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 اإلىداء

إىل الينبٌع الذي ال ميل العطاء إىل هن حاكج سعادحي خبيٌط هنسٌجت هن قلبيا إىل   اهلل رمحك الغايل أبي رًح إىل 

 اهلل رانيأ ال ًكزم ًاملا جمد ً ربا كبدي فلذاث إىل ، عزفاناً ً حباً(م جمدأ) سًجيت إىل ، ًالدحي العشيشة

يف عزًقي ًيليج بذكزاىن فؤادي إىل أخٌاحي ًأخٌاني ،إىل هن حبين جيزي  هكزًه هبن

إىل كل هعلن يخطلع إىل حزبيت جيل فزيد يصلح ىذه األهت إليين مجيعاً أىدي مثزة ىذا اجليد ، صدقائيأً

  .املخٌاضع عزفاناً ًحقديزاً راجي املٌىل القديز أن ينفع بو أبناء ىذا الٌطن املعطاء
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 الشكر والتقدير

 ال مف " الشريف النبكؼ  كلمحديث العربية لمقيـ كاإلخبلص الكفاء قبيل لمف إنوالحمد،  لؾ الميـ
 ككماؿ بجبللو يميق كثيرا   حمدا   هلل الحمد .(كالبخارؼ  داكد كأبك أحمد ركاه )،" هللا يشكر ال الناس يشكر
 نبي ال مف عمى كأسمـ كأصمي النكر إلى خراجياكا   دراستي إتماـ عمى كأعانني كفقني الذؼ صفاتو
 .كمرشدىا األمة معمـ بعده

 كالعرفاف كالتقدير الشكر معاني بأسمى أتقدـ أف يسرني كاالمتناف بالفضل االعتراؼ مف بمزيد
 قسـ رئيس الطيراوي  نبيل الدكتكراألستاذ  مشرفي إلىدارة كالسياسة، الي بيتي الثاني أكاديمية اإل

 ما كعمى الرسالة، ىذه عمى بإشرافو الشرؼ عظيـ منحني كالذؼ ،" االقصى جامعة في االعبلـ
رشاد نصح مف لي أسداه  تبمكرت أف إلى فكرة مجرد الرسالة ىذه مكضكع كاف أف منذ كتكجيو كا 

 أعبائو رغـ كجيده كقتو مف الكثير فأعطاني ، كالمعيف األستاذ نعـ فكاف النكر، إلى كظيرت
 في هللا فأطاؿ العممي، العمل ىذا جازان في األثر بالغ كتشجيعو المعنكؼ  لدعمو كاف كما الكثيرة،
نحل كالدكتكر ماجد  بكاألساتذة األفاضل الدكتكر أسامة أ كالي ،الجزاء خير عني كجزاه عمره
 .ترباف
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية

 المحمية االعبلـ كسائل تعكسيا كما الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية دكر ىدفت الدراسة التعرؼ عمى
 األساليب ىي كما الفمسطينية القضية تجاه يةالفمسطين الشعبية الدبمكماسية ىداؼأ  معرفة إلى اضافة كالدكلية،

 الييئات كما الفمسطينية، الشعبية الدبمكماسية مع لمتعامل كالعربية األكركبية الدكؿ استخدمتيا التي الدبمكماسية
 التحميمي، الكصفي المنيج عمى دراستو في الباحث كاعتمد ،الفمسطينية الشعبية لمدبمكماسية الداعمة كالمنظمات

 في الكاردة األخبار مضمكف  مف عينة بتحميل قاـ حيث المضمكف، تحميل صحيفة أداة خبلؿ مف معمكماتو كجمع
 تـ حيث ، CNNكمكقع االخبارؼ  الجزيرة كمكقع خبارؼ اإل فمسطيف مكقع ىي عبلميةإ  اخبارية مكاقع ثبلثة

 بطريقة اختيارىا ـكت ـ،2016/ديسمبر/29 حتى 2016/يكليك/ 2 مف بدء   شيكر ستة مدار عمى اختيارىا
 :النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة تكصمت كقد يكما ،( 23)التحميمية العينة أياـ كبمغت الصناعي، األسبكع

 عمى الفمسطينية الشعبية لمدبمكماسية اإلعبلمية تغطيتيا في اعتمدت كالدكلية المحمية االعبلـ كسائل 
 ثـ فمسطيف تمفزيكف  عمي كلياأل المرتبة في الخبر ءجا كاألحداث، المعمكمات نقل في اإلخبارية التغطية
 عبلميةاإل المساحة تجد لـ الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية فأ عمي يدلل كذلؾ CNN ثـ الجزيرة
 .الفمسطينية ضيةالق مع لمتضامف قبمة منيا تجعل التي الكافية

 مكقع جاء ثـ بارؼ خاإل الجزيرة مكقع جاء ثـ فمسطيف مكقع تصدر الرسمية المصادر ظيرت CNN   
 تغطي التي المصادر في اعبلمي تكازف  إلى تحتاج الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية فأ عمي يدؿ ىذا
 .ىدافياأ  ىإل الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية تصل حتي الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية بيا

 الجزيرة مكقع ككاف الفمسطينية ةالشعبي الدبمكماسية في المكضكعات كتابة مصادر المراسل تصدر 
 المصادر في عبلمياإل التنكيع كجكب عمى يدلل ىذا،CNN مكقع جاء ثـ فمسطيف مكقع كتبله كثراأل

 الشعبي الدبمكماسي لمعمل مصداقية يعطي لؾذ فأل ػ،خر األ الجكانب ىماؿكا   جانب عمي التركيز دكف 
 .الفمسطيني

 النسب عمىأ  جاءت حيث السياسي االطار تصدر مسطينيةالف الشعبية لمدبمكماسية المرجعية طراأل 
 عمل نجعل أاَل  عمينا يجب نوأ عمى يدؿ  CNN مكقع  فمسطيف مكقع كتبله  االخبارؼ  الجزيرة لمكقع

 طاراإل تفعيل بل قتصادؼكاال نسانيكاإل السياسي لمتعاطف فقط الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية
 .العادلة الفمسطينية لقضيتنا الدكلي انكف الق خدمة مدؼ يكضح الذؼ القانكني

 الجزيرة لمكقع النسب عمىأ  جاءت حيث التضامف كفكد تصدرت الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية اشكاؿ  
 الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية شكاؿأ اختبلؼ رغـ نوأ يجعمنا ىذا CNN مكقع ثـ فمسطيف مكقع كتبله

 القضية خدمة في لبعضيا مكممة يجعميا مما الفمسطينية الشعبية يةالدبمكماس تحت تعمل كميا نياأ الإ
 .معيف مسمى تحت معيف حزب لمصمحة تجير أاَل  الفمسطينية
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  مىأع كجاءت الفمسطينية لمقضية الدكلي التعاطف كسب ظير الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية ىداؼأ 
 لكيفية دارةإ إلى نحتاج نحف لذلؾ ،CNN مكقع ثـ  فمسطيف مكقع كتبله  الجزيرة مكقع في النسب
 .ظيكرا   ىـاأل لىإ الميـ مف عبلـاإل كسائل في تناقميا ككيفية ىداؼاأل ىذه تحقيق

 المستكؼ  عمي سكاء الفمسطينية الشعبية لمدبمكماسية المحكرية الشخصيات في تنكع الدراسة أظيرت 
 رسمية غير كالشخصيات الرسمية الشخصيات بيف الدكلي المستكؼ  كأ االقميمي المستكؼ  كأ المحمي
 منصف سبقاأل التكنسي الرئيسك  البرغكثي كمصطفي عيف كأب زياد الشييد المثاؿ سبيل عمي كمنيا

 .الشخصيات مف كالكثير جمكؼ  جكرج البريطاني كالنائب قف بف خديجة عبلميةكاإل المرزكقي

 :باآلتي الباحث أوصى وقد

 المستقبمية ىدافياكأ  لشعبيةا الدبمكماسية انجازات عمى الضكء تسميط. 
 الفصل كعدـ العالـ دكؿ جميع في الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية عمى التركيز الفمسطيني اإلعبلـ عمى 

 .االخر يكمل منيما كل فأل الرسمي الدبمكماسي كالعمل الشعبي الدبمكماسي العمل بيف
 كالدكلية كالعربية المحمية عبلـاإل كسائل يةتغط يـيكتق لمتابعة الخارجية كزارة يتبع اعبلـ مركز نشاءإ  

 القكة كجوأ لمعرفة خاص بشكل الفمسطينية الشعبية كلمدبمكماسية عاـ بشكل الفمسطينية لمدبمكماسية
 .الضعف كمعالجة الفمسطينية الدبمكماسية تغطية في كالضعف

 في منو لبلستفادة لفمسطينيةا الشعبية الدبمكماسية كمخرجات فعاليات لكافة كارشفة تكثيق مركز نشاءإ:- 
 مف عمكما الفمسطيني الدبمكماسي كالعمل خصكصا الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية استفادة :األكؿ 

 .الصحيح الفمسطيني القرار اتخاذ في المتاحة المعمكمات
 لمنشر تصمح اعبلمية بمادة كتكجيييا المختمفة االعبلـ كسائل تزكيد :الثاني. 
 العممي البحث مجاؿ في الباحثيف تخص التي بالمعمكمات ثرية عممية مادة لمركزا يبقي :الثالث. 
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باللغة االنجليزية الدراسة ملخص  

The study aimed to identify the role of Palestinian public diplomacy as 

reflected in the local and international media, in addition to knowing the objectives of 

Palestinian public diplomacy towards the Palestinian issue and what diplomatic 

methods used by European and Arab countries to deal with Palestinian popular 

diplomacy and the bodies and organizations supporting Palestinian popular 

diplomacy. In his study on descriptive analytical method, and collect his information 

through the tool of the Journal of Content Analysis, where he analyzed a sample of 

the news content contained in three media news sites is the site of fils Al-Jazeera 

news channel and CNN site. It was selected for six months from July 2, 2016 to 

December 29, 2016, and was chosen by the industrial week. The days of the analytical 

sample were 23 days. The study reached a set of results : 

 the study found a range of results: 

 Means of local and international media adopted in media coverage of public 

diplomacy on the Palestinian news coverage in the transfer of information and 

events, the news came in first on the Palestine TV and the island then CNN 

This demonstrates that the Palestinian public diplomacy did not find sufficient 

media space that make them kiss of Solidarity with the Palestinian silver. 

 Official sources have emerged issued site Palestine Then came the Al-Jazeera 

news site CNN Then came this shows that the Palestinian public diplomacy 

needs to balance in the media sources that are covered by the Palestinian 

public diplomacy until the Palestinian public diplomacy to reach their 

objectives. 

 Issued reporter writing topics sources in the Palestinian public diplomacy was 

the most the island site, followed by site Palestine Then came the site CNN 

This demonstrates that the media must diversify its sources without focus On 

one side and neglecting the other aspects, because the piece gives credence to 

the popular Palestinian diplomatic action. 

 In reference frames public diplomacy Palestinian issue political framework 

where it came from the highest ratios of Al-Jazeera news, followed by site 

Palestine site CNN shows that we must to Andjal Palestinian public diplomacy 

work only political, humanitarian and economic sympathy but to activate the 

legal framework that demonstrates the extent of international law serve the 

Palestinian to our just cause  .  

 People in the Palestinian diplomatic delegations topped forms of solidarity 

where it came from the highest ratios of Al-Jazeera It was followed by site 

Palestine Then site CNN This makes us that despite the different forms of 

popular Palestinian diplomatic Is it because all work under Palestinian public 

diplomacy making it complementary to each other in serving the Palestinian 

cause and to Atagir in favor of a particular party under a certain time limit. 

 In the Palestinian public diplomacy goals noon Gain international sympathy 

for the Palestinian cause and was the highest in the island site, followed by 
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sitethen Palestine site CNN So we need to run to how to achieve these goals 

and how circulating in the media , it is important to most important visible. 

 The study showed the diversity in the pivotal Palestinian public diplomacy 

figures , whether on the local or regional level or the international level 

between official figures and non - official personalities such as , for example 

Martyr Ziad Abu Appointed Mustafa Barghouti , former Moncef Marzouki 

and mediaTunisian President Khadija bin coop British MP George Galloway 

and a lot of personalities. 

The I recommend researcher As follows 

 Shedding the light On Achievements Diplomacy People And 

objectives Future. 

 On media Palestinian the 

focus On Diplomacy   People Palestinian at all Countries the world And 

not the classroom between the work Diplomat People And work Diplomat the 

official Because All who are they Complete Other. 

 build up center information Continued Ministry Foreign To follow And 

evaluate coverage means media Local And Arab And 

international   Diplomacy Palestinian More Public And 

diplomacy People Palestinian More Special To find out Aspects Power And 

weaknesses at coverage Diplomacy Palestinian And address Weakness. 

 build up center documentation And archive For all Events And 

outputs Diplomacy   People Palestinian   To take advantage from him In: - 

 The first benefit Public diplomacy Palestinian Especially And 

work Diplomat Palestinian Generally From the 

information Available at Adoption the decision Palestinian the correct. 

 II: supply means media Different And 

directing Textured Media Suitable To post. 

 III: Remains Center Matter Scientific Wealthy Information Which Bel

onging to Researchers at field search Scientific. 

.
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 :مقدمة

 عف نجـ كالذؼ العشريف، القرف  في الدبمكماسية عمى طرأ الذؼ التطكر ىي الشعبية الدبمكماسية
 صكرة أخرػ  زاكية كمف أيضا   إنيا. المختمفة االتصاالت كسائل في كالتكنكلكجي العممي التقدـ
 أعطى قد إذا   بالشعب االتصاؿ إفّ  الشعبية، بالجماىير تتصل التي العمنية الدبمكماسية صكر مف

 صكرتيا في فالدبمكماسية. كتأييده لكسبو الدبمكماسية تسعى شعبيا   عاما   رأيا   الشعبية لمدبمكماسية
 المخاطبة مف تجعل التي الحديثة الكسائل طريق عف بو كتتصل الشعب، تخاطب لشعبيةا

 الدبمكماسية مف يجعل لـ العصر كأحكاؿ ظركؼ فرضتو الذؼ التحكؿ كىذا. ممكنا أمرا   كالمكاجية
نما أىدافيا، في شعبية  التي الدبمكماسية أف ذلؾ أيضا ، كسائميا في شعبية تككف  أف منيا جعل كا 
 إذ. قاطبة الشعب ألبناء أبكابيا فتحت قد ىدفا   آرائيـ كتأييد الشعب جماىير مخاطبة يال تضع
 الشعب عمكـ مف يأتكف  شعبييف بدبمكماسييف إال تنجح أف تستطيع ال الشعبية الدبمكماسيةإف 

 . خدمتو أجل مف يعممكف  بأحاسيسو كيحسكف  لغتو كيفيمكف 

 حميمال المستكػ  عمى سكاء  اإلعبلـ كسائل تمعبو الذؼ الكبير ك الميـ الدكر ظاىرا   يككف  كبذلؾ
 خاص بشكل الفمسطينية الشعبية كالدبمكماسية عاـ بشكل الدبمكماسي العمل في خصكصا كالدكلي
 العربي الربيع عميو طمقأ ما بعد سياسية تحكالت مف بو حدثت كما العربي المشيد في كالمتأمل

 كجاءت قائمة ظمةأن زاحةإ ك العربية الدكؿ اساتسي مف كثير في عبلـاإل كسائل ثرتأ كيف
 كثيرا   دفع نحك عمى كالمحمية العالمية األحداث مف كثير تغطية في دكرىا كتعاظـ ، جديدة بأخرػ 

: 2011 الشامي،) إيجابا   أك سمبا   البعض بعضيا مع كسياستيا عبلقتيا تقييـ إلى الشعكب مف
38.) 

 عممية في اإلعبلـ كسائل بو تطمع الذؼ الكبير رالدك  ذلؾ لنا يتضح سبق ما خبلؿ كمف
 .المختمفة الدبمكماسية بالعبلقات يتعمق فيما كخصكصا   الشعكب بيف ما التكاصل

 العدكاف أثناء كشعبية، رسمية كفكد شيد كالذؼ ،2012 عاـ أكاخر اإلسرائيمي العدكاف أف ككما
 الكقفة في األثر ليا كاف يكالت ،2008 عدكاف خبلؿ الحاؿ ىك كما انقضائو، بعد كليس

 حيث كالدكلي، العربي العاـ الرأؼ في المباشر كالتأثير القطاع أىالي مع كالتعاطف التضامنية
 (.4: 2015 العزيز،) غزة قطاع عمى اإلسرائيمي القصف أثناء كبير بشكل الكفكد تزايدت
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 الضفة في لعنصرؼ ا لفصلا جدار ضد سبكعيةاأل المسيرات في الدكلييف المتضامنيف فأ كما
 الشعبية لميبو النظر عند لذلؾ الشعبي الدبمكماسي لمعمل كاضح ا  مشيد بأنفسيـ يجسدكف  الغربية
 المختص اإلعبلمي الجانب في ا  كاضح ا  قصكر  ىناؾ أف نجد ،كالضفة  غزه في أىمنا تجاه الدكلية

 .كالدكلي المحمي المستكػ  عمي سكاء تغطيتيا في

 لمدبمكماسية الفمسطينية القضية حاجة آخر بمعنى أك الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية مكضكع إفّ 
 تراىف التي األساسية المكاضيع مف تعد الخارجية السياسة تنفيذ آليات أحد باعتبارىا الشعبية
 لمقضية المساعدة كتقديـ خدمة، في كالدكلي العربي العاـ كالرأؼ الدكلية المنظمات عمييا

 كتحقيق أرضو تحرير تجاه التقدـ إلى يؤىمو الذؼ صمكده كدعـ الفمسطيني، كالشعب الفمسطينية
 .العكدة كحق المصير تقرير

 كافي غير أصبح التقميدؼ الرسمي إطارىا في الخارجية السياسة تنفيذ التطكر ىذا مف كانطبلقا  
 بعض دكر فيـ كمحاكلة اإلطار، ىذا خارج التكسع مف البد بل الدكؿ؛ بيف العبلقة طبيعية لفيـ

 أطر لتقديـ المحاكالت بعض ظيرت كلذلؾ الخارجية، السياسة ىذه صناعة في األخرػ  األطراؼ
 في تجسدت كقد التطكر ىذا متغيرات كفق الخارجية السياسة تنفيذ لتفسير أكاديمية؛ عممية

 جيةالخار  السياسة صنع لعممية تفسيرا   يقدـ أفّ  منيا كل يحاكؿ عممية كدراسات بحثية مجمكعات
 (.9: 2009 منيرة،) آليات كفق

 :الدراسة االستطالعية

 الباحث قاـ لمدراسة المختمفة األبعاد عمى أكثر كالتعرؼ البحثية المشكمة تحديد في لممساىمة 
 تحقيق فييا الباحث حاكؿ المفترض، الدراسة عينة مف متاحة عينة كاختار استطبلعية، بدراسة

 :يمي ما الدراسة نتائج ـأى ككانت االختيار، في المكضكعية

 مكضكعات عالجت التي الصحفية األنماط مف% 26 نسبتو ما أف إلى الدراسة نتائج أشارت
 الركاية عمى االعتماد كأف، اإلخبارية كالتقارير األخبار عف عبارة كانت الشعبية الدبمكماسية
 .لؤلخبار األساسي المصدر يمثل كاف الفمسطينية
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 مف% 66.6 بيف ما تراكح إذ جدا   متبايف المساحة حيث مف الدراسة مكاقع اىتماـ أف كاتضح
 عمى كانت الباقية كالنسبة الجزيرة، قناة عمى% 18.9ك فمسطيف، بتمفزيكف  تركزت األخبار مجمل
 .CNN قناة

% 39.4 نسبتو فبما بينيا، كاضحا   تباينا   لكحع فقد المطركحة، المكضكعات عدد حيث كمف
 بيف ما الباقية النسبة كتنكعت أخبار، شكل عمى% 29 نسبتو كما تقارير، شكل عمى جاءت
 .كمقاالت صحفييف ككتابات كلقاءات قممية صكرة

 الخمفية عمى الشعبية التحركات جاءت فقد عاـ، بشكل الدراسة مكاقع اىتماـ بأكلكيات يتعمق فيما
 عمى التحركات ثـ كمف ،%71.5 بنسبة كالمساحة، التكرار حيث مف األكؿ بالمركز السياسية

 خمفية عمى الشعبية التحركات ثـ ،%7 بنسبة اإلنسانية النكاحي ثـ ،% 14.9 اقتصادية خمفية
 .كرياضية صحية مختمفة خمفيات عمى الباقية النسبة كجاءت ،%6 دينية

 في تتركز% 71.5 بنسبة مرتفعة بنسبة جاءت كالتي السياسي، البعد ذات القضايا أىـ كانت
 لمقاكمة الشعبية كالمجنة بمعيف، كمسيرة الميددة، لمقرػ  األسبكعي االعتصاـ: يةاآلت القضايا
 .األجانب كالمتضامنيف إسرائيل، مقاطعة كحركة الغربية، الضفة في كاالستيطاف الجدار

 األنباء ككاالت بيف ما تباينت فقد التغطية في عمييا االعتماد تـ التي اإلعبلمية المصادر أما
 متقاربة بنسبة الخاص كالمراسل الدراسة، مكاقع يخص فيما كذلؾ% 45 كبيرة ةبنسب العالمية

 .الباقية بالنسبة المختمفة كالدبمكماسيات الخارجية كتقارير ،42%

ذا  أىـ كأحد الصكرة كجكد في تنكع ىناؾ أف نجد استخدمت التي اإلبراز كسائل إلى انتقمنا كا 
 مف% 75 نسبتو كما كاألخبار التقارير مف لكثير مصاحبة كجاءت بنسبة اإلبراز عكامل

 .صكر عمى اشتممت المكاضيع

 تمفزيكف  ركز حيف ففي المختمفة الفضائيات دراسة لمكاقع التغطية في الجغرافية المنطقة اختمفت
 اقل بشكل عمييا ركزت الجزيرة أف نجد ،%73 جدا كبيرة كبنسبة الداخمية القضايا عمى فمسطيف

 القضايا احتمت ذلؾ مف العكس كعمى ،%22 بنسبة CNN في جاءت حيف في ،48%
 الدكلية كالمساعدات الشعبية، المساعدات كقكافل الحرية أسطكؿ كقضية األكبر االىتماـ الخارجية
 .الفمسطينية لمقضية مساندة دكلية كماراثكنات القطاعات، لبعض
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 طابع تحمل فمسطيف تمفزيكف  كقعم في كانت الثبلث المكاقع في إيجابيا   كاف لمتغطية العاـ االتجاه
 طرحت التي القضايا أىـ أف كخصكصا   الشعبية لمدبمكماسية كالتشجيع الكامل كالتأييد العطف
 كمقاطعة كمناىضة سممية مقاكمة مف الفمسطينية الرسمية المكاقف ما حد إلى منسجمة كانت

 .االحتبلؿ لمكاقف

 :البحث مشكمة

 المكاقف كتباينت الفمسطينية، الشعبية الدبمكماسية تجاه ليةكالدك  المحمية األفعاؿ ردكد تنكعت
 لمدبمكماسية المتحدثيف أعداد تزايد كمع كمكاقفيـ، شخاصاأل ىذه اتجاىات حسب الدبمكماسية

 مف جانب عمى الفمسطينية الشعبية لمدبمكماسية اإلعبلمية التغطية حازت الفمسطينية، الشعبية
 . الفمسطينية لمقضية الفمسطينية الشعبية  الدبمكماسية أىمية كلىاأل: زاكيتيف مف كذلؾ األىمية،

 الشعبية الدبمكماسية قضايا لمجميكر مصادرىا اختبلؼ عمي عبلـاإل كسائل تقدـ كيف كاألخرػ 
 .الفمسطينية القضية تجاه الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية كأ الفمسطينية

 عف كتجيب كاإلعبلـ، الشعبية الدبمكماسية بيف بلقةالع إشكالية في لتبحث الدراسة ىذه جاءت لذا
 : الرئيس التساؤؿ

 الشعبية الدبموماسية عن والدولية المحمية اإلعالم وسائل في اإلعالمية التغطية طبيعة ما
 الفمسطينية؟

 :التالية الفرعية األسئمة الرئيس التساؤل عن وينبثق

 الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية كعبمكض كالدكلية المحمية اإلعبلـ كسائل اىتمت كيف .1
 ؟ما طبيعة المعالجةك 

 الفمسطينية الشعبية لمدبمكماسية المختمفة الصحفية كالفنكف  المكضكعات كتابة مصادر ما .2
 كالدكلية؟ المحمية اإلعبلـ كسائل تعكسيا كما

 كسائل تعكسيا كما الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية عرض في المستخدمة المغة ما .3
 كالدكلية؟ المحمية بلـاإلع
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 كسائل تعكسيا كما الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية تغطية في المرجعي اإلطار ما .4
 كالدكلية؟ المحمية اإلعبلـ

 اإلعبلـ كسائل تعكسيا كما الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية مف المتكقعة األىداؼ ما .5
 كالدكلية؟ المحمية

 لقضايا المكاقع معالجة في كاىتماما   ظيكرا   األكثر كالشخصيات المكضكعات ما .6
 الفمسطينية؟ الشعبية الدبمكماسية

 :الدراسة أىداف

 :اآلتية النقاط في الدراسة أىداؼ إجماؿ كيمكف

 ككيفية  الفمسطينية الشعبية لمدبمكماسية اإلعبلمية كسائل اىتماـ ماىية إلى التعرؼ .1
 .المكضكع معالجة

 الشعبية الدبمكماسية كفنكف  مكضكعات ابةكت بيا يتـ التي المصادر إلى التعرؼ .2
 .الفمسطينية

 .الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية بيا  تقدـ التي المغة معرفة .3
 .الفمسطينية الشعبية لمدبمكماسية اإلعبلـ كسائل تغطية في المرجعي اإلطار بياف .4
 .الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية مف المتكقعة األىداؼ تكضيح .5
 .الفمسطينية بالدبمكماسية كاىتماما   ظيكرا   األكثر كالشخصيات كضكعاتالم إلى التعرؼ .6

 :الدراسة أىمية

 المحمية االعبلـ كسائل تعكسيا كما الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية في الحالية الدراسة تبحث
 : كالدكلية

 :اآلتية الجكانب في تظير الدراسة أىمية

 (:العممية) النظرية األىمية -أ

 إحدػ الدراسة تتناكؿ حيث اإلعبلـ كسائل في كأىميتو الفمسطينية الشعبية دبمكماسيةال مكضكع
 دكاتأ مف داةأ ككنيا الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية كىي الأ العامة الدبمكماسية مكضكعات
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 لشعبيةا بالدبمكماسية تتعمق التي العبلقة كخاصة، الدبمكماسية مجاؿ في لمدكلة الخارجية السياسة
 . عبلـاإل كسائلك 

 الدبمكماسية قضية تناكلت التي اإلعبلمية الدراسات في ندرة يمثل مجاال   الدراسة ىذه تطرؽ 
 تعد حيث تطرحو الذؼ المكضكع أىمية كمف عاـ، بشكل اإلعبلـ كسائل في الفمسطينية الشعبية

 الخاصة غزة قطاع في الباحث اطبلع حسب عمى القميمة العممية الدراسات مف الدراسة ىذه
 .الفمسطينية الشعبية بالدبمكماسية

 عبلـاإل كسائل مف لكل كالسمبية اإليجابية المظاىر طبيعة عف المعمكمات بعض تكفير
 . الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية تجاه  المحكرية كالشخصيات

 (:العممية) التطبيقية األىمية -ب

 تكاجو التي الصعكبات عمى التعرؼ في الفمسطيني القرار صانع الدراسة ىذه نتائج تساعد
، الفمسطينية القضية حكؿ عبلـاإل لكسائل معينة مكاقف بببس الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية

 .الشعبي الدبمكماسي العمل لمساعدة فعميا التي كالمكاقف اإلجراءات كما

 الدراسات، هىذ لمثل يفتقر الذؼ الفمسطيني لممجتمع خاصة المجاؿ ىذا في العممية اإلضافة
 كالمنظمات كالمدارس الجامعات في العممية كالمكتبات الفمسطينية اإلعبلـ كسائل في كخاصة
 .الحككمية كغير الحككمية

 .كاإلعبلـ الشعبي الدبمكماسي العمل بيف كالتبلحـ التداخل مضامينيا مف كثير في الدراسة تناقش
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 :الدراسة متغيرات

 .الشعبية ةالدبمكماسي: الثابت المتغير

 .كالدكلية المحمية اإلعبلـ كسائل: المستقبل المتغير

 :الدراسة حدود

 .كالدكلية المحمية اإلعبلـ كسائل تعكسيا كما الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية: المكضكعي الحد

 دكلية كقناة C.N.N قناة إقميمية، كقناة الجزيرة قناة محمية، كقناة فمسطيف تمفزيكف : المكاني الحد
 .األمريكية السياسات تتبع

 .2016-2015 عاـ خبلؿ الدراسة مناقشة سيتـ: الزماني الحد

 :الدراسة مصطمحات

 بتنظيـ تيتـ التي الدكلية كاالتفاقيات كالمبادغ كاألعراؼ القكاعد مجمكعة ىي: الدبموماسية
 القانكف  أحكاـ بيقتط في إتباعيا الكاجب كاألصكؿ الدكلية كالمنظمات الدكؿ بيف القائمة العبلقات
 كالمؤتمرات االجتماعات في المفاكضات إجراء كفف المتباينة، الدكؿ مصالح بيف كالتكفيق الدكلي،
 (.79: 1996 العادة، فكؽ ) كاالتفاقيات المعاىدات كعقد الدكلية

 الشعبية الجماىير مخاطبة إلى تتجو التي الدبمكماسية النشاطات تمؾ ىي: الشعبية الدبموماسية
 كالعممي التكنكلكجي التقدـ ساعدت كقد الشعكب، بيف مباشرة عبلقات إليجاد الشعبية كسائلبال

 (.115: 2000 السامرائي،) ظيكرىا عمى

 إلى التكجو تعني كالتي الرسمية، غير الدبمكماسية مظاىر مف مظير بأنيا أيضا   كتعرؼ 
 بيدؼ المعنية، الدكلة اساتلسي المساندة لتعبئة شعبية أك مدنية سكاء حككمية، غير قطاعات

 األنشطة عف بعيدا   الشعكب مخاطبة إلى مباشرة تتجو دبمكماسية كىي العالمي، األمف دعـ
 أىداؼ كتحقيق لخدمة الرسمية لمدبمكماسية اآلخر بالكجو تعرؼ بذلؾ فيي الرسمية، الحككمية
 (.111: 2009 منيرة،) رسمية غير بصكرة الخارجية السياسة
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 :كترونية اإلخباريةالمواقع اإلل

إعبلمي  ىي مكاقع إخبارية إلكتركنية عمى اإلنترنت، تطرح نفسػيا عمػى السػاحة كمشػركع 
مكقع  كتضـ ىيئة تحرير كشبكة مراسميف، كلدييا سياسة كاستراتيجية كاضحة، كمنيا متكامل،

ا لطبيعة الجمي ،cnnكمكقع مكقع الجزيرة نت،  تمفزيكف فمسطيف كحجـ  كركتعد المغة محدد 
 (25: 1990.)المسرحي،انتشارىا

 بذلؾ، متخصصة كسائل طريق عف الجميكر إلى المعمكمات إيصاؿ" باإلعبلـ يقصد: اإلعالم
 كتعريفيـ الناس تكعية بيدؼ كذلؾ ،تيميـ كمعمكمات أخبار مف بيـ يتصل ما كل فينقل

 (.13: 1990 معاؿ، أبك" )حياتيـ بأمكر كخدمتيـ

 كالمعمكمات الصحيحة باألخبار الناس تزكيد بأنو اإلعبلـ( 75: 1990 حمزة،) كيعرؼ 
 مشكمة أك الكقائع مف كاقعة في صائب رأؼ تككيف عمى تساعدىـ التي الثابتة كالحقائق السميمة

 ".كميكليـ كاتجاىاتيـ الجماىير عممية في مكضكعيا   تعبيرا   الرأؼ ىذا يعبر بحيث المشكبلت مف

 عالم المحمية والدوليةألسائل االتعريف االجرائي لو 

كالدكلية خارج الدكلة  ،عبلـ المحمية لمدكلة مثل تمفزيكف فمسطيف المنكؼ دراستوىي كسائل األ
 . cnnسكاء عمي المستكػ االقميمي مثل الجزيرة أك الدكلي مثل 

 :الشعبية لمدبموماسية جرائياإل التعريف

 تمرر نماإ  الرسمي الطابع تأخذ ال التي اسيةالدبمكم تمؾ نيابأ الشعبية الدبمكماسية الباحث يعرؼ
 المستقبمة الجية كأ المرسمة بالجية سكاء خاصة ا  ىدافأ  كتحقق بيا خاصة كسائل خبلؿ مف

 .الدبمكماسي لمعمل
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 :الدراسة ىيكل

 .لمدراسة العاـ االطار األكؿ الفصل

 . الدبمكماسية: الثاني الفصل

 .العامة الشعبية لدبمكماسيةكا العامة الدبمكماسية: األكؿ المبحث

 .الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية تاريخ: الثاني المبحث

 .االعبلـ كسائل الداعمة المنظمات: الثالث الفصل

 .الشعبية لمدبمكماسية الداعمة المنظمات: األكؿ المبحث

 . االعبلـ كسائل: الثاني المبحث

 .لمدراسة المضمكف  تحميل: الرابع الفصل

 .كالتكصيات النتائج: مسالخا الفصل
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 الثاني الفصل

 العامة الشعبية والدبموماسية العامة الدبموماسية

 

 والتطور  النشأة الشعبية الدبموماسية: األول المبحث

 تاريخيا الفمسطينية الشعبية الدبموماسية تطور: الثاني المبحث

 األول المبحث

  والتطور  النشأة الشعبية الدبموماسية

 ةمقدم

 العامة الدبمكماسية مفيكـ 
 العامة الشعبية الدبمكماسية 
 الشعبية الدبمكماسية تعريف 
 الشعبية الدبمكماسية عناصر 
 الشعبية الدبمكماسية عمييا تعتمد التي دكاتاأل   
 أىداؼ الدبمكماسية الشعبية 
 الشعبية الدبمكماسية عمييا تقكـ التي سساأل                                            
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 العامة الشعبية والدبموماسية العامة الدبموماسية: الثاني الفصل

 ة:مقدم

  العامة الدبمكماسية عف سيتحدث كؿاأل المبحث :مبحثيف عف الفصل ىذا في الباحث سيتحدث
 الشعبية الدبمكماسية عف كسيتحدث الثاني المبحث الي ننتقل ثـ العامة الشعبية كالدبمكماسية

 إلعطاء كالدكلي الفمسطيني رارالق صانع عمي التأثير في كبيرة ىميةأ  مف ليما لما يةالفمسطين
 العامة الدبمكماسية عف تتحدث السابقة الدراسات فأ كجدنا حيث حقكقو الفمسطيني الشعب

 ىذا فأل يضاأ عبلـباإل كعبلقتيا الشعبية الدبمكماسية عف التحدث قررت عبلـباإل كعبلقتيا
 القضية مع يفيالدكل المتضامنيف عمي اإلسرائيمية عتداءاتاال كثرة في كبير ؼصد لو المكضكع
 :مبحثيف ليإ الفصل ىذا كينقسـ  ،تـ ليذا الفمسطينية

 والتطور النشأة الشعبية الدبموماسية: ولاأل  المبحث

 :العامة الدبموماسية

 ككنيا كتعريفيا ،طكرىاكت ،تياكنشأ أىدافيا، العامة الدبمكماسية عف كؿاأل المبحث في سنتحدث
 كىك الدبمكماسية نكاعأ مف ميـ نكع عمي نتعرؼ ثـ ،لمدكلة الخارجية السياسة دكاتأ مف داةأ

 .عاـ بشكل الشعبية الدبمكماسية

 :العامة الدبموماسية مفيوم  .1

 تطكػ  التي الرسمية الشيادة أك الكثيقة كمعناىا"  دبمكما " اليكنانية مف مشتقة لفظو الدبمكماسية
 حامميا كتخكؿ الببلد في العميا السمطة بيده الذؼ الشخص عف تصدر كانت كالتي نفسيا، عمى

 التي التصاريح عمى أطمقت كما بيا، المكفد كالميمة المبعكث صفة كتتضمف خاصة، امتيازات
 .األفراد لبعض القاضي يمنحيا كاف

 المفاىيـ مجمكعة ىي الدكلي انكف الق مفيكـ مع يتماشى كالذؼ الحديث، العاـ بمعناىا الدبمكماسية
 الدكؿ بيف العبلقات تنظـ التي الدكلية كاألعراؼ كالمؤسسات كالمراسـ كاإلجراءات كالقكاعد

( كاالقتصادية األمنية) العميا المصالح خدمة بيدؼ الدبمكماسييف، كالممثميف الدكلية كالمنظمات
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جراء كالتبادؿ التصاؿا بكاسطة الدكؿ مصالح بيف كلمتكثيق العامة، كالسياسات  المفاكضات كا 
 (.73: 1996 ،سمكحي)الدكلية كالمعاىدات االتفاقات كعقد السياسية

 الدكؿ عمى لمتأثير الخارجية السياسة أىداؼ تحقيق أدكات مف رئيسية أداة الدبمكماسية كتعتبر
 كأخبلقي إقناعي ىك ما منيا شتى بكسائل تأييدىا ككسب استمالتيا بيدؼ الخارجية كالجماعات

 لمحككمات المعمكمات تكصيل إلى كباإلضافة. أخبلقي كغير( مبطف) ترىيبي ىك ما كمنيا
 المختمفة المجاالت في كتطكرىا الدكؿ بيف العبلقات بتعزيز الدبمكماسية تعنى معيا كالتفاكض
 كاألحداث، المناسبات في الحككمات كتمثيل الخارج في رعاياىا كأشخاص مصالح عف كبالدفاع

 الحككمات مكاقف كتقييـ الخارجية، كالجماعات الدكؿ أحكاؿ عف المعمكمات جمع إلى ضافةإ
 مستقبمية مكاقف أك سياسات إزاء محتممة فعل ردكد أك راىنة قضايا إزاء كالجماعات

 (.70: 1996،سمكحي)

 :ذاتيا الدبموماسية بتطور الدبموماسية تعريف تطور وقد

 السبلـ كتأكيد الحرب إثارة عمى القدرة إنيا: "بقكليـ سنة أالؼ ثةثبل منذ الدبمكماسية الينكد عرؼ
 .الدكؿ بيف

 أرخكىا إذا انقطعت، ما شعره الناس كبيف بيني أف لك: "سفياف أبي بف معاكية تعريف .1
ف شددتيا  ".أرخيتيا شدكىا كا 

 الشؤكف  أك الخارجية العبلقات عمـ ىي الدبمكماسية: "مارتينس دؼ شارؿ تعريف .2
 ".المفاكضات كفف معنى ىي أخص كبمعنى لمدكؿ، ةالخارجي

 الناتجة الدكؿ مختمف بيف القائمة العبلقات عمـ ىي الدبمكماسية: "كالفك شارؿ تعريف .3
 المعاىدات كنصكص العاـ الدكلي القانكف  مبادغ كعف المتبادلة، المصالح عف

 ".كاالتفاقيات
 ".المفاكضةك  الدكؿ تمثيل كفف عمـ ىي الدبمكماسية: "ريفيو تعريف .4
 تسيير أجل مف البلزميف كالفف المعرفة مجمكعة ىي الدبمكماسية: "انتكلكليتز تعريف .5

 ".صائب بشكل لمدكؿ الخارجية العبلقات
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 طريق عف الدكلية العبلقات تكجيو ىي الدبمكماسية: "نيكمسكف  ىاركلد تعريف .6
 الرجل كعمل ت،العبلقا ىذه كالمبعكثكف  السفراء يدير بو الذؼ كاألسمكب المفاكضات،
 .فنو أك الدبمكماسي

 القانكف  مبادغ تطبيق فف ىي الدبمكماسية: "كأكسييا إيرثى دؼ تعريف .7
 .الدبمكماسي .8
 الدكلي القانكف  أشخاص أحد يتبعيا التي الكسيمة ىي الدبمكماسية: "كاييو فيميب تعريف .9

 .المفاكضات خبلؿ مف كخاصة السممية بالكسائل الخارجية الشؤكف  لتسيير
 تنفيذ في الدكلة تستخدميا سياسية عممية الدبمكماسية إف: "البكرؼ  عدناف. د يفتعر  .10

دارة يف،اآلخر  الدكلييف كاألشخاص الدكؿ مع تعامميا في الخارجية سياستيا  عبلقاتيا كا 
 ".الدكلي النظاـ ضمف بعض مع بعضيا الرسمية

 ىي دبمكماسيةال(: "الحديثة الدبمكماسية) كتابو في العادة فكؽ  سمكحي. د تعريف .11
 بيف القائمة العبلقات بتنظيـ تيتـ التي الدكلية كالمبادغ كاألعراؼ القكاعد مف مجمكعة
 الدكلي، القانكف  أحكاـ تطبيق في إتباعيا الكاجب كاألصكؿ الدكلية، كالمنظمات الدكؿ

 كالمؤتمرات كاالجتماعات المفاكضات إجراء كفف المتباينة، الدكؿ مصالح بيف كالتكفيق
 .كالمعاىدات االتفاقيات كعقد كلية،الد

 األشخاص بيف العبلقات إدارة كفف عمـ ىي الدبمكماسية: "الشامي حسيف عمي.د تعريف .12
 الدبمكماسيكف، يمارسيا التي الكظيفة أك الدبمكماسييف، الممثميف مينة كىي الدكلييف،
: 2009 امي،الش)".كالشعكب كاألمـ لمدكؿ الخارجية العبلقات ىك الكظيفة ىذه كميداف

89.) 
 

