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  قال ا تعاىل:
 في ويسعون اللّه أَطْفَأَها لّلْحربِ نَارا أَوقَدواْ كُلَّما(

  )الْمفْسدين يحبّ الَ واللّه فَسادا  األَرضِ
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املوىل أن جيمعين هبا يف  سائال، سيدتي  الوالدة  رمحها ا، ل من علمين احلياة إىل روح  أو
  الفردوس األعلى

الوالد احلبيب  األستاذ عبدا عبد الرمحن عوض ا "أبوزهري" أمد ا يف ، إىل أستاذي األول
  عمره وأدامه تاجاً ومنارة للعلم

  سائال املوىل أن جيمعين وإياهم مجعاً ال نفرتق بعده أبداً، إىل إخواني وأخواتي مجيعاً
  ،وأوالدي الذين أعانوني بصربهم  وغمروني برعايتهم إىل زوجيت

  سائال ربي هلم اخلري والتوفيق
  ،وإىل أساتذتي  األفاضل وزمالئي وأصدقائي مجيعاً، عائليتإىل إىل أميت و

  وعمال.، وقوالً، وإىل كل من وقف معي قلباً
  شعيب املناضل الصابر على ظلم احملتل الغاصبو إىل وطين فلسطني

  ،وإىل األبطال األسرى يف سجون االحتالل، اح الشهداء األكرمنيإىل أرو
  وإىل حاملي أومسة الشرف جرحى شعبنا وأمتنا

  وإىل كل مكافح من أجل احلرية واالنعتاق والرفعة
 وإىل كل ساع للعلم واملعرفة

  

  أهدي هذه الدراسة
  ا.وأن ينفع هب، سائال املوىل عز وجل أن أكون قد وفقت يف مقصدي ومسعاي

  الباحث



  ت
 

  تقدير وعرفان
والشكر  له سبحانه على ما من به علي وفضل،  بأن احلمد  الذي بنعمته تتم الصاحلات ،  

  مكن يل وقدر إمتام  هذا اجلهد العلمي ، قال تعاىل:
"لَمتَكُن تَع ا لَمم كلَّمعةَ وكْمالْحو تَابالْك كلَيع لَ اللَّهأَنزو  

  لُ اللَّه علَيك عظيما"وكَان فَضْ
  د:وبعـ 

 الرتك، الذي منحين حسني الدكتور/ أمحد عرابي أتقدم بشكري الكبري إىل أستاذي 
  أفدت منه خري اإلفادة مشرفاً موجهاً و ناصحاً، الكثري من وقته وجهده، فكان يل 

المية اجلامعة اإلس أساتذتي األفاضل يف إىل أتقدم جبزيل شكري  وتقديري   كما
األساتذة األفاضل  كافة، وعلى وجه اخلصوص قسم الصحافة وكلية اآلداب عموماً، و

  مراحل الدراسة وكافةالذين سامهوا يف مسرية دراستنا مبرحلة املاجستري، 
شنب،  جنة املناقشة الكرمية، األستاذ الدكتور حسني أبوكما أتوجه بالشكر لل

كمني، الذين كان آلرائهم السديدة األثر ألساتذة احملوالدكتور طلعت عيسى ، وإىل ا
  يب يف تقديم هذه الدراسة العلميةالط

  كما أشكر الدكتور حممد مشري عامر الذي تفضل بالرتمجة
  ، الذي تفضل علي بالعون  الكثرياألستاذ/ عبداملنعم عوض ا و

  وأسأل ا أن يكرم كل من شد من أزري، وقدم يل النصح والدعم والتشجيع.
  باحثال
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  الدراسة ملخص
على مواقع  ةتهدف هذه الدراسة إلى رصد وتحلیل مضمون المواد الخبریة المنشور 

فیما یتعلق ، )24وفرنسا، والحرة، الفضائیات األجنبیة اإللكترونیة باللغة العربیة (روسیا الیوم
االتفاق والوقوف على أوجه ، م2012بأحداث العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة أواخر العام 
وما سبقه من أحداث وما ترتب علیه ، واالختالف في التغطیة الخبریة للعدوان على مواقع الدراسة

بما في ذلك تحلیل األطر الخبریة التي قدمت من خاللها األحداث المختلفة ، من نتائج وتبعات
  للعدوان وتداعیاته.

الذي تم ، راسات المسحیةمنهج الد واستخدمت، وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفیة
منهج دراسة العالقات المتبادلة الذي تم في كذلك و ، تحلیل المضمون تم استخدم أداة في  إطاره

وقد تم جمع بیانات الدراسة من خالل استمارة تحلیل ، إطاره توظیف أسلوب المقارنة المنهجیة
فیما ، اقع اإللكترونیة المذكورةوشملت عینة الدراسة المو ، ون بما فیها تحلیل األطر الخبریةالمضم

م. بحیث تم اختیار 31/12/2012إلى ، م1/11/2012شملت العینة الزمنیة الفترة الممتدة من 
الثالثة أثناء هذه اإللكترونیة على المواقع  ةلكافة األخبار والتقاریر اإلخباریة المنشور  ةشاملالالعینة 

  الفترة الزمنیة.

تزاید اهتمام موقع روسیا الیوم بتغطیة كان من أهمها  وخلصت الدراسة إلى نتائج عدة
كما كشفت النتائج اتفاق المواقع مجتمعین.  أحداث العدوان بشكل مضاعف عن الموقعین اآلخرین

الغالب الصحفي (الخبر) هو الشكل أن و ، (وكالة أنباء اسرائیلیة) ةالثالثة بعدم اعتمادها على أی
أن موقع الحرة كما بینت النتائج ، مواقع اإللكترونیة عینة الدراسةلمواد الخبریة المنشورة على الل

وكذلك في ، تناقض بشكل واضح مع الموقعین اآلخرین في االعتماد على (وسائل اإلعالم الدولیة)
أن موقع الحرة یحجم بشكل كبیر جدًا عن نشر و ، على (وسائل اإلعالم اإلسرائیلیة)تزاید اعتماده 

 المتعلقةضمن المواد الخبریة تعرض الضحایا والدمار لدى الفلسطینیین  التيمشاهد الفیدیو 
كما كشفت الدراسة أن النسبة األعلى لألطر الخبریة كانت ألطر (الشخصیات ، اإلسرائیلي بالعدوان

وبینت النتائج أن معظم حاالت االتجاه العام ألطر الصراع كانت لصالح فئة ، المحوریة)
كشفت نتائج الدراسة أن المواد الخبریة التي أشارت كما ، یة وتداعیاتها)(االعتداءات اإلسرائیل

وبشكل عام  اإال أنه، كانت محدودة ةمضامینها إلى االهتمامات االنسانیة الفلسطینیة أو اإلسرائیلی
نتائج أن معظم الحاالت التي الكشفت بنسبة كبیرة جدًا. و لصالح الطرف الفلسطیني  كانت متجهة
دوان معظم حاالت ردود األفعال على العوأن ، نة الدراسة حملت المسؤولیة (إلسرائیل)وردت في عی

كما كشفت الدراسة أن معظم ، تمثلت في (االجتماعات واالتصاالت)، التي وردت في عینة الدراسة
كشفت نتائج الدراسة أن و ، اتجاهات التأیید والمعارضة تمثلت في اتجاه (معارضة العدوان)
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توافقت في ، واد الخبریة التي شملتها العینة فیما یتعلق بآلیات توظیف األطر الخبریةمضامین الم
ز األسباب الفلسطینیة للعدوان كانت ر وكشفت النتائج أن أب ،الغالب مع (وجهة النظر الفلسطینیة)
(عملیات فیما تركز أبرز األسباب اإلسرائیلیة حول ، )مقاومتها(النزعة العدوانیة اإلسرائیلیة وضرورة 

فیما كان أبرز الحلول الفلسطینیة المقترحة (وقف العدوان ، المقاومة الفلسطینیة وٕاطالق الصواریخ)
یات المقاومة وٕاطالق وأبرز الحلول اإلسرائیلیة المقترحة (وقف عمل، اإلسرائیلي واالغتیاالت)

نتصار المقاومة (اتمثلت في لنتائج الفلسطینیة أبرز اأن الدراسة نتائج وبینت ، الصواریخ)
ومة وٕاطالق لنتائج اإلسرائیلیة (توقف عملیات المقاكانت أبرز ابینما ، واالحتفاالت بالنصر)
لنسب األطر كانت في الشخصیات أن أعلى مرتبة وكشفت نتائج الدراسة ، الصواریخ الفلسطینیة)

 وتلیها، اتحضورها عن باقي الشخصی تفوقت في نسبةالفلسطینیة)  لشخصیاتا(وأن ، المحوریة
  (الشخصیات اإلسرائیلیة). 
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Abstract  
        This study aims to trace and analyze the news materials published on 
the websites of the Arabic foreign satellite channels (Russia Today, Al-
hurra and France 24) regarding the events of the Israeli aggression on the 
Gaza Strip late 2012. The study addresses the aspects of agreement and 
difference in the news coverage of the aggression in these websites and 
examines the events preceding this aggression and its consequences. This 
includes analyzing news frames that were presented during the various 
events of the aggression.  

This is a descriptive research that used a survey-based approach 
methodology using a content analysis tool as well as using the mutual 
relations approach which employed the method of methodical comparison. 
The study data were collected using a content analysis form including news 
frames analysis and the study sample consisted of the above-mentioned 
websites and lasted between 1st November 2012 and 31st December 2012. 
The comprehensive sample contained all news including news reports 
published on the three websites during the study period.  

The study concluded that most importantly Russia Today website 
showed an increasing interest in covering the events of the aggression 
doubly for the other two websites combined. The study findings revealed 
an agreement among the three websites in not relying on any (Israeli news 
agency) and that the news report is the predominant press form of news 
materials published on the studied websites. The findings also showed that 
in the news materials covering the Israeli aggression Al-hurra website 
greatly minimizes the reporting of videos that show the Palestinians  as 
victims and as being subject to destruction.  

The study pointed out that the highest percentage of news frame 
belonged to the frames of (pivotal figures) and that most cases of general 
orientation for conflict frames belonged to the category of (Israeli attacks 
and consequences). It also revealed that reported news materials that 
indicated humanitarian Palestinian and Israeli concerns were limited, but in 
general they were largely in favor of the Palestinian side.   

The results revealed that most cases of the study materials held 
(Israel) responsible, while in most cases of reactions to aggression came in 
the form of (meetings and communications). The study also pointed out 
that most attitudes of support and opposition were in the direction of 
(opposing aggression) and that the contents of news materials related to 
mechanisms of employing news frames agreed in general with the 
(Palestinian point of view). The most significant Palestinian reasons for the 



  خ
 

aggression were (The Israel aggressive inclination and the necessity of 
resisting it), while the most significant Israel reasons were (Palestinian 
resistance operations and firing rockets), and that the most important 
solutions the Palestinian put forward were (stopping Israeli aggression and 
assassinations), and the most important Israeli solutions were (stopping 
resistance operations and firing rockets).  

The study results showed that the most significant Palestinian results 
included (the victory of the resistance and victory celebrations), while the 
most important Israeli results were ( stopping resistance operations and 
Palestinian rocket fire). The study revealed that the highest ranking for the 
frames ratios were in pivotal figures and that (Palestinian figures) exceeded 
in the percentages of their presence all other figures, then followed by 
(Israeli figures).  
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 ةـــالمـقـــدم

  ةــدمــقــمــال
من أهم ما تقوم به ، المختلفةالمحلیة والعالمیة لقضایا واألحداث الصحفیة ل اتغطیالتتعد      

طریقة الصیاغة وتتعدد في تلك التغطیات ، المؤسسات اإلعالمیة عبر طواقمها الفنیة والتحریریة
وقد تتعرض المعلومات والمواد الخبریة المختلفة ، وشكل ومضمون تقدیم األخبار والصور، والعرض

تسعى ، الذي یقوم به القائمون على العمل اإلعالمي وفقًا ألهداف وسیاسات، ات من التأطیرلعملی
مهمًة من قضایا  قضیةً حتى بات اإلطار اإلخباري ، لتوفیر معلومات ذات أهداف وتأثیرات محددة

  .عالميلبحث اإلا
من تطور في ما تبعها و ، شبكة االنترنت وظهور تصالومع التطور التقني في وسائل اال     

ازدادت الحاجة إلى ، وٕاطالق ما عرف بالصحف والمواقع الصحفیة اإللكترونیة، النشر اإلعالمي
مكانات الجدیدة إلوفقًا ل، یة لألحداث المختلفة عبر العالمالصحفالتغطیة تطور أسالیب وأشكال 

لیه المتلقي خاصة أن هذه الشبكة أضحت من أهم ما یلجأ إ، المتاحة على الشبكة االلكترونیة
  للتعرف على ما یدور حوله من أحداث. 

ولقد بات معروفًا أهمیة شبكة االنترنت وما توفره من إمكانات وخدمات متنوعة في نشر      
المعلومات والمعارف واألخبار المتعلقة بالقضایا المختلفة ووفق األشكال والقوالب اإلعالمیة 

وما تتیحه ، ووسائل نشر وٕابراز أخرى، صورةوصوت و ، من نص مكتوب، المتنوعة في النشر
وكذلك إمكانات التفاعل واالتصال ، أیضًا من روابط ذات صلة بالموضوعات المتعلقة باألحداث

المباشر باآلخرین. بل وما تهتم به من سرعة توصیل المعلومة والخبر والصورة من مختلف انحاء 
اخنة والقضایا التي تهم شرائح واسعة من خاصة في األحداث الس، العالم ونشرها إلى الجمهور

  المجتمعات المختلفة.
، ما حدث بینهما من اندماجو ، ولمواكبة التطورات المتالحقة في تكنولوجیا اإلعالم والمعلومات     

 في مناطق العالم المختلفة؛وسعیًا للوصول إلى شرائح أخرى من الجمهور المتابع لقنوات التلیفزیون 
من أجل ، ات التلفزیونیة المختلفة إلى إنشاء مواقع إلكترونیة لها على شبكة اإلنترنتفقد لجأت القنو 

وما توفره من خدمات ، خصائصوما تتمتع به من ، االستفادة من الوسائل اإللكترونیة الجدیدة
في قوالب متعددة مطبوعة ومسموعة ومرئیة خاصة  األخبار والمعلوماتمتابعة من  تمكن المستخدم

  ناطق التي ال یمكن التقاط بث القناة التلفزیونیة فیها.في الم
واحد من ، م2012عام منتصف شهر نوفمبر من الالعدوان االسرائیلي على قطاع غزة  ویعد     

ظهرت تغطیة واضحة لألحدث من حیث ، األحداث الدولیة التي حظیت باهتمام إعالمي كبیر
فیما ، اإلخباریة بكافة األشكال والقوالبو ، رجهاوخافلسطین الوسائل االعالمیة في داخل مختلف 

كانت المعلومات والمواد الصحفیة تنشر وفقًا ألسالیب وسیاسات وأهداف محددة لكل قناة أو 
  حول العدوان. حتى باتت تلك الوسائل نوافذ لآلراء واالتجاهات المختلفة، صحیفة أو موقع الكتروني
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وسیلة  تتباین من، وطریقة تأطیر األخبار، لألحداثیة اإلعالمكما أن شكل وحجم التغطیة      
  .أخرىإعالمیة إلى 

م في مواقع الفضائیات 2012"األطر الخبریة للعدوان على غزة عام وتأتي هذه الدراسة      
"  لرصد وتحلیل طبیعة األطر الخبریة حول أحداث العدوان في األجنبیة اإللكترونیة باللغة العربیة

وما سبقها من تصعید وما تبعها من ، الل األیام الثمانیة للحملة العدوانیة المركزةتلك المواقع  خ
تلك المواقع بهدف التعرف على شكل وحجم ومضمون لعینة  حیث یقوم الباحث بمسح، تداعیات

ورصد ما یرافق األخبار من عناصر اإلبراز المختلفة التي تعطي دالالت على ، األخبار المنشورة
  . یةالخبر المادة هتمام الموقع اإللكتروني بتغطیة ومعالجة مختلف جوانب درجة وحجم ا

تعتمد هذه الدراسة على نظریة األطر الخبریة التي یتم من خاللها إعادة تنظیم المحتوى و      
الخبري وتقدیمه وفقًا ألهداف وغایات وتأثیرات یسعى القائمون باالتصال إلى تحقیقها لدى   

من خاللها األحداث  قدمتإلى تحلیل األطر الخبریة التي الدراسة یسعى الباحث  المتلقي، وفي هذه
  .المواقع اإللكترونیة محل الدراسةم عبر 2012المختلفة للعدوان على غزة عام 

، اإلجراءات المنهجیة للدراسة علىمل تتشكونها ، تعد مقدمة هذه الدراسة جزءًا أصیًال منهاو      
، وأهدافها، وأهمیتها، وتحدید مشكلة الدراسة، السابقة وأهم الدراسات، یمتقدالتحتوي على التي 

، الزمانیة والصحفیةها یوعینت، ومجتمعها، تعتمد علیهما الدراسة يالت ة اإلعالمیةوالنظری، وتساؤالتها
، ومصطلحاتها، وصعوبات الدراسة، وٕاجراءات الصدق والثبات، أسلوب ووحدات القیاس إضافة إلى

  ا.وتقسیمه

  أهم الدراسات السابقة:
التي تناولت القضایا المتعلقة بهذه ، السابقةاطلع الباحث على عدد من الدراسات العلمیة     

، وأسلوبها ومنهجیتها؛ واألدوات المستخدمة في جمع بیاناتها، الدراسة من حیث مشكلتها البحثیة
وقام الباحث بتقسیم ، إعداد هذه الدراسة لالسترشاد بها واالستفادة منها فيواختار أهم تلك الدراسات 

  تیة:تلك الدراسات إلى المحاور اآل

  ة بتحلیل المضمون واألطر الخبریة:المحور األول: الدراسات الخاص
 في مواقع الفضائیات االلكترونیة األطر الخبریة لقضیة الدولة الفلسطینیةدراسة بعنوان: " - 1

 :)1(مقارنة دراسة تحلیلیة - األجنبیة باللغة العربیة 

                                                 
: ترونیة األجنبیة باللغة العربیةاألطر الخبریة لقضیة الدولة الفلسطینیة في مواقع الفضائیات االلك"روال علیان،  -1

  م).2014(غزة: الجامعة اإلسالمیة، ، دراسة ماجستیر غیر منشورةدراسة تحلیلیة مقارنة"، 
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في مواقع الفضائیات األجنبیة  هدفت الدراسة إلى رصد األطر الخبریة المستخدمة     
اإللكترونیة باللغة العربیة حول قضیة الطلب الفلسطیني الحصول على عضویة الجمعیة 

 ةدراسوهي ، فاق واالختالف بین مواقع الدراسةلوقوف على أوجه االتوا، العامة لألمم المتحدة
 هابیاناتوتم جمع ، وب المقارنة المنهجیةوأسل، منهج المسح اإلعالميمت ستخدا، یةوصف
واعتمدت الباحثة المسح ، والمقابلة الشخصیة المقننة، ضموناستمارة تحلیل الم خدام أداتيباست

، في موقع فضائیة روسیا الیوم، الدراسةالشامل للمادة الصحفیة الخبریة الخاصة بقضیة 
وامتدت العینة الزمنیة على مدار أربعة ، موقع فضائیة الحرة، عربيBBCوموقع فضائیة 

  م.29/1/2013 إلىم 29/9/2012 أشهر من

ألمم ایة موقع روسیا الیوم  بقضیة طلب فلسطین عضو  تزاید اهتماموخلصت الدراسة إلى      
لمستخدمة ر الخبر األشكال الصحفیة الخبریة اتصدو ، الموقعین اآلخرینمقارنة مع  المتحدة

ضعف استفادة مواقع و ، الدراسة ذكر مصدر المادة الصحفیةتجاهل مواقع و ، قضیةالفي 
ال سیما جانب دمج الوسائط ، الدراسة من اإلمكانات التي تتیحها شبكة اإلنترنت

ر النتائج المترتبة اعتمدت مواقع الدراسة على إطاو ، عددة/الفیدیو مع النصوص المكتوبةالمت
استناد مواقع الدراسة إلى الشخصیات الفلسطینیة و ، مقابل باقي األطر الخبریة ،بنسبة مرتفعة
ال سیما موقع ، موقع على حده فروقات واضحة في كلمع ، قضیةأحداث الفي تغطیة 
تركیز مواقع الدراسة على تقدیم الحلول و ، ة الذي قدم الشخصیات اإلسرائیلیةفضائیة الحر 

وٕان عكس موقع ، تغطیةالاالتجاه المؤید على  ةسیطر و ، ألسبابمقابل تقدیم ا للقضیةالمقترحة 
  م االتجاه المعارض.دفضائیة الحرة  تق

 BBC و، اتي العربیةالمعالجة اإلخباریة ألحداث الثورة المصریة في قن" :بعنوان دراسة - 2
 :)1(دراسة تحلیلیة لعینة من نشرات األخبار في إطار نظریة تحلیل األطر الخبریة، "العربیة

القناتین إلى التعرف على المعالجة اإلخباریة ألحداث الثورة المصریة على الدراسة  هدفت     
 من خالل مسح وتحلیل المواد المقدمة في النشرات اإلخباریةوذلك ، الواردتین في عنوانها

  م.2011ینایر  25الرئیسیة في كال القناتین على مدى ثالثین یومًا بدایة من 
استخدمت منهج المسح اإلعالمي وأداة تحلیل المضمون باالعتماد على وهي دراسة      

  الموضوعات الرئیسیة في ما خلصت إلیه الدراسة أن أهم  من كاننظریة األطر الخبریة. و 
  

                                                 
دراسة تحلیلیة  :العربیة BBCعربي الطوخي، المعالجة اإلخباریة ألحداث الثورة المصریة في قناتي العربیة و -1

، المجلد مجلة دراسات تربویة واجتماعیةلعینة من نشرات األخبار في إطار نظریة تحلیل األطر الخبریة، 
  .431-391صص  م)2011كلیة التربیة،  -معة حلوان ، (القاهرة: جا2، العدد 17
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یلیها ، تناول أحداث الثورة ركزت على األحداث األمنیة والمواجهات بالدرجة األولى
أبرزت الدراسة و ، ثم االنعكاسات االقتصادیة، نالموضوعات السیاسیة وتصریحات المسؤولی

األفریقیة والدولیة تجاه العربیة و و المصریة المحوریة األدوار اإلیجابیة والسلبیة للشخصیات 
، خاطئةالقتصادیة اال اسةسیوال، أرجعت أسباب الثورة المصریة إلى استخدام العنفو  ،األحداث
خرجت الدراسة بعدد من النتائج المتعلقة بأطر فیما ، وقانون الطوارئ، االنتخاباتوتزویر 

  الحلول والكلمات المحوریة واتجاه التغطیة االخباریة في القناتین محل الدراسة.
، "أطر إنتاج الخطاب الخبري في المواقع اإللكترونیة في األزمات الدولیة" بعنوان: دراسة - 3

 :)1(احتجاز البحارة البریطانیین دراسة حالة لموقعي (بي بي سي والعالم) بالتطبیق على أزمة
هدفت الدراسة إلى التعرف على أطر إنتاج الخطاب اإلخباري في معالجة أزمة احتجاز إیران 

قضایا أسلوب الحصر الشامل في مسح أطر واعتمدت على ، الخطاب لخمسة عشر جندیًا م
بالتطبیق على ، لعربين البحریة البریطانیة المتواجدة في میاه الخلیج ااستخدام و  ،األزمة تلك

  .اإللكترونیین و(موقع قناة العالم) اإلیرانیة البریطاني BBC) قناة (موقع
  م.2007وتمثلت المدة الزمنیة لتحلیل النصوص في الفترة من أول فبرایر حتى نهایة یونیو  

، ومنهج دراسة الحالة، اإلعالمي وهي دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة اعتمدت منهج المسح    
حیث تم تحلیل عینة  ،تحلیل الخطابلالمضمون وأدوات  تحلیللأدوات  تحلیل وأدوات ومنهج

وحتى ، 2007مارس  23من المواد الصحفیة المنشورة على الموقعین خالل فترة زمنیة من 
   مدخل (إنتمان) من نظریة األطر الخبریة.واعتمدت الدراسة على ، نهایة ذلك العام

بروز اهتمام موقعي الدراسة باالختیار والتركیز واستخدام عناصر  ومن نتائج الدراسة     
 أنو ، بعینها في النصوص اإلعالمیة التي یتم انتاجها في اطار قضیة البحارة البریطانیین

هناك تأثیر لالنتماءات الفكریة لموقعي الدراسة على إنتاجهما للخطاب اإلخباري الخاص بهذه 
وتبریر المواقف واختالف التسمیات ، ة في وصف األحداثوفي توظیف ألفاظ معین، األزمة

  .والمفردات والتشبیهات المرجعیة وخلفیات الحدث
، األطر الخبریة للمعالجة الصحفیة للقضایا العربیة في المجالت المصریة"" :بعنوان دراسة - 4

 :)2(االعتداءات اإلسرائیلیة على قطاع غزة نموذجاً 
  توجهات المعالجة الصحفیة للقضایا العربیة في المجالت  هدفت الدراسة إلى الكشف عن     

  
                                                 

جمال أحمد، أطر إنتاج الخطاب الخبري في المواقع اإللكترونیة في األزمات الدولیة، دراسة حالة لموقعي (بي  -1
، 34، العدد المجلة المصریة لبحوث اإلعالمبي سي والعالم) بالتطبیق على أزمة احتجاز البحارة البریطانیین، 

  .119-45ص ص ) م2009كلیة اإلعالم،  -ة القاهرةة، جامع(القاهر 
سالم عبده، األطر الخبریة للمعالجة الصحفیة للقضایا العربیة في المجالت المصریة، االعتداءات اإلسرائیلیة  -2

كلیة اإلعالم،  :، (القاهرة: جامعة القاهرة33دد ، العالمجلة المصریة لبحوث اإلعالمعلى قطاع غزة نموذجًا، 
 .186-133صص  )2009
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وهي دراسة وصفیة ، غزة نموذجاً  على االسرائیلیة عتداءاتواتخذت الدراسة من اال، المصریة
منهج المسح اإلعالمي وأداة تحلیل المضمون اعتمادًا على نظریة تحلیل األطر  استخدمت

، وروز الیوسف، مصریة العامة (األهرام العربيوأجریت على مجموعة من المجالت ال، الخبریة
 2008دیسمبر 27وذلك خالل فترة الحرب على غزة (من ، والمصور)، وأكتوبر، وآخر ساعة

  م).2009ینایر  22إلى 

للمجالت محل الدراسة أبرزت الجهود المصریة  الخبریةوتوصلت الدراسة إلى أن األطر      
، وإلغاثة الشعب الفلسطیني من ناحیة أخرى، یلیة من ناحیةالمبذولة لوقف االعتداءات  االسرائ
الدور الذي تقوم به مصر في خدمة القضیة الفلسطینیة منذ كما أبرزت المجالت محل الدراسة 

االحتالل كما أبرزت األطر قضیة االنقسام الفلسطیني وما لذلك من فائدة یجنیها ، النكبة
ین في المجالت المصریة حول أطر تناول الجرائم بینت النتائج وجود تباكما ، االسرائیلي
وبینت النتائج أن جمیع المجالت محل الدراسة متوافقة مع وجهة النظر الحكومیة ، االسرائیلیة
وأن هناك تنوعًا في أسالیب التغطیة واألنماط الصحفیة الخبریة التي تناولتها كل ، المصریة

  المجالت.
، اإلخباریة" التقاریر داخل األحداث تقدیم بأطر اللغة فتوظی أسالیب عالقة": بعنوان دراسة - 5

 :)1(تطبیقیة على الحرب اإلسرائیلیة على غزةدراسة 

وقناة ، هدفت الدراسة إلى استجالء الطریقة التي وظفت فیها كل من قناة (الجزیرة)     
ر اإلخباریة التي في بناء األط )اللفظیة والبصریة(أدوات التعبیر اللغوي ، (العربیة) الفضائیتین

منهج وصفیة تحلیلیة مقارنة استخدمت  وهي دراسة، الحرب على غزة أحداثبطت بمعالجة ارت
كما استخدمت أداة تحلیل المضمون ، ومنهج تحلیل الخطاب اإلعالمي، ح اإلعالميالمس

ا بلورة مشكلتهواعتمدت الدراسة في ، دة والجملةووظفت أداة التحلیل األسلوبي لوحدتي المفر 
باإلضافة إلى ، وبناء فروضها على نموذج ستیفان تولمان الستخدام الحجج داخل الخطاب

وتم اختیار عینة الدراسة من التقاریر اإلخباریة التي بثتها كل من قناة  نظریة األطر اإلخباریة.
وذلك خالل الفترة من ، وقناة العربیة في إطار تغطیتها للحرب على غزة، الجزیرة

)27/12/2008 – 17/1/2009(  

                                                 
دراسة تطبیقیة على : ألحداث داخل التقاریر اإلخباریةماهیناز محسن، عالقة أسالیب توظیف اللغة بأطر تقدیم ا -1

ة كلی ،جامعة القاهرة، (القاهرة: 33، العددالمجلة المصریة لبحوث اإلعالمالحرب اإلسرائیلیة على غزة، 
  .358-295صص  )2009اإلعالم، 
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أن التقاریر اإلخباریة (للجزیرة) ركزت على إبراز الضحایا الفلسطینیین  الدراسةومن نتائج      
في حین أن (العربیة) ، بهدف استثارة التعاطف مع المواطنین في غزة، في معالجتها للحرب

وأن قناة ، مفرطةركزت في تقاریرها على حجم الدمار بالمنشآت الناجم عن القوة االسرائیلیة ال
الجزیرة كانت أكثر اهتمامًا بتوظیف المؤثرات اللفظیة واستخدام الفعل المضارع لمنح اإلحساس 

في حین ارتفعت معدالت توظیف األفعال الماضیة على قناة ، بالحداثة واستمراریة المأساة
تقدیم  كما توصلت الدراسة إلى أن (الجزیرة) اعتمدت على إطارین أساسیین في، العربیة

بینما كان ، و"إطار مقاومة الضعیف للمتغطرس"، الحدث وهما: "إطار الجاني والضحیة"
وانخفض في تقاریرها ، "غطرسة القوة اإلسرائیلیة: هو اإلطار المركزي في تغطیة (العربیة)

 معدل توظیف اإلطار الثنائي الذي اعتمدت علیه (الجزیرة).
دراسة ، یة لسیاسات الرئیس األمریكي باراك أوباما""أطر المعالجة اإلعالمبعنوان:  دراسة - 6

 :)1(والحرة، مقارنة بین قناتي الجزیرة

هدفت الدراسة إلى التعرف على شكل ومضمون المعالجة اإلعالمیة لسیاسات الرئیس      
وهي دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة استخدمت منهج ، باراك أوباما للقضایا األمریكیة األمریكي
خالل مسح وتحلیل برامج (داخل واشنطن) على قناة (الحرة) وبرنامج  من، عالميالمسح اإل

والمقارنة بین ، اعتمادًا على نظریة تحلیل األطر الخبریة، (من واشنطن) على قناة (الجزیرة)
، طریقة عرض تلك السیاسات ضمن البرنامجین األسبوعیین وفقًا لتوجهات كل من القناتین

  م. 1/7/2009دورة برامجیة مدتها ثالثة شهور بدایة من  خالل الدراسةوأجریت 

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج حول شكل التغطیة في القناتین حول سیاسات      
حیث بینت النتائج أن برنامج (هنا واشنطن) ، الداخلیة والدولیة القضایاأوباما تجاه عدد من 

لعربي من خالل ترجمة الحلقات إلى نص نجح في توصیل الرأي األمریكي إلى المشاهد ا
وأن البرنامج افتقر إلى كل وسائل جذب المشاهد لصالح الموضوع ، مكتوب باللغة العربیة

على خالف برنامج (من واشنطن) على قناة الجزیرة الذي وظف ، اإلعالمي ومحاورة الضیوف
مون ومنع الملل لدى التنویع في أسالیب العرض والرسوم البیانیة والفواصل في خدمة المض

بینما كانت أهم النتائج فیما یخص المضمون فقد اتفق البرنامجان على االهتمام ، المشاهد

                                                 
دراسة مقارنة بین  :ات الرئیس األمریكي باراك أوبامازهراء الخطیب، أطر المعالجة اإلعالمیة لسیاسفاطمة ال -1

كلیة  :، (القاهرة: جامعة عین شمس39، المجلددوریة حولیات آداب عین شمسوالحرة،  قناتي الجزیرة
  .326-289صص  م)2011آلداب، ا
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، في أكثر من قطاع على مستوى السیاستین الخارجیة والداخلیة، بمتابعة تقویم إدارة أوباما
الضیوف  بینما اختلفا في جنسیات الضیوف حیث اهتمت قناة الحرة في برنامجها باستضافة

بینما حرصت قناة الجزیرة في برنامجها إلى استضافة ضیوف من جنسیات ، األمریكیین فقط
  مختلفة.

دراسة  :ریة للمقاومة اإلسالمیة اللبنانیة في الصحافة العربیة"اخباألطر اإل: "بعنوان دراسة - 7
یة على تحلیلیة لعینة من صحیفتي الوطن السعودیة وتشرین السوریة خالل الحرب اإلسرائیل

 :)1()2006أغسطس -لبنان (یولیو

هدفت الدراسة إلى رصد األطر اإلخباریة المسیطرة للمقاومة اللبنانیة في صحیفتي       
، 2006و(تشرین) السوریة خالل الحرب اإلسرائیلیة على لبنان في یولیو ، (الوطن) السعودیة

م تلك األطر اإلخباریة عن وٕابراز االستراتیجیات التي اعتمدت علیها الصحیفتین في تدعی
  والمقارنة بینها في ذلك.، المقاومة اللبنانیة

، وهي دراسة وصفیة مقارنة استخدمت المنهج المسحي ومنهج تحلیل الخطاب اإلعالمي    
األطر اإلخباریة التي عالجت  معتمدة على نظریةكما استخدمت أداة تحلیل المضمون الكیفي 

وكذلك أدوات تحلیل ، دراسةبنانیة في الصحیفتین محل القضیة المقاومة االسالمیة الل
وحددت الدراسة عینة من المقاالت المنشورة في صحیفتي الوطن السوریة ، الخطاب

  ).12/8/2006إلى ، 13/7/2006(الحكومیتین) خالل الفترة من 

ها صحة فرضیة الربط بین مفهوم األیدیولوجیة التي انبثقت من خالل الدراسةوأثبتت      
األطر اإلعالمیة حیث سادت األطر المعارضة للمقاومة اللبنانیة في صحیفة الوطن 

بینما سیطرت األطر المؤیدة للمقاومة في صحیفة تشرین السوریة انسجامًا مع ، السعودیة
حیث تباین تقدیم كل من الصحیفتین للوقائع من ، ه السیاسي في كل من الریاض ودمشقالتوج

ي سیاقات تتناسب مع سیاسة الدولة التي تتبعها كل صحیفة من حیث خالل توظیف األطر ف
  والتركیز على ، وتحمیل المسؤولیة والتقییم األخالقي لألحداث والحلول سوق األسباب

                                                 
 دراسة تحلیلیة لعینة من صحیفتي: لبنانیة في الصحافة العربیةة الطه نجم، األطر اإلخباریة للمقاومة اإلسالمی -1

المجلة ، )2006أغسطس -یة على لبنان (یولیوالوطن السعودیة وتشرین السوریة خالل الحرب اإلسرائیل
ص  م)2007كلیة اإلعالم،  ،جامعة القاهرة (القاهرة:، 3لعدد، ا8، المجلد المصریة لبحوث الرأي العام

 .257 - 177ص
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 وكذلك استخدام االستراتیجیات والدالئل بما فیها الدالئل الخاطئة في، أطروحات دون أخرى
تباینت الصحیفتان في طریقة االستراتیجیات  كما، ظل السعي لتأكید مصداقیة كل طرف

  المتبعة لتدعیم األطر.

اإلخباریة  CNN"األطر اإلخباریة لقضایا الشرق األوسط في شبكة بعنوان:  دراسة - 8
 :)Inside the Middle East( )1( لبرنامج دراسة تحلیلیة :األمریكیة"

الل مسح خصائص مضمون هدفت الدراسة إلى التعرف على المعالجة اإلخباریة من خ     
صة وأبعاد التناول والسیاق الذي تتم فیه معالجة األطر الخبریة الخا وأسلوبالمادة التحلیلیة 

 وأداة تحلیلوهي دراسة وصفیة استخدمت المنهج المسحي ، بتناول القضایا الشرق أوسطیة
المقدم  "Inside the Middle East"مضمون المادة اإلعالمیة التي تناولتها حلقات برنامج 

  اعتمادًا على نظریة تحلیل اإلطار اإلعالمي.، األمریكیة (CNN)على قناة 

، تعدد المضامین التي تم تقدیم قضایا الشرق األوسط في إطارهاإلى توصلت الدراسة و      
، بما یكفل تجاوز اإلطار السیاسي الضیق، وبرز في مقدمتها المضامین االجتماعیة والفنیة

بینما برز ، ألطر المستخدمة في التغطیة وفي مقدمتها إطار نسب المسؤولیةكما تعددت ا
، كما تعددت مصادر المادة اإلخباریة، اإلطار األخالقي والعقائدي والدیني في الدرجة الثانیة

% من عدد القضایا 47القضایا الشرق أوسطیة بنسبة  معالجةوسیطرة االتجاه السلبي على 
وسط وشعوبها العربیة ورة النمطیة السلبیة عن منطقة الشرق األبما یؤكد الص، المطروحة

  واإلسالمیة.

قدمت قضیة واحدة فقط  CNNبینت نتائج الدراسة أن الشبكة التلفزیونیة األمریكیة و      
، تتعلق بالقضیة الفلسطینیة من بین عشرات القضایا التي عالجتها ضمن البرنامج المذكور

صطلح فلسطین أو للصراع العربي اإلسرائیلي حول االراضي العربیة وأنه لم ترد أیة إشارة لم
واكتفت بإطالق مصطلح "نساء غزة" على الفلسطینیات المقتحمات لسوق العمل ، المحتلة

دون أي ذكر لدور االحتالل اإلسرائیلي في ، بسبب فقدان الرجال أعمالهم بسبب االنتفاضة
ولم ، ق والحصار ومنع وصول المساعدات الدولیةمعاناة األسر الفلسطینیة من خالل اإلغال

نتفاضة الفلسطینیة واكتفى بإرجاع سبب ترك یتطرق البرنامج إلى ذكر أي سبب الندالع اال
  نتفاضة.الفلسطینیین أعمالهم النشغالهم بالمشاركة في أعمال اال

                                                 
دراسة تحلیلیة  :اإلخباریة األمریكیة CNNبة شاهین، األطر اإلخباریة لقضایا الشرق األوسط في شبكة ه -1

، (القاهرة: جامعة 27، العدد المجلة المصریة لبحوث اإلعالم)، Inside the Middle Eastلبرنامج (
 .272- 189صص  م)2007كلیة اإلعالم،  –القاهرة 
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دراسة مقارنة  -ء األطر اإلخباریة"أثر األیدیولوجیة السیاسیة للدولة في بنابعنوان: " دراسة - 9
 :)1(وقناة العالم اإلیرانیة، BBCلموقعي 

هدفت الدراسة إلى التعرف على ذلك الكیفیة التي تؤطر بها االحداث الخاصة بأزمة دار فور 
  " وقناة "العالم" اإلیرانیة.BBCبالسودان من خالل من ینشر موقعي "

خالل تحلیل مضمون  من استخدمت المنهج المسحي، وصفیة تحلیلیة مقارنة دراسةوهي 
اعتمادًا على نظریة تحلیل ، حول األزمة على الموقعین محل الدراسة المواد الصحفیة المنشورة

  األطر اإلخباریة.

وكان أهم ما توصلت إلیه الدراسة اختالف تأطیر القضایا الرئیسیة والفرعیة في أزمة دار      
كل موقع من خالل انتقاء جوانب وتجاهل فور حسب األیدیولوجیة السیاسیة للدولة التابع لها 

حیث وظف كل منهما قضیة فرض العقوبات االقتصادیة على السودان بشكل متباین ، أخرى
األیدیولوجیة السیاسیة  بما یتناسب مع طریق تأطیر األحداث فيظهر التباین كما ، تماماً 

ضح في التقییم برز اختالف واحیث ، من الموقعین بشكل واضحكل ي یتبعها للدولة الت
الشخصیات  تقدیم الحلول وأطر طریقة تأطیر األسباب وكذلك األخالقي للقضیة وفي

حیث اهتم  االهتمامات اإلنسانیة ) القضیة من منظورBBCحیث ناقش موقع (، المحوریة
لمسئولین وفرض عقوبات ومحاكمة ل، حمایة المشردینطالب بانتهاكات حقوق االنسان و بإبراز 

في حین أطر موقع (العالم) األزمة من منظور ضرورة إجراء ، كمجرمي حربالسودانیین 
أبرز الموقع و ، حیث أبرزهم بأنهم مستعدة للتعاون في حل األزمةالحوار مع الحكومة السودانیة 

  .ات الدولیةرفض التهدید
ع أحداث الصرا - "تغطیة التقاریر اإلخباریة التلفزیونیة ألحداث اإلرهاب" بعنوان: دراسة -10

وحرب الوالیات المتحدة على أفغانستان على القناة األولى وقناة النیل ، الفلسطیني اإلسرائیلي
 .)2(لألخبار وقناة الجزیرة القطریة

والخلط الحاصل بین ، هدفت الدراسة إلى مناقشة قضیة االزدواجیة في مفهوم اإلرهاب     
 صفیة استخدمت المنهج المسحيوهي دراسة و ، اإلرهاب والمقاومة المشروعة ضد االحتالل

                                                 
، وقناة BBCدراسة مقارنة لموقعي  :للدولة في بناء األطر اإلخباریة السیاسیة جمال أحمد، أثر األیدیولوجیة -1

كلیة  ،، (القاهرة: جامعة القاهرة3لعدد، ا8، المجلد المجلة المصریة لبحوث الرأي العامالعالم اإلیرانیة، 
  .175-107صص م) 2007اإلعالم، 

أحداث الصراع الفلسطیني اإلسرائیلي وحرب  :ث اإلرهابعزة محمد، تغطیة التقاریر اإلخباریة التلفزیونیة ألحدا -2
مجلة البحوث الوالیات المتحدة على أفغانستان على القناة األولى وقناة النیل لألخبار وقناة الجزیرة القطریة، 

  .172- 119صص م) 2002، (القاهرة: جامعة األزهر، 18، العدد اإلعالمیة
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وحرب ، تحلیل تغطیة أحداث الصراع مع االحتالل في فلسطینبهدف ، الوصفي التحلیلي
وذلك وفقًا لما أوردته التقاریر اإلخباریة على القناة المصریة ، الوالیات المتحدة في أفغانستان

نظریة رنة اعتمدت على وهي دراسة مقا، ار وقناة الجزیرة القطریةاألولى وقناة النیل لألخب
، التقاریر اإلخباریة على القنوات الثالثالنشرات و  في تحلیل مضمونتحلیل األطر الخبریة 

لوقوف على مدى تشابه وا، )15/11/2001إلى ، 1/11/2001(من فترة الوذلك خالل 
ي ومدى تعبیر هذه القنوات عن التوجه السیاس، واختالف تغطیة التلفزیونات العربیة في ذلك

  للدول التي تتبعها.

وخلصت الدراسة إلى اتفاق القنوات الثالث محل الدراسة في مضمون التقاریر حول      
كما ظهر تباین في درجة إظهار ، واختالفها في مضامین تغطیة حرب أفغانستان، فلسطین

وكذلك في أطر تغطیة الموضوع ، الشخصیات المحوریة في القضیتین الفلسطینیة واألفغانیة
األفغاني حیث نتج عن الدراسة أن القناتین المصریتین استخدمتا إطارًا خبریًا ركز على ردود 
الفعل العالمیة تجاه الحرب وجدوى استمرارها ومعاناة األفغانیین وٕابراز المساعدات اإلنسانیة 

فغان في حین تبنت (الجزیرة) إطارًا خبریًا یركز على الجوانب اإلنسانیة للضحایا األ، الدولیة
في إشارة ضمنیة إلى أن أمریكا تمارس هي نفسها إرهابًا مستترًا ضد األبریاء بدعوى الحرب 

  على اإلرهاب.  

      (1) :صحافة النخبة األلمانیةاالنتفاضة الثانیة وحرب غزة في تغطیة بعنوان: " دراسة -11

ة األلمانیة قاریر الصحافهدفت إلى التعرف على طریقة تقییم توهي دراسة تحلیلیة      
وكیف یتم توقیت ذلك النزاع من كال الطرفین وتمثیل ، للنزاع اإلسرائیلي الفلسطیني الوطنیة

وذلك من خالل إجراء عدد من المقارنات بین المتغیرات اإلسرائیلیة ، دور الضحایا
ة وهي دراسة تحلیلی، )2008والحرب على غزة (، الثانیة)خالل فترتي (االنتفاضة ، والفلسطینیة

على عینة من خمس صحف وطنیة ألمانیة تغطي كافة االتجاهات السیاسیة مقارنة أجریت 
  : الصحف اآلتیة وهي، في ألمانیا

Die Welt (DW),   Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ),   Süddeutsche Zeitung (SZ), 
Frankfurter Rundschau (FR)   and  Die Tageszeitung (taz).  

متوازنة في طرحها وتقف توصلت الدراسة إلى أن الصحافة الوطنیة األلمانیة كانت على و      
تتحدث عن اإلسرائیلیین كضحایا للعنف فكانت ، مسافة واحدة من جمیع األطرافعلى 

                                                 
1  - Markus M. & Wilhelm K, "Coverage of the Second Intifada and the Gaza War in 

the German quality press", Paper presented at the Annual Scientific Meeting of 
the International Society of Political Psychology (ISPP) in Istanbul, July 9-12/2011, 

      www.regener-online.de/books/diskuss_pdf/69.pdf. 

http://www.regener-online.de/books/diskuss_pdf/69.pdf
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ظهر دائمًا الفلسطیني، وتتحدث أیضًا عن الفلسطینیین كشعب واقع تحت عنف االحتالل، فت
وأن أفعالها ضد ، ودفاعها عن النفس، ا من قبل الفلسطینیینوتهدیده، (معاناة اسرائیل

، تنتقد (األعمال اإلسرائیلیة، وفي نفس الوقت، واستعدادها للتعاون)، الفلسطینیین مبررة
وانحسار التهدید ، وتزاید أعداد الضحایا الفلسطینیین، واستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطینیین

  االدعاءات االسرائیلیة.ضدها) في إشارة إلى تفنید بعض 

 . )1(دراسة تحلیل خطاب – ""تغطیة اإلعالم األمریكي للوضع في القدس: دراسة بعنوان -12

هدفت الدراسة إلى التعرف على كیفیة تقدیم التقاریر الصحفیة في وسائل اإلعالم      
یها في التي اختارها المراسلون واالفتراضات التي اعتمدوا عل المفرداتوكذلك ، األمریكیة

وأسالیب انتقاء الخبر أو حذفه أو تسلیط الضوء علیه أو تخفیف ، تغطیتهم للوضع في القدس
وكذلك السیاقات السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة المؤثرة على التغطیة اإلعالمیة ، حدته

وهي دراسة وصفیة تحلیلیة استخدمت منهج الخطاب   ،األمریكیة للصراع في الشرق االوسط
من خالل مسح  مضامین التغطیة اإلخباریة لالنتهاكات اإلسرائیلیة بحق الوجود ، مياإلعال

و  New York Timesوذلك في الصحیفتین األمریكیتین (، العربي واإلسالمي في القدس
Washington Post( ، حیث قام الباحثان بتحلیل عینة شملت جمیع التقاریر المنشورة في

  الصحیفتین.

