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الدراسة: موضوع

الرئیسحضرهمصریةبرعایةالفلسطینیةالوطنیةالمصالحةحفلانعقادتم4/5/2011الموافقاألربعاءیومعصربعد
حتىالمختلفةالحواراتفيشاركتالتىاللجانوأعضاءالفلسطینیةللفصائلالعامونواألمناءمازنأبوعباسمحمود

الفصائلمعظموقبلتهاتوقیعهاعليفتح- الفلسطینيالوطنيالتحریرحركةسارعتالتىالمصریةالورقةأنضجت
تسخینفيأخرأوبشكلأسهمتمتعددةبتفصیالتوالعربیةالفلسطینیةالوطنیةالساحةوانشغلتحماس،حركةوتراجعت
فيالموقفبوحدةالتاریخعبرامتازتالتيالفلسطینیةالوطنیةالروحوأفسدتالخالفاتوتعمیقالفلسطینیةالعالقات
تعاليقولهالجمیعفیهیتمثلمدروسةعملیةیحتاجماوهوالتاریخوعبرفلسطینعليالشرسةالهجمةتحدیاتمواجهة

ِفيَماَوَنَزْعَنا(:الحجرسورةفي
ْنَهاُهمَوَماَنَصبٌ ِفیَهاَیَمسُُّهمْ ُمَتَقاِبِلین،الَ ُسُررٍ َعَلىِإْخَواًناِغلٍّ ِمنْ ُصُدورِِهمْ  )48-47()ِبُمْخَرِجینَ مِّ

ســـــــــبلدعـــــــــمبغـــــــــرضالمـــــــــؤتمرهـــــــــذاإلـــــــــى" كنـــــــــثیبـــــــــال"اإلســـــــــتراتیجیةالدراســـــــــاتمركـــــــــزدعـــــــــاالســـــــــیاقهـــــــــذافـــــــــي
ــــــــــقحكومــــــــــةتشــــــــــكیلمــــــــــنبهــــــــــایتعلــــــــــقومــــــــــاالوطنیــــــــــةالمصــــــــــالحة ــــــــــاءاتمــــــــــنالمتخصصــــــــــةالــــــــــوطنيالتواف الكف

إلـــــــــــــىتــــــــــــؤديوالخبــــــــــــرةوالتأهیــــــــــــلاالختصــــــــــــاصذوىمـــــــــــــنتكــــــــــــونأنأيالفصــــــــــــائلمحاصصــــــــــــةغیــــــــــــرومــــــــــــن
ــــــــــة ــــــــــةمرحل ــــــــــاتصــــــــــلانتقالی ــــــــــىبن ــــــــــاتإل ــــــــــسوأعضــــــــــاءوالتشــــــــــریعیةالرئاســــــــــیةاالنتخاب ــــــــــوطنيالمجل اجــــــــــلمــــــــــنال
المســــــــــــتقلةالفلســــــــــــطینیةالدولــــــــــــةإقامــــــــــــةالــــــــــــيیصــــــــــــلواإلنتــــــــــــاج،العطــــــــــــاءعلــــــــــــيقــــــــــــادرمــــــــــــدنيمجتمــــــــــــعبنــــــــــــاء

.واحدةوطنیةبروحالقدسوعاصمتها

الورقة: تساؤالت

التالیة،التساؤالتعنالورقةهذهتجیب

هنا؟المقصوداإلعالماهوم.1

؟المقصودةالوطنیةالمصالحةما.2

مصالحته؟المطلوبالمجتمعما.3

المصالحة؟لتحقیقالمتوخاهالسبلما.4

المصالحة؟روحتدعیمفياإلعالمدورما.5

المصالحة؟یدعمإعالميبرنامجإلنضاجالمقترحاتما.6

المطلوب؟یحققأنذلكضوءفياإلعالمیستطیعهل.7
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أوال: 

والمسموعةالمطبوعةوالتفاعلیة،منهاالجماهیریةوحدیثها،قدیمهاكافةالفلسطینیةاإلعالموسائلهنابهونقصداإلعالم
وورشاتوالندواتالمؤتمرهذاذلكالمتنوعة،ومنوأدواتهابأسالیبها،والتأثیریةالتواصلیةوااللكترونیة،وبقدراتهاوالمرئیة
المختلفة،وطابوراإلعالمیةالوسائطعبرالمتنوعةاإلعالمیةوالحمالتوالحوار،الخطابةوالمنتدیات،واللقاءاتالعمل،
واإلرشادالوعظودروسوالمساجدوالیافطاتالالفتاتاليإضافةالمطبوعة،الصحافةتنشرهوماالمدارسفيالصباح