 التاريخ عبر العامة الدبموماسية تطور: 

 تشكل مع كازدىر كتطكر تشكل قد عريق تاريخ فيك الدبمكماسية؛ الحياة في التاريخ كألىمية
 المختمفة، العصكر عبر الدبمكماسية لتطكر التاريخي التسمسل بتتبع فسنقكـ كتطكرىا، المجتمعات

 العديد التاريخ عبر حدث فمقد كتطكرت، البشرية نشأت منذ خالتاري عبر الدبمكماسية كجدت فقد
 مف المعارؾ في المشاركة األطراؼ بيف يككف  حيث قبيمتيف، بيف أك الجماعات بيف المعارؾ مف

 المفاكضكف  الرسل حظي كقد جرحاىـ، كمعالجة قتبلىـ لدفف يستخدمكنيا ىدنة إلى يتطمع
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 تمتعو نتيجة بحصانة يتمتع أؼ القدسية؛ صفة يامقدمت في تأتي مميزة كبيرة بصفات بتمتعيـ
 كاالمتيازات الحماية تكفر ألنيا الدكؿ؛ بيف متبادال كقانكنا عرفا الحصانة أصبحت كىكذا بالقدسية

 (.177:2000 فياض،) لدييا المعتمديف الدكؿ قبل مف لمدبمكماسييف

 تحقيق بغية نشأت اسيةالدبمكم أف إلى( الفرنسية) االجتماعية العمكـ مكسكعة أشارت كقد
 حالة إلى تطكرت كقد القديمة، العصكر في المتجاكرة السياسية المجمكعات بيف كالتفاىـ االتصاؿ

 . الحقا   المجمكعات تمؾ بيف كدية عبلقات إقامة

 كدخكليا الخاصة العبلقات في بتخطيطيا العالـ في العمكـ أقدـ ىي الدبمكماسية أف يكضح كىذا
 (.99:1974 سمكحي،) الشعكب مسمؾ في

 القديمة العصور في الدبموماسية: 

 جممة مف كاف كالصيف القديمة كاليند كالنيل الرافديف كادؼ كحضارة القديمة الحضارات ظيكر مع
 السفراء تبادؿ طريق عف الخارجية عبلقاتيا بتنظيـ اىتماميا الحضارات ىذه بو عنيت ما

 باحتراـ الحافمة القديمة كالصيف كاليند كمصر لباب مف كل مخطكطات ذلؾ يؤكد كما كالمبعكثيف
 ىذه أكجدت التي الشعكب ىذه لتاريخ فالمتتبع ألعماليـ، كتقديسيا األخرػ  البمداف مف المبعكثيف
 إننا غير المألكفة األمكر مف كانت كاألحبلؼ المعاىدات عقد أف يجد العريقة الحضارات
 القديمة الحضارات في كالدبمكماسية السممية كالكسائل اإلنساف حقكؽ  أساس أف نرػ  كمسمميف

 في مكجكدة الدبمكماسية أف لنا كتبيف هللا عبادة إلي يدعكنيـ كالمرسميف األنبياء لظيكر كاف
 في البارز الدكر ليـ كاف كالمرسميف األنبياء كأف الحاضر، كليدة ليست كأنيا القديمة العصكر
 .نشأتيا

 مركز في العربية الببلد كقكع ىي األخرػ  الشعكب مع بيةالعر  العبلقات ظيكر أسباب أىـ كلعل
 الدبمكماسية العبلقات ظيرت مما القديـ اليند طريق مثل الرئيسية الطريق عمى ميـ استراتيجي
 (.5:1987 فاضل،) الفترة تمؾ خبلؿ كنشطت
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 اإلسالمي العصر في الدبموماسية: 

 تعاليـ لنشر فاعمة كسيمة أصبحت لراشدةا كالخبلفة اإلسبلمي العصر بدايات في الدبمكماسية
 نشر عمى مقتصرة تكف لـ المعاىدات ىذه كاف المعاىدات كعقد االجتماعات لتنظيـ كأداة اإلسبلـ
نما عنو كالدفاع لو كالتمكيف اإلسبلـ  المعرفة كلتبادؿ لؤلسرػ  كفداء اليدنة ألغراض تعقد كانت كا 
 (.13:1987 فاضل،) المشتركة المصالح كتحقيق

 الدعكة طبيعة بسبب متميزة أىمية اإلسبلمي العيد ظل في الدبمكماسية لمعبلقات أصبحت لذلؾ
 مبادغ مف انطبلقا   المسمميف عند خاصة مكانة الدبمكماسي المبعكث احتل بحيث اإلسبلمية،

 احتراـ نظرة رسميا إلى فنظرت كاإلقناع المفاكضات بأسمكب الجديدة الدعكة نشر في الشريعة
 (.17المرجع السابق:)األمة كرامة عمى اعتداء عمييـ االعتداء تكاعتبر 

  اإلغريق عند الدبموماسية: 

 المدينة نظاـ أف كالحقيقة اليكناف، في المدنية الدكلة نشكء مع إال المنظمة الدبمكماسية تنشأ لـ
 لتبادؿ لمتجاكرةا المدف مف الكثير النظاـ ىذا أكجد فمقد سبقتيـ التي األقكاـ تمارسو لـ جديدا   كاف

 (.18: 1960 زكي،) المشتركة المصالح

 ممؾ لكل ككاف ألخرػ، مدينة مف الفترة تمؾ في االتصاؿ كسيمة فع عبارة ىي الرسل ككانت
 ر،اآلخ الطرؼ إلى سيده رغبة إلعبلف كرسكؿ المنادؼ ىذا يستخدـ كاف ما فكثير خاص منادؼ

 ىذه إلييا لجأت الدبمكماسي لممثل صكرة أكؿ نتفكا أمكر، مف إليو بو يعيد فيما معو كالتفاكض
 (.76-75: 1975 ىيف، أبك) المدف

  الرومان عيد في الدبموماسية: 

 ممارستيـ في معيكدا   ذلؾ يكف كلـ الشعكب مع عبلقاتيـ في المفاكضاف أسمكب الركماف يتبع لـ
 العسكرية كاألساليب كاإلخضاع بالقكة الخارجية سياستيـ اتسمت حيث الجكار، دكؿ مع لمعبلقات
 (.76: 1975 ىيف، أبك) الدبمكماسية الممارسة لتقدـ مجاؿ ىنالؾ يكف فمـ البحتة،
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 مارس حيث القسطنطينية، في البيزنطية الدكلة في ظيرت الركمانية اإلمبراطكريف انقساـ كبعد
 العبلقات ؿلتداك  بالحككمات خاصة إدارات فأنشئت الصحيح، بمعناىا الدبمكماسية بيزنطية أباطرة

 (.31-30: 1985 بركات،) الخارجية

  الحديث العصر في الدبموماسية 

 الحكـ بنظاـ مباشر بشكل تتأثر عشر الخامس القرف  في الحديثة العصكر في الدبمكماسية أخذت
 تتمثل كالتي السائدة؛ ىي المطمق الحكـ نظرية كانت عشر السادس القرف  كفي كتغيراتو، لمدكؿ
 كعدـ السرية الصفة عمى األكلى العالمية الحرب في الدبمكماسية اعتمدت كقد الدكلة برئيس

 الثانية؛ العالمية الحرب مرحمة في أما الدكلي، العمل قكاعد كتقنيف الدكلي، العاـ بالرأؼ االىتماـ
 التي المبادغ عمى الدعكة ىذه قامت كقد الدبمكماسي، التعامل في جديدة أسس اعتمدت فقد

 (.106-105: 2009 الشامي،) السبلـ كثيقة بيا جاءت

 قرارا   العامة الجمعية أصدرت ـ،1945 عاـ المتحدة األمـ كقياـ العالمية الحرب انتياء كبعد
 كاالمتيازات كالحصانات الدبمكماسية العبلقات تقنيف عمى لمعمل الدكلي القانكف  لجنة فيو دعت

 (.61: 1997 خمف،) بيا الخاصة

 اتفاقية تبعتيا ثـ الدبمكماسية، العبلقات لتنظيـ ـ1961 لعاـ فينا قيةاتفا جاءت ذلؾ أثر كعمى
 كمف ـ1969 عاـ الخاصة البعثات اتفاقية تمتيا ثـ القنصمية، العبلقات لتنظيـ ـ1963 لعاـ فينا
 اتفاقية خاصة االتفاقيات ىذه كعقد كبإبراـ ـ،1975 لعاـ الدكلية لممنظمات الرابعة قينا اتفاقية ثـ
 تحكـ التي القكاعد كافة يضـ دكلي قانكف  ىنالؾ أصبح ـ،1961 الدبمكماسية عبلقاتلم فينا

 (.498: 2001 الجاسكر،) الدبمكماسية العبلقات

 العامة الشعبية الدبموماسية  .2

 ميـ كنكع الشعبية الدبمكماسية عمي التعرؼ مف البد عاـ بشكل الدبمكماسية عمي تعرفنا فأ كبعد
 لمتطكر نظرا الحاضر كقتنا في كخصكصا عظمى ىميةأ  مف ليا لما لعامةا الدبمكماسية نكاعأ مف

 الدكلية المنظمات أك الدكؿ قبل مف يمارس ال الدبمكماسية مف النكع ىذا. الكبير التكنكلكجي
نما الرسمية،  إلى أعماليا تمارس كلكنيا بالدكلة، ليا عبلقة ال حككمية غير منظمات قبل مف كا 
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 ألف ،الحاضر الكقت في الدبمكماسية العبلقات مف كبيرا   جزءا   تشكل حتكأصب ،الدكؿ ىذه جانب
 خاصة اتفاقيات بمكجب المنظمات ىذه كتنشأ ،متزايدة بكتيرة يكـ بعد يكما   يتزايد نسقيا اتساع
صدار الدكلية المؤتمرات بعقد المنظمات ىذه كتقكـ. دكؿ مجمكعة يمثمكف  أفراد بيف تعقد  كا 

 الدكؿ تعقدىا التي الرسمية الدكلية المؤتمرات في الحككمية غير منظماتال كتشارؾ ،البيانات
 (.97: 2006 الفتبلكؼ،) عمميا طبيعة بحسب

 الشعبية الدبموماسية تعريف .3

 الشعبية الجماىير مخاطبة إلى تتجو التي الدبمكماسية النشاطات تمؾ ىي: الشعبية الدبمكماسية
 كالعممي التكنكلكجي التقدـ ساعدت كقد الشعكب، بيف ةمباشر  عبلقات إليجاد ؛الشعبية بالكسائل

 (.115: 2002 السامرائي،) ظيكرىا عمى

. مباشره السياسية كالتنظيمات الشعكب بيف كالتعامل االتصاؿ عمى القائـ الدبمكماسي العمل ىي
 (.129: 2011 الشامي،)

 فييا، لمدكؿ عبلقة ال الحككمية غير المنظمات قبل مف تمارس التي ىي الشعبية الدبمكماسية
 فمسطيف معيد) العالـ في عمميا ككبر الحككمية غير المنظمات الزدياد الدبمكماسية ىذه كازدادت
 (.18: 2013 االستراتيجية، لمدراسات

 الخبراء فئات بو تقكـ ما الدبمكماسية في الشعبي الشكل بيذا يرتبط مفيكـ الشعبية الدبمكماسية إفّ 
 يتحقق لـ آخر مجتمع يحتاجيا مجاالت في ناضجة مستكيات بمغت دكلة ـتكفدى الذيف كالفنييف

 الفنية، الكادرات كتدريب الطرؽ  كتشييد الخزانات كبناء كالتربة الرؼ  كخبراء التقدـ، ىذا مثل لو
 (.12: 1997 شمبي،) التقميدية الدبمكماسية تصنعو الذؼ التأثير تأثيره في فاؽ ربما

 الحككمات تمارسيا التي االتصالية العمميات أنيا إلى الشعبية الدبمكماسية تعريف كيشير
 كمؤسساتيا كسياساتيا ألفكارىا كتقبل تفاىـ إليجاد محاكلة في األخرػ  الدكؿ بجماىير لبلتصاؿ
 (.69: 2005 الجماؿ،) الكظيفية كأىدافيا كثقافتيا،

ذه التعريفات  ابتعدت تماما ف تطرقنا لمتعريفات الخاصة بالدبمكماسية الشعبية تبيف جميع ىبعد أ
 عف الجانب الرسمي لمدبمكماسية الرسمية حيث اىتمت بالكسائل الشعبية.
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 :الشعبية الدبموماسية عناصر  .4

 ذىنية صكرة خمق بيدؼ رسائل بإرساؿ تقـك شعبية ىيئة أك مؤسسة أك األشخاص مف مجمكعة
 .اآلخريف لدػ عنيا

 .منتقي كمحتكػ  كتبريرات دكعك  مف فييا بما ذاتيا االتصالية الرسالة

 كمكاقع كالراديك التمفزيكف : مثل الكتركنية، أساليب أعبر سكاء الرسائل ىذه إرساؿ كسائل
 مثل المباشرة الشخصية االتصاالت خبلؿ مف أك ، كصفحات التكاصل اإلجتماعياالنترنت
رساؿ الطبلبي التبادؿ  .كغيرىا كالصحفية اإلعبلمية الكفكد كا 

 كدكؿ إلييا الرسائل إرساؿ يتـ التي الجيات أؼ الرسالة ليذه المستقبمة اؼاألطر  أك الطرؼ
 .معينة

 كمحددة كاضحة الرسالة ىذه تككف  بحيث المعنية الدكلة طرؼ مف إرساليا يتـ التي الرسالة
 (.42: 2007 الفتاح، كعبد مصطفى) األىداؼ

 :الشعبية الدبموماسية عمييا تعتمد التي االدوات .5

 محركات أىـ تعتبرىا التي األدكات مف مجمكعة .الشعبية الدبمكماسية تعتمد لتيا األدكات مف
 قضية تجاه أىدافيا لتحقيق ؛كالفعاليات األنشطة تطكيع في تكظيفيا إلى كتسعى الشعبي العمل
 الخبراء ككذلؾ المختمفة، اإلعبلـ كسائل خبلؿ مف العاـ الرأؼ عف عبارة الكسائل كىذه معينة

 :كالتالي كىي المدني، المجتمع كمنظمات كالركابط االتحاداتك  كالمتخصصيف

 كاالجتماعييف االقتصادييف مف المتخصصة كككاالتيا المتحدة كاألمـ الدكلية المنظمات خبراء
 كينقمكف  المختمفة، القضايا في ألعماليـ أدائيـ أثناء يتحدثكف  الخبراء فيؤالء كغيرىـ، كالفنييف
 ضخـ تأثير ليـ كيككف  كالدكلية المحمية القضايا مختمف حكؿ ليـدك  نظر كجية بآخر أك بشكل
 (.101: 1993 زىرة،) السفراء بعض تأثير يفكؽ  قد العاـ الرأؼ عمى
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 يضا  الدبمكماسية الشعبية مف كجو رأؼ الباحث ال يجب أف تككف شعبية بأىدافيا بل أف تككف أ
دكات شعبية بعيدة عف كأفكار لى ألعمل الدبمكماسي الشعبي يحتاج إف األ ،شعبية بأدكاتيا

 الرسمية.

 :الشعبية الدبموماسية أىداف .6

 إليو تسعى الذؼ الرئيسي اليدؼف مكماسية الشعبية حيث يرؼ الباحث أىداؼ لمدبىناؾ عدة أ 
 أطراؼ ىي الشعكب ىذه العالـ، في الشعكب بيف مباشرة عبلقات قياـ ىك الشعبية الدبمكماسية
 أىداؼ تختمف فأ البدييي كمف الحقيقية، المصمحة كذات لدكليةكا الدبمكماسية العبلقات

 تيدؼ الشعبية، فالدبمكماسية الرسمية، الدبمكماسية عف الرسمي غير بإطارىا الشعبية الدبمكماسية
 . كتطمعاتو الشعب عف تعبر كأجيزة شعبية بكسائل الشعكب بيف مباشرة عبلقات قياـ إلى

 مجمكعة تحقيق تستطيع الشعبية الدبمكماسية فأ عتبرا  ليكنارد ارؾم فإف الباحثيف مف لمعديد تبعا  
 :كىي األىداؼ مف

 صكرتيا مف كيطكركف  الدكلة في يفكركف  األفراد جعل أؼ ما، لدكلة التآلف زيادة .1
 .لدييـ اإليجابية

 األفراد كتشجيع االستثمار عمى الشركات تشجيع طريق عف األفراد تكجيات عمى التأثير .2
 (.47: 2007 الفتاح، كعبد مصطفى) لو كالتسكيق الدكلة كقفم تأييد عمى

 كرامة عمى التأكيد إلى يسعى الذؼ الشعبي الجيد زيادة إلى الشعبية الدبمكماسية تيدؼ .3
 جانب إلى العاـ كمظيره سمككو كترقية التغيير إحداث أجل مف قراره كحرية اإلنساف
 خبلؿ مف الشعبية المشاركة تفعيل إلى كالسعي صكرىا، شتي في التنمية اتجاىات
مكاناتو البشرية بقدراتو المحيط عمى كالتركيز الرسمية غير قنكاتيا  في الفاعل باعتباره كا 
 .لممشاركة الداعية سياستيا تكجيو

 النفكذ كا عبلـ فيـ مف الخارجية، السياسة أكلكيات تعزيز إلى الشعبية الدبمكماسية تيدؼ .4
 بالخارج كنظرائيـ الدكلة كمؤسسات المكاطنيف بيف كارالح كتكسيع القرار كصناع األجنبي

 (.271: 2002 السامرائي،)
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 في الفاعمة األطراؼك  الدكؿ غير مع التكاصل إحداث إلى الشعبية الدبمكماسية تسعى .5
 العاـ، كالجميكر اإلعبلـ ككسائل الحككمية غير المنظمات: مثل المدني، المجتمع
 حيكؼ  دكر لعب ثـ كمف الدكؿ غير مف الفاعمة تالجيا نفكذ عمى التأثير ىك كالغرض

 .كالمعارضة المناىضة لمعناصر كالتصدؼ الدكلة مصالح حماية في
 االفتراضات إيجاد إلى تيدؼ التي الديمقراطية الممارسة عمى الشعبية الدبمكماسية تركيز .6

 يزكالترك كاحد، اتجاه في تصب التي كاالتصاالت الحكار خبلؿ مف المشتركة، كالقيـ
 الجماىير مع حكار إطار في الخارجية كالمؤسسية الشخصية بناء ىك ميـ عنصر عمى

 (.271: 2002 السامرائي،) األنشطة طبيعة لتحديد
 المجتمع، نسيج تبلحـ عمى كالحفاظ المكاطنة فكرة تعزيز إلى الشعبية الدبمكماسية تيدؼ .7

 الشعكب دكر كتفعيل ي،الدكل الصعيد عمى الحككمة كأىداؼ سياسات مع تتعارض كالتي
يجاد الخاطئة التطكرات لتصحيح محاكلة في  حميا عف عجزت التي لممشاكل الحمكؿ كا 

 .الرسمية الجيات
 كبما اإلعبلـ كسائل خبلؿ مف العاـ الرأؼ عمى التركيز إلى الشعبية الدبمكماسية تيدؼ .8

 كمو ؾذل كراء مف ىادفة كمحاضرات، ندكات مف تنظمو كما كنشرات كتب مف تصدره
 أك السمطة أك الحككمة عمى تأثير ليا يحقق بما مكقفيا لتأييد العاـ الرأؼ تحريؾ إلى

 (.60: 2009 منيرة،) كمييما
 

 :الشعبية الدبموماسية عمييا تقوم التي سساأل  .7

 في حصرىا كقد المسارات المتعددة الدبمكماسية عمييا تقكـ التي سساأل" ديفمسيكف  كلياـ" حدد
 :كاآلتي كىي ،ا  ساسأ عشر اثنى

 .الحياة أنحاء جميع في الجماعات بيف الشخصية العبلقات تقكية عمى العمل .1
 .األجل طكيل االلتزاـ .2
 بالتفاعل كترحب المجتمع، مككنات لجميع الثقافية االختبلفات تحتـر التي التآزر ثقافة .3

 .الثقافات جميع بيف الخبلؽ
 .األخرػ  لمؤسساتكا المحمية األطراؼ بيف التعاكنية الشراكة دعـ .4
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 .لمتكاصل جديدة أساليب كخمق كالتقنيات المتعددة التكنكلكجيا استعماؿ .5
 .المسؤكلية تحمل في المجتمع مككنات مساعدة تسييل .6
 .مجمعاتيـ داخل كالتحكؿ التغيير إحداث في لممساىمة الناس تعميـ .7
 .المجتمعية لممبادرات ا  مفتكح الباب كترؾ األطراؼ، جميع مع عبلقة في الدكلة دخكؿ .8
 .اآلخريف مع المعرفة كتقاسـ كالتعميـ البحث أنشطة عمى تعتمد .9

 .المجتمع داخل الفرقاء بيف المتبادلة الثقة عبلقات بناء .10
 .كالسمككيات كالقيـ المعتقدات مستكػ  عمى التغيرات تحفيز .11
 (.9: 2013 كادؼ،) المشاركة خيار تبّني .12

 تقكية في الشعبية الدبمكماسية أىمية باحث حكؿ ؼ الرأ عمى لتأكد جاءتالسابقة الذكر  سساأل
 المتبادؿ لمتعاكف  تؤسس خبلليا مف كالتي المختمفة، المجتمعات بيف الدبمكماسية الشعبية العبلقات

 .المختمفة المجتمعية القضايا مع كالمناصرة التضامف، خيارات تبني خبلؿ مف العالـ شعكب بيف
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  الفمسطينية الشعبية الدبموماسية تطور

  1939-1936الكبرى  فمسطين ثورة :والً أ

 بريطانيا سيطرة إلضعاؼ كتكتيؾ الفمسطينية الكطنية المسيرة عف الشعبية الدبمكماسية تغب لـ
. العاـ باإلضراب بدياتيا في تجّمت فقد الكبرػ، فمسطيف ثكرة خبلؿ الفمسطينية المقدرات عمى
 إلى األكركبييف الييكد ىجرة كاتساع تسارع عمى احتجاجا ،1936 /4 /20 في انطمقت حيث

 أراضييـ، مف الفبلحيف طرد مع بالتزامف العشريف القرف  مف الثبلثينيات مطمع منذ فمسطيف،
 .(158 :2014 الكحيدؼ،) العمل احتبلؿ إلى إضافة مكانيـ، ييكد مستكطنيف إلحبلؿ

 في الثكرة مسببات" الحسيني أميف" الحاج حينو، في األعمى اإلسبلمي المجمس رئيس لخص كقد 
 (86-83: 1992 ياسيف،: )كىما رئيسيف، عامميف

 .كالسياسية الطبيعية بحقكقيـ التمتع مف فمسطيف في العرب حرماف

لمييكد  قكمي كطف شاءإن إلى ترمي فمسطيف، في سياسة اتباع عمى البريطانية الحككمة إصرار
 . في فمسطيف

 ككاف نابمس، في تشكمت حزبية غير قكمية لجنة   ىي فمسطيف في العاـ اإلضراب إلى دعا كمف
 تستجيب أف ىك كىدفيـ" زعيتر أكـر" مقدمتيـ في المثقفيف الشباف مف مجمكعة المحرؾ كقكدىا

 .(158: 2014 الكحيدؼ،) الكطنية لممطالب البريطانية الحككمة

 قكمية، لجاف: دقيق نظاـ عميو يشرؼ كأصبح كميا الببلد شمل ثـ أكال، يافا في اإلضراب دأب
 مدفكعة اإلضراب ىذا فكاف كشباف، كجمعيات إضراب كلجاف مقاطعة، كلجاف إسعاؼ، كلجاف
 .(53: 1993 غربية، أبك" )رئاسات كال أحزاب كال إرىاب كال تحريض فبل  بإرادتيا، األمة إليو

 الثكرة إلى الفمسطيني الشعب الفمسطينية القيادات مف المشكمة القكمية المجاف ىذه عتد كعميو 
 175 اإلضراب ىذا استمر إذ الفمسطينية، الكطنية الحركة تاريخ في يتكرر لـ الذؼ كاإلضراب

 .(63-61: 1991 النتشة،) أشير الستة قرابة أؼ يكما ،
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 مف مجمكعة مف كجماعية فردية استجابة مف بيالشع الحراؾ تطكر اإلضراب، مف أياـ ستة فبعد
 بيانا العميا المجنة كأصدرت الحسيني، أميف الحاج برئاسة عميا عربية لجنة  تحرؾ إلى الشباب
 سياستيا البريطانية الحككمة تغير أف إلى العاـ اإلضراب لمكاصمة لجنة بمثابة نفسيا اعتبرت
 .(265: 1987 الكيالي،" )ييكديةال  اليجرة بمنع يبدأ جكىريا تغييرا الحاضرة

 فرض في العشريف القرف  مف الثبلثينيات مطمع حتى الفمسطيني الشعبي النضاؿ كسائل انحصرت
 إلى باإلضافة األثر، محدكدة كانت الكسيمة ىذه لكف االنتداب، حككمة مع تعاكف  البل سياسة

 دينيا   األراضي بيع كتحريـ راؽ،الب ثكرة إثر بدأت التي الييكدية، لمبضائع االقتصادية المقاطعة
 العكيصي،) المظاىرات كىي األكلى النضالية بالكسيمة كالتمسؾ كسائل، بعدة ذلؾ عمى كاإلشراؼ
2013 :76). 

 فرؽ  كتكلت كاألمف، كالمتاجر الدكاكيف لحماية الشعبي الكطني الحرس مف فرؽ  حينو في فشكمت
 سائقك كسمـ اإلضراب، يخالف لمف ةخاص محاكـ كتألفت كالمركر، النظاـ ضبط الكشافة
 عف المحامكف  كأضرب القكمية، المجاف إلى مفاتيحيـ الدكاكيف كأصحاب كالشاحنات، السيارات
 األنشطة اإلضراب جمد كعميو االنتداب، سمطات إلى أختاميـ المخاتير كسمـ المحاكـ أماـ الترافع
 الثكرة، مع تضامنيـ عف تعبيرا فيةالكك  السكاف أغمب ارتدػ كما اليكمية، الحياتية العربية

 المستكطنات مف األشجار اقتبلع كتـ كالصييكنية البريطانية المؤسسات في الحرائق كأضرمت
 .(265: 1987 الكيالي،)

 حريقا 280 تكأضرم شجرة، ألف مائتي تأتمف الشعبية المقاكمة أف الييكدية، الصحف كذكرت
 مرة، 55 القاطرات كأعطبكا جسرا، 48 تكنسف يكنية،كالصي البريطانية كالممتمكات المنشآت في

 أشير خبلؿ جنيو مميكني بنحك العامة األضرار كقُّدرت مرة، 136 الحديد سكة خطكط كقطعكا
 .(131: 1969 دركزة،) األكلى برااإلض

 كسيمة مجرد ال الصييكني الكجكد رفض سياسة ىي المقاطعة، إف اليندؼ إحساف كيرػ 
 تصعيد الميـ فمف كليذا ،العربي القتصادا لتقكية الفرصة إتاحة أك تصاديااق الصياينة إلضعاؼ
 كمسانديو الدكلة ليذه الدعـ قكاعد نشاطات متابعة أخرػ  ناحية كمف ناحية، مف المقاطعة

 .(188: 1975 اليندؼ،)
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 خفكت مقابل الرسمية الشعبية الحركة قادت التي ىي العميا العربية لمجنةفإف ا فمسطينيا، أنو إال
 اإلضراب تكقف 1936 /11/10 في أشير الستة قرابة فبعد المعمنة، المسمحة الثكرة  صكت
 الحككمة نكايا حسف عمى معتمديف" العرب الممكؾ لنداء استجابة يكما 175 نحك استمر الذؼ

 كقف كأعمنت النداء ليذا العربية المجنة كاستجابت" العدؿ، لتحقيق المعمنة كرغبتيا البريطانية
 .( 340: 2003 حكراني،) اإلضراب

 سعى التي األىداؼ تحقيق دكف  1936 عاـ إضراب كالعرب الفمسطينيكف  الزعماء أجيض كىكذا
 .(86-83: 1992 ياسيف،) لتحقيقيا الفمسطينيكف 

 كعمى الفمسطينية الشعبية المقاكمة عمى البريطانية السمطات لرد كاف الثانية الناحية كمف
 كنسف الجماعية كالعقكبات كاإلعداـ السجف حد كصمت تعسفية إجراءات بشف المدني العصياف
  .(461-460: 1996 شكفاني،).كالمزركعات الممتمكات كاتبلؼ البيكت

 العميا العربية لمجنة البريطانية السمطات حل أف إلى باإلضافة. بالمقاطعة المقاطعة مجابية كعميو
 قالةكا   ،"سيشل" جزر إلى أفرادىا بعض كابعاد ،1947 عاـ أكتكبر/األكؿ تشريف مف األكؿ في

 كاسعة اعتقاالت بحممة كالقياـ الشعبية المجاف كحل األعمى، اإلسبلمي المجمس رئاسة مف المفتي
 (. 161: 2014 الكحيدؼ،)

 :1987 عام األولى الفمسطينية االنتفاضة :ثانياً 

 بالتعبئة تتميز كالتي الفمسطينية الكطنية الحركة تاريخ في أخرػ  محطة األكلى، االنتفاضة شكمت
 كثيرا مغاير كاإلسرائيمييف الفمسطينييف مف لكل االقتصادؼ الكاقع أف كما. الشعبية الجماىيرية

 لؤلراضي اإلسرائيمي العسكرؼ  فاالحتبلؿ. 1939-1936 ثكرة عيد خبلؿ عميو كاف عما
 الكطني االقتصاد عمى كاممةال بالسيطرة معنتأ إسرائيلفإف  كعميو ،1967 عاـ بدأ الفمسطينية
 الفمسطينييف تشجيع مقابل الفمسطيني االقتصاد بإفشاؿ كنجحت. المحتمة الفمسطينية لؤلراضي

 . إسرائيل في العاممة القكػ  بسكؽ  االندماج عمى

 كاإلضراب االحتجاج إلى كباإلضافة لمفمسطينييف، األكبر التحدؼ االستيطاف مّثل كعميو
 أف إال ضييـ،راأ مصادرة ضد دعاكػ  لرفع اإلسرائيمية المحاكـ إلى نيكف الفمسطي لجأ كالتظاىر،
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 بأف العسكرؼ  الحكـ ادعاءات عمى ستناداا االستيطاف لصالح تيااقرار  ُتصدركانت  المحكمة
 عف خارجة سياسية قضية كأنيا جنيف، التفاقية يخضع ال المحتمة األراضي في االستيطاف
 األسباب كىي أمنية، ألسباب األساس  في تقاـ مستكطناتال أف كاألىـ المحكمة، صبلحيات

 حكمت) هللا راـ قرب إيل بيت مستكطنة قضية في لممحكمة العسكرؼ  الحكـ ممثل ساقيا التي
 قضايا كامل عمى ُسحبت التي االعتبارات ذات كىي ،(العسكرؼ  الحكـ لصالح بيا المحكمة
 .(132-131: 1990 أركنسكف،) الصييكني االستيطاني النشاط

 عمى سنة عشريف عف يزيد ما مركر بعد ،1987 /12/ 8 في الفمسطينية االنتفاضة كتفجرت
  كاإلىانة، القمع مف خبلليا الفمسطينيكف  كعانى ،الغربية كالضفة غزة لقطاع االسرائيمي االحتبلؿ

 اداالقتص لخدمة اقتصادىـ كتسخير قمعيـ، إلى ىدفت عسكرؼ  أمر ألفي حكالي تحت رزحكا كقد
 المحتمة، الفمسطينية األراضي مياه أخماس أربعة حكالي عمى االحتبلؿ استحكذ كما اإلسرائيمي،
 بالقطاع األذػ أشد كألحق فييا، االنتاجي االستثمار ظركؼ كثيرا أضعف ما سنكيا، المستيمكة
 تككيف مصادر مف رئيسا مصدرا أصبح بل فحسب، التكظيف في الزراعة معدؿ فيبط الزراعي،

 األسكد، العمل في اإلسرائيمي السكؽ  استغميا  التي عمل، عف الباحثة العاممة األيدؼ ئضفا
 غير كأكضاع معدكمة، شبو كحقكؽ   كضمانات متدف، أجر مع مرىقا، عضميا جيدا يتطمب الذؼ

 الييكدؼ نظيره يتقاضاه الذؼ األجر نصف حكالي الفمسطيني، العامل تقاضى فقد مستقرة،
 .(87-86: 1992 ياسيف،)

 االعتباطية، لمتكقيفات كعرضتيـ الفمسطينييف أراضي مصادرة عمى االحتبلؿ قكات أقدمت كما
 كالصحافية، كالسياسية المدنية الحريات كتكبيل الجماعية، كالعقكبات السجكف، في كالتعذيب
 .( 22: 1990 منصكر،) التنقل عمى كالقيكد  كاإلبعاد، كالنفي،

 كالتدخل تعاكف  كالبل االحتجاج بيف تراكحت أداة" 61" رصد مف كسيالجي الفتاح عبد تمكف كقد
 الجيكسي،: )كىي االنتفاضة، بيا مرت التي األكلى األربع لمسنكات دراستو خبلؿ الشعبي،
1992 :127-133) 

 كضع الطرؽ، عمى كالمنعطفات المنحدرات عمى الزيكت كاستخداـ العدك، بممتمكات النار إضراـ
 التي اإلسرائيمية الحافبلت كحرؽ  لغمقيا، الطرقات عمى الكبيرة كالحجارة جاراألش مف الحكاجز



 28 
 

 لجنكد مكجية كاإلنجميزية العبرية بالمغتيف بيانات كاصدار اإلضراب، أياـ العماؿ نقل تحاكؿ
 كالتكبير بشكل السيارات أبكاؽ طبلؽا  ك  لمجنكد، المكجية السياسية الشعارات ككتابة االحتبلؿ،
 عمى كىمية عبكات ككضع ليـ، الشتائـ كتكجيو بالعبرية الجنكد كمخاطبة اعي،جم كالتصفير
 النضالية بالفعاليات كالفتيات األطفاؿ كاشتراؾ المختمفة، الجيش سيارات تسمكيا التي الطرؽ 
 تحريكيا لدػ لتصدر الجيش مراكز قرب ليبل فارغة حديدية عمب كاستخداـ الجنكد، نحك كتقدميـ
 الجماىير قبل مف كمعاممتيـ محاصرتيـ بعد الجنكد بعض عمى القبض القاءك  مزعجة، أصكاتا
 األسمحة استخداـ بإمكانية الجنكد إشعار إلى باإلضافة دقائق، بعد سراحيـ اطبلؽ بمطف

 أماـ بأكمميا مناطق كاغبلؽ كالببلستيؾ، الخشب مف مصنكعة كىمية أسمحة كانت كاف ضدىـ،
 كالكنائس المساجد مف الصكت مكبرات كاستخداـ محررة، ناطقم عنيا كاإلعبلف االحتبلؿ قكات
 الرافضة اإلسرائيمية كالقكػ  اإلسرائيمي العاـ لمرأؼ نداءات كتكجيو كتحريضيا، الجماىير لتكجيو

 القمع كأساليب الفمسطينيكف  يكاجييا التي كالمعاناة كدكافعيا كطبيعتيا االنتفاضة لشرح لبلحتبلؿ
 بيف مشتركة احتجاجية كمسيرات لقاءات كتنظيـ االحتبلؿ، جيش يستخدميا التي الكحشية
 الجنكد عائبلت بعض مع كاالتصاؿ لبلحتبلؿ، رافضة إسرائيمية كأخرػ  فمسطينية مؤسسات
 العالمي، العاـ الرأؼ كمخاطبة أبناؤىـ، يستخدميا التي القمعية األساليب إلظيار كالضباط،

: 1992 الجيكسي،) بارزة أماكف في منيـ تسخر لتيا كالجنكد لمضباط الساخرة الرسكـ ككضع
127-133).  

 كدفع لنبذىـ، العمبلء عائبلت عمى الضغكط كممارسة معيـ، كالمتعاكنيف العمبلء أسماء كنشر
 كفرض الجديد، سكنيـ مكاف في كطنيا كتعريتيـ سكناىـ، أماكف مف كطردىـ لمتكبة، العمبلء
 كالمظاىرات كالجزئي، العاـ كاإلضراب. كممتمكاتيـ زليـمنا كمياجمة عمييـ، اقتصادية مقاطعة

 الطعاـ، عف كاإلضراب الصحفية، كالمؤتمرات االعتصامات، كتنظيـ كالمسيرات، الجماىيرية،
 في مكثف بشكل الفمسطينية األعبلـ كرفع جماعي، بشكل كالخركج التجكؿ حظر نظاـ كتحدؼ

 لقاءات كعقد. مسحيا يتـ التي الشعارات ككتابة نكدالج ينزليا التي األعبلـ رفع كاعادة مكاف، كل
 مع كالتضامف األّخكة عبلقات كتكثيق االحتبلؿ، الستمرار معادية إسرائيمية كمجمكعات قكػ  مع

 كتزكيدىـ االحتبلؿ قكات قبل مف المطارديف بإخفاء المكاطنيف  كقياـ ،1948 عاـ فمسطينيي
 كالدعكة الشعبية، المجاف كتككيف لبلنتفاضة، المكحدة الكطنية القيادة كتشكيل المعيشة، بكسائل
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 كقياـ اإلنتاج، كتطكير المنزلية بالزراعة كاالىتماـ الذاتي االكتفاء كسائل لتأميف المستمرة
 المنزلي كالتعميـ االحتبلؿ، قكات تغمقيا التي لتمؾ بديمة جديدة مكاصبلت طرؽ  بشق المكاطنيف

 أكسع نطاؽ كعمى كالجرحى المصابيف سعاؼإب األطباء ياـكق المدارس، إغبلؽ سياسة عمى كرد
: 1992 الجيكسي،) لبلحتبلؿ المطمكبيف لمعالجة سرية عيادات كفتح التطكعي، العمل في

127-133). 

 كيدؼ منيـ، العسكرييف كحتى اإلسرائيمييف، لقتل السبلح، إلى االنتفاضة لجكء عدـ أف كما
 كالنساء الشيكخ قاتل كالقاتل، المياجـ المحتل العدك مكقع اإلسرائيمي الجانب كضع رئيسي،

 ذاتو، عف المدافع المضَطيد دكر التاريخي، دكره ادعاء في االستمرار بإمكانو يعد كلـ كاألطفاؿ،
 .( 1006: 1990 الحكت،) الضحية دكر أؼ

 سياسييف قبل مف المياجمة إلى الفترة تمؾ في إسرائيل تعرضت الدكلي، االنتقاد عف كعدا
 في محاضر ستمائة دعا بحيث الفمسطينية، القضية مع تعامميا منتقديف إسرائيمييف كأكاديمييف
 في المجاؿ، ىذا في العامل الكادر ثمث يشكمكف  كىـ اإلسرائيمية؛ العميا كالمعاىد الجامعات
 السياسة تقييـ إعادة إلى ،1988 /2 شير مطمع في اإلسرائيمية الصحافة نشرتيا مكقعة عريضة

 النظاـ إلعادة القكة استخداـ" كأف سنة، عشريف منذ القائـ السياسي الجمكد كتجاكز إلسرائيميةا
 يعتبر الرئيسية، األسباب مكاجية اإلسرائيمية الحككمة رفض" كأف" المشكمة أساس مف تيربا يعتبر
 .(44: 1988 تمحمي،" )منو منفعة كال أخبلقيا ال عمبل

 رئيسي عنصر ىك االنتفاضة، في كما الشعبية، الحركة مف لنمطا ىذا الحقا، سنناقش كما كعميو
 .الحالي الكقت في BDS حركة ككقكد

 سبلح إلى 1936 عاـ ثكرة لجأت قمما دراستو، في" ياسيف عبدالقادر" استنتج لما كفقا أنو كما
. فحسب الناس إلى ببلغ أك قرار إعبلف عمى ميمتو قصرت استخدمتو كحيف السياسي، المنشكر

 االتصاؿ أجيزة ذلؾ في كساعدىا ذكيا، فاعبل تكظيفا السبلح ىذا الحجارة ثكرة قيادة كظفت ينماب
 أف كما. سنكات بضع قبل ما إلى متاحا يكف لـ الذؼ األمر كالخارج، المحتل الكطف بيف السريع
 الأك  جماىيرىا إلى بياناتيا تكصيل كفي الحجارة، ثكرة خدمة في إمكاناتيا كضعت عدة إذاعات
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 بالمقاكمة العبلنية خاصية أف يعني ما العربي، التمفزيكني البث محطات بعض عف ناىيؾ بأكؿ،
 . الحالة ىذه في تكظيفيا تـ الشعبية

 مف مبكرة أشكاؿ فشيدت نفسو، الشعب مف عفكية 1936 عاـ الكبرػ  فمسطيف ثكرة جاءت كعميو
 فمسطينية قيادة تتبناىا ستراتيجيةال تعطشو ظل في المدني، كالعصياف كاإلضرابات، المقاطعة،

 .أعينيا نصب الصييكني االستيطاف ككقف البريطاني االنتداب رفض تضع

 لميجرة الفكرؼ  بالكقف المطالب تمثمت ،1987 عاـ كانتفاضة 1936 عاـ ثكرة مف كل كفي
 ,Caballero) إقميمية تنازالت أية دكف  كلكف فمسطينية، حككمة كاقامة المصير كتقرير الييكدية،

2012: pp24 ).  

 :2000عام  الثانية الفمسطينية االنتفاضة :ثالثاً 

 الفمسطينية لمقيادة يمكف بما الفمسطيني الشعب ثقة قمة عمى آخر مؤشرا الثانية، االنتفاضة شكمت
. االحتبلؿ نياءكا   الفمسطينية األراضي مف المزيد ابتبلع عف اسرائيل يد ككف سياسيا تحقيقو
 .بيدىا أىدافيا لتحقيق فسعت

 1939 حتى 1936عاـ ثكرة كمثل" أكسمك لفشل نتاج" الثانية االنتفاضة كانت" ركؼ  سارة" كبرأؼ
 ضد أيضا كانت إسرائيل ضد انتفاضة ىي ما بقدر الثانية االنتفاضة كانت األكلى، كاالنتفاضة

. أكسمك بعد ك قبل، ؿاالستقبل أك الفمسطينية الحقكؽ  تأميف مف تتمكف لـ التي الفمسطينية القيادة
(Shikaki, 2002: 89) 

 كما ،كالحككمة االسرائمية الفمسطينية التحرير منظمة بيف المكقع المبادغ إعبلف ؽتفاإ فبمكجب
 قكات بدأت اتفاقيات، مف 1993 /9/ 13 بتاريخ كاشنطف في ارئيل كاس عنيا تفرع أك أعقبيا

 مف كاف انتقالية مرحمة ضمف المحتمة ينيةالفمسط المناطق بعض في االنتشار بإعادة االحتبلؿ
 5/ 8 بتاريخ القاىرة في أريحا -غزة اتفاؽ تكقيع تاريخ مف سنكات خمس تتعدػ ال أف المفترض

 .(57: 2001 عاكؼ،) 1994 /

 مف% 14 نسبتو ما أصبح ،1999 -1994 الفترة مف اإلسرائيمي االنتشار إعادة كبمكجب
 المنطقة ضمف الكاممة الفمسطينية السيطرة تحت 1967 عاـ المحتمة الفمسطينية األراضي
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 عاـ المحتمة األراضي مف% 51 نسبتو ما تشكل" ب" المصنفة المناطق كبقيت ،"أ" المسماة
 مف األكبر الجزء كبقي فقط، مدنية بصبلحيات فييا الفمسطينية الكطنية السمطة كتتمتع 1967

 ال كعميو الكاممة، اإلسرائيمية السيطرة تحت" ج" المصنفة بالمناطق يعرؼ بما المحتمة األراضي
الجزء الشرقي مف  في أك" ج" المصنفة المناطق في صبلحيات أية الفمسطينية السمطة تممؾ

 كلكف، المناطق، تمؾ في الفمسطينييف بالسكاف متعمقة محدكدة صبلحيات سكػ  ،مدينة القدس
 المناطق فإف متفاكتة، بلحياتص مف بيا يقترف  كما المختمفة التصنيفات عف النظر كبغض

: 2001 درعاكؼ،) اإلسرائيمي لبلحتبلؿ خاضعة الدكلي القانكف  حسب زالت ما برمتيا الفمسطينية
57). 