في أسالیب انتقاء األخبار لدى الصحیفتین  اً دائم اً اسة أن هناك اتجاهوأظهرت الدر      
إغفال ، كما بینت الدراسة االسرائیلیةوالروایة یتناسب مع المبررات بما والمعلومات والمفردات 

ون الدولي والمناقضة للقان القدسالصحیفتین للمعلومات المتعلقة بالممارسات اإلسرائیلیة بحق 
المتحدة، وكشفت الدراسة عن مدى القصور الواضح لدى الصحیفتین في إبراز وقرارات األمم 

وجهة النظر الفلسطینیة فیما یتعلق بقضیة القدس ضمن التقاریر الصحفیة، إضافة إلى 
تسلیطها الضوء والتركیز على أخبار أو أحداث أو وجهات ،  استخدام مفردات وأسالیب محددة

  .سرائیليبما یخدم الطرف اإلنظر دون اخرى 
ثالث في "أطر الصراع اإلسرائیلي الفلسطیني : دراسة لألطر المستخدمة دراسة بعنوان:  -13

 .2)( دراسة لألطر التي تستخدمها ثالث صحف أمریكیة -"صحف أمریكیة

                                                 
1-Amer, M. & Amer, W. "U.S. Media Coverage of the Situation in Jerusalem": A 

Discourse Analysis Study, Proceedings of the 5th Scientific Conference of the 
Faculty of Arts,(The Islamic University of Gaza, 2011) 

2- Melanie Stawicki, "Framing the Israeli-Palestinian conflict": A Study of Frames 
Used by Three American newspapers", master's theses (Columbia : faculty of the 
graduate school , University of Missouri, 2009)            13/4/2013تاریخ دخول الموقع  
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الفلسطیني  هدفت الدراسة إلى التعرف على األطر المستخدمة في تغطیة الصراع اإلسرائیلي
  ث:ثالال األمریكیةالصحف في 

 New York Times,   Christian Science Monitor,   and St.  Louis Post Dispatch   
األقصى عام  زیارة أرئیل شارون للمسجد ما بعد: الفترة هما، وذلك خالل فترتین زمنیتین

التي نفذها العملیة  والفترة ما بعد، التي تسببت في اندالع (انتفاضة األقصى)، م2000
 وما تبعها من عملیة، م2002 لیلة عید الفصح عامفي الضفة الغربیة  سطینیونالمقاومون الفل

وتنتمي الدراسة إلى البحوث  الضفة الغربیة. في )الواقي السورالتي سمیت بـ ((إسرائیل) 
واعتمدت على نظریة تحلیل ، واستخدمت منهج تحلیل الخطاب والمنهج المقارن، الوصفیة

والسیاقات في ، والمصادر، باحث بتحلیل اللغة المستخدمةال حیث قام، اإلطار اإلعالمي
 نشرت خالل الفترتین الزمنیتین للدراسة فيالتي صحفیة  صقصالو  تمقاالمن ال) 149(
  2008اإلطار األبرز في التغطیة الصحفیة عام  لدراسة إلى أناوتوصلت  ،لصحف الثالثا

التخویف من هو إطار  2002العام  واإلطار األبرز في تغطیة، تحقیق األمنعلى  عملالهو 
 التوجهات الفكریة لكل من الصحف كما أظهرت الدراسة أن ،)(إسرائیلالعسكریة لـ قوة ال

  .للصراع اإلسرائیلي الفلسطینيوتأطیرها  تهاتغطیالثالث أثرت في األمریكیة 

  

  م.):2008لت العدوان على غزة عام (المحور الثاني: الدراسات التي تناو 
دراسة تحلیلیة  –" غزة على اإلسرائیلي العدوان نحو األردنیة الصحافة اتجاهات"عنوان دراسة ب -1

 .)1(مقارنة في صحیفتي الرأي والدستور

 اإلسرائیلي الیومیة نحو العدوان األردنیة اتجاهات الصحافة معرفة إلى الدراسةهدفت      
 الدراسات من وهي، م27/12/2008یومًا بدءًا من  22 مدة استمر الذي غزة قطاع على

حیث قام ، المسح اإلعالمي تحلیل المضمون ضمن منهج أداةاستخدمت  الوصفیة المقارنة
 (الرأي) و(الدستور) األردنیتین صحیفتي افتتاحیات على والمقارنة التحلیلالباحثان بإجراء 
  .خالل فترة العدوان

 الصحافة اهتمامات ى علىطغ غزة على اإلسرائیلي أن العدوان إلى الدراسة وتوصلت     
 ما األردنیة الصحافة وعرضت، االفتتاحیات من مجموع%) 97.7( بنسبة، الیومیة األردنیة

                                                 
دراسة تحلیلیة  :نیة نحو العدوان اإلسرائیلي على غزة"حاتم عالونة وعلي نجادات، "اتجاهات الصحافة األرد -1

ج)، (إربد: جامعة -1، العدد (27، المجلد مجلة أبحاث الیرموكمقارنة في صحیفتي الرأي والدستور، 
 .749- 729)، ص2011الیرموك، 
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 20.3( نسبته بما الرسمي األردني الموقف مقدمتها في جاء، العدوان من اتجاهاً  25 مجموعه
 معاً  فتینالصحی في البدیل والوطن، اإلسرائیلي العدوان جرائم اتجاهات فیما حظیت، %)

 تأیید على الصحیفتین في األردني الموقف حصل كما، )%100(المطلقة بنسبة  بالمعارضة
  %).100( بنسبة

اتجاهًا تناولتها الصحف األردنیة من العدوان على غزة من  25كما كشفت الدراسة عن       
ة الوطنیة أبرزها الموقف الرسمي لألردن الذي اتسم بمعارضة العدوان. وكان أقلها الوحد

فیما حظیت اتجاهات جرائم العدوان ، والموقف األردني من حركة حماس، ةالفلسطینی
قة في الصحیفتین بالمعارضة المطل والوطن البدیل، والعدوان اإلسرائیلي بحد ذاته، اإلسرائیلي

  ).%100(بنسبة 
 سمبردی 27للعدوان على غزة في المدة من  "معالجة الصحافة العربیة :بعنوان راسةد - 2

 .)1(دراسة حالة على صحیفة الشرق األوسط :"2009ینایر 22إلى  2008

إلى رصد معالجة الصحافة العربیة للعدوان االسرائیلي وتحلیلها وتفسیرها الدراسة هدفت      
محها وتوجهاتها وكشف سمات المعالجة ومال، 2009- 2008خالل كامل فترة العدوان عام 
ة منهج المسح اإلعالمي للحصول على البیانات من خالل أداة ومرتكزاتها. واستخدمت الدراس

ظریة على نتحلیل المضمون للمواد الصحفیة المنشورة على الصحیفة عینة الدراسة معتمدة 
أعداد صحیفة الشرق المواد الصحفیة في كافة جمیع  تحلیلحیث تم ، تحلیل اإلطار اإلعالمي

  ).22/1/2009إلى  27/12/2008الفترة (من  الصادرة خاللاألوسط 

إلى أن أهم أسباب العدوان االسرائیلي كما قدمته صحیفة الشرق  الدراسةوتوصلت      
، یلیه القضاء على حماس، %21تحقیق مكاسب سیاسیة للحكومة اإلسرائیلیة بنسبة ، األوسط

الصحیفة  وأوضحت الدراسة أن أهم األحداث السیاسیة التي قدمتها، یلیه تدمیر المبادرة العربیة
وأشارت ، ثم مظاهرات التأیید والتضامن، خالل أیام العدوان تمثلت في إصدار البیانات العربیة

وان الخبر كان في مقدمة الفنون ، ن المعارك الجویة جاءت في مقدمة األحداثإلى أالنتائج 
ن االتجاه المعارض جاء في مقدمة اتجاه أو ، المستخدمة في الصحیفة حول العدوان

  قناعیة.راهین جاءت في مقدمة األسالیب اإلوأن األدلة والب، مونالمض

  

                                                 
ینایر:  22إلى  2008دیسمبر 27مبارك الحازمي، معالجة الصحافة العربیة للعدوان على غزة في المدة من  -1

، (القاهرة: جامعة 34، العدد المجلة المصریة لبحوث اإلعالمدراسة حالة على صحیفة الشرق األوسط، 
 .467-397صص )، 2009كلیة اإلعالم،  -القاهرة



 

14 
 

 ةـــالمـقـــدم

  
-2008صورة موقف مصر الرسمي إزاء العدوان اإلسرائیلي على غزة راسة بعنوان: "د -3

 .)1(دراسة مقارنة لعناصر الصورة اإلعالمیة في خطابات الصحف الیومیة المصریة -"2009

مي إزاء العدوان اإلسرائیلي على غزة بشكل إلى تحلیل صورة موقف مصر الرس الدراسةدفت ه
من ، والمصري الیوم)، والوفد، مقارن في خطاب الصحف الیومیة المصریة الثالث (األهرام

خالل المسح الشامل لكل مقاالت الرأي التي ظهرت في عینة الصحف خالل فترة العدوان 
ة وصفیة استخدمت وهي دراس، واستمر اثنین وعشرین یوماً ، 27/12/2008الذي بدأ في 

واعتمدت الدراسة ، ومنهج تحلیل الخطاب اإلعالمي وأسلوب المقارنة، منهج المسح اإلعالمي
 وتظهر حیثیات الدراسة اعتمادها على نظریة، رة اإلعالمیة كمدخل نظري للدراسةعلى الصو 

  األطر الخبریة وٕان لم تذكر نصًا.

الصحف المصریة قسمت بشكل أساسي وتوصلت الدراسة إلى أن األطروحات التي ظهرت في 
وهي تتباین بین صحیفة وأخرى إال أن ، وأطروحات معالجة األزمة)، على: (أطروحات األزمة

وان بعضها ، في الموقف الرسمي المصري من العدوان تأزمالصحف الثالث اتفقت على وجود 
روحات األخرى كما ظهر التباین في األط، بین تواطؤ الموقف المصري الرسمي مع إسرائیل

وأطروحة أسباب تأزم الموقف الرسمي ، كأطروحة مواجهة األـزمة، بین الصحف الثالث
 وغیر ذلك.، وأطروحة الدور االسرائیلي في االیقاع بین مصر وحماس، المصري

 باللغة الموجهة األجنبیة الفضائیة القنوات على العربي الجمهور : "اعتمادبعنوان دراسة -4
 .)2(غزة" على االسرائیلي العدوان أزمة على بالتطبیق األزمات أوقات في العربیة

هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة ودرجة اعتماد المشاهد العربي على أهم القنوات 
وربط تلك المشاهدة بمعرفة ، وعادات وأنماط تلك المشاهدة، عام شكلاألجنبیة الموجهة ب

ار العالقة بین ارها أهم قضیة تتحكم في مسمعلومات مهمة حول القضیة الفلسطینیة باعتب
وأداة صحیفة ، منهج المسح اإلعالمي تستخدماوهي دراسة وصفیة ، دول الشرق والغرب

مبحوث من الجالیات العربیة في  400عینة عمدیة قوامها االستقصاء التي وزعت على 
                                                 

: دراسة مقارنة 2009- 2008هشام محمد، صورة موقف مصر الرسمي إزاء العدوان اإلسرائیلي على غزة  -1
، العدد المجلة المصریة لبحوث اإلعالمفي خطابات الصحف الیومیة المصریة، لعناصر الصورة اإلعالمیة 

 .299-233صص )، 2009كلیة اإلعالم،  -، (القاهرة: جامعة القاهرة34
اعتماد الجمهور العربي على القنوات الفضائیة األجنبیة الموجهة باللغة العربیة في أوقات األزمات  ،نهى العبد -2

(القاهرة :  33، العدد المجلة المصریة لبحوث اإلعالملعدوان االسرائیلي على غزة، بالتطبیق على أزمة ا
  .462- 359صص م) 2009جامعة القاهرة، كلیة اإلعالم، 
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وتوصلت   ).وأجریت الدراسة اعتمادًا على (نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم، مصر
إلى أن أهم المصادر التي اعتمد علیها المبحوثین للحصول على المعلومات حول الدراسة 

ثم الندوات والمؤتمرات ثم ، أزمة غزة كانت الصحف والمجالت ثم القنوات الفضائیة العربیة
الترتیب وأن أهم الفضائیات األجنبیة الموجهة باللغة العربیة كانت ب، القنوات الفضائیة األجنبیة

)BBC( ،) ثمTV5( ،(الحرة) ثم ،) ثمFrance24( ،(روسیا الیوم) كما أظهرت الدراسة ، ثم
ومعدالت ، وجود عالقة ارتباطیة بین معدالت التعرض للفضائیات األجنبیة باللغة العربیة

وتؤكد نتائج الدراسة على ، اعتماد الجمهور علیها في الحصول على معلومات حول أزمة غزة
تنامي دور االعالم الدولي الغربي في المجتمعات العربیة بما یشكل تأثیرًا سلبیًا على حقیقة 

  المدى الطویل على نظرة الشباب العربي لقضایاه المحلیة والقومیة.

  :المحور الثالث: دراسات تناولت مواقع الفضائیات
بطة بالفضائیات "صحافة االنترنت دراسة تحلیلیة للصحف االلكترونیة المرت :بعنوان دراسة -1

 .)1("نموذجا )نت العربیة( - اإلخباریة

العضوي والوظیفي بقناة  )العربیة نت(موقع  هدفت الدراسة إلى معرفة مدى ارتباط     
التي یقوم بها لخدمة أهدافه وأهداف القناة والمشكالت التي  األدواروماهیة ، ) الفضائیةالعربیة(

استخدم حیث ، خدمت منهج المسح اإلعالمياست وهي دراسة وصفیة تحلیلیة، تحیط بعمله
وأداة المالحظة من خالل زیارات ، الباحث في إجرائها أدوات المقابلة المقننة وغیر المقننة

وحتى  01/10/2006خالل الفترة الممتدة بین  متكررة لموقع القناة والموقع في مدینة دبي
ي تسمح بتحقیق اهداف لوبة التللحصول على المعلومات المط منتخبةكفترة  31/05/2007

  . هذه الدراسة

مكمل وداعم لدور الفضائیة اإلخباریة  "العربیة نت"ن موقع إلى اوخلصت الدراسة      
خلق جدید له وهو ، على شبكة اإلنترنت )العربیة(فضائیة أنشأ بهدف ضمان تواجد و  "العربیة

فا واضحا في نوعیتها واهتماماتها ومادته التي تختلف اختال، صفاته ومزاجه وطبیعته وجمهوره
 وخلصت الدراسة إلى أن، وٕان كانت ال تتناقض معها، عن تلك التي تهتم بها الفضائیة

یقدم نسخة من كل برنامج یعرض  كونه، االلكترونيالعربیة استفادت من وجود الموقع  فضائیة

                                                 
 - فارس المهداوي، صحافة االنترنت دراسة تحلیلیة للصحف االلكترونیة المرتبطة بالفضائیات اإلخباریة  -1

 - األكادیمیة العربیة في الدنمارك - ، كلیة اآلداب والتربیةمنشورةرسالة ماجستیر العربیة. نت نموذجا، 
  م، موقع األكادیمیة العربیة في الدنمارك، الرابط:   2007

http://www.ao-academy.org/ar/2007/7/1369.html .         م2/1/2014تاریخ دخول الموقع    

http://www.ao-academy.org/ar/2007/7/1369.html
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والترویج ) العربیة(شاشة في الفضائیة ویقوم الموقع بأرشفة جمیع البرامج التي تقدم من خالل 
إضافة خدمة ، ونشر كل األخبار الخاصة بالفضائیة، شاشةللبرامج قبل وأثناء عرضها على ال

  الفضائي. البث یغطیها ال على مشاهدة القناة في مناطق البث الحي التي تساعد
ق على "قیاس تفاعلیة المواقع التلفزیونیة اإلخباریة على االنترنت بالتطبی :بعنواندراسة  -2

 .)CNN")1موقعي الجزیرة و 

هدفت الدراسة إلى التعرف على األدوات التفاعلیة التي یستخدمها كًال من الموقعین     
، ومدى االستفادة من االمكانات التفاعلیة التي یقدمها االنترنت، والخیارات التي یتیحها في ذلك

، الموقعین أكثر تفاعلیة من اآلخر وأي، وما الذي یتاح أمام المستخدمین للتفاعل ونشر اآلراء
وأداة ، المقارنوالمنهج ، اإلعالمياستخدمت المنهج المسحي ، تحلیلیةوهي دراسة وصفیة 

حیث تم تحلیل الموقعین خالل الفترة (من ، یل استخدام الویبوأداة تحل، تحلیل المضمون
  ).1/4/2007إلى ، 1/1/2007

أكثر اعتمادًا على البث الحي كمًا وكیفًا من  BBCإلى ان موقع قناة  الدراسةوخلصت     
وان الخدمات اإلضافیة التي ، موقع قناة الجزیرة الذي یعتمد على البث الحي وكذلك المسجل

، والطقس، وأسعار العمالت، (كاللغات المتعددة CNNیقدمها موقع قناة الجزیرة تسبق موقع 
التلفزیونیة تختلف تمامًا عن  CNNموقع وان خدمات ، وغیر ذلك)، وكیفیة استقبال بث القناة

ما یعني أن القائمین على الموقع یدركون الفارق بین مشاهد  CNNالخدمات التي تقدمها قناة 
فهناك تشابه بین الخدمات التي ، بید أن الحال مختلف في الجزیرة، القناة ومستخدم االنترنت

هي تعرض برامجها التلفزیونیة المسجلة ف، تقدم في موقعها االلكتروني مع قناتها التلفزیونیة
  على االنترنت.

والصحف االلكترونیة والمواقع ، المواقع االلكترونیة للفضائیات العربیة" :بعنوان دراسة -3
 .)2("اإلخباریة

تصال اإللكتروني وطبیعة الرسالة من خالل تقدیم نظري لظاهرة اال ت الدراسة إلىهدف     
ومدى ، تصال وحارس البوابة وفقا لهاوصیف دور القائم باالباإلضافة إلى ت، لةالوسیه هذ

                                                 
  حلمي محسب،  قیاس تفاعلیة المواقع التلفزیونیة اإلخباریة على االنترنت بالتطبیق على موقعي الجزیرة  -1

م) 2008جامعة القاهرة،  -، (القاهرة: كلیة اإلعالم29، العدد المجلة المصریة لبحوث اإلعالم، CNNو 
  .264-221صص 

دراسة ت العربیة، والصحف االلكترونیة والمواقع اإلخباریة،  آمال المتولي، المواقع االلكترونیة للفضائیا -2
  ).  2005، المؤتمر العلمي األول لألكادیمیة الدولیة لعلوم االعالم، (القاهرة: الدار المصریة منشورة
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هي و . مقابل أحادیة التدفق اإلعالمي، ستقالل والتنوع الثقافي والفكريإمكانیة إتاحة الفرصة لال
واعتمدت الدراسة على ، ي استخدمت منهج المسح اإلعالميالت التحلیلیةالدراسات الوصفیة 

  نظریة حارس البوابة اإلعالمیة.

ن إ ستقاللیة إخباریة و اتعدد المواقع اإللكترونیة لم ینعكس في  أن  إلىالدراسة وتوصلت      
كانت إمكانات اإلنترنت التي تتعامل مع الفضاء اإللكتروني المفتوح على مدار الساعة فرضت 

ستجابة لدوافع المنافسة على جذب المتلقي مما دفع اعلى هذه المواقع أن تمأل هذا الفراغ 
بما جاء في وكاالت األنباء العالمیة  االلتزامض القنوات التي ال تستطیع المنافسة إلى ببع

التدفق  استمرارالغربیة (دون تصریف) وٕاعادة إنتاج ما جاء في هذه الوسائل بما یعني 
كما تمیزت ، تجاه واحد ودون أن تكون وسیلة أخرى لعرض وجهة النظر األخرىااإلخباري في 
اإلخباریة من حیث طبیعة وسیلة العرض  المواقعن وا، ریة بالتلون إلى حد ماالتغطیة اإلخبا

تعتمد على اإلیجاز وتجزئة الحقیقة وترك اإلبحار والتجوال داخل الشبكة على المتلقي وفقا 
   .لحاجته

  

  الدراسة من الدراسات السابقة:هذه موقع 
وأهداف وتساؤالت هذه  ومقارنتها بمشكلة، من خالل االطالع على الدراسات السابقة

  وجد الباحث ما یلي:، الدراسة

  ن هذه الدراسة والدراسات السابقة:أوًال: نقاط االتفاق واالختالف بی

سات درا معظمهاحیث إن ، الدراسة في النوع والمنهج الدراسات السابقة مع هذه معظم اتفقت -1
نهجیة قارنة المومعظمها استخدمت أسلوب الم، وصفیة استخدمت منهج المسح اإلعالمي

، ودراسة فارس م)2009(، ودراسة مبارك الحازمي م)2007(باستثناء دراسة هبة شاهین 
 ، التي لم تستخدم أسلوب المقارنة المنهجیة م)2007(المهداوي 

رغم ، كافة دراسات المحور األول في استخدم أداة تحلیل المضمون هذه الدراسة مع اتفقت -2
 اختالف موضوعاتها.

الدراسة مع جمیع دراسات المحور االول في اعتمادها على نظریة تحلیل األطر  اتفقت هذه -3
 كما اتفقت في ذلك مع بعض دراسات المحور الثاني مثل دراسة مبارك الحازمي، الخبریة

 .م)2009( ودراسة هشام محمد، م)2009(



 

18 
 

 ةـــالمـقـــدم

راسة الذي وهو ما یتناسب مع طبیعة موضوع هذه الد، جمیع الدراسات السابقة أجریت حدیثاً  -4
كما أن هذه ، یتعلق بمواقع الفضائیات على االنترنت وهي من وسائل اإلعالم الحدیثة

 م.2012الدراسة تتناول قضیة جدیدة وهي العدوان على غزة في العام 

اتفقت هذه الدراسة مع دراسة روال علیان من حیث مجتمع الدراسة (المواقع اإللكترونیة  -5
سواء كانت عینة ، وتقاربت معها في العینة المستخدمة، لعربیة)للفضائیات األجنبیة باللغة ا

حیث اتفقت الدراستان في اختیار موقعي روسیا الیوم ، المواقع اإللكترونیة المختارة للدراسة
في دراسة روال  B.B.Cوموقع ، في دراستنا هذه 24واختلفتا في اختیار موقع فرنسا، والحرة

دراسة التي كانت في شهري نوفمبر ودیسمبر من العام علیان. أو في العینة الزمنیة لل
 29من  خالل الفترة  بینما امتدت العینة الزمنیة لدراسة روال علیان، هذه الدراسةم في 2012
كما اتفقت هذه الدراسة مع دراسة روال علیان في وقت ، م2013ینایر 29إلى 2012سبتمبر

 .م2014، 2013ل نفس الفترة بین عامي حیث تزامن إجراء الدراستین خال، إجراء الدراسة

حیث استخدمت ، بعض الدراسات السابقة استخدمت أدوات أخرى لم تستخدم في هذه الدراسة -6
دراسة  مثل، أدوات تحلیل الخطاب اإلعالمي، تلك الدراسات إلى جانب أداة تحلیل المضمون

ودراسة ، م)2009(دراسة ماهیناز محسنو  م) ،2011( ولید عامر ومحمد مشیر عامر
،  م)2007م) ، ودراسة طه نجم (2009( ودراسة هشام محمد، )م2009جمال أحمد (

التي استخدمت أدوات المقابلة المقننة وغیر المقننة  ) ،م2007(ودراسة فارس المهداوي 
التي استخدمت أداة تحلیل استخدام الویب إلى  م)2008( ودراسة حلمي محسب، والمالحظة

 ضمون.جانب أداة تحلیل الم

مع هذه الدراسة في عدم اعتمادها على نظریة تحلیل األطر اختلفت بعض الدراسات السابقة  -7
التي م) 2009(نهى العبد مثل دراسة  واعتمادها على نظریات إعالمیة أخرى، الخبریة

 كل من دراسة حلمي محسبو ، )نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم(اعتمدت على 
كما ، )س البوابةار نظریة ح(على  ااعتمدت نیتلال م)2005( توليآمال المدراسة و  م)2008(

التي لم تحدد اعتمادها ، م)2011( اختلفت هذه الدراسة دراسة حاتم عالونة وعلي نجادات
 على أي من نظریات اإلعالم.

عدد من الدراسات السابقة موضوعات مشابهة فیما یتعلق بالعدوان على غزة؛ إال أنها  تناول -8
ن تلك إحیث ، ع هذه الدراسة في ذات العدوان من ناحیة الحدث وزمن وقوعهلم تتفق م

وأوائل العام ، م2008سرائیلي على قطاع غزة بین أواخر العام عدوان اإلالالدراسات تناولت 
ودراسة حاتم ، م)2009(ودراسة هشام محمد، م)2009(كدراسة مبارك الحازمي، م2009

نها جمیعًا أجریت في إحیث ، م)2009(ة نهى العبدودراس، م)2011(عالونة وعلي نجادات
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  .Markus M. & Wilhelm K  وبعضها تناول االنتفاضة الثانیة كدراسة م،2009العام 
 م.2012تبحث هذه الدراسة قضیة العدوان األخیر على غزة عام  م)، فیما2011(

ناولة بالدراسة هناك اختالف بین هذه الدراسة وجمیع الدراسات السابقة في القضیة المت -9
م في مواقع 2012بتحلیل األطر الخبریة للعدوان على غزة عام هذه الدراسة تهتم ف، والتحلیل

بینما تهتم معظم الدراسات السابقة بتحلیل ، الفضائیات األجنبیة اإللكترونیة باللغة العربیة
في  صریةالم كقضیة الثورة، وفي وسائل إعالمیة مختلفة، معالجة وتغطیة قضایا مغایرة

وقضیة ، )م2009( أحمد وقضیة البحارة البریطانیین في دراسة جمال، الطوخي دراسة عربي
 وقضیة الرئیس األمریكي في دراسة فاطمة، .)م2007(أحمد  دارفور في دراسة جمال

وقضیة ، م)2007(نجم وقضیة المقاومة اللبنانیة في دراسة طه، م)2011(الخطیب الزهراء
وٕان تقاربت مع  م)2014(في دراسة روال علیان ضویة األمم المتحدةالطلب الفلسطیني لع

 هذه الدراسة في الوسائل اإلعالمیة عینة الدراسة.
  

 :الدراسة من الدراسات السابقةهذه ثانیًا: حدود استفادة 

استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة من الناحیتین النظریة والعملیة حیث اطلع الباحث  -1
وفئات التحلیل واألطر ، تلك الدراسات واستفاد من المناهج المستخدمة فیها على جمیع

وساهم ذلك في ، وطریقة معالجتها للقضایا المختلفة وأسلوبها في التحلیل، النظریة المستخدمة
 مما سهل على الباحث تحدید وصیاغة األهداف والتساؤالت.، تعمیق فهم مشكلة الدراسة

 والتحلیل اإلحصائي للنتائج.، ومقاییس التحلیل، لمقارنةفي أسلوب ا هناك استفادة -2

 طریقة استخالص وعرض النتائج وصیاغة التوصیات الخاصة بهذه الدراسة. -3

تعزیز مصداقیة بعض نتائجها وذلك بعد مقارنتها بالنتائج الواردة في بعض الدراسات  -4
 .السابقة

كما لم ، م2012ن على غزة عام على أیة دراسة سابقة تناولت قضیة العدواعثر الباحث لم ی -5
عدا ، یعثر الباحث على أیة دراسة إعالمیة سابقة تناولت موقع أو قناة روسیا الیوم بالتحلیل

 دراسة روال علیان.
  

  :وأهم ما تضیفه، الدراسة عن الدراسات السابقةهذه ثالثًا: ما یمیز 

ما یمنح ، قضیة التي تتناولهاأهم ما تتمیز به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو حداثة ال -1
الدراسة أهمیة خاصة ومكانة ممیزة كواحدة من الدراسات اإلعالمیة األولى التي اهتمت 

 م.2012بقضیة العدوان اإلسرائیلي على غزة عام 
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لدراسة حیث تعتمد هذه الدراسة اعینة في نوع كذلك سة عن الدراسات السابقة تتمیز هذه الدرا -2
وهي نموذج لعینة لم ، مواقع الكترونیة لفضائیات أجنبیة باللغة العربیةعینة مكونة من ثالثة 

انها مواقع تمثل خاصة و ، یتم تناولها في أي من الدراسات السابقة التي استخدمها الباحث
 فضائیات حكومیة.

أهم ما تضیفه الدراسة إلى الدراسات السابقة یتمثل في توفیر دراسة علمیة إعالمیة أخرى  -3
وتجربة جدیدة أیضًا في ، وتسهم في إضافة قضیة بحثیة جدیدة، بقها من دراساتتعزز ما س

 الدراسة والتحلیل.

  الستدالل على مشكلة الدراسة:ا
من خالل معایشة الباحث ألحداث االعتداءات االسرائیلیة المتكررة على الشعب 

للدول المختلفة  شعر الباحث أن المواقف السیاسیة، م2012وخاصة عدوان نوفمبر ، الفلسطیني
تجاه العدوان تظهر جلیة من خالل درجة اهتمام وسائل إعالمها الرسمیة بالتغطیة الخبریة لألحداث 

فیما أسالیب وأطر تقدیم األخبار كما تؤثر تبعیة القناة الفضائیة موقعها اإللكتروني على ، الجاریة
قام الباحث بعمل دراسة و ، اصوقضیة هذه الدراسة بشكل خ، یتعلق بالقضیة الفلسطینیة عموماً 

  اآلتي:ك مرحلتین على استكشافیة لمواقع الفضائیات األجنبیة اإللكترونیة باللغة العربیة

 ریة التي أوردتها المواقعلخبلمواد اًا استطالعیًا شمل امسح أجرى خاللها الباحث المرحلة األولى:
، )م2012نوفمبر  25 –10(: لفترةحول العدوان على غزة خالل ا اإللكترونیة (مجتمع الدراسة)

وذلك بهدف ، إلیها أربعة أیام سابقة وأربعة أیام الحقة اً مضاف، كونها تشمل أیام العدوان الثمانیة
وحصل الباحث من خالل ، 2012استكشاف حجم التغطیة الخبریة لألحداث العدوان على غزة عام 

وشملت الدراسة االستكشافیة ، موقع منهاخبار المنشورة على كل المسح على بیانات كمیة لعدد اإل
 SKY NEWSوموقع (سكاي نیوز ، )RT()2الیوم  وموقع (روسیا، )1(بدایة كل من موقع (الحرة)

 فولیه هوموقع (دوتشی، )5() بالعربيBBCوموقع (، )4(FRANCE) 24فرنسا(وموقع ، )3(عربیة)
DWكشافیة وفقًا للبیانات الواردة في وظهرت نتائج هذه المرحلة من الدراسة االست ،)6() العربي

                                                 
  م.8/5/2013وقع ، تاریخ دخول الم/http://www.alhurra.comموقع الحرة، الرابط:   -1
  م.11/5/2013، تاریخ دخول الموقع /http://arabic.rt.com: موقع روسیا الیوم، الرابط -2
تاریخ دخول الموقع ، http://www.skynewsarabia.com/web/homeموقع سكاي نیوز عربیة، الرابط:  -3

  م.14/5/2013
  م.15/5/2013، تاریخ دخول الموقع  /http://www.france24.com/ar: ، الرابط24موقع فرنسا -4
  م.18/5/2013، تاریخ دخول الموقع /http://www.bbc.co.uk/arabic: موقع بي بي سي العربي، الرابط -5
  م.20/5/2013، تاریخ دخول الموقع http://www.dw.deالعربي، الرابط:  هموقع دوتشیه فولی -6

http://www.alhurra.com
http://arabic.rt.com
http://www.france24.com/ar
http://www.bbc.co.uk/arabic
http://www.dw.de
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على مواقع ، م2012العدوان على غزة یوضح حجم التغطیة الخبریة ألحداث ، الجدول اآلتي
  :مجتمع الدراسة باللغة العربیة األجنبیة اإللكترونیةالفضائیات 

  
  )1جدول رقم (

األجنبیة ائیات على مواقع الفض، م2012العدوان على غزة یوضح حجم التغطیة الخبریة ألحداث 
  م.)25/11/2012إلى  10/11/2012خالل الفترة (من  مجتمع الدراسة باللغة العربیة اإللكترونیة

  التاریخ
  م.2012اإللكتروني فیما یتعلق بالعدوان على غزة عام  الموقععدد المواد الخبریة المنشور عل 

  BBC  اإلجمالي
  DW 24فرنسا العربي

  SKY NEWS روسیا الیوم  بالعربي
  الحرة عربیة

  765  87  184  279  54  82  79  المجموع
  100 11.4 24.1 36.5 7.1 10.7 10.3  النسبة

  

حظي بأعلى تكرار ، فإن موقع قناة روسیا الیوم، السابقإلیه نتائج الجدول  أشارتما وفق و 
عینة على المواقع  المنشورة، م2012المتعلقة بالعدوان على غزة عام لمواد اإلخباریة في عدد ا

 SKY ویلیه في ذلك موقع قناة (سكاي نیوز، )%36.5(نسبة بوذلك ، الدراسة االستكشافیة
NEWS بنسبة  24ثم موقع فرنسا، %)11.4( ثم موقع الحرة بنسبة، )%24.1(عربي) بنسبة

فیما یالحظ أن أقل موقع في التغطیة ، %)10.3العربي بنسبة ( )(B.B.Cثم موقع ، %)10.7(
موقع تم استثناء بینما ، %)7.1بنسبة ( ) األلمانیة باللغة العربیةDW هیلو ف هوتشیهو موقع قناة (د

)CNN یسمح بجمع المواد الخبریة المطلوبة عدم انتظام األرشفة فیه بشكل ل) بسبب تعذر رصده
   .)∗(للدراسة

حلیل وت الباحث برصدقام ، من الدراسة االستكشافیةوفي المرحلة الثانیة : المرحلة الثانیة      
وهي ، لدراسةاإللكترونیة التي تم اختیارها كعینة لهذه ا المواقعالمواد الخبریة التي نشرت على 

 زمنیةالفترة المحددة كعینة خالل  وذلك، )24وموقع (فرنسا، و(موقع الحرة)، (موقع روسیا الیوم)
تناول أحداث  طرقفي  اً أن هناك تباینالباحث من خالل النتائج والحظ ، للدراسة االستكشافیة

، لمواد الخبریة نفسها من مضامینأیضًا ما تحمله ا تواختلف، العدوان بین موقع الكتروني وآخر
وكانت األفضلیة في ذلك لموقع قناة ، شكل التغطیة حول أحداث العدواناختالف في وظهر كذلك 
  .روسیا الیوم

                                                 
 .  CNNلم یتمكن الباحث من الوصول إلى أرشیف منظم للمواد الخبریة المنشورة على موقع  ∗
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 سیا الیوم بتغطیة أحداث العدوانو اهتمام موقع ر  بروزأیضًا إلى االستكشافیة وخلصت الدراسة     
، االستكشافیة الدراسةنتائج أظهرت كما ، )24وفرنسا ،بشكل ملحوظ عن الموقعین اآلخرین (الحرة

لمواد الخبریة المنشورة على المواقع األبرز من األشكال الصحفیة لالصحفي هو الشكل  الخبرأن 
ت من أكثر األطر التي ركزت علیها الشخصیات المحوریة كان أنو ، اإللكترونیة عینة الدراسة

في أطر الصراع كانت  أبرزأن و ، المواقع عینة الدراسة في تناولها ألحداث العدوان على غزة
وأن أغلب ، )على قطاع غزة وتداعیاتها المختلفة من قتل وٕاصابات وتدمیر(االعتداءات اإلسرائیلیة 

تمثلت في ، ى المواقع عینة الدراسةردود األفعال التي وردت في مضامین المواد الخبریة عل
  .(االجتماعات واالتصاالت)

تمثلت في اتجاه (معارضة  مضامین المواد الخبریةكما كشفت الدراسة أن معظم اتجاهات     
(النزعة من وجهة النظر الفلسطینیة لعدوان كانت اأسباب ز أبر من وكشفت النتائج أن ، العدوان)

من  (عملیات المقاومة الفلسطینیة وٕاطالق الصواریخ)وفي ، مقاومتها)العدوانیة اإلسرائیلیة وضرورة 
فیما كان أبرز الحلول الفلسطینیة المقترحة (وقف العدوان اإلسرائیلي ، وجهة النظر اإلسرائیلیة

، وأبرز الحلول اإلسرائیلیة المقترحة (وقف عملیات المقاومة وٕاطالق الصواریخ)، واالغتیاالت)
 لشخصیاتلكانت (، في الشخصیات المحوریة أن أعلى مرتبةاالستكشافیة سة وكشفت نتائج الدرا

  یلیها في المرتبة الثانیة (الشخصیات المحوریة اإلسرائیلیة). الفلسطینیة)  المحوریة

وبناًء على كل ما سبق یرى الباحث أن هناك مشكلة جدیرة بالبحث والدراسة لتبیان األطر 
، م  في مواقع الفضائیات األجنبیة اإللكترونیة باللغة العربیة2012الخبریة للعدوان على غزة عام 

األطر الخبریة "المعنونة باسم المشكلة من خالل هذه الدراسة للبحث في وهو ما دفع الباحث 
  ."باللغة العربیة اإللكترونیة في مواقع الفضائیات األجنبیة، م2012عام  للعدوان على غزة

  مشكلة الدراسة:
التعرف على في  تلخصت الدراسةهذه فإن مشكلة ، تائج الدراسة االستكشافیةبناًء على ن

م في مواقع الفضائیات األجنبیة اإللكترونیة باللغة 2012األطر الخبریة للعدوان على غزة عام 
سمات واتجاهات األطر الكشف عن و ، تلك المواقع ألحداث العدوانوكیفیة تغطیة وتأطیر ، العربیة
  .ة القضایا التي ركزت علیها المواقع االلكترونیة محل الدراسةومعرف، الخبریة

   الدراسة: میةأه
  :یأتيتستمد الدراسة أهمیتها من خالل ما 

وهي قضیة مهمة جدیرة ، م2012تتناول الدراسة قضیة العدوان اإلسرائیلي على غزة عام  -1
دوانیة شرسة ارتكبت عًا كونها حرب، ل الزوایا وبخاصة اإلعالمیة منهابالبحث العلمي من ك
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والحقت دمارًا واسعًا بالمنازل ، خاللها جرائم حرب خلفت مئات الشهداء وآالف الجرحى
وتكمن أهمیة هذه الدراسة في أنها من ، والبنى التحیة بقطاع غزة، والمرافق الخاصة والعامة

لم حسب ع، م2012أولى الدراسات اإلعالمیة التي تناولت قضیة العدوان على غزة عام 
تناولت هذه القضیة ال من الناحیة ، أو أجنبیةعلى أي دراسة عربیة الباحث الذي لم یعثر 

 اإلعالمیة وال من الناحیة السیاسیة أو غیرها.
 األزمات الدولیةقضایا دراسة األطر الخبریة في أهمیة وتستمد هذه الدراسة أهمیتها كذلك من  -2

وهو ما یمنحها ألطر الخبریة كأساس نظري على اتركز الدراسة حیث ، النزاعات والحروبو 
 تفید في الوصول إلى نتائج تحقق أهداف الدراسة.التي ، المزید من التركیز والتماسك واألهمیة

خاصة وأن هذه ، محدودیة الدراسات الفلسطینیة والعربیة التي تعتمد على نظریة االطر الخبریة -3
كیفیة على وما في ذلك من أهمیة في التعرف ، تقدم تقییمًا موضوعیًا لألطر الخبریة الدراسة

وحجم ، والمعلوماتلحقائق ها لنقل وآلیات، م2012إلعالم مع العدوان على غزة تعامل وسائل ا
في نقل األخبار  ةموضوعیالو  المهنیةومدى ، وشكل ومضمون التغطیة الخبریة للعدوان

 .والمعلومات
لفضائیات األجنبیة الحكومیة للعدوان على غزة التعرف على كیفیة تأطیر المواقع اإللكترونیة ل -4

  م.2012عام 

  : الدراسة دافأه

  :الدراسة إلى تحقیق األهداف اآلتیةهذه سعت 
  األهداف الخاصة بتحلیل المضمون: :أوأل
العدوان على غزة اهتمام المواقع اإللكترونیة محل الدراسة بتغطیة أخبار  مدىالتعرف على  -1

 .دراسةالعینة اإللكترونیة مواقع الم وشكل التغطیة الخبریة على من خالل معرفة حج، م2012
التعرف على المصادر الخبریة التي اعتمدت علیها المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة حول  -2

 م.2012أحداث العدوان على غزة عام 
ول التعرف على األشكال الصحفیة للمواد الخبریة على المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة ح -3

 .م2012العدوان اإلسرائیلي على غزة 
التي صاحبت المواد الخبریة التي ركزت علیها التغطیة ، اإلبراز والتدعیم عناصرالتعرف على  -4

 م.2012الخبریة في المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة حول أحداث العدوان على غزة عام 
یة المنشورة على المواقع المصاحبة للمواد الخبر  التعرف على اتجاهات مضامین الصور -5

 م.2012فیما یتعلق بأحداث العدوان على غزة عام ، اإللكترونیة عینة الدراسة
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التعرف على درجة التوافق واالختالف في شكل وحجم التغطیة ألحداث العدوان على غزة  -6
 في المواقع االلكترونیة عینة الدراسة؟، م2012

 
  :ریةطر الخبأ: األهداف الخاصة بتحلیل األثانی
التي وظفتها المواقع  أنواع األطرالتعرف على ، و الخبریة في المواقع اإللكترونیة رصد األطر -1

 م.2012الدراسة في معالجتها ألخبار العدوان على غزة عام  عینةاإللكترونیة 
وأطر ردود ، وأطر تحمیل المسؤولیة، وأطر االهتمامات اإلنسانیة، التعرف على أطر الصراع -2

في المواقع عینة ، م2012ي تم من خاللها تقدیم أحداث العدوان على غزة عام الت، األفعال
 الدراسة.

من خالل ، التي أبرزتها المواقع عینة الدراسة، اتجاهات التأیید والمعارضةأطر التعرف على  -1
 م.2012تأطیرها ألحداث العدوان على غزة عام 

الدراسة  عینةالمواقع اإللكترونیة  التي ظهرت في، التعرف على آلیات توظیف األطر الخبریة -2
 م.2012فیما یتعلق بأخبار العدوان على غزة عام 

وأطر الحلول التي استندت إلیها تلك المواقع في تشكیل األطر الخبریة ، رصد أطر األسباب -3
والتعرف على أثرها في تحدید اتجاهات المواقع ، م2012على غزة عام  نحو العدوان
 العدوان.ذلك اسة نحو أحداث الدر عینة اإللكترونیة 

وتوقیع ، م2012على غزة عام  أحداث العدوان عنالتعرف على أطر النتائج التي نجمت  -4
وفقًا لما قدمته المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة حول العدوان على غزة عام ، اتفاق الهدنة

 م.2012

التي أوردتها ، م2012على غزة عام  التعرف على الشخصیات المحوریة في أحداث العدوان -5
 الدراسة. عینةالمواقع اإللكترونیة 

حداث المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة ألتأطیر في واالختالف  التوافقالتعرف على أوجه  -6
 .م2012على غزة  العدوان

 

  :تساؤالت الدراسة
  رئیسي: في ضوء مشكلة الدراسة وأهمیتها وأهدافها تم بلورة تساؤالت الدراسة تحت السؤال ال  
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كیف أطرت مواقع الفضائیات األجنبیة اإللكترونیة باللغة العربیة أخبار العدوان على غزة عام 
وتتفرع عن هذا التساؤل الرئیسي مجموعة من التساؤالت الفرعیة التي قسمها الباحث    م؟2012

  إلى المحاور التالیة:
  :أوًال: أسئلة تتعلق بتحلیل مضمون المادة اإلعالمیة

على غزة في التغطیة الصحفیة للعدوان  الدراسة المواقع االلكترونیة محل اهتمامى ما مد -1
 ؟من خالل حجم التغطیة ل فترة الدراسةخال، 2012

ما المصادر الخبریة التي اعتمدت علیها المواقع عینة الدراسة في معالجتها ألحداث  -2
 م؟2012العدوان على غزة 

ینة الدراسة على المواقع اإللكترونیة فیما یتعلق ما األشكال الصحفیة للمواد الخبریة ع -3
 م؟2012بالعدوان على غزة 

ما عناصر اإلبراز والتدعیم التي صاحبت المواد الخبریة المنشورة في المواقع اإللكترونیة  -4
  م؟2012عینة الدراسة حول أحداث العدوان على غزة 

للمواد الخبریة المنشورة ما اتجاهات مضامین الصور (الخبریة والموضوعیة) المصاحبة  -5
 م.2012على المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة فیما یتعلق بأحداث العدوان على غزة عام 

م. 2012حداث العدوان على غزة أل التغطیةما درجة التوافق واالختالف في شكل وحجم  -6
 الدراسة؟ عینةفي المواقع االلكترونیة 

  :تغطیةثانیًا: أسئلة تتعلق باألطر الخبریة لل

في معالجتها ، الدراسة عینةما أنواع األطر الخبریة التي استخدمتها المواقع اإللكترونیة  -1
 م؟2012ألحداث العدوان على غزة عام 

على غزة  العدوان حول، الصراع التي وردت في المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة أطرما  -2
 ؟ م2012عام 

حول العدوان ، في المواقع اإللكترونیة عینة الدراسةما أطر االهتمامات اإلنسانیة التي وردت  -3
 م؟2012على غزة 

حول العدوان على غزة ، الدراسةما أطر المسؤولیة التي وردت في المواقع اإللكترونیة عینة  -4
 م.2012

ما أطر ردود األفعال التي وردت في المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة حول العدوان على غزة  -5
 م.2012
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تجاهات الـتأیید والمعارضة التي وردت في المعالجة اإلخباریة للمواقع عینة الدراسة ما أطر ا -6
 م.2012ألحداث العدوان على غزة 

ما آلیات توظیف األطر الخبریة التي وردت في المعالجة اإلخباریة للمواقع عینة الدراسة  -7
 م.2012حول العدوان على غزة 

إلخباریة ألحداث العدوان في المواقع االلكترونیة ما أطر األسباب التي طرحت في المعالجة ا -8
 الدراسة؟ عینة

في ، 2012ما أطر الحلول التي طرحت في المعالجة اإلخباریة ألحداث العدوان على غزة  -9
 الدراسة؟ عینةالمواقع االلكترونیة 

في ، م2012ما أطر النتائج التي طرحت في المعالجة اإلخباریة ألحداث العدوان على غزة  - 10
 واقع اإللكترونیة عینة الدراسة؟الم

 عینةما أطر الشخصیات المحوریة التي ركزت علیها أخبار العدوان في المواقع االلكترونیة  - 11
 الدراسة؟

الدراسة فیما یتعلق باألطر الخبریة  عینةما أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع االلكترونیة  - 12
 م؟2012عام التي وظفتها في معالجة أخبار العدوان على غزة 

   :لدراسةاإلطار النظري ل
 للباحثین هذه النظریة حیث تسمح، هذه الدراسة على نظریة تحلیل األطر اإلخباریةتعتمد 

ویوفر تأطیر الرسائل ، اإلعالم وسائل تعكسها التي اإلعالمیة للرسائل الضمني المحتوى بقیاس
  الجمهور. اتجاهاتراء و آالتأثیر على  االعالمیة القدرة على قیاس محتوى الرسالة ویفسر دورها في

وٕانما تكتسب ، األحداث ال تنطوي في حد ذاتها على مغزى معین"أن  النظریة هذه وتفترض
مغزاها من خالل وضعها في اطار یحددها وینظمها ویضفي إلیها قدرًا من االتساق من خالل 

عملیة بناء ووضع اإلطار  تنطوي"و، )1("التركیز على بعض جوانب الموضوع واغفال جوانب أخرى
لقضیة ما على رؤیة انتقائیة وعرض انتقائي لجوانب معینة من األحداث واختیار متعمد لبعض 

بهدف إحداث تأثیرات معرفیة وسلوكیة في ، الوقائع وجعلها أكثر بروزًا في النصوص اإلخباریة
  .)2("ي تتضمنها األطروبالتالي التأثیر في اتجاهاته نحو األحداث أو القضایا الت، الجمهور

                                                 
)، 1998، (القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة، 1، طاالتصال ونظریاته المعاصرةاوي، لیلى السید، حسن مك -1

 .348ص
  .134، صمرجع سابقسالم عبده،  -2
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یعتمــــد تشــــكیل األطــــر اإلعالمیــــة للرســــائل والنصــــوص علــــى الرمــــوز والمعــــاني الســــائدة "و
وتســتخدمها وســائل اإلعــالم ، والتلمیحــات االجتماعیــة التــي نعــیش خاضــعین لهــا فــي حیاتنــا الیومیــة

  .)1("انشر األفكار واآلراء المستهدفة وتعزیزها
المهنیـــة لـــدى  والقـــیم، التـــي تفرضـــها المؤسســـة الصـــحفیة ویتـــأثر اإلطـــار اإلعالمـــي بـــالقیود

وتحدیــد ، وتتمثــل مصــادر التــأثیر علــى محتــوى وســائل اإلعــالم، الصــحفیین وتوقعــاتهم إزاء الجمهــور
   :)2(أطرها في

وعملیة ، اً الصحفي الذي یشكل إطارًا لتركیب المعلومات الواردة إلیه ویضفي علیها معنى معین -1
وتنعكس ، واالتجاهات واألنماط المهنیة، تأثر بعوامل هي: األیدیولوجیةتشكیل اإلطار بدورها ت

 في الطریقة التي یؤطر بها الصحفیون التغطیة الخبریة. 

 نوع مصادر األخبار وطبیعة األحداث. -2

ومــــدى ، عملیــــة اختیــــار األطــــر تكــــون نتیجــــة لعوامــــل مثــــل نــــوع الوســــیلة واتجاههــــا السیاســــي -3
 استقاللها السیاسي.

وجماعــات المصــالح ، والســلطات السیاســیة، لخارجیــة للتــأثیر مثــل العوامــل السیاســیةالمصــادر ا -4
  والنخب األخرى.

  :توظیف نظریة األطر اإلخباریة في الدراسة
في هذه الدراسة یقوم الباحث بتوظیف نظریـة األطـر اإلخباریـة مـن خـالل تقسـیم المضـامین 

م. وفقــًا ألنــواع مــن 2012علــى غــزة عــام  الدراســة حــول أحــداث العــدوان عینــةالخبریــة فــي المواقــع 
أطــر االهتمامــات ، (أطــر الصــراع  وهــي:، األطــر الخبریــة التــي یمكــن االعتمــاد علیهــا فــي التحلیــل

آلیــات ، أطــر اتجاهــات التأییــد والمعارضــة للعــدوان، أطــر ردود األفعــال، أطــر المســؤولیة، اإلنســانیة
  أطر الشخصیات المحوریة)   ، ائجأطر النت، أطر الحلول، أطر األسباب، توظیف األطر

ویستهدف تحلیل تلك األطر الكشف عن توجهات المعالجة الصحفیة ألحداث العدوان علـى 
  م في المواقع االلكترونیة عینة الدراسة.2012غزة عام 

  :وأداتهاهجها انوع الدراسة ومن
  لتي تهدف إلى وصف التحلیلیة االوصفیة  دراساتال منهذه الدراسة  عدت  نوع الدراسة: أوًال:

                                                 
  .402)، ص2010، ( القاهرة: عالم الكتب، 3، طنظریات اإلعالم واتجاهات التأثیرمحمد عبد الحمید،  -1
  .17ص )،2004، (القاهرة: عالم الكتب، 2، طلدراسات اإلعالمیةالبحث العلمي في امحمد عبدالحمید،  -2
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الظــواهر والتعــرف علــى عناصــرها ومكوناتهــا عــن طریــق جمــع البیانــات وتحلیلهــا وتفســیرها بمــا یتــیح 
  . )1(تقدیم صورة دقیقة وموضوعیة عن الظاهرة محل الدراسة

نـــوعین مــــن المنـــاهج المتبعــــة فـــي الدراســــات  هـــذه الدراســــة تســــتخدم   :الدراســــة هجثانیـــًا: منــــا
  وهي:، اإلعالمیة

ویعــد ، حــد المنــاهج التــي تــدخل فــي إطــار البحــوث الوصــفیةأوهــو  :الدراســات المســحیةنهج مــ -1
وأوصـــاف عـــن الظـــاهرة أو مجموعـــة معلومـــات للحصـــول علـــى بیانـــات و منظمـــًا  علمیـــاً  جهـــداً "

ولفتـرة زمنیـة ، الظاهرات موضوع البحث من العدد الحدي من المفردات المكونة لمجتمع البحـث
 .)2(كافیة للدراسة"

أجـــل الحصـــول علـــى مـــن  تحلیـــل المضـــمونأســـلوب الباحـــث  اســـتخدمفـــي إطـــار هـــذا المـــنهج و 
وطریقـة تـأطیر تلـك األخبـار فـي  المواقـع ، م2012علـى غـزة عـام بیانـات حـول أخبـار العـدوان 

 الدراسة. عینةاإللكترونیة 

بــین  التــي یســعى فیهــا البــاحثون إلــى دراســة العالقــات"وهــي مــنهج دراســة العالقــات المتبادلــة:  -2
، الحقائق التي تم الحصول علیهـا بهـدف التعـرف علـى األسـباب التـي أدت إلـى حـدوث الظـاهرة

المحیطـة بالظـاهرة صـات لمـا یمكـن عملـه لتغییـر الظـروف والعوامـل والوصول استنتاجات وخال
من ، في إطار هذا المنهج استخدام أسلوب المقارنة المنهجیةتم حیث ، )3(في االتجاه اإلیجابي"

فـــي  تظهـــر والنســـب المئویـــة للتكـــرارات التـــي ، مقارنـــة نتـــائج الدراســـة المســـحیة التحلیلیـــة خـــالل
 حیــث مــنو ، مــن حیــث المضــمون، الدراســة عینــةالمواقــع  بــین وحــدات وفئــات التحلیــل المختلفــة

 .م2012على غزة عام  العدوان أحداث تقدیم في توظفها التي األطر

    الدراسة: داةأ
تحلیــل المضـــمون هــو "أســلوب للبحـــث و ، مارة تحلیــل المضــموناعتمــدت الدراســة علــى اســـت

- العلمي یسعى إلى وصف المحتوى الظاهري والمضمون الصـریح للمـادة اإلعالمیـة المـراد تحلیلهـا

                                                 
، (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزیع، 1،  طأساسیات البحوث اإلعالمیة واالجتماعیةمحمد منیر حجاب،  -1

  .80)، ص2003
 .147)، ص2006، (القاهرة: عالم الكتب، 2، طبحوث اإلعالمسمیر حسین،  -2
  .160ص ،نفسه المرجع السابق -3
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، تلبیة لالحتیاجات البحثیة المصـاغة فـي تسـاؤالت البحـث أو فروضـه -ن حیث الشكل والمضمونم
  .)1("الباحث طبقًا للتصنیفات الموضوعیة التي یحددها

، عینـة الدراسـة اإللكترونیـةمواقـع الالتـي نشـرت فـي  المواد الخبریـة افةتحلیل كوقام الباحث ب
م. وقـدر 2012وذلك بهدف الكشف عن األطر المستخدمة في التغطیة الصحفیة للعدوان على غزة 

طــر الخبریــة واالخــتالف لأل لتوافـقرصــد أوجــه اكـذلك و ، اهتمـام كــل موقــع منهـا فــي متابعــة األحــداث
  المستخدمة.

