـة فـي الـصحيفتين بنـسبة                  

، من مجموع أشكال المادة موضع الدراسة في الـصحيفتين %) ٣٤,٧(ى المرتبة الثانية بنسبة   والتقرير حاز عل  
وبالمرتبـة  ، من مجموع أشكال المادة موضع الدراسة في الصحيفتين       %) ١٥,٦(وبالمرتبة الثالثة المقال بنسبة     

 وبالمرتبة الخامـسة    ،من مجموع أشكال المادة موضع الدراسة في الصحيفتين       %) ٧,٤(الرابعة التحقيق بنسبة    
  .من مجموع أشكال المادة موضع الدراسة في الصحيفتين%) ٥,٢(الحديث الصحفي بنسبة 

مـن  )٧,٤(يتضح لنا أن أعلى نسبة في أشكال المادة كانت للخبر وأدني نسبة كانت للحديث الصحفي بنـسبة                  
  نسبة صحيفتي الدراسة

 :أما على صعيد كل صحيفة على حدة

 :ففي صحيفة الرسالة

بتحليل بيانات صحيفة الرسالة يتضح لنا أن أكثر األشكال استخداماً في صياغة المادة هو الخبر حيـث احتـل                   
من مجموع أشكال المادة موضع     %) ٣٥,٧(يليه بالمرتبة الثانية التقرير بنسبة      ، %)٣٨(المرتبة األولي بنسبة    
من مجموع أشـكال المـادة موضـع        %) ١٢,٨(ومن ثم بالمرتبة الثالثة المقال بنسبة       ، الدراسة في الصحيفة  
من مجموع أشكال المادة موضع الدراسة فـي        %) ٩(وبالمرتبة الرابعة التحقيق بنسبة     ، الدراسة في الصحيفة  

من مجموع أشكال المادة موضع الدراسـة فـي         %) ٤,٥(وبالمرتبة الخامسة حديث صحفي بنسبة      ، الصحيفة
ي صحيفة الرسالة على أي نسبة من مجموع أشكال المادة موضـع            هذا ولم يحظ المقال االفتتاحي ف     ، الصحيفة

  .الدراسة في الصحيفة
يتبين لنا أن أعلى نسبة في أشكال المادة للخبر في صحيفة الرسالة موضع الدراسة وأقلها الحـديث الـصحفي                   

 .وال يوجد مقال افتتاحي

 :صحيفة الكرامة

تل المرتبة األولى من مجموع أشكال المادة موضع الدراسة         أما بالنسبة لصحيفة الكرامة يتضح لنا أن الخبر اح        
وبالمرتبة الثالثـة المقـال بنـسبة       ، %)٣٠(يليه بالمرتبة الثانية التقرير بنسبة      ، %)٣٣,٤(في الصحيفة بنسبة    



  معالجة الصحافة الحزبية لتشكيل أول حكومة وحدة وطنية في فلسطين دراسة مقارنة بين صحيفتي الرسالة والكرامة   
  

 )٥٩(

هذا وقد حصل على المرتبة الرابعة كل مـن         ، من مجموع أشكال المادة موضع الدراسة في الصحيفة       %) ٢٠(
، من مجموع أشكال المادة موضع الدراسة في الـصحيفة        %) ٨,٣(تاحي والحديث الصحفي بنسبة     المقال االفت 

 .بينما لم يحظ التحقيق على أي نسبة من مجموع أشكال المادة موضع الدراسة في الصحيفة

يتضح لنا أن أعلى نسبة في شكل المادة كانت للخبر في صحيفة الكرامة موضـع الدراسـة وأقلهـا المقـال                     
  .تاحي والحديث الصحفي بالتساوي وال يوجد تحقيق صحفياالفت

  
  
  
  
  

  :المصادر اإلعالمية لتغطية حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في صحيفتي الدراسة: ثالثاً 
      تستهدف الدراسة الكشف عن المصادر اإلعالمية لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية والجدول التالي            

  .يوضح ذلك

  

  )٥(جدول رقم 

  يوضح نسب وتكرارات المصادر اإلعالمية في الصحيفتين موضع الدراسة
  

  الصحيفة  المجموع  الكرامة  الرسالة
  المصادر

  %  ك  %  ك  %  ك

  %٦٣,٥  ٢١٤  %٩,١  ٦  %٧٦,٨  ٢٠٨  مندوب
  %٧,٧  ٢٦  -  -  %٩,٦  ٢٦  وكاالت

  %١٠,١  ٣٤  %٢٨,٨  ١٩  %٥,٥  ١٥  كُتاب خاصون
  %٥  ١٧  %١,٥  ١  %٥,٩  ١٦  كُتاب عامون
  %٠,٩  ٣  %١,٥  ١  %٠,٧  ٢  متعدد المصادر
  %١٢,٨  ٤٣  %٥٩,١  ٣٩  %١,٥  ٤  بال مصادر
  %١٠٠  ٣٣٧  %١٠٠  ٦٦  ١٠٠  ٢٧١  المجموع

  
  -:بتحليل بيانات الجدول السابق يتضح لنا أن

وبالمرتبـة الثانيـة    ، %)٦٣,٥(في مجموع المصادر بالصحيفتين حصل المندوب  على المرتبة األولى بنسبة            
وبالمرتبـة  ، من مجموع المصادر موضع الدراسة في الصحيفتين      %) ١٢,٨( مصادر بنسبة    حازت عليها بال  
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 )٦٠(

وبالمرتبـة  ، من مجموع المصادر موضع الدراسة فـي الـصحيفتين        %) ١٠,١(الثالثة كتاب خاصون بنسبة     
وبالمرتبـة الخامـسة    ، من مجموع المصادر موضع الدراسة في الصحيفتين      %) ٧,٧(الرابعة الوكاالت بنسبة    

وبالمرتبة الـسادسة متعـدد     ، من مجموع المصادر موضع الدراسة في الصحيفتين      %) ٥(تاب عامون بنسبة    ك
  .من مجموع المصادر موضع الدراسة في الصحيفتين%) ٠,٩(المصادر بنسبة 

 :أما على صعيد كل صحيفة على حدة

  :في صحيفة الرسالة
من مجموع  %) ٧٦,٨( على المرتبة األولى بنسبة      وبتحليل بيانات صحيفة الرسالة يتبين لنا أن المندوب حصل        

من مجموع المصادر موضع    %) ٩,٦(وبالمرتبة الثانية وكاالت بنسبة     ، المصادر موضع الدراسة في الصحيفة    
من مجموع المصادر موضع الدراسة في      %) ٥,٩(وبالمرتبة الثالثة كتاب عامون بنسبة      ، الدراسة في الصحيفة  

من مجمـوع المـصادر موضـع الدراسـة فـي      %) ٥,٥(ة كتاب خاصون بنسبة  وبالمرتبة الرابع ، الصحيفة
، من مجموع المصادر موضع الدراسة في الصحيفة      %) ١,٥(وبالمرتبة الخامسة بال مصادر بنسبة      ، الصحيفة

  .من مجموع المصادر موضع الدراسة في الصحيفة%) ٠,٧(وبالمرتبة السادسة متعدد المصادر بنسبة 
ات السابقة أن أعلى نسبة للمصادر في صحيفة الرسالة كانـت للمنـدوب واقلهـا متعـدد                 يتضح لنا من البيان   

  .المصادر
 

 :صحيفة الكرامة

%) ٥٩,١(أما بالنسبة لصحيفة الكرامة بتحليل بياناتها يتضح لنا أن المرتبة األولى كانت ل بال مصادر بنسبة                 
مـن  %) ٢٨,٨(انية كتاب خاصون بنـسبة      وبالمرتبة الث ، من مجموع المصادر موضع الدراسة في الصحيفة      

مـن مجمـوع    %) ٩,١(و بالمرتبة الثالثة للمنـدوب بنـسبة        ، مجموع المصادر موضع الدراسة في الصحيفة     
وبالمرتبة الرابعة حاز عليها كل من كتاب عامون ومتعدد المـصادر           ، المصادر موضع الدراسة في الصحيفة    

بينما لم تحظ الوكاالت على أي نسبة من        ،  في الصحيفة  من مجموع المصادر موضع الدراسة    %) ١,٥(بنسبة  
  .مجموع المصادر موضع الدراسة في الصحيفة

وأقلها كتاب عـامون ومتعـدد      ، "بال مصادر " يتضح لنا أن أعلى نسبة للمصادر في صحيفة الكرامة كانت ل            
  .المصادر بالتساوي وال يوجد وكاالت 
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 )٦١(

  
  
  
  
  
  
  

ية المستخدمة في إبراز المادة اإلعالمية لحكومة الوحـدة الوطنيـة           العناصر التبوغراف : رابعا ً 

  :الفلسطينية في صحيفتي الدراسة

  
     تستهدف الدراسة الكشف عن العناصر التبوغرافية المستخدمة في إبراز المادة اإلعالمية الخاصة 

  :بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية والجدول التالي يوضح ذلك
  

  )٦(جدول رقم 

  يوضح نسب وتكرارات العناصر التبوغرافية المستخدمة في الصحيفتين موضع الدراسة

  
  الصحيفة  المجموع  الكرامة  الرسالة

  
  %  ك  %  ك  %  ك  العناصر التبوغرافية

  ١٩٨  ٦٠  ١٣٨  رئيسي

  ٥٩  ١٥  ٤٤  اشاري

  ٤٢  ١٢  ٣٠  فقرات 

  عناوين

  ١٩  ثانوي

٤٥,٤%  

١٠  

٤٣,٧%  

٢٩  

٤٤,٩%  

  %٦,٣  ٤٦  %٩,٩  ٢٢  %٤,٧  ٢٤  ألوان
  %١١,٦  ٨٥  %١٢,٢  ٢٧ %١١,٥  ٥٨  إطارات
  %١٠,٧  ٧٨  %١٨,٥  ٤١  %٧,٣  ٣٧  أرضيات

  %١,٨  ١٣  %٢,٧  ٦  %١,٤  ٧  رسوم وكاريكاتور
  %٢٤,٧  ١٨٠  %١٣  ٢٩ %٢٩,٧  ١٥١  صور
  %١٠٠  ٧٣٠  %١٠٠  ٢٢٢  %١٠٠  ٥٠٨  المجموع



  معالجة الصحافة الحزبية لتشكيل أول حكومة وحدة وطنية في فلسطين دراسة مقارنة بين صحيفتي الرسالة والكرامة   
  

 )٦٢(

  
  -:بتحليل بيانات الجدول السابق يتضح لنا أن

تبوغرافية استخداماً في مجموع الصحيفتين موضع الدراسة هي العناوين حيث احتلت المرتبة            أكثر العناصر ال  
حيث حصلت العناوين الرئيسية على اكبر عدد من هذه النسبة يليه العناوين اإلشارية             %) ٤٤,٩(األولى بنسبة   

مـن مجمـوع    %) ٢٤,٧(بة  يليها بالمرتبة الثانية الـصور بنـس      ، ثم عناوين الفقرات وأخيرا العناوين الثانوية     
%) ١١,٦(وبالمرتبة الثالثة اإلطارات بنسبة     ، العناصر التبوغرافية المستخدمة في الصحيفتين موضع الدراسة      