 الفمسطيني التشريعي المجمس عضك عبر أكسمك، اتفاؽ تكقيع عمى عاما عشريف مركر كبعد
 : قائبل االتفاؽ صيغة مف أممو خيبة عف البرغكثي مصطفى

 إذ منو، استفادت التي ىي اسرائيل كأف الفمسطينية، النظر كجية مف فاشبل كاف أكسمك ؽاتفا إف
 إلسرائيل سمح ما إليو، الكصكؿ يجب الذؼ اليدؼ تحديد دكف  كانتقاليا، جزئيا اتفاقا كاف

 عف اإلفراج يتضمف كلـ... لذلؾ غطاء كاستخدامو كالتكسع، الضـ عمميات لتكريس باستغبللو
 يطالب كاف كما االستيطاف كقف ضماف دكف  كقع أنو كما... االحتبلؿ سجكف  مف األسرػ  جميع

 فا  ااعتر  االتفاؽ كتضمف"... الشافي عبد حيدر" الدكتكر أبرزىـ كمف الفمسطينييف، مف كثيركف 
 إسرائيل اعترفت حيف في كدكلة، بإسرائيل التحرير منظمة اعتراؼ خبلؿ مف متكافئ غير

 حدكدا   1967 بحدكد االعتراؼ أك فمسطينية، بدكلة االعتراؼ دكف  ييفلمفمسطين كممثل بالمنظمة
 .(211: 2014 الكحيدؼ،) ليا

 الػصراع إنيػاء التفػاؽ التكصػل فػي 2000 عاـ صيف في ديفيد كامب مؤتمر فشل أيضا كجاء
 الػشعب غالبيػة عند كاإلحباط األمل خيبة شعكر مف زاد آخر عامبل الفمسطيني اإلسرائيمي

 شير  أكاخر كفي الفمسطيني، الجانب لصالح االتفاقيات عف يتمخض قد ما مف مػسطينيالف
 ارتكاب في الطكيل التاريخ صػاحب شػاركف، أرئيل اإلسرائيمي الميككد حزب رئيس قاـ 9/2000

 شرطي ألف بصحبة األقػصى، المسجد لحـر تحد بزيارة الفمسطيني الشعب بحق المجازر
 الفمسطيني لمشعب الثانيػة االنتفاضة فاندلعت المقدس، بالمكاف سرائيمييفاإل حق ليؤكد إسرائيمي

 .(112: 2006 جكدة،) االحتبلؿ ضد
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 سمطات استمرار نتيجة المحتمة، الفمسطينية األراضي في 2000 عاـ األقصى انتفاضة كتفجرت
 في الكاردة االلتزامات تنفيذ مف كتنصميا سافر، بشكل الفمسطينييف حقكؽ  انتياؾ في االحتبلؿ

 .(84: 2001 درعاكؼ،) المحتمة األراضي في االستيطاف كتكسيع أكسمك، اتفاؽ

 الضفة عمى شامل إغبلؽ بفرض اإلسرائيمية السمطات قامت األقصى انتفاضة اندالع كبعد
 كالمخيمات كالقرػ  المدف تصل التي كالفرعية الرئيسية الطرؽ  جميع شمل غزة، كقطاع الغربية

 بشكل الدكلي، غزة كمطار الحدكدية المعابر إلى اإلغبلؽ كامتد. ببعض ضيابع الفمسطينية
 في االقتصادية كالحركة الحيكية المرافق أغمب في تاـ شبو شمل إلى أدػ الذؼ األمر متقطع،
 امتدت الفمسطينييف لممدنييف شديدة بمعاناة اإلسرائيمي الحصار تسبب كما، الفمسطينية المناطق
 االقتصادية التنمية كفي العبادة، في كالحق التعميـ، في كالحق الحياتية نبالجكا كافة لتشمل
 .(84: 2001 درعاكؼ،) الحقكؽ  مف كغيرىا كالعمل،

 المقاطعة ىي اإلسرائيمي الحصار عمى الفمسطيني الشعب بيا رد التي األشكاؿ مف كبالمقابل
 مف لجاف تشكيل كتـ. االحتبلؿ قاكمةلم العنفية كأداة اإلسرائيمية لممنتجات الشعبية  االقتصادية
 مقاطعة بيدؼ كاسبلمية، ككطنية شعبية كقكػ  سياسية، كأحزاب المدني، المجتمع مؤسػسات
 كعقد مسيرات، كتسيير مؤتمرات، كلعقد المحمية بالمنتجات كاستبداليا اإلسرائيمية المنتجات
 قكائـ كعمل اإلسرائيمية، علمبضائ معادية شػعارات كطباعػة تركيجية، حمبلت كتنظيـ ندكات،
 كخاصة المرفكضة اإلسرائيمية بالسمع قػكائـ كطباعػة لمقاطعتيا، فمسطيني بديل ليا التي لمبضائع

 .(116-115: 2006 جكدة،) المستكطنات في تنتج التي

 المنتجػات كتػشجيع المستكطنات منتجات لمقاطعة الكطنية المجنة عقد ىك ذلؾ، عمى األمثمة كمف
 لدعكة كمنتجاتيػا المػستكطنات المقاطعة مؤتمر الفمسطيني المرصد مع بالتعاكف  ةالكطني

 مقاطعة" بعنكاف حممة ضمف المحمي، المنتج كتشجيع اإلسرائيمية المنتجات لمقاطعة المشاركيف
 31/7/2000 عقد الذؼ المؤتمر خبلؿ ذلؾ كجاء" مقدس كطني كاجب كمنتجاتيا المستكطنات

 .(116: 2006 جكدة،) قدسال في الشرؽ  بيت في

 عمى تنص المدػ، طكيمة شاممة خطة الفمسطينية الػصناعات اتحػاد كضع 2000 /10/ 5 كفي
 كالجكدة األسعار مراقبة كلجنة اإلعبلمية، المجنػة كىي لمفعاليات، متابعة لجاف أربعة تشكيل
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 لممستيمؾ صكؿالك  إلػى جميعيا تيدؼ كالتكعية التركيج كلجنة كالتنسيق المتابعة كلجنة
 البديمة األخرػ  المنتجات كافة عمى كتفضيمو الكطني المنتج بجكدة بنفسو يقتنع حتى الفمسطيني

 .(118-117: 2006 جكدة،)

 نياية في تقرير صدر إسرائيل لمقاطعة الداعي الشعبي الجماىيرؼ  التحرؾ ىذا لنتائج ككرصد
 المناطق إلى اإلسرائيمية صادراتال انخفاض يؤكد" احركنكت يدعكت" جريدة في 3/2001 شير

 نسبة" أف لو تصريح في اإلسرائيمية التجارية الغرفة رئيس كأكضح ،%56 بنسبة الفمسطينية
 الشيكر خبلؿ% 35 بمعدؿ انخفضت اإلسرائيمية، لممنتجات الفمسطيني كالشراء االستيبلؾ

 ." اإلسرائيمية المنتجات مقاطعة حممة لبدء األكلى ةالثبلث

 (اإلسرائيمية المنتجات كمقاطعة الكطنية المنتجات جيعتش حممة)

 الشعبية كالحمبلت المدنية المؤسسات عاكدت 2000 عاـ الثانية االنتفاضة انطبلقة مع كعميو
 المحمي، المنتج لدعـ حمبلت مع بالتزامف اإلسرائيمية، البضائع لمقاطعة كفعالياتيا نشاطيا،
 بل تصاعديا، مؤشرا تأخذ لـ المقاطعة أف إال. فرد كل عمى كطني كاجب أنو عمى لو كالتركيج
 الفمسطينية لمجمعية دراسات لعدة كفقا إسرائيمي عدكاف كل إثر العاطفي لمعامل أقرب كانت
 مدػ تتناكؿ بيرزيت جامعة في بحثية دراسة ليا تطرقت أعكاـ، عدة خبلؿ المستيمؾ لحماية
 الشكل في مبيف ىك كما اإلسرائيمية، تجاتالمن مقاطعة بجدكػ  الفمسطيني المستيمؾ قناعة
 عاـ% 74 إلى 2000 عاـ% 94 مف النسبة انخفضت( 21-13ص: 2006 جكدة،) ،(1)رقـ

 %.73 2004 عاـ كصمت كأخيرا  % 77 إلى 2003 عاـ أخرػ  كمرة ،2002

 (: مدى قناعة المستيمك الفمسطيني بجدوى مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية1الشكل رقم )
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لخسائر االقتصادية اإلسرائيمية النسبية لـ تردع قكات االحتبلؿ عف ممارساتو، فاعتقل كما أف ا
فمسطيني خبلؿ انتفاضة األقصى، كحككـ معظميـ أماـ  2000الجيش اإلسرائيمي أكثر مف 

 العفك)منظمة ى مف معايير المحاكمة العادلة"محاكـ عسكرية إسرائيمية "ال تكفر الحد األدن
 .(40-39: 2001الدكلية، 

كعميو يمكف القكؿ إف الكضع االقتصادؼ المتدىكر، كالنقاش حكؿ استراتيجيات المقاكمة، 
كاليجمة الشرسة مف القكة االستعمارية، كخيبة األمل مف القيادة الفمسطينية، باإلضافة لتاريخ 

شكل  الحركة الشعبية الفمسطينية مف تجارب المقاطعة، كاإلضرابات، كعدـ التعاكف مع المحتل،
(. كتأثرا  بتجارب النضاؿ في جنكب إفريقيا، أطمق ممثمك BDSمقدمة لحركة مقاطعة إسرائيل )

، في الذكرػ األكلى 2005 /7/ 2 في الشعب الفمسطيني في الكطف كالشتات نداء المقاطعة
 .(2: 2014لقرار محكمة الجنايات الدكلية التي أدانت جدار الضـ كالتكسع اإلسرائيمي )البطمة، 

 الحركة الفمسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات وفرض العقوبات عمييا :رابعاً 
(BDS:) 

عمى أساس الدعكة  4/2004 شير انطمقت الحممة الفمسطينية الشعبية لممقاطعة مف راـ هللا في
شير الفمسطينية لممقاطعة االقتصادية كالثقافية كاألكاديمية كاسعة النطاؽ إلسرائيل الصادرة في 

، كعمى البياف الذؼ أدلى بو األكاديميكف كالمثقفكف الفمسطينيكف في األراضي المحتمة 8/2002
)تاريخ  ،10/2002كفي الشتات الداعي لمقاطعة المؤسسات األكاديمية اإلسرائيمية في شير 

عة ( لتنضـ إلى حركة المقاط2009الحممة الفمسطينية لممقاطعة االكاديمية كالثقافية إلسرائيل، 
أصدر األكاديميكف البريطانيكف دعكة لكقف البحكث  4/2002الدكلية المتنامية، فمثبل في شير

، صدر نداء عف 12/2002كفي شير األكركبية كالتعاكف األكاديمي مع المؤسسات اإلسرائيمية، 
مارؼ ككرؼ( في فرنسا إلى االتحاد األكركبي لحثو عمى عدـ -إؼ-)بيير VI-جامعة باريس

مع إسرائيل، كأيدت بعدىا ىذه الدعكة جامعتاف كاحدة في  1995فاقية الشراكة لعاـ تجديد ات
 (Reinhart, 2003غرينكبل كأخرػ في مكنبمييو. )

كفي الذكرػ األكلى لقرار محكمة الجنايات الدكلية التي أدانت جدار الضـ كالتكسع اإلسرائيمي، 
سبلمية، كالييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ أطمق المجتمع المدني الفمسطيني؛ القكػ الكطنية كاال
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الحركة العالمية لحممة  2005المكاطف كمؤسسات كمنظمات تعنى بحقكؽ البلجئيف، في عاـ 
 ( ضد إسرائيل، كما سمف ذكره.BDSالمقاطعة كسحب االستثمارات كفرض العقكبات )

جانب الثقافي تيدؼ الحركة لمحشد كالدعـ كممارسة الضغط السياسي كاالقتصادؼ إلى 
 كاألكاديمي عمى إسرائيل إلى أف يتـ تحقيق أىداؼ تدرجيا في ثبلثة مطالب أساسية:

االلتزاـ بالقكانيف الدكلية كتنفيذ ما يطالب بو المجتمع الدكلي مف إنياء االحتبلؿ كالتخمي  .1
 عف نظاـ التفرقة العنصرية التي تمارسيا إسرائيل.

 قكقيـ كمساكاتيـ الكاممة بالسكاف الييكد.منح الفمسطينييف مف سكاف إسرائيل ح .2
. كىك 194انصياعا  لقرار األمـ المتحدة رقـ  ،اإلقرار بحق العكدة لبلجئيف الفمسطينييف .3

 ما يعني ضمنيا اإلقرار بحل الدكلتيف.

، أعمف 11/2007الذؼ عقد في راـ هللا في شير BDSكفي المؤتمر األكؿ الفمسطيني لحركة 
(؛ لتككف بمثابة الييئة التنسيقية BNCطنية الفمسطينية لممقاطعة )عف تشكيل المجنة الك 

في جميع أنحاء العالـ. ككفقا لمنسقي المجنة، ىي أكسع تحالف في  BDSالفمسطينية لحركة 
المجتمع الفمسطيني، كتضـ االتحادات النقابية كالمينية، كاالتحادات الشعبية )المرأة، كالكتاب، 

ت القكػ الكطنية كاإلسبلمية، كأكبر ائتبلؼ لبلجئيف، كأكسع أطر المنظماكالفبلحيف، إلخ(، كىيئة 
، كتقـك الحركة عمى جيكد تطكعية بشكل شبو 1948ك 1967األىمية الفمسطينية في أراضي 

 .( 2: 2014كامل، كلذا تحافع عمى استقبللية سياسية كفكرية )البطمة، 

تنسيق فيما بينيا، كفعالياتيا نابعة مف ردكد إال أف ىذه المجنة غير مدعكمة رسميا، كينقصيا ال
( فمثبل أظيرت دراسة بحثية في 56: 2010األفعاؿ عمى جرائـ يرتكبيا االحتبلؿ. )حامد، 

جامعة بيرزيت تراجع نسبة المقاطعيف لممنتجات الغذائية االسرائيمية في مناطق الضفة الغربية 
، "كبالنسبة لمتكزيع 2014عاـ  % بعد انتياء العدكاف عمى قطاع غزة70% الى 85مف 

% 83.2الجغرافي لممقاطعيف كفقا لذات الدراسة؛ تبيف أف نسبتيـ في محافظات الشماؿ كانت 
%، بينما في محافظات الكسط كانت نسبة المستيمكيف المقاطعيف أثناء 71.2كانخفضت إلى 

انت % بعد الحرب، في حيف ك80% لتصبح 6% كانخفضت بنسبة 85.9الحرب عمى غزة 
% كانخفضت إلى 79نسبة المقاطعيف أثناء الحرب عمى غزة في محافظات الجنكب بما نسبتو 
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% بعد الحرب حيث كانت نسبة االنخفاض األكثر بيف المقاطعيف في محافظات الجنكب 60
الفمسطينيكف أف تحرر الحممة مف أؼ قيكد  BDSكمع ذلؾ، يرػ نشطاء  ، %"24.9بمقدار 

خاصة عمى النطاؽ الدكلي. كترػ الكاتبة  فمسطينية تشكل نقطة قكة لمحركةالتربطيا مع القيادة 
فداء أبك عطا أف عمل مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني يجب أف ينصب عمى اقناع الرأؼ 

 .(Caballero, 2012: 3) كرة مناىضة االحتبلؿ اإلسرائيميالعاـ الدكلي، بضر 

ني في التعاكف كالعمل الدكلي ليس كليد الصدفة، إف انشغاؿ مؤسسات المجتمع المدني الفمسطي
كأىميتو ليست محصكرة عمى صعيد نضاؿ ىذه المؤسسات كعمميا ألجل الحرية كالعدالة لمشعب 
الفمسطيني، إنما لتبني الرأؼ العاـ الدكلي لؤلسس المرجعية لمشعب الفمسطيني كنشرىا في 

ركات التضامف العالمية كالمجاف المنبثقة عف المحافل الدكلية، كالشبكات كالمنظمات الحقكقية، كح
 2009)أبك عطا، األمـ المتحدة كغيرىا مف األطر المناىضة لبلحتبلؿ اإلسرائيمي لفمسطيف

:55). 

 BDSالمقاطعة العربية إلسرائيل وعالقتيا بحممة  :خامساً 

ف العشريف مف تعكد جذكر المقاطعة العربية إلسرائيل إلى ما مارسو عرب فمسطيف منذ أكائل القر 
مقاطعة شعبية ضد المنتجات الصييكنية. حيث استخدمت المقاطعة العربية لمسمع الييكدية، 

المقاكمة الشعبية، كالتمقائية، كالعفكية في مكاجيتو لممكجة األكلى ليجرة الييكد إلى  كأحد أسمحة
 فمسطيف.

الدرجة األكلى منع كالدكؿ العربية تقسـ مقاطعتيا ضد إسرائيل إلى ثبلث درجات: تتضمف 
التعامل المباشر مع إسرائيل، كبيف الدكؿ العربية الدرجة الثانية منع التعامل مع إسرائيل سكاء 
بصكرة مباشرة أـ عف طريق كسيط ثالث، كأخيرا تتضمف المقاطعة مف الدرجة الثالثة فرض 

تعامميا مع أؼ عقكبات عمى الشركات التي تتعامل مع إسرائيل ككضعيا في قكائـ سكداء يحظر 
دكلة عربية، عمما  أف بعض الدكؿ العربية كانت قد خففت نسبيا  مف مستكػ تمؾ العقكبات بعد 

 .(52: 2014)البرغكثي،  1991مؤتمر مدريد لمسبلـ في عاـ 

كالككيت مقارنة بغيرىا تشكل حالة استثنائية بالتزاميا رسميا كشعبيا بمقاطعة اسرائيل في ظل 
ردؼ، كفقا لتعبير أحد مؤسسي حركة المقاطعة كسحب االستثمارات كفرض الكضع العربي المت
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( عمر البرغكثي، مكضحا أف إسرائيل تحاكؿ، كتنجح في بعض BDSالعقكبات عمى إسرائيل)
  .(66: 2013األحياف، في اختراؽ ىذه المقاطعة بأساليب الخديعة كالتزكير )إبراىيـ كآخركف، 

تختمف كل منيما عف األخرػ في أغراضيا كرسائميا، فاألكلى  كالمقاطعة العربية مرت بمرحمتيف
تشريف ثاني/نكفمبر  5منيا بدأت بقرار اتخذه مجمس جامعة الدكؿ العربية في جمستو المنعقدة ب 

، كالثانية بتكصية صدرت عف المجنة السياسية التابعة لمجامعة العربية في 1945عاـ 
را شامبل يقضي بإنشاء مكاتب لممقاطعة في كل ، كأصبحت التكصية قرا1950آب/أغسطس عاـ 

 5/1951شيردكلة عربية تعمل تحت إشراؼ مكتب رئيسي بعد أف أقرىا مجمس الجامعة في 
 .(8: 1956)جامعة الدكؿ العربية، 

الدكرة الخامسة  -أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 12/1970شير  مف كؿاألكفي 
الفمسطيني في تقرير مصيره بأؼ كسيمة كأف االستيبلء عمى  قرارا يقضي بحق الشعب -كالعشريف

األراضي بالقكة كاالحتفاظ بيا يعد اعتداء عمى حق ىذا الشعب في تقرير مصيره كنقضا صريحا 
 26صكتا، كامتناع  15صكتا ضد  71لميثاؽ األمـ المتحدة، كقد صدر ىذا القرار بأغمبية 

 .(187: 1993صكتا )عبد الغني، 

ض الدكؿ العربية أخذت تبحث عف طرؽ لتجنب قرارات المقاطعة، كخاصة بعد تكقيع إال أف بع
كالتي خرجت مصر بمكجبيا عف إطار  1979السبلـ بيف مصر كاسرائيل عاـ  معاىدة

المقاطعة، ثـ عند بدء مسيرة السبلـ بيف اسرائيل كالدكؿ العربية في بداية التسعينيات، قررت 
لمقاطعة مف الدرجتيف الثانية كالثالثة عمى اسرائيل كإجراء لبناء الثقة، معظـ الدكؿ العربية إنياء ا

خرج األردف عف إطار المقاطعة، في أعقاب تكقيعو عمى اتفاقية سبلـ مع  1994كفي عاـ 
)المقاطعة  1999اسرائيل، كتمتو مكريتانيا التي أقامت عبلقات دبمكماسية كاممة مع اسرائيل عاـ 

 .(2013العربية إلسرائيل، 

أف تراجع المقاطعة العربية الرسمية لدػ بعض ىذه الدكؿ لحقيا تنامي في الحمبلت  غير
 الشعبية الداعية لتثبيت المقاطعة العربية إلسرائيل. 

في لبناف مثبل، بيف سامح إدريس، مف حممة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبناف، في حمقة برنامج 
عمى قناة الجزيرة، "أف الحممة بدأت عاـ  16/8/2014"االقتصاد كالناس" التي بثت بتاريخ 
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بعد مجازر جنيف بمقاطعة الشركات الداعمة لبلقتصاد اإلسرائيمي بغض النظر عف  2002
تـ التنسيق مع تحركات الحممة الدكلية لمقاطعة  2005جنسيتيا أك مكقعيا في العالـ، كفي عاـ 

)جدكػ حمبلت مقاطعة  ع المدني الفمسطينيةنظمات المجتمالمنتجات اإلسرائيمية التي أطمقتيا م
 .(2014المنتجات اإلسرائيمية، 

 الخاتمة:

حد اشكاؿ العبلقات الدكلية أف الدبمكماسية الشعبية تعتبر أ كفي ضكء ما تقدـ يمخص الباحث إلى
شخاصيا الخاصكف أىدافيا الخاصة ك أ دكاتيا الخاصة ك أكالشاىد في ذلؾ امتبلؾ ىذه الدبمكماسية 

ننا نتحدث في ىذه الرسالة عف الصكرة الذىنية التي أزمات، كبما كقات األأك أكقات السمـ أسكاء 
ف الدبمكماسية الشعبية تعكس الصكرة أعبلـ عف الدبمكماسية الشعبية حيث كسائل اإل اتعكسي

ارات الدبمكماسية حد مسأف الشق االقتصادؼ ىك أعف شعكبيا حكؿ قضيو معينو ، بما الذىنية 
مكاؿ التي تجمع لدعـ قضية معينو تستفيد منيا الدكؿ المرسمة كالمستقبمة أيضا  ف األإة فالشعبي

مف أشكاؿ الدبمكماسية الرسمية حيث بدأت الكاليات المتحدة  ىذا كتعد الدبمكماسية الشعبية، شكبل  
ثـ  كمف ثـ انتشرت بيف دكؿ أكركبا، كمف 1965األمريكية، باستخداميا بعد الحرب الباردة عاـ 

إلى دكؿ العالـ إلى أف تـ استخداميا بشكل مكثف مع أىالي قطاع غزة بعد الحصار اإلسرائيمي، 
 كالحركب كاالعتداءات المتكررة مف الكياف اإلسرائيمي.
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 الفصل الثالث

 الييئات التي تدعم الدبموماسية الشعبية الفمسطينية

 :الشعبية الفمسطينيةول: المنظمات األىمية الداعمة لمدبموماسية المبحث األ 

 أكال : المنظمات األىمية الفمسطينية في أكركبا 
 ثانيا : المنظمات األىمية الفمسطينية في أمريكا البلتينية 
 ثالثا : المجنة الكطنية الفمسطينية لمقاطعة إسرائيل 
 رابعا : المنظمات األىمية الفمسطينية في األراضي الفمسطينية 

  ابقةالس الدراسات :المبحث الثاني
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 :مقدمة

ىمية التي تساند يف األكؿ يتحدث عف المنظمات األصل عف مبحثفيتحدث الباحث في ىذا ال
مية أك دكلية حيث قميسكاء كانت ىذه المنظمات محمية أك إ كتدعـ الدبمكماسية الشعبية الفمسطينية
 خصكصاليا بصمات كاضحة تجاه القضية الفمسطينية ك  الناظر إلى ىذه المنظمات يجد أف

الدبمكماسية الشعبية الفمسطينية كالمبحث الثاني كنسرد بو العديد مف الدراسات السابقة التي تيتـ 
 بالدبمكماسية كعبلقتيا باإلعبلـ.

 ولالمبحث األ 

 المنظمات األىمية الداعمة لمدبموماسية الشعبية الفمسطينية

لدبمكماسية؛ فالمنظمات األىمية يبرز دكر المنظمات األىمية بفاعمية كبيرة في ىذا النكع مف ا
أطكؿ مف عمر الحككمات  كتمؾ التي قد تستغرؽ كقتا   ،تعمل عمى تحقيق أىداؼ بعيدة المدػ

ال تقتصر ،بشكل دكرؼ منظـ نفسيا في الدكؿ الديمقراطية أك تمؾ التي يتـ تداكؿ السمطة فييا 
العامة عمى مجاراة العبلقات  الدبمكماسية استراتيجياتأىمية إقحاـ المنظمات األىمية في رسـ 

نما ىي أكثر الطرؽ فاعمية لتطكير  الدكلية الحديثة المتمثمة باالعتماد عمى المؤسسات الدكلية، كا 
كما أف المنظمات األىمية ىي األكثر قدرة عمى االنخراط بمؤسسات  ،ستراتيجياتاإلكتطبيق ىذه 

ات، بسبب نقدىا أحيانا لتمؾ المجتمع المدني ككنيا تمتمؾ المصداقية أكثر مف الحككم
كما أنيا تمتمؾ طرقا طبيعية جدا لبلندماج مع المؤسسات األخرػ كأفراد المجتمع،  ،الحككمات

 .(Riordan2007)مما يزيل الشككؾ حكؿ دكافعيا اإلنسانية 

 كخير مثاؿ عمى دكلة تعد صغيرة استخدمت المنظمات األىمية لتحسيف دبمكماسيتيا 
 ؛ حيث إف انخراطيا في مؤسسات كلجاف األمـ المتحدة المتنكعة السيما تمؾ العامة ىي النركيج

ككل ذلؾ بسبب  ،دكؿ متنكعة المتعمقة بحقكؽ اإلنساف " أكسبيا صداقات كعبلقات كثيرة مف 
حبلؿ السبلـ في  منظماتيا األىمية المنتشرة التي تعمل تحت نفس العنكاف؛ حقكؽ اإلنساف كا 

 .((Batora 2005، (Henrikson 2007) العالـ
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 إف الناظر في بعض المنظمات األىمية العالمية التي شكمت فيما بعد جماعات ضاغطة 
 ككانت نماذج ناجحة ككصمت إلى أىدافيا، يبلحع كجكد "سمات عامة تتعمق بإدارتيا كتنظيميا 

 (.16: 2009 ،بعيدة المدػ" )أبك ىكاش استراتيجياتكمينيتيا، كقدرتيا عمى استخداـ 

بعض ىذه المنظمات كانت أىدافيا قريبة إلى حد بعيد مف أىداؼ المنظمات األىمية الفمسطينية، ك 
كلفمسطيف تجربة خاصة  ،ككاقع التجربة البشرية التراكمي يحتـ عمينا االستفادة مف ىذه التجارب

 فيما يتعمق بالمنظمات األىمية؛ فقد سجمت العديد مف ىذه المنظمات "خاصة في خارج فمسطيف
نجاحات ميمة كاختراقات عمى أكثر مف صعيد، خاصة في فترات تأـز فييا كضع الداخل 

الفمسطيني في مكاجية االحتبلؿ، ككاف بحاجة إلى إسناد فمسطينيي الخارج بكل الكسائل"   
 (. 59: 2009 ،)الزير

يني كلعل ىذه المنظمات تقكـ اليكـ بدكر فاعل لتغطية القصكر الناتج عف االنقساـ الفمسط
كما أف "انشغاؿ مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني في التعاكف كالعمل الدكلي ليس  ،الداخمي

 كليد الصدفة، كأىميتو ليست محصكرة عمى صعيد نضاؿ ىذه المؤسسات كعمميا ألجل 
 الحرية كالعدالة لمشعب الفمسطيني، إنما لتبني الرأؼ العاـ الدكلي لؤلسس المرجعية لمشعب 

 كنشرىا في المحافل الدكلية، كالشبكات كالمنظمات الحقكقية، كحركات التضامف  الفمسطيني
 العالمية كالمجاف المنبثقة عف األمـ المتحدة كغيرىا مف األطر المناىضة لبلحتبلؿ اإلسرائيمي 

  (.60: 2009،لفمسطيف" )أبك عطا

 :المنظمات األىمية الفمسطينية في أوروبا أواًل:

 150000ة في أكركبا مف أقكػ التجمعات في العالـ، نظرا لكجكد أكثر مف التجمعات الفمسطيني
ىذه التجمعات تشكل بذرة كنكاة لما يشبو المكبي؛ فيناؾ أعداد كبيرة  ،الجئ فمسطيني في أكركبا

 23عمى اختبلؼ أطيافيا السياسية تشارؾ في المؤتمرات التي تنظميا الجالية الفمسطينية، تمثل
 (.60: 2005،منذر ) ضافة إلى التمثيل الرسمي كالشعبي األكركبيدكلة أكركبية باإل
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 :مؤتمر بمباو

ميكاندك "مف أجل  عقدت شبكة العمل الباسكية كشبكة   2008 اكتكبرفي الحادؼ كالثبلثيف مف 
، كاتجاه، (PNGO)مف الحركب كاالضطياد، ككذلؾ شبكة المنظمات األىمية  خاؿ   شرؽ أكسط

األكاديمية كالثقافية  المعمكمات البديمة، كالحممة الفمسطينية لممقاطعةكمركز بديل، كمركز 
معركة العدالة مف أجل  إلسرائيل، عقدت مؤتمر مبادرة بمباك بعنكاف: دكر المجتمع المدني في

المدني الفمسطينية لمقاطعة  استكماال لمنداء الذؼ كجيتو مؤسسات المجتمع، فمسطيف، الذؼ جاء
التابع لؤلمـ المتحدة   2008عاـ  ، كلمؤتمر ديرباف2005تثمارات منيا عاـ إسرائيل كسحب االس

 .منظمة أىمية 3000مف كالذؼ كقعت عميو أكثر 

 كقد شممت فعاليات المؤتمر مساء اليكـ األكؿ جمسة افتتاحية تحت عنكاف "بيف حصار 
 كفكد ناقشت غزة كاستعمار القدس: جرائـ االحتبلؿ اإلسرائيمي". كنظمت عدة كرش عمل لم

 مكاضيع كإعادة فمسطيف لمخارطة السياسية، كربط الحق بالعكدة، كا عادة تعريف إسرائيل 
 .( 51: 2009مخكؿ،سياسيا كقانكنيا، كتكسيع عمل حمبلت المقاطعة في أكركبا كالعالـ )

 كجاء في إعبلنو الختامي أف المجتمعيف يركف "كجكب إخضاع دكلة إسرائيل لممساءلة القانكنية.
إننا نرػ أف منح إسرائيل حصانة رغـ انتياكاتيا المتكاصمة كالمنيجية لمقانكف الدكلي، كلحقكؽ 
اإلنساف األساسية، كالتعامل معيا كاستثناء فكؽ قانكف األمـ، كتزكيدىا بدعـ غير محدكد في 

كاليات المجاالت: السياسية، كاألمنية، كاالقتصادية، كالثقافية، كالدبمكماسية؛ يجعل كبل مف ال
المتحدة، كاالتحاد األكركبي، كفاعميف دكلييف آخريف فيما يسمى بالمجتمع الدكلي، مذنبيف 
دامة "أبارتيايد" إسرائيل كحكميا االستعمارؼ. إننا نرػ أنو فقط  كمتكاطئيف فعميا في جريمة تأييد كا 

طيني، كتحقيق مف خبلؿ كقف ىذا التكاطؤ الدكلي يمكف استعادة الكرامة كالعدالة لمشعب الفمس
 (.2008:كرقة ديربافالسبلـ الدائـ كالشامل في الشرؽ األكسط" )

تنفيذ نداء  كقد خرج ىذا المؤتمر بخطة عمل تتمثل برفع مستكػ الكعي كالعمل عالميا عمى
الداعي إلى مقاطعة إسرائيل، كسحب االستثمارات منيا،  2005 المجتمع المدني الفمسطيني عاـ

، كدعكة المؤسسات اإلعبلمية إلتاحة الفرص لؤلصكات األصيمة التي كفرض العقكبات عمييا
تمثل المجتمع المدني الفمسطيني تمثيبل حقيقيا، كلمذيف يدعمكف سبلما عادال، لكي يعبركا عف 
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قضاياىـ بحرية كدكف رقابة أك تشكيو أك تجاىل، ك المطالبة بتطبيق كالتعاكف فيما بيف الجيات 
 (2008)المرجع السابق،غرض تنفيذ بنكد الخطة آنفة الذكردني العالمي بالفاعمة في المجتمع الم

 :مؤتمر فمسطينيي أوروبا

يعتبر مؤتمر فمسطينيي أكركبا أحد ثمار مركز العكدة الفمػسطيني، كىػك مؤسػسة فمسطينية تعنى 
 بتفعيل قضية فمسطينيي الشتات، كالمطالبة بحقيـ في الرجكع إلى ديارىـ، كىك كمركز يشكل

ة أكاديميا يسعى إلى أف يككف رديفا لممعمكمات كالنشاط السياسي لمقضي إعبلميا   مصدرا  
كمف أىـ أىدافو كما كرد في مكقعو  ،لو ة كيتخذ مف لندف مقرا  الفمسطينية كخصكصا مسألة العكد

ينية، الرسمي "تعريف الرأؼ العاـ في أكركبا كخاصة في بريطانيا باألبعػاد الحقيقيػة لمقضية الفمسط
كالمساىمة فػي تفعيػل قضية عكدة فمسطينيي  ،كتسميط الضكء عمى الحقكؽ الفمسطينية الضائعة

نسانية ثانيا، كباعتبػار أنيػا تشكل قاسما مشتركا عريضا  الشتات باعتبارىا قضية سياسية أكال ، كا 
اإللكتركني  المركز مكقع)يمتقي عميو الفمػسطينيكف أيػا كانػت تكجيػاتيـ الػسياسية أك أليديكلكجية

،2010) 

كاالتصاالت مع الساسة كصناع  يقػكـ المركػز بحمبلت إعبلمية كدعائية، كيكطد العبلقات العامة
بريطاني ك إعبلـ النكاب لذا فإنو يعمد إلى القياـ بحمبلت داخل البرلماف ال ،القرار في بريطانيا

يشارؾ في حشد الرأؼ العػاـ ك  ،اشرغير مب أك فيما يمس البلجئيف بشكل مباشر تباىتماما
كيحتكؼ المكقع  ،كالعربي كاإلسبلمي كالدكلي لممارسة الضغط عمى األطراؼ المعنية الفمػسطيني 

الخاص بالمركز عمى معرض صكر لبلجئيف في مخيماتيـ كالمعاناة اليكمية التي يكاجيكنيا في 
البلجئيف ككذلؾ التقارير كالنشاطات المتعمقػة ب كيحكؼ المكقع أيػضا آخػر األخبػار ،ىذه المخيمات

التجمع الفمسطيني في كل دكلة أكركبية يعقد  تعاكف معاـ لدعـ قضيتيـ كيقكـ المركز بالالتي تق
 فييا المؤتمر كاألمانة العامة لممؤتمر باإلشراؼ عمى المؤتمر كتنظيمو. 

فمسطينية، ليصل  شخصية 300 فػي بريطانيا بحضكر ما ال يزيد عمى   2003بدأ مسيرتو عػاـ 
. الذؼ عقد في ميبلنك  2009فمسطيني في المؤتمر السابع عاـ 10000 العدد إلى أكثر مف 

كقد أصبح ىذا المؤتمر يمثػل منصة مكسعة تستقطب أطيافا فمسطينية متنكعة كما صرح بذلؾ 
أىـ ما كلعل مف ، (2009،)الجزيرة نت الدكتكر دمحم حنكف رئػيس التجمع الفمسطيني في إيطاليا
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تقكية العبلقات ؼ بيف الفمسطينييف فػي أكركبا، ك تحقق في المؤتمر "إيجاد منتدػ تعارؼ سنك 
االجتماعية فيما بينيـ ... كمف جانب آخر فقد تأسػست مػف رحػـ المؤتمر مؤسسات مركزية تعمل 

نييف في عمى المستكػ القارؼ كالحممة األكركبية لرفع الحصار عػف غزة، كتجمع األطباء الفمسطي
كالتفاعل اإليجابي مع  ف كالمعممػيف كالنساء كالشباب ..أكركبا، كاتحادات كجمعيػات لمميندسػي

 .(63: 2009،)الزير المحيط األكركبػي كنقػل الػصكت الفمػسطيني لمغربييف"

اؿ عمميػـ عمى جتنسيق مع السمطة الفمسطينية في مكأكد منظمك ىذا المؤتمر عدـ كجكد  
كبية، كمرد ذلؾ األمر أف السمطة ال تتعامل مع الجمعيات كالمؤسسات ذات التكجو الساحة األكر 

لكتركنيػة، ذات  ،الرافض لسياساتيا صمة  كما أف لممؤتمر إصدارات بمغات عدة، مطبكعة كا 
 ،بالتكاصل اإلعبلمي كالتعامل مع فئات الجميكر، صدرت عف األطػر المنػضكية فػي نطاقو

كاصمية كاقع البيئة األكركبية كخصكصياتيا، بما في ذلؾ سػمة التعددية كتراعي ىذه المكاد الت
 .(63 :2010،المغكية )أبك الييجا

 كاف يقاـ تحت إشراؼ منظمة التحرير الفمسطينية قبل تكقيػع  (كيذا فيما مضى)مؤتمر
 فت اتفاقات أكسمك، لكف بعد الخمط الكثير بيف أكراؽ المنظمة كالسمطة تخافت ىذا الدكر كتيا

 سد ا مف الحركات المعارضة ألكسمك لػإلى أف سعت حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس كغيرى
 أصدرت رئاسة السمطة أمرا لمسفراء الفمسطينييف فػي ىكلنػدا كالػدنمارؾ  كقد، ىذه الثغرة

يطاليا بمقاطعة المؤتمر، كقاؿ ممثل منظمة التحرير في ركما، السفير صبرؼ عطية : "كنػا   كا 
 (.BBC،2009) نى أف يككف تنظيـ مثػل ىػذه المػؤتمرات بإشػراؼ منظمػة التحريػر الفمػسطينيةنتم

ذا كاف مؤتمر فمسطينيي أك  ركبا ىك إطار لمعمل الشعبي الفمػسطيني الفاعػل فػي الساحة كا 
 كعميو؛ فإف ،األكركبية، فإّنو كذلؾ منصة لتبلقي الجيكد التخصصية في حقل الدبمكماسية العامػة
الفمسطينييف في ىناؾ إدراكا  ألىمية الجيد التكاصمي الذؼ تتكاله األطر التخصػصية، كاألطبػاء 

الميندسيف، ككذلؾ التكاصل مع السياسييف، طباء الفمسطينييف في أكركبا (، ك أكركبا )تجمع األ
جاه كعمكما  ىناؾ أطػر تخصػصية تػنيض كأخرػ تتأسس كاالت ،كالتكاصل مع اإلعبلمييف كغيرىـ

 .(63 :2010،متصاعد )أبك الييجا
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 كفي مؤتمر فمسطينيي أكركبا الثالث المنعقد في النمسا كاف ىناؾ مجمكعة مف كرش 
 ا يتعمق بتطكير العبلقة مع المجتمعات األكركبية رسميا كشعبيا، فقد جػاء فػي العمل منيا م

 أنو ينبغي االستفادة  (2008) مقرراتيا المكثقة في الكتاب الذؼ أصدرتو األمانة العامة لممؤتمر
ية فمػسطيف كبمشركع ما يتعمق بقػضاتجاىات الرأؼ العاـ األكركبي فيمف حالة التحكؿ الجارية في 

المراجعات  حركة كاستثمار مية لشرح أسس القضية الفمسطينية،ؿ، لتكثيف الجيكد الرااالحتبل
ار المػؤرخيف الجػدد كاألعماؿ اإلعبلمية المتكاصمة في األكساط اإلسرائيمية، بما في ذلؾ أعماؿ تيػ

الناقدة، كما يتمخض عنيا مف مكاقف كاعترافات غير مسبكقة، مف أجػل إعادة التعريف الجذرؼ 
االرتقاء بالصيغ التضامنية المممكسة في نية في الكعي الجمعي األكركبي، ك بالقضية الفمسطي

ي المجػاؿ اإلعبلمي، أك في التحركات المجتمعات األكركبية مع قضية فمسطيف، سكاء أكانت فػ
ـ كالحيكؼ لمجاليات الشعبية مف مظاىرات كاعتصامات كفعاليات مدنيػة، كاسػتثمار الدكر اليا

ادا  لدكر الفمسطينييف في سبلمية في أكركبا، كرافد أساسي كمخزكف غزير، يمثل امتدالعربية كاإل
ؼ العاـ األكركبي كمفرداتو، بغرض الكصكؿ العناية بعناصر الخطاب التكاصمي مع الرأ، ك أكركبا

كما كانت ىناؾ كرشات عمل تركز عمى التنسيق بيف المؤسػسات  .إلى أكسع الشرائح الممكنة
أكركبا كمما تمخضت عنو في قراراتيا النيائية "ركزنامة" لؤلنشطة الفمسطينية في  الفمػسطينية فػي 

ككف متاحة لمفمسطينييف كالرأؼ العاـ في عمػـك كضعيا بناء عمى معايير محددة، كت أكركبا، يتـ 
تدشيف مكاقع عمى شبكة اإلنترنت، تأخذ عمػى عاتقيػا تػشجيع كركبػا بشتى الكسائل المبلئمة، ك أ

 التكاصل بيف المؤسسات كالجمعيات الفمسطينية في أكركبا، تككف عمى ىيئة منابر كمنتػديات
 .(2008،)األمانة العامة لمؤتمر فمسطينيي أكركبا