  على فئات التحلیل اآلتیة:استمارة تحلیل المضمون التي صممها الباحث احتوت قد و 

    :فئات تحلیل المضمونأوًال: 
، وهي "مجموعة من التصنیفات أو الفصائل یعدها الباحث طبقـًا لنوعیـة المضـمون ومحتـواه

ه بــــأعلى نســــبة ممكنــــة مــــن لكــــي یســــتخدمها فـــي وصــــف هــــذا المضــــمون وتصـــنیف، وهـــدف التحلیــــل
  .)2(وبما یتیح إمكانیة التحلیل واستخراج النتائج بأسلوب سهل ومیسور، الموضوعیة والشمول

 إلى: تحلیل المضمون في هذه الدراسة فئاتقسمت وقد  
بالكشــف عــن الشــخص أو المجموعــة أو الفئــة الخاصــة "هــي و : خبریــةفئــة مصــدر المعلومــة ال  - 1

ومصـــدر الخبـــر الصـــحفي هـــو "األداة التـــي تحصـــل مـــن خاللهـــا  ،)3(الجهـــة مصـــدر المعلومـــة"
 .)4(الصحیفة على الخبر الصحفي"

یقصد بها المصادر التي اعتمدت علیها المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة فـي وفي هذه الدراسة 
  وقسمت إلى:، م2012حداث العدوان على غزة عام تغطیتها أل

لمؤسســة اإلعالمیــة بصــفة عامــة حــارج المدینــة التــي وهــو منــدوب الجریــة أو ا المراســل:: 1-1
أو تعمل فیها المؤسسة اإلعالمیة بصرف النظر عمـا إذا كانـت ، تصدر فیها الصحیفة

  .)5(أو في دولة أخرى، هذه المدینة داخل نفس الدولة

بــار والصــور والموضــوعات الصــحفیة مــن جمــع األختمؤسســات " وهــي وكــاالت األنبــاء:: 1-2
مـــن أهـــم مصـــادر  وهـــي، النشـــر األخـــرىبهـــا مؤسســـات لتـــزود ، لعـــالممختلـــف منـــاطق ا

واسـعة السـتقبال أخبارهـا هـي التـي تملـك إمكانیـة فطبقا لتعریف الیونسـكو و ، المعلومات
                                                 

 .233، صمرجع سابقسمیر حسین،  -1
  . 265ص  ،مرجع سابقسمیر حسین،  -2
 . 267، ص نفسه المرجع السابق -3
 . 209)، ص 1984، (القاهرة: عالم الكتب، 2، طفن الخبر الصحفيفاروق ابو زید،  -4
 . 98)، ص1988، (جدة: دار الشروق 2، طالخبر الصحفي وضوابطه اإلسالمیةكرم شلبي،  -5
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كمـا ، تستخدم شبكة من المراسلین لجمع األخبار من عدد كبیر مـن دول العـالمونقلها و 
ي لتحریــــــر هــــــذه المــــــواد یســــــتســــــتخدم عــــــددا كبیــــــرا مــــــن المحــــــررین فــــــي مركزهــــــا الرئ

وكـــاالت األنبـــاء حســـب جنســـیة الدولـــة التـــي قســـمت وفـــي هـــذه الدراســـة   .)1(اإلخباریـــة"
  :على النحو اآلتي، تتبعها

  وكاالت األنباء الفلسطینیة.: 1-2-1   

  وكاالت األنباء اإلسرائیلیة.: 1-2-2   

  االت األنباء العربیة واإلسالمیة.وك: 1-2-3   

  األنباء الدولیة.وكاالت : 1-2-4   
هي "جمیع المؤسسات الحكومیة واألهلیة التي تنشر الثقافة وسائل اإلعالم األخرى: : 3- 1

، الصحافة، للجماهیر وتعنى بالنواحي التربویة كهدف لتكییف الفرد مع الجماعة مثل
ویقصد بها في هذه الدراسة الصحف والمجالت  ، )2(ودور السینما"، التلفزیون، اإلذاعة

  :وقد قسمت إلى، والقنوات التلفزیونیة واإلذاعیة، مواقع الصحفیة اإللكترونیةوال

  وسائل اإلعالم الفلسطینیة.: 1- 1-3

  وسائل اإلعالم اإلسرائیلیة.: 2- 1-3

  : وسائل اإلعالم العربیة واإلسالمیة.3- 1-3

  : وسائل اإلعالم الدولیة.4- 1-2
  تقت المعلومات من اكثر من مصدر.وهي المواد الخبریة التي اس: أكثر من مصدر: 4- 1

ر فیها إلى أي مصدر للمعلومات وهي المواد الخبریة التي لم یش: بدون مصدر: 5- 1
 فیها.المتضمنة 

"وتســـتخدم للتفرقـــة بـــین ، ویقصـــد بهـــا القالـــب الفنـــي للمـــادة الخبریـــة فئـــة شـــكل المـــادة الخبریـــة: - 2
 .)3(میة في الوسائل المختلفة"األشكال أو األنماط المختلفة التي تتخذها المادة اإلعال

  :فئة شكل المادة الخبریة إلى تنقسمفي هذه الدراسة و 

                                                 
، الرابط:  مادة منشورة على  منتدیات جامعة تبسة للعلوم اإلنسانیةوكاالت األنباء، -1

http://thevest2010.montadalhilal.com/t5-topic م. 18/6/2014، تاریخ دخول الموقع  
   .المرجع السابق نفسه -2
  . 268، ص مرجع سابقسمیر حسین،  -3
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أو فكرة صحیحة ، أو واقعة، ثةهو "تقریر یضفي دقة وموضوعیة على حاد الخبر:  :1- 2
وهي تثیر اهتماماتهم بقدر ما تساهم في تنمیة ، مصالح أكبر عدد من القراءتمس 

  .)1(المجتمع وترقیته"

، االلكترونیة مواقع الصحف على بثها یتم التي "هي األخباراإللكترونیة:  راألخبا
 شأن وتزود شأنها، مستمرة تحدیث عملیة إلى المواقع غالبیة في األخبار هذه وتخضع

 باألحداث المشابهة ربطها إلى باإلضافة والخلفیات بالصور والتلفزیونیة الصحفیة األخبار

  .)2(والمعلومات البیانات وقاعد

ویقدم مجموعة من المعارف ، : "هو فن یقع ما بین الخبر والتحقیق الصحفيالتقریر :2-2
والمعلومات حول الوقائع في سیرها وحركتها الدینامیكیة وال یستوعب الجوانب الجوهریة 
أو الرئیسة في الحدث فحسب بل یمكنه استیعاب وصف الزمان والمكان واألشخاص 

  .)3("ثوالظروف التي ترتبط بالحد
هو الفن الذي یقدم في شـكل موضـوعي ومتـوازن مجموعـة " التقریر الصحفي االلكتروني:

من الوقائع والمعلومات واآلراء حول حدث أو قضیة أو شخصیة من الشخصیات أو أكثر 
ویســمح لمحــرره بالوصــف أو التفســیر أو التعلیــق والــربط ، مــن عنصــر مــن هــذه العناصــر

ویكون عادة مصحوبًا بالصور الموضوعیة أو الشخصیة أو  ،بین األحداث وردود األفعال
  .)4(الرسومات البیانیة التوضیحیة أو المشاهد الحیة

العناصر التي استخدمت ، سةادر في هذه الویقصد بها   :للمادة الخبریة ناصر اإلبرازفئة ع - 3
والتي ، ةر المنشو  والرسوم المصاحبة للمادة الخبریةوهي تشمل كافة الصور ، خبرإبراز ال في

وهي "تزید من تدعیم قیمة المضمون نظرًا لما تضیفه على ، المضمون الخبريتسهم في إبراز 
وهو ما یشیر إلى زیادة ، والمصداقیة، المادة موضع التحلیل من زیادة اإلیضاح والتأكید

فضًال عما تعكسه الصورة أو الرسم من معان وأفكار تضاف ، االهتمام بالمادة موضع التحلیل

                                                 
  .56، ص سابق مرجعفاروق أبوزید،  فن الخبر الصحفي،  -1
، (العین :دار 1، طالخبر الصحفي -التحریر الصحفي في عصر المعلوماتالرحمن،  عبد سناء نصر، حسني -2

  .30)، ص 2003الكتاب الجامعي، 
 .135)، ص 1990، (القاهرة: عالم الكتب، 4فارق أبو زید، فن الكتابة الصحفیة، ط  -3
م.)، 2010، (جدة: خوارزم العلمیة، 1، طها على شبكة االنترنتالصحافة االلكترونیة وبنیتبسنت العقباوي،  -4

 .137ص 



 

32 
 

 ةـــالمـقـــدم

، وفي هذه الدراسة تنقسم عناصر إبراز المادة الخبریة )1(إلى القیمة الموضوعیة للمضمون"
 إلى:

  : صور ظلیة (شخصیة ، خبریة، موضوعیة).1- 3

  : رسوم (شخصیة، توضیحیة).2- 3

  : جرافیك. 3- 3

حیث ترصد الدراسة وجود أو عدم وجود عناصر اإلبراز تلك ضمن كل مادة خبریة، باإلضافة 
 تلك العناصر ضمن كل مادة خبریة.لكمیة 

ویقصد بها العناصر التي استخدمت في تدعیم الخبر مثل  : فئة عناصر تدعیم المادة الخبریة - 4
 مزیدالمادة الخبریة  منحوالتي تسهم ، والروابط المرفقة مع الخبر المنشور، المتعددة الوسائط

عات أو معلومات إضافیة موضو  ربطها بمواد خبریة سابقة أو الحقة أوتو ، من الدعم والقوة
 ، وفي هذه الدراسة تنقسم فئات تدعیم المادة الخبریة إلى:ذات عالقة

  : الوسائط المتعددة: وتشمل ملفات الفیدیو وملفات الصوت المصاحبة للمواد الخبریة.1- 4

 : الروابط واإلحاالت: وهي الروابط واالحاالت التي تنقلنا لمواد إعالمیة أخرى ذات صلة2- 4
  بالمادة الخبریة المصاحبة لها.

 وترصد هذه الدراسة وجود أو عدم وجود تلك الروابط ضمن كل مادة من المواد الخبریة.

  من األطر: اآلتیةوهي األنواع   فئات تحلیل األطر الخبریة:ثانیًا: 
، وتبعاتـه، م2012: التـي تتمثـل فـي القضـایا واألحـداث الیومیـة للعـدوان علـى غـزة أطر الصراع - 1

 ومن هذه األطر:، التي تناولتها المواقع اإللكترونیة محل الدراسة في التغطیة
إطار االعتداءات اإلسرائیلیة وتداعیاتها: وهـي تشـمل العملیـات العدوانیـة التـي تقـوم بهـا  :1-1

وما ینجم عنها من شهداء وجرحى ودمار ، (إسرائیل) من اغتیاالت وقتل وجرح وتدمیر
  ن.وأضرار لدى الفلسطینیی

إطــار التهدیــدات اإلســرائیلیة: وهــي التهدیــدات التــي تصــدر عــن القــادة السیاســیین وهــي : 1-2
  مثل: (تصعید العدوان واالجتیاح البري وزیادة عملیات القصف والقتل).، اإلسرائیلیین

إطــار عملیــات المقاومــة الفلســطینیة وتــداعیاتها: وهــي العملیــات التــي تقــوم بهــا المقاومــة  :1-3
یخ علــى المســتوطنات یة للــرد علــى العــدوان ومواجهتــه مثــل: (إطــالق الصــوار الفلســطین
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وقصـف الطـائرات ، وقصف وقنص جنـود االحـتالل علـى حـدود قطـاع غـزة، اإلسرائیلیة
  وما ینجم عنها من قتل وٕاصابة ودمار وأضرار لدى اإلسرائیلیین.، المعتدیة)

ات التـــي یطلقهـــا القـــادة السیاســـیون إطــار تهدیـــدات المقاومـــة الفلســـطینیة:  وهـــي التهدیـــد :1-4
وكـــذلك ، مثـــل: زیـــادة أعـــداد تلـــك الصـــواریخ، والمیـــدانیون الفلســـطینیون ضـــد (إســـرائیل)

وخطـف الجنـود واالسـتمرار فـي الهجـوم ، توسیع المدى الجغرافي المستهدف بالصـواریخ
  والمقاومة.

م بهـــا عـــدد مـــن أطـــار دعـــوات التهدئـــة: وهـــي الـــدعوات والمطالبـــات والجهـــود التـــي یقـــو  :1-5
الشخصـــیات العالمیـــة وقـــادة الـــدول والحكومـــات بهـــدف الوصـــول إلعـــالن هدنـــة تنهـــي 

  العدوان.
: وهـــي تشـــمل االهتمــام بالحاجـــات اإلنســـانیة والضـــرورات الالزمـــة أطـــر االهتمامـــات اإلنســـانیة - 2

هذا  وقسم، وتوفیر الغذاء والعالج ومد ید المساعدة، ألجل حمایة المدنیین وممتلكاتهم وأعمالهم
 اإلطار لفئتین هما:

االهتمامــــات اإلنســــانیة الفلســــطینیة: وهــــي الــــدعوات والنــــداءات الصــــادرة مــــن الجهــــات  :2-1
المحلیــــة أو الدولیــــة ألجــــل حمایــــة المــــواطنین الفلســــطینیین وممتلكــــاتهم جــــراء العــــدوان 

  وكذلك الحاجات الطبیة وضرورة رفع المعاناة والعدوان عنهم.، والحصار
ات االنســانیة االســرائیلیة: وهــي الــدعوات التــي تــدعو لعــدم تعــریض (المــدنیین االهتمامــ: 2-2

اإلســــرائیلیین) لخطــــر القتــــل أو اإلصــــابة جــــراء عملیــــات المقاومــــة وســــقوط الصــــواریخ 
  الفلسطینیة على المستوطنات اإلسرائیلیة.

، لصـراع: وهي تشمل تحمیل مسؤولیة العدوان وتداعیاته المختلفة ألحد طرفي اأطر المسؤولیة - 3
 كاآلتي:

، (إســرائیل) هــي المســؤولة: وهــي التعلیقــات والتصــریحات الصــادرة مــن الجهــات المختلفــة: 3-1
  التي تحمل (إسرائیل) مسؤولیة أحداث العدوان وتداعیاتها.

المقاومــة الفلســطینیة هــي المســؤولة: وهــي التعلیقــات والتصــریحات الصــادرة مــن الجهــات  :3-2
 اومة الفلسطینیة) مسؤولیة أحداث العدوان وتداعیاتها.التي تحمل (المق، المختلفة

التـي تصـدر عـن الـدول ، وهـي ردود األفعـال المختلفـة علـى العـدوان وتبعاتـهأطر ردود األفعال:  - 4
 وهي كاآلتي:، والشخصیات والجماعات سواء كان بالقول أو الفعل
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انطلقــــت تندیــــدًا مظــــاهرات وٕادانــــات ضــــد العــــدوان اإلســــرائیلي: وهــــي المظــــاهرات التــــي : 4-1
، والمطالبــة بوقــف العــدوان، وتأییــد المقاومــة الفلســطینیة، بالعــدوان اإلســرائیلي علــى غــزة

  وكذلك المواقف والتصریحات التي تدین العدوان.، واالنتقام من االحتالل

مظاهرات وٕادانات ضد المقاومة الفلسطینیة: وهي المظاهرات واالحتجاجات التي قـام بهـا  4-2
بتصعید العدوان ، ون أو من یدعمهم للتندید بالمقاومة الفلسطینیة وتأیید العدواناإلسرائیلی

  ة والقضاء على المقاومون.واجتیاح غز 
اجتماعــــــات واتصــــــاالت محلیــــــة ودولیــــــة حــــــول العــــــدوان والتهدئــــــة: وهــــــي االتصــــــاالت : 4-3

لمنظمــات واالجتماعــات والزیــارات التــي یجریهــا القــادة والمســؤولون المحلیــون والــدولیون وا
  اإلقلیمیة والدولیة بهدف تدارس العدوان وتبعاته وامكانیة وقفه.

زیــــارات تضــــامن مــــع الشــــعب الفلســــطیني: وهــــي الزیــــارات التضــــامنیة التــــي قامــــت بهــــا : 4-4
والتـي صـاحب ، شخصیات ووفود رسمیة وطبیة وشعبیة عربیة وٕاسالمیة ودولیة إلى غزة

  أثناء وبعد العدوان.بعض منها جلب معونات طبیة وغذائیة قبل و 
وهـــي المواقـــف والتصـــریحات التـــي صـــدرت عـــن شخصـــیات ومنظمـــات ترحیـــب بالهدنـــة : 4-5

  .هدنةمحلیة دولیة رحبت بتوقیع اتفاق ال
التي تتمثـل فـي دعـوات تأییـد العـدوان أو تبریـره أو معارضـة   :أطر اتجاهات التأیید والمعارضة - 5

من مــع الشــعب الفلســطیني ودعــوات التهدئــة وكــذلك المواقــف األخــرى كحمــالت التضــا، العــدوان
 وقسمت هذه األطر إلى الفئات اآلتیة:، وغیرها

تأیید وتبریر العدوان: وهي التصریحات والمواقف اإلسرائیلیة أو األجنبیة التي وردت فـي : 5-1
  المواد الخبریة عینة الدراسة التي تؤید العدوان وتوجد المبررات واألعذار له.

دوان: وهــي التصــریحات والمواقــف الفلســطینیة والعربیــة واإلســالمیة والدولیــة معارضــة العــ: 5-2
  التي تعارض العدوان اإلسرائیلي.

وهي المواقـف والتصـریحات واألخبـار العامـة حـول العـدوان والتـي ال بدون موقف محدد: : 5-3
بــل تنقــل الوقــائع أو تتحــدث عنهــا ، تحمــل فــي طیاتهــا أیــة مؤشــرات أو اتجاهــات محــددة

  شكل مجرد.ب

 آلیات توظیف األطر: وهي االستراتیجیات التي ركزت علیها التغطیـة الخبریـة ألحـداث العـدوان - 6
، وتداعیاتــه مــن حیــث اتجاهــات المــواد الخبریــة مــن خــالل نقلهــا لوجهــة نظــر محــددة أو عامــة

 وقسمت هذه األطر إلى ما یأتي:
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حـداث والوقـائع بشـكل عـام دون نقل وقائع عامة: وهي المضامین الخبریة التـي نقلـت األ: 6-1
  التركیز على وجهة نظر محددة.

النظر الفلسطینیة: وهي المواد الخبریة التي نقلت األحداث والوقائع من وجهة  نقل وجهة: 6-2
  النظر الفلسطینیة فقط.

نقل وجهة النظر اإلسرائیلیة: وهي المواد الخبریة التي نقلت األحداث والوقائع من وجهة : 6-3
  اإلسرائیلیة فقط. النظر

نقـــل وجهتـــي النظـــر الفلســـطینیة واإلســـرائیلیة: وهـــي المـــواد الخبریـــة التـــي نقـــل األحـــداث : 6-4
  والوقائع من وجهتي النظر الفلسطینیة واإلسرائیلیة بشكل متناسب.

وهــي األطــر التــي ركــزت علیهــا التغطیــة اإلخباریــة لألفكــار المتعلقــة باألســباب أطــر األســباب:   - 7
وقســمت هــذه األطــر إلــى الفئتــین ، عــدوان وتداعیاتــه ومــا ســبقه أو تبعــه مــن أحــداثالتــي أدت لل

 اآلتیتین:
التـــي نقلتهـــا المواقـــع عینـــة الدراســـة ضـــمن  العـــدواناألســـباب الفلســـطینیة: وهـــي أســـباب : 7-1

أو شخصـیات أخـرى تتبنـى وجهـة النظـر  موادها الخبریة نقًال عن شخصیات فلسـطینیة
  سباب:ومن هذه األ، الفلسطینیة

  .االغتیال اإلسرائیلي للشهید الجعبري وخرق الهدنة :7-1-1

  .االنتخابات واألزمات الداخلیة اإلسرائیلیة :7-1-2

  .تخریب الجهود الفلسطینیة لطرح عضویة الدولة أمام األمم المتحدة :7-3-3

  .النزعة العدوانیة اإلسرائیلیة وضرورة مقاومتها :7-1-4

  .ائیلي في إشعال حرب على إیرانتعویض الفشل اإلسر : 7-1-5

  .اختبار الدور المصري :7-1-6

واختبـــار ســـالح المقاومـــة اهتـــزت ســـعي (إســـرائیل) لتـــرمیم قـــوة الـــردع التـــي  :7-1-7
  .الفلسطینیة

  .االحتاللالصمت الدولي المستمر عن عربدة : 7-1-8
قلتهــا المواقــع عینــة تــي نلا، وهــي أســباب انــدالع األزمــة واســتمرارهااألســباب اإلســرائیلیة: : 7-2

ضمن موادها الخبریة نقًال عن شخصیات إسرائیلیة أو شخصیات أخـرى تتبنـى الدراسة 
  مثل:، وجهة النظر اإلسرائیلیة
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  .عملیات المقاومة الفلسطینیة وٕاطالق الصواریخ: 7-2-1

  .الدفاع اإلسرائیلي عن النفس واستعادة الهدوء: 7-2-2

  .الفلسطینیةائل حماس والفص(إرهاب) مكافحة  :7-3-3
ــول - 8 : وهــي الحلــول المقترحــة التــي قــدمت حســب وجهــة نظــر األطــراف المختلفــة لحــل أطــر الحل

 وقسمت هذه األطر إلى فئتین كاآلتي:، األزمة
لـــول الفلســـطینیة: وهـــي الحلـــول المقترحـــة إلنهـــاء األزمـــة التـــي قـــدمتها المواقـــع عینـــة الح :8-1

یات فلسطینیة أو شخصیات أخرى تتبنى الدراسة ضمن موادها الخبریة نقًال عن شخص
  مثل:، وجهة النظر الفلسطینیة

  .وقف العدوان اإلسرائیلي واالغتیاالت: 8-1-1

  .رفع الحصار اإلسرائیلي عن غزة :8-1-2

  .االحتالل وتفعیل المقاومةمعاقبة  :8-1-3

  .حل القضیة الفلسطینیة: 8-1-4

  .الفلسطینیةتحقیق المصالحة  :8-1-5
وهـــي الحلـــول المقترحـــة إلنهـــاء األزمـــة التـــي قـــدمتها المواقـــع عینـــة اإلســـرائیلیة:  الحلـــول: 8-2

الدراسة ضمن موادها الخبریة نقًال عن شخصیات إسرائیلیة أو شخصیات أخـرى تتبنـى 
  :مثل، وجهة النظر اإلسرائیلیة

  .وٕاطالق الصواریخوقف عملیات المقاومة : 8-2-1

  .ةغز منع تهریب األسلحة إلى قطاع : 8-2-2

  .زیادة قوة الردع اإلسرائیلیة :8-2-3

  .اجتیاح غزة والقضاء على المقاومة: 8-2-4

  .األمدتوقیع هدنة طویلة  :8-2-5
ومـا تحقـق لكـل طـرف مـن ، وهي النتائج التي حدثت بعـد انتهـاء أحـداث العـدوان  أطر النتائج: - 9

قسـمت هـذه األطـر إلـى و ، التي وردت ضمن المواد الخبریة في المواقع عینـة الدراسـة، األطراف
 فئتین:
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، النتائج الفلسـطینیة: وهـي النتـائج التـي تحققـت للفلسـطینیین بعـد انتهـاء أحـداث العـدوان :9-1
  مثل:، التي وردت ضمن المواد الخبریة في المواقع عینة الدراسة

  .واالحتفاالت بالنصر، انتصار المقاومة الفلسطینیة: 9-1-1

  .اءات لتخفیف الحصار اإلسرائیليتوقف العدوان وتنفیذ إجر : 9-1-2

  .تزاید دعوات ولقاءات المصالحة الفلسطینیة :9-1-3

  .لغزةواستمرار الزیارات الدولیة ، النجاح الدولي لفلسطین واالعتراف بدولتهم :9-1-4

، النتـائج اإلســرائیلیة: وهـي النتــائج التــي تحققـت لإلســرائیلیین بعــد انتهـاء أحــداث العــدوان :9-2
  مثل:، ضمن المواد الخبریة في المواقع عینة الدراسة التي وردت

  .توقف عملیات المقاومة واطالق الصواریخ الفلسطینیة: 9-2-1

  .وعود وقرارات أمریكیة بزیادة تسلیح إسرائیل : 9-2-2

استخدام العدوان في الدعایة االنتخابیة وسط انتقادات داخلیة ألداء الحكومة : 9-2-3
  ان وفي اتفاق التهدئة).اإلسرائیلیة في العدو 

للعــدوان علــى حــداث المختلفــة األالشخصــیات الفاعلــة فــي  وهــي أطــر الشخصــیات المحوریــة: -10
مــن  .الدراســة عینــةتناولتهــا التغطیـة الخبریــة فــي المواقــع اإللكترونیـة  م؛ التــي2012غـزة عــام 

ب جنسـیة فئات حسـوقد قسمت هذه األطر إلى ، خالل نشر مواقفها أو تصریحاتها أو أفعالها
وقد تم تقسـیم ، (فلسطینیة / إسرائیلیة / مصریة / عربیة وٕاسالمیة / دولیة) إلى: كل شخصیة

 كل منها إلى فئتین فرعیتین على النحو اآلتي:
والمســؤولین ، وتشــمل الشخصــیات الحكومیــة المدنیــة والعســكریة :: الشخصــیات الرســمیة10-1

  السیاسیة الفاعلة.والبرلمانیین والشخصیات ، الرسمیین والناطقین

غیــــــر الرســــــمیة: وتشــــــمل الصــــــحفیین والكتــــــاب والمحللــــــین والمفكــــــرین الشخصــــــیات  :10-2
  والشخصیات الطبیة والمجتمعیة وشهود العیان.

إال أنـــــه یضـــــاف إلیـــــه فـــــي فئـــــة ، وینطبـــــق هـــــذا التصـــــنیف علـــــى كافـــــة فئـــــات الشخصـــــیات
، منظمـات إقلیمیـة كالجامعـة العربیـة(الشخصیات العربیة واإلسالمیة الرسمیة): الشخصیات التابعـة ل

  أو مجلس التعاون الخلیجي.، أو منظمة التعاون اإلسالمي
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كما یضاف إلى هذا التصنیف فـي فئـة (الشخصـیات الدولیـة الرسـمیة): الشخصـیات التابعـة 
ومؤسســـات حقـــوق اإلنســـان ، لمنظمـــات ومؤسســـات دولیـــة مثـــل األمـــم المتحـــدة ومنظماتهـــا المختلفـــة

  .الدولیةوالطبیة ؤسسات الصحفیة والم، الدولیة

  

   مجتمع الدراسة وعینتها:
   مجتمع الدراسة:أوًال: 

وهي مواقع ، یتمثل مجتمع الدراسة في مواقع الفضائیات األجنبیة اإللكترونیة باللغة العربیة
  (SKYNEWSو، )RTلفضائیات موجه للجمهور العربي منها على سبیل المثال: (روسیا الیوم 

، و(الحرة) األمریكیة، األلمانیة) DW هفولی هو(دوتشی، BBC-arabic) (، )24رنسا(وف، عربیة)
باستثناء القنوات التابعة لدول ، وغیرها، )CCTVو(القناة الصینیة: العربیة، األمریكیة) CNNو(

  إسالمیة مثل إیران أو تركیا أو غیرها.
  عینة الدراسة: ثانیًا: 

 :عینة مواقع الفضائیات  - أ

ج الدراسة االستكشافیة التي أجراها الباحث على عینة موسعة من مواقع من خالل نتائ
 اقع التي ذكرت ضمن مجتمع الدراسةشملت المو ، الفضائیات األجنبیة اإللكترونیة باللغة العربیة

دراسة على صحفیة للعینة الاللباحث ا اختار، بهدف تحدید عینة مثالیة إلجراء هذه الدراسة
  كاآلتي: مرحلتین

تم خاللها استبعاد بعض المواقع التي قل فیها حجم التغطیة الخبریة وهي موقع  :حلة األولىالمر 
CNN ،هفولی هوموقع قناة (دوتشی، الذي تعذر رصده DW( الذي سجل، باللغة العربیة 
خاصة ، م2012على غزة عام  المتعلقة بالعدوان توفر المواد الخبریةتكرارات في الأقل 
"وهي قناة ، تلفزیون األلماني بقناته العربیة التي تحمل نفس االسمالموقع یتبع لل وأن

للمعلومات باألساس ال تركز على األخبار وال تقوم بتغطیات إخباریة لمواضیع شرق 
، )1(أوسطیة حساسة ولیس لدیها مراسلین منتشرین في منطقة الشرق األوسط بشكل فعال"

                                                 
، مداخلة بندوة : "الفضائیات DW هفولی هناصر الشروف رئیس قسم التوزیع والتعاون الدولي بمؤسسة دوتشی -1

متها قناة روسیا الیوم على هامش معرض اإلعالم األجنبیة باللغة   العربیة.. بین التعریف بالذات والتأثیر"، أقا
منشورة على ثالثة أجزاء (فیدیو) على موقع روسیا ، م2010دیسمبر14في دبي،  بتاریخ:  2010والتسویق 

، تاریخ دخول http://arabic.rt.com/prg/telecast/60122، الجزء األول،  رابط أجزاء الندوة:  الیوم
  م.14/5/2013الموقع: 

http://arabic.rt.com/prg/telecast/60122
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) تتبع سیاسة هفولی یهازي فان قناة (دوتشني والحكم النكما أنه "بحكم التاریخ األلما
متحفظة في التعامل مع قضایا الشرق األوسط وخصوصًا في قضیة الصراع العربي 

  .)1(كما أن هناك محرمات ال تم التعامل بشأنها"، اإلسرائیلي
ذات  وهي، لفضائیة تحمل نفس االسم التابع سكاي نیوز عربیةاستبعاد موقع  متكما            

وبین مؤسسة سكاي ، ة واستثمار مشتركین بین شركة أبوظبي لالستثمار اإلعالميملكی
ونصفها اآلخر بریطاني ال یقع ، وبالتالي فإن القناة نصفها عربي الجنسیة، البریطانیة

 . )2(تحت تصرف الدولة

هو  ،B.B.Cوجد الباحث أن موقع ، الختیار العینة من بین أربعة مواقع متبقیة :نیةالمرحلة الثا
فهو ، الوحید من بین تلك المواقع اإللكترونیة األربعة الذي ال یعرف نفسه كموقع حكومي

تعرف نفسها بأنها و  التي تعتبر نفسها هیئة (غیر حكومیة)هیئة اإلذاعة البریطانیة یتبع 
 الضخم تمویلها إن بل، البریطانیة الحكومة من دعم أيمستقلة ال تتلق  إعالمیة مؤسسة"

 كلعن  تجبیها الدولة التي الضرائب خالل من البریطاني المواطن من مباشر بشكل یأتي
 المادیة وهذه االستقاللیة، المختلفة بفروعها سي بي البي لتمویل بریطانیا في تلفاز جهاز
 الضرائب دافع منها یریده ما وفق اإلعالمیة السیاسة تناول حریة لها تتیح التامة

  .)3(ولیس الدولة، البریطاني

في المواقع اإللكترونیة للفضائیات ، الدراسةهذه عینة الباحث على كل ما سبق فقد حدد  وبناءً     
التي تعرف نفسها بأنها قنوات حكومیة أو مدعومة بشكل مباشر وأساسي األجنبیة باللغة العربیة 

باحث باستبعاد وهنا قام ال، لجهات حكومیة في الدولة المالكة تتبع إداریاً  وأ، من حكومات بلدانها
  .بالعربي) (B.B.Cموقع قناة 

ووفقًا لذلك اختار الباحث عینة تتكون من ثالثة مواقع الكترونیة لفضائیات أجنبیة باللغة 
وموقع قناة ، وموقع قناة الحرة األمریكیة، RT(موقع قناة روسیا الیوم هي: و ، (حكومیة) العربیة

France24 تشرف علیها حكومات الدول التي تبث منها حیث إنها جمیعًا قنوات ، )الفرنسیة
وجمیعها موجهة للمنطقة العربیة لترویج فكر وخدمة أهداف سیاسیة ، بشكل علني ومباشر

 وٕاعالمیة للدولة التي تتبعها.

                                                 
  .قبسامرجع ناصر الشروف،  -1
  م.14/5/2014تاریخ دخول الموقع ، https://ar.wikipedia.org/wiki: موسوعة ویكیبیدیا، الرابط -2
  المرجع السابق نفسه. -3

https://ar.wikipedia.org/wiki
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یعرض الباحث في الفصل الثالث من هذه ، وللتعرف على هذه المواقع اإللكترونیة للفضائیات    
  ویمكن تقدیم نبذة مختصرة حولها على النحو اآلتي:، المواقعالدراسة بالتفصیل حول هذه 

یتبع قناة روسیا الیوم الروسیة التي بدأت إرسالها باللغة العربیة  :RTروسیا الیوم قناة موقع  -1
، نوفوستي) -هي هیئة إخباریة إعالمیة تابعة لمؤسسة (تي فيو   )1(، م2007مایو  4في 

تبین للباحث أن موقع روسیا الیوم ، ء الدراسة االستكشافیةومن خالل رصد ومتابعة الموقع أثنا
وبفارق واضح عن باقي ، قد حصل على أكبر تغطیة خبریة شكًال ومضمونًا للعدوان على غزة

 .)∗(اإللكترونیة في عینة هذه الدراسة المواقع
 خبارأ قناة وهي، )France 24(، یتبع القناة التي تحمل نفس االسم : 24فرنسا قناة موقع  -2

وتمولها ، البحار وراء ما دول القناة تستهدف. 2006، دیسمبر 6 یوم بثها بدأت دولیة
 ثالث عبر، باریس من القناة تبث. تقریًبا یورو ملیون 80 سنویة الحكومة الفرنسیة بمیزانیة

 بشكل فرنسیة نظر وجهة من األخبار تقدیم إلى القناة وتهدف، وٕانجلیزیة، وعربیة، فرنسیة نسخ
وتتنافس في نسختها العربیة مع الفضائیات العربیة ، األجنبیة األخرى القنوات عن ایرمغ

 .)2(األخرى
 الحكومة وتمولها، یتبع لقناة الحرة التي هي قناة أمریكیة الجنسیة والمقر :الحرةقناة موقع  -3

 .األوسط الشرق في منطقة 2004 فبرایر 14 تبث منذ. األمریكیة من أموال دافعي الضرائب
 1948 موندت سمیث قانون بسبب نفسها المتحدة الوالیات داخل في البث من ممنوعة وهي 
و(الحرة) محطة أنشأت بعد الحرب األمریكیة على كل من ، الدبلوماسیة الدعایة بث بشأن

أفغانستان والعراق بهدف تحسین صورة الوالیات المتحدة لدى الشعوب العربیة وبث الدعایة 
بالرغم من تحسن أداءها ، نها فشلت بشكل ذریع في ذلك وفق جمیع الدراساتإال أ، األمریكیة

 .)3(في الفترة األخیرة وارتفاع نسبة متابعیها

  مبررات اختیار عینة مواقع الفضائیات:

بشكل مباشر أو مدعومة ، المواقع التي تم اختیارها كعینة للدراسة هي مواقع حكومیة -1
 ا.بعهة الدولة التي تتحكوموصریح من 

                                                 
  .13/4/2013، تاریخ دخول الموقع /http://arabic.rt.com/channelموقع روسیا الیوم،  -1
وفقًا لنتائج الدراسة االستكشافیة التي قام بها الباحث فیما یتعلق بحجم التغطیة على عدد من المواقع اإللكترونیة  -∗

  للفضائیات األجنبیة باللغة العربیة. 
  https://ar.wikipedia.org/wikiموسوعة ویكیبیدیا:   -  2
  .مرجع سابقموسوعة ویكیبیدیا،  -  3

http://arabic.rt.com/channel
https://ar.wikipedia.org/wiki
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، م2012ظهر اهتمام واضح لهذه القنوات بالتغطیة الخبریة ألحداث العدوان على غزة عام  -2
 وٕان كان بشكل متفاوت بین قناة وأخرى.

وتضع آلیة ، على الموقع لمواد الخبریة وفقًا لتاریخ نشرهاأرشیفًا منظمًا لتوفر هذه المواقع   -3
متاحة أمام متعددة ًا لخیارات میسرة للبحث والوصول إلى تلك المواد بشكل منظم وفق

 .المستخدم

  :ةالزمنی عینةال  -  ب
 تركز الدراسة على تحلیل مضمون التغطیة الصحفیة للعدوان على غزة خالل فترة العدوان

ن فترة إوحیث ، وتداعیاتوما سبقها من أحداث وما تبعها من ردود أفعال ، م2012على غزة عام 
نوفمبر من العام  21 یوم نوفمبر إلى14دایة من یوم العدوان امتدت على مدار ثمانیة أیام (ب

أن  ووفق متابعته لمجریات األحداث خالل الفترة التي سبقت الحرب وجدن الباحث إف، )م2012
حیث ، مناسبة كعینة زمنیة للدراسةفترة ، م)2012دیسمبر 31إلى ، 2012نوفمبر  1: (من فترةال

  .ونتائجه وتبعاته مسبباته وتداعیاته اسةت الحدث وهي فترة كافیة لرصد ودر واكبإنها 
وهي فترة ، ها تقع قبل بدء العدوان بنحو أسبوعیننباب تحدید بدایة تلك الفترة إلى أوتعود أس    

وردود المقاومة  االعتداءات االسرائیلیة خاللهاتصاعدت و حداث في األ شهدت تصعیدًا ملحوظاً 
تهداف دوریات االحتالل على الحدود الشرقیة واس، بعدد من الهجمات الصاروخیة الفلسطینیة

صابات في لى واإلوكذلك القت، إضافة إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطینیین، للقطاع
  .صفوف الجنود االسرائیلیین في أحداث متعددة

كما شهد شهر نوفمبر تبعات ألحداث سبقته في أكتوبر مثل: (إعالن توجه رئیس الحكومة      
وقصف ، وٕاطالق صاروخ فلسطیني على طائرة إسرائیلیة، ائیلیة نحو االنتخابات المبكرةاالسر 

وزیارة أمیر دولة قطر ، اسرائیل لمصنع االسلحة في السودان بزعم أنه یمول حركة حماس بالسالح
باإلضافة إلى ، "دعم لإلرهابیة التي وصفت الدعم القطري بأنه "إلى غزة والتصریحات االسرائیل

حول موضوع التصویت  حملة التصریحات والمواقف بین الطرفین الفلسطیني واإلسرائیليد تصاع
  لصالح الدولة الفلسطینیة في األمم المتحدة.

أي بعد أكثر من خمسة أسابیع على ، م2012یة بانتهاء آخر أیام العام فیما تنتهي العینة الزمن    
خاصة مع عدم توفر كافیة من وجهة نظر الباحث وهي فترة ، انتهاء العدوان وتوقیع اتفاق الهدنة

واتفاق  العدوانوتبعات لرصد نتائج وهي أیضًا فترة كافیة ، مواد خبریة تتعلق بالعدوان بشكل أساسي
  الهدنة.
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   نوع العینة:

 لمواد الخبریةشامل لكافة اال من خالل التحلیل وذلك، اختار الباحث عینة الحصر الشامل
، م2012الدراسة المتعلقة بالعدوان االسرائیلي على غزة عام  عینةاإللكترونیة  المنشورة في المواقع

  في جمیع األیام التي شملتها الفترة الزمنیة الدراسة.

   :مادة الدراسة

وهي تتعلق بالعدوان على غزة وتشمل كافة األخبار والتقاریر الخبریة التي خضعت للدراسة 
وهي موزعة على ، لزمنیة المحددة كعینة زمنیة لهذه الدراسةخالل الفترة اوالتي نشرت ، 2012عام 

، ) مادة خبریة على موقع الحرة92(، ) مادة خبریة على موقع روسیا الیوم282(النحو اآلتي: 
) مادة خبریة خضعت 428لتشكل في مجملها (، 24موقع فرنسا  في) مادة خبریة نشرت 54و(

  للتحلیل. 

  :وحدات التحلیل والقیاس
المواد الخبریة المنشورة على المواقع عینة  مضمونوهي وحدات تحلیل   وحدات التحلیل: أوًال:

 :الدراسة

أنسب الوحدات التي تالئم طبیعة وأغراض " نهاحیث إ لوحدة الطبیعیة للمادة اإلعالمیة:ا -1
تي وهي ال، "الوحدة اإلعالمیة المتكاملة التي یقوم الباحث بتحلیلها وهي، )1(الدراسة البحثیة"

یستخدمها منتج المادة اإلعالمیة لتقدیم هذه المادة إلى جمهور القراء أو المستمعین أو 
  .)2(المشاهدین من خاللها"

وفقًا لفئات التحلیل ، عینة الدراسةأجرى الباحث عملیة تحلیل لمضمون كافة المواد الخبریة و 
  .)∗(الواردة باستمارة التحلیل التي صممها الباحث

وهي "أي فكرة تتناول قضیة الدراسة أو تتعلق بها من حیث األسباب أو النتائج  :الفكرةوحدة  -2
وهي "عبارة عن جملة أو عبارة تتضمن الفكرة التي یدور حولها موضوع ، )3(أو الكیفیة"
  .)4(التحلیل"

                                                 
، (القاهرة: دار الفكر 2، طاألسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العامعاطف العبد وزكي عزمي،  -1

  .209) ص2002العربي، 
 . 262، ص مرجع سابقسمیر حسین،  -2
 لیل مرفق كملحق بهذه الدراسة. نموذج استمارة التح  ∗
 .211، صمرجع سابقعاطف العبد وزكي عزمي،  -3
 . 260، ص مرجع سابقسمیر حسین،  -4
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: وهي حسب تعریف الباحث تتعلق بالكشف عن جنسیة ونوع الشخصیات وحدة الشخصیة -3
وهي الشخصیات الفاعلة في ، ضمن المواد الخبریة عینة الدراسةالمحوریة التي ذكرت 

 األحداث.
    القیاس:العد و ثانیًا: أسلوب 

ویمكن من خالله ، نظام التسجیل الكمي المنتظم لوحدات المحتوى وفئاته ومتغیراته"هو 
تفسیر إعادة بناء المحتوى في شكل أرقام وأعداد تساعد على الوصول إلى نتائج كمیة تسهم في ال

  .)1("وتحقیق أهداف الدراسة، واالستدالل

یظهر الفئات ، كأسلوب للعد والقیاس التكرارواستخدم الباحث في هذه الدراسة نظام 
  .والوحدات

  

  والثبات:  إجراءات الصدق
قام ، والتحقق من دقة تحلیل فئات المضمون، بهدف التأكد من صحة تصمیم استمارة التحلیل

  تیة:الباحث باإلجراءات اآل

، )2(""یقصد بصدق التحلیل صالحیة أداة القیاس لما وضعت لقیاسه": إجراءات الصدق  - أ
  ات اآلتیة:جراءوللتأكد من صدق أداة التحلیل قام الباحث باإل

تعریف فئات التحلیل الواردة و ، التحدید الدقیق لفئات التحلیل من واقع الدراسة االستكشافیة  -1
واإلجابة عن ، بشكل یحقق األهداف المرجوة من هذه الرسالةستمارة تعریفًا إجرائیًا في اال

 تساؤالتها.

تحدید أسلوب القیاس الذي تم من خالله تحویل المضمون إلى وحدات كمیة تساعد في  -2
  تحقیق أهداف الرسالة واإلجابة عن تساؤالتها.

دى للتأكد من مناسبة فئات التحلیل وم، عرض استمارات التحلیل على عدد من المحكمین -3
دید الدقیق لفئات التحلیل حتالذلك وتم بناًء على ، ولإلفادة من مالحظاتهم، شمولیتها

                                                 
 )1983ار الشروق للنشر والتوزیع، ، (جدة: د1، طتحلیل المحتوى في بحوث اإلعالممحمد عبد الحمید،  -1

 .181ص
 . 220، صمرجع سابقعزمي، عاطف العبد وزكي  -2
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بهدف ضمان صالحیتها لتحقیق أهداف ، وتعدیلها على طول فترة الدراسةوضبطها 
  .)∗(الدراسة

في دقة مقاییس التحلیل الثبات أداة للتأكد من درجة االتساق اختبار  یعد :إجراءات الثبات  -  ب
والحصول على نتائج متطابقة ، تیح قیاس ما تقیسه من ظواهر بدرجة عالیة من الدقةبما ی"

أجراها الباحث  متشابهة إذا تكرر استخدامها أكثر من مرة في جمع المعلومات سواء أو
  .)1("نفسه أو باحثون آخرون

بنفسه قام الباحث ، على قیاس ما صممت ألجلهداة األمن قدرة والتحقق وبهدف التأكد 
المواد كافة حیث جرى ترتیب ، المواد الخبریة عینة الدراسةمن  عدد محددتحلیل مضمون  بإعادة

تم اختیار عینة  ثم، زمنیًا بدءًا من األقدمإلكتروني من المواقع عینة الدراسة الخبریة على كل موقع 
واد الخبریة حیث تم اختیار المادة الخبریة األولى وترك الم، منتظمة بأسلوب األسبوع الصناعي

، ثم السادسة عشر، الحادیة عشرثم ، السادسةومن ثم اختیار المادة الخبریة ، التالیة لها خمسةال
حتى آخر مادة خبریة وجرى تطبیق هذه اآللیة ، مواد ستبمعدل مادة خبریة واحدة من كل وهكذا 
 المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة. كل موقع منعلى 

مادة خبریة موزعة على المواقع على  428یة للعینة األصلیة بلغت ن المواد الخبر وحیث إ
  النحو اآلتي:

 54=  24وموقع (فرنسا، مادة) 92وموقع (الحرة = ، مادة) 282موقع (روسیا الیوم = 
) مادة خبریة على النحو اآلتي:  موقع (روسیا 87فقد اختیرت عینة اختبار الثبات بواقع (، مادة)

مواد  11=  24وموقع (فرنسا، مواد خبریة) 19وموقع (الحرة = ، ریة) مادة خب 57الیوم = 
   .من العینة األصلیة %) تقریباً 20.3نسبة (وهي في مجملها تشكل  خبریة).

                                                 
  :ذة األفاضلتض استمارة تحلیل المضمون وتحكیمها  لدى األساتم عر   ∗

  ) أ.د. أحمد أبوالسعید: عمید كلیة اإلعالم بجامعة األقصى بغزة.1   
  .بغزة ) د. أمین وافي: رئیس قسم الصحافة بالجامعة اإلسالمیة2   
  .ةبغز  د. أیمن أبونقیرة: أستاذ مساعد في قسم الصحافة بالجامعة اإلسالمیة )3   
    .بغزة ) د. حسن أبوحشیش: أستاذ مساعد في قسم الصحافة بالجامعة اإلسالمیة4   
  . بغزة ) أ.د. حسین أبوشنب: عمید كلیة اإلعالم بجامعة فلسطین5   
  ) د. طلعت عیسى: أستاذ مساعد في قسم الصحافة بالجامعة اإلسالمیة بغزة.6   
 . 309، ص مرجع سابقسمیر حسین،  -1



 

45 
 

 ةـــالمـقـــدم

تحلیل بثم قام ، م 20/2/2014كامل العینة بتاریخ تحلیل  ى منانتهكان الباحث قد و 
من انتهاء إجراء  كثر من ثالثة أشهرأأي بعد مرور ، م 10/6/2014  تاریخبالعینة الجزئیة 

  في هیئة نسب مئویة. )1( وقد تم تطبیق معادلة (هولستي)  الدراسة التحلیلیة.