تعلیقاتمناألسرةأفرادبینیجرىوماالذاتواالقتصادیة،وحواردبیةواألواالجتماعیةالعلمیةالمجالسوالتثقیف،وكذلك
شائعةأونكتهمنذلكیتخللوماونقاشات

إذن:

مدنيمجتمعإنضاجطریقعليالوطنیةالمصالحةاليالدعوةضوءفياللقاءاتهذهمثلفيأيهناالمقصوداإلعالم
.         والطموحواألمانيوالوجدانالعقلفي،والشرایینالعروقفيیسرىالذيالشاملاالعالمهذاهوومنتج،فاعل

الوطنیة: المصالحة ثانیا:

َعلَـىِإْخَواًنـاِغـلٍّ ِمـنْ ُصـُدوِرِهمْ ِفـيَمـاَوَنَزْعَنـا(الحجـرسورةمن)47(الكریمةاآلیةفيالسامیةالمعانيتلكهنا،بهاونقصد
ْنَهاُهمَوَماَنَصبٌ ِفیَهاَیَمسُُّهمْ ُمَتَقاِبِلین،الَ ُسُررٍ  فـيمتصـارعةأقواممنوهمعليوعمربكرأبىفينزلتالتي)ِبُمْخَرِجینَ مِّ

ســررعلـيبعضـابعضــهمالـيینظـرونتحــابوا،أسـلموافلمـاأعــداء،كـانواهاشـموبنــوعـدىوبنـوتمــیم،وبنـيوهـمالجاهلیـة
ـــةالـــيواالنطـــالقالمصـــریةالورقـــةعلـــيالتوقیـــعضـــوءفـــياألیـــامهـــذهنعیشـــهمـــاوهـــوجاهلیـــة،والبالغـــلمتقـــابلین بواب

والتحـریضالكراهیـةمنخالیهوطنیةوالدولیة،مصالحةاإلقلیمیةالخارجیة،العربیة،والتدخالتعنبعیداً الوطنیةالمصالحة
والنقــدالتعبیــرفــيوالحــقوالحریــةوالمســاواةالعدالــةتحقــقوطنیــةمصــالحةوالذاتیــةوالجهویــه،الفئویــةةوالمصــلحوالشــللیة

واإلیثـاروالبذلوالعطاءوالخبرةواإلنتاجالكفاءةقانون،وتعلىوالمجتمعياألهليوالسلموالتسامحالمحبةتعمقواالختالف،
اسـتعالءاوإقصـاءبـالالكـلخصاصـة،یجتمعبهـمكـانولـوأنفسـهمعلـيیـؤثرونلنفسـه،یحبـهماألخیهمناكلیحبوان
مجتمـعإطـارفـيوالدراسـةوالبحـثالفكـرتعمـقوطنیةمصالحةوالمساءلة،التقویماليالجمیعفضول،یخضعاوأّدعاءاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاالمعلومــــــــــــــــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــــــــــــــــــورةوالتكنولوجی .                                                    االجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــاعيالتواصــــــــــــــــــــــــــــــــــلوشــــــــــــــــــــــــــــــــــبكاتاالتصــــــــــــــــــــــــــــــــــالوث

المطلوب ثالثا: المجتمع
األوسـعاإلطـاروهـي28/05/1964فـيإنشـائهامنـذالفلسـطینیةالتحریرمنظمةتمثلهالذيالفلسطینيالعربيمعالمجتهو

والفكریــةوالنقابیــةالشــعبیةواتحاداتهــاوفئاتهــاوأیــدیولوجیاتهاواتجاهاتهــاوانتماءاتهــابألوانهــاالفلســطینیةالقــويیحضــنالــذي
میثــاقفــيعنــهوالمعبــروالــدوليالعربــيالشــتاتفــيوخارجهــافلســطینارضعلــيالفلســطینيالشــعبوعامــةواالجتماعیــة