 :المنظمات األىمية الفمسطينية في أمريكا الالتينية :ثانياً 

لعمو مما يثير الدىشة عدـ كجكد إحصاءات رسمية، كال معمكمات كافية أك مكثقة عف أكضاع 
الجاليات الفمسطينية في دكؿ أمريكا البلتينية عمى الرغـ مف مركر مػا يزيػد عمػى نصف قرف عمى 

ى الباحثيف مف معمكمات ينبئ بشيء مف الحسرة؛ إذ إف كضع . كما يصل إلكاجدىا ىناؾت
المؤتمرات التي تعقد في تمؾ الدكؿ يغمب عميو الطابع الفئكؼ النخبكؼ، كال يعكس كجية نظر 

 .(4: 2009 ،الفمسطينييف الذؼ يصفيـ كاحد منيـ بأنيـ يعانكف )صفا
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ينطبق عمى  لفمػسطينية، كىػذاال شؾ أف اتفاقات أكسمك أدت إلى شمل في جسد منظمة التحرير ا
الجاليات الفمسطينية  ممػا أدػ بػدكره إلػى إضػعاؼ جدىا بما فييا أمريكا البلتينية،كافة أماكف تكا

 (. 22-21: 2007 ،في الشتات )أبك عيد

لكف بعد اندالع انتفاضة األقصى صػعكدا إلى الحرب األخيرة عمى غزة، بدأت تمؾ الجالية 
ك .في أماكف تكاجػدىا، فبدأت بإعادة تنظيـ نفسيا بعيدا عف إطار المنظمة تستشعر أىمية دكرىا

مسطينية عمى مستكػ القارة، رغـ كجكد خمسة سفارات فمسطينية في أمريكا البلتينية، كككنفدرالية ف
كالبيرك إضافة إلى  يد مف الفيدراليات الفمسطينية المتكاجدة بالبرازيل كتػشيمي كاألرجنتػيف كالعد
عيات كالمؤسسات كاألندية كالمجاف الفمسطينية، كثبلثة عشر عػضك مجمس كطني، كعضك الجم

 (.2008: 8مجمس مركزؼ فمسطيني ... تجد اإلعبلـ الفمسطيني ضعيفا جدا " )صفا 

نظمت المسيرات في ـ  1/2009شير فيك  تكفر سياسة إعبلمية فمسطينية، كيعزػ ذلؾ إلى عدـ
نية، مػع مشاركة جماىيرية كاسعة إلدانة اليجكـ اإلسرائيمي عمى جميع أنحاء شبو القارة البلتي

كقد برز تحسف ىاـ في التغطية اإلعبلمية لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي"  قطاع غزة ...
كلعمو مف أكثر الحمبلت فعالية كتأييدا مف الرأؼ العاـ في تمؾ الدكؿ حممة  (2009،)كميميشا 

 ت منيػا كفرض العقكبات عمييا.مقاطعة إسرائيل كسحب االستثمارا

 :المجنة الوطنية الفمسطينية لمقاطعة إسرائيل :ثالثاً 

مؤسسة كمنظمة أىمية فمػسطينية ابتػداء بػالقكػ الكطنيػة كاإلسبلمية   170ىي نتاج أكثر مف 
لحركة  مركرا بنقابات العماؿ الفمسطينييف كشبكة المنظمات األىمية ممف يشكمكف المرجعية

 عمى المستكييف المحمي كالعالمي. المقاطعة

ألسباب تتعمق  ،يد المحميقد حققت الحممة نتائج متميزة عمى الصعيد العالمي أكثر مف الصع
كمف تمؾ اإلنجػازات التي  ،ؿ كسيطرتو عمى كافة سبل الحياة في الداخل الفمسطينيباالحتبل

اطعة المنتجات اإلسػرائيمية، كقرارات حققتيا الحممة المقاطعة الرياضية كالثقافية كاألكاديمية، كمق
اتحادات العماؿ العالمية المشاركة في حممة المقاطعة، كالمقاطعة السياسية التي كانت األكثر 
كضكحا في دكؿ أمريكا البلتينية، ككسب اتحادات الطمبة في العديد مف األماكف لصالح الحممة 

 .(67 :2009، د سنكيا في كندا )زاختكتتكيج ىذا التأييد بأسبكع الفصل العنصرؼ الذؼ يعق
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ككل؛ فمف  إف الناظر في إنجازات ىذه المجنة يجدىا تنتشر بسرعة ممتازة في أكساط دكؿ العالـ 
فرنسا كمسيرات التأييد التي خرجت بعشرات اآلالؼ حاممة شعار تعميػق اتفاقيػة الشراكة األكركبية 

بحمفاء حممة  مف النركيج ليذه المقاطعػة، مركرا  اإلسرائيمية إلى انضماـ نقابات عمالية أساسية 
البمجيكي مف قبل فنانيف  التضامف الكثر في بريطانيا، كاتياـ إسرائيل بجرائـ حرب فػي اإلعػبلـ 
، الئلسرائيمييف في نيكزيبلند مرمكقيف، كاحتبلؿ القنصمية اإلسرائيمية في كندا كالمقاطعة الرياضية 

ألكاديمية كالثقافية كاالقتصادية في الكاليات المتحدة، كانتشار حممة كنشكء عدة دعكات لممقاطعة ا
  .(22-21: 2007أبك عيد،مقاطعة البضائع اإلسرائيمية في إسبانيا )

 :المنظمات األىمية الفمسطينية في األراضي الفمسطينية :رابعاً 

 الضفة الغربيةفي الحممة الشعبية ضد الجدار  -1

، كىي 2002الحككمية عاـ  المنظمات البيئية الفمسطينية غير بدأت الحممة بمبادرة مف شبكة
كترػ الحممة  ،نفسيا ضد الجدارحممة شعبية تقكـ عمى عمل الفئات كالمجاف الشعبية التي تنظـ 

منظمة  12كتدار الحممة مػف  ،مني كما تدعي إسرائيلالجدار يقكـ عمى أساس سياسي ال أف أ
 في الضفة. كتتخصص الحممة في ةظات اإلحدػ عشر لجنة شعبية لممحاف 11غير حككمية ك

كتزاؿ آثاره،  قضية الجدار رافعة شعار "أكقفكا جدار الفصل العنصرؼ االسػتعمارؼ، لييػدـ الجػدار
 .(10ب20،)المكقػع الرسػمي لمحممػة  كتعاد األرض التي صػكدرت إلػى أصػحابيا

مبنية عمى الثكابت الفمسطينية، كالخركج  الحممة ببناء قاعدة تضامف عالمية استراتيجياتكتتمثل 
 كالمطالبة مف اإلطاريف األمريكي كاألكركبي لمعبلقات الفمسطينية الذؼ سػاد بعػد أكسػمك،

 .(2010،بالمقاطعة كفرض العقكبات عمى إسػرائيل كعزليػا )المكقػع الرسػمي لمحممػة

في مؤتمر األمـ المتحدة لمنظمات  كمف اإلنجازات التي تعدىا الحممة غاية في األىمية المشاركة
كراؽ العمل مػع طاقـ شؤكف حممة دكلية ضد الجدار، كا عداد أ المجتمع المدني الذؼ أقر إطبل ؽ

المفاكضات فيما يتعمق بفتكػ محكمة الىػاؼ الػذؼ شػكل إدانػة إلسػرائيل، كالمنتديات االجتماعية 
 (2010الرسمي،المكقػع في كل مف أكركبا كالبرازيل كفنزكيبل كالباكستاف )
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عمى كجكد كحدة أىداؼ بيف المنظمات األىمية التي تعمل  (12: 2010 )جرار كيؤكد الدكتكر
كلجنػة مقاكمػة الجدار  األىميةعمى قضية الجدار؛ كلكف بمقدار ما في إطار شبكة المنظمات 

 رجعػي سياسيجػد إطػار مئيل كسحب االستثمار منيا؛ حيث يك كالمجنة الشعبية لمقاطعة إسرا
  .متفق عميو

استطاعت أف تقنع  الحممة الشعبية ضد الجدار ناجحة جػدا، كقػدأف  الدكتكر نبيل شعت يعتقد
القضية الفمسطينية،  قيادة فتح بتبني النضاؿ الشعبي ككذلؾ آالؼ الناشطيف األجانب، لنػصرة 

مبلحع أف الحممة الشعبية كمف ال، كتمثل بمعيف نمكذجا جديدا لمنضاؿ ،كليـ تأثير إعبلمي ضخـ
ضد الجدار تخاطب المنظمات األىمية، كالمؤسسات المحمية، كأحزاب المعارضة، كالحركات 

كىذا جزء  ،حظيت بتضامف قكؼ في ىذه المجاالت   كقػد، النسكية كاالجتماعية، كالنقابػات العماليػة
كقد قامت إسرائيل منذ بداية .لحممةكما كرد في أدبيات ا االستراتيجيةمػف الكسػائل لتحقيػق أىدافيا 

الحممة إلى اآلف بالعديد مف اإلجراءات في محاكلة لردع ىذه الحممة كالقضاء عمييا نظرا لتزايد 
شعبيتيا في أكاسط الفمسطينييف كالمتضامنيف األجانب؛ فمف اعتقاؿ الرمكز القيادية كاإلدارية ليذه 

اؿ جمعة، إلى اعتقاؿ مائة ناشط فمسطيني الحممة مثل رئيس الحممة في الضفة الغربية جم
صابة أحدىـ  كأجنبي في الشيكر الستة األخيرة حتى يكمنػا ىػذا، كترحيل بعض المتضامنيف، كا 

بحالة مكت سريرؼ، إضافة إلى دىػـ مقػرات الحممة، كمنازؿ المتضامنيف الكاقعة في مدينة راـ هللا 
خبلئيـ منيا عمػى مػرأػ كمػسمع المسؤكليف ا لفمسطينييف، كفرض قيكد عمى تأشيرات كا 

 .(2010،جزيرة نت)ال المتضامنيف عبر معابرىػا كمطاراتيػا

 :المجنة الشعبية لمواجية الحصار )قطاع غزة(

أعمف بشكل رسمي عف تشكيل المجنة الشعبية لمكاجية الحصار  27/10/2007في تاريخ 
كقد عرفت المجنة  ،ؿ ناجي الخضرؼ تشريعي الميندس جمابرئاسة النائب المستقل في المجمس ال

بنفسيا كما كرد في مكقعيا أنيا "ذات طابع شعبي ال تتبع ألؼ فصيل أك حزب سياسي منذ 
نشأتيا...كقد استطاعت أف تبني عبلقات الثقة كالتعاكف المشترؾ مع جميع أطياؼ الشعب 

مف الككادر  الفمسطيني بمف فييـ الفصائل بمختمف تكجياتيا... كقد ضمت المجنة العديد
 كاألكاديمييف كاإلعبلمييف كالمتطكعيف الذيف استطاعكا خبلؿ فترات قصيرة جدا  تخطي كل 
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يصاؿ الرسالة، كفضح الحصار الظالـ كالجائر عمى القطاع ة )المكقع الرسمي لمجن الحكاجز كا 
،2010.)  

طبلقتيا مكاجية الذؼ أصدرتو بعد عاـ مف ان (2008) كتتمثل أىداؼ المجنة كما كرد في كتابيا
براز اآلثار المترتبػة عميػو، كتكحيد الجيكد  الحصار الشامل الذؼ يفرضو االحتبلؿ عمى القطاع كا 
الفمسطينية تجاه العمل عمى رفعو، كحشد الدعـ الػشعبي كالرسػمي العربػي كاإلسبلمي كالتأييد 

الظركؼ اإلنسانية  ع الجيات المؤثرة مف أجل معالجػةرفع ىذا الحصار، كالتحرؾ مالدكلي ل
لمشرائح المختمفة التي تعاني مف الحصار، كالعمل عمى الػساحة الدكليػة كتفعيل دكر المتضامنيف 

كقبل الفعاليات التي نظمتيا المجنة عمى مدار السنكات الثبلثة الماضية .في جميع الدكؿ األجنبية
ديد مف النشاطات الشعبية فقد نظمت المجنة الع ،لـ يكف الكثيػر يعرفكف شيئا عف حصار غزة

  40000 ابتداء مف مسيرة الشمكع، كمقبرة المصانع، كالسمسمة البشرية المككنة مف أكثر مف
، كمرحمػة السفف بالتعاكف مع حركة غزة الحرة، باإلضافة إلى عبلقات كاتصاالت مع  طفػل 

 .البرلماف األكركبي كالبرلمانات العربية كاإلسبلمية 

إلى تعزيز كضع الفمسطيني كجمب المساعدات لمقطػاع ال مػف خبلؿ تنفيذ  كتسعى المجنة أيضا
نما مف خبلؿ عرضيا عمى مف يتبناىػا مػف المؤسػسات كالمنظمات  المشاريع المقترحة، كا 
الخارجية . كقد نجحت في جمب المساعدات كالمنظمات التي تبنت بعض المشاريع اليامة كمنيا 

 (.2010،عا ليا في غزة )الخضرؼ مؤسسات تركية كقطرية فتحت فرك 

 .2/2010/  25مقابمة عمى فضائية الجزيرة في برنامج لقاء اليـكجماؿ الخضرؼ 

كمف أبرز ما قامت بو المجنة لفت أنظار العالـ إلى المعاناة البشرية التي تفكؽ التصكر في قطاع 
اع الصحي كالزراعي ة القطػغزة؛ مف إغبلؽ المعابر التجارية كأزمة الكقكد كالكيرباء، مركرا بأزمػ

طيكر، كأزمة الدقيق كالمخابز، كالمياه كالصرؼ الػصحي، كنقص السمع، انتياء كالحيكاني كال
بأزمة القطاع الصناعي التي جسدتيا المجنة كاقعا حيا بفعاليػة "مقبػرة المصانع". كقد حاكلت 

. دكلي كالحككمات عمى حد سكاءع الػالمجنة التكاصل مع األميف العاـ لؤلمـ المتحػدة، كالمجتمػ
كدعت كسائل اإلعبلـ المختمفة إلى تسميط الضكء بشكل أكبر عمى الحصار مف أجل تككيف رأؼ 

 .(2008، 24 عف المجنة عاـ ضاغط لمساندة أىل غزة ضد الحصار حتى كسره )تقرير صادر
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 :(48اتجاه فمسطينيو – (اتحاد الجمعيات األىمية العربية

، كإطار جػامع لممجتمػع المدني 1997اتجاه عاـ  -يات األىمية العربية تأسس اتحاد الجمع
كيضـ ىذا االتحاد أكثر مف خمسيف جمعية كمؤسسة، كينشط ، الفمسطيني في فمسطيف التاريخية

دارة حمبلت محميػة كدكلية لحماية  في مجاؿ التدريب كالتمكيف المؤسساتي كالتنظيمي كالمرافعة، كا 
 كما يحمل االتحاد ا ،ع الفمسطينييف في "الداخل" عالميلرفع الكعي حكؿ أكضاالجمعيات العربية ك 

 األكرك متكسطيصفة استشارية خاصة في األمـ المتحدة، كىك عضك مؤسس فػي المنبػر 
لممنظمات غير الحككمية، كفي السكرتارية العالميػة لممنتػدػ االجتمػاعي العالمي، كيقـك االتحاد 

المكقع اإللكتركني )يق العمل األىمي الفمسطيني في الكطف كالشتات بتركيز عمل ىيئة تنس
 .(2010،لبلتحاد

كمع  كعربيا   يا فمػسطينيا  الشعكر بالمسؤكلية كضركرة تقاسػمكتنبع أىمية مثل ىذا االتحاد مف "
أنصار الشعب الفمسطيني في أنحاء العػالـ ضػمف الػسعي إلحقػاؽ الحقػكؽ الفمسطينية، إضافة 

لكعي لضركرة إعادة صياغة الخطاب الفمسطيني كخطاب حق تكاممي كغير جزيئي لمقضية إلى ا
ضمف القضية الفمسطينية كعمى   48ؿعكس ذلؾ في طرح قضايا فمسطينيي االفمسطينية لين

 .(43: 2009،جدكؿ األعماؿ الدكلي" )مخكؿ

، لمػشاركة فػي مؤتمر بمباكلعامة اكمف أىـ النشاطات التي قاـ بيا االتحاد في مجاؿ الدبمكماسية ا
كالمشاركة في "أسبكع فمسطيف " في جامعة أينسبركؾ النمػساكية الػذؼ نظمػو مجمكعة مف 

مؤتمر "دكر ك  ،ؤتمر الكطني لمدفاع عف حق العكدةكالم بلب الناشطيف النمساكييف كالعرب،الط
في العاصمة  الذؼ عقػد" المنظمات غير الحككمية في صنع السبلـ العادؿ كحل الصراعات

الدنماركية ككبنياغف، كاإلشراؼ عمى تنظيـ الكفد الفمسطيني كمػشاركتو فػي المنتدػ المدني 
مشترؾ مف  250في مرسيميا، الذؼ عقد بمشاركة أكثر مػف   2008متكسطي لعاـ  األكرك

 األكرك متكسطي تحت عنكاف "التنقل كالعيش المشترؾ في الفضاء المجتمع المدني األكرك
 كعمى الصعيد الداخمي فقد قاـ االتحاد بتنظػيـ حممػة تعريػف كتكعيػة جماىيرية عمى، طي"متكس

نػشرة فػي المدارس المختمفة بمراكز   40000. كتـ تكزيع أكثر مػفالفمسطيني في الداخل الجميكر
اإلنساف كبطاقة بريدية تنادؼ  القرػ كالمدف العربية، تضمنت نص اإلعػبلف العػالمي لحقػكؽ 

 .(59- 53 :2007مخكؿ،بكقف العنصرية )
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كرت ف ذُ لتي سبق كأاىمية الداعمة لمدبمكماسية الشعبية الفمسطينية المنظمات األيرػ الباحث أف 
حيث أف  ،دعـ كمناصرة القضية الفمسطينية بالطرؽ السممية ثر البارز فيبالتفصيل كاف ليا األ

تمفة، فظيرت المنظمات األىمية في أكركبا ىذه المنظمات قدمت الكثير مف الدعـ عمى أشكاؿ مخ
ؼ عمل بربرؼ إسرائيمي ضد شعبنا السفارات اإلسرائيمية عند حدكث أ ماـعمي صعيد التظاىر أ

ر ك قطاع غزه كأرسمت ىذه المنظمات الكثير مف سفف كسلفمسطيني سكاء في الضفة الغربية اا
راضي ية الفمسطينية في األإلى غزه، أما المنظمات األىمالحصار كقكافل كسر الحصار 

عمي الصعيد الداخمي  فكاف ليا األثر الكبير في إبراز الكجو ما المنظمات الفمسطينية أ الفمسطينية
نو الجبلد كظير ذلؾ جميا في الكثير اشـ الذؼ يظير شعبنا الفمسطيني باالغلبلحتبلؿ الحقيقي 

ىذا المكضكع كمنيا المجنة الشعبية  مف المؤتمرات الفمسطينية التي تحدث فييا قادة العمل  في
 ككل ىذه الضفة الغربية الحممة الشعبية ضد الجدارك  48 اتجاه فمسطينيكلكسر الحصار ك 

المنظمات عمي المستكػ الدكلي كالمستكؼ المحمي تشكل رافعة قكية لمعمل الدبمكماسي الشعبي 
 الفمسطيني اذا كجد اىتماـ كدعـ مف الجيات الرسمية لمدكلة.
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 :السابقة الدراسات

 استطاع البحث، بمكضكع المتعمقة الدراسات مف مجمكعة عمى الباحث اطبلع خبلؿ مف
 تقسيـ تـ كقد البحث، ىذا في منيا سيستفاد كالتي الصمة ذات الدراسات مف العديد عمى الحصكؿ
 :محكريف إلى السابقة الدراسات

 (.يةالمحم) والعربية الفمسطينية الدراسات: األول المحور

 .األجنبية الدراسات: الثاني المحور

  الفمسطينية الدراسات: أوالً 

 : (2015) الغريز دراسة

 القضية تجاه الدكلي المكقف تعزيز في الشعبية، الدبمكماسية دكر مناقشة إلى الدراسة ىدفت
 عبارة كانت التي األحداث، مف بالعديد الفترة ىذه تميزت حيث ،(2013-2008) الفمسطينية،

 عدكاني كأىميا الفمسطينية القضية تجاه الشعبية، الدبمكماسية تحريؾ في األساسية الفكاعل فع
 المنيج الباحث استخدـ كقد. غزة قطاع عمى المفركض اإلسرائيمي كالحصار ،(2012ك 2008)

 ىذه لمبلئمة االستشرافي كالمنيج النظـ، تحميل كمنيج التحميمي، الكصفي كالمنيج التاريخي،
 .الدراسة مف النكع ىذا لمثل ىجالمنا

 :أىميا النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 الفمسطينية كالقضية الفمسطيني الشعب مظمكمية تسكيق عمى عممت الشعبية الدكلية الكفكد أف
 .الحقيقة نقل خبلؿ مف الغربي كالمجتمع العامل دكؿ لدػ

 التي األزمات مف العديد في الفمسطيني الشعب صمكد تعزيز عمى الشعبية الدبمكماسية عممت
 .ليا تعرض

 في محكريا   دكرا   ليا ليككف  الغربية، المجتمعات في الفمسطينية الجاليات دكر تفعيل عمى الحرص
 .الشعبية الدبمكماسية أدكار تفعيل
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 حركات كزيادة تعزيز عمى لتعمل الفمسطيني المدني المجتمع مؤسسات أبزر تضـ رابطة تشكيل
 .الفمسطينية القضية مع الشعبي مفالتضا

 :( 2014) الكريري  دراسة

 العبلقات بأدبيات تعريفيا يمكف ما أك الشعبية الدبمكماسية عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 حماس، حركة انتيجتيا التي الرسمية غير الدبمكماسية أك العامة، العبلقات دبمكماسية الدكلية،
 كأحد حماس دكر مع كتكاكب كالدكلية، اإلقميمية مكانتيا تعزيز إلى الدبمكماسية ىذه أدت ككيف
 الحصار كحالة يتناسب كبما الفمسطينية، الحدكد بعد لما دكرىا امتد التي الدكؿ غير مف الفكاعل

 .غزة عمى المفركضة

 كمنيج الحالة، دراسة كمنيج التحميمي، الكصفي كالمنيج التاريخي، المنيج الباحث استخدـ كقد
 الدراسة، ىذه لمثل المناىج ىذه لمبلئمة كذلؾ القرار، صنع منيج إلى باإلضافة الصراع إدارة

  حماس، اإلسبلمية المقاكمة حركة مف الدراسة مجتمع كتككف 

 :أىميا النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 أكال   مرتبط الدكر ىذا أف تدرؾ أف منيا تطمب كدكلي إقميمي فاعل إلى حماس حركة تحكؿ إف
 قبل مف تجاكزىا يمكف ال كدكلية إقميمية أبعاد ليا القضية ىذه كأف الفمسطينية القضية بتطكرات

 عمى الحركة قدرة بقدر كالمعطيات التحكالت ىذه مع كالمركنة التكيف كبقدر حماس، حركة
 .كشرعية مراف اكتساب

 الكاضح التغيير إحداث عمى القدرة لدييا لتككف  ،اإلعبلمية أدكاتيا مف تطكر أف حماس عمى أف
ال عنيا، تتنازؿ أف يمكف ال التي الثكابت عمى كالحفاظ البقاء مع المرحمة ليذه يمـز الذؼ  فقدت كا 

 .الشعبية لقكتيا حقيقيا   مصدرا  

 :( 2012) هللاعبد دراسة

 الجارية السياسي التغيير عممية في الفضائية الجزيرة قناة لعبتو الذؼ الدكر في الدراسة ىذه تبحث
 كبعد أثناء القناة تأثير كفي بحثية، كحالة كنمكذج المصرية الثكرة حالة آخذة العربي الكطف في

 أف إلى بالنظر كذلؾ بيا، حفمت التي اليكمية الفعاليات كعمى مسارىا عمى المصرية الثكرة
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 عممية كفي عاـ بشكل السياسة في المؤثرة القكػ  أىـ أحد الراىف الكقت في يمّثل بات اإلعبلـ
 الفضائية الجزيرة قناة" أف مفادىا فرضية مف الدراسة انطمقت. خاصة بصفة السياسي التغيير
 كعميقة، مكثفة بصكرة لمحدث تغطيتيا عبر كنجاحيا المصرية الثكرة دعـ في ىاما   دكرا   لعبت
 .العربية الساحة في ىاـ سياسي تغيير إحداث في ساىمت بذلؾ كىي

 :أىميا النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 أىدافيا أك العربيػة لمثكرات تغطيتيا في الجزيرة قناة انحياز مدػ حكؿ الناس يختمف أك يتفق قد
 في جدا   ىاما   دكرا   لعبػت الجزيرة أف اإلجماع يشبو ما حالة يكجد كلكف التغطية، تمؾ مف كأجندتيا

 كجاءت إيجابا ، أك سمبا   الػدكر ىذا تقييـ عف النظر بغض ليا، تغطيتيا خبلؿ مف الثكرات تمؾ
 العربية الثكرات في كمحكريا   ىاما   دكرا   لعبت الجزيرة بأف العاـ التكجو ىذا لتعزز الدراسة ىذه

 إلى عربي بمد مف كتنقميا كاستمرارىا نجاحيا في عاليا   إسياما   كأسيمت المصرية، الثكرة كخاصة
 .آخر

 دكما   الجزيرة قنػاة انحياز فكرة لتؤكد الخصكص كجو عمى المصرية كالثكرة العربية الثكرات جاءت
 كل عف ككشفت كمطالبيػا، الشعكب إلى فانحازت كالحككمات، األنظمة كجو في لمشعكب
 الحدث، قدر عمى تغطيتيا كجػاءت الفارقػة، التاريخيػة المحظات ىذه لتغطية اإلعبلمية أسمحتيا
 .زالت كال عربيػة ثكرة مف ركأكث بمد مف أكثر في كذلؾ كاستمرت

 لصف منحػازة تغطية كانت الجزيرة قناة قبل مف المصرية الثكرة عمييا حازت التي التغطية إف
 .السابق المصػرؼ  النظػاـ ضد فيي لمثكرة منحازة ككنيا فيي كبالتأكيد كالثكار، الثكرة

 :(2011) نزاو ىيرو مون  دراسة

 قطر دكلة ليا، المضيف كالبمد الفضائية الجزيرة بشبكة تتعمق قضايا ثبلث الرسالة ىذه تستكشف
 عاـ إنشائيا منذ بقطر عبلقتيا مكاجية في الجزيرة لقناة السياسية القكة يناقش األكؿ الباب

 األكسط الشرؽ  منطقة في الجزيرة تأثير أف مفادىا حقيقة ضكء في. الحاضر حتى 1996
 المالكة الدكلة بأف تقكؿ الفرضية كىذه. لقطر لميالعا التأثير مع متناسبة غير العالمي كالشأف
 أف كما. العربية السياسة في قكيا العبا تعتبر لكنيا فحسب، إعبلميا   عمبلقا   ليست الجزيرة لقناة

 كحالة تناكلو تـ قد سعكديا ، المدارة العربية كقناة الجزيرة، تقارير في السعكدؼ -القطرؼ  التنافس
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 إصبلحات سببتيا قطرية، سياسية -اجتماعية تناقضات خمسة انيالث الباب يتناكؿ. دراسية
 كىابي، بمد في السريع التحديث المطمق، الزعيـ قبل مف الديمقراطية” كىي. المتعددة األمير
. إسرائيل مع لمجدؿ المثيرة العبلقة جانب إلى المتزايدة األجنبية كالعمالة شبابي، سكاني انفجار

 .القكمي األمف بشؤكف  يتعمق فيما األمريكية المتحدة ياتالكال قكات عمى كاالعتماد

 :أىميا النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 ليا كالتي قطر، في المعاصرة السياسة فيـ سبيل في حاسما   يعتبر التناقضات ىذه تحميل إف
 .الجزيرة لقناة اإلخبارية التغطية عمى الكبير األثر

  : (2011) بوتس دراسة

 الفصل ثـ لممكضكع، النظرؼ  الجانب األكؿ الفصل تضمف فصكؿ ستة الدراسة تضمنت حيث
 أبعاد تفسير مع الخارجية السياسة ك الدكلية العبلقات ك العامة الدبمكماسية مفيكـ تضمف الثاني
 المتحدة الكاليات حالة دراسة تضمف ك الثالث الفصل أما ككسائميا، الدبمكماسية مف النكع ىذا

 تضمف ثـ الدكلي، اإلرىاب محاربة في ممارساتيا كأىـ ،الشعبية الدبمكماسية مجاؿ في يةاألمريك
 خبلؿ مف كالنزاعات الحرب قضايا في األمريكية المتحدة الكاليات استراتيجية الرابع الفصل

 الشعبية الدبمكماسية استراتيجية فتضمف الخامس الفصل أما الرسمية، غير الشعبية الدبمكماسية
 النكع ىذا ممارسات تقييـ تضمف السادس الفصل ثـ الدكلي، اإلرىاب مكافحة في الرسمية غير
 . الدبمكماسية مف

 :أىميا النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 الحرب في جيكدىا ك األمريكية الشعبية بالدبمكماسية مرتبط مفيكـ كضع إعادة مف بد ال أنو
 .اإلرىاب عمى

 :(2010) عمي الشيخ دراسة

 في السياسية المشاركة تعزيز في المدني المجتمع منظمات دكر معرفة إلى الدراسة ىدفت
 أنشطة في تؤثر عكامل يكجد ىناؾ أفّ  ىك الدراسة إليو تكصمت التي النتائج كأىـ فمسطيف،
 البنية في كتتمثل الداخمية العكامل: ىي السياسية، المشاركة في كدكرىا المدني المجتمع منظمات
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 كارتباط كأفضل، أكسع آفاؽ إلى المعاش الكاقع تجاكز عمى قدرتيا كعدـ المنظمات ليذه الداخمية
 المنظمات، ىذه كعمل فكر عمى كثيرا   تؤثر طينيةسفم سياسية بقكػ  المنظمات ىذه معظـ

 لالتمكي ىذا دكر كعف اإليجابية، أك السمبية كآثاره الخارجي التمكيل في تمثمت الخارجية كالعكامل
 الشؾ مف نكع إثارة في كذلؾ كأثره أحيانا   كالسياسية المجتمعية المفاىيـ بعض كبمكرة تشكيل في

 .الفمسطيني المدني المجتمع كمنظمات الفمسطينية الكطنية السمطة بيف كالتنافس

 :أىميا النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 المجتمع منظمات بيف العبلقة كتطكر فمسطيف، في السياسية المشاركة مفيكـ بمكرة ضركرة
 .الفمسطيني المدني

 :(2009) خياط دراسة

 فضاء في نفسيا تميز كيف الساعة مدار عمى األخبار تبث التي القطرية الجزيرة قناة عرفت
 اإلعبلمية الدراسات مجاؿ في الباحثيف مف بالكثير حدا ما كىك الناشئ، العربي اإلعبلمي البث
 .لمبحث ذجكنمك  اختيارىا إلى

 لمعالـ جديدة رؤية تحمل بيا خاصة تمثبلت تبني الجزيرة قناة أف التحميل يبيف أكسع نطاؽ كعمى
 أدكات القضايا ىذه لمعالجة الباحث استخدـ. العربي كالسياسي اإلعبلمي الفضاء خضـ في

 ،"ستقباؿاال" دراسات حقل في أنتج لما األبعاد متعددة قراءة تقديـ بينيا مف: متنكعة منيجية
 إلى ،العربية البمداف في اإلعبلـ تاريخ مف ذلؾ في مستفيدا العاـ الرأؼ تشكيل دراسات ككذلؾ
 مقاببلت كأجرػ  الفممية، المقطات مف لعدد المضمكف  تحميل منيج الباحث استخدـ ذلؾ جانب
 إلكتركنيا   تكزيعو تـ استبياف نتائج بتحميل قاـ ذلؾ إلى باإلضافة. القناة صحفيي أبرز مع معمقة
 كاإللكتركني الفضائي البث تأثير قياس بغرض مختمفة، بمداف مف عرب مشاىدكف  عميو كأجاب
 .العربية الجالية أفراد بيف جماعية ركابط بناء عممية عمى

 :أىميا النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 منيا جعل العرب شاىديفالم أكساط في الجزيرة لقناة المتميز المكقع أف الدراسة نتائج بينت
 .كاالجتماعية السياسية القضايا مف كثير في كاالجتماعي السياسي لؤلعبلـ فضاء"
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 :( 2008) الحسين دراسة

 كصياغة بمكرة في رئيسي دكر لعب عمى العربية الفضائية القنكات قدرة مدػ الدراسة ىذه تبحث
 أثر عمى الدراسة ركزت كقد. ربيالع الكطف تشغل التي الرئيسية القضايا حكؿ عربي عاـ رأؼ

 31 إلى 2004 يناير أكؿ مف الفترة في العاـ الرأؼ تشكيل في الفضائيتيف كالمنار الجزيرة قناتي
 الدكلة لقطر السياسي المناخ عف كثيرا يبتعد الجزيرة لقناة اإلعبلمي فالخطاب ،2005 ديسمبر
 فيما العربية، الجماىير كتطمعات لعربيا الكاقع معطيات مف يتشّكل أف كيحاكؿ لمقناة، الراعية
 كتقدـ بمغة محتكياتيا كُتصاغ الدائمة، التعبئة منطق عمى تقـك اإلعبلمية المنار سياسة أف نجد

 .الّسياسي هللا حزب كمنيج لعقيدة التركيج ىدفيا بتقنيات

 :أىميا النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 دراسات نتيجة مع يتفق كىذا باستمرار، الجزيرة قناة شاىدكف ي العينة أفراد مف كبيرة نسبة أف
 المنار، قناة يشاىدكف  كبير كبفارؽ  أقل نسبة أف الدراسة ىذه بّينت ذلؾ مقابل في. أخرػ  عممية
 .أحيانا   يشاىدكنيا أنيـ نسبيا   كبيرة نسبة أفادت بينما

 البرامج صدارة في تأتي الجزيرة ناةق تقدميا التي البرامج أف ترػ  العينة أفراد مف كبيرة نسبة أف
 .المنار لقناة بالنسبة ذلؾ ترػ  ضئيمة كنسبة ،مشاىدتيا عمى يحرصكف  التي التمفزيكنية

 عربي عاـ رأؼ تشكيل في إيجابية بصكرة تسيـ الجزيرة قناة أف كذلؾ المسحية الدراسة أظيرت
 .المنار قناة حالة في الدراسة إليو انتيت ما خبلؼ عمى إقميمي،

 .بالحككمة األكلى – معمكمة سياسية بجيات كالمنار الجزيرة قناتي ارتباط أف الدراسة تستنتج

 :(2008، شاويش أبو) دراسة

 البلجئيف اتجاىات تشكيل في كأساليبو االتصاؿ كسائل دكر معرفة إلى الدراسة ىدفت     
 الكصفية، البحكث ضمف الدراسة كتقع اإلسرائيمي، –العربي الصراع قضايا نحك الفمسطينييف
 البلجئيف مف فرد 600 مف مككنة عينة عمى كأجريت  المسح، منيج الباحثة كاستخدمت

 قطر، كألمانيا، كفرنسا، بريطانيا، كندا، أمريكا،: "ىي كغربية عربية دكؿ 9 في الفمسطينييف،
 ".مصر السعكدية، اإلمارات،
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 ك ،(فتح حركة عف المعبرة) األياـ يصحيفت عمى التحميمي شقيا في الدراسة كاعتمدت      
 الذؼ ـ 2007 يكنيك شير خبلؿ كذلؾ ،"(حماس" اإلسبلمية المقاكمة حركة عف معبرة) فمسطيف

 عمى حماس بسيطرة عسكريا انتيائيا قبل غزة، قطاع في الحركتيف بيف المكاجيات تصاعد شيد
  غزة، قطاع

  :أىميا النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 في االنقساـ تعميق في ساىـ ـ2007 يكنيك شير خبلؿ الفمسطينية الصحف قدمتو مما% 87
 .الفمسطيني الشارع

 الفمسطيني اإلعبلـ كسائل أف عمى الدراسة عينة البلجئيف مف% 87 إلى% 85 بيف ما أجمع
 .الفمسطيني – الفمسطيني االنقساـ حالة تعميق في ميما   سببا   كانت

 يتعمق ما كل لمتابعة كالفضائيات االنترنت عمى األكلى بالدرجة مسطينيكف الف البلجئكف  يعتمد
 .اإلسرائيمي العربي الصراع كمسار الفمسطيني، الداخل بقضايا

 :(2007شنب، أبو) دراسة

 العكدة، حق لمكضكع اإلعبلمي التناكؿ حجـ مف المتاح كفق التحقق إلى الدراسة ىدفت         
 محاكلة في اإلعبلمي التناكؿ بيا ييتـ التي كالقضايا كاألفكار ،اإلعبلمي التناكؿ كأشكاؿ

 حق بمكضكع ييتـ إعبلمي لبرنامج تصكر اقتراح في تساعد التي كالمؤشرات النتائج الستخبلص
 الدراسة كتقع الكطنية، الثكابت معالجة إزاء العربي اإلعبلـ خدمة في يساىـ أف يمكف العكدة،
 ككانت المضمكف، تحميل الدراسة كأداة المسح، منيج الباحث دـكاستخ الكصفية، البحكث ضمف
 المتعمقة العممية المادة عالجت التي المتخصصة كالفكرية اإلعبلمية المجبلت مف المتاحة العينة

 كمف حصرىا، الباحث استطاع التي كالفمسطينية العربية الصحافة ككذلؾ العكدة، حق بمكضكع
 دراسة 13 المجبلت مف المتاح حسب حصرىا تـ التي البحكثك  الدراسات عدد بمغ الشكل حيث

 النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت بالقضية، اىتماميـ ليـ كفمسطينييف عرب لباحثيف
 :أىميا
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 كغزة، هللا كراـ كعماف، كالقدس كالقاىرة، بيركت بيف كالصحف لممجبلت الجغرافية المصادر تنكع
 .كلندف كالخميج

 ـ2001-ـ2000عامي خبلؿ كالبلجئيف العكدة حق قضية معالجة في كاضحا   ما  اىتما يكجد 
 .كالصحف المجبلت عينة حسب

 :األجنبية الدراسات: اً ثاني

  :(Ivan Bulunsky) ،2012دراسة

 عالمية، أكركبية كقناة يكركنيكز قناة إنشاء مف كالمنطق الرؤية عمى لمتعرؼ الدراسة ىدفت
 كأداة تحكلت كيف كمعرفة األمريكية، الييمنة لمكاجية لمنافسا دكرىا عمى لمتعرؼ إضافة
 .األكركبية العامة لمدبمكماسية كطريقو

 :أىميا النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 البديل تكفير خبلؿ مف كاحدة كأفكار كاحد ىدؼ نحك أكركبا تكحيد استطاعت يكركنيكز قناة أف
 .اإلعبلـ عمى األمريكية لمييمنة

 .األىداؼ كاضحة إعبلمية بدبمكماسية العالـ لدكؿ اإلعبلمي الخطاب بتكجيو يكركنيكز امتق

 العالمي المجمع في األكركبي لبلتحاد سفيرا   يكركنيكز أصبحت

  :(Muhammad, Javid and Qayyum, Abdiul ، 2011)دراسة 

 في االقتصادؼ كالنم عمى الخارجية المساعدات تأثير في التحقيق إلى الدراسة ىذه ىدفت
 ،متعدد انحدار معادلة في كدمجيا الكمية االقتصادية السياسات في البحث خبلؿ مف باكستاف
 كالتضخـ كالمساعدات النمك، لقياس تابع كمتغير الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج فييا استخدـ
 أثرت المساعدات أفّ  إلى الدراسة كخمصت ،مستقمة كمتغيرات التجارؼ  كاالنفتاح المكازنة كعجز
 النتائج عمى كقياسا   الجيدة، الكمية السياسات كجكد اشتراط مع باكستاف في النمك عمى إيجابا  

 اإلجمالي، المحمي الناتج في كالنمك المساعدات بيف سمبية عبلقة ىناؾ فافّ  السابقة؛ التجريبية
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 الناتج نمك عمى يجابيةكا   ميمة نتيجة أعطى االقتصادية كالسياسة المساعدات بيف التفاعل لكف
 .اإلجمالي المحمي

 :أىميا النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 اإليجابي األثر تحقيق أجل مف المناسبة العامة السياسة تدابير لتنفيذ ضركرية حاجة كجكد
 فعالية يخدـ بما األمكر تمؾ عمى السيطرة خبلؿ مف االقتصادؼ النمك عمى الخارجية لممساعدات

 .عكنةالم

  :(2010) زينغاريمي إليزابيث ميغان دراسة

 أف كالسي الجزيرة شبكتي مف كل تأثير في ممثبل الدكلي اإلعبلـ األطركحة ىذه تتناكؿ
 الباحث يتناكؿ السياؽ ىذا كفي ،الدكلي كالمجتمع الدكلية السياسة في متزايدة بصكرة اإلعبلميتيف

 الشبكتيف عمى األطركحة ىذه كتركز ،لمفضائيتيف كريةكالف كالسياسية التاريخية كالسياقات األسس
. سياقيا في اإلعبلمية االتجاىات تشكمت التي ىي كفمسفية فكرية أطر لثبلثة األكلكية إعطاء مع

 كصداـ ،(فريدماف لتكماس) مسطح كالعالـ ،(زكريا لفريد) أمريكا بعد ما العالـ: ىي األطر كىذه
 مادية مف تبثو ما خبلؿ مف الشبكتاف تمارسو الذؼ أثيرفالت ىنتنغتكف، لصامكيل الحضارات

 حجـ كبرز الراىف السياسي المجتمع في اإلعبلمية المؤسسات دكر يؤكد برامجي كمحتكػ  إخبارية
 كدراسة 2009-2008 غزة حرب البحث يتناكؿ كأخيرا ،المؤسسات ىذه بيا تتمتع التي القكة
 جية مف أف السي تيـ كالتي السابقيف البابيف في مناقشتيا جرت التي اعتبارات إلبراز حالة،

 .أخرػ  جية مف كالجزيرة

 :أىميا النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 عمى متزايدة ضغكطا   يمارساف نيماإ حيث كتصاعد، تناـ في كالجزيرة أف السي مف كل تأثير أف
 كتحريكو العاـ الرأؼ لتعبئة ددةمتع كمنابر مجاالت كيكفراف المجتمع مشاكل لمعالجة العالـ قادة

 .كالكتابة كالقراءة المشاىدة عمى القادرة لمجماىير كالسماح
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 (: STEFFEN BAY RASMUSS) ، 2009 دراسة

 بيا كالتعريف كتطبيقاتيا، األكركبي لبلتحاد العامة السياسة عمى الضكء إللقاء الدراسة ىدفت
 العامة السياسة عمى بينيا فيما األعضاء دكؿال اختبلؼ كمدػ الخارجية، كرسائميا كأقساميا
 .األكركبي لبلتحاد