عامل الثبات حسب معادلة هولستي = ن محیث إ
  ∗عدد المتفق المواد علیها

مجموع إجمالي الترمیز في الحالتین
  

على  ینالتحلیلبین قیاس نسب توافق الت ظهر و ومن خالل مقارنة نتائج التحلیل في المرتین؛ 
  اآلتي: النحو

 موقع روسیا الیوم:  -أ 

 %.89.9مصادر المادة الخبریة = فئة نسبة التوافق في  -1

 %.98.5شكل المادة الخبریة  =  فئة نسبة التوافق في  -2

 %.95.8الصور والرسوم المصاحبة للمواد الخبریة = فئة نسبة التوافق في  -3

 %.91.2الوسائط المتعددة المصاحبة للمواد الخبریة = فئة نسبة التوافق في  -4

 %.70.1اإلحالة = روابط فئة نسبة التوافق في  -5

 %.97.2نسبة التوافق في عدد ونسب األطر الخبریة بالمواد المنشورة على المواقع =  -6

 %.92.1أطر الصراع = فئة نسبة التوافق في  -7

 %.69.6 طر االهتمامات اإلنسانیة =أفئة نسبة التوافق في  -8
 %85.6أطر المسؤولیة = فئة نسبة التوافق في  -9

 %.92.2أطر ردود األفعال = فئة نسبة التوافق في  - 10
 %.91.0أطر اتجاهات التأیید والمعارضة = فئة نسبة التوافق في  - 11
 %.92.6آلیات توظیف األطر الخبریة = فئة نسبة التوافق في  - 12
 %.86.5أطر األسباب = فئة نسبة التوافق في  - 13
 %.90.0أطر الحلول  = فئة التوافق في نسبة  - 14
 %.70.6فئة أطر النتائج = نسبة التوافق في  - 15
 %.  85.5أطر الشخصیات المحوریة = فئة نسبة التوافق في  - 16

                                                 
 .219، مرجع سابق، صتحلیل المحتوى في بحوث اإلعالمد الحمید، محمد عب -1
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  = متوسط الثبات على موقع روسیا الیوم 

 مجموع نسب الثبات في الفئات
عددها

   
    .     87.4%  

 موقع الحرة:   - ب 

 %.91.0مصادر المادة الخبریة = ئة فنسبة التوافق في  -1

 %.91.2شكل المادة الخبریة  =  فئة نسبة التوافق في  -2

 %.93.7الصور والرسوم المصاحبة للمواد الخبریة = فئة نسبة التوافق في  -3

 %.98.8الوسائط المتعددة المصاحبة للمواد الخبریة = فئة نسبة التوافق في  -4

 %.83.5روابط اإلحالة = فئة نسبة التوافق في  -5

 %.94.4نسبة التوافق في عدد ونسب األطر الخبریة بالمواد المنشورة على المواقع =  -6

 %94.6أطر الصراع =  فئة نسبة التوافق في -7

 %.92.2أطر االهتمامات اإلنسانیة = فئة نسبة التوافق في  -8

 %.82.9أطر المسؤولیة = فئة نسبة التوافق في  -9

 %.91.2=  أطر ردود األفعالفئة نسبة التوافق في  - 10

 %.82.7أطر اتجاهات التأیید والمعارضة = فئة نسبة التوافق في  - 11

 %.90.6آلیات توظیف األطر الخبریة = فئة نسبة التوافق في  - 12

 %87.4أطر األسباب = فئة نسبة التوافق في  - 13

 %.86.4أطر الحلول  = فئة نسبة التوافق في  - 14

 %.86.8أطر النتائج = فئة نسبة التوافق في  - 15

 %.86.3أطر الشخصیات المحوریة = فئة فق في نسبة التوا - 16

  =  الحرةمتوسط الثبات على موقع 

 مجموع نسب الثبات في الفئات
عددها

   
    .     89.6%  
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 :24موقع فرنسا  -ج 
 %.95.8مصادر المادة الخبریة = فئة نسبة التوافق في  -1
 %.87.0شكل المادة الخبریة  =  فئة نسبة التوافق في  -2
 %.90.3الصور والرسوم المصاحبة للمواد الخبریة = فئة ق في نسبة التواف -3
 %.93.2الوسائط المتعددة المصاحبة للمواد الخبریة = فئة نسبة التوافق في  -4
 %.93.8روابط اإلحالة = فئة نسبة التوافق في  -5
 %97.1نسبة التوافق في عدد ونسب األطر الخبریة بالمواد المنشورة على المواقع =  -6
 %95.5أطر الصراع = فئة ق في نسبة التواف -7
 %.100أطر االهتمامات اإلنسانیة =   فئة نسبة التوافق في  -8
 %.74.5أطر المسؤولیة = فئة نسبة التوافق في  -9

 %89.3أطر ردود األفعال = فئة نسبة التوافق في  - 10
 %93.9أطر اتجاهات التأیید والمعارضة = فئة نسبة التوافق في  - 11
 %.84.9وظیف األطر الخبریة = آلیات تفئة نسبة التوافق في  - 12
 %92.3أطر األسباب = فئة نسبة التوافق في  - 13
 %85.1أطر الحلول  = فئة نسبة التوافق في  - 14
 %77.9أطر النتائج = فئة نسبة التوافق في  - 15
  %92.6أطر الشخصیات المحوریة = فئة نسبة التوافق في  - 16

   = 24فرنسامتوسط الثبات على موقع 

موعمج نسب الثبات في الفئات  
عددها

   
    .     90.2%  

  %89.1    .       .    .    .    الدراسة هو:إجمالي وهذا یعني أن معامل الثبات في 
 .)1(من الثبات في الدراسات اإلعالمیة مستوى عال النسبة تشیر إلى هذوه 

                                                 
  .222، مرجع سابق، صتحلیل المحتوى في بحوث األعالممحمد عبد الحمید،  -1
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  المفاهیم األساسیة للدراسة:
ع اإللكترونیة التي أنشأتها هي المواقلغة العربیة: مواقع الفضائیات األجنبیة اإللكترونیة بال - 1

على المواقع ، ویقتصر التعریف في هذه الدراسة، الفضائیات األجنبیة الناطقة باللغة العربیة
في دول ، التي تتبع قنوات أجنبیة باللغة العربیة  تكون  حكومیة أو مدعومة من حكوماتها

 غیر عربیة وغیر إسالمیة.
هو العدوان الحربي الذي شنته إسرائیل على قطاع غزة على : 2012عام  العدوان على غزة - 2

والذي بدأ باغتیال الشهید ، م)2012نوفمبر  21إلى  14مدى ثمانیة أیام خالل الفترة (من 
 وانتهى باتفاق الهدنة برعایة مصریة شاركت فیها الوالیات المتحدة وتركیا.، أحمد الجعبري

 لقضیة خالل فترة زمنیة أكبر من ذلك.رغم أن هذه الدراسة تعالج ا
ما تقوم به وسائل اإلعالم والقائمون علیها من إعادة تنظیم المحتوى "هو : األطر الخبریة - 3

اإلخباري ووضعه في إطار اهتمامات المتلقین وٕادراكهم أو االقتناع بالمعنى أو المغزى الذي 
 .)1("تستهدفه بعد إعادة التنظیم

  صعوبات الدراسة:
 م.2012ر الباحث على أیة دراسة سابقة تناولت قضیة العدوان على غزة عام لم یعث -1

عن  ما اضطر الباحث للتعامل مع التقاریر المنشورة، الكتبو القضیة وقلة المراجع حداثة  -2
 . والدراسات السابقة التي تتناول قضایا مشابهة، العدوان

لك من سلبیات تحول دون وٕاغالق المعابر وما لذ، الحصار اإلسرائیلي على قطاع غزة -3
وتحول أیضًا دون ، السفر واالطالع على دراسات ومراجع في جامعات خارج القطاع

داخل قطاع  لكتبالدولیة لمعارض أو إقامة الاب عملیة وصول المراجع الخارجیة انسی
 .غزة

 االنقطاع المستمر في التیار الكهربائي كان له األثر الكبیر في تأخر عمل الباحث وتعطل -4
خاصة وأن الدراسة ، بل وفقدان بعض الجزئیات المنجزة في بعض األحیان، انجاز الدراسة

تقوم أساسًا على تحلیل مضمون مواد خبریة منشورة على مواقع إلكترونیة؛ األمر الذي 
توفر  وسط اضطراب في، یتطلب البحث في منشورات تلك المواقع على شبكة اإلنترنت

  . خدمة االنترنتانقطاع  الطاقة الكهربائیة

                                                 
  .107، مرجع سابق، صنظریات اإلعالم واتجاهات التأثیرمحمد عبدالحمید،  -1
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  تقسیمات الدراسة: 
، وأربعة فصول أساسیة، للدراسة الدراسة إلى مقدمة تشمل اإلجراءات المنهجیةتم تقسیم هذه      

نظریة تحلیل األطر   والذي كان بعنوان:، اإلطار النظري للدراسة حیث تناول الفصل االول
، المفهوم النظري لإلطار اإلعالميألول المبحث اتناول ، إلى مبحثین حیث تم تقسیمة اإلخباریة.

  .التأطیر اإلعالمي لألحداث والقضایاالمبحث الثاني فیما تناول 
 حیث تم تقسیمه إلى مبحثین ،م2012على غزة عام  العدوانأما الفصل الثاني فقد تناول      

التداعیات التي المبحث الثاني النتائج و فیما تناول ، المبحث األول وقائع وأحداث العدوانتناول 
    خلفها العدوان.

إلى حیث تم تقسیمه ، اإلعالم اإللكتروني ومواقع الفضائیات/ عنوان ثالثلا الفصل وحمل     
فیما تناول ، المواقع الصحفیة اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت  حیث تناول المبحث األول، مبحثین

  .ةالمواقع اإللكترونیة للقنوات الفضائیالمبحث الثاني 

تناول المبحث االول ، وذلك من خالل مبحثین، نتائج الدراسة التحلیلیة الرابعوتناول الفصل      
في المواقع ، م2012غزة عام  السمات العامة لمحتوى المواد الخبریة التي تناولت العدوان على

ة في المواد اإللكترونیة عینة الدراسة. فیما تناول المبحث الثاني السمات العامة لألطر الخبری
  م.2012الخبریة التي تناولت العدوان على غزة عام 

وذلك من خالل ثالثة ، والتوصیات، الدراسةنتائج شة مناقأما الفصل الخامس فقد تناول      
مناقشة النتائج العامة لمحتوى المواد الخبریة التي تناولت العدوان على تناول المبحث األول ، مباحث

فیما تناول المبحث الثاني النتائج العامة   . مواقع اإللكترونیة عینة الدراسةفي ال، 2012غزة عام 
في المواقع ، 2012لألطر الخبریة التي قدمت من خاللها أحداث العدوان االسرائیلي على غزة عام 

  .توصیات الدراسةوتناول المبحث الثالث ، الدراسةاإللكترونیة عینة 

  



  
  
  
  

  الفصل األول
  للدراسة اإلطار النظري
  

  ویشتمل على مبحثین:      
   

 المفهوم النظري لإلطار اإلعالمي :المبحث األول      
  التأطیر اإلعالمي لألحداث والقضایا :لمبحث الثانيا     
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 الفصل األول

  مدخل:
الجمهور بالمعلومات  تزویداألول الذي یتم من خالله المصدر  اإلعالموسائل تعد 

خاصة في ظروف الصراعات ، واألحداث التي تدور عبر العالم واألخبار عن القضایا المختلفة
حیث تزداد رغبات الجمهور في ، أو المناسبات الكبرى والحروب والنزاعات واألزمات والكوارث

األمر الذي یدفع وسائل اإلعالم إلى ، معرفة ما یجري من أفعال وتداعیات حول الحدث أو القضیة
ال ، إلى الجمهور -وبخاصة الخبریة منها -  اإلعالمیة المختلفةتكثیف نشاطها بهدف تقدیم المواد 

سیما في وقتنا الحالي الذي یتمیز بتوفر االمكانات التقنیة المتطورة لنقل األحداث مباشرة عبر 
  العالم.

الذي تقوم به وسائل اإلعالم المختلفة من خالل تغطیاتها الخبریة ومعالجاتها دور لإن ا
الحیاد ومدى ، لكل وسیلة التحریریة لسیاسةل تخضعس خاصة على أس یعتمدالصحفیة 

جندات األسیاسیة أو النظمة درجة ارتباطها باألو ، والموضوعیة في تناولها لألخبار والقضایا
هدف إعادة تشكیل ب محددةأطر تفرض علیها تقدیم األخبار وتصویر األحداث في التي خاصة ال

التأثیر في سلوك األفراد  یهدف إلىواألخبار بشكل مقصود  المعرفة واالقناع بالمعلومات واألفكار
  والجماعات. 

وتقوم وسائل اإلعالم بأدوار تهدف إلى التغییر أو التعدیل في اتجاهات المتلقین نحو 
وذلك من خالل إعادة تنظیم الرسائل والنصوص اإلعالمیة ، الوقائع واألحداث والصور والرموز

، ووضعها في سیاقات وأطر إعالمیة تؤكد معنى معینًا أو تنفیه، ثالخاصة بهذه الوقائع واألحدا
یلتقي مع الخبرات والحقائق المهیمنة للمتلقین أو الواقع المدرك لهم فیؤثر على أحكامهم نحو الوقائع 

  .)1(واألحداث وتقدیراتهم لها

اع نقاألساسي والحاسم في تحقیق هدف اإلوتظل الرسالة اإلعالمیة وخصائصها المتغیر 
اها من خالل تخطیط الرسالة وبناؤها وتنظیم محتو ، في الحصول على استجابات إیجابیة تجاهها

  .)2(السلوك والبناء المعرفي وقناع بالفكرة أو االتجاه أباختیار المداخل األساسیة لإل

  :)3(أحد االمرین اآلتیینوعند إعادة تشكیل المعرفة فإن القائم باالتصال یجد أمامه 

                                                 
  .402، ص، مرجع سابقنظریات االعالم واتجاهات التأثیرمحمد عبدالحمید،  -1
  .359المرجع السابق نفسه، ص -2
، (عمان: دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، 1، طعلم النفس اإلعالميسامي ختاتنة وأحمد أبوسعد،  -3

  .72م)، ص2010
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 الفصل األول

 وبالتالي فإن، تصالیة موضوع الرسالةبإنشاء إطار معرفي متكامل حول المواقف اال أن یقوم  - أ
على وسائل اإلعالم أن تعمل على إنشاء رموز جدیدة تعید فیها تصویر الواقع االجتماعي بما 

 یمهد لقبول األفكار الجدیدة.

قناع الجماعات إورغم الصعوبة الكامنة في ، جدیدة لرموز موجودة فعالً  أن یتم إنشاء معان  - ب
والمجتمعات التي استقرت لدیها المعاني المرتبطة بالتقالید واألعراف والعادات والقیم الراسخة 

فإن التغییر في هذه الحالة سیتطلب إعادة تشكیل اإلطار المعرفي ، بتأثر العقائد واألیدولوجیات
 قناعیة.الرسائل اإلعالمیة اإل معارضة درجةبصورة أو أخرى حسب 

المبحث األول المفهوم اإلطار اإلعالمي من خالل مبحثین یتناول ض هذا الفصل ویعر 
، یة لنظریة تحلیل األطر اإلعالمیةالمنطلقات األساسحیث یتم تناول ، النظري لإلطار اإلعالمي

رتبط بها نظریة المجاالت األساسیة التي تو ، عمل نظریة األطر اإلعالمیةوالتعرف على كیفیة 
، ف التجریبیة لدراسات نظریة األطراألهداو ، دراسة اإلطار الخبري امستویو ، ميالتأطیر اإلعال

 نماذج األطر التفسیریةوالتعرف على ، وظائف األطر اإلخباریةو ، دراسات األطر اتمیقستو 
  ، أطر األخبار وقیمهاو ، أنواع األطر اإلعالمیةو ، النماذجتلك عالقة هذه الدراسة بو ، للنظریة

خطوات حیث یتم تناول ، التأطیر اإلعالمي لألحداث والقضایاالمبحث الثاني بینما یتناول 
، العوامل المؤثرة في تحدید وتأطیر محتوى وسائل اإلعالمو ، تكوین وتحدید األطر اإلعالمیة

األیدیولوجیا السیاسیة في  أثیرت یةكیفوالتعرف على ، شروط األطرو ، خصائص اإلطار اإلعالميو 
تأثیر التأطیر في وسائل  كیف یمكن تقلیصو ، آلیات اإلطار اإلعالميو ، ةبناء األطر الخبری

توظیف نظریة األطر وكیفیة ، نظریة تحلیل اإلطار اإلعالمينقاط القوة والضعف في و ، األعالم
  .الدراسةهذه اإلخباریة في 
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 الفصل األول

  املبحث األول
 املفهوم النظري لإلطار اإلعالمي 

  
   میةاألطر اإلعالوم همفأوًال: 

یعتمد و ، تصنف نظریة التأطیر اإلعالمي في خانة نظریات االتصال ذات التأثیر المعتدل
طریقة تحلیل األـطر اإلعالمیة على فحص واستكشاف مدى ما تقوم به الوسیلة اإلعالمیة في 

ر ویعد بناء األط، ومدى تأثیرها بالتبعیة في مستویات فهم الجمهور لهذه القضیة، للمشكلةمعالجتها 
ممارسة إعالمیة أسیاسیة، فاختیار اإلطار المناسب لتقدیم القصة یعد أهم قرار یتخذه اإلعالمي. 

نى لألحداث والقضایا، وتعود هذه األهمیة إلى االعتقاد الراسخ بأن األطر هي التي تمنح المع
، )1(قياستخدام صورة مالئمة للحدث لها القدرة على لفت انتباه وجذب اهتمام المتل خصوصا عند

لألطر اإلعالمیة وفقًا وقد اجتهد العدید من الخبراء والباحثین في تحدید التعریفات المالئمة 
  وأدوارها في التأثیر واإلقناع.لوظائفها 

  مفهوم التأطیر:

، الطرق التي تؤثر على فهمها من قبل الجمهورطریقة روتینیة ومقبولة بنقل الرسائل ب"هو 
الجتماعي یضع الواقع الیومي في إطار لكي یستطیع فهم الوضع اكل إنسان ان على  هذلك بأن

وتأثیرها ، وقائع في األعالمیتطرق لكیفیة عرض ال فمصطلح (تأطیر)، ویعمل حسب ما یفهم ویرى
وقد وجد التأطیر ، التحلیل وترتیب األحداث أو المعلوماتو  ومساعدته على الفهم، الجمهور على

تي یمكن ان تكون مشكلة وعلى الجهات التي یمكن ان تكون لیساعد ویشیر الى المسببات ال
  .)2(الحل"

الباحث عددًا من التعریفات التي تقودنا إلى فهم المعنى  للتعمق في مفهوم التأطیر یعرضو 
  :وهي على النحو اآلتي، الدقیق لإلطار اإلعالمي

                                                 
1- Zillmann, Dolf (et. al.), Effects of lead framing on celective exposure to internet 

news reports, Communication Researtch, 2004, pp 58. 
  )، الرابط:  boulkaibet-ahlem: (مقال منشور على مدونة"نظریات اإلتصال"،  -2

     http://boulkaibet-ahlem.blogspot.com/2012/02/blog-post.html الموقع: ، تاریخ دخول
  .م14/10/2013

http://boulkaibet-ahlem.blogspot.com/2012/02/blog-post.html
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المتعمد :  "هو االنتقاء  R. Entman)إنتمان (روبرت اإلطار اإلعالمي كما حدده 
أو القضیة وجعلها أكثر بروزًا في النص اإلعالمي بطریقة تنظم القضیة ، لبعض أبعاد الحدث

  .)1(وتحددها وتضفي علیها قدرًا من االتساق"

استخدام اسلوب محدد في توصیف المشكلة وتحدید أسبابها وطرح حلول : "كذلك هوو 
الجمهور ألسباب قضیة أو مشكلة  حیث تشیر دراسات عدیدة إلى أن استخالص، مقترحة بشأنها

ما وسبل عالجها یرتبط إلى حد كبیر بنوع اإلطار اإلعالمي الذي یستخدمه القائم باالتصال في 
  .)2(شرح أبعاد تلك القضیة

"بناء محدد للتوقعات التي نه: ) اإلطار اإلعالمي بأE. Goffmanجوفمان (وعرف 
   .)3(جتماعیة في وقت واحد"تستخدم لتجعل الناس أكثر إدراكًا للمواقف اال

"هو تلك الفكرة المحوریة التي تنظم  :ان اإلطار اإلعالمي ) Gamsonجامسون(فیما یرى    
   .)4(حولها األحداث الخاصة بقضیة معینة

انتقاء متعمد لبعض جوانب الحدث أو بأنه: " كل من حسن مكاوي ولیلى السید یعرفهو 
واستخدام أسلوب محدد في توصیف المشكلة ، إلعالميالقضیة وجعلها أكثر بروزًا في النص ا

  .)5(وتحدید أسبابها وتقییم أبعادها وطرح حلول مقترحة بشأنها"

یعرف فهمي العدوي األطر اإلعالمیة بأنها: "كل ما یعطى للمتلقي من أخبار حول و 
حدیث ن كل ما یتلقاه الشخص هو على امع التأكید ، موضوعات معینة فتحدث التأثیر والقبول
  .)6(حقیقي ومصدر المعلومات صادق ودقیق"

ویعرض محمد عبدالحمید الفكرة العامة لتشكیل اإلطار اإلعالمي على أنها: "عملیة هادفة 
إطار تقوم بها وسائل اإلعالم والقائمون باالتصال فیها بإعادة تنظیم المحتوى اإلخباري ووضعه في 

                                                 
1  - Ropert M.Entman, Framing Towards Clarification of a Fractured Paradigm, 

Journal of Communication, Vol. 43, no. 4, 1993, p52. 
سحر الصادق، "الخطاب الصحفي لتطویر التعلیم العالي والبحث العلمي في الصحافة المصریة"، دراسة  -2

-، یولیه31، (القاهرة: جامعة القاهرة كلیة اإلعالم، العدد:لة المصریة لبحوث اإلعالمالمجتحلیلیة، 
 .269م)، ص2008سبتمبر

  .402، مرجع سابق،  صنظریات اإلعالم واتجاهات التأثیرمحمد عبدالحمید،  -3
م)، 1998نانیة، ، (القاهرة: الدار المصریة اللب2، ط االتصال ونظریاته المعاصرةحسن مكاوي ولیلى السید،  -4

 .348ص
  .348المرجع السابق نفسه، ص  -5
 . 28م)، ص2010، (عمان: دار أسامة للنشر والتوزیع، 1، طإدارة اإلعالمفهمي العدوي،  -6
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المغزى الذي یستهدفه بعد إعادة بقتناع بالمعنى أو أو اال، اكهمر دمن أطر اهتمامات المتلقین وإ 
  .)1(التنظیم"

فیما یعرفه محمد حسام الدین: "االختیار والتركیز واستخدام عناصر بعینها لبناء حجة أو 
  .)2(برهان على المشكالت ومسبباتها وتقییمها وحلولها"

فیتم أثیرها علینا، عالم وتاإلطریقة عرض الوقائع في " بأنه: التأطیروتعرف رنا طبارة 
 تعتمد على قیموجهة نظر خاصة به ویرسلها وفق التي یجلبها المحرر  المعلوماتو  ترتیب األحداث

وهي تعتمد ، لتغطیة اإلخباریةتنقل األیدیولوجیة إلى المستهلك عبر امعلومات مسبقة وخلفیه ثقافیه و 
  .)3("على طریقة تفكیر مقبولة من ناحیة الموضوعیة

جتلین (و، )1978توشمان (ة تطبیق نظریة األطر في المجال اإلعالمي إلى رجع بدایتو 
الذي حدد  الفرضیة التي  .)E. Goffman()4 1947جوفمان (حیث استعارا المفهوم من ، )1980

تنطلق منها نظریة األطر في أنها الطریقة التي تنظم وتصنف وتقدم وسائل اإلعالم األحداث من 
   .)5(وردود أفعال الجمهور علیهاتؤثر في أفكار ، خاللها

هذه الفرضیة التي وضعها جوفمان هي أساس أسهم في خلق أرضیة ویرى الباحث أن 
  وتم من خالله الوصول إلى وضع أنواع مختلفة لألطر وآللیات التأطیر.، لتطور مفهوم األطر

  :ماهیة نظریة تحلیل اإلطار اإلعالميثانیًا: 
واحدة من الروافد الحدیثة في ، "Framing Analysisالمي"تعد نظریة "تحلیل اإلطار اإلع

حیث تسمح للباحث بقیاس المحتوى الظاهر للرسائل اإلعالمیة التي تعكسها ، دراسات االتصال
كما تقدم هذه النظریة تفسیرًا منظمًا لدور وسائل اإلعالم في تشكیل األفكار ، وسائل اإلعالم

عالقة ذلك باستجابات الجمهور المعرفیة والوجدانیة لتلك و ، واالتجاهات حیال القضایا البارزة
  .)6(القضایا

                                                 
  .403، مرجع سابق،  صنظریات اإلعالم واتجاهات التأثیرمحمد عبدالحمید،  -1
رسالة دكتوراه عالم اإلسالمي خالل عقد التسعینات"، محمد حسام الدین، "التغطیة الصحفیة الغربیة لشئون ال -2

  .78)، ص 2001كلیة االعالم،  -، (القاهرة: جامعة القاهرة غیر منشورة
  ، الرابط:مقال منشور على شبكة اإلنترنترنا طبارة، "التأطیر"،  -3

 www.amalnet.k12.il/NR/rdonlyres/368D051A.../0/framing.doc  ، 
  م.18/9/2013تاریخ الدخول للموقع 

4  - Kosick, Gerald M, Problems and opportunities in Agenda setting research, Journal 
of mass communication, (vol.43 No.2, 1993), p112.  

  .  312، صقمرجع سابماهیناز محسن،  -5
  .348، ص مرجع سابقحسن مكاوي و لیلى السید،  -6

http://www.amalnet.k12.il/NR/rdonlyres/368D051A.../0/framing.doc
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تكتسب  وٕانما، وتفترض هذه النظریة أن األحداث ال تنطوي في حد ذاتها على مغزى معین
طار یحددها وینظمها ویضفي إلیها قدرًا من االتساق من خالل مغزاها من خالل وضعها في إ

ضفي علیها قدرًا من االتساق من خالل التركیز على بعض التركیز على بعض جوانب الموضوع وی
  .)1(جوانب الموضوع واغفال جوانب أخرى

وهذا یجعل ، جاهل البعض اآلخرتواألحداث وتوتركز النظریة على بعض جوانب الوقائع 
دث بالفعل في واقع األحداث والقضایا تقدم إلى الجمهور كما یراها اإلعالمیون ولیست كما تح

د اإلعالمیون إنتاجها وتقدیمها للرأي العام وفقًا للتوجه السیاسي الذي تبناه هؤالء یعحیث ی، الحیاة
فاإلطار اإلعالمي هو الفكرة المحوریة التي تنتظم حولها األحداث الخاصة بقضیة ، اإلعالمیون

  .)2(معینة

لفة تفترض النظریة أن معلومات الجمهور واتجاهاته نحو األحداث والقضایا المختكما 
وال یتوقف تأثیر ، ضوء تأثره باألطر التي تعالج من خاللها وسائل اإلعالم األحداث تتشكل في

نما یتعداها إلى التأثیر في قرا رات وإ ، تأثیر في المعارف واالتجاهاتاألطر الخبریة عند مجرد ال
  .)3(األفراد الخاصة باألحداث والقضایا المختلفة

تذهب بل  ، )4(ال تكتفي بما أتت به االجندةإال أنها ، ألجندة)نظریة التأطیر امتدادا (لتعد و 
: رأستاذ اإلعالم بجامعة المنصورة بمص یقول الدكتور محمد الحدیديحیث مق من ذلك. إلى أع

حیث تعد ، "هناك ارتباط عضوي بین نظریة تحلیل اإلطار اإلعالمي ونظریة ترتیب األولویات
فلو تخیلنا أن نظریة األطر عبارة ، من نظریة ترتیب األولویات اً نظریة تحلیل األطر اإلعالمیة جزء

ستكون دائرة أكبر  (األجندة) فإن نظریة ترتیب األولویات، تدور حول نقطة مركزیة ةعن دائرة صغیر 
فنظریة ترتیب األولویات تتحدث عن ، تحیط بدائرة نظریة األطر وتمثل القشرة الرئیسیة المحیطة بها

ثارة عبر وسائل اإلعالم بشكل سطحي دون التعمق في التفاصیل التي تهتم بها أهم القضایا الم
نظریة تحلیل األطر اإلعالمیة كالتعرض لألطراف واالشخاص المؤثرین في األحداث والقضایا التي 

                                                 
 .348ص  ،مرجع السابقحسن مكاوي و لیلى السید،  -1
نجلیزیة محمود عبد الرؤوف كامل: "الهویة الوطنیة كما یعكسها خطاب الصحافة المصریة الصادرة باللغة اإل -2

، (القاهرة، 3"، ج "اإلعالم المعاصر والهویة العربیةالمؤتمر العلمي السنوي العاشر،  دراسة تحلیلیة مقارنة"،
  1198م)، ص 2004كلیة اإلعالم،  -جامعة القاهرة

  .348، صمرجع سابقحسن مكاوي، ولیلى السید،  -3
، /http://kouisyassine.blogspot.com: مادة منشورة على شبكة اإلنترنتنظریة التأطیر اإلعالمي،  -4

  م.22/9/2013تاریخ دخول الموقع 

http://kouisyassine.blogspot.com
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وسمات القضیة وخصائصها بما تحتویه من ، وطریقة تفكیر الجمهور وتقییمهم تجاه هؤالء، تطرح
  .)1(ة أو سمات لألشخاص الفاعلین فیها"أحداث عامة وخاص

، حیث إن التفصیالت التي تتناولها عملیات تأطیر األحداث، ویؤید الباحث هذه الرؤیة
العام تقوم بترتیب ها مفهومحسب فاألجندة ، أكثر تركیزًا وعمقًا مما تطرحه نظریة األجندةتكون 

، أولویات یراها القائم باالتصالل من خالللمعلومات واألفكار حول األحداث وتقدمها للجمهور 
بینما تذهب عملیات التأطیر أبعد من ذلك من خالل ، وفق أهداف محددة وسیاسات خاصة بهو 

، تكمن في وضع المعلومات واألخبار وتقدیمها في سیاقات محددة، كثر خطورة وتركیزاً عملیات أ
دافًا قائم باالتصال وتحقق أهوتوظیفها في وجهات معینة تخدم أهداف ال، وربطها بقضایا أخرى

  .وتأثیرات خاصة لدى المتلقي

  :عالمیةلنظریة تحلیل األطر اإل التوجهات الفكریةثالثًا: 
إلى أربعة أشكال للحدس نستطیع من خاللها فهم  )Paul D,Angeloبول أنجلو (أشار 

  :)2(التوجهات الفكریة لنظریة تحلیل األطر الخبریة هي
القائم " :في أربعة عناصر هي )إنتمان(ستوى األطر التي حصرها یتعلق بم الحدس األول: - 1

أن األطر عبارة إلى  )بول أنجلو(ویشیر ، "الثقافةو ، المستقبلو ، النص المرسلو ، باالتصال
، عن موضوعات داخل القصص اإلخباریة یتم حملها بواسطة العدید من أدوات التأطیر

ت النصیة (الكلمات والصور) التي تتم معالجتها واباألدوعادة ما یكون محتوى اإلطار ملیئًا 
 بواسطة أدوات األطر.

عبارة عن أسباب تساعد على تشكیل مستویات  خبریةیشیر إلى أن األطر ال الحدس الثاني: - 2
وأیًا كان ما یتعلق به موضوع القصة اإلخباریة فإن األطر تكون بمثابة ، مختلفة من الحقیقة

ا التأثیر على معرفة األفراد والجماعات وبالتالي على تشكیل اإلضاءات المنطقیة التي یمكنه
 الرأي العام.

یتمثل في أن األطر الخبریة تتفاعل مع السلوكیات المعرفیة واالجتماعیة  الحدس الثالث: - 3
فاألفراد یتحدثون عن القضایا السیاسیة باستخدام أطرهم ، التي قامت بتشكیلها في البدایة

                                                 
: تحلیل األطر اإلعالمیة، ستودیو التعلیم اإللكتروني، جامعة محاضرة مسجلة (فیدیو) بعنوانمحمد الحدیدي،  -1

، تاریخ http://www.youtube.com/watch?v=-ewd6uQfsP4المنصورة، موقع یوتیوب، الرابط:  
  م.21/8/2013دخول الموقع 

2- Paul D'Angelo, News framing as a multiparadigmatic research program: A response 
to Entman, International  communication Association,2002. P.875. 

http://www.youtube.com/watch?v=-ewd6uQfsP4
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أو  لفالمعرفة السابقة المتوافرة لدى الفرد تعد أساسًا لقبول أو تجاه، العقلیة عن هذه القضایا
 إعادة تفسیر األطر السائدة التي یقدمها اإلعالن.

ویبدو ، یشیر إلى أن األطر تشكل الحوار العام فیما یتعلق بالقضایا السیاسیة الحدس الرابع: - 4
وعلى الرغم من ، دیة الكالسیكیةفي هذا الحدث ان الصحافة ملتزمة أیدیولوجیًا بمبادئ التعد

مجال األطر  إال ان الباحثین في، االلتزام بالمبادئ الدیمقراطیة الواقعیة في هذه التعددیة
اإلخباریة یتفقون على أن الصحفیین یقومون بدور الموصل الذي یحاول تقدیم المعلومات 

 للمواطنین بصورة تمكنهم من فهم السیاسة بصورة مالئمة ومتوازنة.

توجهات تفید بشكل واضح في تحدید اآللیات التي یتم من خاللها ویرى الباحث أن هذه ال
وأنها اشتملت على عالقة األطر بكافة عناصر ، وتمكن من فهم طبیعة األطر، تأطیر األحداث

  االتصال من مرسل ورسالة وسیلة ومستقبل وصوًال إلى التأثیر ورجع الصدى.

  ر اإلعالمیة:نظریة األطكیف تعمل رابعًا: 
یعتمد تحلیل األطر على فحص واستكشاف مدى ما تقوم به الوسیلة اإلعالمیة في تأطیرها 

  . )1(مدى تأثیرها في مدى فهم الجمهوربالتالي للمشكلة و 

في تحلیل األطر یتم التركیز على العناصر االتصالیة األربعة وهي القائم باالتصال/ و 
تبر األخیرة هي السیاق العام الذي تستمد منه األطر التي یتم والمحتوى/والمتلقي/ والثقافة. وتع

ونظام متكامل لتفسیر ، توظیفها باعتبارها معالم ثقافیة منظمة وثابتة في الواقع االجتماعي الیومي
  .)2(الرموز االتصالیة وٕادراكها خالل الحیاة الیومیة

یة أو مشكلة ما وسبل شیر دراسات عدیدة سابقة إلى أن استخالص الجمهور ألسباب قضو 
عالجها یرتبط إلى حد كبیر بنوع اإلطار اإلعالمي الذي یستخدمه القائمون في شرح أبعاد 

، عنیة باإلعالم السیاسيالدراسات الم ؛. ومن أهم المجاالت المستخدمة لهذه النظریة)3(القضیة
والتأطیر ، اق صحفين عن الدعم والمؤازرة یتنافسون مع بعضهم البعض في سیالباحثین یفالسیاسی

  .)4(الدور الرئیس في ممارسة القوة السیاسیة ؤديفي هذا السیاق  ی

                                                 
  .28، صمرجع سابقفهمي العدوي،  -1
  .406، مرجع سابق، صنظریات اإلعالم واتجاهات التأثیردالحمید، محمد عب -2
  .350، صمرجع سابقحسن مكاوي ولیلى السید،  -3
 المصریة لقضایا الهویة العربیة، إیمان نعمان جمعة: أثر الخطاب الصحفي األمریكي على تناول الصحافة -4

علمي السنوي العاشر، "اإلعالم المعاصر المؤتمر الدراسة تطبیقیة على "مشروع الشرق األوسط الكبیر"، 
 .152)، ص2004كلیة اإلعالم،  -، (القاهرة، جامعة القاهرة1"، ج والهویة العربیة
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وتفترض البحوث الخاصة بهذه النظریة ان اختالف وسائل اإلعالم في تحدید األطر 
اإلعالمیة یؤدي إلى اختالف أحكام الجمهور المرتبط بكل وسیلة فیما یتعلق بتشكیل المعارف 

ولذلك فإن اإلطار اإلعالمي المستخدم یستهدف التأثیر واقناع  ،)1(ایا المثارةواالتجاهات نحو القض
أو من خالل ، وٕابرازها عن غیرها إما بشكل صریح، التسلیط على قضایا محددةالجمهور من خالل 

  زوایا محددة.

على الرموز والمعاني السائدة ، ویعتمد تشكیل األطر اإلعالمیة للرسائل والنصوص
وتستخدمها وسائل اإلعالم ، االجتماعیة التي نعیش خاضعین لها في حیاتنا الیومیةوالتلمیحات 

ولذلك فإن بناء األنساق المعرفیة أو األطر اإلعالمیة   ،لنشر األفكار واآلراء المستهدفة وتعزیزها
واستخدامها في تأكید أو تعزیز المعاني ، تعتمد بدایة على ما هو قائم من رموز وتلمیحات

  .)2(لیة في وسائل اإلعالماالتصا

وتنطوي عملیة بناء ووضع اإلطار لقضیة ما على رؤیة انتقائیة وعرض لجوانب معینة من 
بهدف إحداث ، األحداث واختیار متعمد لبعض الوقائع وجعلها أكثر بروزًا في النصوص اإلخباریة

األحداث أو القضایا التي  وبالتالي التأثیر في اتجاهاته نحو، تأثیرات معرفیة وسلوكیة في الجمهور
توظیف األطر یؤدي دورا مهما في المنافسة التي تتم بین وسائل كما أن  ، )3(تتضمنها األطر

فمن خالل التأكید على جوانب معینة في الحدث وتغییب جوانب ، المعنیة بتقدیم األخباراإلعالم 
وسائل إعالم  لجات التي تقدمهاأخرى، یمكن للمادة  االخباریة أن تجذب المتلقي وتصرفه عن المعا

منافسة لنفس الحدث، فاختالف أطر تقدیم األخبار یؤدي إلى التباین في استجابة المتلقي 
  .)4(للحدث

ویرى الباحث أن عملیات تأطیر األحداث قد تؤدي في أحیان كثیرة إلى قلب لحقائق أو 
فإن الوالیات المتحدة أطرت أو خلق اتجاهات محددة. فعلى سبیل المثال ، إقناع بأفكار معینة

بل وحتى في طریقة ، األحداث بل والجرائم التي ارتكبتها قواتها في كل من أفغانستان والعراق
أطرت كل ذلك في سیاق مكافحة ، تعاملها مع األسرى والسجناء في قاعدة دلتا بجزیرة غوانتانامو

  اإلرهاب.

  

                                                 
  .  350، صمرجع سابقحسن مكاوي ولیلى السید،  -  1
  .402، مرجع سابق، صنظریات اإلعالم واتجاهات التأثیرمحمد عبد الحمید،  -2
  .134، صمرجع سابقسالم عبده،  -3

4  - Zillmann, Dolf (et. al.), Op. Cit,, P. 59. 
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  التأطیر اإلعالمي:المجاالت األساسیة التي ترتبط بها نظریة خامسًا: 
ساسیة تؤثر في عملیة التأطیر في وسائل بثالثة مجاالت أترتبط نظریة التأطیر اإلعالمي 

  :)1(هي، اإلعالم
فالرجل ، ن ینقل الواقع كما هوأو  اً موضوعیأن یكون الصحفي  فعلى المعاییر الصحفیة: -1

 لرسالة والقوانین.االعالمي یحمل الرسالة االنسانیة ونجاحه یتعلق بمدى اخالصه لهذه ا

من التي لها نفوذ ، الصانعة للقرار ات السیاسیةئالهی وهي الجهات السیاسیة الفاعلة: -2
 مؤسسات و منظمات.و شخصیات 

 ل له االحداث وفقًا للسیاقاتنقتو ، جمهور له خصوصیات ثقافیةفال السیاقات الثقافیة: -3
  السیاسیة.

كل كامل في معالجة القضایا وتشكك هذه النظریة في تحقیق موضوعیة اإلعالم بش
حیث یخضع اإلعالمیون لضغوط متباینة تؤثر بشكل مباشر وغیر مباشر في بناء أجندة ، المختلفة
ویدلل على ذلك اختالف ، وكذلك صیاغة توجهاتها السیاسیة، اإلعالم حول القضایا المختلفة وسائل

وكذلك وقفًا للتوجهات السیاسیة  ،باختالف التوجهات السیاسیة ضایاالتوجهات اإلعالمیة نحو الق
  .)2(التي تخدم جماعات المصالح المؤثرة في حركة المجتمع ووسائل اإلعالم

   :)3(لخبريوهناك مستویین أساسیین لدراسة اإلطار ا

ٕاظهار مستوى دراسة اإلطار اإلخباري الذي تبلوره المعالجة اإلعالمیة لحدث معین وتقدیمه، و  -1
یة التي تتم على مستوى النص الخبري، سواء فیما یتعلق بأسالیب عالقته بالتفاعالت الداخل

 ار وترتیب المعلومات، أو تقدیمها.اختی

 مستوى دراسة اإلطار اإلخباري على استجابات المتلقي للحدث. -2

وتقع هذه الدراسة ضمن دراسات المستوى األول لألطر، المتعلق بالمعالجة اإلعالمیة     
في المواقع  2012بأطر تقدیم أحداث العدوان على غزة عام  حیث تهتم الدراسة، لألحداث

  الدراسة وكیفیة تقدیم المعلومات الخبریة شكًال ومضمونًا. عینةاإللكترونیة 

                                                 
  .مرجع سابقنظریة اإلطار اإلعالمي،  -1
عادل عبد الغفار، "عالقة مشاهدة نشرات األخبار التي یقدمها التلیفزیون المصري بتشكیل معارف الجمهور  -2

، 2"، ج المعاصر والهویة العربیة "،  المؤتمر العلمي السنوي العاشر، "اإلعالمواتجاهاته نحو األزمة العراقیة
 467)، ص2004كلیة اإلعالم،  -(القاهرة، جامعة القاهرة

  .314، ص مرجع سابقماهیناز محسن،   -3
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تفسیرًا لدور وسائل اإلعالم في تشكیل مدركات الرأي نظریة تحلیل اإلطار اإلعالمي تقدم و 
ناول اإلعالمي لألحداث والقضایا المثارة في من خالل تحلیل أطر الت العام نحو القضایا المثارة

بجانب أنها تسمح للباحث ، جتماعيناء الواقع االوسائل اإلعالم مما یسهم في فهم دورها في ب
   .)1(وى غیر الصریح للتغطیة اإلعالمیةبتحلیل المحت

في دراسة تحلیل األطر الخبریة االعتماد على نظریة یرى الباحث أن وفقًا لما سبق؛ و 
تغطیة الخبریة للمواقع اإللكترونیة عینة الدراسة فیما یتعلق بقضیة هذه الدراسة یفي بتبیان دور ال

تلك المواقع في تشكیل المواد الخبریة وبالتالي التعرف على أسالیب التأثیر عبر المحتوى غیر 
  الصریح في جمهور مستخدمي تلك المواقع. 

  األطر:األهداف التجریبیة لدراسات نظریة سادسًا: 
   :)2(هي، أربعة أهداف تجریبیة تحاول دراسات وأبحاث نظریة األطر الخبریة تحقیقها هناك

 تحدید الوحدات الموضوعیة المسماة باألطر والقوالب. -1

 دراسة الظروف السابقة التي أدت إلى إنتاج هذه األطر. -2

للتأثیر على  دراسة كیفیة تنشیط األطر الخبریة وتفاعلها مع التجارب الفردیة السابقة -3
 واتخاذ القرارات أو تقییم المخرجات.، واستدعاء المعلومات، التفسیرات

كیفیة تشكیل األطر الخبریة للعملیات االجتماعیة مثل القضایا السیاسیة الجدلیة التي بالتعریف  -4
 تهم الرأي العام.

  سابعًا: تقسیمات دراسات األطر:
   :)3(تنقسم دراسات األطر إلى

 نحو األحداث والقضایا المختلفة. بمعارف الرأي العام واتجاهاتهدراسات تتعلق  -1

دراســات تركــز علــى العوامــل التــي تــؤثر فــي بنــاء األطــر اإلعالمیــة (والتــي مــن بینهــا التوجهــات  -2
 األیدیولوجیة والسیاسیة).

دراســـات تركـــز علـــى األطـــر الفردیـــة للجمهـــور بوصـــفها متغیـــرًا مســـتقًال یـــؤثر فـــي بنـــاء األطـــر  -3
 ة.اإلعالمی

                                                 
دراسة ماجستیر رانیا محمد علي، "الخریطة اإلدراكیة للرأي العام المصري تجاه الصراع األمریكي العراقي"،  -1

 .96-95، ص 2006كلیة اإلعالم  -، القاهرة: جامعة القاهرة غیر منشورة
2- Paul D'Angelo, Op. Cit, P874. 

  .116، صمرجع سابقجمال عبدالعظیم أحمد، "أثر األیدیولوجیة السیاسیة للدولة في بناء األطر الخبریة"،  -  3
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 دراسات تتعلق بأطر وسائل اإلعالم. -4

وتركـــز علـــى النـــوع ، وتتعامـــل هـــذه الدراســـة مـــع النـــوعین الثـــاني والرابـــع مـــن هـــذه الدراســـات
وهي الجهـات التـي ، األخیر بشكل كبیر مع تناول عملیات التأطیر وفقًا لعدة جهات تناولت األخبار

  منها إلحدى الدول األجنبیة المؤثرة.تشكل المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة والتي یتبع كل 
أدت في النهایة إلى ، كما أن هناك العدید من الدراسات التي تناولت األطر من زوایا مختلفة

  : )1(وهي على النحو اآلتي، تطویر مفهوم وآلیات عمل األطر منها

دراسة (جیلین) على جماعات المصالح: حیث أكد فیها على اهمیة وسائل اإلعالم في  -1
ویرها للحركة المناهضة للحرب الفیتنامیة على أیدي إحدى المنظمات الطالبیة الیساریة تط

وبین خاللها قدرة األطر الخبریة في فرض سیطرتها من خالل ، الجدیدة في القرن العشرین
 تقدیمها للنماذج المتواصلة من المعرفة والعرض والتأكید والحذف والتفسیر.

التي عقب فیها على النشاط ، اعي التي قام بها (هاي بیبرت)دراسة النشاط الحركي االجتم -2
، الحركي االجتماعي الذي یقوم بتأطیر المشكلة السیاسیة للناشطین من خالل العرض والتفسیر

فمن حاجتهم الماسة لوسائل اإلعالم یختار الناشطون إطارًا لسلوكهم السیاسي واالجتماعي 
یقوم رجال اإلعالم والسیاسة بتأطیر وبالتالي ، ینلدرجة تمكنهم من جذب انتباه اإلعالمی

 الناشطین. المحیط السیاسي ألولئك

دراسة الشكل البنائي: حیث اهتم (هاملین) بتصویر اإلطار الخبري في شكل بنایات رمزیة  -3
 تؤكد فیها التنظیمات االنشائیة للنص على سیر محدد للخبر.

دم من خالل التأطیر الناجح الذي یغیر المعتقد أطر االستثارة المعرفیة: وهي أفكار محددة تق -4
 عن طریق تحویل شعور الفرد باألولویات المتعلقة بالقضیة المثارة.

دراسة لـ (إنتمان و روحیكي):  حیث عقب كل منهما على أن األطر تعد شكًال من أشكال  -5
ة ختصر ستخدام الفكر البشري لطرق ذهنیة مالذي یتم من خالل ا، اإلقتصاد المعرفي

كمخططات تعین مجموعة من المفاهیم المترابطة التي تسمح لألفراد بعمل استنتاجات حول 
 المعلومات الجدیدة.

األطر عند (بان و كوزیكي): حیث تحدثا عن االنحیاز القوي نحو القراءة التمیزیة لما تعرضه  -6
األخبار في  األخبار من القضایا كحدث مباشر لما تبدو علیه العناصر الرمزیة التي تحویها

 شكلها العام.

                                                 
  .28، صمرجع سابقفهمي العدوي،  -  1
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راسة (الینجزو باإلضافة إلى الدراسات األخرى التي تحدثت مباشرة عن أطر األخبار مثل د -7
ورد ذكرهم في مفاصل هذه  وغیرهم ممن، ودراسة جامسون)، راسة دتینبر وماكلیودود، برایس

 .الدراسة

، من بعضها البعضقد استفادت  العلمیة وغیرها؛ جمیع هذه الدراسات یرى الباحث أنو 
 جرى على خاصة وأن تطبیق نظریة األطر، أسهمت بشكل فعال في تطویر مفهوم األطر الخبریةو 

كما ان الدراسات اإلعالمیة ، العدید من القضایا المختلفة حول العالم وعبر العقود الزمنیة المختلفة
التأثیرات باإلضافة إلى دراسة ، تم إجراؤها على مختلف الوسائل اإلعالمیة والقائمین باالتصال فیها

  .اإلعالمیة جماهیر تلك الوسائلالتي نجمت عن التأطیر الحادث حول تلك القضایا عند 

  اإلخباریة:وظائف األطر ثامنًا: 
  : )1(یجمع الباحثون في مجال األطر اإلخباریة على أن هناك أربعة وظائف أساسیة لألطر هي

 قة.لمشكلة أو القضیة وتحدیدها بدتعریف ا -1

 تحدید العوامل السببیة المتعلقة بالقضیة المطروحة.  -2

 وضع أحكام أخالقیة مرتبطة بالقضیة. -3

 تقییم العوامل السببیة وأثارها واقتراح الحلول لهذه القضیة. -4

یكون خبرًا وفقًا لما یتوافر فیه  بحیث، بمعنى استحقاق الموضوع أو الحدیث، األحقیة اإلخباریة -5
اختیار موضوع معین وتحویله إلى موضوع إخباري من خالل ما یتوفر یتم فمن قیم إخباریة، 

  فیه من قیم تجعله صالحا للنشر والتأطیر.