.واالقتصــــــــــــــادیةواالجتماعیــــــــــــــةوالدینیــــــــــــــةالسیاســـــــــــــیةأطیافــــــــــــــهبــــــــــــــینتمییـــــــــــــزدونالفلســــــــــــــطینیةالتحریــــــــــــــرمنظمـــــــــــــة
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عائلةمنالثالثةاألطفالاغتیالبعدملحوظبشكلتفجرتالتىاالمنىاالنفالتحاالتمنذالفلسطینيالشعبیعاني
منلسلسلةواسعةاألبوابوفتحتالفلسطینيالشعبروعتوالتي11/02/2006الموافقاالثنینیومصباحبعلوشة
السلموتعزیزاالعالمبحثنااليانظر(الوطنیةبالوحدةوالخوف،وعصفتالغموضحالةوعمقتاألهليالسلممهددات
المحبةلقانونواسعاً المجالوتفتحاألهليوالسلماألمنتعیدالتيهيالوطنیةالمصالحةفأنهناومن) 2007االهلي،
.                  والتطورواإلنتاجالبناءطریقعليوالتسامحوالصفاء

المصالحة تحقیق رابعا: سبل

الثالثة: األركان تعمیق یتطلب الهدف هذا لتحقیق
النیةصفاء.1
اإلرادة.2
الخارجیةالتدخالتغیاب.3
والتنافرالحادواالختالفاالنقسامحالةعواملتدحرالتىاالیجابیةوالقواعداألسساعتمادیتطلبذلكعليوبناء

ونوجزها) 2007(االهليالسلمتعزیزفياالعالمدوربحثنامناستخالصهاتمالتىوالقواعداألسسهذهومنواإلقصاء
..                                                                                                             یليكما

والتعبیرالرأيحریةتعمیق

الدیمقراطیةالممارسةتعمیق

والتغریبواالستزالمالتسلطسیاساتمنیرهاوتحر المدنيالمجتمعمؤسساتتنشیط

السیاسيهیمنةمنالثقافيیخلصوبماوالسیاسيالثقافيبینالعالقاتتنمیة

والممتلكاتالعامةللمؤسساتالحمایةتوفیر

والمثقفینواإلعالمیینوالصحافةواإلعالمللثقافةالحمایةتوفیر

العادلدورهمنالقضاءوتمكینوالقانونالنظامقواعدإرساء

والتطویروالتأسیسالبناءلحالةیؤهلبماوالتنظیمیةوالثقافیةالسیاسیةالمجتمعمؤسساتبینالحوارحالةتعمیق

الواعدةللدولة

فلسطیناجلمنونقیةوخالصةواعیةإعالمیةرسالةإلنضاجاإلعالمیینبینالحوارحالةتعمیق

والغریبالمستوردشرورمنوقواهالشعبلحمایةإطارهافيوالعاملینالخارجیةالتدخالتتجریم

والتعلیمیةالعلمیةالمؤسساتعليتعمیمهیتمالجمیعبهیلتزموفكريوسیاسياجتماعيشرفمیثاق

.واالجتماعیة



" واالنتخاباتالمؤقتةوالحكومةالفلسطینیةالمصالحةدعمرؤى" لمؤتمرمقدمةشنبأبوحسین.دإعدادالعملورقة
2011یونیو, فلسطین- غزةاإلستراتیجیةللدراساتثینكبالبرعایة

5

الوطنیة: المصالحة تدعیم في االعالم دور خامسا

فيوتعمیقهاالوطنیةالمصالحةروحلتدعیماألنسبواإلدارةالمختلفةبوسائلهاالعالمعناألمسكماالیومغنىال
والعصبیةالخارجيوالتأثیرالحشدبفعلاالنقسامفترةخاللسادتالتىوالكراهیةوالحقدالغلّ نزعبعدوالصدورالنفوس

فیهاوغابوالتربویة،األخالقیةقیمبالوالبصائر،واخلّ البصروأعمىالقلوبسودّ الذيالسلبيالثقافيوالغرسالتنظیمیة
الدولةوٕاقامةاألرضاليوالعودةفلسطینتحریراألسمى،الهدفاجلمنوالوطنیةوالتعبئةوالقضیةوالمواطنالوطن