 :أىميا النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 تتحدث كاحدة كمنظمة األكركبي االتحاد أىداؼ مع لمتعامل كسيمة أفضل ىي العامة السياسة أف
 .الخارجية لجماىيرا مع اتصاؿ ككسيمة  الناعمة القكة أشكاؿ مف شكبل   تعد حيث كاحد، بصكت

 العامة السياسة كىما، مكضكعيف في العامة الدبمكماسية مع تتعارض األكركبي االتحاد طبيعة
 األمر حدكثو، يتـ ما نادرا كىذا، الرسائل عمى اتفاؽ يكجد عندما تنشأ التي األكركبي لبلتحاد
 التي األكركبية المجنة في الفاعميف مف شبكة بأنيا تتميز لبلتحاد العامة الدبمكماسية أف الثاني
 .األعضاء لدكؿ الخارجية كالكفكد المختمفة االتحاد مؤسسات بيف التنسيق بدكر تقكـ

 شبكتو تحسيف مرحمة في فاالتحاد التقميدية، لمدبمكماسية مكممة األكركبي لبلتحاد العامة السياسة
 كاالستفادة مشتركة محةمص عمى ليتعاكنكا ،الفاعميف مف ممكف عدد أكبر عمى التركيز طريق عف
 بيف التاـ التناغـ في نقص كجكد رغـ قصير، كقت في سريعة نتائج لتحقيق اآلخريف تجارب مف

 .األعضاء دكؿ بيف مختمفة نظر كجيات لكجكد األكركبي االتحاد سياسات

  : (Fitzpatrick ، 2008) دراسة

 صكرة شيدت سبتمبر 11 أحداث فبعد األمريكية، العامة الدبمكماسية انييار الدراسة تناكلت
 مف العديد مف الرغـ كعمى األكسط، الشرؽ  دكؿ بيف كبيرا   تدىكرا   األمريكية المتحدة الكاليات

 فشمت فإنيا األمريكية، العامة الدبمكماسية جيكد لدعـ تسعى التي كالخاصة الحككمية المنظمات
 في األمريكييف الخبراء فم عدد آراء عمى لمتعرؼ الدراسة ىدفت لذا الصكرة، تحسيف في

 خبير 100 الدراسة عينة شممت المتحدة، الكاليات صكرة بناء كيفية لتحديد العامة، الدبمكماسية
 القكمي، األمف في كخبراء األمريكية، اإلدارات في سابقيف كزراء) األمريكية العامة الدبمكماسية في

 لجمع االستبياف أداة استخداـ كتـ ،(كصحفييف أكاديمييف، كخبراء متقاعديف، عسكرييف كقادة
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 الحرب منذ العامة بالدبمكماسية تتعمق بقضايا االستبياف أسئمة كارتبطت المبحكثيف، مف البيانات
 .ـ2007 عاـ كحتى الباردة

 :أىميا النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 في انخفاضا   يدتش األمريكية، المتحدة الكاليات صكرة أف يرػ  المبحكثيف مف% 98 حكالي
 المتحدة لمكاليات العدائية مشاعر ارتفاع بخصكص مشابو قمق عف عبركا% 95 أجمع، العالـ

 .مكاجيتيا المتحدة الكاليات عمى أيديكلكجية تيديدات يكجد ال أنو منيـ% 88 كأعرب األمريكية،

 كيرػ  قيرة،ف يركنيا% 43 ىامشية، العامة األمريكية الدبمكماسية أف الخبراء مف% 83 ذكر
 حسبانيا، في الخارجي العاـ الرأؼ االعتبار في تأخذ ال بكش إدارة أف المبحكثيف مف% 75

 .األمريكية االىتمامات لحماية ميمة ككسيمة

 في لمجميكر بالنسبة مصدقا ، مرسبل   ليست األمريكية الحككمة أف المبحكثيف مف% 66 ذكر
 حد في كارثة يعد العامة كاإلدارة العامة دبمكماسيةال بيف التكامل أف يركف % 79ك األخرػ، الدكؿ
 .ذاتو

 الكاليات نحك السمبية كاإلدراكات التميفزيكنية لؤلخبار االنتباه درجة بيف ارتباطيو عبلقة ىناؾ
 .األمريكية المتحدة

 :(Hiebert ، 2005) دراسة

 بيف العامة، دبمكماسيةكال العامة العبلقات تكاجو التي التحديات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 جعمت العكلمة أف الدراسة كترػ  العكلمة، عصر في العربية كالدكؿ األمريكية المتحدة الكاليات

 كضركرة كالعشريف، الحادؼ القرف  في جكىرية أمكرا   الشعبية كالدبمكماسية العامة العبلقات مف
 سمبي اتجاه نما العراؽ عمى ةاألمريكي كالحرب سبتمبر 11 أحداث كمع بالعالـ، الحياة الستمرار

 38000 عمى الدراسة أجريت حيث األمريكية، المتحدة لمكاليات معاديا   العربي العاـ الرأؼ في
 .لغة 33 يتحدثكف  بمدا   44 في شخص

 :أىميا النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت
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 مصر مف ةالعين مف% 70 كأف األمريكي، لمشعب سمبية نظرة تنظر العينة مف% 75 أف
 .األمريكييف تجاه سمبية نظرة ينظركف  كباكستاف

 األمريكية، الصكرة مشكبلت لحل األمثل الطريق ىي كسياستيا األمريكية الحككمة دبمكماسية أف
 القضايا تجاه عادلة لسياسات الحككمة اتباع خبلؿ مف كذلؾ كالمسمميف، العرب تجاه خاصة
 .بمكياليف الكيل سةسيا عف كاالبتعاد كاإلسبلمية، العربية

 في بدأت كلكنيا المتحدة، الكاليات مع كالدبمكماسية العامة العبلقات أىممت العربية الدكؿ أف
 قد كىذا األمريكية، المتحدة الكاليات في العربية العامة لمعبلقات ظيكر ىناؾ كأصبح ذلؾ، تغيير
 .األمريكييف لدػ الفيـ كسكء الذىنية الصكرة تحسيف في يساعد

 : ( other & Nisbet ، 2004) اسةدر 

 التجاىات العرب تبني عمى التميفزيكنية، لؤلخبار التعرض تأثير عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 السياسية، كالتأثيرات الديمكغرافية، العكامل كتأثير األمريكية، المتحدة لمكاليات معادية

 ،.المتحدة الكاليات تجاه العرب بناىايت التي االتجاىات نكعية عمى كاالجتماعية، كاالقتصادية،
 تمؾ في كزع استبياف خبلؿ مف البيانات جمع كتـ، اإلسبلمية الدكؿ مف9 في الدراسة كطبقت
 إيراف كمف مبحكثا ، 2043 باكستاف مف االستبياف عف أجابكا الذيف المبحكثيف حجـ كبمغ الدكؿ،
 1050 لبناف كمف مبحكثَا، 1019 تركيا كمف مبحكثا ، 1050 أندكنيسيا كمف مبحكث، 1501
 كالفمسطينييف مبحكثا ، 797 كاألردف مبحكثا ، 790 كالككيت مبحكث، 1000 كالمغرب مبحكثا ،
 . ـ2002 عاـ خبلؿ البيانات ىذه جمع كتـ. مبحكث 10004 العينة إجمالي ليبمغ مبحكثا ، 754

 :أىميا النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 كالحركات الدينية المعتقدات بيف العقبلنية أؼ السياسي، باإلسبلـ يسمى مال تأييدا   أظيرت
 كاالرتباط بالبمد اإلسبلـ درجة فييا ترتفع التي الدكؿ أف الدراسة كأظيرت اإلسبلمية، السياسية

 .لؤلمريكاف المعادية باالتجاىات سمبيا  

 حجـ أك الديني، الكالء أك الثقافي، التأثير درجة كليس اإلسبلـ بتسييس يسمى ما أف كظير
 .لؤلمريكاف المعادية كاألفعاؿ، لؤلمريكاف المعادية لآلراء التركيج كراء كاف الدينية، الممارسة
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 معادية إدراكات كتشكيل الدينية كالبرامج التميفزيكنية لؤلخبار التعرض بيف ارتباطية عبلقة كجدت
 .األمريكية المتحدة الكاليات عف

  :(HANSEN AND TARP ،2001) دراسة

 أخذ مع اإلجمالي المحمي الناتج عمى الخارجية المساعدات تأثير في البحث إلى الدراسة ىدفت
 . الداخمية السياسات مؤشرات

 :أىميا النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 معينة، سياسة بمؤشر مشركطة ليست النتيجة ىذه كأفّ  ،النمك تزيد الخارجية المساعدات أفّ 
 .االستثمار طريق عف النمك عمى تؤثر المساعدات أفّ  عمى كدتكأ

 .الخارجية المنح إلدارة كاضحة سياسات كضع ضركرة إلى ،كفعاؿ قكؼ  األثر ىذا بأف كأظيرت 

  :(Mohammed and Kelly) ،2001 دراسة

 بية،العر  الدكؿ في المتحدة الكاليات صكرة تحسيف في العامة الدبمكماسية دكر الدراسة تناكلت
 المتحدة الكاليات صكرة تحسيف في األمريكية المسمسبلت دكر عمى التعرؼ إلى الدراسة كىدفت

 بعد كبير بشكل األكسط الشرؽ  في تدىكرت قد التي كاإلسبلمية، العربية الدكؿ في األمريكية
 مةالعا الدبمكماسية مف استمـز مما األمريكاف؛ ضد العدائي الشعكر كتنامي سبتمبر، 11 أحداث
 عمى الدراسة كطبقت األكسط، الشرؽ  دكؿ في الصكرة لتحسيف المستمرة؛ الجيكد مف الكثير بذؿ
 األمريكية المسمسبلت مف عينة عمى التحميمية الدراسة تطبيق كتـ الجميكر، مف الشباب فئات
 مف عدد مضمكف  تحميل أسمكب استخداـ كتـ  west wingك  show 70s كFriends  كىي

 المسمسبلت ىذه في المنعكسة األمريكية المتحدة الكاليات صكرة لتعرؼ سل؛مسم كل حمقات
 .العربية الدكؿ مكاطني عمى الصكرة ىذه كانعكاس العربية، لمدكؿ المكجية

 :أىميا النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 صكرة أظيرت ،العربي الكطف في انتشارا   األكثر األمريكية الدرامية لؤلعماؿ المضمكف  تحميل أف
 .األمريكية المتحدة الكاليات في لمحياة كاقعية غير
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 ىذه تقدـ إذ العامة، الدبمكماسية جيكد مع الدرامية األعماؿ ىذه تقدميا التي الرسائل تناقض
 المخدرات كتعاطي كالجنس، كالمتعة، بالترفيو، إال ييتـ ال بأنو األمريكي الشعب األعماؿ

 .كالكحكليات

 عده ما كىك األمريكييف، لدػ أىمية يمثل ال بأنو أمريكا، في الديف عف كىةمش صكرة نقمت
 .حقيقي غير أمرا   الباحثكف 

 الدبمكماسية مراكز مف أكثر األمريكية الدرامية بالصكر يتأثركف  أكسطييف الشرؽ  أف النتائج تشير
 .العامة

  (:NASEEM H. ABU JAMIE) ،1991دراسة 

 مساعدات تستمـ التي الدكؿ لبعض النمك نسبة اختبار إلى يأساس بشكل الدراسة ىذه ىدفت
 يتـ التي المساعدات لنكع كفقا   مجمكعات في ككضعيا بينيا، المشتركة الصفات كتحديد خارجية
 مف العالية النسب تعزز التي الحاسمة العكامل تحديد إلى باإلضافة التنمكؼ، كمستكاىا تمقييا
 لممساعدات. كنتيجة النمك

 :أىميا النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت

 مف تمكنت أخرػ  كدكؿ اليند،: مثل ضركرة ببل الخارجية المساعدات عمى اعتمدت دكال   ىناؾ أفّ 
 . سنغافكرة: مثل خارجية مساعدة دكف  نمك نسبة تحقيق

 بأف الدراسة كأضافت ،"إسرائيل: "مثل خارجية مساعدات بدكف  تقدـ أؼ إحراز تستطع لـ كدكؿ
 تختمف المدركسة لمدكؿ االقتصادية المؤشرات عمى الخارجية لممساعدات مختمفة تأثيرات ىناؾ
 .ألخرػ  فترة مف
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

 :يمي ما السابقة الدراسات عرض خالل من الباحث  يالحظ

 كالدبمكماسية امةالع الدبمكماسية مع التعامل في متعددة مداخل عمى الدراسات ىذه معظـ اعتماد
نسانية كاقتصادية كاجتماعية كا عبلمية سياسية الفمسطينية، الشعبية الدبمكماسية ك الشعبية   كا 
 . ليا نظرؼ  كإطار

، الفمسطينية الشعبية لمدبمكماسية الظاىرؼ  الكصف عمى اقتصرت السابقة الدراسات مف كبير عدد
 الرسائل أك الفمسطينية، الشعبية ةالدبمكماسي لمكضكع اإلعبلـ كسائل لتغطية تتعرض كلـ

 . اإلعبلـ كسائل في كالشعبية العامة لمدبمكماسية الدبمكماسية

 تناكؿ كعمى الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية مفيكـ حكؿ كعربية أجنبية دراسة مف أكثر تباينت
 .ضعيف تأثير بيف كما كاضح تأثير بيف ما ليا اإلعبلـ كسائل

 حيث مف  اإلعبلـ كسائل في الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية تناكلت التي العربية الدراسات قمة
 .  معالجتيا كطريقة كتأثيراتيا، أشكاليا،

 األجنبية الدراسات أف برغـ ،الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية تناكلت التي العربية الدراسات حداثة
 بمراحل سبقتيا

 جانب إلى الدراسات، معظـ في البيانات جميع في المستخدمة األساسية األداة االستبياف يعد
 . الحالة كدراسة المضمكف، تحميل

 . الدراسة بمكضكعات الخاصة المفاىيـ تحديد في عدة مساىمات الدراسات ىذه قدمت

 : في السابقة الدراسات من الباحث استفاد

 تحديد في أفادت يكالت السابقة، الدراسات في المستخدمة كاألساليب المناىج أىـ عمى التعرؼ
 .  الدراسة ىذه في استخدمت التي األساليب أفضل

 كسائل لجميكر تكجو التي األسئمة أىـ عمى كالتعرؼ المضمكف، تحميل استمارات عمى االطبلع
ضافة الدراسة، ىذه مكضكع طبيعة مع منيا يتناسب ما كصياغة اإلعبلـ  مع يتكافق ما كا 
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 ، البحثي التصكر جكانب تعميق في الدراسات ىذه مف الباحث استفاد، كما الدراسة خصكصية
 .الدراسة بمكضكع العبلقة ذات المراجع كمف لمدراسة، النظرؼ  اإلطار كتحديد

 األىداؼ، كتحديد المشكمة، صياغة في السابقة الدراسات إلييا تكصمت التي النتائج مف االستفادة
 إلييا تكصمت التي النتائج مع النتائج ىذه مقارنة إلى باإلضافة العممية، كالفركض كالتساؤالت،

 . السابقة الدراسات نتائج ضكء عمى كمناقشتيا الدراسة ىذه

 الشبو أكجو كمقارنة السابقة الدراسات بنتائج الدراسة ىذه إلييا تكصمت التي النتائج مقارنة
 . بينيا كاالختبلؼ
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 الفصل الرابع

جراءات الدراسة  منيجية وا 

 

جراءات الدراسة.المبحث األول   : طريقة وا 

 مقدمة 
 منيج الدراسة 
 مجتمع الدراسة 
 عينة الدراسة 
 أدوات الدراسة 
 األساليب اإلحصائية  
 جراءات الثبات والصدقإ  

 

 .المبحث الثاني: تحميل البيانات  
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 الفصل الرابع

جراءات الدراسة  منيجية وا 

جراءات الدراسة.: المبحث األول  طريقة وا 

 مقدمة:

ض ىذا الفصل اإلجراءات كالخطكات المنيجية التي تمت في مجاؿ الدراسة التحميمية، حيث يعر 
يتناكؿ منيج الدراسة، كمجتمع الدراسة، كالعينة التي طبقت عمييا الدراسة، إضافة إلى تكضيح 
األدكات المستخدمة في الدراسة كخطكاتيا، كاألساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحميل 

 لمتكصل إلى النتائج كمف ثـ تحقيق أىداؼ الدراسة، كفيما يمي تفاصيل ما تقدـ:البيانات 

 :منيج الدراسة

استخدـ الباحث منيج المسح الذؼ يعرؼ بأنو أحد األشكاؿ الخاصة بجمع المعمكمات عف حالة 
دراكيـ كمشاعرىـ كاتجاىاتيـ، كىك بيذا المفيـك يعد المنيج  المؤسسات كاألفراد كسمككيـ كا 

( ، كالذؼ يعد جيدا  عمميا  منظما  167:1999ئيس لدراسة جيكد كسائل اإلعبلـ)العبد ،الر 
يستيدؼ الحصكؿ عمى البيانات كأكصاؼ الظكاىر كاألساليب التي اتبعت لمكاجية ىذه الظاىرة 

(، كما أنو مف أنسب المناىج Roger W.& Joseph ،108:1994كمعرفة جكانبيا المختمفة)
(، كيعد األكثر استخداما  في 160:2000دراسات الكصفية عامة )عبدالحميد،العممية مبلءمة لم

بحكث اإلعبلـ كالسياسة، حيث يمكف استخدامو في تحقيق أىداؼ عديدة، قد تككف كصفية أك 
 (، كاستخدـ الباحث أسمكب مسح الكسيمة اإلعبلمية .167:2001تفسيرية أك استكشافية )طايع،

 :مجتمع الدراسة

اإلخبارية ىي المجتمع   CNNتمفزيكف فمسطيف كشبكة الجزيرة االخبارية كشبكة تعد كبل مف 
المكاقع ) تمثمة فياألصمي لمدراسة، كيتمثل مجتمع الدراسة في الكسائل السابقة الذكر كالم

(، كيرجع اختيار الباحث ليذه  CNNلكل مف تمفزيكف فمسطيف كشبكة الجزيرة كشبكة اإللكتركنية 
 اآلتية : الشبكات لؤلسباب
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 تمفزيكف فمسطيف قناة رسمية ميتمة بالقضية الفمسطينية. .1
 قناة الجزيرة قناة تحظي بنسبة مشاىدة عالية. .2
 ة نظره.يكج مريكي كقناة تمثل الراؼ العاـ األ CNNقناة  .3
 مختمفة. ةلغ 13مف  تتحدث القناة بأكثر .4
تكاصل مع عمى ال تغطية الشبكات السابقة الدبمكماسية الشعبية الفمسطينية كتركيزىا .5

 . كالعالـ صناع القرار في فمسطيف

حيث أجرى الباحث دراستو عمى الموقع االلكتروني لمشبكات السابقة، ويرجع ذلك لألسباب 
 اآلتية:

 شمكلية المكاقع عمى أخبار الشبكات السابقة بشكل عاـ. .1
 ات.سيكلة استرجاع المعمكمة كالكصكؿ إلييا مف خبلؿ أرشيف المكاقع لتمؾ الشبك .2
 الحصكؿ عمى تحديثات المكاقع مف خبلؿ البريد االلكتركني كسيكلة االحتفاظ بيا. .3

 عينة الدراسة:

تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة الحصر الشامل لمنشرات اإلخبارية عمى المكاقع االلكتركنية 
ـ أشير متتالية، كت 6بطريقة األسبكع الصناعي عمى مدار   CNNلشبكات فمسطيف كالجزيرة ك

 اختيار العينة مف خبلؿ ثبلثة مستكيات :

عينة المدة الزمنية : حيث قاـ الباحث بتحميل المكاقع االلكتركنية الخاصة بشبكات المكاقع  -أ
ـ  2015أشير متتالية، تبدأ مف بداية يكنيك 6عمى مدار  CNNلكل مف فمسطيف كالجزيرة ك 

زمنية لرصد األخبار كتحميميا في المكاقع ـ،  كيرجع اختيار الباحث لمفترة ال2015حتى ديسمبر 
 االلكتركنية لشبكات المكاقع السابقة بغرض تحميل مضمكنيا، لعدة اعتبارات أىميا:

مما يتيح الخركج بنتائج تسمح بتكرارات عالية يمكف مف  –أشير 6 -أنيا تمثل فترة زمنية ممتدة 
 ة ..إلخ .خبلليا التعرؼ عمى أخبار الدبمكماسية الشعبية الفمسطيني

 أف تمؾ الفترة شيدت نشاطا في العمل الدبمكماسي الفمسطيني عمي المستكؼ الرسمي كالشعبي.
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مدة زمنية جنبية تجاه القضية الفمسطينية .اختيار األك إلعبلمي لمكاقف الدكؿ العربية التركيز ا
 ، كىذا ما نسعى لدراستو.عمل الدبمكماسي الشعبي الفمسطينيشكاؿ الأطكيمة ترصد 

 أدوات الدراسة:

 صحيفة تحميل المضمون : 

قاـ الباحث بتصميـ صحيفة تحميل المضمكف لممكاقع االلكتركنية لكل مف مكقع فمسطيف كشبكة 
، حيث شممت الصحيفة عمى مجمكعة مف فئات التحميل، كىي مجمكعة CNN  الجزيرة كشبكة

مف التحميل؛ كتـ  اه كىدفوا  لنكعية المضمكف كمحتك مف التصنيفات قاـ الباحث بإعدادىا طبق
بما  ،استخداميا في كصف ىذا المضمكف كتصنيفو بأعمى نسبة ممكنة مف المكضكعية كالشمكلية

 (.88:2001يتيح إمكانية التحميل كاستخراج النتائج بأسمكب سيل كميسكر)حسيف ،

ي كقد استخدـ الباحث تحميل المضمكف  بشقيو الكمي كالكيفي؛ لمتكصل إلى المحتكػ الكم
كالمحتكػ الظاىر لعممية االتصاؿ؛ الستخبلص البيانات التي تساعد في التعرؼ عمى نكعية 

 المضاميف كالمكضكعات المنشكرة حكؿ أزمة الدراسة.

 كيمكف تقسيـ فئات التحميل داخل الدراسة حسب اتجاىاتيا إلى:

التقسيـ المكضكعي فئة المكضكع )ماذا قيل؟(: كذلؾ لمكشف عف االىتماـ بالمحتكػ، كتناكؿ ذلؾ 
 لممكاد المنشكرة، كنطاؽ التغطية الذؼ تناكلتو تمؾ المكاد.

فئة الشكل )كيف قيل؟(: كتناكؿ التقسيـ عمى أساس فنكف المكاد الخبرية، كالعناصر الصحافية 
 في مكقع الدراسة . إلخالمرافقة ، كالخدمات اإلعبلمية ... 

 طريقة تصميم صحيفة تحميل المضمون:

احث عمى العديد مف الدراسات السابقة العربية كاألجنبية المتعمقة بالدبمكماسية الشعبية اطمع الب 
ة كسائل االعبلـ، كما اتبع إرشادات المشرؼ، كبيذا اكتممت الصكرة كالفكرة أماـ يالفمسطين

الباحث، كا عداد صحيفة تحميل المضمكف مف أجل استخداميا في تحميل المعمكمات كالبيانات 
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الختيار مدػ مبلءمتيا كتغطيتيا لجكانب المكضكع، كتـ تعديل صحيفة  ،مى المشرؼكعرضيا ع
 تحميل المضمكف بشكل أكلي.

ثـ عرضت صحيفة تحميل المضمكف عمى مجمكعة مف المحكميف، كالذيف قامكا بدكرىـ بتقديـ 
عمى  النصح كاإلرشاد كتعديل كحذؼ ما يمـز مف فقراتيا، كتـ عرض ىذه اإلرشادات كالتعديبلت

المشرؼ الذؼ بدكره كجو الباحث إلى االتجاه الصحيح في طريقة التعديل، حتى خرجت صحيفة 
تحميل المضمكف في صكرتيا النيائية، ثـ تـ استخداميا في تحميل عينة الدراسة كفق اإلجراءات 

 المنيجية إلعدادىا، حيث تـ تقسيـ صحيفة تحميل المضمكف كفقا  لمشكل كالمضمكف. 

 :ت تحميل المضمون حديد فئات

ارتبطت فئات التحميل بتساؤالت الدراسة كأىدافيا، كىي "مجمكعة مف التصنيفات قاـ الباحث 
بإعدادىا طبق ا لنكعية المضمكف كمحتكاه، كىدؼ التحميل؛ كي تستخدـ في كصف ىذا المضمكف 

ستخراج النتائج كتصنيفو بأعمى نسبة ممكنة مف المكضكعية كالشمكؿ، بما يتيح إمكانية التحميل كا
 بأسمكب سيل كميسكر". 

 أواًل: الفئات الخاصة بالمضمون، وتضم:

 .نكع الفف الصحفي .1
 .الكسائط المتعددةأشكاؿ  .2
 .التغطية االعبلمية لمدبمكماسية الشعبيةنكع  .3
 .استخداـ المكضكعية في معالجة  الدبمكماسية الشعبية .4
 .بيةاالطار المرجعي لمتغطية االعبلمية لمدبمكماسية الشع .5
 .المغة المستخدمة في تغطية الدبمكماسية الشعبية .6
 .لمدبمكماسية الشعبية لغة المعالجة .7
 .لمدبمكماسية الشعبيةلجة اتجاه المعا .8
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 : األساليب اإلحصائية

عدد التكرارات كالنسب المئكية لتحديد ترتيب الفئات الرئيسة كالفرعية، إذ إف استخدـ الباحث 
متحققة كانت كافية لتقدير أىمية كل فئة مقارنة بالفئات األخرػ، كما أعداد التكرارات كالنسب ال

كاستخدـ الباحث المعامبلت اإلحصائية المختمفة كمنيا: اختبار )ت( لممجمكعات المستقمة، 
لدراسة الداللة اإلحصائية لمفركؽ بيف متكسطيف حسابييف لمجمكعتيف مف المبحكثيف في أحد 

 Paired Samplesالنسبة، اختبار )ت( لممجمكعات المرتبطة ) المتغيرات مف نكع المسافة أك
T-Test لدراسة الداللة اإلحصائية لمفركؽ بيف متكسطيف حسابييف لمجمكعتيف مرتبطتيف مف )

 Post Hocالمبحكثيف في أحد المتغيرات مف نكع المسافة أك النسبة، ك االختبارات البعيدة )
Tests. بطريقة أقل فرؽ معنكؼ ) 

 : ات الثبات والصدقاجراء

تـ إجراء اختبارات الثبات كالصدؽ كفقا  لؤلسس المنيجية المتبعة في دراسات تحميل  
ى المضمكف، إذ تـ اختيار العينة بطريقة عشكائية منتظمة نظرا  لتناسق كحدات كل صحيفة عم

فئات ، كتعريف ات التحميل لتحقيق أىداؼ الدراسة، كالتأكد مف مدػ مبلئمة فئات ككحدحدة
 ، كعرض استمارة التحميل عمى تسع محكميفيثير التضارب أك التداخل بشكل الككحدات التحميل 

، كتحديد أسمكب القياس الذؼ تـ مف خبللو تحكيل المضمكف لمتأكد مف مدػ صبلحيتيا لمقياس
تنتاج في حدكد المعطيات ، كمراعاة الدقة في التحميل كالحرص أف يككف االسى كحدات كميةإل
 .مطركحةال

%  5كما استخدـ الباحث أسمكب إعادة االختبار حيث قاـ بنفسو بإعادة تحميل ما قيمتو  
% ، 91، كقد بمغت نسبة الثبات في الدراسة كذلؾ بعد اختياره بطريقة عشكائيةمف الدراسات 

 .1كىى نسبة مقبكلة

  

                                                           
1

 عدد الىحدات المتفق عليها×  2                          

 معامل الثبات =  _____________________   

 مجمىع وحدات الترميز                               
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 تحميل البيانات المبحث الثاني:

 لمدبموماسية الشعبية في مواقع صحف الدراسةتكرار ونسب الفنون الصحفية  (1جدول) 
 التكزيع الكمي

 الفنون الصحفية
 CNN فمسطيف الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ
 70.3 54 82 123 51.1 42 الخبر
 1.2 1 12 18 40.2 33 التقرير
 5.1 4 - - 4.8 4 المقاؿ
 2.5 2 - -  - التحقيق
 5.1 4 - - 3.5 3 الحديث

 3.8 3 6 9 2.4 2 قصة صحفية
 100 68 100 150 100 84 المجمكع

 :التاليتشير بيانات الجدكؿ السابق إلى مجمكعة مف النتائج كىى عمى النحك 

، كجاءت 123مجمكع الفنكف الصحفية بتكرار  فيالتكرارات  كأعمى الصحفيجاءت فئة الخبر 
ثـ جاءت %، 51.1 ةنسبي 42 بتكرارالنسب لكل مكقع عمى النحك اآلتي: فى مكقع الجزيرة 

بنسبة  54بتكرار CNN%، كفي مكقع 82بنسبة  123نسبة الخبر في مكقع فمسطيف بتكرار
%. كبمراجعة الدراسات السابقة كجدنا معالجة المكاقع لممكاضيع الجادة يغمب عمييا الطابع 70.3

ة كانت بعنكاف )األطر الخبرية لممقاكم التيدراسة دمحم الدلك  :الخبرؼ منيا عمي سبيل المثاؿ
كدراسة دمحم  %،80.9الشعبية في الصحف الفمسطينية اليكمية( حصل الخبر فييا عمى نسبة 

الدلك التي بينت أف الخبر الصحفي يمثل أكثر مف ثمثي األشكاؿ الصحفية التي استخدمت في 
 عرض قضايا القدس في الصحف الفمسطينية.

تي في مكقع الجزيرة عمى النحك اآلالنسب لكل مكقع  جاءتجاء التقرير في المرتبة الثانية حيث 
 CNNمكقع ت جاء % ك12نسبة 18%ثـ جاء تمفزيكف فمسطيف بتكرار 40.2نسبة 33بتكرار
( اف قناة الجزيرة تتمتع بالقكة في اعداد 2015) %، كترػ دراسة شكشؾ1.2نسبي 1بتكررا

 لجميكر.ا ة كتتمتع بقكة مشاىدة عممية مف قبليالتقارير االخبار 

لىف قكة اعادا التقارير في الجزيرة يعكد لقكتيا المادية أ كيرؼ الباحث قكة العامل البشرؼ تبايف  كا 
كدبمكماسيتيا الشعبية ىي مكضكع  الفمسطينيةاىتماـ مكقع الجزيرة بالقضية  إلىيشير ىذه النسب 
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ة في مكقع الجزيرة قكة ىذه القناة كاعتمادىا عمى شبك المرتفعةكتعكس نسبة التقارير  الدراسة
ىمية نشر أ مكقع فمسطيف كمكقع الجزيرة يتضح عند المقارنة بيف  ،المكزعةمراسمييا كمكاتبيا 

الدبمكماسية الشعبية  يجب زيادة عدد التقارير في تمفزيكف فمسطيف التي  عف مكضكع تقارير
خبار مكقع استقاء األ الشعبية ككنو المكقع الرسمي لمدكلة الذؼ يككف  الدبمكماسيةتتحدث عف 

 .خرػ ممكاقع األل

تي مكقع ت بيف الثبلث مكاقع عمى النحك اآلحيث تكزعت المقاالفي المرتبة الثالثة جاء المقاؿ 
%  كانعدمت 5.1بنسبة 4بتكرار CNN% تبله مكقع  4.8بنسبة 4الجزيرة االخبارؼ بتكرار

قاالت كانعدمت الم CNN المقاالت بالنسبة لمكقع فمسطيف حيث تساكؼ مكقع الجزيرة مع مكقع 
الرسمي  فمسطيفعمى مكقع فمسطيف حكؿ مكضكع الدبمكماسية الشعبية عمي الرغـ مف اف مكقع 

 الذؼ يمثل الدكلة.

 ف المقاؿ حكؿ مكضكع الدبمكماسية الشعبية الفمسطينية في كل مف الجزيرة كأكيرؼ الباحث 

CNN  تمفزيكف  في مكقع ف ىذه المكاقع تمتمؾ متخصصيف قياسا  أل ،النسب أعمىحصمت عمي
حق في نشر المقاالت حكؿ الدبمكماسية الشعبية الفمسطينية لذلؾ يجب العمل أفمسطيف الذؼ ىك 

عمي زيادة المتخصصيف في مكقع تمفزيكف فمسطيف حكؿ مكضكع المقاالت عف الدبمكماسية 
 الشعبية الفمسطينية.

ة كمكقع فمسطيف لـ جزير مف مكقع ال التحقيق حيث انعدـ التحقيق في كلفي المرتبة الرابعة جاء 
ىمية التحقيق أ % ىذا يدؿ عمي 2.5كبنسبة 2بتكرار  CNN ال في مكقع إيظير التحقيق 

يي ف ،المختمفة كخصكصا الدبمكماسية الشعبية  الفمسطينية القضايابالنسبة لممكاقع الدكلية حكؿ 
حقيق متخصص عمل ت فيمدؼ قصكر المكاقع االقميمية كالمحمية  ، كالمتمثل فيمحكر حديثنا

بحق الفاعميف في الدبمكماسية الشعبية الفمسطينية سكاء مف الفاعميف  اإلسرائيميةحكؿ االنتياكات 
 جانب .ك المتضامنيف األأ الفمسطينييف

  CNN % كمكقع3.5 كبنسبة 3الجزيرة بتكرارجاءت النتائج كما يمي، في المرتبة الخامسة 
 ع فمسطيف كىذه النسب تبيف مدؼ اىتماـ كل مف% كانعدـ الحديث في مكق5.1كبنسة 4بتكرار

بالحديث عف الدبمكماسية الشعبية كمكضكعاتيا كتقصير  مكقع فمسطيف  CNN مكقع الجزيرة ك
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ي الحديث عف ف األخرػ مصدر الستسقاء المعمكمات عف الدبمكماسية الشعبية لممكاقع  يعدالذؼ 
 .الدبمكماسية الشعبية

 9تكرار أعمىحيث تكزعت كما يمي مكقع فمسطيف  ،ة الصحفيةفي المرتبة السادسة جاءت القص
% ىذه 2.4 كنسبة 2كمكقع الجزيرة بتكرار 3.8ة كنسب 3بتكرار  CNN% ثـ مكقع 6 بنسبة

النسب تكضح مدؼ اىتماـ مكقع فمسطيف بالقصة الصحفية الخاصة بالدبمكماسية الشعبية 
 قميمية.كاال الدكليةفي المكاقع  تفعيمياالفمسطينية كعمينا 

 تغطية الدبموماسية الشعبية الفمسطينية  ياعتمد عمييا المواقع ف ي( يوضح المصادر الت2جدول رقم )

 التكزيع الكمي
 المصادر

 CNN فمسطيف الجزيرة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 17.6 12 40.8 56 19.2 16 رسمية 
 13.2 9 22 35 14.4 12 حزبية 
 10.2 7 4.4 7 22.8 19 مفكريف 

 11.7 8 5.6 9 6 5  دبمكماسية
 2.9 2 3.7 6 3.6 3 مـ المتحدة األ

 26.4 18 14.4 23 22.8 19  يمؤسسات المجتمع المدن
 17.6 12 20.3 21 7.2 6 جميكر عاـ 

 - - 1.2 2 3.6 3 مصادر تشريعية 
 100 68 100 159 100 83 المجمكع

 :التاليلنحك تشير بيانات الجدكؿ السابق إلى مجمكعة مف النتائج كىى عمى ا

الجدكؿ السابق يكضح المصادر التي تـ االعتماد عمييا في تغطية الدبمكماسية الشعبية 
 -ا يمي:متبايف في النتائج حكؿ المصادر في المكاقع  الثبلثة كىي كظير حيث  ،الفمسطينية

 مكقع الجزيرة االخبارؼ  % ثـ جاء40 كنسبة 56 المصادر الرسمية تصدر مكقع فمسطيف بتكرار
% ككمثاؿ عمي ذكر 17.6 كبنسبة 12بتكرار  CNN% ثـ جاء مكقع 19كنسبة 19بتكرار

أف الحممة الشعبية ضد  :في السمطة الفمسطينية  نبيل شعث المصادر الرسمية جاء قكؿ القيادؼ
الجدار ناجحة جدا ، كقد استطاعت أف تقنع قيادة فتح بتبني النضاؿ الشعبي، ككذلؾ آالؼ 

كتمثل بمعيف نمكذجا   ،لنصرة القضية الفمسطينية، كليـ تأثير إعبلمي ضخـ الناشطيف األجانب،
 .( www.aljazeera.net،2010 ) جديدا  لمنضاؿ
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النسب ككنو المكقع الممثل لمدكلة ىك اقرب لممصادر  أعمىكىذه النسب  جاء مكقع فمسطيف 
كعدـ حصرىا في المكاقع  الي تفعيل المصادر الرسمية في المكاقع الدكلية يأخذناالرسمية كىذا 

المحمية في دعـ الدبمكماسية الشعبية  الف دعـ المصدر الرسمي لمدبمكماسية الشعبية يقكؼ مكقف 
إف المكقف الرسمي استثمر الحراؾ الشعبي كالدبمكماسي بشكل  ،الفمسطينيةالدبمكماسية الرسمية 

قف العدكاف، كرفع الحصار جيد مف خبلؿ البرلمانييف الذيف شارككا في التظاىرات مف أجل ك 
"اإلسرائيمي" عف قطاع غزة بالذات ففي بريطانيا تميزت المسيرات بالمشاركة مف شخصيات 

: مقابمة 2015برلمانية كسياسية رسمية في التظاىرات المنددة بالعدكاف عمى غزة. )العالكؿ، 
 شخصية(.

% ثـ  جاء 22 كبنسبة 35المصادر الحزبية جاءت كما يمي تصدر مكقع فمسطيف لمكاقع بتكرار
% كما أف 13.2ة كبنسب 9بتكرار CNN% ثـ مكقع 14.4 كبنسبة 12 بعده مكقع الجزيرة بتكرار

ىذه المؤسسات غير مرتبطة بشكل مباشر مع المؤسسات الرسمية المعنية بقضايا فمسطينيي 
المؤسسات  بل كصل األمر عند بعض”الشتات مثل كزارة الخارجية ممثمة بسفاراتيا بشكل رئيس، 

كالحركات التضامنية الدكلية إلى اإلحجاـ عف دعكة الممثميف الدبمكماسييف الفمسطينييف في دكليـ 
الجتماعاتيـ التضامنية، لحرصيـ عمى عدـ اليبكط في سقف المطالب التي طالبكا بيا 

 . :3)2009)قسيس ، حككماتيـ

سية حزبية في غالبيا معارضة لكف القائميف عمى ىذه المؤسسات كالمنظمات ليـ تكجيات سيا
كفي ىذا السياؽ، يمكف المبلحظة أيضا   التفاقات أكسمك؛ أؼ مخالفة لمسياسة الفمسطينية الرسمية

كمف  ،تصاعد دكر المنظمات غير التابعة لمنظمة التحرير، السيما اإلسبلمية منيا بيف الجاليات
مات األىمية الفمسطينية في الداخل المبلحع أيضا  تصاعد دكر اإلعبلـ في تغطية نشاطات المنظ

كالخارج، ما أكسبيا شعبية كقدرة عمى الكصكؿ ألكبر شريحة ممكنة مف الفمسطينييف، بل كحتى 
كفي ىذا الصدد، فإف ىذه المنظمات تركج ىذا يدلل عمي ، الجماىير الشعبية غير الفمسطينية

كي تككف ىناؾ دبمكماسية  ،حزاب لذلؾعف الدبمكماسية الشعبية لدؼ األ رمدؼ تسيس الخب
 الحزبي الضيق. التسيسف تككف بعيدة عف يجب أناجحة 

 22.8 كبنسبة 19خبارؼ تصدر بتكرارمكقع الجزيرة اإل :المصادر مف المفكريف جاءت كما يمي
%   4.4 كبنسبة 7% ثـ جاء مكقع فمسطيف بتكرار10.2 كبنسبة 7بتكرار  CNN يميو مكقع



 78 
 

ف إيجابيا ؛ فعمى صعيد المتضامنيف قدمت سكزاف حماد أطركحتيا كقد انعكس ذلؾ عمى المشاركي
الشمالية عف قرية بمعيف، كألفت المتضامنة األمريكية آنا  إيرلندالمدكتكراه في جامعة ككينز في 

أكثر مف مائتي محاضرة عنو في الجامعات كالمدارس   2006كتابا  عف الجدار، كألقت في العاـ 
يكسف، ( في بمدة فكس الفرنسية “فكس بمعيف فمسطيف”تأسيس جمعية  كالكنائس األمريكية، كتـ

2007(. 

فكار في جذب المفكريف الذيف يقدمكف األيمتمكو مكقع الجزيرة مف قدرات  ماػ ىذا يدؿ عمي مد 
 مثل مكقع فمسطيف كمكقع األخرػ في تطكير الدبمكماسية الشعبية كىذا ما افتقدتو المكاقع  البناءة

 CNNنتقاء المصادر جيدا التي تعطي معمكمات عف الدبمكماسية الشعبية.كمف ىنا ا 

 CNN   % كجاء بعده مكقع5.6كبنسبة 9تصدر مكقع فمسطيف بتكرار الدبمكماسيةالمصادر 
% خبلؿ الفترة مف 6ة كبنسب 5% ثـ جاء مكقع الجزيرة بتكرار11.7 كبنسبة 8بتكرار

ل عمى متنيا كفكدا  مف القانكنييف كصمت أربع سفف تحم  29/10/2009حتى   22/8/2008
الحصار ...  كنشطاء حقكؽ اإلنساف إلى غزة، بيدؼ ممارسة ضغط سياسي لرفع  كالسياسييف 

كقالت عضك البرلماف االسكتمندؼ بكليف ماكنيل، كىي عضك في الحممة األكركبية لكسر 
ة قررت إقامة كما أف الحمم ،الحصار، إف ىدؼ الحممة ىك تشكيل ضغط سياسي عمى إسرائيل

 .)2008،الفمسطيني  االستراتيجيالتقرير ( أسبكع غزة في مئة جامعة أكركبية

ىنا الرسمية كليس الشعبية  بالدبمكماسيةكالمقصكد  ،ىنا تميز مكقع فمسطيف بمصادره الدبمكماسية
كىنا تطكير ىذا الجانب في المكاقع الدكلية ككف مكقع فمسطيف محمي يعطي زخـ لمدبمكماسية 

 . لشعبية حكؿ العالـا

% ثـ جاء بعده مكقع الجزيرة 3.7 كبنسبة 6 مـ المتحدة تصدر مكقع فمسطيف بتكرارمصادر األ
% كالمقصكد ىنا بمصادر 2.9 كبنسبة 2بتكرار CNN  % ثـ جاء مكقع3.6 كبنسبة 3بتكرار

الدبمكماسية  عدتيامـ المتحدة تجاه القضية الفمسطينية حدة اؼ القرارات التي اتخذتيا األاالمـ المت
 .( 194) بقرار لبلجئيفالشعبية عناكيف تنادؼ بيا مثل حق العكدة 

 كبنسبة 19بتكرار الجزيرة النسب لمكقع أعمىجاءت  فقدما مصادر مؤسسات المجتمع المدني أ
%  26.4كبنسبة 18 بتكرار CNN  % ثـ مكقع14.4 كبنسبة 23كتبله فمسطيف بتكرار% 22.8
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التي اعتمد عميو في تغطية الدبمكماسية الشعبية  الفمسطينية تشكيل  رلمصادف اأىذا  يدلل عمي 
رابطة تضـ أبزر مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني لتعمل عمى تعزيز كزيادة حركات 

 التضامف الشعبي مع القضية الفمسطينية.