وبالمرتبة الرابعـة األرضـيات     ، من مجموع العناصر التبوغرافية المستخدمة في الصحيفتين موضع الدراسة        
وبالمرتبـة  ، مستخدمة في الصحيفتين موضـع الدراسـة      من مجموع العناصر التبوغرافية ال    %) ١٠,٧(بنسبة  

، من مجموع العناصر التبوغرافية المستخدمة في الصحيفتين موضع الدراسة        %) ٦,٣(الخامسة األلوان بنسبة    
من مجموع العناصر التبوغرافيـة المـستخدمة فـي         %) ١,٨(وبالمرتبة السادسة الرسوم والكاريكاتير بنسبة      

  .الصحيفتين موضع الدراسة
بينما الرسوم و الكاريكاتير حصلت على أدني نسبة من مجموع          ، يتبين لنا أن العناوين حصلت على أعلى نسبة       

  .العناصر التبوغرافية المستخدمة في الصحيفتين موضع الدراسة
  

 :وعلى صعيد كل صحيفة على حده 

  في صحيفة الرسالة
من مجموع  %) ٤٥,٤(لى المرتبة األولى بنسبة     وبتحليل بيانات صحيفة الرسالة نجد أن العناوين قد حصلت ع         

العناصر التبوغرافية موضع الدراسة في صحيفة الرسالة حيث حصلت العناوين الرئيسية على اكبر عدد مـن                
ويليها الصور بالمرتبة الثانيـة     ، هذه النسبة يليه العناوين اإلشارية ثم عناوين الفقرات وأخيرا العناوين الثانوية          

وبالمرتبـة الثالثـة    ، من مجموع العناصر التبوغرافية موضع الدراسة في صحيفة الرسـالة         %) ٢٩,٧(بنسبة  
وبالمرتبـة  ، من مجموع العناصر التبوغرافية موضع الدراسة في صحيفة الرسالة        %) ١١,٥(اإلطارات بنسبة   

ـ          %) ٧,٣(الرابعة األرضيات بنسبة     ، الةمن مجموع العناصر التبوغرافية موضع الدراسة في صـحيفة الرس
من مجموع  ) ١,٤(وبالمرتبة السادسة الرسوم و الكاريكاتير بنسبة       ، %)٤,٧(وبالمرتبة الخامسة األلوان بنسبة     

  .العناصر التبوغرافية موضع الدراسة في صحيفة الرسالة
وأدنى نسبة كانت للرسوم و الكاريكـاتير مـن مجمـوع العناصـر             ، يتضح لنا أن أعلى نسبة كانت للعناوين      

  .ية موضع الدراسة في صحيفة الرسالةالتبوغراف
 :صحيفة الكرامة

مـن مجمـوع    %) ٤٣,٧(وبتحليل بيانات صحيفة الكرامة نجد أن العناوين احتلت على المرتبة األولى بنسبة             
وبالمرتبـة  ، %)١٨,٥(وبالمرتبة الثانية األرضيات بنسبة     ، العناصر التبوغرافية موضع الدراسة في الصحيفة     

وبالمرتبة الخامسة األلوان بنسبة    ، %)١٢,٢(وبالمرتبة الرابعة اإلطارات بنسبة     ، %)١٣(بة  الثالثة الصور بنس  
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 )٦٣(

من مجموع العناصر التبوغرافية موضـع      %) ٢,٧(وبالمرتبة السادسة الرسوم والكاريكاتير بنسبة      ، %)٩,٩(
  .الدراسة في الصحيفة

 والكاريكـاتير مـن مجمـوع العناصـر         يتبين لنا أن أعلى نسبة كانت للعناوين وأدني نسبة كانت للرسـوم           
  .التبوغرافية موضع الدراسة في صحيفة الكرامة

  
  

 .مساحة المادة اإلعالمية الخاصة بحكومة الوحدة الوطنية في صحيفتي الدراسة: خامساً 
     تستهدف الدراسة التعرف على مساحة الموضوعات المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية مـن             

  :ساحة صحيفتي الدراسة والجدول التالي يوضح ذلكأجمالي م

  
  )٧(جدول رقم 

  يوضح مساحة الموضوعات المستخدمة من إجمالي مساحة الصحيفتين موضع الدراسة

  
  الصحيفة      
  )ع/سم(المساحة

  المجموع  الكرامة  الرسالة

  ٧٩٢٠٠  ٣١٦٨٠  ٤٧٥٢٠  المساحة اإلجمالية
  ١٦٥١٢  ٤٧٧١  ١١٧٤١ مساحة الموضوعات

  %٢٠,٨  %١٥  %٢٤,٧  نسبةال

  
  -:بتحليل بيانات الجدول السابق يتضح لنا أن

من المـساحة اإلجماليـة      ) ١٦٥١٢( مساحة الموضوعات المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بلغت       
من مجمـوع المـساحة اإلجماليـة الكليـة         %) ٢٠,٨(وهو ما نسبته     ) ٧٩٢٠٠( لصحيفتي الدراسة والبالغة  

  . موضع الدراسةللصحيفتين
 وعلى صعيد كل صحيفة على حدة 

   في صحيفة الرسالة
مـن  )١١٧٤١( مساحة الموضوعات المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في صحيفة الرسالة بلغـت             

من مجموع المساحة اإلجمالية الكليـة      %) ٢٤,٧(وهو ما نسبته    ) ٤٧٥٢٠(المساحة اإلجمالية للصحيفة والبالغ   
  .موضع الدراسة للصحيفة 

 :صحيفة الكرامة
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 )٦٤(

مـن  ) ٤٧٧١(مساحة الموضوعات المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في صحيفة الكرامـة بلغـت         
من مجموع المساحة اإلجمالية الكليـة      %) ١٥( وهو ما نسبته     )٣١٦٨٠(المساحة اإلجمالية للصحيفة والبالغ     

 .للصحيفة موضع الدراسة 

صفحة  أفردت مساحة اكبـر لموضـوعات         ) ٢٤( فة الرسالة الذي يبلغ عدد صفحاتها     وبذلك يتضح أن صحي   
  .صفحة  ) ١٦( حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية من صحيفة الكرامة الذي يبلغ عدد صفحاتها

  
  

  ::المبحث الثاني
  مناقشة النتائج والتوصيات 

  ..مناقشة النتائج 
(  أن الموضوعات السياسية حازت على المرتبـة األولـى بنـسبة              من خالل نتائج التحليل والمقارنة تبين      -١

من مجموع الموضوعات التي تناولتها الصحيفتين موضع الدراسة ويرجع السبب إلـى أن مجمـل               %) ٣٩,٥
تشكيل حكومة الوحدة هو سياسي بالدرجة األولى ويعكس وجهات نظر األطراف السياسية التي شاركت فيهـا                

من مجموع الموضوعات   %) ٤١,٣( سية في صحيفة الرسالة المرتبة األولى بنسبة        واحتلت الموضوعات السيا  
مـن  %) ٣١,٨(موضع الدراسة في الصحيفة كذلك حازت الموضوعات السياسية على المرتبة األولى بنـسبة     

بالمرتبة الثانيـة الموضـوعات األمنيـة بنـسبة         ، مجموع الموضوعات موضع الدراسة في صحيفة الكرامة        
من مجموع الموضوعات التي تناولتها الصحيفتين موضع الدراسة وهـذا متوقـع ألن األراضـي               %) ٢٥,٥(

 كبير كذلك حالة الخالف التي كانت موجودة حول وزارة الداخلية ومـن يـشغلها               يالفلسطينية تشهد فلتان أمن   
ابق فـي حكومـة     والخالف الذي ساد حول شرعية القوة التنفيذية التي شكلها سعيد صيام وزير الداخلية الـس              

مـن مجمـوع    %) ٢٤,٤(حماس ففي صحيفة الرسالة حازت الموضوعات األمنية على المرتبة الثانية بنسبة            
الموضوعات موضع الدراسة في الصحيفة وفي الكرامة حازت كذلك الموضوعات األمنية على المرتبة الثانية              

 بالمرتبة الثالثـة الموضـوعات      ثم، من مجموع الموضوعات موضع الدراسة في الصحيفة      %) ٣٠,٣(بنسبة  
من مجموع الموضوعات التي تناولتها الصحيفتين موضع الدراسة وذلك يرجـع           %) ١٤,٨(االقتصادية بنسبة   

لمشكلة الحصار المالي والتجاري المفروض على الشعب الفلسطيني وعدم دفع جـزء كبيـر مـن رواتـب                  
سالة حازت الموضوعات االقتصادية على المرتبـة       الموظفين وتعطل عجلة التنمية االقتصادية ففي صحيفة الر       

من مجموع الموضوعات موضع الدراسة في الصحيفة بينما حـصلت الموضـوعات            %) ١٧,٣(الثالثة بنسبة   
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 )٦٥(

من مجموع الموضوعات موضع الدراسة     %) ٤,٦(االقتصادية في صحيفة الكرامة على الرتبة الخامسة بنسبة         
 في صحيفة الكرامة بمدى اهتمامهـا بالموضـوعات االقتـصادية           في الصحيفة  وهذا يبين نوع من القصور       

من مجمـوع  %) ٦,٢( وبالمرتبة الرابعة الموضوعات الصحية بنسبة    ، المتعلقة بحكومة الوحدة نظرا ألهميتها    
الموضوعات التي تناولتها الصحيفتين موضع الدراسة ويرجع السبب للخالف الكبير الذي كان سائد بين فـتح                

زارة الصحة واالتهامات التي وجهت لوزير حماس السابق باسم نعيم ومن ثم االتهامات التـي               وحماس حول و  
وجهت لوزير حكومة الوحدة عن فتح رضوان األخرس وكانت مجمل القضايا تدور عن اإلقـصاء الـوظيفي                 
واشغال موظفين في مؤسسات الصحة غير كفؤ كذلك نقص األدوية وغيرها ففي صـحيفة الرسـالة حظيـت                  

من مجموع الموضوعات موضـع الدراسـة فـي         %) ٤,٨(موضوعات الصحية على المرتبة الرابعة بنسبة       ال
مـن  %) ١٢,١(كماحازت الموضوعات الصحية في صحيفة الكرامة على  المرتبة الرابعة بنـسبة             ،  الرسالة

وبالمرتبـة الخامـسة حـصلت عليهـا الموضـوعات          ،  مجموع الموضوعات موضع الدراسة في الصحيفة     
من مجموع الموضـوعات موضـع الدراسـة وكانـت          %) ٤,٨( جتماعية والموضوعات األخرى بنسبة     اال

 تدور حول الفقر والبطالة بسبب الحصار الفروض على الشعب الفلسطيني ونجـد أن              ةالموضوعات االجتماعي 
ى عبـارة   هناك تقصير من قبل الصحيفتين في الجوانب االجتماعية نظرا ألهميتها وكانت الموضوعات األخر            

عن تهاني بالحكومة الجديدة وموضوعات تعليمية وإعالمية وفنية ففي صحيفة الرسالة  حظيت الموضـوعات               
من مجموع الموضوعات موضع الدراسة في الرسالة وكانت        %) ٤,٨(االجتماعية على المرتبة الرابعة بنسبة      