.  هدىوالفعلوالمضمونبالاألجوفوالقولوالتراجعالزیفشعارالسطحعليوطغىالقدسروحغابتالمستقلة،كما

الوطنیة؟ المصالحة روح لتدعیم االعالم من المطلوب هو فما
التأثیر؟عليقادراً واقعاً المطلوبهذاتحققكیف
اإلعالمي؟الدورهذاعليالقائمونهمومن

:یليمایتطلبالثالثةالتساؤالتعناإلجابة

شكلعليذلكونوضحالوطنیةالمصالحةتدعیمفياالعالمدورنجاحمتطلباتو النجاحتحقیقمعوقاتعلىالتعرف
المعالجةاليبعدفیماتحتاجموجزةنقاط

المعوقات؟؟؟
القائمةاإلعالمیةالمنابرفيالثقةعدم.1
اإلعالمیةالرسالةوضوحعدم.2
المقصودةوالمقابالتاإلثارةبرامج.3
التصادميالسیاسيالشحنحالة.4
االقصائیةالتنظیمیةالعصبیة.5
المتعصبوناإلعالمیونالناطقون.6
غیرمواجهةفيالعصبیةالتعبئةاليالمضادواإلعالمالعدومواجهةفيالوطنیةالتعبئةمنوتحولهااألهدافانقالب.7

المؤیدین
الخارجیةالقوىمنالمدعومالخارجياالعالم.8
المؤیدینغیرومالحقةوالتعبیرالرأيحریةتقیید.9
محدودةمفرداتاعتماداليالمراسلینتوجیه.10
بذلكیتعلقوماوالحكومتینالسلطتینمفهومباستخداماالنقسامحالةتعمیق.11
والمواطنالوطنحسابعليالفصائلمصالحیخدمالذيالمتأرجحخطابهافيالفصائلمیوعة.12
أهدافاوعملبرامجبدونتلكاوالجهةلهذهالموالیةالتجمعاتتعدد.13
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العاماإلطارخارجالخاصةاإلعالمیةالتجمعاتتعدد.14
.والمؤهلةالواعیةاإلعالمیةالسلطةغیاب.15

الوطنیة المصالحة لتحقیق االعالم نجاح متطلبات
باإلخالصیرتبطوسلوكأخالقيوواجبوطنيعملوألنهاثنانعلیهیختلفالهدفالوطنیةالمصالحةالن.1

:یليمالذلكویتطلبذاتهابالصفاتیتصفالمطلوباالعالمفانواإلدراكوالقناعةواإلیمان
سابقاوردتكمااالعالمنجاحتعیقالتيالمعوقاتإزالة.2
الوطنیةوالمسئولیةوالخبرةوالكفاءةواالختصاصالرأيذويمنلإلعالماعليمجلستشكیل.3
الفصائلیةعنوبعیداوالوطنیةالعلمیةاألسسوفقوتصویبهاالقائمةاالعالمیةالسیاسةمراجعة.4
بذلكخاصنظاموفقوتصویبهوالخاصاالهليواالعالمالفئاتاعالموالفصائلاعالمفيالنظرإعادة.5
وفلترتهاومفرداتهاوتنوعهاالمعلوماتمصادرتحدید.6
وقادرونومؤهلونمختصونعلیهایقومواضحةسیاسةوفقاإلعالميللتدریبمراكزإنشاء.7
والدوليواالسالمىالعربيالوطنفيبهماالمعمولوالنظامالقانونوفقالجمیعیلزمإعالميشرفمیثاقإعداد.8

الوطنيالواقعمعیتفقوبما
.التطویربغرضالمناقشةوٕاعادةالمطبوعاتقانونمراجعة.9
یتممعاییروفق) االلكتروني–المرئي- المسموع- المطبوع(التخصصوفقاالعالممیدانفيالعاملینحصر.10

وتقویمهاومراقبتهاتحدیدها
.المصالحةروحتدعیمفيعلميمنهجواعتمادوٕابدالهااالنقسامعليتساعدالتىوالمصطلحاتالمفرداتضبط.11

ویمكن معانیها تنمیة علي ویعمل روحها ویدعم الوطنیة المصالحة یحقق اعالمى برنامج إلنضاج مقترحات سادسا:
التالي: النحو على والتفسیر المعالجة إلى الحقا تحتاج نقاط شكل علي ذلك تلخیص