في نموذجه التفسیري  ة األولى السابقةربعالوظائف األ  )R. Entman (إنتمان حددوقد 
   .وهو ما سنتطرق لذكره في نماذج األطر التفسیریة لألطر

  

  :یریةالتفس نماذج األطرتاسعًا: 
وضع مجموعة من رواد نظریة اإلطار اإلعالمي عدد من النماذج التي تبنى علیها عملیة 

 النماذج هذه أبرز ومن، بحیث یتعلق كل نموذج منها لجانب من جوانب تطبیق النظریة، التأطیر
  :یلي ما

  

                                                 
1- Ropert M.Entman,  Op. Cit, p53.  
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   :(Robert Entman)إنتمان  روبرت نموذج -أ

وظائف أساسیة لألطر  أربعةحیث قدم ، في نموذجه عن وظائف األطر )إنتمان(تحدث 
   :)1(اإلعالمیة تتمثل في

 تعرف األطر المشكلة أو القضیة واألسباب الكامنة وراءها. -1

 تقوم األطر بتشخیص األسباب وتحدید القوى الفاعلة في القضیة أو الحدث. -2

 تشیر األطر إلى التقییمات األخالقیة للقضیة أو الحدث. -3

 وًال للقضیة ومحاولة عالجها.تقترح األطر اإلعالمیة حل -4
  ):Pan & Kosickiكي  (یسكو  و بان : نموذج- ب

   :)2(في الخبریة تتمثل األطر لتحلیل األدوات من مجموعة یتضمن لذي قدم نموذجاا

 القصة داخل والفقرات تسلسل العناصر إلى یشیر اإلخباریة الذي للقصة التركیبي البناء -1
 اإلخباري الحدث بناء باالتصال في القائم یتبعها التي االستراتیجیات وكذلك الخبریة

 الخبري. النص في توظف التي اإلخباریة والمصادر

 الرئیسیة األفكار الخبري وتتضمن الرئیسیة (الفكرة المحوریة) المتضمنة في النص األفكار -2
 يف تساعد الخبري التي حولها النص یدور التي المحوریة والفكرة للموضوع الرئیسیة السمات
 المحوریة. الفكرة تدعیم

 أهمیة وترجع اإلعالم وسائل علیها تركز التي القضیة أو الضمنیة للحدث االستخالصات -3
 النص التي یتضمنها المحوریة) الرئیسیة (الفكرة األفكار رصدا الباحثین أن إلى النموذج هذا
 بالدراسة. المعنیة الدولیة واالحداث بالقضایا یتعلق فیما

  ): (Lyenger & Simonوسیمون  جرلین نموذج -ج

 نوعین یتضمن الخبریة لألطر تصنیفا ویتناول، إطارًا حدیثًا في االتصال النموذج هذا یعد
   :)3(تياآل النحو على هما

 محددة. بأحداث المرتبط المحدد طاراإل -1
                                                 

  348، صمرجع سابق، حسن مكاوي ولیلى السید -1
2- Zhongdang Pan, & Gerald M. Kosicki, "Framing Analysis": An Approach To 

News Discourse", Political Communication,Vol. No.1, 1993, Pp. 55 – 57.  
3- Shanto Lyengar & Adam Simon, "News Coverage Of The Gulf Crisis And Public 

Opinion: A Study Of Agenda Setting, Priming, And Framing", Communication 
Research, Vol. 20, No. 3, 1993, Pp. 366-383.  
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  المجرد. أو العام إلطارا -2

 ویقدم، معینة وأحداث وقائع خالل من المثارة والقضایا األحداث یصف، المحدد فاإلطار
    ومجرد. عام سیاق في المثارة األحداث أو القضایا المجرد أو العام اإلطار

) : "أعلن الجیش االسرائیلي 24وعلى سبیل المثال: ورد في خبر نشره موقع (فرنسا
كل وأن ، مر بعد اغتیال الجعبرياذا اقتضى األ، بریة في قطاع غزة استعداده لتنفیذ عملیة

نالحظ هنا أن جیش االحتالل ف .)1(الجیش مستعد للبدء بعملیة بریة في غزة"فت مطروحة الخیارا
وذلك من خالل  - ي اغتیال الجعبري وخرق التهدئةوه -األحداث من أهم قضیة فیهاقام بتجرید 

والتهدید باجتیاح قطاع غزة إن تصاعدت أعمال المقاومة ، تأطیر الحدث في سیاق رد الفعل
في  ، حین ترد المقاومة على عملیة االغتیالسوف تبدأ على أنها األحداث قدم و ، الفلسطینیة

بدایة وعدم وضعها في إطارها الحقیقي ك، الجعبري غتیالا على قضیة تجاهل واضح ومتعمد
  لألزمة.

  :)2(Maxwell E. Mccomb Et) (وآخرون  سماكومب ماكسویل نموذج -د

 لدى البارزة والشخصیات الشعوب عن النمطیة ورالص بناء لكیفیة قدم هذا النموذج تفسیرا
 الرسالة أن معتبرین، األخیرة اآلونة في اإلعالم لوسائل األهم التأثیر یمثل ذلك الجماهیر بوصف

 القضیة حول المجردة بالمعلومات تتعلق التي تلك موضوعیة وهي سمات" تتضمن اإلعالمیة
 والسمات"، حلولها وبدائل فیها المشكل ناولت كیفیة أي، الموقف وأسباب وأطرافها وشخصیاتها

 أخرى بكلمة موات غیر أو موات بشكل القضیة سیاق ضمن الواردة والشخصیات العاطفیة األطراف
   سلبیة. أو ایجابیة بصورة والشخصیات تقدم األطراف

   Scheufele): 1999نموذج شیوفیل ( -ه

السیاسي ودمجها في نموذج بتصنیف مداخل التأطیر في مجال االتصال قام شیوفیل 
  :)3(وذلك وفقًا لبعدین هما، شامل

 نوع اإلطار الذي تمت دراسته (أطر وسائل اإلعالم وأطر الجمهور).أوًال: 
                                                 

خبر منشور على موقع  "مقتل أحمد الجعبري القائد العسكري لكتائب القسام وغارات إسرائیلیة على غزة"،  -1
/، تاریخ http://www.france24.com/ar/20121114، الرابط:   14/11/2012، بتاریخ: )24(فرنسا

  م.28/8/2013دخول الموقع 
2- Maxwell E. Mccombs Et Al., Candidate Image In Spanish Elections Second-Level 

Agenda-Setting Effects, Journalism And Mass Communication Quarterly, Vol. 
74, No.  4, Winter 1997, Pp. 706-707. 

3  - Detram A. Scheufele: Framing as a theory of Media Efficts, Journal of 
Communication, Vol.49N. 1, P.p114 -116. 

http://www.france24.com/ar/20121114
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  الطرق التي تعمل من خاللها األطر.ثانیًا: 

  :)1(لذلك أربع عملیات رئیسیة هي شیوفیلوحدد 

، والقیود المهنیة ل: االنماطكثیرة مث ي یعتمد على عوامل: الذFrame Buildingبناء اإلطار  -1
، والقیود الصحفیة الروتینیة، وجماعات الضغط والمصالح، والقیود والضغوط المؤسسیة

 واالتجاهات الفكریة للصحفیین.

: وهي العملیة الثانیة في التأطیر كنظریة في تأثیرات وسائل Frame Settingترتیب اإلطار  -2
 وى الثاني من ترتیب األجندة.حیث یعد التأطیر المست، اإلعالم

: فوفقًا لنموذج Individual-Level Frame Effectsتأثیرات اإلطار على المستوى الفردي  -3
 :)2(توجد ثالثة مستویات لتأثیر األطر على المستوى الفردي هي، )Scheufele  ل(شیوفی

والحصول على ائل اإلعالم تماد أفراد الجمهور على وسالمستوى الثقافي: ویرتبط باع :3-1
  واألحداث والقضایا المختلفة. الموضوعاتعن المعلومات 

المستوى الشخصي: ویرتبط بالمعلومات التي یحصل علیها األفراد حول الموضوعات  :3-2
  والخبرات الشخصیة.، واألحداث والقضایا من خالل االتصال الشخصي

موضوعات واألحداث والقضایا المستوى التكاملي: ویشیر إلى تعاضد خبرات األفراد بال :3-3
 مع ما یحصلون علیه من معلومات من خالل وسائل اإلعالم.، المختلفة

دمونها لوصف األحداث خإزاء األطر التي یست رجع الصدى: من الجماهیر إلى الصحفیین -4
  والموضوعات والقضایا.

یل ذین وضعهما (أینجر)  لألطر الخبریة من خالل تحللویضیف الباحث النموذجین ال
حیث عرف االطار  ،وهما اإلطار الحدثي في مقابل اإلطار الموضوعي، محتوى أنباء التلفزیون

أن أنباء و ، أو حاالت خاصة بالقضایا السیاسیةالحدثي بأنه "اإلطار الذي یركز على أحداث معینة 
 كما أنها تركز على، التلفزیون تركز على اإلطار الحدثي بصورة أكبر من اإلطار الموضوعي

ر) أن أنباء التلفزیون تجعل وسائل اإلعالم المطبوعة نجورأى (أی، استخدام األفراد والشخصیات
كالصحف والمجالت تركز على األطر الخبریة الموضوعیة للقضایا المثارة بصورة أكبر من األطر 

  .)3("الخبریة الحدیثة التي تركز علیها النشرات اإلخباریة التلفزیونیة
  

                                                 
1- Detram A. Scheufele, Op. Cit, p116. 
2- Op. Cit, p116.  

  .31، صمرجع سابقفهمي العدوي،   -3
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  الخمسة السابقة لألطر: التفسیریة سة بالنماذجالقة هذه الدراع
أهمیة  حیث تبرز، األولى السابقةتتوافق هذه الدراسة بشكل واضح مع النماذج األربعة 

أو أحداث  قضایا في الشخصیات المحوریة لتحدید یستخدم أنه في في هذه الدراسة النموذج  األول
مواقع  في صورتهم انعكاسها على ومدى یهمإل المنسوبة األدوار طبیعة على والتعرف، العدوان

  .الفضائیات األجنبیة محل الدراسة
حیث تم خالل هذه ، كي)یسو ك(نموذج بان و النموذج الثاني من  الدراسة ستفادتكما ا

  الدراسة تناول األفكار الرئیسیة (الفكرة المحوریة) التي یدور حولها النص الخبري.
الثالث (نموذج لینجر وسیمون) في تحدید االستنتاجات واستفادت هذه الدراسة من النموذج 

المحددة  األطر من خالل رصدالضمنیة للحدث أو القضیة التي تركز علیها وسائل اإلعالم 
ألحداث العدوان  اإلعالمیة المعالجة دقة إلى لتشیر الدراسة فترة خالل واألحداث للقضایا العامةو 

نها حیث إ وآخرون) س(نموذج ماكومب النموذج الرابعمن أیضًا  الدراسة هذه استفادتو  وتبعاته.
، وأطرافها، وشخصیاتها، القضیة حول المجردة بالمعلومات تتعلق ترصد السمات الموضوعیة التي

 األطرافو ، العاطفیة والسمات، حلولها وبدائل، فیها المشكلة تناول وكیفیة، المواقف وأسباب
  اتجاهاتهم نحو أحداث العدوان.و ، القضیة سیاق ضمن الواردة والشخصیات

بحث فیما قدمه ما فیما یتعلق بالنموذج الخامس (نموذج شیوفیل) فإن هذه الدراسة لم تأ
ولم تبحث في رجع ، النموذج من حیث مستویات التأثیر الواقع على الجمهور جراء التأطیرذلك 

  الصدى الصادر عن تلك الجماهیر.

  :أنواع األطر اإلعالمیةعاشرًا: 
   :)1(منها، م العلماء عدة أنواع لألطر االعالمیة المرتبطة غالبا بتغطیة االعالم لألخبارقد

حـدث جوانبـه واضـحة عنـد الجمهـور  حیـث یـتم التركیـز علـى قضـیة أو االطار المحدد بقضـیة: - 1
ندئـــذ یركـــز االطـــار علـــى المـــدخل الشخصـــي أو تقـــدیم ع، نـــه حـــدث مـــرتبط بوقـــائع ملموســـةأل

 .اتهعناصر الحدث وتداعی
حداث في سیاق عام مجرد یقـدم تفسـیرات عامـة للوقـائع یربطهـا بالمعـاییر یرى األ طار العام:اإل - 2

الثقافیـة والسیاسـیة وقـد تكـون ثقیلـة علـى نفسـیة المتلقـي مـن الناحیـة المهنیـة اال أنهـا هامـة لفهــم 
 لحلول واالقناع على المدى البعید.المشكالت وتقدیم ا

                                                 
1- Smetko A. H, Valkenburg M. P, Framing European Politics: A content analysis of  

press and television news, Journal of communication, Vol. 50, No. 2, Spring 
2000, P.p. 93-109 
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، جي المــؤثر علــى أمــن الدولــة القــوميحــداث فــي ســیاقها االســتراتییــرى اال ســتراتیجیة:إطــار اال - 3
 .قیمالیتالءم هذا االطار مع االحداث السیاسیة والعسكریة ویركز على و 

القتصـادیة التـي نتجـت یضع هـذا االطـار الوقـائع فـي سـیاق النتـائج ا طار النتائج االقتصادیة:إ - 4
األفــــراد والــــدول والمؤسســــات القــــائمون  یشــــیر للتــــأثیر المتوقــــع أو القــــائم علــــىو ، عــــن األحــــداث

باالتصــال یســتخدمون النــاتج المــادي لجعــل الرســالة اإلعالمیــة أكثــر فاعلیــة علــى النــاس وأكثــر 
 .ارتباطا بمصالحهم

، یضــع القــائم باالتصــال الرســالة لإلجابــة عــن الســؤال "مــن المســئول عــن؟" ولیة :ئطــار المســإ - 5
شـخص أو مؤسسـة  إن كـانفـة المسـئول عـن الحـدث معنیـون بمعر ، األفراد والمؤسسات والدولةف

 قانون أو سلوك أو حكومة محددة.أو 

تقــدم األحــداث فــي اطــار تنافســي صــراعي حــاد قــد تتجاهــل الرســائل اإلعالمیــة  طــار الصــراع:إ - 6
عناصــر هامــة فــي ســبیل إبــراز ســیاق الصــراع، تبــرز الفســاد وعــدم الثقــة فــي المســئولین، تــرى 

ث وترصـــد المصـــالح قبـــل أن ترصـــد األهـــداف وتقـــیس الرســـالة األشـــخاص قبـــل أن تـــرى األحـــدا
غالبــا بمقیــاس الخاســر والــرابح والمنتصــر والمهــزوم وهــو بعــد یبــالغ الصــحفیون والمــذیعون كثیــرا 

 .حداثلأل في جعله إطاراً 

عــرض الوقــائع فــي الســیاق األخالقــي والقیمــي للمجتمــع، ویقصــد بهــا  اطــار المبــادئ األخالقیــة: - 7
 مباشـراً  القائم باالتصال یـرد الحـدث رداً فقدات والمبادئ الراسخة عند المتلقي، یخاطب المعتبما 

، التـي تـدعم سـوقه للوقــائع، قتباسـات واألدلـة الدینیــةفقــد یستشـهد بااللوعـاء المجتمـع األخالقـي، 
 .التي تؤكد ذلك، الجماعات المرجعیةأو بالمصادر و 

المطروحـــة بالصـــبغة اإلنســـانیة  لقضـــیةوهـــو یـــزود الحـــدث أو ا إطـــار االهتمامـــات اإلنســـانیة: - 8
 والعاطفیة والشخصیة أحیانًا.

قـد  -(باسـتثناء أطـار المبـادئ األخالقیـة)-أن جمیع هذه األطر وغیرهـا إلى ویشیر الباحث 
برصـــد حیـــث صـــممت اســـتمارة التحلیـــل بمـــا یســـمح ، تـــم تناولهـــا بالتحلیـــل فـــي ســـیاق هـــذه الرســـالة

المـواد الخبریـة التـي نشـرت علـى المواقـع اإللكترونیـة عینـة تحلیـل  دهذه األطر وغیرهـا عنـتفسیر و 
عبر فئاتهـا المختلفـة ، التي حازت على درجة عالیة من االهتمام، وبخاصة أطر الصراع، الدراسة

، الباحث أیضًا بتحلیل أطر أخرى مهمة اهتمكما ، الباحث وتظهر بالدراسة التحلیلیةالتي وضعها 
 وأطـــر الشخصـــیات، أطـــر األســـباب وأطـــر الحلـــول وأطـــر النتـــائجو ، مثـــل أطـــر التأییـــد والمعارضـــة

  المحوریة.
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  األطر الخبریة في االتصال:حادي عشر: 
، من أهم الخصائص والسمات لإلعالم اإلخباريأطر األنباء وفقًا لـ (دتینبر وماكلیود)  تعد 

فیما أكد  ،)1(یةالذي یقدم لإلعالمیین وسیلة لحشد الوقائع والشواهد في القصة اإلعالمیة الخبر 
 ل عرض كلمات دلیلیة ممیزة تفیدمن خال، (جامسون) أن الفكرة تكمن في إدراكنا واستیعابنا للحدث

  .)2(في تعیین أحد األطر بعینها وصوًال باألمر إلى تكوین الفكرة اإلعالمیة

ي تؤدي آلیات ویتفق هذا مع رؤیة (توتشمان) التي اعتبرت أن الخبر هو "مورد اجتماع
التي تؤطر بدورها أشكال المعرفة التي یمكن ، نتاج سلسلة من القیود والمحدداتإلى إ، یلهتشك

فهي تستبدل فكرة المرآة ، مرآة للواقعهو ن الخبر الحقیقة القائلة إفهذه النظریة تتجاوز ، نتاجهاإ
و نقض إلى دعم أتهدف ، ن صناعة الخبر هي عملیة ایدیولوجیة ورمزیةمن هنا فإو ، طارإلبفكرة ا

ن لم یكن هذا حتى إ، خرىأببطریقة أو  )منحاز(وبالتالي فكل خبر هو ، قراءة معینة للواقع
فیما قدم (الینجزو برایس) في دراسته أن األطر هي تلك التي تؤثر على   .)3(االنحیاز مقصودًا"

  .)4(الرأي العام بواسطة التأكید على أوجه معینة من األطر الخبریة وجعلها أكثر بروزاً 

  

  

   

                                                 
  .29، صمرجع سابقفهمي العدوي،  -1
  المرجع السابق نفسه، نفس الصفحة. -2
بتاریخ  رة على موقع األوانمنشو " (الجزء األول)، صناع الخبر: المیدیا والسلطة والحقیقةحارث الحسن، " -3

  م.30/9/2013،  تاریخ دخول الموقع http://www.alawan.org ، الرابط:   21/5/2001
  .30، صمرجع سابقفهمي العدوي،  -4

http://www.alawan.org
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  ملبحث الثانيا
  التأطري اإلعالمي لألحداث والقضايا 

وجوانب بعینها في ، على تحدید مفاصل محددة، ن على األخبار والموضوعاتو القائم یعمل
وتقدیمها في كلمات وصور ، ثم یعیدون صیاغة الفكرة وفقًا ألغراض محددة، القضیة أو الحدث

بغرض ، ثم ربطها بسیاقات أو أحداث أخرى، یرهاوانتقاء جمل وتعبیرات دون غ، وقوالب خاصة
ة ثقافیة واجتماعیعوامل تحریریة وسیاسیة و  فقو و ، التأثیر في المتلقي وفق سیاسة محددة مسبقاً 

  تسهم في تشكیل األطر.، واقتصادیة
، والصراع، هي: األهمیة، اتفق الباحثون والمحللون على أنواع من القیم الخبریةو 

)  في دراسته على القصص اإلخباریة التي تركز على 1996نیة. وعلق (بینیت واالهتمامات اإلنسا
معتبرًا أنها النزعة الصحفیة التي تعطي األولویة لألفراد من ، األشخاص عبر الموضوع السیاسي

  .)1(وتعطي زوایا من االهتمامات اإلنسانیة في األحداث"، السیاسیین
 األطر بناء و تكوین عملیة فهم لىإ   (Brazuniate- 2006)برازونیت سعى فیما

 أطر ببناء الصحفیون خاللها من یقوم يالت الكیفیة على للوقوف الخبریة القصص يف المتضمنة
، للوسیلةي المهن داءاأل ومعاییر، السائدة الخبریة القیم " يف تتمثل أنها الى وخلص، ةالخبری التغطیة
 بشأن وتوقعاته، ذاتهي الصحف وخلفیات وقیم، حةالمتا المصادر سمات و، االخبار صناعة وتقالید
  .)2(الجمهور واحتیاجات طبیعة

احتمالیة توجیه هذه القیم  :منها، هناك مصادر لتأثیر القیم اإلخباریة على الرأي العامو 
ضمن  یتم التركیزكذلك العناصر التي و ، اإلخباریة لعملیة اختیار قصص إخباریة أو أحداث معینة

  .)3(ذاتهااألطر الخبریة 
، تحلیل األطر وسیلة تحلیل كیفي لرصد وتحلیل بنیة وتوجهات النصوص الخبریة عدوی 

، الیه وتسعى الى تحقیق وظائف في الواقع االجتماعي الذى تتوجه، باعتبارها خطابات تحمل تأثیراً 
عملیة  يمتنوعة ف وأیضا متغیرات ثقافیة وسیاسیة واقتصادیة، نیةیة ومهحیث تتداخل عوامل تحریر 

خبریة سعیا القصة ال لیقوم المحررون بتضمینها عبر آلیات محددة داخل بنیة، تكوین األطر
   .)4(تحمیل معان مقصودة یراد نقلها الى القارئو ، إلضفاء رؤیة محددة

                                                 
  .30، صمرجع سابقفهمي العدوي،  -1

2- Braziunate. ramune," isolated incidents or deliberate policy? Media coverage of U.S 
and british detainee abuse scandals in iraq", a dissertation proposal , 2006. p.29. 

  .30، صمرجع سابقفهمي العدوي،  -3
  .15، صمرجع السابقهشام عطیة محمد،  -4
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  العوامل المؤثرة في تحدید وتأطیر محتوى وسائل اإلعالم ::  أوالً 
المهنیــــة لــــدى  والقــــیم، ها المؤسســــة الصــــحفیةیتــــأثر اإلطــــار اإلعالمــــي بــــالقیود التــــي تفرضــــ

وتتمثــل مصــادر التــأثیر علــى محتــوى وســائل اإلعــالم وتحدیــد ، الصــحفیین وتوقعــاتهم إزاء الجمهــور
   :)1(أطرها في

، الصـــحفي الـــذي یشـــكل إطـــارًا لتركیـــب المعلومـــات الـــواردة إلیـــه ویضـــفي علیهـــا معنـــى معـــین - 1
، واالتجاهات واألنماط المهنیـة، ي: األیدیولوجیةوعملیة تشكیل اإلطار بدورها تتأثر بعوامل ه

 وتنعكس في الطریقة التي یؤطر بها الصحفیون التغطیة الخبریة. 

 نوع مصادر األخبار وطبیعة األحداث. - 2

 ومدى استقاللها السیاسي.، نوع الوسیلة واتجاهها السیاسي - 3

وجماعــات المصــالح ، ةوالســلطات السیاســی، المصــادر الخارجیــة للتــأثیر مثــل العوامــل السیاســیة - 4
 والنخب األخرى.

  :)2(مثل، یتأثر بناء األطر اإلعالمیة بمجموعة من العوامل األخرىكما 

 األعراف والقیود االجتماعیة. -1

 ضغوط جماعات المصالح.و ، الضغوط التنظیمیة -2

 أسالیب الممارسة في وسائل اإلعالم. -3

  التوجهات األیدیولوجیة للقائمین بالعمل اإلعالمي. -4

  :)3(تحكم في تحدید اإلطار اإلعالمي هيافة لما سبق فإن هناك خمس متغیرات أساسیة توباإلض

 مدى االستقالل السیاسي لوسائل االعالم. -1

 أنواع مصادر األخبار. -2

 نماط الممارسة اإلعالمیة.أ -3

 المعتقدات األیدیولوجیة والثقافیة للقائم باالتصال. -4

  طبیعة األحداث ذاتها. -5
                                                 

  .178، مرجع سابق، صالبحث العلمي في الدراسات اإلعالمیةمحمد عبدالحمید،  -1
  .114، ص مرجع سابق دیولوجیة السیاسیة للدولة في بناء األطر الخبریة"،جمال عبدالعظیم أحمد، "أثر األی -2

3- Wolfsfeld, G. Media, Protest, and Political Violence: A Ttransactional Analysis, 
Jornal of Monographs, No. 127 June, 1991, Pp 15-18.   
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   :إلعالميصائص اإلطار ا: خثانیاً 
   :)1(ةاآلتیالخصائص بالخبري یتسم تشكیل اإلطار اإلعالمي للمحتوى 

أوال یتفق حسب ، إنه عملیة تنظیم للمحتوى اإلخباري قد یتفق مع القیم اإلخباریة السائدة -1
 الهدف من العملیة ذاتها.

ر بالدرجة ال یقف الهدف عند حدود إثارة االهتمام بالمحتوى ولكنه یهدف إلى اإلقناع والتأثی -2
 األولى.

ولكنه یقوم على االستفادة من األفكار والقیم الموجودة ، یهدف إلى غرس أفكار أو قیم جدیدةال  -3
 فعًال في الواقع االجتماعي.

یحاول تحقیق االتساق بین ما یدركه الجمهور عن الواقع االجتماعي وما یقدمه هذا التشكیل  -4
 اعتمادًا على هذه المدركات.

تساق المذكور إلى تفعیل عملیة تمثیل المعلومات وتفسیر الرموز والمدركات یهدف تحقیق اال -5
   االجتماعیة التي یتبناها تشكیل األطر اإلعالمیة.

  :)2(تيخصائص األطر الخبریة على النحو اآل Stephen Roseفیما حدد ستیفن ریس 

ومعلومات القضیة  من الوقائع وبعضًا من تفاصیل حیث ینقل اإلطار جزءاً ، تنظیم المعلومات -1
ویربطها بالحدث اآلني مما یعطي المعنى لهذا الحدث طبقًا للهدف الذي یرغب القائم 

 وتصبح القضیة ذات مغزى لدى الجمهور.، باالتصال تحقیقه

یعد اإلطار اإلعالمي فكرة یتم الترویج لها في تناول القضیة باعتباره منطلقًا فكریًا یتم توظیفه  -2
 لشرح وتفسیر الحدث.

إذ یتم التعبیر عن اإلطار وترجمته من خالل ، تعمل األطر من خالل أدوات رمزیة ومجردة -3
 مجموعة من األلفاظ الرمزیة التي تحمل إیماءات معینة وتضفي داللة على النص اإلعالمي.

حیث یتناول اإلطار ، األطر اإلخباریة هي بناءات معرفیة للقضیة التي یتم إبرازها من خاللها -4
ویبدو ذلك في صیاغة الموضوع ، احد األبعاد او أكثر ویتجاهل األبعاد األخرى اإلعالمي
 وتفسیره.

  

                                                 
  .404مرجع سابق، ص ،نظریات اإلعالم واتجاهات التأثیرمحمد عبدالحمید،  -1
  . 75، صمرجع سابقرانیا محمد علي،  -2
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ویضیف أن التأطیر قد ال یربط القضیة فقط ، الباحث مع هذا التحدید بشكل كبیرویتفق 
أو ، بل یتعدى ذلك إلى ربطه بأحداث سابقة أو حتى أحداث تاریخیة وأطر مرجعیة، بالحدث اآلني

وقد یدعم ، و سیاسي أو اقتصادي أو اجتماعيذي سیاق فكري أو دیني أو ثقافي أ إطارقولبته في 
كما یمكن تأطیر األحداث ووضعها ، ذلك الربط ببعض االقتباسات واألقوال وسرد األحداث واألفكار

بحیث ، یتم اتخاذها في أوقات الحقةقد مستقبلیة في سیاقات تمهد ألحداث متوقعة وتخدم مواقف 
التهیئة  هتمام بحدث آني وتقدیمه للجمهور وفق صیاغة معینة تمهد لحملة من التأطیر بهدفیتم اال

الفتعال مواقف أو خلق أحداث تحتاج لتهیئة الجمهور وتحقیق التأثیر لدیه بما یخدم األهداف 
) التي تستبق بها (إسرائیل اإلعالمیة تومن أمثلة ذلك الحمال، االستراتیجیة والسیاسات الموضوعة

  .باستمرار اعتداءاتها
، وى العالمي"تقوم الدعایة الصهیونیة وكعادتها بأكبر عملیة غسل أدمغة على المستحیث 

وتعتمد بشكل كبیر على مبدأ ، دت مضامین الخطاب المالئم لموسم العدوانتضخها آلة دعائیة حد
صویر العدوان بأنه وت، التضلیل من خالل االختصار واالختزال واالعتماد على اإلبهام والغموض

احتكار و ، مجرد مواجهة مع المقاومة وذلك بعد "نفاد صبر" الصهاینة على الصواریخ الفلسطینیة
  .)1("دور الضحیة أمام اإلعالم العالمي

سوقت (إسرائیل) لهذین العدوانین تحت ، م على حد سواء2012و، م2008وفي عدواني 
من ، ة (مواطنیه المدنیین في جنوب البالدالساعي لحمای، ذریعة المضطر المدافع عن نفسه

ع بیریز أثناء لقاءه مالرئیس اإلسرائیلي شمعون بیریس  صرحفقد ، صواریخ اإلرهابیین في غزة)
بالقدس: "ان اسرائیل تسعى للسالم وان الفلسطینیین لن  بطریرك موسكو وسائر روسیا (كیریل)

واستبدال للدین بالتعصب وقصفوا أراضینا ، یحققوا اي شيء من خالل قصفهم إسرائیل بالصواریخ
، ونحن ال نفهم ما الذي یریدونه وما یمكن ان یحققوه من خالل قصف السكان المسالمین، لعدة أیام

مع أن اسرائیل ال ، وحرمانهم نحو ملیون شخص من بینهم عدد كبیر من االطفال من النوم باللیل
، دفاع عن نفسها عندما تطلق الصواریخ علیهالكنها مضطرة لل، ترید ان یعاني سكان قطاع غزة

ونحن نحب السالم ونحترمه ، نحن نسعى للسالم، ولكن حتى في الوقت الذي تقصف فیه اراضینا
في اجتماع لحكومته: "ینبغي  )بنیامین نتنیاهورئیس حكومة االحتالل (بینما قال ،  )2(وسنحققه"

ونحن ، دي إزاء من یحاولون الهجوم علینااألی لن تقف مكتوفة )إسرائیل(على العالم أن یعرف أن 
                                                 

 منشور على موقع (الرسالة نت)أحمد الكومي، "الدعایة الصهیونیة .. حرب باردة تسبق العاصفة"، مقال  -1
 ،  الرابط:  2010نوفمبر  25بتاریخ:

  http://alresalah.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=24222     م30/4/2014تاریخ دخول الموقع:      
موقع  علىمنشور خبر ز: الفلسطینیون لن یحققوا أي شيء من خالل قصف األراضي اإلسرائیلیة"، یری"ب -2

تاریخ دخول  /، http://arabic.rt.com/news/599391م، الرابط: 11/11/2012بتاریخ، روسیا الیوم
  م.18/7/2014الموقع: 

http://alresalah.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=24222
http://arabic.rt.com/news/599391
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في حین قال وزیر األمن الداخلي "إسحق أرونوفیتش":"لقد آن  ،)1(مستعدون لتصعید هذا الرد"
تسامح مع أي محاولة إللحاق جاء في بیان لجیش االحتالل: "لن ن كما ،)2(األوان إلزالة التهدیدات"

وسوف نستمر في عملیاتنا العسكریة ضد ، اإلسرائیلیة الضرر بالسكان االسرائیلیین وقوات األمن
وان حركة حماس باعتبار انها المسیطرة على قطاع غزة هي من یتحمل ، التنظیمات الفلسطینیة

  .)3(المسؤولیة"
بل وحتى ، ومن خالل األمثلة السابقة یمكننا مالحظة أسالیب تأطیر األحداث واألخبار

  لالحتالل بالعدوان وخلق المبررات المقنعة له.صناعة أطر تخدم الهدف المستقبلي 

  :الخبریة شروط األطر: ثالثاً 
   :)4(هي، األطر تتوفر فيهناك أربعة شروط یجب أن 

 اإلطار الخبري یجب أن یكون له خصائص لغویة وتصوریة محددة. -1
 رسة الصحفیة.ینبغي أن یعتاد مالحظتها  في المما -2
 طار موثوق من بین اإلطارات األخرى.یجب أن یكون من الممكن التمییز بین إ -3
وأال ، أي أن یكون معترف به من قبل اآلخرین، یجب أن یكون لإلطار "صالحیة التمثیل" -4

 یكون مجرد نسج من خیال الباحث. 

  كیف تؤثر األیدیولوجیا السیاسیة في بناء األطر الخبریة: رابعاً 
یم المعلومات التي یجلبها عند مناقشة التأطیر اإلخباري فإن الحدیث یدور حول "تنظ

، ولكل كاتب وجهة نظره الخاصة المبنیة على قیم ومعلومات مسبقة، المحرر أو الكاتب (المرسل)
ان التغطیة اإلخباریة تخبر القارئ أو وخلفیه ثقافیه تؤثر على التغطیة اإلخباریة للخبر، ولذلك ف

 ،موضوعیةقل المعلومات بصورة المشاهد  المستقبل) ماذا حدث، والمقصود هنا هو لیس فقط ن
  .)5(لتغطیة اإلخباریة األیدیولوجیة التي یتلقاها المستقبلفبواسطة التأطیر تزید ا

                                                 
بتاریخ  موقع روسیا خبر منشور على"نتنیاهو یهدد بتصعید العملیات العسكریة على قطاع غزة " -1

  م.18/7/2013، تاریخ دخول الموقع: http://arabic.rt.com/news/599381م، الرابط: 10/11/2012
  المرجع السابق نفسه. -2
خبر منشور على جنود اسرائیلیین قرب مستوطنة ناحل عوز.. وباراك یهدد بهجمات على غزة"  4"اصابة  -3

/ ، تاریخ http://arabic.rt.com/news/599342م، الرابط: 10/11/2012بتاریخ  موقع روسیا الیوم،
  م.18/7/2013دخول الموقع: 

4 -  Cappella, J. N., & Jamieson, K. H.  Spiral of cynicism The press and the public 
good. (New York: Oxford University,1997), pp. 47; 89.  

  .مرجع سابق"نظریات اإلتصال"،  -5

http://arabic.rt.com/news/599381
http://arabic.rt.com/news/599342
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   :)1(ثر بشكل أولي في تأطیر األخبار تشملتؤ التي هناك أربعة أنواع من األیدیولوجیا و 

السیاسي من خالل التدخل في المحتوى الخبري لتعزیز الوضع  األیدیولوجیة المهیمنة: - 1
واالقتصادي الراهن ویشوه سمعة الجماعات المعارضة ویقیضها عبر تأطیر القضایا واألحداث 

 والخالفات السیاسیة وفق تلك األیدیولوجیة.

وهي في أغلب الحاالت ، التي توجه السیاسة الحكومیة واإلداریة المتنفذة أیدیولوجیة النخبة: - 2
 .تتوافق مع األیدیولوجیة المهیمنة

فمن خالل اختیار المجال المحدد للمعاني المهیمنة اعتمادًا على انساق  وجیة الصحفي:أیدیول - 3
أو ، معرفیة متواجدة ضمن الثقافة المهیمنة في المجتمع لجعل الحدث أكثر وضوحًا للقراء

وهي متأثرة بتوجهات السلطة ، لتشكیل إدراكات الجماهیر بشكل یتسق مع أیدیولوجیة المجتمع
 .السیاسیة

رر مثل (العرق جیة المحو متعددة في صنع أیدیول ات: تبرز في إسهامیدیولوجیة المهنیةاأل - 4
 الخ).، جتماعیة والمعتقدات..والنوع والطبقة اال

وتمثل وسائل اإلعالم أدوات أساسیة في الترویج للمفاهیم األیدیولوجیة ومنحها قدرًا من     
ئل هي األساس في توزیع أو تسویق وذلك ألن هذه الوسا، االنتشار والتكریس في المجتمع

   .)2(األیدیولوجیات ونشرها

یث تحمل األطر ر الخبریة عالقة رئیسیة وأساسیة حوتعتبر العالقة بین األیدیولوجیة واألط
وتلك التي یتم ، في جوهرها وجهة نظر أیدیولوجیة تتحدد من خاللها المادة الخام التي تم انتقائها

  .)3(الخبریة استبعادها عند صیاغة القصة

ولقد أدى سیطرة عدد محدود من وكاالت األنباء على عملیة إنتاج وتوزیع األخبار إلى 
وهي الرؤیة األنجلو/أمریكیة التي تروج للثقافة الغربیة وتحمل ، سیادة رؤیة بعینها لألخبار الدولیة

  .)4(في طیاتها عداء أو عدم فهم للدول األخرى

القضایا مدى النقاش الدائر حول االحداث و نة تحد من على احداث هیمحیث تعمل األطر 
یؤدى إلى تغییب حق  وهو ما، وسائل اإلعالم كمجال عام دیمقراطيتعرقل عمل و ، طیرالتأموضع 

                                                 
1- Samuel Beacker, Marxist approaches to media studies: The British experience, 

critical studies in mass  media communication, vol. 1, No.1,1984, p69. 
2- James Lull, , media communication culture, a global approach, polity press 

Cambridge, 1995, p9.  
  .119، صمرجع سابقجمال عبدالعظیم أحمد، "أثر األیدیولوجیة السیاسیة للدولة في بناء األطر الخبریة"،  -  3

4- Dennis Mc Quail (1979) the influence and effects of mass media, in: James et al mass 
communication and society, sage , London PP70-94. 



 اإلطار النظري للدراسة

76 
 

 الفصل األول

تفسیرات محددة للوقائع دون إبراز مصادر تملك ؛ من خالل معرفة دیمقراطیة أوسع يالجمهور ف
  .)1(و غیر ذلك من آلیات تأطیر تحیز متنوعةفضال عن التركیز على أبعاد محددة ، غیرها

تقسیم الحاصل للعالم على أساس الفي ظل  ویرى أنه، ویؤید الباحث هذه (الحقائق)
ومجتمعات مستهلكة أو متلقیة شغلتها ، مجتمعات منتجة لإلعالم بشقیه المعرفي والتكنولوجي

لتقدم العلمي والتكنولوجي الذي مشكالتها السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة عن اللحاق بركب ا
یعتمد علیه في كافة أنحاء ، جعل من عملیة التدفق في األخبار والمعلومات تسیر في اتجاه واحد

سمح لمن یملك القدرات العلمیة ، في ظل اختالل إعالمي بین الشمال والجنوبو ، العالم
وفق رؤیة ، ملمختلفة عبر العالوالتكنولوجیة إلى استخدامها في نقل المواد الخبریة والمعلومات ا

 ال سیما وأن المعلومات والمعارف واألخبار بات، هداف وتعبیرات وصور معینةواحدة مبنیة على أ
نشر تلك تقوم بالتي ، رات تخضع لسیاسات الدول الكبرىكثیر منها ینتج من قبل أجهزة أمن ومخاب

قیود وضوابط ل اً وفقكات العالمیة المهیمنة والشر  الكبرى عبر الوكاالتوتوزیعها األخبار والمعلومات 
وبین تلك ، معقدة یصعب معها التمییز بین المضامین الموضوعیة السلیمة للمعلومات واألخبار

  .التي شملتها عملیات التأطیر

  :آلیات اإلطار اإلعالمي: خامساً 
الموقــع الــذي تحتلــه القصــة الخبریــة فــي  Frame Mechanismsیقصــد بآلیــات اإلطــار   
واســـتخدام العناصـــر ، وكـــذلك وجـــود رمـــوز أو إشـــارات تشـــیر إلـــى أهمیـــة القصـــة الخبریـــة، الصـــحیفة

  .)2(العناوین الفرعیة وأخیًرا حجم الخبر، الشكلیة المرافقة مثل: الصور والرسوم البیانیة
ویمكن النظر إلى اإلطار الخاص بالنص الصحفي من خالل عناصره البنائیة التي تتكون 

، واختیار المصدر، واألدلة المقدمة، الرئیسیة والفرعیة واستخدام الصورة والتعلیق علیهامن العناوین 
حیث یمكن من خاللها النفاذ ، والبیانات والفقرات الختامیة، واالحصاءات، والشعارات، واالقتباسات

یا األمر الذي تتكامل معه الرؤیة التحلیلیة تجاه القضا، إلى المحتوى الضمني للنص وداللته
  .)3(المختلفة

  حول آلیات األطر؛ من اآلراء التي نشرت اً عددالباحث وللحدیث عن آلیات وأدوات األطر یورد 
   :)4(یتم تشكیلها من خالل خبریةإلى أن األطر ال 1991أشار إنتمان فقد 

                                                 
1- Martin,C.R,Oshagen.H,"disciplining the workforce: the news media frame a general 

motors plant closing", communication research ,vol.24,p.691 
  .92، صمرجع سابقرانیا محمد علي،  -2

3  - Claes H.devreese, News framing theory and  typology, John Benjamins  publishing  
company, London, 2005, p55. 

  .114، ص مرجع سابقجمال عبدالعظیم أحمد، "أثر األیدیولوجیة السیاسیة للدولة في بناء األطر الخبریة"،  -4
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 الكلمات الرئیسیة. -1

 الوصف المجازي. -2

 المفاهیم والرموز. -3

 في سرد األخبار. الصور المرئیة التي یتم التركیز عیلها -4

واستبعاد  ر معینة یتم اإلشارة إلى افكار محددةمن خالل التكرار والتدعیم لكلمات وصو و 
في حین تجعل أفكارًا ، فاألطر تجعل بعض األفكار اكثر بروزًا في النص من غیرها، أفكار أخرى

البعض على أن  حیث یعمل التكرار والموقع وتدعیم ارتباط أفكار بعضها، كلیة ةأخرى غیر موجود
  .)1(ر قابلیة للتذكر من التفسیرات األخرىوأكث، ر واحد أكثر وضوحًا وشموالً یتبقى تفسی

إلى إمكانیة تناول األطر اإلعالمیة وفق مستویین  )إنتمان(یشیر ، وضمن اآللیات أیضاً 
  :)2(أساسیین

ا من الذاكرة مثل: تحدید مرجعیة تساعد في عملیة تمثیل المعلومات واسترجاعه :ستوى األولالم
  األصدقاء واألعداء في الشؤون الخارجیة. - استخدام إطار "الحرب الباردة" 

  یتعلق بوصف السمات التي تمثل محور االهتمام في النص االعالمي. المستوى الثاني:

ومن خالل التكرار والتدعیم یتم إبراز إطار بعینه ینطوي على تفسیرات محددة تصبح 
ة لإلدراك والتذكر من جانب الجمهور الذي یتعرض باستمرار لتلك الوسیلة بدورها أكثر قابلی

  اإلعالمیة.

، نتقاءاال(أن أساس مفهوم التأطیر یقوم على عنصرین مزدوجین هما: ، )نتمانإ(ویرى 
ومن ثم ، والذي من خاللهما یختار المحرر من األخبار إطارًا معینًا للنص اإلخباري، )والبروز

ألنه ، ممیزة للخبر ضمن ذلك اإلطار أكثر بروزًا من األشیاء الموجودة خارجهتصبح السمات ال
  .)3(انتقاء متعمد لبعض جوانب القضیة أو الحدث

على أن تأثیر األطر ال یتحقق فقط من خالل إبراز بعض الجوانب في  )إنتمان(ویؤكد 
ى أو تقدیم توصیات األحداث أو الوقائع ولكن أیضًا من خالل الحذف او اإلغفال لجوانب أخر 

  .)4(خاصة من جانب القائم باالتصال

                                                 
  .114، ص مرجع سابقجمال عبدالعظیم أحمد، "أثر األیدیولوجیة السیاسیة للدولة في بناء األطر الخبریة"،  -1
  .349،  صمرجع سابقحسن عماد مكاوي، ولیلى حسین السید،  -2

3- Robert Entman, Op.Cit, P53. 
4- Op.Cit, P53. 
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) قدما في نموذجهما عدد من اآللیات األخرى Pan & Kosickiكویسكي   كما أن (بان و    
  :)1(تمثلت في

 البناء التركیبي للقصة الخبریة وتسلسل العناصر والفقرات داخلها. -1

 الحدث اإلخباري.االستراتیجیات التي یتبعها القائم باالتصال في بناء  -2

 المصادر اإلخباریة التي توظف في النص الخبري. -3

وتتضمن السمات الرئیسیة ، األفكار الرئیسیة (الفكرة المحوریة) المتضمنة في النص الخبري -4
للموضوع والفكرة المحوریة التي یدور حولها النص الخبري التي تساعد في تدعیم الفكرة 

 المحوریة.

 دث أو القضیة التي تركز علیها وسائل اإلعالم.االستخالصات الضمنیة للح -5

، ووضعت سلمى غانم أربعة أبعاد لألطر الخبریة باإلمكان االعتماد علیها كآلیات للتأطیر    
  :)2(وهي

 موضوع العنصر اإلخباري والتقییم. -1

 التقییم أو العرض والحج والمكان. -2

 العناصر اإلدراكیة (تفاصیل ما تم إدراجه في اإلطار). -3

 ناصر المؤثرة (نبرة اإلطار).الع -4

طر اإلعالمیة إلى ثالثة تقسیمات رئیسیة تحوي كل منها على بعض الباحثین األ وقد صنف     
  :)3(تلك التقسیمات في وتتمثل، التي تمثل آلیات أخرى لتأطیر األخبارالعدید من التقسیمات الفرعیة 

 أطر القضایا واألحداث. -1

 أطر المرشحین السیاسیین. -2

  لشخصیات العامة.أطر ا -3

                                                 
1- Liebler, C. M.,  & Bendix, J, News Sources and Framing of an Environmental  

Controversy, Journalism and mass Communication guraterly, Vol. 73, No. 1, 
1996, P. 54 

  .115، صمرجع سابقجمال عبدالعظیم أحمد، "أثر األیدیولوجیة السیاسیة للدولة في بناء األطر الخبریة"،  -2
رسالة دكتوراه غیر لقضایا الدول النامیة في الفضائیات العربیة، نهلة مظفر أبورشید، "المعالجة اإلخباریة  -3

  .  84)، ص2005كلیة اإلعالم،  -، (القاهرة، جامعة القاهرة منشورة
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ة لییمكن للوسآلیات وأسالیب ، وغیرها المداخل والتقسیمات السابقةجمیع وقد مثلت 
من اآللیات  اً حیث تتكامل جمیعها لتكون عدد، القضایا والموضوعات من خاللهاتأطیر اإلعالمیة 
  المادة اإلعالمیة. المتضمنة في، وضع وتحلیل األطر من خاللهاالتي یتم 

، هذه النظریةمن من خالل ما استنتجه الباحث في بحثه واطالعه على جوانب و ، ومن هنا
 اإلعالمیة ألطرفقد اجتهد الباحث لتقدیم آلیات ل، ألطر ضمن ملخص جامعآلیات لوسعیًا لوضع 
  :تيعلى النحو اآل

في  أو القصة الخبریةمكان ووقت نشر المادة اإلعالمیة و ، لوسیلة اإلعالمیةنوع ا  -1
 .الوسیلة

 ومساحة وحجم المادة.، (القالب) الفني للمادة اإلعالمیةالشكل   -2

  مصادر األخبار والمعلومات.  -3

 العناوین الرئیسیة والفرعیة.  -4

  والقضایا ، األفكار والكلمات واألوصاف المجازیة المستخدمة في التغطیة اإلعالمیة  -5
 الرئیسیة والفرعیة التي تتناولها التغطیة.

، فوتوغرافیة ورسوم بیانیة وتعلیقات مصاحبة للمادة اإلعالمیةمن صور عناصر اإلبراز  -6
تدعیم كالروابط وعناصر ، أو لفقرات محددة منها، طباعیة للمادة اإلعالمیة ككلوسمات 

 اإللكترونیة وملفات الوسائط المتعددة.

 بشكل كامل أو جزئي لبعض الجوانب.، إبراز أو حذف الموضوعات والقضایا -7

 اإلشارات والرموز. -8

 والتقییم األخالقي للوقائع.، وأسلوب تفسیر األحداث، طریقة المعالجة -9

 والفقرات التلخیصیة للنص الخبري.، القتباسات وطریقة عرضها وتوظیفهاا - 10

البناء التركیبي للقصة الخبریة و ، شخصنة المواقف واألحداثآلیة بناء السیاقات وتسمیة و  - 11
 وتسلسل العناصر والفقرات داخلها.

 یات التي یتبعها القائم باالتصال في بناء الحدث اإلخباري.االستراتیج - 12

 الضمنیة للحدث أو القضیة التي تركز علیها وسائل اإلعالم. تنتاجاتاالس - 13

 الشخصیات المحوریة المركز علیها في المادة اإلعالمیة. - 14

 .Reframingإعادة التأطیر  - 15
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  كیف یمكن تقلیص تأثیر التأطیر في وسائل األعالم؟: سادساً 
  :)1(مكن تقلیص تأثیر تأطیر وسائل اإلعالم لألحداث والقضایا المختلفة من خالل ما یأتيی

بواسطة عرض أكثر من إطار تحلیلي واحد لكل حدث أو موضوع، وبذلك یبقى الجمهور حر  -1
 في اختیار وتحلیل الموضوع.

عالم، أكثر في إطار اإل اً كلما كان رأي المرسل موطد بموضوع معین ، بذلك یكون محمی -2
 وتأثیر التأطیر أقل.

 .عالمشخصیة مع الموضوع المعروض في اإل كلما كان لإلنسان تجربة -3

 كلما كان المستقبل ذو إمكانیة قراءة نقدیة وتحلیلیة عالیة بذلك یقل تأثیر التأطیر علیه. -4

  .)2(تجارب الشخصیة مع المواضیع واالحداثبسناد رأي المصدر بموضوع معین وتدعیمه إ -5

  :في نظریة تحلیل اإلطار اإلعالمينقاط القوة والضعف : سابعاً 
تضم نظریة اإلطار اإلعالمي عددًا من نقاط القوة والضعف التي تؤثر في عمل النظریة 

  ونعرض لهذه النقاط على النحو اآلتي:، ومدى فاعلیتها في التأثیر

   :في نظریة اإلطار اإلعالمي أوًال: نقاط القوة

  :)3(كاآلتي) نقاط القوة في نظریة تحلیل اإلطار اإلعالمي Baran & Davisحدد (باران ودیفیس 
  األفراد في عملیة االتصال الجماهیري. تركز االهتمام على - 1

على المستوى قضایا التأثیرات لكنها قابلة للتطبیق بسهولة في ، جزئيمستوى ذات  النظریة -2
 .ليالك

 اقتصادیة أو وأسیاسیة  سواء كانت، فةوغیر محدودة التطبیق في المجاالت المختل، مرنة جداً  -3
 وغیرها.اجتماعیة 

 .الحدیثة في طرق البحث النوعیة والمعرفیةنتائج المتسقة مع  -4

  

 
                                                 

  .مرجع سابقرنا طبارة،  -1
  .مرجع سابقتصال، نظریات اال -2

3- Stanley J. Baran & Dennis K. Davis: Mass communication Theory: Foundation, 
Ferment and Future, Sixth  edition,  2010, p335. 
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  :)1(في النظریة تتمثل فيأخرى قوة نقاط  ویمكن إضافة

  إمكاناتها في اقتحام مجال رصد وقیاس التأثیرات السلوكیة للتأطیر اإلعالمي في الجمهور. -1

التطبیقات البحثیة لها بالتوازي مع محاور عملیة االتصال الجماهیري متمثلة في  ثراء وخصوبة -2
 ورجع الصدى.، والسیاق الثقافي، والجمهور، والرسالة اإلعالمیة، القائم باالتصال

وصالحیتها للتطبیق ، أو اعتماد مدخل نظري تكاملي من جهة، جمعها بأطر إعالمیة أخرى -3
والعالقات ، واإلعالن، واإلعالم الدولي، ى اختالفها مثل: التحریرفي فروع العلوم اإلعالمیة عل

 ودراسات الصورة من جهة أخرى.، العامة

 یمكن تطبیقها في أنواع مختلفة من الدراسات مثل: الدراسات التاریخیة واآلنیة. -4

ع یمكن لتطبیقاتها البحثیة االستعانة بأي كٍم أو نوع من المناهج واألسالیب واألدوات في جم -5
 وتحلیل وتفسیر البیانات المختلفة.