رى على المرتبة األخيرة بنسبة     نفس مرتبة الموضوعات الصحية في الصحيفة بينما حصلت الموضوعات األخ         
أما في صحيفة الكرامة فقد حـازت       . من مجموع الموضوعات موضع الدراسة في صحيفة الرسالة       %) ٢,٢(

من مجموع الموضوعات موضع الدراسة فـي       %) ٤,٦(الموضوعات االجتماعية على المرتبة الخامسة بنسبة       
ـ          مـن مجمـوع    %) ١٥,١(ة الثالثـة بنـسبة      الصحيفة أما الموضوعات ا األخرى فحصلت على على المرتب

، الموضوعات موضع الدراسة في الصحيفة مثل الموضوعات التعليمية والفنية واإلعالمية وتهاني بالحكومـة              
من مجموع الموضوعات موضع الدراسـة      %) ٢,٤(وبالمرتبة السادسة حظيت بها الموضوعات البيئية بنسبة        

ير من الصحيفتين خاصة انه حدث بعد تشكيل حكومـة الوحـدة            في الصحيفتين وكانت قليلة جدا ويوجد تقص      
كارثة أم النصر في القرية البدوية شمال قطاع غزة عندما انهارت تجمعات الصرف الصحي وما نـتج عنـه                   

مـن مجمـوع    %) ٢,٦(أضرار بيئية كبيرة فقد حصلت الموضوعات البيئية على المرتبة الـسادسة بنـسبة              
صحيفة الرسالة بينما حصلت الموضوعات البيئية في صحيفة الكرامة علـى           الموضوعات موضع الدراسة في     

وبالمرتبـة األخيـرة    ، من مجموع الموضوعات موضع الدراسة في الصحيفة      %) ١,٥(المرتبة السابعة بنسبة    
من مجموع الموضوعات موضع الدراسة فـي الـصحيفتين وتركـزت           %) ٢,١( الموضوعات الدينية بنسبة    

لرسالة نظرا الن قادة حماس يهتمون بالجانب الديني في نشر أفكارهم وكـون صـحيفة               جميعها في صحيفة ا   
الرسالة تعبر عن وجهة نظر حركة المقاومة اإلسالمية حماس إال أن الموضوعات الدينية قليلة فـي صـحيفة                  

ية فقـد   أما صحيفة الكرامة فقد خلت من الموضوعات الدين       ،الرسالة كونها تعبر عن وجهة نظر حركة إسالمية       
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 )٦٦(

من مجموع الموضوعات موضع الدراسـة      %) ٢,٦(حصلت الموضوعات الدينية على المرتبة السادسة بنسبة        
في صحيفة الرسالة وهي نفس النسبة التي حصلت عليها الموضوعات البيئية في الصحيفة بينمـا لـم تحـظ                   

  .حيفة الكرامةالموضوعات الدينية على أي نسبة تذكر من مجموع الموضوعات موضع الدراسة في ص
  
  
وأدنى نسبة كانت لالتجاه    ،  وعلى صعيد االتجاه اتضح لنا أن أعلى نسبة باالتجاهات كانت لالتجاه السلبي            -٢

  .المحايد من مجموع االتجاهات موضع الدراسة بالصحيفتين
ـ     %) ٤١(مجموع اتجاه الصحيفتين نحو االتجاه السلبي احتل المرتبة األولى بنسبة            ات مـن مجمـوع االتجاه

من مجموع  %) ٣٩,٥(بينما حصل االتجاه اإليجابي على المرتبة الثانية بنسبة         ، موضع الدراسة في الصحيفتين   
مـن مجمـوع    %) ١٩,٥(هذا وقد حاز االتجاه المحايد على نسبة        ، االتجاهات موضع الدراسة في الصحيفتين    
   .االتجاهات موضع الدراسة في الصحيفتين

واالتجـاه  %) ٤٢(سالة نجد أن االتجاه السلبي حاز على المرتبة األولى بنسبة           وبالنسبة التجاهات صحيفة الر   
مـن  %) ١٩,٢(واالتجاه المحايد على المرتبة الثالثـة بنـسبة         ، %)٣٨,٨(اإليجابي على المرتبة الثانية بنسبة    

  .مجموع االتجاهات موضع الدراسة في الصحيفة

، %)٤٢,٥(رتبة األولى كانت لالتجـاه اإليجـابي بنـسبة          أما بالنسبة التجاهات صحيفة الكرامة يتضح لنا الم       
من مجموع  %) ٢١,٢(والمرتبة الثالثة لالتجاه المحايد بنسبة      ، %)٣٦,٣(والمرتبة الثانية لالتجاه السلبي بنسبة      

  .االتجاهات موضع الدراسة
مجموع اتجاهات صحيفة   يتبين لنا أن أعلى نسبة كانت لالتجاه اإليجابي وأدنى نسبة كانت لالتجاه المحايد من               

  .الكرامة موضع الدراسة
ومن خالل تحليل موضوعات الصحيفتين تبين أن االتجاه اإليجابي كان كبيرا في أعداد الصحيفتين التي تبعت                
تشكيل حكومة الوحدة ثم بدا االتجاه اإليجابي بالنزول تدريجيا ليتفوق عليه االتجاه الـسلبي ويرجـع الـسبب                  

 تلكن مع استمرار الحصار واالتهاما    ،  الصحيفتين بتشكيل الحكومة ومحاولة الترويج لها        لتفاؤل القائمين على  
المتبادلة لوزراء الحكومة بممارستهم اإلقصاء الوظيفي واستمرار حالة الفوضى والفلتـان أخـذت اتجاهـات               

لسبب لكـون الـصحيفتين   أما عن قلة االتجاه المحايد فيرجع ا ، الصحيفتين تنحاز لالتجاه السلبي والنقد الالذع       
  .تصدرعن أحزاب سياسية وكل صحيفة تمثل وجهة نظر الحزب التي تتبع له

ونجد أن االتجاه السلبي احتل المرتبة األولى في صحيفة الرسالة وذلك بسبب كثرة االنتقـادات التـي كانـت                   
 وافتعـال الفلتـان     توجهها الصحيفة لبعض األطراف على الساحة الفلسطينية واتهامهم بعرقلة كسر الحـصار           

أما صحيفة الكرامة فقد احتل االتجاه اإليجابي المرتبة األولى وذلك يرجع إلى التأيد من قبل الصحيفة                ،األمني  
  . للحكومة الجديدة في أعدادها األولى 
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 )٦٧(

من مجموع المواقع موضع الدراسة فـي       %) ٨٣,٤( موقع الصفحات الداخلية احتل المرتبة األولى بنسبة         -٣
من مجمـوع المواقـع     %) ١٣,٣(هذا وقد احتل موقع الصفحة األولى على المرتبة الثانية بنسبة           ، ينالصحيفت

مـن  %) ٣,٣(بينما احتل موقع الصفحة األخيرة على المرتبة الثالثة بنـسبة           ، موضع الدراسة في الصحيفتين   
  .مجموع المواقع موضع الدراسة في الصحيفتين

 الصحيفتين على المرتبة األولى إلى كثرة عدد الصفحات الداخلية          ويرجع سبب حصول الصفحات الداخلية في     
أما الصفحات األخيرة كونها تستخدم لألخبار الخفيفة       ، وامكانية النشر بداخلها أكبر قدر مكن من الموضوعات         

  . كانت نسبتها األقلةوالرسوم الكاريكاتوري
  
خبر احتل أعلى نسبة في أشكال المادة كانت للخبـر           وقد تبين بالنسبة للفن الصحفي األكثر استخداما  أن ال          -٤

الخبر احتل المرتبة األولـى مـن       . وأدني نسبة كانت للمقال االفتتاحي في مجموع الصحيفتين موضع الدراسة         
والتقرير حاز على المرتبـة الثانيـة       ، %)٣٧,١(مجموع أشكال المادة موضع الدراسة في الصحيفتين بنسبة         

وبالمرتبة الثالثـة المقـال بنـسبة       ،  أشكال المادة موضع الدراسة في الصحيفتين      من مجموع %) ٣٤,٧(بنسبة  
وبالمرتبـة الرابعـة التحقيـق بنـسبة        ، من مجموع أشكال المادة موضع الدراسة في الصحيفتين       %) ١٤,١(
وبالمرتبة الخامسة الحديث الصحفي بنسبة     ، من مجموع أشكال المادة موضع الدراسة في الصحيفتين       %) ٧,٤(
وبالمرتبة السادسة المقال االفتتاحي بنسبة     ، من مجموع أشكال المادة موضع الدراسة في الصحيفتين       %) ٥,٢(
  .من مجموع أشكال المادة موضع الدراسة في الصحيفتين%) ١,٥(

ومن المالحظ أن الخبر احتل المرتبة األولى في الصحيفتين كونه يأخذ مساحة قليلة في الـصفحات لـصغره                  
كبير ونظرا لألحداث المتتالية والسريعة التي كانت تشهدها الساحة الفلسطينية في تلك المدة تـاله               فيكون عدده   

أما المقال االفتتاحي فحصل على اقل النسب كونـه اليوجـد فـي             ، التقرير ثم المقال كونهما صحيفتي رأي       
  .  صحيفة الرسالة مقال افتتاحي

  
وبالمرتبة الثانية  ، %)٦٣,٥(ب  على المرتبة األولى بنسبة        في مجموع المصادر بالصحيفتين حصل المندو      -٥

وبالمرتبـة  ، من مجموع المصادر موضع الدراسة في الصحيفتين      %) ١٢,٨(حازت عليها بال مصادر بنسبة      
وبالمرتبـة  ، من مجموع المصادر موضع الدراسة فـي الـصحيفتين        %) ١٠,١(الثالثة كتاب خاصون بنسبة     

وبالمرتبـة الخامـسة    ، من مجموع المصادر موضع الدراسة في الصحيفتين      %) ٧,٧(الرابعة الوكاالت بنسبة    
وبالمرتبة الـسادسة متعـدد     ، من مجموع المصادر موضع الدراسة في الصحيفتين      %) ٥(كتاب عامون بنسبة    

  .من مجموع المصادر موضع الدراسة في الصحيفتين%) ٠,٩(المصادر بنسبة 
بسبب اعتماد صحيفة الرسالة الكبير على مندوبيها المنـشرين فـي           تبين أن المندوب حصل على أعلى نسبة        

 التي تنشرها صحيفة الكرامة بـدون مـصدر وذلـك           تتبعه بال مصدر وذلك لكثرة الموضوعا     ، قطاع غزة   
  .ألسباب أمنية
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 )٦٨(

  
 أكثر العناصر التبوغرافية استخداماً في مجموع الصحيفتين موضع الدراسة هي العناوين حيـث احتلـت                -٦

مـن مجمـوع العناصـر      %) ٢٤,٧(يليها بالمرتبة الثانية الصور بنـسبة       ، %)٤٤,٩(تبة األولى بنسبة    المر
مـن  %) ١١,٦(وبالمرتبة الثالثة اإلطـارات بنـسبة       ، التبوغرافية المستخدمة في الصحيفتين موضع الدراسة     