 12ربتكرا CNN% كمكقع 20.3كبنسبة 21مكقع فمسطيف بتكرار مصادر الجميكر العاـ تصدر
  .% 7.2 كبنسبة 6 ثـ مكقع الجزيرة بتكرار 17.6 كبنسبة

شيدت معظـ المدف األكركبية مظاىرات كفعاليات تضامنية مع الفمسطينييف في غزة، كمنددة 
ففي العاصمة البريطانية لندف نظمت عدة مسيرات كاعتصامات، قاـ خبلؿ  ،بالعدكاف اإلسرائيمي

ماـ مقر رئيس الكزراء البريطاني جكردكف براكف في داكنينغ إحداىا المتظاىركف بإلقاء األحذية أ
ستريت، تعبيرا  عف الغضب كاالستنكار لما يحدث في غزة كما شارؾ اآلالؼ في مظاىرة حاشدة 

 (.30/03/2015أماـ السفارة اإلسرائيمية في لندف لمتضامف مع غزة. )الجزيرة نت ، 

 2% كمكقع فمسطيف بتكرار3.6كبنسبة 3كرارما المصادر التشريعية تصدر مكقع الجزيرة بتأ
كقد كاف لممجمس التشريعي األكؿ، بالتعاكف مع  CNNكانعدمت النسبة لمكقع  1.2 كبنسبة

منظمات حقكقية عربية كدكلية، كمؤسسات المجتمع الدكلي، دكر بارز في التكجو إلى محكمة 
لمجمس ضغطا  عمى القيادة ستشارؼ؛ فقد مارس اعميا في الىاؼ كاستصدار الرأؼ اإلالعدؿ ال

الفمسطينية بيدؼ نقل القضية إلى الجمعية العامة، لكف إدارة الدبمكماسية الفمسطينية كانت 
 )2010 ،)خريشة ضعيفة بعد ذلؾ، تأكيدا  عمى مقكلة نبدأ أقكياء كننتيي ضعفاء

 .0202/آذار /02مقابلة على تلفزيون فلسطينمقابلة  حسن خرٌشة:

قافمة شرياف  مف تكصيل كؼ،برلماف البريطاني عف حزب العماؿ جكرج غاالالنائب في التمكف 
التي انطمقت مف بريطانيا ثـ كصمت تركيا كاسػتقبمت بحفػاكة بالغػة، كبنفس الحفاكة  3 الحياة 

ف كصمت ميناء العريش، كىناؾ حصل اعتراضيا ي سكريا كمف بعدىا األردف، إلى أاستقبمت ف
التي كاجيتيا بعنف بالغ، كغيرت مف مػسارىا كمنعت العديد مف مف قبل الحككمة المصرية 

  المتضامنيف دخكؿ غزة، كصػادرت بعػض حػافبلتيـ التػي أحضركىا معيـ ألىل غزة
 ( 2010،)غالكؼ 
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 ( يوضح الوسائط المتعددة 3جدول رقم ) 

 التكزيع الكمي
 الفنون الصحفية

 CNN فمسطيف الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ
 6.25 1 7.4 2 18 16 فيديك

 - - 25.9 7 2.2 4 رقاـأ
 - - - - 3.4 3  تحميميشكل 

 - - - - 10.2 9 ركابط لممكاقع 
  - - - - - ممفات صكتية 

 93.75 15 66.6 18 63.6 56 صكر
 100 16 100 27 100 88 المجمكع

 

ماسية الشعبية تغطية الدبمك  قالجدكؿ السابق يكضح الكسائط المتعدة التي تستخدميا المكاقع كف
 ط  بيف المكاقع الثبلثة كما يمي:الفمسطينية حيث تنكعت ىذه الكسائ

 كبنسبة 2 % ثـ جاء مكقع فمسطيف بتكرار 18 كبنسبة 16 الفيديك تصدر مكقع الجزيرة بتكرار
 .6.5.0 كبنسبة 1بتكرارCNN  جاء مكقع 7.4

 4لجزيرة بتكرار% كجاء مكقع ا25.9 كبنسبة 7مكقع فمسطيف بتكرار رقاـ تصدراأل
 .CNNرقاـ بمكقع % كانعدمت األ2.2كبنسبة

% كانعدمت النسبة في 3.4كبنسبة 3الشكل التحميمي تصدر مكقع الجزيرة جميع المكاقع بتكرار
ما يمتمكو مكقع الجزيرة مف خبراء في التحميل لكىذا يعكد  CNN كل مف مكقعي فمسطيف كمكقع

ايضا في  % كانعدمت النسبة10.2كبنسبة 9ة بتكرارركابط المكاقع تصدر مكقع الجزير  الخبرؼ 
ية الؾ مكقع الجزيرة قدرة تكنمكجية عامتبل ػعمي مد ؿكىذا يد CNNف فمسطيكل مف مكقعي 

في نشر الركابط  لقد تحكلت الجزيرة إلى ظاىرة إعبلمية جديدة بسبب اكتساحيا شبكة اإلنترنت، 
خبار مف خبلؿ )الفيس بكؾ(، التي تحرؾ عجمة األطكاقـ الصحفية بما يكازؼ االنتشار الميداني لم

بما يضمف حركة تدفق الصكر كالمعمكمات سكاء مف خبلؿ القناة عبر الساتبليت نحك الشبكة 
 (.8: 2011كمنصاتيا اإلعبلمية )ابف عبد هللا، 
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ية التي جعمت لطفرة التكنمكجالي إنسبة في جميع المكاقع كىذا يعكد انعدمت ال ةممفات صكتي
 .كثر تطكر مف الممفات الصكتيةأمكاد كاقع تعتمد عمي الم

 18كمكقع فمسطيف بتكرار 63.6كبنسبة 56تصدر مكقع الجزيرة الصكر بتكرار :الصور
لقد تحكلت الجزيرة إلى ظاىرة إعبلمية % 93.75كبنسبة 16بتكرار CNN% مكقع 66.6كبنسبة

 .يدة بسبب اكتساحيا شبكة اإلنترنتجد

 مصادر كتابة موضوعات الدبموماسية ( يوضح 4جدول رقم ) 

 التكزيع الكمي
 المصدر

 CNN فمسطيف الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ
 20.7 16 35.8 33 50.5 47 مراسل
 23.3 18 13 12 13.9 13 كتاب

 15.5 12 19.5 18 9.6 9 بدكف مصدر
 29.8 23 31.5 29 25.8 24 ككاالت
 10.3 8 - - - - اخرؼ 

 100 77 100 92 100 93 المجمكع
 :يتشير بيانات الجدكؿ السابق إلى مجمكعة مف النتائج كىى عمى النحك التال

رية الجدكؿ السابق يكضح مصادر كتابة مكضكعات الدبمكماسية الشعبية في المكاقع االخبا
 الثبلثة  حيث  جاءت كما يمي:

% 50.5 ةبنسكب 47ككاف مكقع الجزيرة االكثر بتكرار تصدر المراسل جميع المصادر :المراسل
% 20.7 كبنسبة 16بتكرار CNN% ثـ جاء مكقع 35.8 كبنسبة 33كتبله مكقع فمسطيف بتكرار

مف المبلحظات اإليجابية في التغطية اإلعبلمية االىتماـ بكجكد مراسل لمكاقع الدراسة، ألف ك 
االعتماد عمى المراسل في العمل اإلعبلمي يساعد عمى إبراز شخصية المكقع كعمى إفرادىا 
بالسبق الصحفي، كمف المبلحظات اإليجابية أيضا  اشتراؾ أكثر مف محرر في صياغة بعض 

( التي بينت أف 2009كتتشابو ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )عبده، ، المكاضيع كالتقارير المختمفة
، فيما  لؤلحداثمجبلت الدراسة اعتمدت بشكل كبير عمى المحرريف كالمراسميف في تغطيتيا 

العتماد عمى المصادر األخرػ مثل كسائل اإلعبلـ األخرػ كككاالت األنباء )عبده، انخفض ا
2009 :175.) 
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% ثـ جاء مكقع 23.3 كبنسبة 18بتكرار CNN المرتبة الثانية جاء الكتاب حيث تصدر مكقع
 .%13 كبنسبة 12% كجاء مكقع فمسطيف بتكرار13.9 كبنسبة 13الجزيرة بتكرار

 CNN % كتبله مكقع19.5 كبنسبة 18صدر تصدر مكقع فمسطيف بتكرارالثالثة بدكف م المرتبة

 .%9.6 كبنسبة 9% ثـ مكقع الجزيرة بتكرار15.5 كبنسبة 12بتكرار

% كتبله  31.52 كبنسبة 29المرتبة الرابعة جاءت الككاالت حيث تصدر مكقع فمسطيف بتكرار
 .%29.8 كبنسبة 23ربتكرا  CNN % ثـ جاء مكقع25.8 كبنسبة 24 الجزيرة بتكرار كقعم

% 10.3 كبنسبة 8بتكرار CNN خرؼ حيث تصدر مكقعأالمرتبة الخامسة جاءت المصادر 
 كفمسطيف. الجزيرةكانعدمت النسب في كل مف مكقعي 

عبلمية نقاط ضعف الكسائل اإل شكاؿ الصحفية بدكف مصدر يعتبر مفخبار كاألكجكد بعض األ
عبلـ الرسمية لمتابعة تغطية كسائل اإل لفمسطينيةضركرة اىتماـ بعض المؤسسات ا إلىىذ يشير 

 المحمية كالدكلية لمدبمكماسية الشعبية الفمسطينية.

 ية لمتغطية الخبرية جول الدبموماسية الشعبية ع( يوضح مدى استخدام معايير موضو 5جدول رقم )

 التكزيع الكمي
 المعيار

 Cnn فمسطيف الجزيرة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 14.2 29 43.4 88 28.6 68 طراؼحد األتحيز أل
 16.2 33 12 23 29.5 70 تجنب المبالغة 

 9.3 19 40.8 78 33.7 80 يجابية إجكانب 
 16.2 33 3.8 4 2.9 7 جكانب سمبية 
 9.3 19 1 2 1.6 4 نظر يعرض كجيت

 34.4 70  - 3.3 8 معمكمات مبتكرة
 100 203 100 195 100 237 المجمكع

 

 :يابق إلى مجمكعة مف النتائج كىى عمى النحك التالتشير بيانات الجدكؿ الس

الجدكؿ السابق يكضح مدؼ استخداـ معاير مكضكعية لمتغطية الخبرية حكؿ الدبمكماسية الشعبية 
 ر كما يمي:يالفمسطينية كجاءت ىذه المعاي

 كثر مف معيار.أة ككف المكضكع الكاحد يحتكؼ عمي كبر مف عينة الدراسأجاءت ىذه النسب 
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 88عمى نسبة لمكقع فمسطيف بتكرارأ تصدرىا حيث جاءت  طراؼاأل حدأل يزالتح
 29بتكرار CNN % ثـ مكقع28.6 كبنسبة 68% كتبله مكقع الجزيرة بتكرار43.4كبنسببة
 يعمل التمفزيكف عمى إيصاؿ كالتعبير عف اآلراء ككجيات النظر  % أف14.2كبنسبة

 .اباة لمسمطة أك األحزاب الحاكمةبمكضكعية كبصكرة متكازنة، أؼ دكف تحيز كدكف مح

% تبله 29.5كبنسبة  70عمى النسب لمكقع الجزيرة بتكرارأ جاءت  المرتبة الثانية تجنب المبالغة
%  لقد 12 كبنسبة 23% ثـ جاء مكقع فمسطيف بتكرار16.2 كبنسبة 33بتكرار CNNمكقع 

متزنة، بعيدا  عف التشكيو صارت الجزيرة مصدرا  لممشاىد العربي تغذيو باألخبار برؤية عربية 
 (.66: 2003كالزيف كالمبالغة التي اعتمدتيا مصادر أجنبية مدسكسة، )الياشمي، 

% 33.7 كبنسبة 80ة بتكرارعمى النسب لمكقع الجزير ا يجابية حيث جاءت إالثالثة جكانب المرتبة 
%  9.3 كبنسبة 19بتكرار  CNN% ثـ جاء مكقع40.8كبنسبة 78كتبله مكقع فمسطيف بتكرار

أفمحت مع قنكات أخرػ في كسر طكؽ االحتكار اإلعبلمي الغربي كاألمريكي، كفي تغطية 
الحدث الدائر في المنطقة العربية، فبدأت بزج الخطاب العربي في معالجة الحدث بدال  مف 

 المنظكر الغربي.

، كمتابعة منحت اإلعبلمي العربي ثقة كبيرة بالنفس، بعد أف أقبل الجميع عمى مطالعة أخبارىا
برامجيا المختمفة، فأقبل المراسل العربي عمى اقتحاـ الصعاب، كرككب المخاطر لبمكغ البقاع 

 الساخنة لمحدث في المنطقة إلثبات قدرتو عمى ممارسة النشاط اإلعبلمي المكضكعي.

ماـ ذكؼ الخبرة اإلعبلمية في ممارسة آليات إعبلمية جديدة مثل الحركب افتحت أفاقا  جديدة 
إلعبلمية المعمكماتية لمتأثير عمى الرأؼ العاـ الصييكني كالعالمي، كأثبتت األياـ قدرة القناة الفتية ا

ماكف التي يغفل اإلعبلـ الغربي معالجتيا بصكرة ، كشد انتباىو نحك األالمشاىدفي التأثير عمى 
 (.SHARP 2003معتمدة )

% 16.2 كبنسبة 33بتكرار CNN كقعمى النسب لمأعة الرابعة جكانب سمبية حيث جاءت المرتب
% يؤخذ عمى الجزيرة 3.8كبنسبة 4كمكقع فمسطيف بتكرار 2.9كبنسبة 7تبله مكقع الجزيرة بتكرار

مقياس النجاح في بعض البرامج الحكارية، إلى  كالتيكيش الذيف صارجنكح بعض برامجيا لئلثارة 
احتدت المنافسة كاف أفضل، جانب نكبات الصراخ، كتصارع المتحاكريف، فكمما عبل الصكت ك 



 84 
 

ليصل األمر بعض األحياف لمتخاطب باأليدؼ كتبادؿ اإلىانات عمى اليكاء مباشرة، كالمثاؿ الحي 
عمى ذلؾ: برنامج االتجاه المعاكس، إلى جانب التركيز في ىذه البرامج عمى الجكانب السياسية 

كسيطرة بعض مقدمي البرامج  خاصة في العبلقات العربية التي تيمل فييا النكاحي اإليجابية،
عمى الخط العاـ لتكجو القناة، مع تجنب المقدميف الخكض في سياسات بمدانيـ إف كانت طرفا  

 (53: 1998في النقاش)مزيد، 

 كبنسبة 19بتكرار CNNع عمى النسب لمكقأ كجيتي نظر جاءت  المرتبة الخامسة عرض
% الغريب أننا صرنا 1 كبنسبة 2سطيف% كمكقع فم1.6 كبنسبة 4 % كتبله الجزيرة بتكرار9.3

سحاؽ( تحدثنا عمى قناة الجزيرة بكبلـ عربي ذؼ  نسمع أسماء مف قبيل )شمعكف كجدعكف كا 
ليجة مصرية في الغالب بشكل عادؼ، رغـ أف ىذه المحادثات نسمعيا عمى ألسنة الييكد عمنا  قد 

 (.14: 2000د )خير هللا، تفيدنا لمعرفة ما يقكلو بعض المسؤكليف العرب لمفاكضييـ الييك 

% 34.4 كبنسبة 70بتكرار CNNمى النسب لمكقع أعة السادسة معمكمات مبتكرة جاءت المرتب
 .% انعدمت النسبة لمكقع3.3كبنسبة 8كتبله مكقع الجزيرة بتكرار

 لتغطية الدبموماسية الشعبية يطار المرجع(   يوضح اإل6جدول )

 التكزيع الكمي
 طاراإل

 CNN فمسطيف الجزيرة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 34.2 37 36.8 70 49.2 59 سياسي
 3.7 4 - - 4.6 9 ديني

 10.1 11 9.4 18 20.2 39 سانيإن
 8.3 9 10 19 17 33 قتصادؼا

 7.4 8 28.9 55 9.8 19 جغرافي
 5.5 6 6.3 12 11.9 23 يقانكن

 30.5 33 8.4 16 5.6 11 ثقافي 
 100 108 100 190 100 193 المجمكع
 :يبيانات الجدكؿ السابق إلى مجمكعة مف النتائج كىى عمى النحك التالتشير 

لشعبية الفمسطينية في المكاقع طار المرجعي لتغطية الدبمكماسية االجدكؿ السابق يكضح اإل
 كما يمي: خبارية الثبلثة كىياإل
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بارؼ خعمى النسب لمكقع الجزيرة اإلأ اءت حيث ج ،طار السياسيمف نصيب اإل ىكلالمرتبة األ
 CNN % ثـ مكقع36.8كبنسبة 70% كتبله مكقع فمسطيف بتكرار49.2 كبنسبة 59بتكرار

دكافع دكلة )قطر( مف إنشاء القناة، كتـ تحديدىا سابقا  برغبة القيادة %   34.2 كبنسبة 37بتكرار
قميميا  كدكليا  مسمكعا  ككبيرا ، كىك ما تـ  فعبل ، فمـ الجديدة في أف تمنحيا القناة صكتا  خميجيا  كا 
 الدبمكماسيةتعد )قطر( بعد الجزيرة كما قبميا سياسيا  عمى المستكػ اإلقميمي كالدكلي، بالتناغـ مع 

كالسياسية الجديدة التي أنتجيا األمير )حمد( ككزير خارجيتو )حمد بف جاسـ( )عزؼ، كآخركف، 
2004 :168 .) 

%  4.6ة كبنسب 9قع الجزيرة بتكرارمى النسب لمك أعطار الديني حيث جاءت الثانية اإلالمرتبة 
ىدمت ، انعدمت النسبة في تمفزيكف فمسطيف% ك  3.7 كبنسبة 4بتكرار  CNNكتبله مكقع

الجزيرة )صنمية( بعض القضايا، فطرحت لمنقاش الكثير مف المكاضيع التي ظل الحديث عنيا 
سمطة في بعض الدكؿ، محّرما  في العديد مف القنكات التمفزيكنية مثل أسس الشرعية السياسية لم

كالتيارات الدينية كالمعارضة، كنقد السمطة القائمة في بعض الدكؿ العربية، كرأؼ المشاىديف 
العرب، ربما ألكؿ مرة، كجكىا  مف المعارضة السياسية تنتقد الحكاـ كالسمطات السياسية بقسكة 

 (.73: 2004لعياضي، ا)

 كبنسبة 39مى النسب لمكقع الجزيرة بتكرارعأ نساني حيث جاءت طار اإلالمرتبة الثالثة اإل
 كبنسبة 11بتكرار CNN % ثـ مكقع9.5 كبنسبة 19% كتبله مكقع فمسطيف بتكرار20.2
10.1%. 

 33النسب لمكقع الجزيرة بتكرار أعمىجاءت  ثحي االقتصادؼطار اإل المرتبة الرابعة
 كبنسبة 9تكرارب CNN % ثـ مكقع10كبنسبة 19% كتبله مكقع فمسطيف بتكرار 17كبنسبة
% يضاؼ إلى ذلؾ أخبار الماؿ، كاألعماؿ، كتحميبلت الخبراء، كالمصرفييف، ضمف نشرات 8.3

حية مف البكرصات كاألسكاؽ المالية العالمية، إضافة إلى أخبار الرياضة، كالبرامج، كاألنشطة 
لطبيعية، التاريخية، الرياضية، كالبرامج الكثائقية التي تتطرؽ لشتى المجاالت الثقافية، البيئية، ا

%( مف 7.8%( مف البرامج محميا  كتستعيف )81العممية كاألنماط الحياتية، كتنتج قناة الجزيرة )
%( مف اإلنتاج األجنبي، كتتميز برامجيا الحكارية بحداثتيا بالنسبة 11.2اإلنتاج العربي ك)

تاحة لممشاىد العربي، كطرحيا آراء متعارضة كاستضافتيا ألصكات مف المعار  ضة العربية، كا 
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الفرصة ليـ بعد أف كاف اإلعبلـ الرسمي العربي يغيب كل أصكات المعارضة التي ال تتفق معو 
 في الرأؼ.

كتعد األخبار الرئيسي لبرامج الجزيرة، كتبث كل ساعة النشرات االقتصادية كالرياضية كالجكية، 
يف، كالمراسميف، كلمقناة مكاتب في كيعمل في الجزيرة عدد كبير مف: المحرريف، المذيعيف، الفني

 (.308: 2008معظـ العكاصـ العربية، باإلضافة إلى العديد مف العكاصـ العالمية )شاىيف، 

 55النسب لمكقع فمسطيف بتكرار أعمىطار الجغرافي حيث جاءت اإل المرتبة الخامسة
 كبنسبة 8 اربتكر  CNN % ثـ مكقع9.8 كبنسبة 19كتبله مكقع الجزيرة بتكرار 28.9كبنسبة
7.4 %. 

 كبنسبة 23النسب لمكقع الجزيرة بتكرتار أعمىالقانكني حيث جاءت  طاراإل السادسةالمرتبة 
 كبنسبة 6بتكرار CNN % ثـ مكقع6.3كبنسبة 12% كتبله مكقع فمسطيف بتكرار 11.9
5.5%. 

% 30.5 كبنسبة 33بتكرار CNN النسب لمكقع أعمىطار الثقافي حيث جات المرتبة السابعة اإل
 تعد%  5.6كبنسبة 11% ثـ مكقع الجزيرة بتكرار8.4 كبنسبة 16فمسطيف بتكرار  كتبله مكقع

الجزيرة أىـ ظاىرة إعبلمية كسياسية عربية، كساىمت في تطكير التمفزيكف العربي، مما جعميا 
تحظي بأعمى نسبة مشاىدة في العالـ العربي، كتكفر لمجماىير تغطية لؤلحداث، كال تخضع 

ابة، كتدير نقاشا  سياسيا  حرا  يتجاكز المحرمات في السياسة العربية، كتناقش قضايا سياسية لمرق
كثقافية كاجتماعية حساسة، حتى أرادت بعض النظـ العربية أف تزيد قكتيا اإلعبلمية في مكاجية 

 (.220: 2011الجزيرة، فأنشأت قنكات أخرػ كالسعكدية التي أنشأت قناة العربية  )صالح، 

 عرض الدبموماسية الشعبية كما تعكسيا وسائل االعالم ي(   يوضح المغة المستخدمة ف 7ول ) دج
 التكزيع الكمي

 طاراإل
 CNN فمسطيف الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ
 11.5 6 26.4 51 30.8 70 تعريفية 
 7.6 4 24.8 48 35.2 80 ةمتضامن
 44.2 23 3.1 6 7.9 18 تحذيرية 

 36.5 19 45.5 88 25.9 59 خبارية إ
 100 52 100 193 100 227 المجمكع
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 حيث ظيرت النتائج كما ،في عرض الدبمكماسية الشعبية المستخدمةالجدكؿ السابق يكضح المغة 
 ي:يم

 كبنسبة70النسب لمكقع الجزيرة بتكرار أعمىحيث جاءت  ،المغة التعريفية األكلىجاء في المرتبة 
 كبنسبة 6 بتكرار  CNN % كمكقع26.4 كبنسبة 51% كتبله مكقع فمسطيف بتكرار30.8
المفكريف  حيث كاف ليـ الدكر  عميج تكضح مدؼ اعتماد مكقع الجزيرة %  كىذه النتائ11.5

ذكؼ  لؤلشخاصكفي انتقاءىا  الفمسطينيةالشعبية  لمدبمكماسية التعريفيةبرز في استخداـ المغة األ
 .الشعبية الدبمكماسيةالتخصص في مجاؿ 

 80 النسب لمكقع الجزيرة بتكرار أعمىالمغة المتضامنة حيث جاءت  :مرتبة الثانيةجاء في ال
 4بتكرار  CNN % ثـ مكقع24.8 كبنسبة 48% كتبله مكقع فمسطيف بتكرار35.2 كبنسبة
 .% 7.6 كبنسبة

 23بتكرار CNN  النسب لمكقع أعمىالمغة التحذيرية حيث جاءت  الثالثةكجاء في المرتبة 
 كبنسبة 6% ثـ مكقع فمسطيف بتكرار7.9 كبنسبة 18كتبله مكقع الجزيرة بتكرار% 44.2 كبنسبة
3.1%. 

 88النسب لمكقع فمسطيف بتكرار أعمىخبارية حيث جاءت الرابعة المغة اإل المرتبةي كجاء ف
 19بتكرار CNN  % ثـ مكقع25.9كبنسبة 59% كتبله مكقع الجزيرة بتكرار45.5 كبنسبة
 .%36.5 كبنسبة

 شكال الدبموماسية الشعبية كما تعكسيا وسائل االعالمأيوضح  ( 8جدول )

 التكزيع الكمي
 الشكل

 CNN فمسطيف الجزيرة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 37.5 9 20 44 33.9 54 كفكد تضامف
 29.1 7 20.4 45 14.3 28 زيارات شعبية
 25 6 31.8 70 20.7 33 اعتصامات
 - - 15 33 18.2 29 سرائيلإمقاطعة 

 8.3 2 12.7 28 9.4 15 عبلميةإ 
 100 24 100 220 100 159 المجمكع
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ءت ىذه عبلـ كجاسية الشعبية كما تعكسيا كسائل اإلشكاؿ الدبمكماأالجدكؿ السابق يكضح 
 االشكاؿ عمى النحك االتي:

 كبنسبة 54النسب لمكقع الجزيرة بتكرار أعمىحيث جاءت  :كلى كفكد التضامففي المرتبة األ
 كبنسبة 9بتكرار CNN % ثـ مكقع20كنسبة  44فمسطيف بتكرار% كتبله مكقع 33.9
37.5%. 

 كنسبة 45عمى النسب لمكقع فمسطيف بتكرارأ كجاءت  :الثانية الزيارات الشعبيةجاء في المرتبة 
 .%29.1 كنسبة 7بتكرار CNN %ثـ مكقع14.3 كنسبة 28 % كتبله مكقع الجزيرة20.4

 كبنسبة 70فمسطيف بتكرار النسب لمكقع أعمىجاءت جاء في المرتبة الثالثة االعتصامات حيث 
 كنسبة 6بتكرار CNN  % ثـ مكقع20.7 كنسبة 33% كتبله مكقع الجزيرة بتكرار 30.1
25%. 

عمى النسب لمكقع فمسطيف أ حيث جاءت  BDS مقاطعة اسرائيل :جاء في المرتبة الرابعة
 CNNكانعدمت النسبة في % 18.2 بنسبة 29%تبله مكقع الجزيرة بتكرار15كبنسبة 33بتكرا

مؤسسة كمنظمة أىمية فمسطينية ابتداء بالقكػ الكطنية كاإلسبلمية، مركرا   170ىي نتاج أكثر مف
بنقابات العماؿ الفمسطينييف، كشبكة المنظمات األىمية ممف يشكمكف المرجعية لحركة المقاطعة 

عمى الصعيد العالمي أكثر مف كقد حققت الحممة نتائج متميزة  ،عمى المستكييف المحمي كالعالمي
كسيطرتو عمى كافة سبل الحياة في الداخل الفمسطيني.  الصعيد المحمي ألسباب تتعمق باالحتبلؿ

المقاطعة الرياضية كالثقافية كاألكاديمية، CNN  كمف تمؾ اإلنجازات التي حققتيا الحممة،
ة المشاركة في حممة المقاطعة، كمقاطعة المنتجات اإلسرائيمية، كقرارات اتحادات العماؿ العالمي

كالمقاطعة السياسية التي كانت األكثر كضكحا  في دكؿ أمريكا البلتينية، ككسب اتحادات الطمبة 
في العديد مف األماكف لصالح الحممة، كتتكيج ىذا التأييد بأسبكع الفصل العنصرؼ الذؼ يعقد 

 .(32: 2009،) زاخت اسنكيا  في كند

النسب لمكقع فمسطيف  أعمىعبلمية الشعبية حيث جاءت ة الدبمكماسية اإلالمرتبة الخامس جاء في
 2بتكرار  CNN % ثـ مكقع9.4كبنسبة 15%كتبله مكقع الجزيرة بتكرار12.7كبنسبة 28بتكرار
 .%8.3 كبنسبة
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 اإلعالم ىداف المتوقعة من الدبموماسية الشعبية كما تعكسيا وسائليوضح األ ( 9جدول )

 التكزيع الكمي
 داؼىاأل

 CNN فمسطيف الجزيرة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 11.1 4 15 45 28.5 66 كسب تعاطف دكلي 
 8.3 3 25.6 77 25.5 59 زيادة التأييد

 16.6 6 16 48 10.8 25 مناىضة لممشاريع اإلسرائيمية 
 19.4 7 6.3 19 8.2 19 تحريؾ الراؼ العاـ

 25 9 5.3 16 5.6 13 التأثير عمى صانع القرار
 8.3 3 29.6 89 19 44 يكية الفمسطينيةتجديد ال

 11.1 4 2 6 2.1 5 نشر الديمقراطية 
 100 36 100 300 100 231 المجمكع

عبلـ سية الشعبية كما تعكسيا كسائل اإلمف الدبمكما المتكقعةىداؼ يكضح الجدكؿ السابق األ
 كجاءت عمى النحك التالي: المحمية كالدكلية

عمى النسب في أ كجاءت ،الدكلي لمقضية الفمسطينية لتعاطف كسب ا األكلىجاء في المرتبة 
% ثـ مكقع 15 كبنسبة 45بتكرار كتبله مكقع فمسطيف % 28.5 كنسبة 66مكقع الجزيرة بتكرار

CNN 11.1 كنسبة 4بتكرار %. 

النسب  أعمىكجاءت  ،جاء في المرتبة الثانية زيادة التايد الدكلي كالشعبي لمقضية الفمسطينية
 % ثـ25.5 كنسبة 59% كتبله مكقع الجزيرة بتكرار25.6 كبنسبة 77سطيف بتكرارفم  لمكقع
 .%8.3 كبنسبة 3بتكرارCNN  مكقع 

النسب لمكقع فمسطيف  أعمىكجاءت  اإلسرائيميةجاء في المرتبة الثالثة مناىضة المشاريع 
 CNN%ثـ مكقع 10.8 كبنسبة 25 %كتبله مكقع الجزيرة بتكرار165 كبنسبة 48بتكرار

 .%16.6كبنسبة 6تكرارب

عمى أ حيث جاءت  ،ؼ العاـ الدكلي تجاه القضية الفمسطينيةأفي المرتبة الرابعة تحريؾ الر  جاء
%ثـ 6.3 كبنسبة 19كتبله مكقع فمسطيف بتكرار %8.2 كبنسبة 19النسب لمكقع الجزيرة  بتكرار

 ل مصدرا  %  مؤتمر فمسطينيي أكركبا كىك مركز يشك19.4 كبنسبة 7 بتكرار  CNNمكقع 
الفمسطينية،  أكاديميا  يسعى إلى أف يككف رديفا  لممعمكمات كالنشاط السياسي لمقضية إعبلميا  

كمف أىـ أىدافو كما كرد في مكقعو الرسمي  ،كبخاصة مسألة العكدة، كيتخذ مف لندف مقرا  لو
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الفمسطينية، تعريف الرأؼ العاـ في أكركبا، كبخاصة في بريطانيا، باألبعاد الحقيقية لمقضية ”
كالمساىمة في تفعيل قضية عكدة فمسطينيي  كتسميط الضكء عمى الحقكؽ الفمسطينية الضائعة

نسانية ثانيا ، كباعتبار أنيا تشكل قاسما  مشتركا  عريضا   الشتات باعتبارىا قضية سياسية أكال ، كا 
مكقع مركز العكدة ( “يمتقي عميو الفمسطينيكف أيا  كانت تكجياتيـ السياسية أك األيديكلكجية

( كفي سبيل ذلؾ، فإف المركز يقكـ بحمبلت إعبلمية 2/2/2010)  الفمسطيني اإللكتركني،
 .(2009) الجزيرة نت كدعائية

حيث  ،عمى صانع القرار الدكلي لصالح القضية الفمسطينية التأثير :جاء في المرتبة الخامسة
 13 كتبله مكقع الجزيرة بتكرار%5.3 كبنسبة 16جاءت اعمي النسب لمكقع فمسطيف بتكرار

%  فإف المركز يقكـ بحمبلت إعبلمية 25كبنسبة  9بتكرار CNN% ثـ جاء مكقع 5.6 كبنسبة
فإنو  لذا ،كدعائية، كيكطد العبلقات العامة كاالتصاالت مع الساسة كصناع القرار في بريطانيا

باىتماماتو فيما يمس البلجئيف  يعمد إلى القياـ بحمبلت داخل البرلماف البريطاني، كا عبلـ النكاب
، كيشارؾ في حشد الرأؼ العاـ الفمسطيني كالعربي كاإلسبلمي ةبشكل مباشر أك غير مباشر 

كيحتكؼ المكقع الخاص بالمركز عمى معرض  ،لممارسة الضغط عمى األطراؼ المعنية ،كالدكلي
كيحكؼ المكقع  ،لمخيماتفي ىذه ا جيكنياايك صكر لبلجئيف في مخيماتيـ كالمعاناة اليكمية التي 

مكقع ) آخر األخبار المتعمقة بالبلجئيف ككذلؾ التقارير كالنشاطات التي تقاـ لدعـ قضيتيـ أيضا
 .( 2/2/2010المركز اإللكتركني، 

كيقكـ المركز بالتعاكف مع التجمع الفمسطيني في كل دكلة أكركبية يعقد فييا المؤتمر كاألمانة 
في بريطانيا  2003 عاـمؤتمر كتنظيمو؛ كقد بدأ مسيرتو مى الالعامة لممؤتمر، باإلشراؼ ع

فمسطيني  10000مف  ة فمسطينية، ليصل العدد إلى أكثرشخصي 300بحضكر ما ال يزيد عمى 
 .( 2009الجزيرة نت،)الذؼ عقد في ميبلنك ـ  2009في المؤتمر السابع العاـ 

بية تيدؼ إلى تعزيز أكلكيات ( أف الدبمكماسية الشع271:2002 كترػ دراسة )السامرائي،
السياسة الخارجية، مف فيـ كا عبلـ النفكذ األجنبي كصناع القرار كتكسيع الحكار بيف المكاطنيف 

 كمؤسسات الدكلة كنظرائيـ بالخارج .
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مف خبلؿ الدبمكماسية الشعبية صانع القرار الفمسطيني كالدكلي  ف التأثير عميأ كيرػ الباحث
يكصل الظمـ الكاقع عمى قضيتنا الفمسطينية الي  ونكمصمحة كطنية أل ا  نجاز يعد إالفمسطينية 

 العالـ الخارجي.

حيث جاءت طمسيا، حتبلؿ ة الفمسطينية التي حاكؿ االجاء في المرتبة السادسة تجديد اليكي
كبنسبة  44 % كتبله مكقع الجزيرة بتكرار29.6 كبنسبة 89عمى النسب لمكقع فمسطيف بتكرارأ 

 .%8.3 كبنسبة 3بتكرار CNNقع % ثـ جاء مك 19

لمكقع فمسطيف  فيعمى النسب أ حيث جاءت  ، جاء في المرتبة السابعة نشر الديمكقراطية
 4بتكرار CNN% ثـ مكقع 2.5كبنسبة  5بتكرار % كتبله مكقع الجزيرة2كبنسبة 6بتكرار
 .%11.1كنسبة

 عالم نحو الدبموماسية الشعبيةوسائل اإل اتجاهيوضح ( 10جدول )

 

 

 

 
 

 المقصكد ىنا كسائلعبلـ نحك الدبمكماسية الشعبية ك اتجاه كسائل اإليكضح الجدكؿ السابق ك 
 جاءت كما يمي: فراء المجتمع آاالعبلـ كليس 

% كتبله مكقع 85.3كبنسبة 128نسبو لمكقع فمسطيف بتكرار أعمىجاءت : يجابياإل االتجاه
 .%31كنسبة 24بتكرار CNN% ثـ جاء مكقع 87.5كبنسبة  70الجزيرة بتكرار

مكقع %كتبله 20.7كبنسبة 16بتكرار CNN  النسب لمكقع أعمىجاءت  السمبي: تجاهاال
 .% ثـ مكقع الجزيرة انعدمت بو السمبية4كنسبة  6فمسطيف بتكرار

% كتبله مكقع 48.3كبنسبة 37بتكرار CNN لمكقع  النسبعمى أ االتجاه المحايد كجاءت 
 . %12.5كبنسبة 13% ثـ مكقع الجزيرة بتكرار10.7كبنسبة 16فمسطيف بتكرار

 كزيع الكميالت
 االتجاه

 CNN فمسطيف الجزيرة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 31 24 85.3 128 87.5 70 إيجابي
 20.7 16 4 6 - - سمبى 
 48.3 37 10.7 16 12.5 13 محايد

 100 77 100 150 100 82 المجمكع
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غير الرسمية المحورية في الدبموماسية الشعبية الشخصيات الفمسطينية الرسمية و (   يوضح  11جدول )  
 الفمسطينية

الداللة أك 
مستكػ 
 المعنكية

 Zقيمة 
 2أك كا

 منصب الشخصية
الشخصيات  اسـ الشخصية

المحكرية في 
 الدبمكماسية الشعبية

  محمكد عباس الرئيس الفمسطيني 4.66 دالة**
 

شخصيات رسمية 
 فمسطينية

 ركاف البرغكثيم برلماني فمسطيني 6.15 دالة**
 غساف الشكعة محافع نابمس 1.08 غير دالة
 عزاـ االحمد عضك المجنة المركزية لحركة فتح 1.44 غير دالة
  عمر البرغكثي ناشط فمسطيني 7.16 دالة**
  مصطفى البرغكثي كزير سابق 5.77 دالة**

 
 
 

شخصيات غير 
 رسمية فمسطينية

 ومازف قميط ناشط فمسطيني 7.16 دالة**
 كائل فقيو ناشط فمسطيني 12.01 

 عبد هللا ابك رحمة ناشط فمسطيني 5.75 دالو
 يكسف ابك ماريا ناشط فمسطيني 7.16 دالة**
 فتحي خضيرات لجنة الجدار 7.16 دالة**
 سناف شقديح حركة مقاطعة اسرائيل بأكركبا 7.16 دالة**
 جيينة الصيفي 48ناشطة عرب  7.16 دالة**

 سامى النتشة شط فمسطينينا  
 دمحم عساؼ  1.74 غير دالة
 دمحم صكالحة  0.45 غير دالة
 صابر الزعانيف المبادرة المحمية 0.45 غير دالة
 حمد صبلحأ منسق لجنة مقاكمة الجدار 1.74 غير دالة
 حسف بريجية ىيئة شؤكف االستيطاف 7.16 دالة**
 طيبدمحم الخ ناشط فمسطيني 7.16 دالة**
 حماد ابك دعابس 48ناشط عرب  7.16 دالة**

 

ت الدكلة كالشخصيات الجدكؿ السابق يكضح الشخصيات الفمسطينية الرسمية ممثمة بمؤسسا
رسمية ممثمة بمؤسسات المجتمع المدني في ظيكرىا عمي كسائل االعبلـ  الفمسطينية غير

  تي:ائج كاآلية الفمسطينية ككانت النتكالتحدث عف الدبمكماسية الشعب

ظيرت أىناؾ  خمسة شخصيات فمسطينية رسمية ممف استطمعتيا العينة ف أظيرت النتائج أ
الشعيبة كتؤيدىا  الفمسطينيةعف الدبمكماسية  تتحدثكانت  التي الشخصيات الرسمية الفمسطينية
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بك أمد عيف ىك زياد دمحم أح بكأمف الشكاىد عمي ذلؾ الشييد زياد كتعمل عمي استمراريتيا حيث 
اداريا   الثانية االنتفاضةفي  اعتقل  22/11/1959، كىك مف مكاليد عيف، متزكج كلو أربعة أكالد

ا ككيل كزارة يـ  تكلي عدة مناصب رسمية من2002حمد البرغكثي عاـ أالقيادييف مركاف ك مع 
 ، كمف ثـ رئيس ىيئةنتخب في المجمس الثكرؼ لحركة فتح، عضك م 2006األسرػ كالمحرريف 

مقاكمة الجدار كاالستيطاف كقاؿ غساف دغمس، مسئكؿ ممف االستيطاف، في تصريح خاص 
لػ"الرسالة نت"، إف مكاجيات عنيفة اندلعت بيف قكات االحتبلؿ كالمستكطنيف، مع مجمكعة مف 

أدػ لكقكع   الفمسطينييف كانكا في مسيرة شعبية ضد االستيطاف في بمدة ترمسعيا شماؿ راـ هللا
  .(12/2014/ 10) الرسالة نت بتاريخ  عنيفةاشتباكات 

مف  (كثر نكعا  أك  كما  )كثر أغير رسمية كانت ف الشخصيات المحكرية أظيرت النتائج أ
عمي الشخصيات  الشخصيات الرسمية كذلؾ يعكد الي اف الدبمكماسية الشعبية تعتمد اعتمادا كميا  

كقد  ،ات رسميةيسة شخصشخصية  غير رسمية مقابل خمغير رسمية حيث ظيرت  عشركف 
رحمة كمف األشخاص الذيف  بكأىي شخصية  عبدهللا  كثر ظيكرا  األمف ىذه الشخصيات  جدناك 

سق المجنة الشعبية عاما( من 40خاضكا غمار ىذه المقاكمة الشعبية كاف عبد هللا أبك رحمة )
ف التي أصبحت ىذه المجنة بمعية عدد مف أىالي قريتو بمعي كشكل أبك رحمة ر،لمقاكمة الجدا

أما رئيس الحممة الشعبية لمقاكمة  ،محط أنظار العالـ المحمي كالخارجي نتيجة مقاكمتيا السممية
جماؿ جمعة فرأػ أف قضية عبد هللا أبك رحمة سببت إرباكا كبيرا أما الجدار كاالستيطاف 

 .)الجزيرة نت( لبلحتبلؿ "الذؼ لـ يستطع بكل كسائمو صد ىذه المقاكمة

 .شعبية نشاطاتشخصية مصطفى البرغكثي لما ليا  ضا  يأكظيرت 

، كتنحدر عائمتو مف بمدة دير غسانة 1954عاـ  القدس كلد مصطفى كامل البرغكثي في مدينة
حصل عمى شيادة دكتكر في الطب، كعمى  .راـ هللا، لكنو يستقر حاليا في مدينة البيرة شماؿ

ماجستير في اإلدارة كبناء األنظمة اإلدارية مكسكك، كعمى شيادة ال شيادة عميا في الفمسفة مف
ترشح البرغكثي لمنصب  2005في عاـ  ،األميركية الكاليات المتحدة مف جامعة ستانفكرد في

في المجمس  عضكا   2006لمحمكد عباس ثـ انتخب عاـ  السمطة الفمسطينية، منافسا   رئيس
مة الكحدة الكطنية الفمسطينية كمع تشكيل حكك  ،التشريعي، كترأس كتمة فمسطيف المستقمة فيو

تكلى البرغكثي إدارة معيد اإلعبلـ  .ُعّيف كزيرا لئلعبلـ 2007عاـ  إسماعيل ىنية بقيادة
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كالسياسات الصحية كالتنمكية الذؼ أنجز عشرات األبحاث كالدراسات المتعمقة بتطكير سياسات 
رساء قكاعد دكلة فمسطينية قكية، كذلؾ منذ عاـ  ُعّيف عاـ  .2000ى عاـ كحت 1989سميمة كا 

كزيرا  لئلعبلـ في حككمة الكحدة الكطنية الفمسطينية بقيادة إسماعيل ىنية، التي أقاليا  2007
 .الرئيس محمكد عباس في يكنيك/حزيراف مف العاـ نفسو"، كمجمس العبلقات العربية كالدكلية

نية المحتمة منذ بداية مصطفى البرغكثي في قيادة الحركة الطبلبية في األراضي الفمسطي أسيـ
في مدرسة الياشمية الثانكية، كشارؾ في رئاسة  السبعينيات مف القرف الماضي حيف كاف طالبا  

يتبنى البرغكثي خيار  جامعيا   اتحادات الطبلب الفمسطينية كالعربية في أكركبا حيف كاف طالبا  
ر عمى قطاع غزة خبلؿ "المقاكمة الشعبية" ككسيمة لمتحرر، كشارؾ في حممة سفف كسر الحصا

كما شارؾ في تأسيس كدعـ حركة مقاطعة إسرائيل كسحب االستثمارات  إسرائيل، حصاره مف قبل
 في مناسبات مختمفة.) الجزيرة نت(، كأصيب كاعتقل عدة مرات (BDS) كفرض العقكبات عمييا

 الشعبية الفمسطينيةالرسمية المحورية في الدبموماسية  اإلسرائيمية(   يوضح الشخصيات   12جدول ) 

الداللة أك 
 مستكػ المعنكية

 Zقيمة 
 2أك كا

 منصب الشخصية
 

 اسـ الشخصية
الشخصيات المحكرية 

في الدبمكماسية 
 سرائيميةاإل الشعبية

  بنياميف نتانياىك رئيس الكزراء اإلسرائيمي 6.15 دالة**

مدير عاـ كزارة الخارجية  8.02 دالة**
 اإلسرائيمي

  يكسى غاؿ ...