بالتفاعلوتؤمناألخراستیعابعلىوقادرةوالفكروالسیاسةاالعالممیدانفيخبرةوذاتومؤهلةمتخصصةلحنةتشكیل
العصبیةعنبعیداوالقضیةالوطنخدمةفيیصبموحدواحداعالمإلنضاجواالتفاقاالختالففيوالحقوالتعاون
بالمواصفاتیتمتعطالماالتنظیمياوالحزبياوالسیاسيلالنتماءاستبعاددونوالحزبیة،الفصائلیةوالجهویهوالقبلیة
والبهااالنتفاعتفرضثروةاالعالمیةالكفاءةانباعتباروتقنینهاتوصیفهایتموماعلیهاالمنصوصاالعالمیةوالقیم
المختلفةمراحلهافيالفلسطینیةاالعالمیةالسیاسةالقراءةإعادةاللجنة،هذهمهمةوتكونمشاركتهادونانتماؤهایحول

االعالملغةلتكونونشرهاروحهاوتعمیقوتدعیمهاالوطنیةالمصالحةتحقیقاليتسعىالتىالمرحلةهذهفيوبخاصة
والمالیةاألدبیةالالزمةاإلمكاناتكلاللجنةهذهتصرفتحتویكونوالعقول،والوجدانوالصدورالقلوبفيوتعیش

.                                                والتدریبیةوالتقنیةواإلنتاجیة

المهمة؟ بهذه القیام االعالم یستطیع سابعاً : هل
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؟.........ولكن........ یستطیعنعم
المصالحةروحوتحقیقوالتغییرالتأثیرعلىاالعالمقدرةعلىتدللالتىاألقوالبعضنسوق.. بنعماإلجابةحیثمن

والبرنامجوالهدفالرؤیةوضوحعلياعتمادا
بكمدهغماً ماتسكتومنقتلناه،تكلممن" األقلعليسنهألفقبلالثقفيیوسفبنالحجاجقال"
غیرناهیتغیرلممنوحاورناه،تكلممن"الحجاجعلىرّداالعربيالربیعثوراتأبناءقال"
مدفعألفدويمنقسوةاشدّ واحدقلمصریرإن.."بونابرتنابلیونقال"
دائماالمنتصرهواألولىالكلمةقالمن"األلمانيالمالیةوزیرجوبلزقال"
نّذكروٕاخوانهبوكالفیسثورةضوءوفي...
البیعةوبإعالمالحسنهواألسوةالطیبةبالكلمةالجاهلیةمجتمعیغیرانوسلمعلیهاهللاصليالرسولاستطاع

والنصرة
الفقراءاليالسحریةوالكلمةالسریةبالصحافةالثورةمجتمعیحركان.. البلشفیةالثورةقائدلینیناستطاع
بالكاسیتالشاهدباباتمواجهةفيالجماهیریحركانالخمینياإلماماستطاع
والمنشورالحائطوصحافةوالكبسولةوالالسلكيبالشیفرةالواقعغیرتقدالفلسطینیةالثورةوكانت

...ارحل.. اجتماعیةعدالة.. حریة..سلمیة..والظلماالستبدادمواجهةفيالشعبیقول... والیوم

..ولكن إما

وان...حسنایریدمااعطيقیادتهأحسنتان.. حدینذوسالح.. فاإلعالماإلرادةوفرسانباإلرادةإالیكونالذلككل
.   أعمالهشرفيصاحبهوأوقعظهرهأدارقیادتهاختلت

مطلوب: الصائبة الوطنیة المصالحة لتحقیق إذن

منتقـاةبلغـةوالقبلیـة،والتنظیمیـةالعصبیةللعواطفیخضعالایجابيوفعلمصداقیةذاتومؤهلةمتخصصةإعالمیةإدارة
والقضـیةوالمـواطنالـوطنلخدمـةالوفـاءطریقسواء،وعلىالكلبلالناسبینتمیزوالالمشاعرتخدشوالاألذنتجرحال

سبیلوفي..فلسطیناجلومنالكلاليالكلرسالةالمصالحةلتكوناالولياللحظةمناالواعدةاإلدارةتبدأوان..والرسالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومینوالجرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىواألســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىبالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهداءورحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاهللا، .والمظل

شنبأبوحسین.د
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