بعة األرضيات بنـسبة    وبالمرتبة الرا ، مجموع العناصر التبوغرافية المستخدمة في الصحيفتين موضع الدراسة       
وبالمرتبة الخامـسة   ، من مجموع العناصر التبوغرافية المستخدمة في الصحيفتين موضع الدراسة        %) ١٠,٧(

وبالمرتبة ، من مجموع العناصر التبوغرافية المستخدمة في الصحيفتين موضع الدراسة        %) ٦,٣(األلوان بنسبة   
ع العناصر التبوغرافية المستخدمة فـي الـصحيفتين        من مجمو %) ١,٨(السادسة الرسوم والكاريكاتور بنسبة     

  .موضع الدراسة
  

 في الصحيفتين موضع الدراسة هي العناوين من مجمـوع          ةوقد لوحظ أن أكثر العناصر التبوغرافية المستخدم      
حيث نجد انه ال يوجد موضوع يخلو من عنوان         ،  نسبة العناصر التبوغرافية المستخدمة في صحيفتي الدراسة      

ى األقل باإلضافة لموضوعات تحمل اكثر من عنوان وقد وجد انه استخدم في الصحيفتين معظم أنواع                واحد عل 
وبالمرتبـة األخيـرة    ، العناوين من رئيسي وثانوي واشاري وعناوين فقرات كان أكثرها العناوين الرئيـسية             

ـ      %) ١,٨(الرسوم والكاريكاتير بنسبة     ي الـصحيفتين موضـع     من مجموع العناصر التبوغرافية المستخدمة ف
الدراسة وذلك كون هذا النوع من العناصر التيبوغرافية ال ينشر بكثرة في الصفحات حيث نجد موقعـه فـي                   

  .الغالب في الصفحات األخيرة وال يزيد عددها اثنين أو ثالثة رسوم في العدد الواحد 
  
مـن   ) ١٦٥١٢( فلسطينية فقد بلغت   وأما بالنسبة لمساحة الموضوعات المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية ال         -٧

مـن مجمـوع المـساحة      %) ٢٠,٨(وهو ما نسبته     ) ٧٩٢٠٠( المساحة اإلجمالية لصحيفتي الدراسة والبالغة    
وهذه نسبة نعتبرها قليلة نظرا ألهمية مثل هذا الحدث التـاريخي  ، اإلجمالية الكلية للصحيفتين موضع الدراسة  
  .ة بتشكيل أول حكومة وحدة وطنية فلسطيني

(  ونجد مساحة الموضوعات المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية الفلـسطينية فـي صـحيفة الرسـالة بلغـت                  
من مجمـوع المـساحة     %) ٢٤,٧(وهو ما نسبته    ) ٤٧٥٢٠(من المساحة اإلجمالية للصحيفة والبالغ    )١١٧٤١

  .اإلجمالية الكلية للصحيفة موضع الدراسة 
مـن  ) ٤٧٧١(الوحدة الوطنية الفلسطينية في صحيفة الكرامة بلغت          أما مساحة الموضوعات المتعلقة بحكومة      

من مجموع المساحة اإلجمالية الكليـة      %) ١٥( وهو ما نسبته     )٣١٦٨٠(المساحة اإلجمالية للصحيفة والبالغ     
  .للصحيفة موضع الدراسة 

لة والتي بلغـت     ويرجع سبب زيادة المساحة المستخدمة في صحيفة الرسالة إلى زيادة صفحات صحيفة الرسا            
  . صفحة١٦ صفحة بينما بلغ عدد صفحات صحيفة الكرامة ٢٤
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 )٦٩(

ومن هنا يتضح أن صحيفة الرسالة أولت اهتمام اكبر لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية من صـحيفة                 
 .الكرامة

  

  ..التوصيات
بية خاصة  نوصي بضرورة أن يكون هناك مساحة أكبر لألحداث التاريخية والمهمة في الصحف الحز             )١

  .تلك األحداث التي تشكل مفصلة مهمة في تاريخ شعبنا مثل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية
  

ضرورة أن يكون هناك تنوع في الموضوعات التي تتناولها الصحف والحرص على أال يطغى جانب                )٢
  .على األخر أو إغفال جوانب مهمة كاالجتماعية والتعليمية والدينية وغيرها

  
  

م جدا أن تكتب الصحف مصادرها حتى تؤكد مصداقيتها الن الموضوعات التي تكون بـدون               من المه  )٣
  .مصادر تؤثر على مصداقية الصحيفة عن الجمهور المتلقي

  
االهتمام بعناصر التصميم األساسي وتبويب الصحيفة حتى تـسهل علـى القـارئ الوصـول إلـى                  )٤

  .الموضوعات التي يريدها وتتميز الصحيفة عن غيرها
  

ب استخدام مختلف الفنون الصحفية وإثراء الصفحات بالتحقيقات المهمة والتقارير القيمة والقصص            يج )٥
  .الصحفية التي تساعد على جذب القارئ للصحيفة

  
نوصي بأن تحرص الصحف على استخدام العناصر التيبوغرافية من عناوين بارزة وصور وألـوان                )٦

  .وأرضيات إلبراز الموضوعات المهمة
  

وع وتعدد المصادر الصحفية للصحف وخاصة المراسـلين والمنـدوبين الـذين يميـزون              ضرورة تن  )٧
  .الصحيفة عن غيرها
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 )٧٠(

 والحزبيـة منهـا     ةالحرص على استقطاب كتاب مشهورين ومعروفين للكتابة في الصحف الفلسطيني          )٨
ي تنمي  بشرط ان يتناولوا قضايا تهم الشعب الفلسطيني وتعمل على زيادة وعيه من خالل المقاالت الت              

  .العقل وتوسع المدرك الفكري عند المواطن الفلسطيني
  

ضرورة أخذ الرأي والرأي األخر والعمل بمهنية في تناول أخبار الطرف األخر بمهنية وموضـوعية                )٩
وعدم االنحياز الي طرف في سبيل عرض الحقائق والموضوعات بصورة منطقية بعيدة عن الحزبية              

  .والتعصب
  

افس بين األحزاب السياسية بشكل سلبي على عمل الـصحف ويـؤثر            ضرورة أال ينعكس التن    )١٠
  .على المهنية الن الخبر مقدس والتعليق حر

  
ضرورة أن يكون هناك خطة إستراتيجية لعمل الصحف الفلسطينية وخصوصا الحزبية والبعد             )١١

  .عن العشوائية والخوض في التناقضات
  
  

صة السياسية واألمنية والعمـل علـى       البعد عن السطحية في تناول الموضوعات المهمة وخا        )١٢
  .تزويد الصحف بتحليالت مهمة ومفسرة للقضايا الحساسة

  
  

 بـشكل عـام   ةضرورة أن يكون هناك جهة عليا محايدة تشرف على عمل الصحف الفلسطيني       )١٣
  .والصحف الحزبية بشكل خاص وتكون كرقيب من بعيد على هذه الصحف
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 )٧١(

  
  
  
  
  
  

  عالمصادر والمراج
 :بالكت

) ١٩٩٣، عـالم الكتـب   : القـاهرة   ( الطبعـة الثانيـة     ، األسس والمبادئ   ، بحوث اإلعالم   ، سمير حسن    -
  .١٢٣ص
، دار الفكـر العربـي      : القاهرة  ( الطبعة األولي   ، صورة المعلم في وسائل اإلعالم      ،  عاطف عدلي العبد     -

  .٣٥ص  ) ١٩٩٧
  .٧١ص)١٩٨٨،دار الشروق:جدة(عة الثانية الخبر الصحفي وضوابطه اإلسالمية الطب،  كرم شلبي -
  .١١٥ص ،  كرم شلبي المصدر السابق نفسه-
  ١٧٩ص)١٩٩٠، عالم الكتب: القاهرة ( الطبعة الرابعة ، فن الكتابة الصحفية ،  فاروق أبو زيد -
، نـشر    للطباعـة وال   ةدارا لثقاف :القاهرة  ( الطبعة األولى   ، التحقيق النموذجي وصحافة الغد     ، محمود أدهم  -

  .١٢ص) ١٩٨٤
، دار الثقافة للنشر والتوزيـع      :القاهرة  .(دراسات في الصحافة العربية والمصرية      .د عواطف عبد الرحمن      -

   .١١٤ص، ) ١٩٨٧
  ).٧٥ص،١٩٧٣ سنة ٢٢العدد(، شؤون فلسطينية . عبد القادر ياسين -
   .٧٩ص)مكتبات إدارة الكتب وال،أخبار اليوم ، القاهرة (نجوم الصحافة :  محمد مصطفى -
  م ٢٠٠٦ ،) ونوالعشر الثاني العدد (مجلة مركز التخطيط الفلسطيني  -
   .٣ص  ، ١٩٩٥ قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام -
  

  :ةالمواقع اإللكتروني

  
  م ٢٠٠٧ net.islamonline.www         ،                   موقع اسالن اون الين 
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 )٧٢(

  م٢٠٠٧ info.info-palestine.www،                     المركز الفلسطيني لالعالم
   م٢٠٠٧  ps.wafa.www        ،                               وكالة وفا الفلسطينية
  م٢٠٠٧  ae.co.alkhaleej.www  ،                              صحيفة الخليج االمارتية

  م٢٠٠٧  com.annahar.www          صحيفة النهار                                   
  م٢٠٠٧  net.maannews.www           وآالة معا                                    

   مwww.qudspress.com٢٠٠٧          موقع قدس برس                              
  م٢٠٠٧  com.48arabs.www                                                           ٤٨عرب موقع 

  م٢٠٠٧ ae.co.alkhaleej.www                            صحيفة الخليج االمارتية
  م٢٠٠٧ www.wafa.psا الفلسطينية                                         وكالة وف

  م٢٠٠٧ www.alhaqaeq.netصحيفة الحقائق                                      
  م٢٠٠٧ www.alresala.orgموقع صحيفة الرسالة الفلسطينية                         
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  املالحق 
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  )١(ملحق رقم 

  :نص اتفاق مكة للوفاق الوطني -١ -

بناءً على المبادرة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، ملك المملكة العربيـة                  
في الفترة من   " حماس"و" فتح"ركتي  السعودية، وتحت الرعاية الكريمة لجاللته، جرت في مكة المكرمة، بين ح          

 حـوارات الوفـاق     ٢٠٠٧فبرايـر   -، الموافق من السادس إلى الثامن من شباط         ١٤٢٨ محرم   ٢١ إلى   ١٩
واالتفاق الفلسطيني، وقد تكللت هذه الحوارات بفضل اهللا سبحانه وتعالى بالنجاح حيث جرى االتفاق على مـا              

  :يلي
   

يني، واتخاذ كافة اإلجراءات والترتيبات، التي تحول دون إراقته مع التأكيد            التأكيد على تحريم دم الفلسط     :أوالً
على أهمية الوحدة الوطنية،كأساس للصمود الوطني والتصدي لالحتالل، وتحقيق األهداف الوطنية المشروعة            

  .للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخالفات السياسية في الساحة الفلسطينية
وفي هذا اإلطار نقدم الشكر الجزيل لألخوة في مصر الشقيقة والوفد األمني المصري في غزة، الذين بـذلوا                  