 8.02 دالة**
متحدث باسـ الشرطة 

 اإلسرائيمية
  ميكي ركزنفيمد ...

  تسيبي حكططكفيمى نائب كزير الخارجية - 8.58 دالة**
  –زىافا غالؤكف  رئيس حزب ميرتس 8.72 دالة**
  اسحق أىاركنكفيتش كزير االمف الداخمى 8.44 دالة**

 8.22 دالة**
... مدير عاـ كزارة 

 يمياإلسرائالخارجية 
  يكسى غاؿ

  افيخاؼ أدرعي متحدث باسـ الجيش 8.50 دالة**
 

في الكياف الصييكني  الرسمية ممثمة بمؤسسات  اإلسرائيميةالجدكؿ السابق يكضح الشخصيات 
 تي:فمسطينية ككانت النتائج كاآلعبلـ كالتحدث عف الدبمكماسية الشعبية الظيكرىا عمي كسائل اإل
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هو ناطق  2001ومجند فً الجٌش اإلسرائٌلً منذ عام   19/6/1982من موالٌد  أدرعي أفخاؼ

أدرعي مف ييكد سكريا  يعد  ( يشتير بصحاؼ إسرائيل  ،2002نذ عام مباسم الجٌش االسرائٌلً 
الرصاص  كقات حساسة مثل عمميةأعرض عمى الجماىير العربية في ( ةممف ىاجركا مف الدرعي

 .2006ة عاـالمصبكب كحرب لبناف الثاني

قيمة اإلنساف ىي أسمى قيـ الكجكد كال تعرؼ لميكية عنكاف، الطاقـ الطبي التابع إلحدػ  ألف
ألكية جيش الدفاع في ييكدا كالسامرة ييب لمساعدة ضحايا حادث سير مركع كقع بيف سيارتيف، 

 .جريحا 15ليسعف جرحى فمسطينييف كمكاطنيف عرب إسرائيمييف كصل عددىـ إلى 

/(https://www.facebook.com/IDFarabicAvichayAdraee) 

ىي الصكرة المضادة لمدبمكماسية  الفمسطينييفتجاه ا اإلسرائيميةف ىذه الدبمكماسية كيرؼ الباحث أ
مي القائميف لذلؾ يجب ع ،ضحية كالعكس تماما   الجبلدالشعبية الفمسطينية التي تجعل مف 

 .يالمزيف إلى الحقيق شياء لكي تخرج مف غبلفياتكضيح ىذه األ

رسمية المحورية في الدبموماسية الشعبية غير وروبية الرسمية و (   يوضح الشخصيات األ  13جدول )  
 الفمسطينية

الداللة أك مستكػ 
 المعنكية

 Zقيمة 
 2أك كا

 منصب الشخصية
 

 اسـ الشخصية
الشخصيات المحكرية في 

 الدبمكماسية الشعبية
     

 
 
 

 كركبية رسميةأشخصيات 

 رتشارد بندف برلمانى كندػ 1.08 غير دالة
 فرانسكا ىكالند الرئيس الفرنسى 0.39 غير دالة
 مايكل مارتف كزير خارجية ايرلندا 6.15 دالة**

 باراؾ اكباما الرئيس االميركي 0.65 غير دالة
 بيار مكسككفيس المفكض االكربى 1.08 غير دالة
 ديفيد كاميركف  رئيس كزراء  1.07 غير دالة

 6.56 *دالة*
كزيرخارجية اإلتحاد 

 فيديريكا مكغيريني األكركبي

 كريس غينيس الناطق باسـ االكنركا 0.35 غير دالة

 4.61 دالة**
االميف العاـ لبلمـ 

 المتحدة
 باف كى مكف 

 0.31 غير دالة
مفكض المساعدات 

 اإلنسانية
 كريستالينا جيكرجيفا
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 - 
المفكض السامي 

 لؤلمـ المتحدة
 كتيريسأنطكنيك غ

كركبية غير أشخصيات  لكريف بكش متضامف 7.16 دالة**
 رسميةال

 6.16 دالة**
متضامف مع 
 الفمسطينييف

 ادكارد فايمنر

متضامف مع  7.16 دالة**
 الفمسطينييف

 جيـ بكرتر

 جكرج غاالكػ   5.77 دالة**

 7.16 دالة**
متضامف مع 
 الفمسطينييف

 الكساندرا بكنسكف 

 12.01 دالة**
تضامف مع م

 الفمسطينييف
 جككاتركف 

 قيرا بكف  ناشطة دكلية 7.16 دالة**
 سارة ككلبركف  حممة التضامف 7.16 دالة**

 5.75 . غير دالو
متضامف مع 
 الفمسطينييف

 فيرا ماخش
 
 

كركبية غير أشخصيات 
 1.74 غير دالة رسميةال

متضامف مع 
 الفمسطينييف

 جيمس ميمر

 0.45 غير دالة
 جينركيطبيب 
 مشيكر

 مادس جيمبرت

متضامف مع  0.45 غير دالة
 الفمسطينييف

 ىارالد ىندف

 7.16 دالة**
حركة التضامف 

 الدكلي
 نيتف ستككف

 البلتسيا رفائيمك ايطالية متضامنة 7.16 دالة**
 اكليفيا زيمكر تضامف  دالة 

 1.74 غير دالة
متضامف مع 
 الفمسطينييف

 ميديا بينجاميف

 فرقاف دكجاف متضامف تركى 1.05 غير دالة
 

كركبية كاالتحاد سات الدكؿ األكركبية الرسمية ممثمة بمؤسالجدكؿ السابق يكضح الشخصيات األ
ع المدني في ظيكرىا عمي رسمية ممثمة بمؤسسات المجتمالغير كركبية كركبي كالشخصيات األاأل

 تي :ككانت النتائج كاآل ية الفمسطينيةعبلـ كالتحدث عف الدبمكماسية الشعبكسائل اإل
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العينة ظيرت خمسة شخصيات فمسطينية رسمية ممف استطمعتيا ف ىناؾ أظيرت النتائج أ
كتؤيدىا كتعمل كركبية التي تحدثت عف الدبمكماسية الشعيبة الفمسطينية الشخصيات الرسمية األ

برز ظيكر األيث كاف الححد عشر شخصية ممف استطمعتيا العينة الدراسية أعمي استمراريتيا  
،  إيطاليا في ركما في مدينة 1973 /6/ 16كلدت فيديريكا مكغريني في ، لفيديريكا مكغريني 

 .فبلفيك مكغيريني اإليطالي الديككر مسرحي المخرج السينمائي ك مصمـ ابنةكىي 

ىتمت مكغيريني بعبلقة الديف بالدكلة في اإلسبلـ، فحصمت عمى درجة الدكتكراه في ىذا إ 
عرفات،  ياسر كبدأت مشكارىا السياسي بصكرة مع الرئيس الفمسطيني الراحل التخصص،
 في مكافحة العنصرية كالعداء لؤلجانب كالمشاركة

، انتخبت فيديريكا مكغيريني بالبرلماف اإليطالي عف الحزب الديمقراطي الذؼ 2008كفي عاـ 
مجمس رئاسة الحزب  2009، كامتداد لحزب اليسار الديمقراطي، كدخمت عاـ 2007تأسس عاـ 

الجديد كاحتفظت فيو بمسؤكليتيا عف السياسة الخارجية، كأضيف ليا ممف السياسة األكركبية عاـ 
 ـ.2013

كبدت فيديريكا كجيا غير معركؼ لكثير مف اإليطالييف عندما أسند ليا عمدة مدينة فمكرانسا 
مسياسية المخضرمة إيما خمفا ل-منصب كزير خارجية إيطاليا  2014 /2/ 22ماتيك رينزؼ في 

 .كشغمت النساء نصف مقاعدىا بحككمتو التي شكميا -بكنينك

كبعد نحك ستة أشير مف تعييف مكغيريني كزيرة لمخارجية اإليطالية، قرر رؤساء الدكؿ 
، اختيار اإليطالية الشابة مفكضة عميا لمسياسة الخارجية 2014 / 30/8كالحككمات األكركبية في 

 .كاثريف آشتكف  ريطانيةكاألمف خمفا لمب

، أدانت مكغيريني 2014 /7شير في  غزة كخبلؿ زيارتيا إسرائيل بعد بدء عدكانيا عمى قطاع
الصكاريخ مف غزة"، كأيدت "حق تل أبيب في الدفاع عف نفسيا"، لكنيا ما لبثت أف   "إطبلؽ
كبعد يكميف مف ، كليقصف إسرائيل مدرسة تابعة لؤلمـ المتحدة بغزة انتياكا لمقانكف الد  اعتبرت

اعتبرت كزيرة الخارجية  اختيارىا مفكضة لمسياسة الخارجية كاألمنية األكركبية،
المستكطنات كمصادرة إسرائيل األراضي الفمسطينية بالضفة الغربية عقبة في طريق  اإليطالية

 )الجزيرة نت( .السبلـ، لكنيا ال تمثل مخالفة لمقانكف الدكلي
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews)   

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/9/2/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/9/2/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A
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لشعبية الفمسطينية ااسية مالنشيطة في الدبمك ية البرلمانية كركبية الشخصمف الشخصيات البارزة األ
 جكرج غالكؼ.  

 إنو يشغل حاليا   ،بمكاقفو االشتراكية كسبلطة لسانوجكرج غاالكؼ سياسي بريطاني معركؼ 
 منطقة بثناك غريف اند باك ممثبل   (Respect) منصب نائب برلماني ممثبل قائمة ريسبكت

Bethnal Green and Bow الماضي عضك برلماف مف حزب العماؿ  كاف في ،االنتخابية
 .البريطاني عف منطقة غبلزكك

 15العماؿ في جيل  انضـ لحزب، 1954 /16/8كلد جكرج غبلكؼ في داندؼ في أسكتمندا في 
ذاؾ في آلفرع الحزب في داندؼ ككاف  انتخب أمينا عاما   1981نو في عاـ أكنشط فيو حتى 

 .السادسة كالعشريف مف عمره

كقد بدأت عبلقتو بالقضية الفمسطينية عاـ ، كاقفو المؤيدة لمقضية الفمسطينيةنو معركؼ بمإ
مة بيف مدينة داندؼ التكأ بإقامةكاف لو عبلقة  1980عاـ  ،عندما التقى ناشطا فمسطينيا   1974

دية ككانت تمؾ أكؿ ثر ذلؾ قرار المجمس البمدؼ برفع العمـ الفمسطيني عمى دار البمأكنابمس كأيد 
أقاـ تكأمة بيف مدينة  1989عاـ  كفي، فيو العمـ الفمسطيني عمى مبنى ارتفعالغرب في مرة 

 .غبلسكك كبيف بيت لحـ

. خ األكبر )نسخة المشاىير(شارؾ في البرنامج التمفزيكني األ عندما 2006عاـ  كاسعا   أثار جدال  
ي منظمة خيرية تقدـ نو سيتبرع بقيمة الجائزة إلى انترباؿ كىإنو في حاؿ فكزه فأككاف قد أعمف 

 عارض غاالكؼ حرب إسرائيل عمى لبناف كحمل إسرائيل المسؤكلية قائبل   الدعـ لمشعب الفمسطيني
: "حزب هللا جزء مف المقاكمة الكطنية المبنانية التي تحاكؿ طرد 3في مقابمة مع شبكة سكاؼ

نانييف الذيف اعتقمتيـ اإلسرائيمييف مما تبقى مف أراضييا إضافة إلى استرجاع آالؼ األسرػ المب
بالدكلة االرىابية.  إسرائيلعاما  مف احتبلليا غير الشرعي لمبناف" كاصفا  18إسرائيل خبلؿ 

كاعتبر غبلكؼ أف قرار األمـ المتحدة حكؿ لبناف "لف يحّل األزمة ألنو لف يمنح لبناف شيئا "، 
جكرج غبلكؼ ة يحّل بانعداـ العدالمشيرا  إلى أف "االتفاؽ الشامل كالعادؿ يحّميا، ألف السبلـ ال 

 ( كلو ابنة مف زكاج سابق.2000متزكج لبلكاديمية الفمسطينية أمينة أبك زّياد )منذ عاـ 
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رسمية الدكتكر النركيجي مادس جيمبرت كلد مادس جيمبرت في الغير كركبية مف الشخصيات األ
لنركيج عمل ألكثر طبيب متخصص في التخدير في مستشفى جامعة شماؿ ا ،1947أكسمك عاـ 

في مناطق النزاعات الدكلية كخاصة في قطاع غزة حصل عمى مجمكعة جكائز  عاما   30مف 
حاصل  2013حاصل عمى كساـ سانت أكالؼ لعاـ  2009عاـ  Ords Frittفخرية مف بينيا 

عاما( خبلؿ حكار لو مع ككالة  69مف جامعة أيكا كقاؿ جيمبرت ) هعمى درجة الدكتكرا 
إنو عاىد نفسو عمى مساندة المستضعفيف، كلذلؾ قرر السفر مف بمد إلى بمد لدعـ األناضكؿ، 

، كمعيـ في 1982عاـ  في بيركت خبلؿ االجتياح  أنو كاف معيـ  الفمسطينييف خاصة، مؤكدا  
)المركز الفمسطيني  2014، ك 2012، ك2009، ك2006غزة خبلؿ حركب العدكاف أعكاـ 

 (.لئلعبلـ

مل في مستشفى "دار الشفاء" خبلؿ الحرب األخيرة، يأسى لكضع القطاع جيمبرت، الذؼ ع    
سنيف  10الصحي في غزة، فعمى حد قكلو، "ال يمكف أبدا تكقع أكضاع مستشفيات غزة بعد قرابة 

مف الحصار كالتجكيع، فربما ال تكجد أبسط معدات الجراحة كال أدكية أساسية، ىي كارثة إنسانية 
 تستحق معالجة سريعة.

 ررت الحككمة اإلسرائيمية منع الطبيب النركيجي مادس جيمبرت، الذؼ أشرؼ عمى عبلجق
 .مرضى في قطاع غزة عمى مدار أكثر مف عشرة أعكاـ، مف دخكؿ القطاع نيائيا

14 BBC)/11/ 2014) 

غير الرسمية المحورية في الدبموماسية الشعبية ( يوضح الشخصيات العربية الرسمية و  14)  جدول
 ينيةالفمسط

الداللة أك 
مستكػ 
 المعنكية

 Zقيمة 
 2أك كا

 منصب الشخصية
الشخصيات  اسـ الشخصية

المحكرية في 
 الدبمكماسية الشعبية

شخصيات عربية  عبد الفتاح السيسى الرئيس المصرؼ  5.15 . غير دالو
 رسمية

 4.66 دالة**
الرئيس التكنسي 

 االسبق
 منصف المرزكقى

 رجب طيب اردكغاف ىالرئيس الترك 1.64 غير دالة
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شخصيات عربية  عثماف البريتى اعبلمى عربي 1.05 غير دالة
 دمحم فاؿ اعبلمى عربي 1.05 غير دالة رسميةالغير 

 حافع الكرتى  8.52 دالة**
 خديجة بف قنو اعبلمية عربية 0.31 غير دالة
 خالدة ابك بكر ناشطة عربية باسبانيا 4.61 دالة**

 عمى صبرؼ  اعبلمى عربي 0.31 غير دالة
 كليد الطبطبائى ناشط ككيتى 7.16 دالة**

دكؿ العربية كالشخصيات الجدكؿ السابق يكضح الشخصيات العربية الرسمية ممثمة بمؤسسات ال
عبلـ كالتحدث ع المدني في ظيكرىا عمي كسائل اإلرسمية ممثمة بمؤسسات المجتمالغير العربية 

  :تيمسطينية ككانت النتائج كاآلية الفعف الدبمكماسية الشعب

ية الفمسطينية الرئيس الشعب الدبمكماسيةبرز الشخصيات الرسمية التي ظيرت لمحديث عف أمف 
 سبق منصف المرزكقي.التكنسي األ

جنكب شرقي العاصمة تكنس  كيمكمترا   30في قرنبالية الكاقعة  1945 /7/ 7كلد المرزكقي في 
بالجنكب التكنسي حصل عمي الدكتكراه  في الطب مف جامعة  ألسرة تنحدر مف قبيمة المرازيق

 عصاب.في تخصص الطب الباطني كطب األ 1973ستراسبكرغ الفرنسية عاـ

ي السياسة كاألدب كحصل المرزكقي عمى العديد مف الجكائز الحقكقية ككتب العديد المؤلفات ف
ككف لؤلمة مكاف في ىذا مة" ك"حتى ينساف الحراـ" ك"إنيا الثكرة يا مكالؼ" ك"الرحكالطب منيا "اإل

 .في سجف العقلالزماف" ك 

ف األسطكؿ ينتظر  كقاؿ المرزكقي لمجزيرة مف اليكناف إف االستعدادات تجرؼ عمى قدـ كساؽ، كا 
إشارة االنطبلؽ، معتبرا أف كصكؿ األسطكؿ إلى غزة ىك حق مف حقكؽ أىميا كلف يتنازلكا عنو، 

كأكضح أف الحممة تكجو عدة رسائل، كأكليا إلى  ،مع الدكليكأنو كذلؾ كاجب مف كاجبات المجت
كالرسالة الثانية تطالب الشعكب العربية بأال  ،أىالي غزة مفادىا أف منظمي الحممة لف ينسكىـ

بعد أف أصبحت ىناؾ قضايا أخرػ لبلجئيف مف  ينسكا قضية البلجئيف الفمسطينييف، خصكصا  
إف  فكجييا الرئيس التكنسي السابق إلى المجتمع الدكلي قائبل  أما الرسالة الثالثة،  ،شعكب المنطقة

ىناؾ نحك مميكني شخص في قطاع غزة يعانكف مف "اإلقامة الجبرية" كمحركمكف مف الحقكؽ 
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األساسية في الصحة كالتعميـ كالتنقل كالثقافة، كطالب المجتمع الدكلي بتحمل مسؤكليتو تجاىيـ. 
محتممة مف تصدؼ قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلسطكؿ، قاؿ عمى سؤاؿ بشأف المخاكؼ ال كردا  

إلى إسرائيل، مفادىا أنيـ اعتادكا خطاب  المرزكقي إف الحممة ترغب في تكجيو رسالة أيضا  
 أف ىناؾ مساعي لمتيدئة بيدؼ تسييل ميمة الحممة. التيديد بالقكة كأنو خطاب لف يجدؼ، مؤكدا  

 (.2015 /6/ 24)الرسالة نت 
 

خديجة بف قنة كلدت  لئلعبلميةبرز رسمية كاف الشخصية األال خصيات العربية غيرمف الش
في الجزائر كتعممت بيا حتى تخرجت مف معيد اإلعبلـ  1965اإلعبلمية خديجة بف قنة عاـ 

بجامعة الجزائر قسـ اإلذاعة كالتميفزيكف كلـ تقف عند ىذا الحد فحسب بل التحقت أيضا بمعيد 
استمر تدّرج بف قنة في  المحترفيفتستطيع أف تككف مف ضمف الصحفييف المكفر في باريس ل

العمل اإلعبلمي بيف اإلذاعات حتى أكسبيا خبرة زاخرة أكصمتيا إلى العمل بقناة الجزيرة 
الفضائية، ككاف ليا الشرؼ بأف تككف مف الجيل المؤسس لمفضائية انضمت خديجة لطاقـ 

، تضيف " كاف مكضكع القناة الرئيسي في 1997، ككانت سنة أشير 5الجزيرة بعد كالدة القناة بػ 
حب فمسطيف أعطى دفعة لخديجة بأف  بداياتيا ىك القضية الفمسطينية، ما أكسبيا جميكر ا كاسعا  

كتتابع "حالفني الحع بأف أزكر  ،تزكر أىميا لذا طمبت مف إدارتيا أف يعطكىا فرصة التغطية فييا
ا بالنسبة لي، غزة قبل سبعة أشير، كدامت زي ا فقط، ككاف كجكدؼ بالقطاع ميم  ارتي يكم ا كاحد 

 (.1/4/2014)الرسالة نت ألنني أشعر بالحياة مف خبلؿ السير عمى شاطئيا كساحميا
 

 3/مف مكاليد كليد مساعد السيد إبراىيـ الطبطبائيرسمية كاف ال يات العربية غيرمف الشخص
كدمحم كعبدهللا كخالد كيكسف كعبدالكىاب حصل متزكج كلديو عدة أكالد ىـ مساعد 1964 /4

، كحصل عمى درجة  1986سنة جامعة الككيت كالدراسات اإلسبلمية مف الشريعة عمى ليسانس
ثـ حصل عمى الدكتكراه في  1990 جامعة األزىر الماجستير في التفسير كعمكـ القرآف مف

سبلمي النائب اإل ،1992  عاـ قسـ التفسير في -كمية أصكؿ الديف  زىرجامعة األ الشريعة مف
لى قطاع غزة إطبائي بعد رحمة محفكفة بالمخاطر في مجمس األمة )البرلماف( الدكتكر كليد الطب

كجاؿ فيو راصدا  آثار العدكاف االسرائيمي، كحضر اجتماعا  « كسائل خاصة»الذؼ دخل اليو بػ
كالحع النائب االسبلمي  .اإلعمار لمجنة المالية بالمجمس التشريعي الفمسطيني تناكؿ مسألة إعادة

كانكا عمى اطبلع جيد عمى تفاعل العالـ الخارجي مع مأساتيـ، كىـ ثمنكا »ف الغزييف أأيضا  
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الكسائل »ر الطبطبائي غزة صباح االثنيف بػكغاد «.كثيرا  مكقف الككيت شعبيا  كرسميا  مف محنتيـ
ف يككف أف المرجح أىذه الكسائل، إال كشف نو لـ يإنفسيا التي دخل بيا. كعمى رغـ « األخرػ 

كرحمتو ىذه جعمتو  ،سمؾ بعض االنفاؽ التي ال تزاؿ قائمة بيف رفح المصرية كرفح الفمسطينية
 .(28/1/2009)دنيا الكطف بتاريخ أكؿ برلماني عربي يزكر القطاع بعد الحرب
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 
 : النتائجأوال ً 

 

 الدراسة ثانيًا: توصيات
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 : النتائجأواًل : 

 نتائج الدراسة التحميمية: 

الدراسة، تكصل الباحث  أداةمف خبلؿ تحميل نتائج البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا باستخداـ 
 -ألىـ النتائج التالية:

 فئة الفنون الصحفية:

لية اعتمدت في تغطيتيا اإلعبلمية لمدبمكماسية عبلـ المحمية كالدك يرػ الباحث أف كسائل اإل
الشعبية الفمسطينية عمى التغطية اإلخبارية في نقل المعمكمات كاألحداث ، جاء الخبر في المرتبة 

نسبة لمكقع الجزيرة  أعمىما التقرير  جاءت أ، CNNعمي تمفزيكف فمسطيف ثـ الجزيرة ثـ  ىكلاأل
 أعمىت المقاؿ كالتحقيق كالحديث كالقصة فقد جاءت ما فئاأ، CNNثـ مكقع فمسطيف ثـ مكقع 

ف الدبمكماسية أكذلؾ يدلل عمي   CNNالنسب لمكقع الجزيرة ثـ تبلىا مكقع فمسطيف ثـ مكقع 
عبلمية الكافية التي تجعل منيا قبمة لمتضامف مع الفضية ية الفمسطينية لـ تجد المساحة اإلالشعب

 الفمسطينية.

  :عمييا تغطية الدبموماسية الشعبية الفمسطينيةاعتمدت  التيفئة المصادر 

ظيرت فئة المصادر التي اعتمد عمييا في تغطية الدبمكماسية الشعبية الفمسطينية اإلعبلمي في 
عبلـ مف خبلؿ استضافة الشخصيات ذات الصمة بالمصادر المكجكدة لمتخصصيف ل اإلكسائ

بي كالمفكريف  كالدبمكماسي كمؤسسات كا عبلمييف كشخصيات بارزة عمى الصعيد  الرسمي  كالحز 
مـ المتحدة كالجميكر العاـ حيث ظيرت المصادر الرسمية تصدر ع المحمي مؤسسات األمالمجت

ما فئة المصادر الحزبية أ، CNNخبارؼ ثـ جاء مكقع قع الجزيرة اإلمكقع فمسطيف ثـ جاء مك 
فئة مصادر التي اعتمد  ماأ،  CNNالنسب لمكقع الجزيرة ثـ تبله مكقع فمسطيف ثـ  أعمىظيرت 

ثـ مكقع  CNNعمى النسب  لمكقع الجزيرة ثـ تبله مكقع أ مييا المفكريف في التغطية  ظيرت ع
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ثـ  CNN المصادر الدبمكماسية تصدر مكقع فمسطيف بتكرار كجاء بعده مكقع أما ،فمسطيف ىذا
مكقع الجزيرة  ثـ مـ المتحدة تصدر مكقع فمسطيف ثـ جاء بعده جاء مكقع الجزيرة مصادر األ

النسب لمكقع  أعمىما مصادر مؤسسات المجتمع المدني حيث جاءت أ، CNN جاء مكقع
ما المصادر التشريعية تصدر مكقع الجزيرة أ،  CNN فمسطيف كتبله مكقع الجزيرة ثـ مكقع

الشعبية الفمسطينية  الدبمكماسيةف أىذا يدؿ عمي  CNNكمكقع فمسطيف  كانعدمت النسبة لمكقع 
حتي  الفمسطينيةالتي تغطى بيا الدبمكماسية الشعبية  المصادرعبلمي في إ تكازف  إلىتاج تح

 ىدافيا.أ مكماسية الشعبية الفمسطينية الى تصل الدب

 فئات الوسائط المتعددة: 

ية الشعبية الفمسطينية لكسائل يرؼ الباحث أف الكسائط المتعددة المستخدمة في تغطية الدبمكماس
 كالدكلية ظيرت الفيديك تصدر مكقع الجزيرة ثـ جاء مكقع فمسطيف جاء مكقع عبلـ المحميةاإل

CNN، رقاـ تصدر مكقع فمسطيف كجاء مكقع الجزيرة كانعدمت االرقاـ بمكقع األ.CNN 

الشكل التحميمي تصدر مكقع الجزيرة جميع المكاقع كانعدمت النسبة في كل مف مكقعي فمسطيف 
كو مكقع الجزيرة مف خبراء في التحميل الخبرؼ ركابط المكاقع لما يمتمكىذا يعكد  CNN  كمكقع
 عمى ؿكىذا يدCNN في كل مف مكقع فمسطيف  يضا  أدر مكقع الجزيرة كانعدمت النسبة تص

انعدمت النسبة في جميع المكاقع  ةية ممفات صكتيممدؼ امتبلؾ مكقع الجزيرة قدرة تكنمكجية عم
كثر تطكر مف الممفات أجعمت المكاقع تعتمد عمي كسائط  يكىذا يعكد الي الطفرة التكنمكجية الت

ى ىذا يدلل عم ، CNNالصكتية الصكر تصدر مكقع الجزيرة الصكر كمكقع فمسطيف ثـ مكقع 
لشعبية كالبشرية بيف المكاقع الثبلث في تغطية الدبمكماسية ا المادية لتفاكت في القدراتا

عبلمية كتجاىل الكسائط إ عبلمية عمي كاسطة إلا الكسائلف اعتماد أالفمسطينية ىذا يدلل عمي 
خر  لمعمل الدبمكماسي الشعبي في خدمة لشكل التحميمي ال يظير الجانب اآلكخصكصا ا األخرػ 
 . ية الفمسطينيةالقض

  : فئات مصادر كتابة موضوعات الدبلوماسٌة

مكقع فمسطيف كثر كتبله يع المصادر ككاف مكقع الجزيرة األف تصدر المراسل جمأيرؼ الباحث 
ثـ جاء مكقع الجزيرة  CNN ، المرتبة الثانية جاء الكتاب حيث تصدر مكقعCNNثـ جاء مكقع 
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ثـ   CNN المرتبة الثالثة بدكف مصدر تصدر مكقع فمسطيف كتبله مكقع كجاء مكقع فمسطيف
ثـ  المرتبة الرابعة جاءت الككاالت حيث تصدر مكقع فمسطيف كتبله نكقع الجزيرة  مكقع الجزيرة
كانعدمت  CNN حيث تصدر مكقع ػ خر أالمرتبة الخامسة جاءت المصادر  CNN جاء مكقع

نو يجب التنكيع االعبلمي في أعمى النسب في كل مف مكقعي الجزيرة  كفمسطيف ىذا يدلل 
لؾ يعطي مصداقية لمعمل ف ذأل خرػ ىماؿ الجكانب األا  عمي جانب ك  المصادر دكف التركيز
 سطيني.الدبمكماسي الشعبي الفم

  :فئة استخدام معايير موضوعية لمتغطية الخبرية جول الدبموماسية الشعبية

عمى نسبة لمكقع فمسطيف كتبله مكقع أ حد األطراؼ تتصدر حيث جاءت يرػ الباحث التحيز أل
 . CNN الجزيرة ثـ مكقع

اء مكقع ثـ ج CNNتبله مكقع عمى النسب لمكقع الجزيرة أ تبة الثانية تجنب المبالغة جاءت المر 
عمى النسب لمكقع الجزيرة كتبله مكقع أ الثالثة جكانب ايجابية حيث جاءت فمسطيف المرتبة 

 CNN عمى النسب لمكقعأ ة جكانب سمبية حيث جاءت المرتبة الرابع CNNثـ جاء فمسطيف 
كتبله الجزيرة كمكقع CNN عمى النسب لمكقعأ تبة الخامسة عرض كجيتي نظر جاءت المر 

عمى النسب أ بة السادسة معمكمات مبتكرة جاءت ع الجزيرة كمكقع فمسطيف المرتفمسطيف تبله مكق
 ىنو يجب عمأفمسطيف ىذا يدلل عمى انعدمت النسبة لمكقع كتبله مكقع الجزيرة  CNNلمكقع 

ال يتحيز في نقل العمل  فأفمسطيني يخدـ القضية الفمسطينية مكقع فمسطيف ككنو مكقع 
كالكسائل التي تقدـ معمكمات مبتكرة عف  ألخر كألحزب  دبمكماسي الشعبي الفمسطينيال

  الرد عمييا بالمعمكمات الكاممة .الدبمكماسية الشعبية  

 لتغطية الدبموماسية الشعبية:  المرجعيفئات االطار 

عمى النسب لمكقع الجزيرة أ طار السياسي حيث جاءت مف نصيب اإل ىكليرػ الباحث المرتبة األ
عمى أ طار الديني حيث جاءت المرتبة الثانية اإل  CNN ع فمسطيف  مكقعخبارؼ  كتبله مكقاإل

ي تمفزيكف فمسطيف المرتبة الثالثة كانعدمت النسبة ف CNN  النسب لمكقع الجزيرة  كتبله مكقع
   CNN مى النسب لمكقع الجزيرة  كتبله مكقع فمسطيف  ثـ مكقعأعنساني حيث جاءت طار اإلاإل

النسب لمكقع الجزيرة  كتبله مكقع فمسطيف   أعمىحي جاءت   قتصادؼاال طارالمرتبة الرابعة اإل
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عمى النسب لمكقع فمسطيف  أ ءت طار الجغرافي حيث جاالمرتبة الخامسة اإل  CNN ثـ مكقع
النسب  أعمىطار القانكني حيث جاءت المرتبة السادسة اإلCNN  كتبله مكقع الجزيرة  ثـ مكقع

ت ءطار الثقافي حيث جاالمرتبة السابعة اإل CNN ثـ مكقعطيف كقع الجزيرة كتبله مكقع فمسلم
نو يجب عمينا أىذا يدؿ عمى كتبله مكقع فمسطيف ثـ مكقع الجزيرة   CNN عمى النسب لمكقعأ 
طر تعاطف االنساني كاالقتصادؼ في األنجعل عمل الدبمكماسية الشعبية الفمسطينية فقط لم ف الأ

ر القانكني الذؼ يكضح مدؼ خدمة القانكف الدكلي لقضيتنا طاالمرجعية لمتغطية بل تفعيل اإل
  الفمسطينية العادلة.

  :عرض الدبموماسية الشعبية كما تعكسيا وسائل االعالم يفئات المغة المستخدمة ف

كقع الجزيرة  النسب لم ىعمأ المغة التعريفية حيث جاءت  ىكليرؼ الباحث جاء في المرتبة األ 
ى عمأ ثانية المغة المتضامنة حيث جاءت جاء في المرتبة ال CNN عكمكقكتبله مكقع فمسطيف 

كجاء في المرتبة الثالثة المغة   CNN النسب لمكقع الجزيرة كتبله مكقع فمسطيف ثـ مكقع
 يكتبله مكقع الجزيرة ثـ مكقع فمسطيف كجاء ف CNN النسب لمكقع أعمىالتحذيرية حيث جاءت 
النسب لمكقع فمسطيف كتبله مكقع الجزيرة ثـ  أعمىيث جاءت خبارية حبالمرتبة الرابعة المغة اإل

ضبط المغة المستخدمة كتطكيرىا بما  ىعم ف يجب عمينا العملأىذا يدؿ عمى  CNN مكقع
  يخدـ القضية الفمسطينية.

 شكال الدبموماسية الشعبية كما تعكسيا وسائل االعالم: أفئة 

كقع الجزيرة  كتبله عمى النسب لمأ يث جاءت كلى كفكد التضامف حيرػ الباحث في المرتبة األ
عمى النسب أ  في المرتبة الثانية الزيارات الشعبية كجاءت تكجاء  CNN ثـ مكقعمكقع فمسطيف 
حيث  عتصاماتاالكجاء في المرتبة الثالثة CNN  كتبله مكقع الجزيرة ثـ مكقعلمكقع فمسطيف 

في المرتبة  تكجاء CNN ـ مكقعثمكقع فمسطيف كتبله مكقع الجزيرة النسب ل أعمىجاءت 
مكقع الجزيرة   تبله عمى النسب لمكقع فمسطيفأ حيث جاءت BDS سرائيلإ مقاطعة الرابعة

عبلمية الشعبية حيث المرتبة الخامسة الدبمكماسية اإل كجاء في CNNكانعدمت النسبة في 
رغـ  أنو ىذا يجعمناCNN  مكقع مكقع فمسطيف كتبله مكقع الجزيرة ثـالنسب ل أعمىجاءت 

نيا كميا تعمل تحت الدبمكماسية الشعبية أ الإالدبمكماسية الشعبية الفمسطينية شكاؿ أاختبلؼ 
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تجير لمصمحة حزب  ف الأضيا في خدمة القضية الفمسطينية ك الفمسطينية مما يجعميا مكممة لبع
  معيف تحت مسمى معيف.

 : اإلعالم وسائل ىداف المتوقعة من الدبموماسية الشعبية كما تعكسيافئات األ

عمى أ الدكلي لمقضية الفمسطينية كجاءت كسب التعاطف  األكلىجاء في المرتبة يرػ الباحث 
في المرتبة الثانية زيادة  تجاء CNNثـ مكقع  يرة كتبله مكقع فمسطيفالنسب في مكقع الجز 

مكقع الجزيرة  النسب لمكقع فمسطيف كتبله  أعمىالتايد الدكلي كالشعبي لمقضية الفمسطينية كجاءت 
النسب  أعمىكجاءت  اإلسرائيميةفي المرتبة الثالثة مناىضة المشاريع  تجاء  CNNثـ مكقع 

العاـ  الرأؼفي المرتبة الرابعة تحريؾ  تجاء CNNمكقع  مكقع الجزيرة ثـ لمكقع فمسطيف كتبله
ثـ فمسطيف  عمى النسب لمكقع الجزيرة كتبله مكقعأ جاه القضية الفمسطينية حيث جاءت الدكلي ت
 عمى صانع القرار الدكلي لصالح القضية التأثيرجاء في المرتبة الخامسة  CNNمكقع 

 CNNكتبله مكقع الجزيرة  ثـ جاء مكقع النسب لمكقع فمسطيف  أعمىالفمسطينية حيث جاءت 
ي حاكؿ طمسيا االحتبلؿ حيث جاءت في المرتبة السادسة تجديد اليكية الفمسطينية الت تجاء

ابعة جاء في المرتبة الس CNNكتبله مكقع الجزيرة  ثـ جاء مكقع نسب لمكقع فمسطيف عمى الأ 
 CNNكتبله مكقع الجزيرة ثـ مكقع لمكقع فمسطيف عمى النسب أ نشر الديمكقراطية حيث جاءت 

ىداؼ مشركعة كلكف كسائل أ مل الدبمكماسي الشعبي الفمسطيني ىداؼ لمعأ جميع ما ذكر مف 
دارة لكيفية إ إلىعبلمية لذلؾ نحف نحتاج تناسب مع سياسة الكسيمة اإلبما ي عبلـ تظيرىااإل

 .ىـ ظيكرا  لى األإعبلـ مف الميـ إلا لىداؼ ككيفية تناقميا في كسائتحقيق ىذه األ

 :عالم نحو الدبموماسية الشعبيةوسائل اإل اتجاهفئة 

  CNNثـ جاء مكقع  نسبو لمكقع فمسطيف كتبله مكقع الجزيرة  أعمىيجابي  جاءت االتجاه اإل
كتبله مكقع فمسطيف  ثـ مكقع الجزيرة انعدمت   CNN النسب لمكقع أعمىجاءت  السمبياالتجاه 

كتبله مكقع فمسطيف ثـ مكقع   CNNلمكقع النسبعمى أ السمبية االتجاه  المحايد كجاءت بو 
 .الجزيرة 
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 :فئات الشخصيات المحورية في الدبموماسية الشعبية الفمسطينية

 غير الرسمية المحكرية في الدبمكماسية الشعبية الفمسطينيةالشخصيات الفمسطينية الرسمية ك  فئة
خمسة شخصيات فمسطينية رسمية ممف استطمعتيا العينة ظيرت ناؾ ىف أظيرت النتائج أ

الشخصيات الرسمية الفمسطينية كانت تتحدث عف الدبمكماسية الفمسطينية الشعيبة كتؤيدىا كتعمل 
مف الشكاىد  6.15 النسب لؤلسير مركاف البرغكثي بداللة أعمىاريتيا حيث جاءت عمي استمر 

 بك عيف.أعمي ذلؾ الشييد زياد 

مف الشخصيات  كثر نكعا  أكثر كما ك أف الشخصيات المحكرية غير رسمية كانت أيرت النتائج ظأ
رسمية الغير صيات تمد اعتمادا كميا عمي الشخف الدبمكماسية الشعبية تعأ إلىالرسمية كذلؾ يعكد 

 12.7النسب كائل فقية بداللة أعمىرسمية حيث جاءت الغير  حيث ظيرت عشركف شخصية
عمى كسائل  المجاؿ اليد مصطفي البرغكثي لظيكره كثيرا   لؾكثر ظيكرا في ذة األكلكف الشخصي

 .عبلـاإل

بية الرسمية المحورية في الدبموماسية الشع وروبية الرسمية وغيرفئة الشخصيات األ 
 :الفمسطينية

خمسة شخصيات فمسطينية رسمية ممف استطمعتيا العينة ظيرت  ىناؾ فأظيرت النتائج أ
ة كتؤيدىا كتعمل كركبية التي تحدثت عف الدبمكماسية الشعيبة الفمسطينيرسمية األالشخصيات ال

 لنسبا أعمىيث جاءت حممف استطمعتيا العينة الدراسية  حد عشر شخصيةأعمي استمراريتيا 
 .يضا  أبرز ليا ف الظيكر األأك  6.65لفريديريكا مكغريني

رسمية الدكتكر النركيجي مادس جيمبرت كلد مادس جيمبرت في الغير كركبية مف الشخصيات األ
طبيب متخصص في التخدير في مستشفى جامعة شماؿ النركيج عمل ألكثر  ،1947أكسمك عاـ 

 في قطاع. في مناطق النزاعات الدكلية كخاصة عاما   30مف 

مف  غير الرسمية المحكرية في الدبمكماسية الشعبية الفمسطينيةفئة الشخصيات العربية الرسمية ك 
ية الفمسطينية الرئيس الرسمية التي ظيرت لمحديث عف الدبمكماسية الشعب الشخصيات زبر أ
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ية مف الشخصيات العرب ،سبق منصف المرزكقي كالنائب الككيتي كليد الطبطبائيالتكنسي األ
 برز لئلعبلمية خديجة بف قنة.رسمية كاف الشخصية األالغير 

 التحميل الكيفي الدراسة التحميمية: 

 :الدبموماسية الشعبية الفمسطينية تعاطف المجتمع الدولي مع الدبموماسية الشعبية الدولية مع

ير، حصدت المضاميف ذات التعاطف اإلنساني في التغطية اإلخبارية لمكاقع الدراسة جزء كب
الدبمكماسية الشعبية الفمسطينية كقضية إنسانية كاجتماعية، بل أشارت نتائج تحميل  إلىكالنظر 

بية مظاىرات بعض األخبار التقارير اإلخبارية إلى المقتطفات التالية " شيدت معظـ المدف األكرك 
اصمة ففي الع ،اإلسرائيمي كمنددة بالعدكاف غزة، الفمسطينييف في كفعاليات تضامنية مع

البريطانية لندف نظمت عدة مسيرات كاعتصامات، قاـ خبلؿ إحداىا المتظاىركف بإلقاء األحذية 
أماـ مقر رئيس الكزراء البريطاني جكردكف براكف في داكنينغ ستريت، تعبيرا  عف الغضب 
 كاالستنكار لما يحدث في غزة كما شارؾ اآلالؼ في مظاىرة حاشدة أماـ السفارة اإلسرائيمية في

 لندف لمتضامف مع غزة.