تتمیز بقدرتها على التطویر الذاتي من خالل نماذج  مقترحة في تیارات بحثیة معاصرة   -6
والتي ، والتأطیر االستراتیجي، ووضع األطر، واتساعها لتشمل نماذج بناء األطر، ومستقبلیة

  یة مستقلة بذاتها.من الممكن أن تنفصل مستقبًال عن هذه النظریة لتصبح أطرًا نظر 
   :)2(في نظریة اإلطار اإلعالمي نقاط الضعفثانیًا: 

 .تحدیدمفتقدة للجعلها ما ی في المجاالت المتعددة تطبیقها إمكانیة -1
 .أو غیاب التأثیراتوجود  معالجةعلى غیر قادرة  -2
 سالیب البحث النوعي.نظرًا العتمادها على أ، التفسیرات السببیة تحول دون -3
 الرغباتخاطئة معتمدة على متكررة قد تبني أطرًا التي الفردیة  ألخطاءاتفترض وجود  -4

 .شخصیةال
  نقاط ضعف أخرى تتمثل في:یؤخذ على النظریة كما 

نظرًا للجدل ، عدم وجود نموذج فكري مشترك متفق علیه من قبل الباحثین في دراسة النظریة -1
 .)3(القائم حول مفهوم اإلطار وطرق قیاسه

                                                 
أحمد زكریا، العالقة بین خصائص تحریر النصوص الصحفیة اإلخباریة واهتمامات الجمهور واتجاهاته نحو 1- 

، (القاهرة: جامعة القاهرة، كلیة اإلعالم، رسالة دكتوراه غیر منشورةبعض القضایا الداخلیة في مصر، 
  .210)، ص2007

2- Stanley J. Baran & Dennis K. Davis: Op, Cit, p335. 
  .102، ص مرجع سابقرانیا محمد علي،  -3
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مما یجعلها مسألة تخضع ، دقیق للحدود الفاصلة بین أنواع األطر المختلفةعدم وجود تحدید  -2
 .)1(النطباعات الباحثین

هناك عدد من االتجاهات في بحوث التأطیر تجاهلت العالقة بین أطر وسائل اإلعالم  -3
وهذا اإلغفال ناجٌم عن عوامل عدة تتضمن ، والعوامل المتعلقة بالسلطة السیاسیة واالجتماعیة

والفشل في دراسة سیاقات التأطیر من سیاقات اجتماعیة وسیاسیة ، ة تعریف األطرمشكل
 .)2(والتقلیل من شأن التأطیر كشكل للتأثیرات اإلعالمیة، أوسع

دراك وآلیات التأثیر والفهم واإل، ألطرغزارة وتنوع عناصر ومصادر المؤثرات في عملیة بناء ا -4
یطرح الكثیر من التساؤالت حول مدى قابلیة ، وصعوبة حصرها وضبطها وتفسیرها، للمتلقین

 .)3(نتائج دراسات النظریة للتعمیم

، تشكك هذه النظریة في تحقیق موضوعیة اإلعالم بشكل كامل في معالجة القضایا المختلفة -5
حیث یخضع اإلعالمیون لضغوط متباینة تؤثر بشكل مباشر وغیر مباشر في بناء أجندة 

ویدلل على ذلك ، وكذلك صیاغة توجهاتها السیاسیة، المختلفةوسائل اإلعالم حول القضایا 
وكذلك وقفًا ، باختالف التوجهات السیاسیة، اختالف التوجهات اإلعالمیة نحو القضایا

للتوجهات السیاسیة التي تخدم جماعات المصالح المؤثرة في حركة المجتمع ووسائل 
  .)4(اإلعالم

  ي الدراسة:ظریة األطر اإلخباریة فتوظیف ن: ثامناً 
في هذه الدراسة یقوم الباحث بتوظیف نظریة األطر اإلخباریة من خالل تقسیم المضامین 

أنواع  بعةم. وفقًا لس2012الدراسة حول أحداث العدوان على غزة عام  عینةالخبریة في المواقع 
  وهي:، من األطر الخبریة التي یمكن االعتماد علیها في التحلیلرئیسیة 

 .الصراعأطر  -1

 ة.أطر االهتمامات اإلنسانی  -2

                                                 
  . 35، صمرجع سابقأحمد زكریا،  -1

2- Kevin M. carragee and Wim reefs, "The neglect power in recent framing research", 
Journal  of communication, vol. 54, No. 2, June 2004, p 214. 

ولید عمشة، "أثر التكنولوجیا المستخدمة في جمع وتقدیم األخبار على شكل ومضمون الخدمة اإلخباریة: دراسة  -3
، (جامعة القاهرة، كلیة اإلعالم، رسالة ماجستیر غیر منشورةعلى القنوات الفضائیة العربیة غیر الحكومیة"، 

  .35)، ص2001
 .مرجع سابقعادل عبد الغفار،  -4
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 أطر المسؤولیة.  -3

 ردود األفعال.أطر   -4

 أطر اتجاهات التأیید والمعارضة. -5

 آلیات توظیف األطر. -6

 أطر األسباب. -7

 أطر الحلول. -8

 أطر النتائج. -9

 أطر الشخصیات المحوریة. - 10

ویستهدف تحلیل تلك األطر الكشف عن توجهات المعالجة الصحفیة ألحداث العدوان على 
  م في المواقع االلكترونیة عینة الدراسة. 2012غزة عام 

اإللكترونیة  المواقعاختیار وقد راعى الباحث عند اختیار عینة الدراسة التنوع في 
بما یسمح بتوافر العدید من المتغیرات التي ترصد األطر الخبریة التي  للفضائیات األجنبیة

وتطبیق عدد من أطر النظریة ، م2012استخدمها كل موقع في معالجة أخبار العدوان على غزة 
  للوقوف على طبیعة وتوجهات التغطیة اإلخباریة لألحداث التي وقعت أثناء فترة الدراسة.

  

     

     

  

  



  
  
  
  

  الثانيالفصل 
  م2012عام  على غزة العدوان

  
  ویشتمل على مبحثین:             
   

 المبحث األول: وقائع وأحداث العدوان.            
 

  .النتائج والتداعیات التي خلفها العدوانالمبحث الثاني:             
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  م2012عام  على غزة العدوان

  مدخل:
 كونه ناجم عن أطول، یعد الصراع العربي اإلسرائیلي من أكثر الصراعات الدولیة الممتدة    

، ن التاسع عشرفي أواخر القر  فلقد بدأت أولى إرهاصات هذا الصراع، احتالل في العصر الحدیث
قامة وطن للیهود على أرض دعا إلالذي ، 1917عام المشؤوم عقب صدور وعد بلفور  تتعزز و 

 مقاومة األمر الذي واجه، بدعم من القوى االستعماریة لیهود العالمهجرات من وما تبعه ، فلسطین
  .1936 عامالورة بلغت ذروتها في ثفلسطینیة 

عام بین العرب والیهود  قسیم فلسطینبت يألممرار اقالر و صد وظلت تلك األوضاع حتى    
دولتهم التي أسموها قیام  لصهاینةاأعلن فیه زعماء  وقت في، العرب رفضهما وهو ، م1947

 مئات شریدوتم ت، 1948عام (إسرائیل) كدولة للیهود على أرض فلسطین في منتصف مایو من 
ك الحین معارك عدة بین ودارت منذ ذا، تن الفلسطینیین إلى مخیمات الشتااآلالف من المواطنی

فكانت الحرب ، من جهة أخرى فدائیین الفلسطینیینوالجیوش العربیة وال، الكیان المحتل من جهة
حرب الو ، 1967عام الثالثة حرب الثم ، 1956عام في  والحرب الثانیة، 1984مایو15 األولى في

 1987عامانتفاضة الحجارة جاءت ثم  ،1982عام الخامسة حرب كانت الثم ، 1973عام الرابعة 
بین منظمة التحریر الفلسطینیة  1993عام  تبعها عقد (اتفاق أوسلو)، سنین استمرت لثمانو 

منها  على األراضي التي انسحب )الفلسطینیةالوطنیة السلطة (الذي قامت بموجبه ، و(إسرائیل)
واستمرت المواجهات ، م2000) في أواخر عام انتفاضة األقصى( ثم جاءت أحداث، االحتالل

ثم حدث العدوان اإلسرائیلي ، واالجتیاحات وعملیات االغتیال السیاسي على مدى سنوات االنتفاضة
  .م2006نان الثانیة" في صیف العام على لبنان فیما عرف "بحرب لب

سم أطلقت علیه اعدوانًا حربیًا شرسًا على قطاع غزة  )إسرائیل(شنت  2008وفي أواخر العام     
العدوان الذي نخص  ووه م.2012عام أواخر على غزة  عدوانال جاء ثم، )الرصاص المصبوب(
العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة عام ، یتناول هذا الفصلحیث ، هذا الفصلحدیثنا في  به

یتناول المبحث ، وقد قسم هذا الفصل إلى مبحثین، بكل ما فیه من أحداث ومواقف ونتائج، م2012
  فیما یتناول الفصل الثاني نتائج العدوان.، وقائع وأحداث العدواناألول 
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  املبحث األول
  وقائع وأحداث العدوان 

بعد فترات متقطعة من التصعید والمواجهة المحدودة جاء ، م2012على غزة عام عدوان ال
فق احصاءات وو  من الجهة االخرى. والمقاومة الفلسطینیة، بین قوات االحتالل اإلسرائیلیة من جهة

، م2010قذیفة عام  360 نحو (إسرائیل)إسرائیلیة "بلغ عدد الصواریخ الفلسطینیة المنطلقة 
قذیفة في األشهر العشرة األولى من  500و ، 2011قذیفة في العام  675 تضاعف العدد إلىو 

متزایدًا شملت قذائف ذات مدى أبعد؛ وهو ما عدته إسرائیل تهدیدًا عسكریًا وسیاسیًا  2012العام 
   . )1(مع شعور بتالشي قدرتها على الردع مع ظهور أسلحة أكثر تطورًا في قطاع غزة"

وفي هذا المبحث یعرض الباحث للعدوان من حیث الترتیبات التي كانت تدور له لدى 
واألهداف التي وضعها اإلسرائیلیون ، وأسباب العدوان، واالسم الذي اختاروه للعدوان، اإلسرائیلیین

باإلضافة إلى سرد للوقائع الیومیة التي ، وأهداف المقاومة الفلسطینیة من مواجه العدوان، وانللعد
  .صوًال إلى اتفاق التهدئةو ، دارت وتداعیاتها

  ؟عدوانكیف استعد اإلسرائیلیون للأوًال: 
رصد المراقبون عدد من اإلجراءات ، 2012عشیة العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة عام 

یمكن تلخیصها على النحول اآلتي وفقًا لتقریر لمركز اطلس للدراسات ، اإلسرائیلیة واألفعال
  :)2(اإلسرائیلیة بغزة

طلقوا التهدیدات؛ بخالف ما كان اإلسرائیلیة إلى الحدود مع غزة وأنزل المرشحون لالنتخابات  -1
 حیث اعتاد المرشحون النزول إلى سوق الكرمل.، یحدث في االنتخابات السابقة

اللجنة اإلسرائیلیة الوزاریة األمنیة والعسكریة (لجنة ث تعتیم إعالمي كامل على اجتماعات حد -2
 مما یشیر إلى توصیات جدیة خرجت بها اللجنة (تتعلق باتخاذ قرار الحرب فعًال). ، التسعة)

وتحدث أمامهم حول تأثیر ، أجنبیاً  سفیراً  50التقى رئیس حكومة االحتالل بنیامین نتنیاهو مع  -3
 وبضمنهم طفلة تحدثت إلى السفراء عن (معاناتها).، الصواریخ الفلسطینیة على األطفال

                                                 
مجموعة ، صادر عن 133"إسرائیل وحماس.. النار ووقف إطالق النار في الشرق األوسط الجدید"، تقریر رقم  -1

  م.:22/11/2012، منشور على موقع المجموعة بتاریخ األزمات الدولیة
  م.30/4/2014، تاریخ دخول الموقع:.http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle الرابط     
مركز أطلس للدراسات لماذا تختلف األمور هذه المرة؟"، تقریر صادر عن  -جولة التصعید األخیرة  "حول -2

  م،2012نوفمبر 14، منشور على الموقع اإللكتروني للمركز بتاریخ: اإلسرائیلیة
  م.3/10/2013، تاریخ دخول الموقع: http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=685الرابط:         

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle
http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=685


 م2012على غزة عام لعدوان ا

87 
 

 لثانياالفصل 

من یمس وصرح من مدینة بئر السبع أن  "، التقى نتنیاهو مع رؤساء المجالس المحلیة -4
ومسئولیته كرئیس حكومة عن تحدید ، سكان الجنوب وسالمة حیاتهم سیدفع ثمنا باهظا

 لثمن الباهظ من الفلسطینیین".الوقت المناسب لجبایة هذا ا

التقى وزیر (الدفاع اإلسرائیلي) إیهود باراك مع القیادة العسكریة للجنوب وصرح أن هذه  -5
(رغم أن الفصائل الفلسطینیة كانت قد أعلنت ، لن تنتهي - عملیة ضرب غزة - العملیة

 قبولها بالتهدئة) وسیكون هناك رد یعید الردع ویجلب األمن لسكان الجنوب.

 لجیش االسرائیلي ظل یطلق على أفعاله التي یقوم بها "ردود أولیة عابرة".ا -6

ملیون شیكل لتعزیز المالجئ  30وزیر حمایة الجبهة الداخلیة (آفي دختر) خصص مبلغ  -7
وجرى نقاش لتخصیص ، كیلومتر من حدود غزة 15- 7والتحصینات للمناطق الواقعة بین 

 أخرى لذات الغرض. اً ملیون 70

من ، (إسرائیل) بعملیة خداع جرى اإلعداد لها مسبقا لتضلیل الفلسطینیین ومصرلقد قامت 
، وتعمیم ذلك على وسائل اإلعالم اإلسرائیلیة، خالل إعالن عدد من قادتها انتهاء جولة المواجهة

بة وكان اغتیال الجعبري هدفًا قائمًا بذاته بالنس  .)1( التي تقتبس منها وسائل اإلعالم العربیة بكثافة
وقد جرى شن ، كما یبرر الخداع والتضلیل، إلى (إسرائیل). وهو في نظرها یبرر خرق أي تهدئة

العدوان في ظل أجواء عربیة مختلفة تمامًا عن تلك األجواء التي سادت أثناء عدوان (إسرائیل) 
   .)2(وكان لهذا المتغیر أبعد األثر في قلب الحسابات اإلسرائیلیة، السابق على القطاع

أن االسرائیلیین كانوا یمارسون طقوسًا غیر اعتیادیة على كل  یتبین سبق؛ من خالل ماو 
حیث دلت ، بل وحتى تلك المتعلقة بالحمالت االنتخابیة، المستویات السیاسیة والعسكریة واإلعالمیة

لحرب قادمة. ویرى الباحث أن كل مسئول أو ، الشارع اإلسرائیلي)(جمیعها أنهم یسعون ویهیئون 
مرشح إسرائیلي أراد تأطیر األحداث التي سبقت اغتیال القائد الجعبري وانطالق الحرب العدوانیة 

  بما یتوافق مع مصلحته الوظیفیة أو االنتخابیة.

                                                 
المركز العربي لألبحاث ودراسة "العدوان اإلسرائیلي على غزة یفشل في تحقیق أهدافه"، تقریر صادر عن  - 1

،  الرابط:    2012نوفمبر ، 22وحدة تحلیل السیاسیات، منشور على موقع المركز بتاریخ:  - السیاسات
http://www.dohainstitute.org/release/f30774db-0c35-4e8d-a50a-259614fb0f8d  ،

  م.30/10/2013تاریخ دخول الموقع 
  .نفسه سابقالمرجع ال -  2

http://www.dohainstitute.org/release/f30774db-0c35-4e8d-a50a-259614fb0f8d
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بدأت (إسرائیل) حربها العدوانیة األخیرة على قطاع غزة  في مساء الرابع عشر من و 
خلفت وراءها أكثر من مائة وستین شهیدًا وآالف و ، واستمرت لثمانیة أیام، م2012نوفمبر من العام 

  وتشرید عشرات األسر الفلسطینیة.، الجرحى باإلضافة للدمار الهائل في المنازل والمؤسسات

والمؤلفة من تسعة أعضاء ، وقد اتخذت اللجنة الوزاریة اإلسرائیلیة المصغرة للشؤون األمنیة
وذلك على الرغم من ، م واحد من عملیة االغتیالوشن العدوان سرًا قبل یو ، قرار اغتیال الجعبري

  .)1(توصل (إسرائیل) ومصر إلى مسودة اتفاق بشأن التهدئة مع فصائل المقاومة الفلسطینیة

دوان تظاهري في بدایة الع ررت الحكومة اإلسرائیلیة على نحوق، وكنوع من الحرب النفسیة
رت وبعد مرور یومین قر ، نود االحتیاطجمن  ألفاً  30ات استدعاء منح رئیس أركان جیشها صالحی

كانت قد  )إسرائیل(بأن  علماً ، آخرین اً ألف 45یف رئیس األركان باستدعاء ة تكلالحكومة اإلسرائیلی
  . )2(2008على قطاع غزة عام  آالف فرد فقط من قوات االحتیاط في عدوانها 10استدعت 

ضاعفت (إسرائیل) تهدیداتها ، ومع استمرار الفصائل الفلسطینیة في إطالق صواریخها
وال ، بهدف دفع الوالیات المتحدة والدول األوروبیة للضغط على األطراف المعنیة، بالهجوم البري

قبل أن تنفذ عملیتها البریة ، سیما على مصر من أجل العمل للتوصل إلى وقف إطالق الصواریخ
  .)3(على غزة

  ثانیًا:  اسم العملیة وأبعاده
عربي اإلسرائیلي عن غیره من الصراعات بأنه یشمل مختلف الجوانب "یتمیز الصراع ال

فضًال عن االستخدام المكثف من ، االستراتیجیة والسیاسیة والعسكریة واالقتصادیة والثقافیة وغیرها
قبل العقیدة الصهیونیة لألساطیر والمزاعم الدینیة المؤسسة على التفسیر المحرف واختالق وقائع 

ة والتلمود وغیرهما من التفسیرات الدینیة المحرفة التي مزجها قادة المشروع دینیة من التورا
  .)4(الصهیوني مع العقیدة األیدیولوجیة العلمانیة لهذا المشروع ومقوالتها الرئیسیة"

والمتأمل في األسماء التي تطلقها إسرائیل على عملیاتها أو حروبها؛ یالحظ أن مسمى 
فعملیة "عناقید الغضب" ال تعكس فكرة "الحسم" وٕانما ، ف من ورائهاالعملیة یعكس نوعیتها والهد

                                                 
  .مرجع سابقهدافه"، العدوان اإلسرائیلي على غزة یفشل في تحقیق أ -1
 المرجع السابق نفسه. -2
  المرجع السابق نفسه. -3
أحمد ثابت، الصراع العربي اإلسرائیلي ومجاالته، مقال منشور على موقع (الجزیرة نت) الرابط :  -4

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/853b454b-a3b3-4705-a41b-
4abbd5540589 :م.29/4/2014، تاریخ دخول الموقع  

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/853b454b-a3b3-4705-a41b
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كبیرا من "الغضب" و"االنفعال" الذي ارادت إسرائیل تفریغه من خالل شنها لتلك  تعكس قدراً 
العملیة. ذلك فإن مسمى عملیة "الرصاص المصبوب" إنما تعكس فكرة "إمطار األرض" أي أرض 

وأطلقت (إسرائیل) على حربها العدوانیة على  ، )1(ن السماءبالرصاص المنصهر المنصب م، غزة
وهو اسم تم اختیاره بعنایة ألجل ، اسم عملیة "عمود السحاب"، م2012قطاع غزة في أواخر العام 

هي عبارة اصطالحیة من التوراة متعلقة ، اضفاء الصبغة الدینیة على العدوان. "فعمود السحاب"
ومعناها المجازي "العقاب السماوي" ، عاما زمن سیدنا موسى 40بضیاع الیهود في صحراء سیناء 

وهي "تعكس صورة یرى من خاللها عمود دخان المعركة وقد وصل ، في إشارة للضیاع وعدم الیقین
  .  )2(إلى عنان السماء؛ حتى بات باإلمكان رؤیته من بعید"

خلق نوع من دوانها؛ ویبدو أن (إسرائیل) أرادت من خالل إضفاء تلك الصبغة الدینیة لع
فهي بذلك "شبهت عمود السحاب الذي حجب ، الدعایة الموجهة ذات الهدف السیاسي والعسكري

من  14كما ورد في اآلیة ، بین فرعون والكفار وبین النبي موسى ومن معه من المؤمنین (الیهود)
صواریخ م هو لحجب الیهود عن 2012وأن عمود سحابها في  ،)3"(االنجیل في سفر الخروج

(اإلرهابیین) في غزة وهي بذلك تصنع ذاك العمود بالقذائف التي تطلق من طائراتها تجاه 
  (اإلرهابیین) ومواقعهم.

ذات الدالالت ، أما المقاومة الفلسطینیة فقد ردت على تلك التسمیة بعبارة  "حجارة السجیل"
ومة هذه التسمیة من جملة ترددت حیث اقتبست المقا، )4(الدینیة الواضحة لدى المقاومة الفلسطینیة

لدى الحدیث عن العقوبة التي أنزلها اهللا ، األول في سورة "هود"، في ثالثة مواضع في القرآن الكریم
فلما جاء أمرنا جعلنا عالیها سافلها وأمطرنا حیث جاء في اآلیة الكریمة: "، بقوم النبي لوط

                                                 
قراءة في الحرب األخیرة على غزة : الدوافع، النتائج، وآفاق المستقبل"، مقال منشور  -"حتى ال نخسر النصر  -1

،  الرابط:     2012نوفمبر،  28، بتاریخ: إلسرائیلیةلمركز اطلس للدارسات اعلى الموقع اإللكتروني 
http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=692 :م.  3/10/2013، تاریخ دخول الموقع  

  المرجع السابق نفسه. -2
العهد القدیم، مادة على موقع كنیسة األنبا تكال هیمانوت،   -القس أنطونیوس فكري، شرح  الكتاب المقدس  - 3

-http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Oldالرابط: 
Testament/Father-Antonious-Fekry/02-Sefr-El-Khoroug/Tafseer-Sefr-El-

Khroug__01-Chapter-14.html :م.23/9/2013، تاریخ دخول الموقع  
  م.2012نوفمبر  18، جزیرة نتموقع العدنان أبو عامر، "عمود السحاب" یترنح أمام "حجارة السجیل"،   -4

-http://www.aljazeera.net/opinions/pages/a08653d2-2beb-452e-937dالرابط:     
b55c7ba8be26 :م.25/9/2013، تاریخ دخول الموقع  

http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=692
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/a08653d2-2beb-452e-937d
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، ي معرض الحدیث عن العقوبة نفسهامجددًا ف وردتثم ، )1("علیها حجارة من سجیل منضود
  :في سورة "الحجر"

وتظهر العبارة للمرة   ،)2("فجعلنا عالیها سافلها وأمطرنا علیهم حجارة من سجیل"
بهدف هدم الكعبة  جیشهالتي تتطرق إلى حادثة تتعلق بإرسال ملك الحبشة ل، في سورة الفیل ةالثالث

السورة إلى "معجزة" تمثلت في أن اهللا سبحانه  فتشیر، مستخدمًا مجموعة من األفیال، في مكة
"وأرسل علیهم طیرًا  قال تعالى:، )3("دمرت جیش أبرهة المهاجم  وتعالى أرسل طیرًا أبابیل

  .)4(أبابیل* ترمیهم بحجارة من سجیل"

بما ، اختارت أن تستخدم هذه التسمیة في اإلعالم المحلي )إسرائیل(اإلشارة إلى "أن  جدروت
، )5(بینما استخدمت تسمیة "عمود الدفاع" باإلنجلیزیة"، موقع العربي لإلذاعة اإلسرائیلیةفي ذلك ال

ویرى الباحث أن (إسرائیل) أرادت من ذلك أن تسوق عدوانها إعالمیًا عبر رسالتین؛ تخاطب 
األخرى الخارج ضمن بینما تخاطب الرسالة ، األولى الداخل ضمن (اإلطار المرجعي) الدیني

وهي بذلك تسوق الذرائع للظهور بمظهر المضطر المدافع عن (أرضه ، طار الحل)بب وإ (إطار الس
  وشعبه).

  ثالثًا: أسباب العدوان
(إسرائیل) ككیان مغتصب لألرض العربیة ال تحتاج ألسباب ومبررات لتشن حروبها 

نذ وعد خاصة أن العدوان الذي بدأ م، واعتداءاتها على الشعب الفلسطیني الواقع تحت االحتالل
بلفور المشؤوم؛ مستمر حتى یومنا هذا بمختلف األشكال من قتل وتشرید ونهب لألراضي 

إال انه في ، والممتلكات وعملیات التهجیر واالستیطان والتهوید والقمع واالعتقال وتدنیس المقدسات
نت على حالة الحروب واالعتداءات الكبرى المصحوبة بالمجازر والدمار المكثف فإن (إسرائیل) كا

وأنها ما ، "خاصة مع إدراكها أن العرب غیر جاهزین لمواجهتها، الدوام تبحث وتختلق ذرائع للعدوان
أن عدوان "ویرى المراقبون ، )6(رغم ثورات الربیع العربي"، زالت األقوى واألقدر في هذا المحیط

                                                 
  .82یة سورة هود، اآل -1
  .74سورة الحجر، اآلیة  -2
 12، بتاریخ: بالعربي CNNموقع "عمود السحاب وحجارة سجیل.. معارك غزة برداء دیني"، مقال منشور على  -3

 http://arabic.cnn.com/2012/middle_east/11/16/Operation.names/index.html، الرابط: 2012دیسمبر 
  م.18/9/2013تاریخ دخول الموقع:       

  .4سورة الفیل، اآلیة  -4
 .مرجع سابق"عمود السحاب وحجارة سجیل.. معارك غزة برداء دیني"،  -5
 .مرجع سابقعدنان أبوعامر،  -6

http://arabic.cnn.com/2012/middle_east/11/16/Operation.names/index.html
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(فإسرائیل) تلجا ، )الرد الموجع(كان الهدف اإلسرائیلي من ورائها تحقیق ، )حرب عقاب(هو  2012
أو ال ، إلى هذا النوع من الحروب عندما تتعرض لهجمات استنزاف مستمرة ال یمكن إیقافها بالحسم

   .  )1("یكون الوقت مواتیًا للقیام بـحسمها

فمنذ انتهاء عملیة "الرصاص المصبوب" العدوانیة التي شنتها إسرائیل لثالثة أسابیع 
قامت المقاومة الفلسطینیة بإطالق آالف الصواریخ وقذائف ، 2009و 2008متواصلة بین عامي 

ما ، على المستوطنات والمواقع االحتاللیة اإلسرائیلیة القریبة من الحدود مع قطاع غزة، الهاون
 - تعتبره موجعاً –اعتبر استنزاف مستمر یدفع (اسرائیل) بین الفینة واألخرى إلى القیام بعملیة (رّد 

وتحاول إعادة ، وذلك بتوجیه ضربات للمقاومة تجعلها تنشغل بنفسها، دع)تعزز من خالله قوة الر 
  .)2(ترمیم ما حاق بها من أضرار

من المنظور في جمیع األحیان ویرى الباحث أن الحروب العدوانیة اإلسرائیلیة تقدم 
أو ، نانیةأو اللب، الفلسطینیة المقاومةعلى ما تقوم به  ویتم تأطیرها كرد فعل، الدفاعي االسرائیلي

والمحللین ، حیث تسابق قادة (إسرائیل)، م2012عدوان عام  حدث تمامًا في وهذا ما غیرها.
) على رد قويالسیاسیین والعسكریین اإلسرائیلیین إلى تصریحات تؤكد أن العدوان ما هو إال (

قطاع غزة حدود على  -  التي وصفوها بـ (اإلرهابیة) -  (استفزازات) وأعمال المقاومة الفلسطینیة
ال سیما عملیة المقاومة ضد سیارة جیب تابعة لجیش ، األیام التي سبقت العدوان اإلسرائیليخالل 

وغیرها من العملیات.  ولذلك فإن (إسرائیل) ترى في هذه ، االحتالل اإلسرائیلي على حدود غزة
  األحداث ذرائع تسوقها للرأي العام في الداخل والخارج من أجل شن عدوانها.

ظهر تقریر صادر عن مركز أطلس للدراسات اإلسرائیلیة (تم االنتهاء من إعداده مع وأ
األسباب ومسجًال مجموعة من ، تقدیرًا عامًا للموقف، )2012لحظات بدایة الحرب العدوانیة عام 

ویمكن تلخیص تلك األسباب فیما ، التي دفعت االحتالل االسرائیلي لشن حرب عدوانیة ضد غزة
  :)3(یأتي

تخدام المقاومة في المواجهة األخیرة التي سبقت العدوان صاروخًا موجهًا من نوع "كورنیت" اس -1
 استهدف جیبًا عسكریا (خارج حدود غزة) فأوقع قتلى وٕاصابات.

من وجهة نظر االحتالل فإن حركة حماس شاركت في التصعید األخیر ویجب معاقبتها على  -2
 رتها على الفعل واستخفافها بالتهدیدات االسرائیلیة.تلك الثقة المفرطة التي اظهرتها حماس بقد

                                                 
  .مرجع سابقعلى غزة : الدوافع، النتائج، وآفاق المستقبل"، قراءة في الحرب األخیرة  -"حتى ال نخسر النصر  -1
  المرجع السابق نفسه. -2
  .مرجع سابقلماذا تختلف األمور هذه المرة؟"،  -"حول جولة التصعید األخیرة  -3
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منها المئات تصل إلى ، ألف صاروخ 12ما أشیع وما ترّوج له إسرائیل من امتالك حماس لـ  -3
والصاروخ المحمول على الكتف المضاد ، 5وبضمنها صاروخ فجر، جنوب وشمال تل أبیب
امتالك المقاومة الفلسطینیة لصواریخ  وما أثبتته الوقائع الیومیة من، 7للطیران من طراز سام

 مضادة للدبابات والطائرات.

والتي یتبارى فیها السیاسیون اإلسرائیلیون على كسب أكبر قدر ، األجواء االنتخابیة في إسرائیل -4
 ممكن من الدم الفلسطیني.

صعود نجم حركة اإلخوان المسلمین ووصولها إلى سدة الحكم في عدة بلدان عربیة وخصوصا  -5
توجیه ضربة لغزة تحرج الرئیس المصري  -من وجهة النظر اإلسرائیلیة–مما یبرر ، رمص

  وتظهره في مظهر العاجز.، (آنذاك) محمد مرسي

  لعدوانلرابعًا: األهداف اإلسرائیلیة 
"هناك إشكالیة في التنسیق بین الغایة العلیا من العدوان وبین األهداف التنفیذیة للجیش.  

بینما الغایة من المعركة هي إیقاف الصواریخ ، یمتلك بنك أهداف كبیرفالجیش اإلسرائیلي 
وال یوجد نظریة أمنیة في إسرائیل تجعل من توجیه ضربات عسكریة ، الفلسطینیة بدائیة الصنع

وبالتالي؛ تظّل المعركة فاقدًة لغایتها ، وسیلة تجبر فصائل المقاومة على وقف اطالق الصواریخ
  .)1(األساسیة"
   :)2(هي، زیر (الدفاع) اإلسرائیلي إیهود باراك ثالثة أهداف للعدوان على قطاع غزةوعدد و 

 ترمیم قوة الردع اإلسرائیلیة. -1

 ضرب القدرة العسكریة للتنظیمات الفلسطینیة. -2

 ضمان تهدئة طویلة یتوقف خاللها إطالق الصواریخ على إسرائیل. -3

رسمیًا من قبل حكومة االحتالل  ولعل األهداف التي أعلن عنها (باراك)؛ لم تكن معلنة
حتى تقرر القیادة ، فقد تركت حكومة االحتالل أهداف العدوان عامة دون أن تحددها، اإلسرائیلیة

ومن خالل ، اإلسرائیلیة بكل حریة تحدیدها وفقا لما یحققه العدوان من أهداف فعلیة بعد انتهائه
هداف التي خطط لتحقیقها من خالل العملیة نتائج العدوان یكون االدعاء بأن تلك النتائج هي األ

وتؤثر في نمط ، ال سیما وأن هذه المسألة تحظى بأهمیة كبیرة عشیة انتخابات الكنیست، العسكریة

                                                 
 .مرجع سابقلماذا تختلف األمور هذه المرة؟"،  -"حول جولة التصعید األخیرة  -1
  . مرجع سابقة یفشل في تحقیق أهدافه"، "العدوان اإلسرائیلي على غز  -2
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كانون الثاني/  22تصویت الناخب اإلسرائیلي في انتخابات الكنیست المقبلة المقرر إجراؤها في 
  .)1(م2013ینایر 

راك األساسیة كانت تتمثل ام اإلسرائیلیة أن خطة نتنیاهو وببعض وسائل اإلعالفیما نشرت 
، یجري في بدایته اغتیال القائد العسكري أحمد الجعبري، في شن عدوان قصیر في مدته الزمنیة

ومن ثم العمل على التوصل إلى وقف ، وقصف مواقع منصات الصواریخ بعیدة ومتوسطة المدى
مة في قطاع غزة بالتهدید بشن حرب بریة على القطاع إطالق النار من خالل الضغط على المقاو 

  .)2(حتى تقبل المقاومة وقف إطالق النار وفقا للشروط اإلسرائیلیة

وتدمیر ما أمكن من مخزون ، "إن (إسرائیل) أرادت من عدوانها تصفیة القادة الفلسطینیین
واختبار ، عسكریة اإلسرائیلیةواستعادة الهیبة ال، وتدجین المقاومة، وتدمیر أنفاق سیناء، الصواریخ

والتأثیر في وجهة الرأي العام اإلسرائیلي قبیل ، نجاعة منظومات وخطط "مناعة الجبهة الداخلیة"
الوقوف على طبیعة أنظمة الحكم ، االنتخابات النیابیة المبكرة. كما أرادت "إسرائیل" والدول الغربیة

هاتها الحقیقیة ومواقفها من (إسرائیل) والمشروع واتجا، التي قامت بعد "الربیع العربي"، الجدیدة
  .)3(الغربي"

  :)4(ویرى هاني المصري أن أهداف إسرائیل من العدوان تتلخص في اآلتي

  ). 2009 -  2008إعادة التزام الفلسطینیین بقواعد التهدئة التي تحققت بعد حرب ( -1

سن العالقات مع اإلدارة وٕالى أح، االستفادة من حاجة النظام الجدید في مصر إلى التهدئة -2
للخروج من الوضع السیاسي واالقتصادي واألمني الحرج. وجس نبض الحكام ، األمیركّیة

مع السعي لدفع الرئیس مرسي إلى رعایة وقف إطالق نار جدید مع ضمان ، الجدد في مصر
ى على التي ترید فرضه مرة أخر ، االلتزام بـ (حق المطاردة الساخنة) الوارد في اتفاق أوسلو

 غزة. 

                                                 
  .مرجع سابقالعدوان اإلسرائیلي على غزة یفشل في تحقیق أهدافه"، " -1
  .المرجع السابق نفسه -2
مقدمة  ورقة عملوانعكاساتها"،  2012أمین حطیط، "قراءة في العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة نوفمبر  -3

مركز "، 2013تقدیر استراتیجي  -2012طینیة: تقییم استراتیجي ضمن حلقة نقاش بعنوان "القضیة الفلس
 .2013، بیروت، فبرایر الزیتونة للدراسات واالستشارات

على الموقع االلكتروني لتلفزیون  مقال منشورهاني المصري، "عامود السحاب یرتد على نتنیاهو وحكومته"،  -4
، تاریخ دخول http://wattan.tv/ar/news/23493.htmlم، الرابط:   2012نوفمبر  20وطن، بتاریخ 

  م.1/11/2013الموقع : 

http://wattan.tv/ar/news/23493.html


 م2012على غزة عام لعدوان ا

94 
 

 لثانياالفصل 

ألنه أهانه ، یرید نتنیاهو بهذه الحرب أن تنقذه من أي غضب من أوباما في فترة رئاسته الثانیة -3
وانحاز لمنافسه رومني أثناء الحملة االنتخابیة. ویبدو ، أكثر من مرة أثناء فترة رئاسته األولى

بـ "حق إسرائیل في الدفاع ووجدنا اإلدارة األمیركّیة تدافع عما وصفته ، أن نتنیاهو حقق ما أراد
وتقدم ، وتمنع صدور قرار أو حتى بیان من مجلس األمن یدین العدوان اإلسرائیلي، عن نفسها"

وتعلن أنها ستؤید أي ، مساعدات عسكریة إضافیة إلى (إسرائیل) لتطویر نظام القبة الحدیدّیة
دم الدخول في الحرب مع أنها تفضل ع، قرار ستتخذه الحكومة اإلسرائیلیة بتصعید العدوان

 البرّیة. 

واستبعاد ، یرید نتنیاهو فرض األمن على أجندة االنتخابات المقبلة وزیادة فرصه بالفوز فیها -4
 ألنه حقق إنجازات ملموسة في األمن. ، المواضیع األخرى االجتماعّیة واالقتصادیة

خصوصًا ، عتهامثل تجریب األسلحة اإلسرائیلیة ومدى نجا، هناك أهداف عسكریة للعدوان -5
  واستكشاف القدرات الفلسطینّیة واألسلحة الجدیدة التي حصلت علیها.، نظام القبة الحدیدّیة

  :)1(أن العملیة اإلسرائیلیة تهدف إلى تحقیق أغراض أخرى أهمها، ویقول الدكتور عدنان أبوعامر

 استعادة الردع اإلسرائیلي المفقود أمام المقاومة الفلسطینیة.  -1

وتدمیر قواعد إطالق ، وتدمیر منازلهم، د من القادة المیدانیین للفصائل المسلحةاستهداف عد -2
، والقضاء على ما یمكن من البنیة العسكریة للمقاومة، الصواریخ ومخازن السالح والذخیرة

 وٕاضعاف سیطرة حكم حماس.

غة بحیث تقبل حماس بشروط إسرائیل الستعادة التهدئة بصی، تأمین هدنة مع حماس في غزة -3
وتبقي لنفسها یدا طلیقة في شن العدوان واالغتیاالت متى شاءت وأینما ، "الغذاء مقابل التهدئة"

 أرادت.
من المهم أخرى وردت أهداف ، بغزة مركز أطلس للدراسات اإلسرائیلیةنشره   وفي تقریر

  :)2(اإلشارة إلیها

ن تلك القدرات ومنع وضرب أكبر قدر م، جس نبض المقاومة والتعّرف على قدراتها العملیة -1
 تراكم الخبرات لدى المقاومة.

اختبار منظومات العدو الدفاعیة (القبة الحدیدیة على وجه الخصوص) وصمود الجبهة  -2
 الداخلیة.

                                                 
  .مرجع سابقعدنان أبوعامر،  -  1
  .مرجع سابققراءة في الحرب األخیرة على غزة: الدوافع، النتائج، وآفاق المستقبل"،  -"حتى ال نخسر النصر  -2
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والمس  وقف هجمات المقاومة على المناطق االسرائیلیة على طول الحدود مع قطاع غزة . -3
 إسرائیل.بالروح المعنویة لها وتقلیص قدرتها القتالیة ضد 

وحدود ضبط النفس لدى القیادة المصریة ، اختبار طبیعة العالقة بین مصر وٕاسرائیل بعد الثورة -4
والتعّرف على طبیعة عالقة مصر (تحت قیادة اإلخوان المسلمین)  ، وشعبها بعد الربیع العربي

 بحركة حماس.

یة الفائقة؛ بل أیضًا بث رسائل لإلیرانیین ولحزب اهللا؛ لیس فقط حول قدرات إسرائیل العسكر  -5
 استعدادها لإلقدام على مخاطرة الحرب الشاملة.

إیجاد حل سیاسي بدیل عن فكرة الشریط الحدودي بین قطاع غزة وٕاسرائیل؛ والتي سقطت بعد  -6
 استخدام صاروخ "الكورنیت".

حلم اسرائیل المستمر بدفع حركة حماس إلى كبح جماح أنشطة المقاومة للحفاظ على حكمها  -7
  .بغزة

  : )1(أما الدكتور إبراهیم أبراش فیضیف أهدافًا أخرى هي

فتأزم المفاوضات وتعاظم االنتقادات الموجهة ، إبعاد األنظار عما یجري في الضفة والقدس -1
یدفع (إسرائیل) إلى الهروب بافتعال صدام مسلح في ، إلسرائیل بسبب سیاساتها االستیطانیة

یة إلى مشكلة أمنیة تشغل الفلسطینیین وتشغل فیه قطاع غزة محولة المشكلة من مشكلة سیاس
 الرأي العام العالمي بتحویل نفسها كضحیة للصواریخ واإلرهاب القادمین من غزة كما تزعم.

إن إسرائیل تعتبر قطاع غزة كیانا معادیا وحركات المقاومة فیه حركات إرهابیة وعلى هذا  -2
اس وٕاجراءاتها لوقف المقاومة من قطاع حتى التهدئة التي تعلنها حركة حم، األساس تتصرف

فهي ترغب في تحویل حركة "حماس" ، التي ترید أكثر من ذلك، غزة ال تطمئن إسرائیل
وحكومتها لشرطي یحمي حدودها الجنوبیة من خالل معادلة: استمرار "حماس" في السلطة في 

 غزة مقابل حمایة حدود إسرائیل.

التي ، حیثیات تلك الحرب العدوانیة االسرائیلیة واطالعه على، عایشة الباحثمومن خالل 
حولها من نقاشات وجدل عبر وسائل اإلعالم  أثیروما ، دارت قبل عام من كتابة هذه السطور

أنه باإلمكان صیاغة بعض األهداف اإلسرائیلیة األخرى من  فإنه یرىالمحلیة والدولیة المختلفة؛ 
  العدوان كما یأتي:

                                                 
  ، الرابط: ن اإلعالمیةشبكة أمیإبراهیم أبراش، "العدوان على غزة وكشف مستور التهدئة"،  -  1

     http://www.amin.org/articles.php?t=opinion&id=17375 :م.2/11/2013، تاریخ دخول الموقع  

http://www.amin.org/articles.php?t=opinion&id=17375
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خالل األیام السابقة من عملیات للمقاومة على الحدود وٕاطالق الرد بقوة على ما حدث  -1
الصواریخ ال سیما العملیة التي نفذتها المقاومة ضد سیارة جیب عسكریة تابعة للجیش 

 اإلسرائیلي على حدود غزة.  
 تحجیم القدرات الحربیة لحركة حماس والمقاومة. -2
أدار على األرض صفقة تبادل  االنتقام من (أحمد الجعبري) شخصیًا كونه القائد الذي -3

خاصة مع ظهوره شخصیًا ممسكًا (بشالیط) ، األسرى مع الجندي اإلسرائیلي (جلعاد شالیط)
في المعبر المصري من جانبه األیمن وعلى الجانب األیسر كان المسؤول األمني 

وهي صورة فیها كثیر من التحدي والكبریاء واإلهانة لم یعتدها الطرف ، اإلسرائیلي
خاصة مع وجود مقاومین ملثمین من كتائب القسام ترافق الجمع بكامل ، سرائیلياال

 .یتقدمهم مصور تلفزیوني ملثم من كتائب القسام، تجهیزاتهم القتالیة في معبر رفح المصري
إشعار حركة حماس والفصائل المقاومة أن ( ید إسرائیل الطویلة)  قادرة وجاهزة للعمل  -4

-2008حماس من شعبیة وتعاطف دولي في فترة ما بعد عدوان  وأن ما حظیت به، دائماً 
 لیس لها أي اعتبار لدى (إسرائیل).، والتي توجت بزیارة أمیر دولة قطر قبل أیام، 2009

 الرئیس الفلسطینيوبعثرة األوراق السیاسیة والضغط على ، محاولة إرباك القیادة الفلسطینیة -5
لدولة في األمم المتحدة والمقرر بعد أسبوعین ومحاولة ثنیه عن موضوع طرح االعتراف با

 من تاریخ بدء العدوان.

  أهداف المقاومة الفلسطینیة من مقاومة العدوان:خامسًا: 

مع بدایة المعركة كان من الطبیعي أن تضع المقاومة الفلسطینیة لنفسها مجموعة من الخطط      
مستفیدة ، وكذلك تحقیق مكاسب للمقاومة، امن أجل إفشال المخططات العدوانیة اإلسرائیلیة وأهدافه

واستثمار ذلك في إلحاق ، مما تمتلكه من أسلحة قادرة على فرض وقائع جیدة على أرض المعركة
  وتأدیبها عسكریًا.، هزیمة معنویة وسیاسیة (بإسرائیل)

أهدافًا المقاومة الفلسطینیة فقد وضعت ، ستراتیجیینووفقًا لما ذكره بعض المحللین اال
  هي: ، اضحة سعت لتحقیقها أثناء وبعد العدوانو 

تأكید الحق الفلسطیني المشروع في الدفاع عن النفس في مواجهة االعتداءات واالغتیاالت  -1
والحفاظ على الحق الفلسطیني في مقاومة االحتالل. ومحاولة فرض ، والتوغالت اإلسرائیلّیة

ظل الوضع العربي والمصري قواعد جدیدة في أي اتفاق لوقف إطالق النار خاصة في 
 .)1(الذي ترى حركة حماس أنه قد تغیر لصالحها

                                                 
  .مرجع سابقهاني المصري،  -1
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وتحویل ، وٕافشال الهجمة االسرائیلیة؛ تمهیدا لوضع حٍد لها، منع العدو من تحقیق أهدافه -2
القّوة الكامنة في هذه الحرب لطاقٍة تساهم في إبقاء الصراع مع المحتل ُمشتعًال حتى تحریر 

 .)1(كامل التراب الفلسطیني
اجتماعیا –منع إسرائیل من تدمیر قدرة المجتمع الفلسطیني على الصمود واالستمرار  -3

، وٕانهاء العدوان بهدنة تمكن الشعب من التقاط األنفاس - وسیاسیا واقتصادیا وتعلیمیا
 .)2(وتجدید الحق الفلسطیني على أرضه والتأكید على ذلك الحق، وتعزیز شرعیة المقاومة

وتوسیع الحدود البحریة ، ائیلیة بشأن استغالل الشریط الحدودي العازلرفع القیود اإلسر  -4
 .)3(ووقف االعتداءات واالغتیاالت اإلسرائیلیة، للقطاع

والتي تحققت وثبت نجاحها أثناء  أهداف المقاومة الفلسطینیة أیضاً من أنه ویرى الباحث 
  وبعد العدوان:

ومحاولة الضغط علیها ألجل ، ا (إسرائیل)الرد على االغتیاالت واالعتداءات التي تقوم به -1
 ثنیها عن تكرار تلك األعمال اإلجرامیة.

  إبراز قوة المقاومة وجاهزیتها لرد قوي وفعال على العدوان. -2

  : توقیت العدوانسادساً 
لیس و ، وأخرى غیر معلنة للعدوان وتوقیته، من الطبیعي أن تكون لـ (إسرائیل) أهدافًا معلنة

أو ما سبقه من ، م2012حتالل من خالل العدوان على غزة عام ف حكومة االمن الغرابة أن تهد
رئیس تحریر صحیفة هآرتس وهذ ما أكده ، نتخابیةایا داخلیة ومن بینها الدعایة االبقض، عدوان

أن اغتیال الجعبري مرتبط ارتباطًا وثیقًا بانتخابات الكنیست "وعدد من المحللین اإلسرائیلیین 
ویجري إسقاط القضایا ، جمهور اإلسرائیلي یصطف خلف الجیش وخلف الحكومةألن ال، القادمة

االجتماعیة االقتصادیة من أجندة االنتخابات. وقد فعل بن غوریون ذلك عشیة انتخابات الكنیست 
قصف بیغن  1981انتخابات سنة  وقبل قطاع غزة؛  فقام بعملیات عسكریة ضد 1955في عام 

قام شمعون بیرس بعملیة عناقید الغضب  1996في عشیة انتخابات سنة و ، المفاعل النووي العراقي
  .)4(شن إیهود أولمرت وٕایهود براك العدوان على غزة" 2009ضد لبنان؛ وفي عشیة انتخابات سنة 

                                                 
  .مرجع سابقغزة : الدوافع، النتائج، وآفاق المستقبل"،  قراءة في الحرب األخیرة على -"حتى ال نخسر النصر  -1
  المرجع السابق نفسه. -2
 تقریر منشور"،  2012محمد غازي الجمل، "المشهد االستراتیجي بعد العدوان اإلسرائیلي على غزة في العام  -3

  عمان/األردن، الرابط:  –على موقع مركز دراسات الشرق األوسط 
http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_16.html .       م30/5/2014تاریخ دخول الموقع:    

  .مرجع سابق"العدوان اإلسرائیلي على غزة یفشل في تحقیق أهدافه"،  -4

http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_16.html
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ه أنًة خاص- اتبالذالفترة  تلكة في غز دوافع عدوان إسرائیل على قطاع  أن اً واضحكما بدا 
ر فرصة لم مرتبطة بتوف -بیوم واحد قبل العدوان، فاق تهدئةاتسودة جرى بعد توصل الطرفین إلى م
  .)1(تتح في السابق الغتیال الجعبري

ودلیل جدید على أن (إسرائیل) ، ولعل هذا خطأ أمني كبیر سجل على المقاومة في غزة
ائد خاصة وأن الق، تنفذ ما تراه في مصلحتها وقتما تشاء دونما أي اعتبارات أو أعراف أو مواقف

الجعبري كان على الدوام "هدفًا قائمًا بذاته بالّنسبة إلى إسرائیل. وهو في نظرها یبّرر خرق أّي 
  .)2(كما یبرر الخداع والتضلیل"، تهدئة

   :: أحداث العدوانسابعاً 
إال أن (إسرائیل) في عدوانها ، ثم تنتهي بتدمیر ومجازر، تبدأ الحروب عادة بمواجهات

ترد ، فإذا قصفت المستوطنات الجنوبیة بصاروخ، لتدمیر أوال ثم الحرباستخدمت استراتیجیة ا
، وقد هدف اإلسرائیلیون من العمل باستراتیجیة الجنون تلك، إسرائیل بغارة جویة تدمر أحیاء كاملة

سالحا رادعا یؤدي ذات رسالة ، ومن خالل الدمار الواسع وارتكاب المجازر بسرعة فائقة ومدروسة
ولعل هذا یدل على حالة من الضعف تقول أن (جیش إسرائیل) لم یعد الجیش  ،السالح النووي
  .)3(الذي ال یقهر

یجري في بدایته اغتیال القائد ، فلقد تمثلت الخطة اإلسرائیلیة "في شن عدوان قصیر زمنیاً 
ومن ثم العمل على وقف إطالق ، وقصف مواقع منصات الصواریخ، العسكري أحمد الجعبري

ار وفقًا النط والتهدید بشن حرب بریة على قطاع غزة حتى تقبل المقاومة وقف إطالق والضغ، النار
ویبدو أن (إسرائیل)  فوجئت بوصول صواریخ المقاومة إلى القدس وتل   ،)4(للشروط اإلسرائیلیة"

أجبر أبیب واستمرار قصف المدن والمستوطنات اإلسرائیلیة المختلفة طوال أیام العدوان  "حیث 
ن  ملیوني إسرائیلي على البقاء في المالجئ طیلة أیام الحرب. وتوقفت الحیاة المدنیة أكثر م

  .)5(واالقتصادیة وتعّطلت حركة االنتاج في المصانع اإلسرائیلیة"

إال أن  "المستجد المزعج ، وبالرغم من شراسة العدوان والقصف وعملیات القتل والتدمیر
بل في قلبها تل ، الفلسطینیة على المستوطنات اإلسرائیلیة إلسرائیل بقي في توالي سقوط الصواریخ

                                                 
  .مرجع سابق"العدوان اإلسرائیلي على غزة یفشل في تحقیق أهدافه"،  -1
  المرجع السابق نفسه. -2
  .مرجع سابقعدنان أبو عامر،  -3
  .مرجع سابقن اإلسرائیلي على غزة یفشل في تحقیق أهدافه"، "العدوا  -4
 .مرجع سابققراءة في الحرب األخیرة على غزة : الدوافع، النتائج، وآفاق المستقبل"،  -"حتى ال نخسر النصر -5
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لیكتشف اإلسرائیلیون أن هناك فشال استخباریا قد ، من جنوب القطاع وشرقه وشماله، أبیب وجوارها
  . )1(وقع"

قصف  للتمادي فيودفعته ، ولعل هذا ما یفسر الهستیریا التي أصابت جیش االحتالل
بل وقتل ، وقصف المقرات الصحفیة، انت بداخلهاتل عائالت بكاملها كوق، مأهولةالسكنیة المباني ال

  صحفیین.
  :أهم األحداث من خالل األنباء الیومیة عن العدوان

وذلك وفقًا لما ، أهم األحداث التي جرت على مدى أیام العدوان الثمانیةالباحث ستعرض ی    
 على المواقع احث من أخبار نشرترصده البباإلضافة إلى ما ، )2(نشرته وزارة اإلعالم في غزة

  وذلك على النحو اآلتي:، عینة الدراسة اإللكترونیة

 اغتالت (إسرائیل) أحمد الجعبري نائب قائد كتائب القسام، م14/11/2012مساء یوم في "
، وصدرت إدانات فلسطینیة وعربیة مطالبة بعقد اجتماعات للجامعة العربیة واألمم المتحدة، ومرافقه
مع تزاید أعداد الشهداء والجرحى ، یة بإطالق مئات الصواریخالمقاومة الفلسطین تفیما رد

على توسیع العملیة واستدعى لذلك صادق رئیس الحكومة اإلسرائیلیة  وفي الیوم الثاني، الفلسطینیین
وسقوط ، إسرائیلیاً  )14(صابة وإ  )3تل(وأعلنت (إسرائیل) عن مق، عشرات آالف من جنود االحتیاط

وأرسل رئیس ، العدوان بأنه "غیر مقبول"مرسي صف الرئیس المصري و  فیما ،خ في تل أبیبصارو 
اتحاد األطباء طبي متخصص من  في الوقت الذي وصل فیه وفد، غزةووفد وزاري إلى  اءهر وز 

فیما أعلن   ،السفیر اإلسرائیلي القاهرةومغادرة ، )إسرائیل(سفیرها من وأعلنت مصر سحب ، العرب
  .سرائیلیة في الضفة الغربیةإمستوطنة وفي ، ألول مرة صواریخ في القدس المحتلةعن سقوط 

على رأس  یة تونسخارجوزیر ووصل ، في غزة الحكومةمقر وفي الیوم الرابع دمرت (إسرائیل)     
، أطفالنساء و بینهم ، من عائلة الدلوعشرة أشخاص قتلت (إسرائیل) وفي الیوم الخامس  ،وزاريوفد 

صف رئیس الوزراء التركي فیما و ، القاهرة إلىمسؤول إسرائیلي أعلن فیه وصول  يت الذفي الوق
وصلت وزیرة الخارجیة األمریكیة المنطقة  وفي الیوم السابع، رهابیةاإلدولة بال )إسرائیلأردوغان (

في إصدار بیان بسبب المعارضة  مجدداً  شل مجلس األمنففیما ، ألزمةإنهاء ا لبحث جهود
وزیر ووصول ، ربع وعشرین ساعةأل(إسرائیل) تأجیل العملیة البریة سط إعالن و ، یةاألمریك

  الخارجیة التركي غزة في زیارة تضامنیة.