  .جهوداً كبيرة في تهدئة األوضاع في القطاع، خالل الفترة السابقة
  
 االتفاق وبصورة نهائية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وفق اتفاق تفصيلي معتمـد بـين                 :ثانياً 
  .لطرفين، والشروع العاجل في اتخاذ اإلجراءات الدستورية لتشكيلهاا
  
 المضي قدما في إجراءات تفعيل وتطوير وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية، وتسريع إجراءات عمل              :ثالثا 

  .اللجنة التحضيرية، استناداً لتفاهمات القاهرة ودمشق
تأكيد مبدأ الشراكة الـسياسية     : رابعاً  . هذا الخصوص وقد جرى االتفاق على خطوات تفصيلية بين الطرفين ب        

على أساس القوانين المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى قاعدة التعددية السياسية، وفق اتفـاق                
  .معتمد بين الطرفين
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 )٧٥(

األصـدقاء فـي   إننا إذ نزف هذا االتفاق إلى جماهيرنا الفلسطينية، وجماهير أمتنا العربية واإلسالمية وكـل            
العالم، فإننا نؤكد التزامنا به نصاً وروحاً، من أجل التفرغ إلنجاز أهدافنا الوطنية، والتخلص من االحـتالل،                 
واستعادة حقوقنا والتفرغ للملفات الرئيسية، وفي مقدمتها قضايا القدس والالجئين والمسجد األقصى واألسرى             

  .والمعتقلين ومواجهة الجدار واالستيطان
  
  
  )٢(حق رقم مل
  :وثيــقة األســــرى واالستفتاء -٢-
    

ودعمهـا  ،  مايو الماضـي ١٥التي أطلقتها قيادات األسرى في السجون اإلسرائيلية يوم    " الوفاق الوطني "وثيقة  
صالحة ألن تكون أساس الحوار الـوطني الفلـسطيني         " حماس"، وتحفظت عليها    "أبومازن"الرئيس الفلسطيني   

هنا وهناك وتحـت    " القوات األمنية "مع نشر   ، الفلسطينيون يقفون أمام خطر الحرب األهلية     . المطلوب والملح 
  .مسميات مختلفة

بل بين الـسيئ    ، وهي ليست بين الحسن والسيئ    ، ليس فيها أي ترف   " فتح"و" حماس"الخيارات المطروحة أمام    
ي وثيقة توافقية فعالً من ناحية اإلطـار        فه. تمثل قاعدة معقولة للجميع   " الوفاق الوطني "ووثيقة  . واألكثر سوءاً 

الجبهـة  ، الجبهـة الـشعبية   ، حمـاس ، فـتح (وكذا من ناحية شمولية الموقعين عليها       ، العام لألهداف الوطنية  
وقعت عليها ودافعـت عنهـا      " حماس"هو أن القيادة العليا ألسرى      ، عملياً، أهم ما في الوثيقة   ...). الديمقراطية

 عيسى بأن يتم تبنيها من قبل القـائمين علـى مـؤتمر الحـوار               رعبد الناص العام  وطالبت على لسان منسقها     
  .الوطني

  
  :وفيما يلي أهم بنود الوثيقة

إن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعـودة                 . ١
إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس      واالستقالل وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في             

، وضمان حق العودة لالجئين، وتحريـر جميـع األسـرى           ١٩٦٧الشريف على جميع األراضي المحتلة عام       
والمعتقلين، مستندين في ذلك إلى حق شعبنا التاريخي في أرض اآلباء واألجداد، وإلى ميثاق األمم المتحـدة،                 

  .شرعية الدوليةوالقانون الدولي، وما كفلته ال
 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة      ٢٠٠٥آذار  /اإلسراع في إنجاز ما تم االتفاق عليه في القاهرة في مارس          . ٢

التحرير الفلسطينية وانضمام حركتي حماس والجهاد اإلسالمي إليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للـشعب              
 المتغيرات على الساحة الفلسطينية وفق أسس ديمقراطيـة،         الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وبما يتالءم مع       

ولتكريس حقيقة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبما يعزز قـدرة منظمـة                



  معالجة الصحافة الحزبية لتشكيل أول حكومة وحدة وطنية في فلسطين دراسة مقارنة بين صحيفتي الرسالة والكرامة   
  

 )٧٦(

التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقـه                 
وأن المـصلحة  . السياسية واإلنسانية في مختلف الدوائر والمحافل والمجـاالت الدوليـة واإلقليميـة          الوطنية و 

 بما يضمن تمثيل جميع القـوى والفـصائل         ٢٠٠٦الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية عام          
الفعاليـات  واألحزاب الوطنية واإلسالمية وتجمعات شعبنا في كل مكـان وكافـة القطاعـات والمؤسـسات و     

والشخصيات على أساس نسبي في التمثيل والحضور والفاعلية النضالية والسياسية واالجتماعية والجماهيريـة             
والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطارا جبهويا عريضا وائتالفا وطنيا شامال وإطارا وطنيـا جامعـا                

  .للفلسطينيين في الوطن والمنافي، ومرجعية سياسية عليا
  
حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار المقاومة بمختلف الوسـائل، وتركيـز المقاومـة فـي                 . ٣

 إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي واالستمرار في المقاومة الشعبية           ٦٧األراضي المحتلة عام    
وسـيع مـشاركة مختلـف الفئـات        الجماهيرية ضد االحتالل بمختلف أشكاله ووجوده وسياساته، واالهتمام بت        

  .والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية
  
وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أسـاس برنـامج               . ٤

ثلها منظمة التحرير   اإلجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تم          
والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة، والفصائل الوطنية واإلسالمية، ومنظمات المجتمـع المـدني والشخـصيات           
والفعاليات العامة، من أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي واإلسالمي والـدولي الـسياسي والمـالي                

حق شعبنا في تقريـر المـصير والحريـة والعـودة           واالقتصادي واإلنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية، ودعما ل      
  .واالستقالل ولمواجهة خطة إسرائيل في فرض الحل اإلسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم علينا

حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة، هذه السلطة التي شـيدها شـعبنا                . ٥
اء وعذابات أبنائه، وإن المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام الدستور المؤقت للسلطة            بكفاحه وتضحياته ودم  

والقوانين المعمول بها واحترام مسؤوليات وصالحيات الرئيس المنتخب إلرادة الشعب الفلسطيني بانتخابـات             
وأهمية . يعي الثقة حرة ديمقراطية ونزيهة، واحترام مسؤوليات وصالحيات الحكومة التي منحها المجلس التشر          

وضرورة التعاون الخالق بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك وعقد االجتماعات الدورية بينهما لتسوية أية              
خالفات بالحوار األخوي استنادا إلى الدستور المؤقت والمصلحة الوطنية العليا وضرورة إجراء إصالح شامل              

ضائي، واحترام القضاء بكافـة مـستوياته وتنفيـذ قراراتـه           في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة الجهاز الق      
  .وتعزيز وتكريس سيادة القانون

  
تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية، وبخاصـة حركتـي فـتح                 . ٦

ي محليـا   وحماس والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطين            
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 )٧٧(

وعربيا وإقليميا ودوليا، ومواجهة التحديات بحكومة وطنية قوية تحظى بالدعم الشعبي والـسياسي الفلـسطيني    
من جميع القوى، وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج اإلصالح ومحاربة الفقر والبطالـة،                

د والمقاومة واالنتفاضة وكانت ضـحية للعـدوان        وتقديم أفضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت أعباء الصمو        
اإلجرامي اإلسرائيلي وبخاصة أسر الشهداء واألسرى والجرحى وأصحاب البيوت والممتلكات التـي دمرهـا              

  .االحتالل وكذلك العاطلين عن العمل والخريجين
  
تمسك باألهـداف   ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة ال     " ف. ت. م"إن إدارة المفاوضات هي من صالحية       . ٧

الوطنية الفلسطينية وتحقيقها على أن يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلـسطيني الجديـد                 
  .للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام حيث ما أمكن

تحرير األسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب أن تقوم به وبكافة الوسائل القوى والفصائل الوطنيـة                . ٨
  .والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة والتشريعي وكافة التشكيالت المقاومة" ف. ت. م"مية وواإلسال

  
ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية الالجئين والدفاع عن حقوقهم والعمل علـى عقـد                . ٩

 بـه ودعـوة     مؤتمر شعبي تمثيلي لالجئين ينبثق عن هيئات متابعة وظيفته التأكيد على حق العودة والتمـسك              
  . القاضي بحق العودة لالجئين وتعويضهم١٩٤المجتمع الدولي لتنفيذ القرار 

العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية، لقيادة وخوض المقاومـة ضـد                . ١٠
  .االحتالل وتوحيد وتنسيق العمل والفعل للمقاومة وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها

مسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقـاً للقـانون،              الت. ١١
للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية، واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعهد بحماية التجربـة              

سيادة القـانون والحريـات الـضرورية       الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار الديمقراطي ونتائجه واحترام        
والعامة وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز وحماية مكتسبات المـرأة               

  .وتطويرها وتعزيزها
رفض وإدانة الحصار الظالم على شعبنا الذي تقوده الواليات المتحدة وإسرائيل ودعوة العـرب شـعبيا                . ١٢

وسلطته الوطنية ودعوة الحكومـات العربيـة لتنفيـذ         " ف. ت. م"مساندة الشعب الفلسطيني و   ورسميا لدعم و  
قرارات القمم العربية السياسية والمالية واالقتصادية واإلعالمية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده وقـضيته             

  .عمل العربي المشتركالوطنية والتأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة باإلجماع العربي وال
والسلطة الوطنيـة   " ف. ت. م"دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتالحم ورص الصفوف ودعم ومساندة          . ١٣

الفلسطينية رئيسا وحكومة، وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحـصار، ورفـض التـدخل فـي                 
  .الشؤون الداخلية الفلسطينية
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نقسام وما يقود إلى الفتنة وإدانة استخدام السالح مهما كانت المبررات لفـض             نبذ كل مظاهر الفرقة واال    . ١٤

النزاعات الداخلية، وتحريم استخدام السالح بين أبناء الشعب الواحد والتأكيد على حرمـة الـدم الفلـسطيني،                 
معارضة السلطة  وااللتزام بالحوار أسلوبا وحيدا لحل الخالفات والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل بما في ذلك               

 واالعتـصام وقراراتها على أساس ما يكفله القانون وحق االحتجاج السلمي وتنظيم المـسيرات والتظـاهرات           
  .شريطة أن تكون سلمية وخالية من السالح وال تتعدى على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة

والوسائل المناسبة الستمرار مـشاركة     إن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل األساليب          . ١٥
شعبنا وقواه السياسية في قطاع غزة في وضعه الجديد في معركة الحرية والعودة واالستقالل وتحرير الـضفة                 
والقدس وبما يجعل من القطاع الصامد رافعة وقوة حقيقية لصمود ومقاومة لشعبنا في الـضفة والقـدس، وإن                  

  .م الوسائل واألساليب النضالية األنجع في مقاومة االحتاللالمصلحة الوطنية تقضي بإعادة تقيي
 ضرورة إصالح وتطوير المؤسسة األمنية الفلسطينية بكل فروعها على أساس عصري بما يجعلها أكثـر           .١٦

قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين في مواجهة العدوان واالحتالل، وحفظ األمـن والنظـام                 
 القوانين وإنهاء حالة الفوضى والفلتان األمني وإنهاء المظاهر المسلحة واالستعراضات، ومصادرة            العام وتنفيذ 

سالح الفوضى والفلتان األمني الذي يلحق ضررا فادحا بالمقاومة ويشوه صورتها ويهـدد وحـدة المجتمـع                 
  .اية سالحهاالفلسطيني، وضرورة وتنسيق وتنظيم العالقة مع قوى وتشكيالت المقاومة وتنظيم وحم

  
دعوة المجلس التشريعي لمواصلة إصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة األمنية واألجهـزة بمختلـف              . ١٧

فروعها، والعمل على إصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبـي لمنتـسبي األجهـزة وااللتـزام                 
  .بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون

ن أجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسالم لـدعم صـمود               العمل م . ١٨
  .شعبنا ونضاله العادل ضد االحتالل واالستيطان وجدار الفصل العنصري سياسيا ومحليا

وكانت الوثيقة قد صدرت عن حركة المقاومة اإلسالمية حماس ومثلها األسير عبد الخالق النتشة وعن حركـة                 
ير الوطني الفلسطيني فتح ومثلها النائب مروان مروان البرغوثي وعن الجبهة الـشعبية األسـير عبـد                 التحر

  .الرحيم ملوح ومثل حركة الجهاد اإلسالمي بسام السعدي كما ومثل الجبهة الديموقراطية مصطفى بدارنة 
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  )٣(ملحق رقم 
  عيل هنية أمام المجلس التشريعيبرنامج حكومة الوحدة الوطنية الذي تاله السيد إسما -٣

  :النص كما ورد على لسان رئيس الوزراء إسماعيل هنية
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

َأصبحتُم واعتَصموا بِحبِل اللَّه جميعا ولَا تَفَرقُوا واذْكُروا نعمةَ اللَّه علَيكُم ِإذْ كُنْتُم َأعداء فََألَّفَ بين قُلُوبِكُم فَ(
  )بِنعمته ِإخْوانًا

   
الحمد هللا رب العالمين، حمداً يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، وواسع رحمته وكرمه، والـصالة والـسالم    
على سيد الخلق وإمام الحق، سيد األولين واآلخرين وقائد الغر الميامين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هـداه                  

  . إلى يوم الدين
   

  " رئيس المجلس التشريعي باإلنابة " أحمد بحر / دكتور األخ ال
  األخوة واألخوات أعضاء المجلس التشريعي  
  السادة السفراء والقناصل وممثلو الدول والهيئات الدولية  
  السادة ممثلي القوى الوطنية واإلسالمية  
  الحضور األعزاء  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،  
   

يعاً في هذا اليوم العظيم، وأرحب بالسيد الفارو ديستو ممثل األمين العام لألمم المتحـدة فـي    وأرحب بكم جم  
منطقة الشرق األوسط والوفد المرافق له وبعد، فقد كنت آمل أن ينعقد هذا المجلس، وهو بكامل هيئته وعلى                  

 القدس، لكـن االحـتالل      رأسها األخ الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي وأن يكون هذا اللقاء في            
حال دون ذلك فهو مصر على استمرار اعتقال السادة النواب والوزراء، وممعن في تقطيع أوصال الـوطن                 
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وتهويد القدس وعزلها عن محيطها، واستمرار االجتياحات، وما اجتياح نابلس الذي نفذه االحـتالل عـشية                
  . س ضد شعبنااإلعالن عن هذه الحكومة إالَّ تكريساً للقمع الذي يمار

  إن اعتقال األخ رئيس المجلس وإخوانه من النواب والوزراء ورؤساء المجالس دليل قاطع على قسوة 
االحتالل وظلمه، وسياسة العقاب الجماعي والحصار الظالم الذي تعرض له شعبنا وحكومته ومجلس نوابـه               

في حياتنا الـسياسية، وبـسبب التزامنـا        على مدار العام المنصرم، بسبب الخيار الديمقراطي الذي اعتمدناه          
بالحقوق والثوابت الفلسطينية وألننا رفضنا تقديم أي تنازالت تحت وطأة الحصار وشراسة العـدوان، ولقـد                
عملنا كل ما في وسعنا إلطالق سراح األخوة الوزراء والنواب وأؤكد لألخ الكبير الـدكتور عزيـز دويـك                   

سرى وآلالف المعتقلين األبطال الذين يقبعون خلف قـضبان االحـتالل           وإخوانه النواب والوزراء والقادة األ    
وفي زنازين العزل بأنكم على سلم أولى أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال إالّ باإلفراج عنكم وأدعـو اهللا أن يكـون                     

  . الفرج قريباً
س لوثيقـة الوفـاق     ويسعدني أن أبرق بالتهنئة لألخوة الذين وقعوا على وثيقة األسرى والتي شكلت األسـا              

  . مروان البرغوثي وعبد الخالق النتشة وعبد الرحيم ملوح وبسام السعدي: الوطني
إننا اليوم نقف بكل فخر واعتزاز وعرفان أمام آالف الشهداء الذين رووا هذه األرض المباركـة بـدمائهم                   

الكبار الرئيس الراحـل ياسـر    وعبدوا أمامنا طريق الحرية واالستقالل والكرامة، ونخص هنا الشهداء القادة           
عرفات واإلمام الشيخ أحمد ياسين والدكتور فتحي الشقاقي وأبو على مصطفي وعمر القاسـم وأبـو جهـاد                  
والدكتور عبد العزيز الرنتيسي وأبو العباس والقافلة الطويلة من الشهداء األبـرار الـذين بفـضل جهـادهم                 

  . صلنا إليه وصلنا إلى ما و– بعد فضل اهللا تعالى –وعطائهم 
نستحضر جرحانا األبطال الذين رسموا خارطة فلسطين من خالل دمائهم الزكية، نستذكر الجئينـا الـذين                 

يقفون على بوابة الوطن في كل من األردن وسوريا ولبنان ينتظرون ساعة العودة إلى بيوتهم ومنازلهم التي                 
منافي والشتات لم تغب فلسطين من عيونهم، ولـم         هجروا منها ظلماً وعدوانا، هؤالء الذين عاشوا األلم في ال         

تنس أجيالهم المتعاقبة حق العودة، وأخص هنا بالذكر أبناء شعبنا المقيمين في العراق وأناشد القيادة العراقية                
والمرجعيات الدينية، وكافة األطراف المعنية إلى التدخل من أجل حماية أبنـاء شـعبنا ووقـف اسـتهدافهم                  

، وأعبر عن التقدير العالي لـدورهم       ٤٨ف بكل فخر واعتزاز أمام أبناء شعبنا في أراضي          وترويعهم، كما أق  
  . في حماية القدس والدفاع عن المسجد األقصى المبارك

  : اإلخوة واألخوات 
لقد عاش شعبنا الفلسطيني قرابة ستين عاما بعد إخراجه من ارض اآلباء واألجداد تحـت وطـأة التـشرد                    

، وعانى جراء االحتالل من كل صنوف العذاب والقهر والعدوان، ومقابـل ذلـك رسـم             والحرمان والتهجير 
شعبنا مسيرة طويلة من النضال والمقاومة والصمود والمثابرة قـدم عبرهـا مئـات اآلالف مـن الـشهداء                   
والجرحى واألسرى، وضرب أروع األمثلة في التضحية والعطاء والتمسك بالحقوق والثوابت، وفي الـسعي              

  . ل وحدته الوطنية، التي تشكل حكومة الوحدة الوطنية تعبيراً هاماً عنهامن اج
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لقد ولدت حكومة الوحدة الوطنية بعد جهود مضنية من قبل المخلصين والمثابرين من أبناء الـوطن الـذين                   
  . وصلوا الليل بالنهار للتوصل إلى رؤى توافقية وقواسم مشتركة تجمع الكل الفلسطيني تحت مظلة واحدة

إن هذه الحكومة جاءت كثمرة للروح اإليجابية والثقة المتبادلة التي أفضت إلى معالجة القضايا كافة، وفـي                  
مختلف المجاالت، وهي إلى جانب وقف االقتتال بين اإلخوة كانت من أبرز نتائج اتفاق مكة المكرمة الـذي                  

، وجاءت بحرص وطني كبير من الـسيد        توج برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز          
الرئيس أبو مازن واإلخوة في قيادة حركة فتح ومن األخ خالد مشعل وإخوانه فـي قيـادة حركـة حمـاس                     
وجمعيهم عبروا عن المسئولية القيادية في هذه المرحلة الدقيقة، واتفقوا في مكة المكرمة على تدشين مرحلة                

حة مؤلمة من حياتنا، ولقد عكس األخ الرئيس أبو مازن حرصـاً            جديدة من حياة شعبنا الفلسطيني، وطي صف      
عالياً من أجل حماية اتفاق مكة، والعمل على إقناع األطراف كافة بضرورة احترامه والتعامل مـع الـشعب                  
الفلسطيني على أساسه، وعمالً بناءاً خالل مرحلة المشاورات لتشكيل هذه الحكومة وأدعو اهللا أن تستمر هذه                

 األخوية وهذا التعاون البناء، كما مثلت حكومة الوحدة الوطنية تتويجاً لمسلسل طويل من الحـوارات               األجواء
الفلسطينية كان للشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية الدور األبرز في رعايتها ومتابعتها حيـث سـجلت                

أنها ثمرة جهـود مقـدرة       كما   ٢٠٠٥الفصائل الفلسطينية في القاهرة أول اتفاق فلسطينيي شامل في مارس           
  . للعديد من الدول العربية الشقيقة والمنظمات العربية واإلسالمية

واستناداً إلى حقوق شعبنا وثوابته، والتزاماً بوثيقة الوفاق الوطني، وفي ضوء خطاب التكليف، وانطالقاً مـن   
  : ستند إلى اآلتيأننا ال زلنا نمر في مرحلة تحرر وبناء، فإن برنامج حكومة الوحدة الوطنية ي

  : على الصعيد السياسي/ أوالً 
إن الحكومة تؤكد أن مفتاح األمن واالستقرار في المنطقة يتوقف علـى إنهـاء االحـتالل اإلسـرائيلي                  ) ١ 

لألراضي الفلسطينية، واالعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وسوف تعمل الحكومة مع األشقاء             
 أجل إنهاء االحتالل، واستعادة الحقوق المشروعة لشعبنا، وفي مقـدمتها إقامـة             العرب والمجتمع الدولي من   

 وعاصـمتها القـدس،     ١٩٦٧الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع األراضي التي احتلت عام            
  . تعاقبةحتى نتمكن من بناء أرضية قوية ومتماسكة للسالم واألمن واالزدهار في ربوع المنطقة وأجيالها الم

تلتزم الحكومة بحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه، والحفاظ على مكتـسباته              ) ٢
وتطويرها، والعمل على تحقيق أهدافه الوطنية، كما أقرتها قرارات المجالس الوطنية ومواد القانون األساسي              

اس ذلك تحترم الحكومة قرارات الشرعية الدوليـة        ووثيقة الوفاق الوطني، وقرارات القمم العربية، وعلى أس       
  . واالتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية

ستبذل الحكومة جهوداً خاصة من أجل تشجيع األطراف الفلسطينية كافة لإلسراع في تطبيق ما جاء فـي                 ) ٣
  . اتفاق القاهرة بشان منظمة التحرير الفلسطينية

ا يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة والمطروحة حـسب المـشروع األمريكـي             تلتزم الحكومة برفض م   ) ٤
  . واإلسرائيلي
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 بخصوص  ١٩٤التأكيد على حق العودة والتمسك به، ودعوة المجتمع الدولي إلى تنفيذ ما ورد في القرار                ) ٥
  . حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم

لتزم الحكومة بالعمل الدؤوب من أجل تحرير األسيرات واألسرى األبطـال مـن سـجون االحـتالل                 ت) ٦
  . اإلسرائيلي وكذلك اإلفراج عن النواب والوزراء ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المختطفين

ـ          ) ٧ واجز تتعهد الحكومة بمواجهة إجراءات االحتالل على األرض من اغتياالت واعتقاالت واجتياحات والح
  . العسكرية ومعالجة قضية المعابر والحصار واإلغالق

ترسيخ العالقة مع الدول العربية واإلسالمية الشقيقة والدول الصديقة والقوى المحبـة للحريـة والعـدل                ) ٨
  . واالنفتاح والتعاون مع المحيط اإلقليمي والدولي على أساس االحترام المتبادل

  : القدس/ ثانياً 
 عليا لشؤون القدس، بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمتابعة قـضايا              تشكيل لجنة ) ١ 

  . الصمود في مدينة القدس، ورصد موازنة واضحة من الحكومة للقدس، ضمن الموازنة العامة
لموارد الكافية  مواجهة السياسات اإلسرائيلية المتعلقة بالقدس أرضاً وشعباً ومقدسات، والعمل على توفير ا           ) ٢

في الموازنة لدعم صمود أهلنا في القدس، وفضح ممارسات االحتالل بشأن المدينة وفي المـسجد األقـصى                 
المبارك وتفعيل قضية القدس في المحافل اإلقليمية والدولية كافة ، ودعوة أبناء األمة العربية واإلسالمية إلى                

  . اً وإعالمياًتحمل المسئولية في حماية القدس ودعم أهلها سياسي
  : على صعيد مواجهة االحتالل/ ثالثاً 
تؤكد الحكومة بأن المقاومة بكافة أشكالها بما فيها المقاومة الشعبية الجماهيرية ضـد االحـتالل حـق                 ) ١ 

مشروع للشعب الفلسطيني، كفلته األعراف والمواثيق الدولية كافة ومن حق شعبنا الدفاع عـن نفـسه أمـام                  
  . لي المتواصلالعدوان اإلسرائي

 على تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلـة          - من خالل التوافق الوطني      -ستعمل الحكومة ) ٢
ومتزامنة، وذلك مقابل التزام االحتالل اإلسرائيلي بوقف إجراءاته على األرض مـن اغتيـاالت واعتقـاالت                

 حفريات القدس ورفع الحواجز وإعادة فـتح        واجتياحات وهدم البيوت وتجريف األراضي ومصادرتها ووقف      
  .المعابر ورفع القيود على حركة التنقل ووضع آليات وجدول زمني محدد لإلفراج عن األسرى

تؤكد الحكومة على ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني بأن إدارة المفاوضات هي مـن صـالحية منظمـة                   ) ٣
نية وذلك على أساس التمسك باألهداف الوطنية الفلسطينية        التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطي     

وتحقيقها، وعلى قاعدة حماية الحقوق والثوابت الفلسطينية وعلى أن يتم عرض أي اتفاق سياسي يتم إنجـازه                 
على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد إلقراره والتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام للشعب الفلسطيني فـي                

  . خارج بقانون ينظمهالداخل وال
ستعمل الحكومة، وتشجع األطراف ذات الصلة من أجل اإلسراع في إنهاء قضية الجنـدي اإلسـرائيلي                ) ٤

  . األسير في إطار صفقة مشرفة لتبادل األسرى وعودة المبعدين
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 )٨٣(

 لحقوقه  تؤكد الحكومة بأن تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة مرهون بزوال االحتالل واستعادة شعبنا            ) ٥
الوطنية وإزالة الجدار العنصري والمستوطنات، ووقف تهويد القدس وسياسة الضم وكـل أشـكال التمييـز                

  . العنصري وإعادة الحقوق إلى أصحابها
  : على الصعيد األمني/ رابعاً

حلة إن حكومة الوحدة الوطنية تدرك صعوبة األوضاع األمنية الداخلية، وترى أن من أهم أولوياتها في المر                
القادمة ضبط األوضاع األمنية السائدة وهذا يتطلب تعاونا كامال بين الرئاسة والحكومة ، ومن أجل تحقيـق                 

  : ذلك فإن الحكومة سوف تعتمد ما يلي
الدعوة والعمل على إعادة تشكيل مجلس أعلى لألمن القومي باعتباره المرجعية لألجهزة األمنيـة كافـة            ) ١ 

  . حديد سياساتهاواإلطار الناظم لعملها وت
هيكلة األجهزة األمنية وبناؤها على أسس مهنية والعمل على توفير احتياجاتها، وتنفيذ إصالح شامل ينزع               ) ٢

عنها الصفة الحزبية والفصائلية، وإبعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية، وترسيخ والئها للوطن أوالً             
لسياسية، والحرص على التزام العاملين في المؤسسة األمنية بالمهام         وأخيراً، والتزامها بتنفيذ قرارات قيادتها ا     

  . المناطة بهم
  . االلتزام بتنفيذ قوانين العمل في األجهزة األمنية المقرة من المجلس التشريعي) ٣
وضع وتنفيذ خطة أمنية شاملة إلنهاء جميع مظاهر الفوضى والفلتان األمني والتعديات وحمايـة الـدماء                ) ٤

راض واألموال والممتلكات العامة والخاصة وضبط السالح وتوفير األمن للمواطن، والعمل على رفـع        واألع
  . المظالم من خالل سيادة القانون ودعم الشرطة لتقوم بواجبها على أحسن وجه في تنفيذ قرارات القضاء

  : على الصعيد القانوني/ خامساً 
  
طة القضائية لضمان إصالح وتفعيل وحماية جهـاز القـضاء          ستعمل الحكومة وبالتعاون الكامل مع السل     ) ١ 

بمؤسساته كافة وبما يمكنه من أداء واجباته في إطار تكريس العدالة ومحاربة الفساد وااللتـزام باسـتقاللية                 
القضاء والتأكيد على سيادة القانون وتطبيقه بنزاهة وشفافية وحيادية على الجميع ومتابعـة ملفـات الفـساد                 

  . على المال العامواالعتداء 
تؤكد الحكومة على العمل بموجب القانون األساسي والذي ينظم العالقة بين السلطات الثالث على أساس               ) ٢

  . الفصل بينها، واحترام الصالحيات الممنوحة لكل منها وفق القانون األساسي
مع رئاسة السلطة حـسب     تساعد الحكومة السيد الرئيس في أداء مهامه، وتحرص على التعاون والتكامل            ) ٣

القانون، وبالعمل مع المجلس التشريعي والسلطة القضائية، من أجل تطوير النظام السياسي الفلسطيني، بهدف              
  . ترسيخ سلطة وطنية واحدة وموحدة وقوية

  : الوضع االقتصادي/ سادساً 
  . تسعى الحكومة إلنهاء الحصار الظالم المفروض على شعبنا بكل أشكاله)  
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 )٨٤(

  .عو الحكومة إلى إعادة النظر في اتفاق باريس االقتصادي بما يحرر االقتصاد الفلسطيني من التبعيةتد) ٢
إعطاء األولوية لالرتقاء باالقتصاد الوطني، وتوفير الحماية للقطاعات االقتصادية اإلنتاجيـة والخدميـة،             ) ٣

فة الوسـائل الممكنـة، وتطـوير       وتشجيع الصادرات الوطنية مع المحافظة على دعم المنتجات الوطنية بكا         
  . العالقات االقتصادية والتجارية مع العالم العربي واإلسالمي ومع االتحاد األوروبي وبقية دول العالم

حماية المستهلك، وتشجيع القطاع الخاص، وتوفير المناخ المالئم والمناسب لنشاطه، وإرسـاء القواعـد              ) ٤
اص، وإنهاء االحتكار، وتحديد كيفية التصرف بالموارد المتاحـة         السليمة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخ     

  . وعدالة التوزيع، وستقوم الحكومة بتوفير البيئة المناسبة وأجواء الحماية واالستقرار للمشاريع االستثمارية
 يخدم  تشجع الحكومة التنمية االقتصادية بما ينسجم مع قيمنا وأعرافنا وتحقيق العدالة االجتماعية، وبشكل            ) ٥

التنمية، وحماية القطاع الخاص وتشجيع االستثمار، ومحاربة البطالة والفقر، وتعزيز القطاعات االقتـصادية             
  . المنتجة، وإعادة إعمار البنية التحتية، وتطوير المناطق الصناعية وقطاعات اإلسكان والتكنولوجيا

  . ر بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاصإعادة النظر في قوانين االستثمار ووضع حد لنشاطات االحتكا) ٦
  . دعم القطاع الزراعي، وزيادة الموازنة التطويرية المخصصة له) ٧
العمل على انتظام دفع الرواتب للعاملين في القطاع العام وااللتزام بجدولة ودفـع مـستحقات الرواتـب                 ) ٨

  . المتأخرة، وكذلك مستحقات القطاع الخاص المتأخرة
بقطاع العمال والمزارعين وصيادي األسماك، والعمل على تخفيف معاناتهم من خـالل الـدعم              االهتمام  ) ٩

  . والمشاريع الخاصة
  : في مجال اإلصالح/ سابعاً  
تتبنى الحكومة مشروع اإلصالح اإلداري والمالي، وسوف تتعاون مع المجلس التشريعي فـي إصـدار               ) ١ 

  . القوانين التي تعزز اإلصالح وتحارب الفساد
تطوير الهيكليات وأساليب العمل في المؤسسات الحكومية بما يضمن فعالية وحسن سير عملها والتزامها              ) ٢

  . بالقانون
  . وضع خطة لترشيد اإلنفاق الحكومي وفي كل المجاالت) ٣
ية محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومنع استغالل المال العام وصياغة إسـتراتيجية فلـسطين              ) ٤

  . مجتمعية للتنمية اإلدارية
  
  : على صعيد تعزيز منظومة القيم الفلسطينية/ ثامناً 
تلتزم الحكومة بترسيخ الوحدة الوطنية، وحماية السلم األهلي وترسيخ قيم االحترام المتبادل، واعتماد لغة              ) ١ 

الدم الفلسطيني وتحريم االقتتال    الحوار، وإنهاء جميع أشكال التوتر واالحتقان، وترسيخ ثقافة التسامح وحماية           
  . الداخلي

  . تؤكد الحكومة على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج) ٢
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 )٨٥(

  
ستعمل الحكومة على ترسيخ وتعميق الوفاق الوطني، واالستقرار الـداخلي ومعالجـة ذيـول األحـداث        ) ٣