ميط الضكء عمى مكقف بعض الدكؿ كقد كانت ىناؾ استراتيجية دبمكماسية ىدفت إلى تس
صدرت بياف أة، مثل مكقف كريستالينا جكرجيفا كركبية المشجع لمدبمكماسية الشعبية  الفمسطينياأل

كفمسطينييف  سرائيمي عمى كعماؿ اإلغاثةمقيا مف اعتداء قكات االحتبلؿ اإلعبرت فيو عف ق
كانكا يحاكلكف تكصيميا إلى فمسطينييف ىدمت منازليـ حيث كسحبكا  دبمكماسييف أكركبييفك 

بما تحممو مف مساعدات ىذا الحادث مف شانو  دبمكماسية فرنسية مف الشاحنة قبل اقتيادىا بعيدا  
بيف جراء قرار ف يكسع اليكة بيف إسرائيل كاالتحاد األكركبي بعد أف تكترت العبلقات بيف الجانأ

مف العاـ  بحظر تقديـ المساعدات المالية لممنظمات اإلسرائيمية العاممة في األراضي المحتمة بدءا  
القادـ يشار إلى أف الدبمكماسييف كانكا يحاكلكف تكصيل مساعدات لسكاف خربة المكحكؿ بعد أف 

ماضي، بناء عمى قرار عمدت السمطات اإلسرائيمية إلى ىدـ مساكنيـ كركضة أطفاؿ، االثنيف ال
 .مف المحكمة االسرائيمية العميا
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 النواحي اإلنسانية في التغطية :

اإلنسانية التي يعيشيا، كيتعرَّض  يقات كاالعتداءات كالمعامبلت غيراألكضاع الصعبة كالمضا
س الدبمكماسي فبلإك قطاع غزة كبعد أسكاء أكاف ذلؾ في الضفة الغربية ليا الفمسطينيكف 

مف تحقيق طمكح المكاطف الفمسطيني عمي مدار السنكات الماضية جعمت  الفمسطيني  الرسمي
سرائيمي في ، مماطمة الجانب اإلالفمسطينييفمف الدبمكماسية الشعبية طكؽ النجاة لكثير مف 

شنت عمي  اعتداءاتعممية التسكية كاالستيطاف المستمر كبناء جدار الفصل العنصرؼ كثبلثة 
كل كحصار ظالـ جائر عمي قطاع غزة كالضفة  2014كعاـ 2012كعاـ2008قطاع غزة عاـ

الغربية كل ىذه المؤشرات زاد مف قناعة المكاطف الفمسطيني كالمتضامف معو لفكرة الدبمكماسية 
ا فيـ الشعبية ككنيا ليا طابع سممي في تخصيل حقكؽ شعبنا الفمسطيني المسمكبة" ، كأيض 

يا ما يسمى بالربيع العربي كمسؤكلية تمؾ الدكؿ عف القضية العربية التي حدث بأكضاع المنطقة 
ية التي غرقت بمشاكميا الداخمية الفمسطينية كخصكصا دكؿ الجكار مثل جميكرية مصر العرب

لى إ جعل مف العمل الدبمكماسي الشعبي  يضا  أ عادة لمقضية الفمسطينية داخل ىذه البمداف، كا 
ف الشعبية كمنظمات المجتمع المدني، فعمى صعيد جانب المكاقف الدبمكماسية برزت المكاق

تظير التحميبلت لممكاد بأف ىناؾ تعاطفا  شعبيا  مع الدبمكماسية الشعبية  الشعبيالحراؾ 
الفمسطينية، فعمى سبيل المثاؿ نجد مجمكعة كبيرة مف المظاىرات في العديد مف العكاصـ 

 سطينية.األكركبية دعما  كتأييدا  الدبمكماسية الشعبية الفم

 :تحميل المسئولية

أىداؼ الخطاب اإلعبلمي في تسميط الضكء عمب بعض نكاحي  كشفت الدراسة عف بعض
عبلمية كليس ألخرػ بما تخدـ مصالح الكسيمة اإلالدبمكماسية الشعبية الفمسطينية كترؾ الجكانب ا

المتفرِّج عمى ما  ما كيخدـ القضية الفمسطينية، أك حتى مسؤكلية الدكؿ العربية في كقكفيا مكقف
يحصل مف تصفية لمقضية الفمسطينية عمي المستكؼ الرسمي كمنيا مف يشارؾ في التضيق عمي 

 .قطاع غزة خصكصا

السنكات االخيرة مف تدمير ممنيج  األكركبي الذؼ حصل في العاـ في مسؤكلية االتحادك 
ة كممنيجة مف لمؤسسات السمطة كشف ثبلث عدكانات عمي قطاع غزة كعممية استيطاف منظم
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قبل االحتبلؿ الصييكني  ككقكؼ االتحاد االكركبي مكقف المتفرج  عمي كل ىذه االنتياكات 
 .دانةترقي لمستكػ اإل طيني البحق الشعب الفمس

 : اإلسرائيميةالعنصرية 

تبنَّت بعض الدبمكماسيات العنف في التعامل كغابت المغة الدبمكماسية في التعامل فيما يطمق 
، في التبرير ي تعامل الدبمكماسية اإلسرائيميةعامل العنصرؼ، كيظير ذلؾ كاضحا  جميا  فعمية الت

ظير ذلؾ عمى كجكه سياسية  ،لمممارسات غير اإلنسانية كالعنصرية في تعامميا مع الفمسطينييف
د اإلسرائيمي كالتركيج المفِرط لؤلجندة السياسية لمحككمة اإلسرائيمية المت طرفة، مف اليميف المتشدِّ

ؿ إلى "رمز" بالنسبة لمف يعانكف مف "رىاب الفمسطينييف" مف  كرئيسيا بنياميف نتنياىك، الذؼ تحكَّ
نسانية اإل رائيل إلى تبرير الممارسات الغيرسإئيمييف عمى المستكػ الدكلي، سعت كجو نظر اإلسرا

عمى ذلؾ بالتركيز  كاستعانت اسرائيل ،مطالبتيـ بأبسط حقكقيـ أثناء كالعنيفة بحق الفمسطينييف
 عمى مضاميف البعيديف "البعد العقدؼ حيث نادت كتنادؼ بييكدية الدكلة اإلسرائيمية. 

ثقافية في سبيل تشكيو صكرة -لجأت اسرائيل لخطاب عنصرؼ  مف منطمقات قكمية، دينية كثنية
أصكات الفمسطينييف، كتعبئة الشعب لمساندتيا في سياستيا ضد ىؤالء الفمسطينييف مف تصاعد 

كقد جاء ذلؾ  ،المعارضة اليسارية في الببلد التي ال تنفؾ تنتقد، كتدعك إلى تغيير ىذه السياسة
د: "أكرباف: أكركبا عمى حافة الخطر، كغالبية  عبر تصريحات الحككمة كاليميف الكسط كالمتشدِّ

 المجرييف يعتقدكف أنو يجب دعـ العائبلت المجرية كاألطفاؿ أكثر مف المياجريف .

 :النظرة العامة لمدبموماسية الشعبية الفمسطينية 

َرَسَمت المضاميف اإلخبارية لمكاقع الدراسة، كمف خبلؿ مجمكعة كبيرة مف المكاد التي تـ تحميميا 
كاتسمت تغطيتيا بمغة تعريفية اك التضامنية حيث جاءت اعمي النسب لمكقع الجزيرة  كتبله مكقع 

ال يظير الدبمكماسية الشعبية الفمسطينية  cnnمكقع فأىذا يدلل عمي  cnnفمسطيف كمكقع
كجاءت المغة التحذيرية حيث ، كيظيرىا بمغة تخدـ مصالح كسياسات الكاليات المتحدة االمريكية

 cnnمكقع فمسطيف كىذا يدلل حقيقة مكقع مكقع الجزيرة ثـ كتبله cnn النسب لمكقع أعمىجاءت 
عمي العنف الذؼ يحصل ىنا كىناؾ ة مشيطنة كالتركيز مف الدبمكماسية الشعبية الفمسطينية بنظر 

النسب لمكقع فمسطيف كتبله  أعمىرىاب كجاءت المغة االخبارية حيث جاءت ظيارىا بمظير اإلا  ك 
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ف يجب عمينا العمل عمي  ضبط المغة المستخدمة أىذا يدؿ عمى   cnn مكقع الجزيرة ثـ مكقع
تمفزيكف فمسطيف ككنو القناة الفضائية  كتطكيرىا بما يخدـ القضية الفمسطينية كخصكصا

 الفمسطينية الرسمية الكحيدة التي تسمع صكتنا لمدكؿ األخرػ.

 :التوظيف السياسي لمدبموماسية الشعبية الفمسطينية

لت الدبمكماسية الشعبية الفمسطينية بشكل ما إلى ذريعة لخدمة مصالح سياسية كمكضكع ا  تحكَّ
اليميف أك حتى بيف مختمف أطياؼ الشعب، بالنسبة لمحالة لمخبلفات الكطنية بيف اليسار ك 

الفمسطينية عمى كجو الخصكص. كيكشف التحميل عف تكظيف الدبمكماسية الشعبية الفمسطينية 
د ذلؾ مف خبلؿ المزايدات  بشكل كاسع مف ِقبل اليميف كاليسار في سياؽ االنتخابات ، كقد تجسَّ

سية الشعبية الفمسطينية في سبيل َلْفت أنظار الناخبيف السياسية مف كبل الطرفيف حكؿ الدبمكما
عبر شعارات عاطفية تساند العمل الدبمكماسي الشعبي الفمسطيني )حالة اليسار( أك داعية 
لمتشكيؾ في العمل الدبمكماسي الشعبي الفمسطيني )حالة اليميف(. كما لـ تتكاف ىذه األخيرة عف 

د حكؿ القضية بيدؼ خمق مشاىد مصطنعة حكؿ اإلفراط في نشر تصريحات اليميف  المت شدِّ
 القضية تندرج ضمف مفيـك التسكيق اإلعبلمي لغايات سياسية كتجارية. 

 :عمار بوأالموقف الشعبي وحصار 

عمى الصعيد الشعبي تـ القياـ بمسيرات كاعتصامات كاحتجاجات جماىيرية حاشدة في فمسطيف 
إذف فقد خرجت ، لمجتمع المدني بالخصكصكخارجيا، إضافة إلى التكاصل مع مؤسسات ا

فماذا بإمكاف  ،الجماىير إلى الشكارع لرفع الحصار، كىذا مكقػف أفػضل مػف المكقف الرسمي
 (23/9/2002الجزيرة نت )الشعكب أف تفعل أكثر مف ذلؾ؟

كفي ذلؾ الحيف، نظمت حركة حماس مسيرة في غزة، كدعا الػشيخ أحمػد ياسػيف مؤسس الحركة  
س الفمسطيني إلى الصمكد كعدـ االستسبلـ، كاالستمرار في المقاكمة ألف الشيء الكحيد الرئي

ي غزة اعتصاما كنفػذ اآلالؼ ف عاما   كما شيد قطاع غزة إضرابا   ،الذؼ تفيمو إسرائيل ىك القكة
)الجزيرة دكلي بضركرة التحرؾ لكقػف الحصارمتحدة مطالبيف المجتمع الأماـ مقر األمـ ال

ة متكررة حرؾ ال بأس بو، لكنو جاء بعد فتر في حصار الرئيس كاف ىناؾ ت (23/9/2002نت
كخير مثاؿ عمى ذلؾ االتحاد  ،نتج عنيا حالة ضعف كاضح في الجسـ الفمسطيني فأثر عميو
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كذلؾ لعدة أسباب  ،العاـ لطمبة فمسطيف الذؼ لـ يكف بنفس الفاعمية كما كاف في حرب بيركت
لقكػ الكطنية، كظيكر كارتفاع القكػ السياسية اإلسبلمية، كفشل عممية منيا تراجع قكػ اليسار كا

السبلـ في تحقيق أىدافيا، كالحممة المبالغ فييا بمسائل الفساد، كالضربات المتكالية مف قبل 
إسرائيل لقد كاف ىناؾ تغطية إعبلمية جيدة، لكف المكقف العربي حينيا بدأ يتراخػى كبػدأ الكضػع 

  .(2010:ـ )القدكةالفمسطيني يتأز 

 .2010/ 2/ 28مقابمة عمى فضائية الجزيرة في برنامج لقاء اليـك ناصر القدكة

 :وحصار غزة يالموقف الشعب

العالـ بأسره الحصار جريمة، كال أدؿ عمى ذلؾ مػف النػشاطات الػشعبية المتمثمة  عتبرا لقد 
 مف  الكثير كغيرىا بالتظاىرات الضخمة، ك سفف كسر الحصار، ك قكافل شرياف الحياة

لعل سفف كسر الحصار كانت مف أىـ مميزات الخطكات الجماىيرية كالػشعبية فػي  ،النشاطات
 - 2008/ 22/8محاكالتيا لفؾ ىذا الحصار بعد التظاىرات الشعبية الحاشدة؛ فخبلؿ الفترة مف

ييف كنشطاء مػف القػانكنييف كالػسياس كصمت أربع سفف تحمل عمى متنيا كفكدا    29/10/2008
كقالت عضك البرلماف  ممارسة ضغط سياسي لرفع الحصار. حقكؽ اإلنساف إلى غزة، بيدؼ

األسكتمندؼ بكليف ماكنيل كىي عضك في الحممة األكركبية لكسر الحصار إف ىػدؼ الحممة ىك 
كما أف الحممة قررت إقامة أسبكع غزة فػي مئة جامعة  ،تشكيل ضغط سياسي عمى إسرائيل

 .(2008اإلسترتيجي الفمسطيني لسنة )التقرير أكركبية"

اعترضت الزكارؽ اإلسرائيمية طريق سفينة األخكة المبنانية التي  2009كفي التاسع مػف شػباط
كانت متجيػة نحػك غزة، كاقتادتيا نحك ميناء أسدكد العسكرؼ بعد أف صعد الجنكد عمى متنيا 

 .(2009كثيكفتشكىا كمف ثػـ أخضعكا ركابيا لبلستجكاب )البرغ

 .2/2/2009مقابمة عمى فضائية الجزيرة برنامج ما كراء الخبر  مصطفى البرغكثي:

، فقد تمثل بقكافل شرياف الحياة التػي انطمقػت مػف أكركبا بقيادة أما الحدث األكثر زخما كتأثيرا  
الحياة خرىا قافمة شرياف آ النائب في البرلماف البريطاني عف حزب االحتراـ جكرج غالكؼ، ككاف

ي التي انطمقت مف بريطانيا ثـ كصمت تركيا كاسػتقبمت بحفػاكة بالغػة، كبنفس الحفاكة استقبمت ف 3
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ف كصمت ميناء العريش، كالبلفت لمنظر في ىذه القكافل عمى سكريا كمف بعدىا األردف، إلى أ
ت بيف يتمسؾ بو أصحابيا، إال أنيا حمم بع اإلنساني الذؼ تحممو كالذؼ ظلالرغـ مف الطا

شرياف الحياة األكلى بالمقاكمة الفمسطينية  طياتيا تصريحات سياسية؛ فقد أشاد غالكؼ في قافمػة 
كندد بالعدكاف العسكرؼ اإلسرائيمي األخيػر عمػى القطاع، كأكد أنو قدـ ليككف مع "أبطاؿ المقاكمة 

بإسػرائيل طالمػا أف  كما أنو صرح في القافمة الثالثة أنو ال يعترؼ، في فمسطيف كحككمة فمسطيف
الػشعب الفمسطيني مشتت في بقاع العالـ، كالقػدس محتمػة، كالػضفة الغربيػة تحػت االحػتبلؿ، 
كالمستكطنات تقاـ عمى األراضي الفمسطينية، كطالما أف شعب غزة تحت الحصار، كالػشعب 

، كيتـ اغتياؿ الفمسطينييف في  بيكتيـ أماـ أعيف الفمسطيني يتعرض لمقتل مف الجك بسبلح محـر
 (9/3/2009جريدة القدس)نسائيـ كأطفاليـ 

 :الموقف الشعبي وتقرير غولدستون 

لقد غيرت حرب غزة معادالت عدة مف بينيا الرأؼ العاـ العالمي؛ فؤلكؿ مرة يتػسـ المكقف 
لـ كذلؾ بفضل كسػائل اإلعػبلـ التػي خاطبت العا إنسانيا   الشعبي ببعد سياسي بعد أف كاف تعاطفا  

كمػا لكحظت المشاركة  ،بالمغة اإلنجميزية، باإلضافة إلى الجمعيات الناشطة في كافة أنجاء العالـ
ف يف ككزراء سابقيف كفنانيف، بعد أالنكعية المتمثمة بشخصيات اعتبارية متنكعة مف برلماف ي

التي كمف المبلحع أيضا ضػخامة المسيرات  ،عمى الجاليات العربية كاإلسبلمية كانت تقتصر
تدؿ عمى فشل إسرائيمي في الحفاظ عمى حالة التضامف الدكلي معيا، السػيما بعد اف امتدت ىذه 
التظاىرات إلى الدكؿ األكثر دعما إلسػرائيل، كامتػداد ىػذه الحمػبلت كالتظاىرات مف الدكائر 

دكلية كمنيا دكؿ التقميدية المؤيدة لمقضية الفمسطينية إلى دكائر كانت تعد حيادية فػي السياسات ال
كقد اتسمت ىذه التظاىرات باالستمرارية كالضغط، كتحكؿ الرأؼ العاـ مف داعـ إلى  ،شرؽ آسيا

 (.14: 2009،ضاغط )نعيرات

، كقػد بمغػت التظاىرات ذركتيا 48كبعد الحرب عمى غزة كذلؾ، تصاعد الغضب لػدػ فمػسطينيي 
  .2009في الثالث مف كانكف ثاني لعاـ 

تقرير تنكعت ردكد األفعاؿ الشعبية بيف جيكد منظمة كأخرػ عفكيػة، جماعية كمع صدكر ال
كقد كاف الدكر البارز فيمػا يتعمػق بتقريػر غكلدسػتكف لممنظمات الحقكقية  ،كأخرػ كمبادرات فردية
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العربية كالعالمية؛ فقد تـ اؿ حكار بينيا كبي ف عدد مف الكفكد العربية حتػى المساء قبيل عقد 
 .بمدا   47بمدا مستعدا لمتصكيت مف أصل 33 كتـ رصد مكافقة  ،جمس حقكؽ اإلنسافجمسة م

كما اتفقت المنظمات مع السيد غكلدستكف أف يثبت فػي تكصػياتو التكجػو مباشرة إلى المحكمة 
طيعكف بيا تفعيل التقرير؛ مجمس األمف ح لدػ الفمسطينييف ثبلثة طرؽ يستالدكلية كبالتالي أصب

كقد تـ االتصاؿ برئيس كزراء حككمة الكحدة إسماعيل  ،عمكمية، كالمحكمة الجنائيةكالجمعية ال
ىنية كالطمب منو أف يتعاكف مع القاضي غكلدستكف ككافق، كطمأنو السيد ىيثـ مناع أنو ليس 

  .(2009: )مناع ىناؾ خكؼ عمى المقاكمة المدنية كال حتى العسكرية

 .0222/ 02 3 /فً برنامج ما وراء الخبر مقابلة على فضائٌة الجزٌرة مناع، هٌثم

ىـ ما يميز الحرب األخيرة عمى غزة، كمف بعدىا تقرير غكلدستكف كردكد الفعل كلعل مف أ 
استخداـ  _ الشعبية العالمية _عدا عف ككنيا مف أضخـ ردكد األفعاؿ التػي شػيدتيا المعمػكرة

ا؛ "حيث أسيمت شػبكة اإلنترنت جدالحديثة المنتشرة بيف العامة بشكل فاعل  تصاؿاالكسائل 
التي ترسل عبر  (SMS) ليكاتف الجكالة التي سيمت التكاصل بيف الناس، كالرسائل القصيرةكا

ككانت مشاىد القتل كالتدمير التي تنقميا عشرات  ،اليكاتف الجكالة، في فضح الجريمة كالتنديد بيا
ف الذؼ حدث حقيقة ىك ردة ك  ،تكاصػمةالفضائيات ىي الكقكد اليكمي الذؼ يغذؼ المظػاىرات الم ا 

أناس مف كل مكاف اجتمعكا بنفس  فعل العالـ كمو عمى حرب غزة؛ فالكاميرات رصدت كل شيء،
المقدار، ككسائل اإلعبلـ التػي تعػد إحػدػ أدكات الدبمكماسية العامة كانت كاضحة جدا في إدانتيا 

لحقكؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية  كقد اعتبر نائب مدير مكتب المفكض السامي ،إلسرائيل
غكلدستكف األممي أقكػ تقرير تنفيذؼ في تػاريخ األمػـ  "أف تقريرالمحتمة "ساكؿ تاكاىاشي

كأكد أف قرار التصكيت كما سيعقبو مف إدانة سيتيح المجاؿ أماـ منظمػات حقػكؽ  ،المتحدة
الذيف شارككا بالحرب عمى القطػاع، حسب  اإلنساف الدكلية مبلحقة القادة العسكرييف "اإلسرائيمييف"

كمع قرار ، الدعاكػ القضائية التي رفعت ضدىـ مف فمسطينييف كمنظمات حقكقية محميػة أخػرػ 
شتعل العالـ بمكجػة مػف ردكد ألفعاؿ الشعبية المنددة إيل التصكيت عمى تقرير غكلدستكف، تأج

 . (10/10/2009فمسطيف )صحيفةبيذا القرار كالمطالبة بمحاسبة المسؤكليف عنو
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 :وصيات الدراسةتثانيًا : 

رشفة لكافة فعاليات كمخرجات الدبمكماسية الشعبية الفمسطينية  أك انشاء مركز تكثيق  .1
 -لبلستفادة منو في:

 كالعمل الدبمكماسي الفمسطيني  استفادة الدبمكماسية  الشعبية الفمسطينية خصكصا   /كؿاأل
 .اتخاذ القرار الفمسطيني الصحيح مف المعمكمات المتاحة في عمكما  

 عبلمية تصمح لمنشرإ فة كتكجيييا بمادة عبلـ المختمتزكيد كسائل اإل /الثاني. 
 يبقي المركز مادة عممية ثرية بالمعمكمات التي تخص الباحثيف في مجاؿ البحث  /الثالث

 .العممي
عبلـ المحمية كالعربية عبلـ يتبع كزارة الخارجية لمتابعة كتقيـ تغطية كسائل اإلإ نشاء مركز إ .2

كالدكلية لمدبمكماسية الفمسطينية بشكل عاـ كلمدبمكماسية الشعبية الفمسطينية بشكل خاص 
 .كجو القكة كالضعف في تغطية الدبمكماسية الفمسطينية كمعالجة الضعفألمعرفة 

مسطينية، الدبمكماسية الشعبية الفك جامعة العربية تنسيق العمل بيف لجنة المقاطعة العربية في  .3
كاتخاذ مجمكعة مف الخطكات كالضغط عمى الدكؿ العربية لتحمل جزء مسئكلياتيا تجاه 

 القضية الفمسطينية.
محاكلة ربط الحركة الفمسطينية لمقاطعة إسرائيل كسحب االستثمارات كفرض العقكبات عمييا  .4

(BDSبالعمل الدبمكماسي ) ات لدؼ عبلـ لتكافر امكانيالرسمي الفمسطيني في مجاؿ اإل
 .مف منظمات المجتمع المدني ػ قك أالسمطة الرسمية 

الدبمكماسية الشعبية الفمسطينية كالدبمكماسية الشعبية العربية عمى سمـ كضع  المساعدة في .5
 .مف خبلؿ الحراؾ الشعبي العربي اىتمامات الدبمكماسية العربية الرسمية، 

ىتماـ بالدبمكماسية ة نحك زيادة اإلالرسمية الفمسطينيتكجيو تمفزيكف فمسطيف ككنو القناة  .6
 عبلـ الدكليةعبلمي كخصكصا في قنكات اإلإ شراء حيز ك  الشعبية الفمسطينية كالتعريف بيا

 ك ذاؾ في خدمة مصالح حزبية ضيقة.أالعمل الدبمكماسي الشعبي ليذا  تسييس كاالبتعاد عف
 بمية.ىدافيا المستقأ ى انجازات الدبمكماسية الشعبية ك تسميط الضكء عم .7
عمى القضايا الفردية لمعمل الدبمكماسي الشعبي الفمسطيني مقابل قضايا لمعمل  عدـ التركيز .8

 الدبمكماسي الشعبي الجماعي بنسبة أكبر.
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 المراجعالمصادر و 

 :أواًل: الكتب

، دار الدبموماسية تاريخيا مؤسساتيا أنواعيا قوانينيا(: 2009أبك عباده، سعيد ) .1
 ، فمسطيف.الشيماء لمنشر كالتكزيع

مذكرات المناضل  ،في خضم النضال العربي الفمسطيني (:1993)أبك غربية، بيجت .2
 بيركت.  مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ،1949-1916بيجت أبك غربية 

دار الشركؽ لمنشر ، أثر وسائل اإلعالم عمى الطفل (:1997)أبك معاؿ، عبد الفتاح .3
 .كالتكزيع، عماف

، منشأة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، القانون الدولي العام (:1960أبك ىيف، عمي صادؽ ) .4
 الطبعة الخامسة، اإلسكندرية، مصر.

، منشأة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، القانون الدبموماسي(: 1975أبك ىيف، عمي صادؽ ) .5
 الطبعة األكلى، اإلسكندرية، مصر.

الضفة  ترجمة سياسية األمر الواقع في (:1990)أركنسكف، جيفرؼ، حسني زرينة .6
مؤسسة  ،1، طإلى االنتفاضة 1967الغربية: إسرائيل والفمسطينيون من حرب 

 بيركت.  الدراسات الفمسطينية كجامعة البحريف،
عممية االحتواء السياسي االسرائيمية لمواطني الضفة الغربية " (:1987)األسطل، عكاد .7

 . 174/175شؤكف فمسطينية، عدد ،والقطاع المحتمين"
، مطابع الفرزدؽ الدبموماسية ماضييا وحاضرىا ومستقبميا(: 1985بركات، جماؿ ) .8

 التجارية، الرياض، السعكدية.
تأثير حركة المقاطعة وسحب االستثمارات  (:2014)البطمة، سامية، كعمر البرغكثي .9

ث السياسات االقتصادية معيد أبحا ،البعد االقتصادي (BDSوفرض العقوبات عمييا )
 . ، راـ هللاالفمسطيني

، الدبموماسية الجديدة، المجمة المصرية لمقانون الدولي(: 1976التابعي، دمحم ) .10
 الجمعية العامة لمقانكف المصرية لمقانكف الدكلي، القاىرة، مصر.
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 ،""االنتفاضة الشعبية الفمسطينية والفعل في معسكر األعداء (:1988)تمحمي، داكد .11
 .،فمسطيف 2الفكر الديمقراطي، عدد

: أسس وقواعد العالقات الدبموماسية والقنصمية(: 2001عبد الكاحد )الجاسكر، ناظر  .12
دليل عمل الدبمكماسي كالبعثات الدبمكماسية، دار مجدالكؼ لمنشر كالتكزيع، عماف، 

 األردف.
، الدار نظام االتصال واإلعالم الدولي الضبط والسيطرة(: 2005الجماؿ، راسـ ) .13

 المصرية المبنانية، القاىرة، مصر.
، العربية دراسات في اإلعالم الدبموماسي والعالقات العامة (:2010) ىمتحسف،  .14

 .لمنشر كالتكزيع، مصر
 .الفكر، الطبعة الثانية، القاىرة ، داراإلعالم والدعاية (:1990)حمزة، عبد المطيف .15
ممحق االنتفاضة وتطور القضية " (:1990)الحكت، شفيق، كبياف نكييض الحكت .16

 .ـ الثاني، المجمد السادس، بيركتلفمسطينية، القسالمكسكعة ا، "الفمسطينية
 ،1948الفمسطينيون سنة ، ترجمة أسعد كامل إلياس (:2004)الخالدؼ، رشيد .17

،مكتبة 1984: إعادة كتابة تاريخ الحرب من أجل فمسطين ،األسباب الرئيسية لمفشل"
 الرياض.  العبيكاف،

، دار زىراف لمنشر كالتكزيع، الدبموماسية، النظرية والممارسة(: 1997خمف، محمكد ) .18
 عماف، األردف.

القضية الفمسطينية في مختمف مراحميا: تاريخ ومذكرات  (:1959)دركزة، دمحم .19
  .بيركت، وتعميقات

مركز  ،المقاطعة االقتصادية العربية إلسرائيل (:1979)الرداـ، عزيز عبد الميدؼ .20
 .بغداد الدراسات الفمسطينية،

مؤسسة  ،1939-1918الحركة الوطنية الفمسطينية وثائق  (:1979)زعيتر، أكـر .21
 بيركت. الدراسات الفمسطينية،

، مطبعة أسعد، بغداد، الدبموماسية في النظرية والتطبيق(: 1960زكي، فاضل ) .22
 العراؽ.

 ، السكداف.فن النظرية الدبموماسية(: 1993زىرة، عطا ) .23
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 مشكمة الدراسة:

قػػرارات السياسػػة الخارجيػػة لػػيس بالضػػركرة اف تصػػنع فػػي اركقػػة الػػدكائر الرسػػميو، ذلػػؾ  إف
أف البعػػػد اإلنسػػػاني كالعػػػاطفي قػػػد يػػػؤثر عمػػػى خيػػػارات السياسػػػة الخارجيػػػة، كمػػػف خػػػبلؿ جممػػػة مػػػف 

كيػػػـ كفيميػػػـ  كردكد أفعػػػاليـ لبيئػػػتيـ العكامػػػل المشػػػتركة بػػػيف البشػػػر كالتػػػي تػػػؤثر فػػػي طريقػػػة إدرا
-2012 – 2008الدكليػػة. كمػػع عقػػب العػػدكاف االسػػرائمي المتكػػرر عمػػى قطػػاع غػػزة مػػف عػػاـ  )

( كعمميػػػػػات بنػػػػػاء جػػػػػدار الفصػػػػػل العنصػػػػػرؼ كتيكيػػػػػد االرض الفمسػػػػػطينيو تزايػػػػػدت ظػػػػػاىرة 2014
كماسية الشعبية، التضامف الشعبي مع القضية الفمسطينية، كنتج عنيا عمل دبمكماسي عرؼ بالدبم

كػػاف لػػو األثػػر الكاضػػح فػػي تعزيػػز المكقػػف الػػدكلي تجػػاه القضػػية الفمسػػطينية، األمػػر الػػذؼ يقضػػى 
بضػػركرة دراسػػة الظػػاىرة كبحػػث اسػػتغبلليا ككيػػف يمكػػف تكظيػػف ىػػذا النػػكع مػػف الدبمكماسػػية فػػػي 

ية خدمػػػػة القضػػػػية الفمسػػػػطينية، كالتػػػػأثير فػػػػي الػػػػرأؼ العػػػػاـ ككسػػػػب المكقػػػػف الػػػػدكلي لصػػػػالح القضػػػػ
الفمسطينية كما تعكسيا كسائل اإلعبلـ المحمية كاإلقميمية كالدكليػة، كمػف ىنػا تنبػع مشػكمة الدراسػة 

 -في التساؤالت االتية :

 تساؤالت الدراسة:

 الشعبية الدبمكماسية عف كالدكلية المحمية اإلعبلـ كسائل في اإلعبلمية التغطية طبيعة ما
 الفمسطينية؟

 :التالية الفرعية األسئمة الرئيس التساؤل عن وينبثق

 الشعبية الدبمكماسية بمكضكع كالدكلية المحمية اإلعبلـ كسائل اىتمت كيف .1
 بمعالجة؟ قامت ككيف الفمسطينية

 الشعبية لمدبمكماسية المختمفة الصحفية كالفنكف  المكضكعات كتابة مصادر ما .2
 كالدكلية؟ المحمية اإلعبلـ كسائل تعكسيا كما الفمسطينية

 كسائل تعكسيا كما الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية عرض في المستخدمة المغة ما .3
 كالدكلية؟ المحمية اإلعبلـ

 كسائل تعكسيا كما الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية تغطية في المرجعي اإلطار ما .4
 كالدكلية؟ المحمية اإلعبلـ
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 اإلعبلـ كسائل تعكسيا كما الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية مف المتكقعة األىداؼ ما .5
 كالدكلية؟ المحمية

 لقضايا المكاقع معالجة في كاىتماما   ظيكرا   األكثر كالشخصيات المكضكعات ما .6
 الفمسطينية؟ الشعبية الدبمكماسية

 :الدراسة أىدافثانيًا: 

 :التالية النقاط في الدراسة أىداؼ إجماؿ كيمكف

 ككيفية  الفمسطينية الشعبية لمدبمكماسية اإلعبلمية كسائل اىتماـ ماىية عمي التعرؼ .1
 .المكضكع معالجة

 الشعبية الدبمكماسية كفنكف  مكضكعات كتابة بيا يتـ التي المصادر عمي التعرؼ .2
 .الفمسطينية

 .الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية بيا  تقدـ التي المغة عمى التعرؼ .3
 عبيةالش لمدبمكماسية اإلعبلـ كسائل تغطية في المرجعي اإلطار عمى التعرؼ .4

 .الفمسطينية
 .الفمسطينية الشعبية الدبمكماسية مف المتكقعة األىداؼ عمى  التعرؼ .5
 بالدبمكماسية كاىتماما   ظيكرا   األكثر كالشخصيات المكضكعات عمي التعرؼ .6

 .الفمسطينية

 أدوات الدراسة:

تحميػل أداة اسػتمارة تحميػل المضػمكف المبنيػة عمػى  سػتخدـ الباحػثيفي إطار ىذه الدراسة 
؛ لتضـ الفئات التي تجيػب عمػى تسػاؤالت الدراسػة بشػقييا، كىمػا: كتحميل المضمكف ايضا  لشكلا

: مػػػف األدكات اســـتمارة تحميـــل المضـــمون المضػػػمكف، كتعػػػد ، كأسػػػئمة تحميػػل الشػػػكلأسػػئمة تحميػػػل 
البحثيػػة التػػي يكثػػر اسػػتخداميا لفيػػـ طبيعػػة الرسػػائل اإلعبلميػػة؛ فأسػػمكب تحميػػل المضػػمكف ييػػدؼ 

 المنظـ لممحتكػ. الكمي إلى الكصف
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 التحميل:فئات 

فئػػات  الباحػػث بتحديػػد فئػػات التحميػػل ِكفػػَق تسػػاؤالت الدراسػػة، كعميػػو اسػػتخدـ الباحػػث قػػاـ
شعبية كما تعكسػيا كسػائل اإلعػبلـ المحميػة ال لمدبمكماسية الشكللتحميل المضمكف، كفئات لتحميل 

 .كالدكلية

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 لمدبموماسية الشعبية  في وسائل االعالم المحمية والدوليةاألخبار ومضمون استمارة تحميل شكل 

 الكسائط المتعددة نكع الفف الصحفي
الممفات  ركابط لممكقع شكل تحميمي الفبلش صكر ارقاـ فيديك قصة بريد قراء  تحقيق حديث مقاؿ تقرير خبر 

 الصكتية
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االتجاه نحك الدبمكماسية الشعبية  صادر كتابة مكضكعات الدبمكماسية الشعبية م
 الفمسطينية

 لتغطيةمصادر اعتمد عمييا في ا

نقبل عف  مراسل 
 ككاالت

مؤسسات  حزبية دبمكماسية تشريعية رسمية  محايد سمبي ايجابي  كتاب
 مجتمع مدني

جميكر  مفكريف
 عاـ
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 المعاٌٌر الموضوعٌة للتغطٌة الخبرٌةمدى استخدام  للدبلوماسٌة الشعبٌةنوع التغطٌة االعالمٌة 

نقل صورة دون  اخبارٌة دعائً معلوماتٌة تحلٌله رأي
 تحٌز

ابراز جوانب 
 اٌجابٌة

ابراز جوانب 
 سلبٌة

تجنب المبالغة 
 والتهوٌل

 عرض
 وجهتً نظر

 معلومات مبتورة
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 كما تعكسيا وسائل االعالم الدبموماسية الشعبيةالمغة المستخدمة في عرض  الدبموماسية الشعبية االطار المرجعي لتغطية
 أخرى  متضامنة متعاطفة تحذيريو تعريفيو جغرافي ديمغرافي ديني قانوني اقتصادي انساني سياسي
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 اسية الشعبيةاالىداف المتوقعة من الدبموم كما تطرحيا التغطية ما اشكال الدبموماسية الشعبية
زيارات 
 شعبيو

اعتصامات  BDS وفود تضامن
 اسبوعيو

مضادة  زيادة التايد أخرى  اعالميو
لممشاريع 
 ةاإلسرائيمي

كسب 
تعاطف 
 دولي

التأثير عمى 
 صانع القرار

تعزيز 
 المواطنة

نشر 
 الديموقراطية

تحريك الراي 
 العام
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 الدبموماسيو الشعبيوف من الموق منصب الشخصية اسم الشخصية الدبموماسيو الشعبيوالشخصيات المحورية في 

 ايجابي سمبي
 
 دولية

     شخصيات حكومية
     شخصيات سياسية

     مجتمع محمي
 
 عربيو

     شخصيات حكومية
     شخصيات سياسية

     مجتمع محمي
 

 فمسطينية
     شخصيات حكومية
     شخصيات سياسية

     مجتمع محمي
 
 ةإسرائيمي

     يةشخصيات حكوم
     شخصيات سياسية

     مجتمع محمي
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 ( : استمارة التحميل في صورتيا النيائية7ممحق رقم )
 لمدبموماسية الشعبية  في وسائل االعالم المحمية والدوليةاألخبار ومضمون استمارة تحميل شكل 
 الوسائط المتعددة نوع الفن الصحفي

يكتير الكار  قصة تحقيق حديث مقال تقرير خبر 
 والصوره

شكل  الفالش صور ارقام فيديو
 تحميمي

روابط 
 لمموقع

الممفات 
 الصوتية
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اتجاه وسائل االعالم المحميو والدوليو  مصادر كتابة موضوعات الدبموماسية الشعبية 
 الفمسطينية نحو الدبموماسية الشعبية

 مصادر اعتمد عمييا في التغطية

نقال عن  كتاب مراسل 
 وكاالت

االمم  دبموماسيو مفكرين حزبيو رسمية  محايد سمبي ايجابي اخرى 
 المتحده

مؤسسات 
المجتمع 

 مدنيال

جميور 
 عام

 تشريعيو
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 حول الدبموماسيو الشعبيو المعايير الموضوعية لمتغطية الخبريةمدى استخدام  لمدبموماسية الشعبيةطية االعالمية نوع التغ

نقل صورة دون  دعائيو راي تحميميو اخبارية
 تحيز

تجنب المبالغة 
 والتيويل

ابراز جوانب  ايجابيوابراز جوانب 
 سمبيو

عرض وجيتي 
 نظر

 معمومات مبتورة
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 كما تعكسيا وسائل االعالم يةالدبموماسية الشعبالمغة المستخدمة في عرض  الدبموماسية الشعبيةاالطار المرجعي لتغطية 
 أخرى  تحذيريو متعاطفة متضامنة تعريفيو قانوني ديمغرافي جغرافي اقتصادي انساني ديني سياسي
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 االىداف المتوقعة من الدبموماسية الشعبية كما تطرحيا التغطية ما اشكال الدبموماسية الشعبية
وفود 
 تضامن

زيارات 
 شعبيو

اعتصاما
ت 

 اسبوعيو

BDS 

مقاطعة 
 اسرائيل

كسب  أخرى  اعالميو
تعاطف 
 دولي

ممناىضو  زيادة التأييد
لممشاريع 
 ةاإلسرائيمي

تحريك الراي 
 العام

التاثير 
عمى 
صانع 
 القرار

تجديد 
اليويو 
 الفمسطينيو

نشر 
 الديمقراطيو
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الدبموماسيو الشخصيات المحورية في 
 الشعبيو

 الدبموماسيو الشعبيوالموقف من  منصب الشخصية اسم الشخصية

 
 

 فمسطينية

 محايد سمبي ايجابي   
      شخصيات حكومية
      شخصيات سياسية

      ومحمي خصياتش
 

 اسرائميو

      شخصيات حكومية
      شخصيات سياسية

      ومحمي شخصيات
 
 عربيو

      شخصيات حكومية
      شخصيات سياسية

      ومحمي شخصيات
 
 دوليو

      شخصيات حكومية
      شخصيات سياسية

      ومحمي شخصيات
 

 