                                                 
  .مرجع سابقعدنان أبوعامر،  -1
  م).2013م الحكومي، مكتب اإلعال -"عدوان األیام الثمانیة لحظة بلحظة"، (غزة: وزارة اإلعالم -2
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وأعلن في القاهرة ، ًا في تفجیر حافلة بتل أبیبإسرائیلی )20(أكثر من  یبأصوفي الیوم الثامن     
، وتم ذلك بالفعل، مساًء بالتوقیت المحلي دخل حیز التنفیذ في الساعة التاسعةیساتفاق الهدنة أن 

  .هالي غزة إلى الشوارع مبتهجین (بالنصر)لألج و خر وسط 

  :اتفاق التهدئة: ثامناً 
وبعد كثیر من ، م2012نوفمبر  21الموافق لیوم األربعاء ، في الیوم الثامن من العدوان

والوالیات ، ة شاركت فیه مصردولیوبجهود ، المواقف واآلراء والمباحثات بین المسؤولین الدولیین
، و(إسرائیل)، توصل الجانبان حركة حماس وتأیید من األمم المتحدة، وتركیا، وقطر، المتحدة

یتوقف من خالله إطالق النار بین الجانبین اعتبارًا من الساعة ، برعایة مصریة إلى اتفاق تهدئة
  التاسعة لیًال بالتوقیت المحلي.

  :تفاقال نود اب
الموقع بین الطرفین الفلسطیني واإلسرائیلي برعایة مصریة أمریكیة  تهدئةنص اتفاق ال

  :)1(یأتيعلى ما ، م2012وبمساهمة تركیة وقطریة من أجل وقف العدوان على غزة عام 
بما في ذلك ، ضد قطاع غزة وجواً  وبحراً  براً ، عمال العدائیةبوقف كل األ )سرائیل(إقیام  -1

 شخاص.االجتیاحات وعملیات استهداف اال
بما في ذلك  )سرائیل(إقیام الفصائل في فلسطین بوقف كل االعمال العدائیة من غزة تجاه  -2

 اطالق الصواریخ والهجمات من علي خط الحدود.
فتح المعابر وتسهیل حركة االشخاص والبضائع وعدم تقیید حركة السكان او استهدافهم في  -3

 المناطق الحدودیة .
 ساعة من دخول االتفاق حیز التنفیذ. 24ك بعد التعامل مع اجراءات تنفیذ ذل -4
 اذا ما تم طلب ذلك. خرىیتم تناول القضایا األ -5
آلیة التنفیذ: تحدید ساعة الصفر لدخول تفاهمات التهدئة إلي حیز التنفیذ التي بدأت  -6

 م. 2012- 11- 21الساعة التاسعة مساء األربعاء 

                                                 
، 20820، العدد: مقال منشور على جریدة المساءأیمن باهي، "تفاصیل اتفاق التهدئة بین حماس وٕاسرائیل"،   -1

 م. الرابط: 2012نوفمبر 22بتاریخ:   
http://www.almessa.net.eg/main_messa.asp?v_article_id=5774#.UmalB9yGr_M، 

  م.20/10/2013تاریخ دخول الموقع:        

http://www.almessa.net.eg/main_messa.asp?v_article_id=5774#.UmalB9yGr_M
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یه والتزام كل تم االتفاق عل حصول مصر علي ضمانات من كل االطراف بااللتزام بما -7
ي مالحظات یتم التفاهمات وفي حالة وجود أفعال من شأنها خرق طرف بعدم القیام بأي أ

 . الرجوع إلي مصر راعیة التفاهمات لمتابعة ذلك

على ، ة الرسالة التابعة لحركة حماسموقع صحیف أعلنهتمامًا مع ما  هذه البنود وتتوافق
عزت "واألستاذ ، زوق نائب رئیس المكتب السیاسي لحركة حماسمر  أبو لسان الدكتور موسى

  .)1(إلعالن الرسمي لالتفاققبل افي وقت سابق ، عضو المكتب "الرشق

  

  

  

   

                                                 
تقریر منشور على موقع صحیفة (الرسالة "الرسالة نت تنشر تفاصیل اتفاق التهدئة بین حماس و"اسرائیل"،  -1

، http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=63237م، 2012نوفمبر 21بتاریخ:  نت)
  م.2/10/2013تاریخ دخول الموقع 

http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=63237
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  املبحث الثاني
  العدوانوالتداعيات التي خلفها نتائج ال

كما یعرض ألهم ، یعرض هذا المبحث ألهم النتائج والتداعیات التي نجمت عن العدوان
وأهم المواقف العربیة واإلسالمیة والدولیة التي ، ب المتحققة للجانبین الفلسطیني واإلسرائیليالمكاس

 باإلضافة إلى مجموعة من اآلراء المقدمة من الساسة والخبراء والمحللین، صدرت حول العدوان
  وحول اتفاق التهدئة.، والكتاب حول العدوان

  أوًال: أهم نتائج العدوان:
بینت اإلحصاءات المرفقة ، در عن المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسانوفقًا لتقریر صا

بالتقریر أن العدوان الذي قامت به قوات االحتالل اإلسرائیلي على قطاع غزة بدایة من اغتیال 
م. وانتهاًء بدخول سریان اتفاق التهدئة 14/11/2012الشهید أحمد الجعبري ومرافقه مساء یوم 

فإن حصیلة هذا   ،م21/11/2012توقیت المحلي من یوم اعة التاسعة بالحیز التنفیذ في تمام الس
  :)1(العدوان على الجانب الفلسطیني في غزة  كانت على النحو اآلتي

 وكان من، ) مدنیین103من بینهم (، ) مواطنًا فلسطینیاً 156أسفر هذا العدوان عن مقتل ( -1
وكان من بین القتلى عدة   صحفیین.) 3و(، ) امرأة13و(، ) طفالً 33بین القتلى المدنیین (

كما وأسفر هذا العدوان عن   ،كعائلة الدلو التي قضى ثمانیة من أفرادها، أفراد من عائالت
وكان من بین المصابین المدنیین ، ) مدنیاً 971من بینهم (، فلسطیني ) مواطن1000إصابة (

 ) صحفیًا.12و(، ) امرأة162و(، ) طفالً 274(

، ) صاروخاً 1400أطلقت خاللها (، ) غارة جویة1350قوات االحتالل ( نفذت، خالل العدوان -2
 فضًال عن مئات القذائف التي أطلقتها قواتها البریة والبحریة.

منزًال بشكل كلي في  55تدمیر ، عدد من المنشآت من بینهاأدت تلك الغارات إلى تدمیر  -3
مة ودمار أضرار جسی فیما تضررت مئات المنازل األخرى ما بین، استهداف مباشر لها

، ) مسجدًا آخر ما بین تدمیر جزئي وأضرار بالغة34و(، تدمیر مسجدین بشكل كليو ، جزئي
لحكومیة ومجمع الدوائر. ا، ) مقرات حكومیة من أبرزها مقر رئیس الحكومة في غزة8تدمیر (و 

لشرطة في أبرزها مقر رئاسة ا، ) مقرًا أمنیا وشرطیا13تدمیر (و ، في مدینة غزة (أبو خضرا)
) مكاتب 6استهداف (و ، وشمالهغزة قطاع دمیر جسرین یربطان بین وسط تو ، مدینة غزة

                                                 
التقریر األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائیلیة في األراضي الفلسطینیــة المحتلــة، (غزة: المركز الفلسطیني  -  1

  م.2012نوفمبر  22)، الصادر بتاریخ 2012 نوفمبر 21-14لحقوق اإلنسان، 
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استهداف و ، ) مؤسسة تعلیمیة28رار جسیمة في (ٕالحاق أض) مؤسسات صحیة و 6و(، صحفیة
 .) منشأة مدنیة وجمعیة خیریة بشكل مباشر22(

صاروخًا  175بمعدل ، وخاً صار  1400"بلغ عدد تلك الصواریخ وفق ما أقرت به (إسرائیل)  -4
وهو ما یساوي ثالثة أضعاف المعدل الیومي للصواریخ التي أطلقت أثناء ، في الیوم الواحد

ویفوق المعدل الیومي التي أطلقها مقاتلو (حزب ، م)2009- 2008العدوان اإلسرائیلي عام (
 واستخدمت )1(صاروخًا" 120اهللا) اللبناني على شمال (إسرائیل) التي بلغ معدلها الیومي 

 80صواریخ بعیدة المدى بعضها محلي الصنع ضربت حتى ، ألول مرة المقاومة الفلسطینیة
وضربت ألول مرة في تاریخ الصراع تل أبیب والقدس وبئر السبع.  في (هرتسیلیا) كیلومتراً 

وسام ، صواریخ جراد، M75وقالت الفصائل أنها أطلقت خالل معركة حجارة السجیل صواریخ 
باإلضافة إلى صواریخ غراد وقدس ، ألول مرة C8Kو، 5بر بحر وصواریخ فجركورنیت و ، 7

  .)2(وقذائف هاون

فإن حجم األضرار لدى الجانب الفلسطیني جراء ، وحسب المصادر الحكومیة الفلسطینیة
  .)3(ملیار دوالر" 1,2العملیة العدوانیة اإلسرائیلیة بلغت أكثر من 

فكانت جراء عملیات المقاومة الفلسطینیة على اإلسرائیلیین على تداعیات فیما یتعلق بالأما 
   :)4(كاآلتي

 آخرین بین مدنیین وعسكریین. 240إسرائیلیین بینهم جندي وٕاصابة  5قتل  -1

                                                 
مقال منشور في كتاب: "في أعقاب عملیة عامود مائیر إلران، "الجبهة الداخلیة: التعلم من النجاح"،  -1

، إصدار: معهد دراسات األمن القومي مقال منشور في كتاب: "في أعقاب عملیة عامود السحاب" السحاب"،
مركز رؤى للدراسات واألبحاث، (غزة: مركز رؤى للدراسات واألبحاث،  جامعة تل أبیب، ترجمة -الصهیوني

  .33)، ص2013
تقریر حول العدوان، منشور على صاروخ فلسطیني"،  3000غارة إسرائیلیة مقابل  1500"الحرب على غزة:  -2

  . الرابط:2012نوفمبر  23،  بتاریخ 12414، العدد صحیفة الشرق األوسط
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=705579&issueno=12414#.UmbPUNyGr_M   

  م.30/4/2014تاریخ دخول الموقع:       
  م:2012نوفمبر  25، خبر منشور على موقع قناة الحرة ،"حماس تدعو العرب إلى معاقبة إسرائیل دولیا" -3

  http://www.alhurra.com/content/hamas-israel-alnunu-gaza-damage/215606.html#ixzz2gq5a68Wc ، 

  م.13/8/2013تاریخ دخول الموقع:       
  صاروخ فلسطیني"، مرجع سابق. 3000غارة إسرائیلیة مقابل  1500"الحرب على غزة:  -4

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=705579&issueno=12414#.UmbPUNyGr_M
http://www.alhurra.com/content/hamas-israel-alnunu-gaza-damage/215606.html#ixzz2gq5a68Wc
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الحكومة اإلسرائیلیة نحو ، تشغیل نظام اعتراض القبة الحدیدیة للصواریخ الفلسطینیة كلف -2
  ملیون دوالر. 30

فكل ، وصلت إلى ملیار شیكل یومیا، على غزة ایفًا باهظة في هجومهتكال (إسرائیل) تتكبد -3
وكل صاروخ من القبة الحدیدیة تصل تكلفته ، ألف شیكل 130تكلف كانت طلعة طیران 

وكل قنبلة ، دوالر 1000وكل كیلومتر تقطعه دبابة (المركافاه) یكلف ، الى ربع ملیون شیكل
  . )1(دوالر 2000 )إسرائیل(إضاءة تكلف خزینة 

  
  : مكاسب األطراف األساسیة:اً ثانی

من  اً قد حقق عدد، ال شك أن العدوان وما تاله من أحداث ووقائع دارت على األرض
هذه المكاسب نعرضها كما ، وكذلك لالحتالل اإلسرائیلي، المكاسب لكل من المقاومة الفلسطینیة

  یأتي:

  المكاسب المتحققة لفصائل المقاومة الفلسطینیة: -أ

التصعید واتفاق وقف إطالق الفصائل الفلسطینیة العدید من المكاسب من جولة  حققت
  :)2(من أبرزها، النار

  وقف االغتیاالت والهجمات اإلسرائیلیة على قطاع غزة. -1

  تسهیل حركة األشخاص والبضائع عبر معابر القطاع بما في ذلك معبر رفح. -2

والذي یتراوح ، له على الفلسطینییناستعادة الشریط العازل الذي كانت إسرائیل تمنع دخو  -3
 متر على امتداد حدود القطاع. 1500 – 300عرضه ما بین 

 أمیال بحریة. 6أمیال إلى  3توسیع مدى الصید البحري المسموح فیه من  -4

حیث ظهرت كمنتصرة ، زیادة شعبیة حركة حماس بشكل كبیر في الضفة الغربیة وقطاع غزة -5
 دولي.الهتمام اال جذبو ، لى الصمودسیاسیًا من خالل إثبات قدرتها ع

لم تتمكن (إسرائیل) من فرض نصر سیاسي في المواجهة على الرغم من التفوق في قوى  -6
 النیران وانعدام التوازن العسكري االستراتیجي وفق معاییر الحروب.

                                                 
 .مرجع سابققراءة في الحرب األخیرة على غزة : الدوافع، النتائج، وآفاق المستقبل"،  -"حتى ال نخسر النصر  -1
  .مرجع سابقمحمد غازي الجمل،  -2
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وتجاوزت بذلك عددًا من "الخطوط ، تمكنت حماس من نقل المعركة إلى عمق إسرائیل -7
تهداف تل أبیب والقدس مما عزز الردع النسبي (إلسرائیل) عن الدخول في الحمراء" كاس

 معركة واسعة وحاسمة مع حركات المقاومة الفلسطینیة.

اعتراف فلسطیني واعتراف أطراف دولیة مهمة (مثل الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي  -8
مكانة حماس  ما یعزز، ومصر) بقیادة حركة حماس على قطاع غزة وقدرتها على حكمه

والتأیید األمریكي إلجراء مفاوضات غیر مباشرة ، السیاسیة بفعل الدعم المصري الذي نالته
مود السحاب لم تحقق عملیة عإن "وهنا یؤكد الخبیر األمني اإلسرائیلي (إفرایم كام): ، معها

والعمل ، فقد كان واضحًا أنه ال بد من محاورة (حماس)، (إلسرائیل) النصر العسكري الحاسم
وبذلك ، في محادثات إنهاء األزمة وهو ما جعلها العبًا رئیسیاً ، شرةمعها ولو بصورة غیر مبا

وبالتالي تحسنت ، فقد تحققت (لحماس) عدة فوائد أظهرتها ككیان یمكن ویجب الحدیث معه
وحصدت تعاطف وتضامن العالم العربي واإلسالمي والمجتمع ، مكانتها الدولیة
  .)1(الفلسطیني"

    المكاسب التي حققتها (إسرائیل): - ب

، العدوانخالل العدید من المكاسب من نالت  )إسرائیلوفقًا آلراء المحللین والخبراء فإن (
   :)2(وتفاهمات وقف إطالق النار؛ ومن أبرزها

  وقف إطالق الصواریخ والقذائف من قطاع غزة. -1

 بالدعم األمریكي واألوروبي القوياظ أثبتت إسرائیل قدرتها على القیام بعدوان واسع مع االحتف -2
 على الرغم من التطورات اإلقلیمیة التي فرضها الربیع العربي.

لعبت منظومة "القبة الحدیدیة" دورًا مهمًا ومؤثرًا في تحقیق هدف "الردع" الذي سعت إلیه  -3
كن أن إذ إنها قللت من الخسائر التي كان من المم، من الناحیة العسكریة تحدیداً  )إسرائیل(

قد یقلص مخاوف إسرائیل من  وهذا، ائف والصواریخ التي تنطلق من غزةتتكبدها جراء القذ
وبالتالي ربما یزید من قدرتها على القیام بعدوان على إیران في ، صواریخ المقاومة اللبنانیة
  حال تلقت موافقة واشنطن.

                                                 
مقال منشور في كتاب: "في أعقاب عملیة عامود ام، میزان الربح والخسارة في عملیة عمود السحاب، إفرایم ك -1

  .16، مرجع سابق، صالسحاب"
 .مرجع سابقمحمد غازي الجمل،   -2
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نهاء إسرائیل بشكل على عكس إ، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطالق النار بمشاركة حماس -4
  .1860نتیجة قرار األمم المتحدة ، 2009أحادي لهجومها على غزة في كانون ثاني/ینایر 

، والوالیات المتحدة )إسرائیل(بین كل من ، شمل اتفاق وقف إطالق النار ضمانات أمریكیة -5
  مما یشیر إلى دور متنام ، بالعمل على منع وصول السالح إلى حماس في غزة

وهو ما یعد مكسبًا ، لمتحدة في أي أزمة تخص قطاع غزة وحماس مستقبالللوالیات ا
  إسرائیلیًا.   

تحدثت تقاریر صحفیة أن أوباما أخبر نتنیاهو بأنه سیدعم حق إسرائیل بالدفاع عن النفس  -6
بما في ذلك تقدیم ، وأن المساعدات األمریكیة إلسرائیل ستزداد، إذا انُتهك وقف إطالق النار

وأن الوالیات ، ضافي للقبة الحدیدیة وغیرها من األنظمة المضادة للصواریخالتمویل اإل
 المتحدة ستساعد في منع تهریب االسلحة إلى قطاع غزة.

رأى بعض اإلسرائیلیین أن إسرائیل فوتت فرصة إجراء حوار مباشر مع جهات سیاسیة في  -7
سیة مع النظام الجدید من أجل ترسیخ عالقة سیا، ولیس مع جزء من أجهزتها األمنیة، مصر

وهو ما تجنبه الطرف المصري كلیًا؛ حیث اقتصرت ، في مصر برئاسة محمد مرسي"
  المفاوضات على الجانب األمریكي (الرئیس األمریكي ووزیرة الخارجیة).

 ًا: أهم المواقف العربیة والدولیة من العدوان:ثالث
غزة عام على دولیة حول العدوان والمواقف العربیة والرصد الباحث عددًا من أهم الردود 

ومطالعته وتحلیله لألخبار والتقاریر المنشورة على ، من خالل متابعته الشخصیة لألحداثم، 2012
حیث تمیزت ، وغیرها من المواقع ووسائل اإلعالم األخرى، المواقع اإللكترونیة عینة هذه الدراسة

وأبرز ، والمطالبة بوقفه ومعاقبة االحتالل، انردود الفعل العربیة واإلسالمیة بشكل عام برفض العدو 
من خالل وذلك ، تلك المواقف جاء من مصر التي كان ردها على العدوان واضحًا وحازمًا وسریعاً 

، وأرسال وزیر خارجیتها على رأس وفد رسمي تضامني إلى غزة، سحب سفیرها من تل أبیب
ت الرئیس  محمد مرسي الذي أدان وتصریحا ،باإلضافة لوفد طبي ضم العدید من المتخصصین

ن لن یكون لهم و اإلسرائیلیو ، ترك غزة وحدها تواجه العدوان السافرن"لن  وقال: ،الهجوم اإلسرائیلي
   .)1(سلطان على أهل غزة" أبداً 

                                                 
م،  الرابط: 16/11/2012بتاریخ  خبر منشور على موقع روسیا الیوم"مرسي: مصر لن تترك غزة وحدها"،  -1

http://arabic.rt.com/news/599930 :13/9/2013/، تاریخ دخول الموقع.  

http://arabic.rt.com/news/599930
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كما توافق الموقف التونسي مع ذلك حیث وصل وفد تضامني تونسي رفیع إلى غزة وأدانت 
  وأعلنت تضامنها مع الشعب الفلسطیني. معظم الدول العربیة العدوان 

وكان رد وتمیزت ، أما أبرز المواقف اإلسالمیة فجاءت من تركیا التي نددت بشدة بالعدوان
وقال رئیس الوزراء التركي رجب ، بالرد الجريء الذي طالب بمحاسبة (إسرائیل) في مجلس األمن

  .)1(طیب أردوغان: "إن إسرائیل دولة إرهابیة"

حیث اعتبرت إیران أن ، موقف اإلیراني من المواقف البارزة للدول اإلسالمیةكما كان ال
وٕان صمت المجتمع الدولي یدفع ، "العدوان دلیل على الطبیعة العدوانیة للكیان الصهیوني

   .)2(اإلسرائیلیین إلى االستمرار في جرائمهم ضد اإلنسانیة داخل غزة"

ة باالنحیاز (إلسرائیل) من خالل تأیید (حق أما دولیًا فقد اتسمت مواقف الدول الغربی
: "بدا رجحان الكفة العسكریة )∗(یقول "إفرایم كام"، مع الدعوة للتهدئة، إسرائیل في الدفاع عن نفسها)

بسبب ، مع مالحظة وجود دعم واسع طوال فترة العملیة من حكومات الغرب، لصالح (إسرائیل)
كما ان ، وأن من حق (إسرائیل الدفاع عن نفسها)، ة)نظرة تلك الحكومات لحماس (كمنظمة إرهابی

الحكومات الغربیة صدقت االدعاء اإلسرائیلي بأن المنظمات الفلسطینیة هي من استفزت (إسرائیل) 
  .)3(والعملیة كانت موجزة وقصیرة"، وبالتالي كان الرد اإلسرائیلي (شرعیًا)

ده "تدعم تماما (حق إسرائیل في الدفاع فالوالیات المتحدة أعلن رئیسها باراك أوباما أن بال
وأن الحدث الذي أدى إلى تسریع اندالع األزمة الحالیة كان إطالق الصواریخ على ، عن نفسها)

  .)4(مناطق مأهولة في (إسرائیل)"

                                                 
، الرابط: 19/11/2012بتاریخ:  خبر منشور على موقع روسیا الیوم"أردوغان: إسرائیل دولة إرهابیة"،  -1

http://arabic.rt.com/news/600219 :م. 16/9/2013/، تاریخ دخول الموقع  
، تقریر منشور على موقع قناة المناراإلسرائیلي على غزة"،  "ردود األفعال العربیة والدولیة حول العدوان -2

، http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=348361&cid=27&fromval=1الرابط: 
  م.  14/2/2014تاریخ دخول الموقع: 

، عمل عقیدًا في قسم األبحاث في 1995نائب مدیر معهد دراسات األمن القومي اإلسرائیلي منذ عام  ∗
 "أمان".-االستخبارات العسكریة اإلسرائیلیة

  .16، ص، مرجع سابقإفرایم كام -3
، 18/11/2012بتاریخ  موقع الحرة خبر منشور على"أوباما یحذر من تأثیر العنف على حل الدولتین"،  -4

  ، http://www.alhurra.com/content/us-obama-gaza-israel/215254.html#ixzz2glzZx7SGالرابط: 
  م. 19/10/2012تاریخ دخول الموقع:       

http://arabic.rt.com/news/600219
http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=348361&cid=27&fromval=1
http://www.alhurra.com/content/us-obama-gaza-israel/215254.html#ixzz2glzZx7SG
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وأدانت "كامل الهجمات بالصواریخ ، أما بریطانیا فقد حملت حركة حماس مسؤولیة التصعید
مع ، لسطینیة من غزة ألنها تؤدي إلى "وضع ال یحتمل للمدنیین اإلسرائیلیینالتي تشنها المقاومة الف
  ).1(الدعوة إلى التهدئة"

حیث قالت المستشارة األلمانیة أنجیال میركل: "إن حكومة ، كما بررت ألمانیا العدوان
ها وٕان بالد، (اسرائیل)  یحق لها الدفاع عن نفسها بسبب القصف المستمر لألراضي اإلسرائیلیة
  .)2(تبذل كل ما في وسعها لتحریك عملیة سیاسیة للمفاوضات من أجل إحالل الهدنة"

لكن وزیر خارجیتها رأى إنه "للفلسطینیین ، وأیدت فرنسا (حق إلسرائیل الدفاع عن نفسها)
  .)3(وٕان المشاكل ال تحل بالعنف"، وإلسرائیل الحق في األمان، الحق في إقامة دولة

ونددوا ، ل االتحاد االوروبي فطالبوا "بالوقف الفوري للعملیات العسكریةأما وزراء خارجیة دو 
ولكن ، وأكدوا أن إلسرائیل الحق في الدفاع عن سكانها، بقصف الفصائل الفلسطینیة (إلسرائیل)

  .)4(ضمن رد متكافئ"
فظهرا بقدر أكبر من ، واختلف الموقفین الروسي والصیني عن جمیع المواقف السابقة

ان "قصف جنوب إسرائیل والضربات المفرطة على غزة التي تسفر عن  فروسیا اعتبرت ،التوازن
أمر غیر مقبول تمامًا وأنها قلقة جدا مما یجري في قطاع ، سقوط ضحایا بین المدنیین من الجانبین

  . )5("واحترام أصول القانون اإلنساني الدولي، وتدعو كافة األطراف إلى عدم تصعید النزاع، غزة
                                                 

بتاریخ:  خبر منشور على موقع الحرة"عواصم العالم تدعو إسرائیل وحماس إلى ضبط النفس"،  -1
-http://www.alhurra.com/content/world-leaders-concerned-escalation، الرابط: 15/11/2012

israel/215122.html#ixzz2ge7LAsfq-hamas  ،  
  م. 18/10/2013تاریخ دخول الموقع:        

بتاریخ:  خبر منشور على موقع روسیا الیوم"میركل: عملیة إسرائیل ضد حركة حماس مبررة"،  -2
، تاریخ دخول الموقع: -http://arabic.rt.com/news/600416، الرابط: 21/11/2012
  م.     22/9/2013

بتاریخ:  خبر منشور على موقع روسیا الیومتجدي نفعا "، " فابیوس: العودة إلى العنف بالشرق األوسط ال  -3
/ ، تاریخ دخول الموقع: http://arabic.rt.com/news/599789، الرابط:  15/11/2012
  م.     18/9/2013

خبر منشور على موقع "االتحاد االوروبي یطالب بالوقف الفوري للقصف المتبادل بین اسرائیل وقطاع غزة"،  -4
، تاریخ دخول -http://arabic.rt.com/news/600247، الرابط: 22/11/2012بتاریخ:  روسیا الیوم

  م.  28/9/2013الموقع: 
خبر منشور على موقع "الخارجیة الروسیة: روسیا تعتبر الضربات اإلسرائیلیة الموجهة إلى قطاع غزة مفرطة"،  -5

/، تاریخ دخول http://arabic.rt.com/news/599800، الرابط: 15/11/2012الیوم بتاریخ:  روسیا
  . 13/9/2013الموقع: 

http://www.alhurra.com/content/world-leaders-concerned-escalation
http://arabic.rt.com/news/600416
http://arabic.rt.com/news/599789
http://arabic.rt.com/news/600247
http://arabic.rt.com/news/599800
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من استمرار إسرائیل بتنفیذ عملیتها العسكریة واسعة ما أعلنت الصین عن "قلقها الكبیر بین
، النطاق في قطاع غزة. وأدانت االستخدام المفرط للقوة الذي أدى إلى مقتل وجرح المدنیین األبریاء

  . )1(وترحب بجهود وقف إطالق النار"، معربة أنها تدعم العرب في القضیة الفلسطینیة

حیث طالب األمین العام لألمم المتحدة بان ، جاء موقف األمم المتحدة ردًا دبلوماسیًا متوازناً  بینما
  . )2(كي مون الفلسطینیین واإلسرائیلیین بوقف العنف واحترام تعهداتهم في مجال القانون الدولي"

  

  آراء عامة حول أحداث العدوان:: رابعاً 
، التي وردت في عدد من المواقع والصحفرصد الباحث عددًا من اآلراء والتصریحات 

تم توثیقها وفقًا لما ، م2012حول العدوان على غزة، أدلى بها سیاسیون ومفكرون وصحفیون وكتاب
  هو موضح أمام كل منها كاآلتي:

ة اللجنة الوزاریة اإلسرائیلیكبار الوزراء في الحكومة اإلسرائیلیة بمن في ذلك وزراء أعضاء  -1
كانوا یفضلون االستمرار شن الهجمات  المعروفة بـ(طاقم التسعة)، منیةالمصغرة للشؤون األ

وذلك بغیة إتاحة مزید من الوقت أمام المفاوضات الرامیة ، الجویة وعدم اجتیاح القطاع بریاً 
وقال عدد من الوزراء لصحیفة (معاریف) ، إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار

إنه على الرغم من أن الرئیس األمیركي وعدة زعماء ، م2012نوفمبر 19سرائیلیة بتاریخ اإل
إال إن التقدیرات السائدة في ، أكدوا (حق إسرائیل أن تدافع عن أمنها وسكانها)، في الغرب

وقد أكد ، القدس تشیر إلى أن شن العملیة البریة سیجر على إسرائیل ضغوطًا دولیة كبیرة
فإنها ستكون ، ر بشن عملیة بریة في وقت الحقبعضهم للصحیفة أنه حتى في حال اتخاذ قرا

 . )3(محدودة للغایة ولیست واسعة النطاق

ولو نفذت ، إسرائیل بأي حال من األحوال لم تكن تتمنى جدیًا أن تصل األمور للحرب البریة -2
فقیادة الجیش تدرك أنه ، ذلك فعًال "فإن قادة الجیش سیتصرفون على أنهم لن یبقوا لفترة طویلة

                                                 
بتاریخ:  خبر منشور على موقع روسیا الیوم"الصین تدین إسرائیل الستخدامها المفرط للقوة في قطاع غزة"،  -1

/، تاریخ دخول الموقع: http://arabic.rt.com/news/600215، الرابط:  19/11/2012
  م. 22/11/2013

خبر منشور على موقع روسیا الفلسطینیین واإلسرائیلیین إلى وقف العنف بشكل فوري"،  "بان كي مون یدعو -2
/، تاریخ دخول الموقع: http://arabic.rt.com/news/600247، الرابط: 16/11/2012بتاریخ:  الیوم
  م. 18/9/2013

، بیروت، لفلسطینیةمؤسسة الدراسات ارندة حیدر، "مختارات من الصحف العبریة"، نشرة یومیة تصدر عن  -3
  م.19/11/2012م، نقًال عن صحیفة "إسرائیل الیوم" 19/11/2012، بتاریخ: 1537العدد

http://arabic.rt.com/news/600215
http://arabic.rt.com/news/600247
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 في سیزداد احتمال التورط في حرب استنزاف، تقدمت القوات العسكریة في القطاعكلما 
 .)1(غزة"

ألجل االحتفاظ بحد أدنى من العالقات مع مصر وعدم الوصول إلى قطیعة سیاسیة معها فإن  -3
إسرائیل كانت مضطرة إلى "ضبط النفس" واالمتناع عن القیام بعملیات عسكریة كبیرة ضد 

في الوقت ذاته دعت إلى محاولة تعوید النظام المصري الجدید على میزان  ولكنها، قطاع غزة
  .)2(مدى تكیفه معهأو ، واختبار ردود فعله على العدوان على غزة، القوى على أرض الواقع

  :التهدئة اتفاق حولآراء رسمیة وصحفیة 

حف حول رصد الباحث عددًا من اآلراء والتصریحات التي وردت في عدد من المواقع والص
تم توثیقها وفقًا لما هو موضح أمام ، أدلى بها سیاسیون ومفكرون وصحفیون وكتاب، اتفاق التهدئة

  كل منها كاآلتي:

األخیرة تم وقف إطالق النار مع استمرار إطالق الصواریخ على معظم إسرائیل حتى اللحظة  -1
لحرب ألنها بدأتها من ما یعني أن إسرائیل قد خسرت ا، لدخول وقف إطالق النار حیز التنفیذ

وخرجت منها وٕاسرائیل كلها تقریًبا قد أصبحت ، أجل حمایة جنوب (إسرائیل) من الصواریخ
 . )3(تحت رحمة هذه الصواریخ

من ضمنها األداء المفاجئ ، ثمة عوامل عدیدة أدت دورًا أساسیًا في وقف الحرب على غزة -2
والتغیر ، مرة منذ قیام إسرائیلالتي وصلت حد قصف تل أبیب ألول ، والشجاع للمقاومة

السیاسي الحاصل في العالم العربي بعد الثورات الشعبیة، ورغم ذلك فإن الناتج عن هذه 
  ، مقابل ترك إسرائیل قطاع غزة لشأنه، ووقف أعمال المقاومة، ةتهدئتكریس الهو الحرب 

اف شنها لتلك بل ربما كان أحد أهم أهد، وهو أمر ال یتعارض مع التوجهات اإلسرائیلیة
 .)4(الحرب

واستمرارها في قصف الجبهة الداخلیة اإلسرائیلیة ، صمود المقاومة الفلسطینیة في القطاع -3
والتفاف الشعب الفلسطینّي حولها. باإلضافة إلى الموقف المصري المهم ، بكثافة وفاعلیة

                                                 
  .مرجع سابقعدنان أبو عامر،  -1
  .مرجع سابقالعدوان اإلسرائیلي على غزة یفشل في تحقیق أهدافه،  -2
  .مرجع سابقهاني المصري،  -3
، بتاریخ: )48مقال منشور على موقع (عرب رب غزة"، ماجد كیالي، "أسئلة الفلسطینیین ما بعد ح -4

  م. 27/11/2012
  م.5/10/2013، تاریخ دخول الموقع: http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=96160Kالرابط:       

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=96160K
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المقاومة من ومكن ، جمیعها عوامل ساهمت في إفشال العدوان اإلسرائیلي على غزة، والفعال
 .)1(فرض مطالبها األساسیة في اتّفاق التهدئة

، بالرغم من تأكیدات قادة االحتالل اإلسرائیلي وعلى رأسهم بنیامین نتنیاهو رئیس الحكومة -4
صرحوا بأن (العملیة العسكریة) ، )الدفاع(وٕایهود باراك وزیر، وافیغدور لیبرمان وزیر الخارجیة

عضو الكنیست السابق عن حزب اللیكود صرح بما هو   )رینزموشیه آ(إال أن ، حققت أهدافها
أي بعد خمسة أیام من بدء (، م2012نوفمبر 26بتاریخ  لصحیفة (هآرتس) ، مناقض لذلك

لم تحقق هدفها في تدمیر  )عمود السحاب( حیث قال: "ان عملیة، )تنفیذ اتفاق الهدنة
، الفلسطینیةالصواریخ  سكان الجنوب من خطر ولم تخلص، خي لحماسو ر الصاالمخزون 
جنوب ما زالوا عرضة لخطر هذه السكان و فإن العملیة لم تحقق هذا الهدف. وبالتالي 

 .)2( ")دولة إسرائیل(ونصف  أیضاً تل أبیب  بل وسكان، الصواریخ كما كانوا سابقاً 
اضطرت للتفاوض مباشرة مع حماس "و، لم یكن بإمكان اسرائیل وقف النار من جانب واحد -5

ابل الصواریخ الفلسطینیة المتساقطة على مدنها الرئیسیة؛ بل ان المؤتمر الصحفي تحت و 
لیبرمان) انعقد تحت وابل من صواریخ  - باراك - الذي عقده ثالثي الحرب االسرائیلي (نتنیاهو

 .)3( "المقاومة
هي من هرول لطلب المساعدة األمریكیة للضغط على مصر للوساطة ووقف  )إسرائیل( -6

 .)4(الحرب
غارة 500"على الرغم من أن سالح الطیران اإلسرائیلي شن في أول ساعات العملیة نحو  -7

مستهدفًا بالدرجة األولى صواریخ فجر اإلیرانیة ذات المدى المتوسط والطویل ومنصات 
وتابع القصف على أهداف أخرى طوال أیام ، إطالقها ومستودعاتها ومخابئها وطواقم تشغیلها

إنه لم ینجح في شل قدرة (حماس) وفصائل المقاومة اُألخرى على إطالق ف، العدوان الثمانیة
األمر ، صاروخ یومیًا حتى وقف إطالق النار 200وظلت هذه تطلق ما معدله ، الصواریخ

كما أنها سجلت إنجازًا نوعیًا ، الذي أدى إلى تعطیل مجرى الحیاة الطبیعیة في جنوب إسرائیل
 .)5(بما لهما من قیمة رمزیة"، قدس المكتظتین بالسكانباستهدافها منطقتي غوش دان وال

                                                 
  .مرجع سابقحقیق أهدافه، العدوان اإلسرائیلي على غزة یفشل في ت -1
  . مرجع سابقرندة حیدر،  -2
  .مرجع سابققراءة في الحرب األخیرة على غزة : الدوافع، النتائج، وآفاق المستقبل"،   -"حتى ال نخسر النصر -3
  المرجع السابق نفسه. -4
، جلة الدراسات الفلسطینیةمأحمد خلیفة، "غزة: العدوان اإلسرائیلي في سیاق المواجهة الدائمة"، ( رام اهللا:  -5

 .24م.)، ص2013، ربیع 94العدد 
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فشلت إسرائیل في تحقیق األهداف التي أعلن عنها باراك؛ ونجحت المقاومة في ضرب صورة  -8
وبمستوى ، نها بقیت واستمرت في إطالق الصواریخحیث إالجیش وقدرة الردع اإلسرائیلیة. 

ثناء قصف الطیران للمكان األرض أ وكانت تطلق من، ر المعركةثابت من الكثافة حتى آخ
 .)1(ولم "تقطع رأس المقاومة" كما أراد االحتالل، وحتى بعد قصفه

كما أنها لم تتمكن أن تحقق أهدافها ، لم تستطع "إسرائیل" إلزام المقاومة بشروطها األولیة -9
، فلسطینیةواضطرت لالستجابة لشرَطي المقاومة بالنسبة ألمن القیادات ال، الحقیقیة في المیدان

 .)2(وفك الحصار

، فرضت الفصائل الفلسطینیة معادلة ردع جدیدة تمثلت في خضوع العدو لشروط المقاومة - 10
أرغمته على التنازل عن المنطقة العازلة التي سبق وفرضها على طول الشریط الحدودي مع 

حسب  والسماح بوصول الصیادین الفلسطینیین إلى أبعد مدى یمكن الوصول إلیه، قطاع غزة
تنفذها تحت حجة إبطال  )سرائیلغتیاالت واالستهدافات التي ظلت (إووقف اال، اتفاق اوسلو

 .)3("القنابل موقوتة" و"المطاردة الساخنة"

ولكنه قد یؤسس لعهد جدید من ، إن اتفاق التهدئة هش" :لتاالبریطانیة ق )إندبندنت(صحیفة  - 11
  .)4("العالقات بین العدوین اللدودین

 :)5(أندیان ذكرت صحیفة جار  - 12

وأنه استطاع ، الرئیس المصري محمد مرسى كان الرابح األكبر في اتفاق التهدئة:  1- 12
ما ، ستراتیجیةبذكاء أن یوفق بین التعاطف مع حماس ومصالح مصر الوطنیة واال

 .رئیس سیعزز دوره كطرف إقلیمي

س من حرصا على تأكید انتصارهما. فحما، )إسرائیل(حماس و، إن كال الطرفین:  2- 12
بینما تبنى المسئولون اإلسرائیلیون لهجة ، قالت إنه تمت تلبیة كل مطالبها، جانبها

أن عملیة ، وٕان كان بشكل أقل إقناعا، االنتصار أیضا على نحو مماثل. وأصروا
 "عمود الدفاع" قد حققت أهدافها.

                                                 
  .مرجع سابققراءة في الحرب األخیرة على غزة : الدوافع، النتائج، وآفاق المستقبل"،  -"حتى ال نخسر النصر  -1
 .مرجع سابقأمین حطیط،  -2
  .مرجع سابقلماذا تختلف األمور هذه المرة؟!"،  -"حول جولة التصعید األخیرة  -3
  المرجع السابق نفسه. -4
  ، 22/11/2012بتاریخ  منشورة على موقع الیوم السابعمقتطفات من الصحف،  -5

 ،http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=854148&SecID=99&IssueID=168الرابط:     
  م.2/10/2013اریخ دخول الموقع ت

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=854148&SecID=99&IssueID=168
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ة مقابل أهم بنود االتفاق هو الوعد بإنهاء كل االغتیاالت اإلسرائیلیة في قطاع غز :  3- 12
 .)إسرائیل(أن توقف كل الفصائل الفلسطینیة هجماتها داخل 

االتفاق ال یضم تعهد مصر السیطرة على تدفق األسلحة إلى غزة عبر شبكة :  4- 12
 األنفاق مع سیناء. وهو ما سیثیر االنتقادات داخل إسرائیل.

 فصواریخها طویلة المدى التي، لیس مستغربا أن تزعم حماس انتصار المقاومة:  5- 12
 وصلت إلى تل أبیب أظهرت میزة استراتیجیة  لها على المدى القصیر.

ویرى الباحث أن استمرار إطالق الصواریخ الفلسطینیة في (العمق اإلسرائیلي) طیلة أیام 
العدوان حقق للمقاومة نقاطًا ضاغطة مكنتها من فرض بعض من شروطها أو رفض بعض من 

لم تتمكن  )سرائیلتت ما قاله معظم المحللین من أن (إأثب خاصة وأن الوقائع، الشروط اإلسرائیلیة
األمر الذي كانت وهو ، من إخماد الصواریخ الفلسطینیة مطلقًا منذ بدایة العدوان وحتى نهایته

  والذي دفعها لطلب التهدئة والتجاوب من أجل وقف إطالق النار.، تخشاه (إسرائیل)

فات من أن جبهتهم الداخلیة غیر قادرة على فلقد كان لدى (إسرائیل) منذ البدایة  "تخو 
وبضمنها ، احتمال الصواریخ؛ ال سیما اذا امتشقت المقاومة الفلسطینیة كامل قدرتها الصاروخیة

.  األمر مقدور الجیش االسرائیلي إیقافها"والتي لیس ب، التي تصل منطقة الوسط 5صواریخ فجر
ها هم أمام ، فبدال من القضاء على الصواریخ، الذي "شكل هزیمة لجنراالت (استراتیجیة الجنون)

  .)1(صواریخ أبعد مدى وأشد تأثیرا

عقب ما عرف حدث ، م2012العدوان اإلسرائیلي على غزة عام  ویتضح مما سبق أن
وأشعلت ثورة ، بثورات الربیع العربي التي أدت إلى قلب أنظمة الحكم في تونس ومصر ولیبیا والیمن

ولقد كان العدوان ، حولت إلى حرب داخلیة مستمرة حتى یومنا هذاعلى النظام في سوریا ت
واستشعار موازین القوى ، اإلسرائیلي ألطراف الفاعلة في الصراع العربياإلسرائیلي بمثابة اختبار ل

حریة وكذلك قیاس وتحدید مدى القدرة اإلسرائیلیة على ، مواقف دول الربیع وبخاصة (مصر)
  واختبار للقدرات العسكریة لفصائل المقاومة الفلسطینیة في غزة.، راتالتحرك في أعقاب تلك الثو 

  

م لم تتأخر مختلف الوسائل اإلعالمیة ووكاالت 2012وفي أحداث العدوان على غزة عام       
فتحولت أخبار الدمار والقتل والتشرید في غزة، وأعمال المقاومة  ،االنباء عن رصد األحداث ونشرها

                                                 
  .مرجع سابقلماذا تختلف األمور هذه المرة؟!"،  -"حول جولة التصعید األخیرة   -1
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إلى مواد خبریة تتناقلها الوسائل  ،االحتالل اإلسرائیلي علىنتج عنها من تداعیات الفلسطینیة وما ی
  اإلعالمیة المختلفة سواء كانت تلك الوسائل صحفیة أو إذاعیة أو تلفزیونیة أو إلكترونیة.

مواقع الفضائیات  هوحیث إن هذه الدراسة تتعرض باألساس إلى رصد وتحلیل ما نشرت     
فإنه من م، 2012ونیة باللغة العربیة من مواد خبریة متعلقة بالعدوان على غزة عام األجنبیة اإللكتر 

  وطبیعة عملها كوسائل إلكترونیة. ،المواقع اإللكترونیةتلك الضروري الحدیث عن 

الوسائل اإلعالمیة المهمة التي لجأ إلیها المواطنون  أضحت مناإللكترونیة الصحفیة المواقع ف    
ساحة من ساحات  بل وتحولت إلىناء فترات العدوان المتالحقة على قطاع غزة، الفلسطینیون أث

المتابعة والتفاعل والنشر نشر الصور وملفات الوسائط ونقل المعلومات السریعة واألخبار العاجلة 
من مصادرها األولیة أو من مواطنین امتهنوا صحافة المواطن بشكل عفوي وغیر منظم، ما جعل 

رنت ساحة جدیدة للصراع، بل ووسیلة للهجوم من قبل بعض الناشطین الذین تمكنوا من فضاء االنت
من الولوج إلى مواقع اسرائیلیة مهمة والتشویش علیها أو تعطیلها، ولجوء آخرین إلى استخدام 

  امكانات االنترنت لنشر صور األحداث التي نشرت أو لم تنشر عبر وسائل اإلعالم التقلیدیة.

م في 2012هذه الدراسة تتعلق برصد وتحلیل األطر الخبریة للعدوان على غزة عام وحیث أن      
مواقع الفضائیات األجنبیة اإللكترونیة باللغة العربیة فإنه من المهم أن یتم التعرف على طبیعة 
اإلعالمي اإللكتروني والمواقع اإللكترونیة للفضائیات األجنبیة عینة الدراسة، وهو ما سیتم تناوله 

  بالتفصیل في الفصل الثالث من هذه الدراسة.

   

  



  

  

  

  

  

  

  

  الثالثالفصل 
  اإلعالم اإللكرتوني ومواقع الفضائيات

  

  ویشتمل على مبحثین:         
   

  . اإلنترنت على شبكة اإللكترونیةالصحفیة المواقع المبحث األول:          
  .نوات الفضائیةالمواقع اإللكترونیة للقالمبحث الثاني:          
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  اإلعالم اإللكرتوني ومواقع الفضائيات

  :مدخل
الثـــــورة التكنولوجیـــــة تطـــــورًا هـــــائًال ومســـــتمرًا فـــــي كافـــــة وســـــائل االتصـــــال واإلعـــــالم  تشـــــهد

عــالم جدیــد مــن البــث التلفزیــوني واألقمــار الصــناعیة والحواســیب إلــى أســهمت باالنتقــال ، الجمــاهیري
ولقــد تــأثرت العمــل ، ى كیفیــة وســرعة نقــل الخبــر والصــورةأثــر علــ، ترنــتوالشــبكات االلكترونیــة واالن

الســــیما فــــي مرحلــــة االنــــدماج الحاصــــل بــــین تكنولوجیــــا المعلومــــات ، الصــــحفي مــــع هــــذه التطــــورات
بـل وأثـر ، اإلعالمـي أكثـر تفـاعًال وحیویـةوما نجم عن ذلك من نشوء بیئـة جدیـدة للعمـل ، واالتصال

وغیــر مــن أنمــاط العمــل فــي قاعــات التحریــر المختلفــة ، واد الخبریــةأیضــًا فــي أشــكال ومضــامین المــ
  لكافة الوسائل اإلعالمیة.