وتوفير الحماية للمواطن والممتلكات العامة     المؤسفة باآلليات المناسبة مع التزام الحكومة بمبدأ سيادة القانون          
والخاصة بكل ما يترتب على ذلك من التزامات، وأدعو إخواننا من عوائل شهداء األحداث المؤسفة إلى مزيد                 

  . من الصبر واالحتساب وأؤكد لهم وقوفنا إلى جانبهم ومصابهم وألمهم
في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص وترسيخ      تلتزم الحكومة بتكريس مبدأ المواطنة من خالل المساواة         ) ٤

العدالة االجتماعية وخاصة في مجال التوظيف والتعيينات في مختلف الوزارات والمؤسسات، وعدم التمييـز              
  . في الحقوق العامة بين أبناء الوطن كافة ، وإنهاء كل أشكال المحسوبية في التوظيف المدني واألمني

ددية السياسية، وتدعم تطوير النظام االنتخابي، وحمايـة الحريـات العامـة،            تؤكد الحكومة حمايتها للتع   ) ٥
وتعزيز قيم الديمقراطية، وحماية حقوق اإلنسان، وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة وصون حريـة الـصحافة               
وحرية الرأي والتعبير، وحق االختالف، وحقوق المرأة الفلسطينية، وااللتزام بالتـداول الـسلمي للـسلطة،               

  . واستكمال االنتخابات للمجالس المحلية في أقرب وقت ممكن
تلتزم الحكومة بترسيخ الشراكة السياسية وتشجيع كافة القوى في الساحة للشروع في الحوار الجاد مـن                ) ٦

  . أجل تحقيقها
طلبات دعم أسر الشهداء واألسرى وتقديم العون لهم والمحافظة على حياتهم الكريمة العزيزة وتوفير المت             ) ٧

  . الخاصة التي يحتاجونها
  تلتزم الحكومة بتوفير الحياة الكريمة للمواطن، وتوفير مستلزمات الحياة والرعاية االجتماعية والصحية) ٨

والصحة النوعية، ومعاجلة ظاهرة الفقر والبطالة من خالل توفير فرص العمل والمشاريع التنموية وبـرامج               
  . الضمان االجتماعي

ومة على تطوير جهاز التربية والتعليم وتحسين أوضاع المعلمين وتشجيع البحـث العلمـي              ستعمل الحك ) ٩
والمحافظة على حيادية جهاز التربية والتعليم، كما وتؤيد الحكومة إنجاز وتطبيق الصندوق الوطني للتعلـيم               

  . الجامعي
تها والـسعي لتوسـيع البنيـة       االهتمام األقصى بالشباب والحركة الرياضية الفلسطينية وتوفير احتياجا       ) ١٠

التحتية الرياضية بما في ذلك اإلسراع في إنجاز مشروع المدينة الرياضية، واالسـتمرار فـي المـشاركات                 
  . الخارجية بما يعزز مكانة فلسطين في المحافل الرياضية عربياً وإقليمياً ودولياً

  . سترعى الحكومة تطبيق القانون الخاص بذوي االحتياجات الخاصة) ١١
حماية حقوق المرأة وإفساح المجال أمامها للمشاركة السياسية وفي صناعة القرار والمساهمة في مسيرة              ) ١٢

  . البناء في جميع المؤسسات وفي مختلف المجاالت
  . ستشجع الحكومة وتدعم العمل األهلي والمجتمعي ومؤسسات المجتمع المدني) ١٣
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 )٨٦(

  : العالقات الدولية/ تاسعاً
ومة على اعتزازها بعمقها العربي واإلسالمي وتقـديرها للـدعم العربـي واإلسـالمي سياسـياً                تؤكد الحك  

واقتصادياً وإعالمياً، وتحرص الحكومة على االلتزام بتفعيل دورها في كل من الجامعة العربيـة ومنظمـة                
الشهر باتخاذ قرارات   المؤتمر اإلسالمي، ونتطلع إلى اجتماع القمة العربية الذي سيعقد في الرياض نهاية هذا              

  . تنهي الحصار وتدعم وتحمي اتفاق مكة المكرمة
كما أن الحكومة تفخر بالروابط الدولية المتنوعة، التي تعمقت عبر الدعم الدولي لشعبنا وحقوقه المشروعة،                

يهـا  وستعمل الحكومة على إقامة عالقات سليمة ومتينة مع مختلف دول العالم، ومع المؤسسات الدولية بما ف               
األمم المتحدة ومجلس األمن والمنظمات اإلقليمية والدولية وبما يساعد شعبنا على نيـل حريتـه واسـتقالله                 

  . ويساهم في تعزيز السلم واالستقرار العالمي
وتؤكد الحكومة التزامها بالموروث الحضاري القائم على التسامح والتعايش والحـوار بـين الحـضارات،                

إن . لي والقانون الدولي اإلنساني بما ينسجم مع قيمنا و أعرافنـا وتقاليـدنا األصـيلة              واحترامها للقانون الدو  
االتحاد األوروبي قدم كثيراً من المساعدات لشعبنا الفلسطيني، ودعم حقه في الحرية واالستقالل، وكانت لـه                

وسيا والصين واليابان   مواقف جادة في توجيه االنتقادات لسياسات االحتالل، وهذا أيضاً ما اعتمدته كل من ر             
  . في سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية

ومن هنا فإن الحكومة حريصة على إقامة عالقة متينة مع االتحاد األوروبي وكل مـن روسـيا االتحاديـة                    
ن والصين الشعبية واليابان والهند ودول أمريكيا الالتينية، ونتوقع منهم اتخاذ خطوات عملية لرفع الحصار ع              

شعبنا وممارسة الضغط على سلطات االحتالل إلنهاء الحصار واحترام حقوق اإلنسان التي نـصت عليهـا                
المواثيق الدولية والنسحاب االحتالل من أرضنا المحتلة، ووقف الممارسات العدوانية المتكررة بحق شـعبنا،              

  . لس األمنكما أن الحكومة ستحرص على تطوير العالقة مع الدول دائمة العضوية في مج
وتدعو الحكومة اإلدارة األمريكية إلى ضرورة إعادة النظر في مواقفها تجاه القـضية الفلـسطينية وإلـى                  

ضرورة احترام خيار الشعب الفلسطيني الذي تجسده حكومة الوحدة الوطنية، والتوقف عن سياسـة الكيـل                
  . ني واألمريكيبمكيالين، مع تطلع الحكومة إلى عالقات طيبة بين الشعبين الفلسطي

  
  : اإلخوة واألخوات 
يطيب لي أن أتوجه بالشكر الجزيل والعميق إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز ملك                   

المملكة العربية السعودية على جهوده المباركة في لم الشمل الفلسطيني والتي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق                 
ذه المرحلة والشكر موصول إلى القيادة والشعب السعودي الشقيق على الحفـاوة            مكة الذي نتفئ ظالله في ه     

  . والكرم والرعاية
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كما نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا إلى الشقيقة الكبرى مصر التي وقفت إلى جانب شعبنا في ساعات المحنـة               
لـدم الفلـسطيني وتعزيـز      وبذلت جهداً ضخماًً من خالل الوفد األمني المصري المقيم في القطاع في حقن ا             

  . أواصر الوحدة وتقريب وجهات النظر في قضايا الخالف
   

كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا لسوريا التي احتضنت حوارات فلسطينية عدة بما في ذلك حوار دمشق األخير                 
ت عـن   الذي هيأ األجواء التفاق مكة المكرمة، وكما نتقدم بعظيم شكرنا إلى دولة قطر الشقيقة التـي عبـر                 

المواقف العربية األصيلة في الوقوف إلى جانب شعبنا في محنته أثناء الحصار وفي حرصها علـى الوحـدة               
والتالحم الفلسطيني، واألردن الشقيق الذي واكب الحركة الفلسطينية سياسـياً وداخليـاً وأبـدت اسـتعدادها                

 دعم الشعب الفلسطيني وتحرك أيـضاً       الحتضان اللقاءات الفلسطينية، والسودان الذي بذل جهوداً مباركة في        
من موقعه كرئيس للقمة العربية، والشكر والتقدير لليمن الشقيق، ودول المغرب العربي الشقيق، ودول مجلس               
التعاون الخليجي الشقيق، كما نتقدم بالشكر إلى جمهورية إيران اإلسالمية التي خففت معاناة شعبنا من خالل                

لتقدير لجامعة الدول العربية ولمنظمة المؤتمر اإلسالمي، كما نشكر كافة الدول           دعمها ومساندتها، والشكر وا   
الصديقة التي أعلنت موقفها وترحيبها بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأبدت استعدادها للعمل من أجل إنهاء               

  . الحصار عن شعبنا
اخل والخـارج التـي واكبـت كـل         كما نتقدم بعظيم الشكر إلى لجنة المتابعة والفصائل والشخصيات في الد          

  . الحوارات الداخلية وتحركت في كل المحطات من أجل أن نصل إلى هذه اللحظة الوطنية الكبيرة
  : أيها السادة

التحديات أمامنا كبيرة، والصعاب كثيرة، والمتربصون بشعبنا وبتجربتنا الجديدة كثر، ومـشوارنا مـا زال                
ت مفروشة بالورود، واآلمال المعقودة علينا عريضة، وشـعبنا يترقـب           طويالً ومعركتنا قاسية، وطريقنا ليس    

وينتظر، واألمة أعينها متجهة نحونا، والكل ينتظر ماذا ستقدم حكومة الوحدة الوطنية هـل سـتكون علـى                  
مستوى التحديات؟ ونحن مصممون على تحقيق اإلنجازات لشعبنا بل ومتفائلون وتملؤنا الثقة بـاهللا أوالً ثـم                 

 وأمتنا وسنمضي في طريق العزة والكرامة حتى تحقيق النصر والحرية والعودة واالستقالل، فاالحتالل              بشعبنا
  . والحصار إلى زوال إن شاء اهللا

وإنني إذ أتقدم إلى مجلسكم الكريم بأعضاء حكومتي لمنحها الثقة، وإذ أرحب بكل الوزراء الذين يـشكلون                  
ر واالمتنان والعرفان لوزراء الحكومة العاشرة والذي كان لي شـرف           هذه الحكومة، فإنني أتقدم بعظيم التقدي     

العمل معهم فقد عملوا في أصعب الظروف، وتحملوا المشاق، وعبروا عن أصالة المواقف، وثبتوا وصمدوا               
في وجه األعاصير، وصانوا األمانة وحفظوا عهدة الشهداء والجرحى واألسرى وأسرهم وذويهم وما بـدلوا               

   )١(.اهم اهللا عن شعبنا خير الجزاءتبديالً فجز

                                                           
  ١٧/٣/٢٠٠٧المرآز الفلسطيني لإلعالم في  1
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  .آمل أن تحظى حكومتي هذه بثقتكم الغالية، شاكراً لكم جهودكم ومقدراً ثقة شعبنا بكم

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،
  إسماعيل عبد السالم هنية/ أخوكم 

  رئيس مجلس الوزراء المكلف
   فلسطين-غزة

  )٣(ملحق رقم 
  ن استمارة تحليل المضمو-٤
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