انتشرت على نطاق واسع القنوات الفضائیة المتخصصة في كافة ، ومع بدایة األلفیة الحالیة
، یةوالدعائ، والصحیة، والتعلیمیة، والعلمیة، والفنیة، واإلخباریة، والسیاسیة، المجاالت اإلعالمیة

، الذي أصبح ظاهرة تستجلب القنوات التلفزیونیة، وذلك تماشیًا مع المیل إلى التخصص، وغیرها
فهي تقدم  وجبات ، وخاصة القنوات التي تفرز للجانب اإلخباري قدرًا كبیرًا مما تقدمه من برامج

تطرح من إخباریة متكاملة تحتوي على القصص الخبریة واإلنسانیة والتقاریر والمقابالت التي 
وهذا ما تبنى علیه نشرات األخبار التي باتت في ، خاللها اآلراء المتنوعة ووجهات النظر المختلفة

فیعرض فیها الخبر العاجل ، السنوات األخیرة أشبه ببرنامج إخباري متكامل یبث بشكل حي ومباشر
فسیرات والحوارات حول منابر لآلراء والتعلیقات والت وتكون أیضاً ، ادي وتبعات األخباروالخبر الع

  المواقف المتعلقة باألحداث والقضایا التي تتناولها األخبار.

وبهدف الوصول ، وسعیًا لمواكبة التطورات المتالحقة في تكنولوجیا اإلعالم والمعلومات
خاصة في المناطق التي ال ، ألكبر عدد من الجمهور المتابع لبرامج أي قناة فضائیة عبر العالم

ومواكبة لما تمتعت به الوسائل اإللكترونیة الجدیدة من تقنیات وخصائص تسمح ، ثیغطیها الب
فقد توجهت ، ومرئیة)، ومسموعة، ختلفة (مطبوعةللمتلقي بمتابعة المادة اإلعالمیة بأشكالها الم

موقعًا على الشبكة ، بحیث أنشأت كل قناة منها، نترنتالقنوات التلفزیونیة المختلفة إلى شبكة اإل
مع تفاوت في نسب اعتماد كل موقع ، لكترونیة یحمل نفس اسم القناة التلفزیونیة ویتبعها رسمیاً اإل

وذلك وفقًا العتبارات خاصة ، على القناة األم فیما ینشره من مواد إعالمیة، من مواقع الفضائیات
  بكل موقع.
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مبحث في السیتم التعرف  - الذي قسم إلى مبحثین-  الدراسة هذه من الفصلوفي هذا 
، بعض المفاهیم المتعلقة بالمواقع الصحفیة اإللكترونیةو ، على طبیعة الصحافة اإللكترونیةاألول 

ومكونات المواقع ، وأشكال المواد اإلعالمیة على اإلنترنت، وتصنیفات الصحف والمواقع اإللكترونیة
ائیات اإللكترونیة بشكل فیما یناقش المبحث الثاني المواقع اإللكترونیة للفض، الصحفیة اإللكترونیة

الجانب التطبیقي  التي یجرى علیها، فضائیات األجنبیة باللغة العربیةالتطرق إلى مواقع الثم ، عام
  .من هذه الدراسة
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  املبحث األول
  اإلنرتنت على شبكة اإللكرتونيةالصحفية املواقع   

، مفهومها العام ومفهوم بعض أنواعهاالصحافة اإللكترونیة من حیث یتناول هذا المبحث 
ومكونات المواقع الصحفیة ، باإلضافة إلى أشكال المواد اإلعالمیة على اإلنترنت، وتصنیفاتها
  اإللكترونیة.

وتأتي أهمیة هذا المبحث كونه یقدم أساسًا علمیًا ومعرفیًا كمدخل للتعریف بالعمل الصحفي 
طرق له في المبحث الثاني الذي یتحدث بشكل أكثر ویمهد لما سیتم الت، اإللكتروني بشكل عام

التي المهمة لتطورات التكنولوجیة تركیزًا عن مواقع الفضائیات على اإلنترنت التي نشأت كنتاج ل
نظرًا لما تقدمه من خدمات ، نتشرت على نطاق واسعلتي اا، ظهرت في العقود الثالثة األخیرة

حیث أضحت شبكة االنترنت ، لجمهورمام ومتابعة لاستحوذت علیه من اهتوما ، إعالمیة كبیرة
من  وبات، وسیطًا مهمًا وفعاًال في بث إرسال هذه الفضائیات وما تنتجه من مواد إعالمیة مختلفة

وبناء مواقع ، خارج تلك الشبكة العنكبوتیة الخطورة أن تبقى أي صحیفة أو قناة إذاعیة أو تلفزیونیة
حیث ، وتقدیم الخدمات اإلعالمیة المناسبة له، ا والحفاظ علیهخاصة بها من أجل اللحاق بجمهوره

لما تتمتع ، تلقى اهتمامًا واسعًا من قبل المتلقین، باتت شبكة اإلنترنت وسیلة اتصال وٕاعالم مهمة
  معًا.به من مزایا تجمع بین إمكانات التلفزیون والرادیو والهاتف والصحیفة 

نقلت الفضاء ، سعینیات من القرن الماضي"إن ظهور شبكة االنترنت منذ مطلع الت
وأصبح تداول المعلومات نوعًا من الطوفان الصوري ، االلكتروني إلى مادیات أوسع وأشمل

، حیث یستطیع الحاسوب بقدراته المتطورة دمج الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئیة، والسمعي
بعد أن ظل البث في االتصال ، يفضًال عن إمكانیة التفاعل والمشاركة بین المرسل والمتلق

توفر تشكیلة هائلة من  فهي، تجاه واحد من المرسل إلى المتلقيالجماهیري مدة طویلة یسري في ا
ویشترك ، الخدمات التي یستطیع الناس استعمالها مثل البرید االلكتروني والشبكة العالمیة والمحادثة

  . )1(الم"فیها مئات المالیین من األشخاص المنتشرین حول الع

عالم مفتوح وحر الى حد كبیر ویتسم باالستقاللیة ویتجاوز الرقابة ومضاد "إ ویعد اإلنترنت
لها ویعمل من اجل انهاء عصور القمع واالستبداد السیاسي . وقد فتح هذا االعالم نافذة كبیرة 

العالم یعطي هذا او االنسان والمرأة،  الدین وحقوق :مثل، كانت موصدة لمناقشة المحظورات
مكانیة مشاركة الكاتب مع القارئ في حالة من التفاعل الناجح المثمر عن طریق المراسلة إ

                                                 
، (القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة، 2، طتكنولوجیا االتصال الحدیثة في عصر المعلوماتحسن مكاوي،  -1

  .18) ص1997



 اإللكتروني ومواقع الفضائیاتإلعالم ا

119 
 

 لثالثاالفصل 

والتصویت والتعلیق واالتصال المباشر، كما ال یحتاج الى امكانات وأقل كلفة من االعالم 
  .)1(التقلیدي

المشاركة بل وحتى ، وأتاحت شبكة اإلنترنت للمستخدم التفاعل وٕابداء اآلراء والتعلیقات
الحیة في البرامج ونشرات األخبار التي تبث عبر الفضائیات المختلفة. وتوفر مجاًال حرًا ومفتوحًا 

یسمح للمستخدم بمتابعة ما یرغب ، وال تزامني، لتدفق األخبار والمعلومات عبر العالم بشكل آني
 . )2("في أي وقت یشاء

كانت مواقع صحفیة أو مواقع تواصل  ویعد االنترنت وما فیه من مواقع إلكترونیة سواء  
وهي خلقت عبر ما تتمیز به ، وسیلة حدیثة ومهمة من وسائل االتصال الفعالة، اجتماعي أو غیرها

من خصائص إعالمًا جدیدًا له من السمات والخصائص واألنواع ما یعرض له الباحث في هذا 
لمهمة كخاتمة تنقلنا من مقدمة وذلك بعض استعراض عدد من المفاهیم ا، الفصل من هذه الدراسة

   هذا الفصل إلى باقي جزئیاته:
هو "جملة من تطبیقات النشر االلكتروني  واالتصال الرقمي باستخدام  اإلعالم الجدید: -1

وسائل االتصال واالعالم المختلفة فضًال عن تطبیقات الالسلكیة واالتصال عبر االقمار 
ا االتصال والمعلومات اذ یتم من خاللها تشغیل االصطناعیة في سیاق التزاوج بین تكنولوجی

 .)3(الصوت والفیدیو واجراء االتصال الهاتفي وارسال البرید االلكتروني"
 كجریدة التي یتم إصدارها على شبكة االنترنت وتكون هي الصحف" :الصحافة اإللكترونیة -2

حركة، وقد تأخذ المت مطبوعة على شبكة الكمبیوتر وتشمل المتن والرسوم والصوت والصورة
بأهم محتویات الجریدة الورقیة أو  شكًال أو أكثر من نفس الجریدة المطبوعة الورقیة أو موجزاً 

 .(4)واتصاالت مجتمعیة" منابر ومساحات للرأي أو الخدمات المرجعیة

ویمكن تعریف الصحافة اإللكترونیة أیضًا بـأنها: "وسیلة من الوسائل متعددة الوسائط 
Multimedia نشر فیها األخبار والمقاالت وكافة الفنون الصحفیة عبر شبكة المعلومات ت

باستخدام تقنیات عرض النصوص والرسوم ، الدولیة االنترنیت بشكل دوري وبرقم مسلسل

                                                 
  ، الرابط:موقع مدرسة الصحافة المستقلةالم البدیل، رافد عجیل، مقال بعنوان: ما المقصود باإلع -1

 http://www.ijschool.net/news.php?action=view&id= 
) 2002، (عمان، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، 1ط صناعة العقل في عصر الشاشة،محمد فلحي،  -2

  .143ص
  .مرجع سابقرافد عجیل،  -  3
، (القاهرة: دار 1، طالحاسبات اإللكترونیة وتكنولوجیا االتصالر عبد الحسیب، محمود علم الدین ومحمد تیمو  4-

 .32م)،  ص1997الشروق ،

http://www.ijschool.net/news.php?action=view&id=
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وتصل إلى القارئ من خالل شاشة الحاسب ، والصور المتحركة وبعض المیزات التفاعلیة
  .)1(ت صحیفة الكترونیة خالصة"أو كان، سواء كان لها أصل مطبوع، اآللي

المتشابهة  "هو مجموعة من ملفات الشبكة العنكبوتیة ذات الصلةالموقع االلكتروني:  -3
األفراد أو إحدى  المرتبطة فیما بینها، والتي قام بتصمیمها فرد أو مجموعة من

بإمكانیة تصفح ، )Websiteویتسم الموقع اإللكتروني (موقع اإلنترنت  ،)2(المؤسسات"
وٕامكانیة الوصول عبر ، واتاحة األرشفة والبحث في المحتوى القدیم، المحتوى الجدید
مع إمكانیة السیطرة على كل ما ، ووجود شخصیة ممیزة للمنبر اإلعالمي، محركات البحث

 .)3(إمكانیة التفاعل مع القراء، وكذلك، ینشر

بلغة النص الفائق ویقوم  "هو نظام من خادمات الكومبیوتر یدعم الوثائق المكتوبة الویب: -4
بالربط بین الوثائق بعضها البعض سواء كانت وثائق نصیة أو جرافیكیة أو صوتیة أو ملفات 

وهو مجموعة من المعلومات المترابطة والمخزنة في أجهزة كومبیوتر عدیدة في جمیع ، فیدیو
صفحة الویب أنحاء العالم یتم تسلیمها عبر االنترنت بشكل صفحة أو صفحات یطلق علیها 

Web Page وهذه الملفات قد تحوي ، والذي قد یحوي نصا أو یشیر إلى ملفات أخرى
 .)4(صورا أو لقطات فیدیو أو مقاطع سمعیة"

حیث یجلس ، هو "التحریر الذي یتم على إحدى شاشات الكمبیوترالتحریر االلكتروني:   -5
علیها والمخزنة على  المحرر أمامه لیقوم بتصویب وتعدیل المادة الصحفیة المعروضة

  .)5(الملفات داخل جهاز الكمبیوتر"

إثارة من الكتابة ألي  "ویصف بعض الخبراء عملیة التحریر االلكتروني بأنها أكثر تعقیدًا أو  
أن یأخذ في االعتبار مستویات  ,وسیلة إعالمیة أخرى، حیث یجب على المحرر االلكتروني

العناصر المتضمنة في الموضوع، ومنها:  ، وتشملمتعددة یتعامل معها كلها في آٍن واحدٍ 
                                                 

  .93)، ص2007، (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزیع، 1، طالصحافة االلكترونیةرضا عبدالواجد أمین،  -1
(القاهرة: معهد البحوث والدراسات  منشورة،رسالة دكتوراه غیر ماجد تربان، الصحافة االلكترونیة الفلسطینیة،  -2

  .25م)، ص2007العربیة، 
، (القاهرة: النجدي للصف واإلخراج التصویري، 1مقدمة، ط - الصحافة اإللكترونیةمحمود علم الدین،  -3

 .209)، ص2008
والتوزیع،  ، (الكویت: مكتبة الفالح للنشر1، طالصحافة االلكترونیة -االنترنت واإلعالمحسني محمد نصر، -4

 .28)، ص2003
  .30، صمرجع سابقحسني نصر وسناء عبدالرحمن،  -5
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الموضوع، ومالمح التفاعلیة فیه، إلى جانب مراعاة  تطبیقات الوسائط المتعددة، وهیكل
   .)1(بعض القیم"

  اإلعالم اإللكتروني: سمات: أوالً 
أفرزت التكنولوجیا االتصالیة الحدیثة مجموعة من السمات لإلعالم اإللكتروني یمكن 

  :)2(كاآلتي تحدیدها
 مسـتخدمحیث یتیح عنصر التفاعلیة لل، وهي من أهم خصائص اإلعالم اإللكترونيالتفاعلیة:  -1

مع المادة المنشورة سـواء عبـر إرسـال تعلیـق إلـى الناشـر أو الكاتـب عبـر  فاعل اآلنيإمكانیة الت
مـا یتـیح  وهـو، أو عبر ادراج تعلیق أو نقد أو تصویب في مكان النشر ذاتـه، د اإللكترونيالبری

 وسمح للمستخدم ان یكون مشاركًا في النص.، للكاتب أن یرى ردود األفعال حول كتاباته
وتعنـــي أن الرســـالة االتصـــالیة مـــن الممكـــن أن تتوجـــه إلـــى فـــرد واحـــد أو إلـــى جماهیریـــة:  الـــال -2

وتعنى أیضا درجة تحكم فـي ، ولیس إلى جماهیر ضخمة كما كان في الماضي، جماعة معینة
 ال بحیث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى المستفید.نظام االتص

وتعنـــى إمكانیـــة إرســـال الرســـائل واســـتقبالها فـــي وقـــت مناســـب للفـــرد المســـتخدم وال الالتزامنیـــة:  -3
فمــــثال فــــي نظــــم البریــــد ، تتطلــــب مــــن كــــل المشــــاركین أن یســــتخدموا النظــــام فــــي الوقــــت نفســــه

الرســالة إلــى مســتقبلها فــي إي وقــت دونمــا حاجــة اإللكترونــي ترســل الرســائل مباشــرة مــن منــتج 
 لتواجد المستقبل للرسالة في وقت إرسالها. 

فهنـاك وسـائل اتصـالیة كثیـرة یمكـن لمسـتخدمها االسـتفادة منهـا فـي قابلیة التحـرك أو الحركیـة:  -4
، تلیفـون السـیارة أو الطـائرة، مثـل التلیفـون النقـال، االتصال من أي مكان إلى آخر أثناء حركتـه

صــغیرة الحجــم ، وأجهــزة أخــرى ذات إمكانــات تكنولوجیــة مهمــة، التلیفــون المــدمج فــي ســاعة الیــد
 . وسهلة النقل ألي مكان

وهــي قــدرة وســائل االتصــال علــى نقــل المعلومــات مــن وســیط ألخــر كالتقنیــات قابلیــة التحویــل:  -5
 .التي یمكنها تحویل الرسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة وبالعكس

وتعنى إمكانیة توصیل األجهزة االتصالیة بتنویع أكبر من أجهزة أخرى بغض وصیل: قابلیة الت -6
النظــر عــن الشــركة الصــانعة لهــا أو البلــد الــذي تــم فیــه الصــنع وذلــك عــن طریــق وضــع معــاییر 

 فنیة لهذه األجهزة یتم االتفاق علیها بین هذه الشركات. 

                                                 
 .79) ص 2005، ( عمان: دار الشروق ،1، طالصحافة االلكترونیة في الوطن العربيعبد األمیر الفیصل،  -1
  .نفسه المرجع السابق -  2



 اإللكتروني ومواقع الفضائیاتإلعالم ا

122 
 

 لثالثاالفصل 

وسـائل االتصـال حـول العـالم وفـي داخـل ویعني االنتشار المنهجـي لنظـام الشیوع أو االنتشار:  -7
وكـل وسـیلة تظهـر تبـدو فـي البدایـة علـى أنهـا تـرف ثـم تتحـول ، كل طبقـة مـن طبقـات المجتمـع

 إلى ضرورة.
وذلــك ، البیئــة األساســیة الجدیــدة لوســائل االتصــال هــي بیئــة عالمیــة دولیــةالتــدویل أو الكونیــة:  -8

تعقــب المســارات التـــي یتــدفق علیهـــا رأس حتــى تســتطیع المعلومـــة أن تتبــع المســارات المعقـــدة و 
المــال الكترونیــا عبــر الحــدود الدولیــة جیئــة وذهابــا مــن أقصــى مكــان فــي األرض إلــى أدنــاه فــي 

إلــى جانــب تتبعهــا مســار األحــداث الدولیــة فــي أي مكــان مـــن ، أجــزاء علــى األلــف مــن الثانیــة
  العالم.

  تصنیفات الصحف والمواقع اإللكترونیة:ًا: ثانی
  :)1(على النحو اآلتي، حف والمواقع اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت إلى ثالث فئاتصنفت الص

وتعـد امتـدادًا لهـا وتحتـوي علـى ، كالصـحف والفضـائیات، مواقع المؤسسات الصحفیة التقلیدیة -1
أو مـــا تنشـــره المواقـــع التفاعلیـــة للفضـــائیات ، معظـــم مـــا ینشـــر علـــى صـــفحات تلـــك الصـــحف

وقـد تحتـوي علـى أخبـار خاصـة بـالموقع ، مما یذاع عبر األثیر المختلفة من أخبار ونصوص
 اإللكتروني.

المواقــع اإلخباریــة كالبوابــات اإلعالمیــة المتخصصــة فــي نقــل األخبــار والتحلــیالت والتحقیقــات  -2
 التي أعدت خصیصًا للنشر على شبكة اإلنترنت.

 الصحف اإللكترونیة البحتة التي لیس لها صحیفة ورقیة مطبوعة. -3

حیث إننا نتناول بالدراسة عینة من مواقـع ، ما یعنینا في هذه الدراسة هي الفئة األولىولعل 
  الفضائیات األجنبیة باللغة العربیة.

لمدى استقاللیتها أو تبعیتها تبعًا ، العنزي الصحف اإللكترونیة كما یقسم صالح
  :)2(لیة) إلىالتي أسماها (المواقع اإلعالمیة التكمی، للمؤسسات اإلعالمیة القائمة 

للنشر المطبوع بحیث تكون  وفیه یكون النشر اإللكتروني موازیاً  النشر الصحفي الموازي:  -أ 
باستثناء المواد ، الصحیفة اإللكترونیة عبارة عن نسخة كاملة من الصحیفة المطبوعة

 اإلعالنیة.

                                                 
  .81، صمرجع سابقعبد األمیر الفیصل،  -1
، (الریاض: جامعة لكترونیة في ضوء السمات االتصالیة لشبكة اإلنترنتإخراج الصحف اإل صالح العنزي،  2-

 .241)، ص2007اإلمام محمد بن سعود، 



 اإللكتروني ومواقع الفضائیاتإلعالم ا

123 
 

 لثالثاالفصل 

 وفیه تقوم الصحف المطبوعة بنشر أجزاء من موادها الصحفیة النشر الصحفي الجزئي:  -ب 
ویعمد إلى هذا النوع بعض الناشرین بهدف ترویج النسخ ، عبر الشبكة اإللكترونیة
 المطبوعة من إصداراتهم.

ویتبین من هذا التقسیم أن المواقع اإلخباریة للفضائیات تقع تحت هذین التصنیفین (النشر 
   والنشر الجزئي).، الموازي

  ًا: أشكال المواد اإلعالمیة على االنترنت:ثالث
جوناثان عدة أشكال تمثل االتجاهات الشائعة لتقدیم المواد اإلعالمیة في الصحف عرض 

   :)1(من أهمها ما یأتي، والمواقع اإللكترونیة

: وذلك یتمثل في إعادة تقدیم المواد التي سبق نشرها مطبوعة (أي أنها ما بعد النشر المطبوع -1
رى مثل تطبیقات الوسائط لم تعد خصیصا للنشر اإللكتروني) مضافًا إلیها عناصر أخ

 وٕامكانیات الربط واإلحالة عن طریق الوصالت. ، المتعددة

ویعتمد هذا الشكل بصفة عامة على الدمج بین البناء السردي الخطي وغیر  الشكل التفاعلي: -2
 . ویمكن استخدام الرسوم المتحركةالخطي مع إرشاد المستخدم إلى كیفیة تعامله مع المادة

 ولقطات الفیدیو وغیرها من العناصر النشطة لتدعیم القصص اإلخباریة.المواد الصوتیة و 
ویعد أحد األسالیب الفعالة جدًا ویتجاوز مجرد   الشكل الذي یعتمد على عرض الشرائح: -3

ولكن یعتمد على توظیف الصور المتغیرة وعناصر ، عرض عدة صور حول حدث ما
 م مادة مصورة متكاملة.الجرافیك مضافًا إلیها التعلیقات المصاحبة لتقدی

: تأتي أهمیة إضافة المادة الصوتیة لقالب عرض القصص والموضوعات القصص المسموعة -4
أو إضافة ال یمكن أن تقدمها الكلمات ، إذا قدمت هذه المادة الصوتیة معنى جدیداً ، اإلخباریة
 المكتوبة.

سلوب عرض الشرائح یعتمد هذا الشكل على الدمج بین أ العرض السردي باستخدام الشرائح: -5
المصورة إلى جانب المادة الصوتیة ولقطات الفیدیو لتقدیم الموضوع الصحفي في قالب مثیر 
ویختار المنتج سلسلة أو مجموعة من الصور والملفات الصوتیة التي تكمل بعضها بعضًا. 
ویتم عرض الصور متتابعة بشكل أوتوماتیكي یصاحبها الملفات الصوتیة فیتكون الشكل 

نهائي أشبه بفیلم متكامل وهو یشبه األسلوب أو االتجاه الوثائقي. ویمكن استخدامه بفاعلیة ال
 في عرض القصص التي تتضمن صور وملفات صوتیة مؤثرة ومعبرة.

                                                 
 .227، صمرجع سابقمقدمة،  -محمود علم الدین، الصحافة اإللكترونیة -1
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ففي ، وهي تمثل الشكل التفاعلي لألسلوب التقلیدي المعروف بالسؤال/اإلجابة الدردشة الحیة: -6
فهو وسیلة فعالة ، مكانیة استقبال األسئلة من أفراد الجمهورالنشر اإللكتروني الفوري تتوفر إ

 لعرض المعلومات ومناقشة القضایا المختلفة.
یمكن استخدام شكل األسئلة السریعة االلیكترونیة على شبكة االنترنت  األلغاز واالستطالعات: -7

ارة. حیث في عرض المادة االلیكترونیة على شبكة االنترنت خاصة إذا اتسم الموضوع باإلث
یمكن عرض المعلومات في شكل أسئلة وٕاجابات. ویعد هذا األسلوب من األسالیب الفعالة جدا 

 والحدیثة في عرض المادة االلیكترونیة على شبكة االنترنت.
حیث یمكن االعتماد على الرسوم الساخرة  القصص التي تعتمد على الرسومات الساخرة: -8

أو ، خاصة في حالة عدم وجود مواد مصورة، لفةلتقدیم وعرض الموضوعات والقصص المخت
 لكن یجب أن یكون استخدامها مقترن بهدف ووظیفة تحققها.، لقطات فیدیو

، مثل (النصوص، حیث یمكن دمج أشكال متعددةشكل الوسائط المتعددة التفاعلیة:  -9
وم وتقنیات الرس، وعناصر الجرافیك النشطة، ولقطات الفیدیو، والمواد السمعیة، والصور
وعند دمج هذه العناصر فإننا نحصل على نموذج واحد متكامل لكنه متعدد ، الساخرة)

 .العناصر واألبعاد لتقدیم القصة اإلخباریة على نحو متمیز عن أي وسیلة أخرى تقلیدیة
: حیث ظهرت الحاجة لتقدیم عناصر فرعیة وجوانب مختلفة للحدث القصص الجانبیة - 10

طلع علیها المستخدم المهتم إذا أراد. وهي في الوقت نفسه الرئیسي في شكل قصص جانبیة ی
وبالتالي یمكن التوسع والتنوع في استخدام وعرض القصص ، منفصلة عن القصة األساسیة

 والزوایا الجانبیة المصاحبة للموضوع. 
حیث یمكن أن تزود المواقع االلكترونیة على شبكة عرض الوثائق أو النسخ األصلیة:   - 11

   تخدمیها بالوثائق األصلیة الخاصة بالمقابالت واالجتماعات.االنترنت مس

  ًا: مكونات المواقع الصحفیة اإللكترونیة:رابع
  وذلك على النحو اآلتي:، تتكون المواقع الصحفیة اإللكترونیة من عدد من العناصر

ـــددة:  -1 ـــددةیمكـــن الوســـائط المتع ـــف الوســـائط المتع "نســـیج مـــن  ) بأنهـــا: Multimedia( تعری
وعنـد إضـافة التفاعلیـة إلـى المشـروع ، والفیـدیو، والرسـوم المتحركـة، والصوت، والجرافیك، النص

وعند إضـافة طریقـة التجـوال ، )(Interactive Multimediaتصبح الوسائط المتعددة تفاعلیة 
 .)Hypermedia(" )1(داخل المشروع یصبح مشروعا للوسائط الفائقة 

                                                 
سطینیة موقع األكادیمیة الفلمأمون مطر، مجموعة مقاالت متعاقبة حول صحافة االنترنت والوسائط الفائقة،  -1

، تاریخ زیارة الموقع: /http://palestinemedia.wordpress.com/2011/09، الرابط: لإلعالم
15/10/2013.  

http://palestinemedia.wordpress.com/2011/09
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والتلیفزیـــون یقـــدم ، فـــإذا كـــان الرادیـــو یقـــدم الصـــوت، یـــةوهـــي أهـــم مـــا یمیـــز الصـــحافة اإللكترون
فـــإن الصـــحافة اإللكترونیـــة هـــي الوســـیلة ، والصـــحافة المطبوعـــة تقـــدم الـــنص، الصـــوت والصـــورة

فهـي تعتمـد ، وفـي قمـة االنسـجام واإلفـادة، الوحیدة التي بإمكانها تقدیم الثالثة معـًا بشـكل متـرابط
ومـن ، طبیعـة واحـدةوتعتبرهـا ذات ، ل المعلومـاتباألساس على جمع وتخـزین وبـث جمیـع أشـكا

ثم یجعل مـن السـهل أن تضـع ملفـًا رقمیـًا علـى حاسـب أو موقـع علـى االنترنـت بداخلـه نـص أو 
  .1)(صوت أو صورة

خاصـة المواقـع المرتبطـة ، السـمة الغالبـة فـي معظـم المواقـع اإللكترونیـة، وتعد الوسـائط المتعـددة
والمسـجلة (صـوت) ، لتي تضع المواد اإلعالمیة المصورة (فیدیو)ا، بالفضائیات وقنوات اإلذاعة

  ضمن موادها المنشورة على الموقع.
یمكــــن تعریــــف الوســــائل الفائقــــة بأنهــــا نظــــام لتخــــزین   واإلحــــاالت للوســــائل الفائقــــة:الــــروابط  -2

یســتخدمها ، المعلومــات النصــیة والصــور والرســوم واألصــوات فــي مقــاطع تــربط بینهــا وصــالت
یـتم تنظیمهـا ، وتشكل مقاطع المعلومات والوصالت بینها قاعـدة بیانـات، سب الحاجةالمتلقي ح

بنفس طـرق وأسـالیب تصـمیم الـنص الفـائق فـي العالقـة بـین مقـاطع أو أجـزاء أو روابـط خاصـة 
  .)2(أو في العالقة بین المقاطع والروابط في الوسائل المتعددة أو بعضها، بكل وسیلة على حدة

نترنـــت علـــى عناصـــر بنائیـــة ذات مقـــدرة عالیـــة علـــى نقـــل مـــن احتـــواء اإل علـــى الـــرغم  الـــنص: -3
المضــمون إلــى القــارئ فــي یســر وســهولة إال أن الــنص المكتــوب مــا زال فــي المركــز األول فــي 
، اعتمـــــاد الصـــــحف علیـــــه فـــــي بنائهـــــا الشـــــكلي والـــــداللي والـــــذي یحتـــــوي عـــــادة علـــــى العنـــــاوین

 . )3(والجسم، والمقدمات
رة أهمیتهــــا مــــن خــــالل الوظــــائف التــــي تؤدیهــــا داخــــل البنــــاء الشــــكلي تكتســــب الصــــو الصــــورة:  -4

وتتحكم دقة الصورة واأللوان الموجودة بها ، وذلك وفقًا الستخداماتها داخل هذا البناء، للصحیفة
مثـــــل: ، حفـــــظ الصـــــورلصـــــیغ  ویوجـــــد عـــــدة، فـــــي تحدیـــــد الصـــــور المعروضـــــة علـــــى االنترنـــــت

هــي أكثــر أنــواع الصــور وجــودًا علــى وهــذه ، )(PNGوصــور ، )(JPEGوصــور، )GIFصــور(
 .)4(اإلنترنت

                                                 
  .126)، ص2007، (القاهرة: عالم الكتب، 1، طاالتصال واإلعالم على شبكة االنترنتمحمد عبدالحمید،  -1
  المرجع السابق نفسه. -2
، (القاهرة: دار العلوم للنشر والتوزیع، 1، طإخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنتحلمي محسب،  -3

  .61م)، ص2007
 .62المرجع السابق نفسه، ص -4
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صـــورة  تكوینیـــة بـــالخطوط واألشـــكال تظهـــر فـــيهـــي تعبیـــرات  :Graphicsالرســـوم الخطیـــة  -5
مجســـمات بیانیـــة خطیـــة أو دائریـــة أو باألعمـــدة أو بالرســـومات المظللـــة و الملونـــة. وقـــد تكـــون 

وم كاریكاتوریــة وقــد تكــون أو رســوم توضــیحیة أو لوحــات زمنیــة أو رســ، خــرائط مســاریة تتبعیــة
وتخزن بحیث ، منتجة بالكمبیوتر أو یمكن إدخالها باستخدام الوحدات الملحقة بجهاز الكمبیوتر

 .)1(استرجاعهایمكن تعدیلها و 

هــو إعــالم  ثنــائي االتجــاه  یتفاعــل فیــه المســتخدمون  ، یتضــح ممــا ســبق أن اإلعــالم الجدیــد    
وهـــو ، الـــنص والصـــورة والصـــوتبإرســـال والمشـــاركة ، النقـــدبـــالرأي والمعلومـــة و  ویشـــارك فیـــه الجمیـــع

والمشــاهدة لكافــة وكــذلك المطالعــة ، إعــالم أتــاح لكــل المســتخدمین متابعــة المــواد اإلعالمیــة المختلفــة
وفــي الوقــت  وفقــًا لرغبــات واحتیاجــات كــل فــرد، والمــواد الفیلیمــة والصــوتیة والوثــائق، المــواد المعرفیــة

وهـــي ، فــي أي مكــان مــن العــالم التفاعــل مــع الثقافــات األخــرىو للتعبیــر  اً فرصــ وأتــاح، الــذي یرغــب
السیما القنوات التلفزیونیة إلى اعتماد مواقع لها علـى ، ممیزات دفعت المؤسسات اإلعالمیة المختلفة

وهـو مـا یتعـرض لـه الباحـث فـي المبحـث الثـاني ، شبكة اإلنترنـت للتواجـد فـي البیئـة الجدیـدة لإلعـالم
  .من هذا الفصل

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .مرجع سابقمأمون مطر،  -1
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  املبحث الثاني
  املواقع اإللكرتونية للقنوات الفضائية

  

  مدخل:
أدى تطور نظام عمل األقمار االصطناعیة في ثمانینات القرن الماضي إلى حدوث تغیرات 

التي یمكن ، وتهیئة األجواء لظهور ما عرف الحقًا بالقنوات الفضائیة، ملموسة على البث التلفزیوني
كمــا أدى انتشـار القنــوات الفضــائیة علــى نطــاق ، فــي أمــاكن مختلفـة مــن قــارات العــالم التقـاط إرســالها

إلـى إعـادة تشـكیل السـاحة اإلعالمیـة وفقـًا لمـا وفرتـه تلـك ، واسع منـذ بدایـة تسـعینات القـرن الماضـي
خاصـة مـع ، وما قامت به من اختراقات لإلعالم الرسمي المسیطر على حدود كل دولة، الفضائیات

األمــر الــذي ألــزم كافــة الوســائل ، هــا وبشــكل متــزامن مــن تطــورات مذهلــة فــي شــبكة االنترنــتمــا رافق
اللحـــاق بعــــالم اإلنترنـــت ومــــا وفـــره مــــن انـــدماج بــــین ، وعلـــى رأســــها القنـــوات التلفزیونیــــة، اإلعالمیـــة

 وما نتج عنه من جمع لكـل الوسـائل اإلعالمیـة التقلیدیـة المقـروءة والمسـموعة، االتصال والمعلومات
  والمرئیة في وسیلة واحدة.

شكلت طفرة معرفیة ، قنوات وأسالیب جدیدة للتأثیرلقد توفرت إذن بیئات جدیدة لإلعالم و 
سلوك المتلقین  واتخذت منحًا جدیدًا في التأثیر على، وثقافیة غیرت وجه العمل اإلعالمي برمته

لم یكن من السهل ، اجتماعیةو ، ومعرفیة، وعلمیة، ووسعت مداركهم نحو قضایا سیاسیة، وثقافاتهم
  الخوض فیها في السابق.

یتناول هذا المبحث مواقع القنوات التلفزیونیة علـى شـبكة اإلنترنـت، حیـث یقـدم نظـره عامـة و 
وسـریعة حــول اإلعــالم الفضــائي واإللكترونــي، خاصــة ارتیــاد قنــوات التلفزیــون العربیــة والدولیــة شــبكة 

ا علــى تلــك الشــبكة، ومحاولــة الــدول األجنبیــة االســتحواذ علــى اإلنترنــت، وٕاقامــة مواقــع إلكترونیــة لهــ
المشاهد العربي من خالل إنشاء قنوات أجنبیة ناطقة باللغة العربیة، ثم إنشاء مواقع إلكترونیة باللغة 
العربیـة أیضــًا، تتبـع تلــك الفضــائیات. كمـا یتطــرق هــذا المبحـث إلــى التعــرف علـى مواقــع الفضــائیات 

عربیـة التـي هـي عینـة هـذه الدراسـة، وهـي موقـع روسـیا الیـوم، وموقـع الحـرة، وموقـع األجنبیة باللغة ال
  .24فرنسا

  أوًال: القنوات التلفزیونیة وشبكة اإلنترنت:
حرصت ، وتزاید عدد مستخدمیها عبر العالم، مع ظهور وتطور وانتشار شبكة اإلنترنت

، جال اإلعالمي المعرفي الجدید والمهماقتحام ذلك الم القنوات التلفزیونیة المحلیة والفضائیة إلى
وتجلى ذلك في ظهور المواقع اإللكترونیة للفضائیات المختلفة.  "وأصبحت المحطات التلفزیونیة 
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، مما سمح لكل مشاهد أن یختار التوقیت الذي یناسبه للمشاهدة، تنقل برامجها عبر شبكة االنترنت
البرامج التي یفضلها سواء أكانت برامج ریاضیة أو وأن یختار أیضًا من بین عدة برامج تلفزیونیة؛ 

  . )1(علمیة أو ثقافیة"
وبهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور بأي مكان في العالم؛ أنشأت القنوات 

لیكمل كل موقع منها دور القناة ، الفضائیة المختلفة مواقع إلكترونیة خاصة بها على شبكة اإلنترنت
جمهور القناة من المتابعة التفاعلیة المتواصلة للبرامج واألخبار والتحلیالت  ولیمكن، التي یتبعها

فالمواقع اإللكترونیة للقنوات الفضائیة تقوم بتقدیم عدد ، التي تقدمها القناة من خالل شبكة اإلنترنت
من الخدمات المهمة التي تنقل من خاللها ما یقدم على شاشة القناة للمشاهدین في كافة أنحاء 

فهي تنشر معظم البرامج التي تقدمها القناة ، بل وحتى في المناطق التي ال یصلها بث القناة، العالم
أو من خالل توفیرها كمادة مسجلة بإمكان المستخدم االطالع علیها ، سواء ببث مباشر عبر الموقع

والمالحظات بل والتعلیق علیها وٕابداء الرأي ، ومشاهدتها وقتما أراد بالصوت والفیدیو والنص
وأكثر من ذلك بالمشاركة ضمن بعض الفقرات البرامجیة أو اإلخباریة مباشرة على ، والمقترحات

  الهواء.
وتتسم مثل هذه المواقع عادة بعدد من المواصفات منها الترویج للمؤسسة اإلعالمیة التي 

سة األم بشكل آخر وٕاعادة إنتاج المحتوى الذي تقدمه المؤس، تتكامل معها وتدعم دورها ورسالتها
  لتحقیق الغایة المنشودة من الرسالة. 

وغالبًا فإن "هذا الشكل ال ینتج أو ینشر مادة إعالمیة أو صحفیة غیر منتجة في 
    .)2("مؤسساتها األصلیة إال في نطاق ضیق وغیر رئیسي

یقول الدكتور محمد فضلي: "أن تهجر مؤسسة صحفیة المطبعة إلى شاشة الكمبیوتر 
وأن تبدأ على الشاشة والشبكة ثم تنتقل ، رنت فهي نقطة تحول تواكب تطورات وقفزات العصرواإلنت

  . )3(إلى الورق فذلك اعتراف بواقع جدید فرضته تكنولوجیا المعلومات واالتصال
حیث "إن الحاضر والمستقبل القریب ، وهذا الرأي ینطبق أیضًا على اإلذاعة والتلفزیون

فإن ، وٕاذا كانت األولى تحتاج إلى تكالیف باهظة، لفزیونیة ثم االلكترونیةوالبعید هو للصحافة الت
  .)4(الثانیة یمكن إنجازها بقدر معقول من تلك التكالیف"

                                                 
 .143، صمرجع سابقمحمد فلحي،  -1
  .241، صمرجع سابقصالح العنزي،  2-
  .6)، ص2009، (القاهرة: أكادیمیة أخبار الیوم،الصحافة االلكترونیة الواقع والمستقبلحمد عهدي فضلي، م -3
  .نفسه، نفس الصفحة سابقالمرجع ال -4
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تقود إلى معرفة قد تعطي مؤشرات ، ویرى الباحث أن مشاهدة أي من القنوات الفضائیة
تبع تلك القناة ویقدم بثًا حیًا ی كونه، مدى أهمیة متابعة الموقع اإللكتروني الخاص بكل قناة

ومن ، كما یقدم تسجیالت لنشرات األخبار والبرامج المختلفة التي تبث على شاشة القناة، لبرامجها
ناحیة أخرى فإن المضامین التي تحملها النشرات والبرامج التي تبث على القناة تنعكس بشكل 

خاصة ، المواد المنشورة على موقع القناةمباشر وتتشابه بدرجة كبیرة مع المضامین التي تحتویها 
تلك البرامج التي ال یتمكن بعض الجمهور من متابعتها بسبب عدم توافق أوقات بثها مع ظروف 

ناهیك عن ، أو في حال عدم إمكانیة التقاط بث القناة في مكان ما من العالم، بعض المشاهدین
  للمواقع اإللكترونیة المختلفة على حساب تزاید ارتباط المتلقي باإلنترنت والمتابعة الیومیة 

  مجموعة هناك خاصة وأن  متابعة وسائل االعالم األخرى من تلفزیون وٕاذاعة وصحف ورقیة.
، تتمیز بها المواقع اإلخباریة اإللكترونیة عن الوسائل اإلعالمیة األخرى من الخصائص التي

  :)1(مثل

ت التقنیة في تصمیم شكل وهیكل المحتوى تستفید المواقع اإلخباریة كثیرًا من المستحدثا -1
 اإلخباري.

 التي تسمح بالبث المرئي والمسموع على اإلنترنت.، استخدام تقنیات الوسائط المتعددة -2

 وجود أرشیف إلكتروني یمكن المستخدم من الولوج إلى أعداد ومواضیع سابقة. -3

ث السابق من هذا الفصل هذا باإلضافة للعدید من الخصائص والسمات التي تم ذكرها في المبح
  من الدراسة.

ویرى الباحث ان مواقع الفضائیات هي في معظمها موسوعات إلكترونیة ألغلب المواد 
باإلضافة لنصوص ، اإلعالمیة  المقروءة والمسجلة بالصوت والصورة التي تبثها القنوات المختلفة

لب بالمواد اإلعالمیة التي إعالمیة وٕاخباریة تصاغ خصیصًا للنشر على الموقع وتدعم في الغا
تنشر على القناة الفضائیة. كما ان المواقع اإللكترونیة للفضائیات تعد أرشیفًا ضخمًا للمواد 

إضافة إلى إمكانیة مشاهدة البث ، وتلك التي بثت في أیام وفترات سابقة، اإلعالمیة التي تبث
  المباشر للقناة. 

                                                 
وائل اسماعیل عبدالباري، "مصداقیة المواقع اإلخباریة على اإلنترنت وعالقتها بمستقبل الصحافة المطبوعة كما  -1

: مستقبل وسائل بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلیة اإلعالم، یراها الجمهور المصري"
  .27)، ص2005كلیة اإلعالم،  -اإلعالم العربیة، (القاهرة: جامعة القاهرة
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  :ومواقعها اإللكترونیة، یة: الفضائیات األجنبیة باللغة العربثانیاً 
أسهم التطور التكنولوجي في وسائل اإلعالم واالتصال إلى إعادة تشكیل الخارطة 

"ولم یعد المجال الفضائي مجرد ، اإلعالمیة للقوى الدولیة واإلقلیمیة من حیث األهداف والتطلعات
یجیات بعض الحكومات سماء صافیة بل مجاًال للمنافسة التجاریة والسیاسیة أبطل فاعلیة استرات

  .)1(لضبط مجالها الوطني"

من الفضائیات األجنبیة العدید في ظل االهتمام الدولي بالمشاهد العربي فقد جرى تأسیس و 
فمنها من نجح ، وهي قنوات حظیت بنسب متفاوتة على متابعة المشاهدین العرب، الناطقة بالعربیة

  ومنها من فشل.، عادیاً ومنها من كان حضوره ، في التمیز ونیل االهتمام

كل قناة محاولة أدى أنتشار القنوات الفضائیة بشكل كبیر في بدایة تسعینات  القرن الماضي إلى و 
، وأخذ مكانها في البیئة الفضائیة للبث التلفزیوني، لمجاراة التقدم التكنولوجي من ناحیةتلفزیونیة 

"وكان هذا بدایة لظهور ، م المرئي الفضائيبدأت المحطات التلفزیونیة العربیة بالتحول إلى اإلعالو 
فضائیات عربیة نافست الحضور االعالمي األجنبي وأوجدت فضاًء عربیًا مؤثرا في اتجاهات الرأي 

 . )2(العام العربي"

سعت المحطات التلفزیونیة األجنبیة إلى محاكاة القنوات العربیة من ، وبالرغم من ذلك
عربي من خالل قنوات أجنبیة تنطق بلسان عربي كما هو الحال خالل محاولتها اختراق الفضاء ال

  السائد في اإلذاعات الموجهة.

بمختلف ثقافاته یضع نصب ، ن العالم كلهأ لقد أصبح المشاهد العربي من األهمیة لدرجةو 
وهو ما وصفه بعض ، وراح البعض یكرس برامجه الناطقة بالعربیة له، أعینه مخاطبته بلغته

وتبریر ، ومحاولة تلمیع لصورة تلك الدول في المنطقة العربیة، لموضة الجدیدةالمتخصصین با
  .)3(لمواقفها السیاسیة

وقد اختلف خبراء اإلعالم العرب في تقییمهم لتلك القنوات وأهدافها بین من یعتبرها مجرد 
اساتها أو وفقًا لسی، قنوات إعالمیة تقدم الخدمات اإلعالمیة واإلخباریة من وجهة نظر دولها

ومن هؤالء وزیر اإلعالم الكویتي األسبق (محمد ، الخاصة كقنوات إعالمیة غیر رسمیة

                                                 
 .129)، ص 1991، (القاهرة: دار الفكر،1، طالتبادل االخباري التلفزیوني العربيعاطف العبد،  1-
 .129المرجع السابق نفسه، ص  2-
  ، الرابط:4/12/2009، بتاریخ مقال منشور على موقع صحیفة الخلیج"الفضائیات األجنبیة تتجمل بالعربیة"،  -3

     http://www.alkhaleej.ae/portal/b8ca8da2-5ed6-4967-a9ba-c25a86644810.aspx،   
  م.14/10/2013تاریخ دخول الموقع:     

http://www.alkhaleej.ae/portal/b8ca8da2-5ed6-4967-a9ba-c25a86644810.aspx
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تـعد إضافة ، الذي أكد على أن "هذه القنوات بمحتواها اإلعالمي واإلخباري المتنوع، السنعوسي)
  .)1(إیجابیة لإلعالم العربي وللمشاهد حریة االستفادة منها"

وٕانما تخفي أهدافًا ، القنوات االجنبیة باللغة العربیة لم تنشأ عبثاً ن هذه فیما یعتقد الكثیرون أ
ویعلق اإلعالمي اإلماراتي عبداهللا رشید یقول: "إنهم باستخدام اللغة العربیة ، غیر خالصة النزاهة

ن مشاهد الیوم لیس بهذه السذاجة ألنه یتابع وینجذب وأ، یحاولون استقطاب المزید من المشاهدین
وٕاذا ، لكنه یظل یقارن بین القنوات األجنبیة الناطقة بالعربیة وبین ما یفضله من قنوات، في البدایة

یحجم ، أو تروج لسیاسات دولة معینة أو تتحیز لوجهة نظر معینة، وجدها تدس له السم في العسل
ر حقیقة تنامي دو  )3()م2009 وقد أكدت نتائج دراسة (نهى العبد ،)2(عن متابعتها وال یعود لها"

اإلعالم الغربي في المجتمعات العربیة بما یشكل تأثیرًا سلبیًا على المدى الطویل على نظرة الشباب 
  العربي لقضایاه المحلیة والقومیة.

ویرى الباحث أنه من البدیهي أن تسعى تلك المحطات إلى تنفیذ أو تصدیر ما یتوافق مع 
لمهني في تناول األخبار والقضایا العربیة شرط المحافظة على الخط ا، سیاسة الدولة الممولة لها

ویحافظ على مصداقیة أي ، وهذا ما یعزز مكانة قناة دون غیرها عند المشاهد العربي، والعالمیة
  قناة.

، العربیة” BBC“قناة ، هم القنوات األجنبیة التي أطلقت نسخًا لها باللغة العربیةأ ولعل من
 - وقناة (صوت ألمانیا الحر، )24وقناة (فرنسا ، ) اإلیرانیةوقناة (العالم، )RTوقناة (روسیا الیوم 

بإرساله كوادر تعلمت العربیة منذ ، وهناك من أعد لهذه القنوات منذ زمن بعید، )DWدویتشه فیلله 
  .)4() بكوادر محلیة تجید العربیةCCTVمثل الصین التي أطلقت قناتها العربیة (، عشرات السنین

بالرغبة في االنفتاح اإلعالمي على "القنوات لتبریر إطالقها  وقد تذرع بعض مسؤولي تلك
بینما اعترف البعض اآلخر ، وتوضیح الموقف الرسمي للدول التي تمول تلك الفضائیات، اآلخر

    .)5(بأن لدیهم أجندات سیاسیة معلنة لخدمة مصالحهم في المنطقة"

                                                 
 مقال منشورة..أبواق لحكوماتها أم منصات لتوسیع حریة اإلعالم؟"، رشید خشانة، "القنوات األجنبیة بالعربی -1

  ، الرابط:6/8/2009على موقع القناة اإلعالمیة السویسریة، بتاریخ:
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=7537666  :تاریخ دخول الموقع ،

9/5/2014   
  .رجع سابقم"الفضائیات األجنبیة تتجمل بالعربیة"،  -2
  . 359، صمرجع سابقنهى العبد،  -3
  المرجع السابق نفسه، نفس الصفحة. -4
  المرجع السابق نفسه، نفس الصفحة. -5

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=7537666
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نبي كما هو الحال في قناة كما أن هناك من أطلق قنوات جدیدة كلیًا ولیس لها أصل أج
  (الحرة) االمریكیة.

  أهداف وسائل اإلعالم األجنبیة الموجهة إلى البالد العربیة:

توجه الدول قنواتها اإلعالمیة إلى دول أخرى لها عالقة بمصالح الدولة الموجهة للقناة 
ة في عدد من وتشترك الدول الموجهة لقنوات تلفزیونیة أجنبیة على المنطقة العربی، اإلعالمیة

   :)1(االهداف العمة أو الخاصة على النحو اآلتي

ومحاولة إقناع الرأي العام العربي بأن ، تبریر سیاسات الدول التي انطلقت منها هذه القنوات -1
أو على األقل لیست ، سیاسات تلك الدول تهدف إلى تحقیق مصالح الدول والشعوب العربیة

 موجهة ضد هذه المصالح.

لتحقیق میزة تنافسیة لمنتجاتها في ، ب التقدم العلمي والصناعي في تلك البداناستعراض جوان -2
، ودخلت روسیا هذا المجال بعد أن استعادت صناعاتها الحربیة عافیتها، األسواق العربیة

 وحاولت المنافسة في هذا المجال.

ي تنمیة بلدانهم محاولة كسب ثقة الجماهیر العربیة بإقناعها بأن هذه الدول تستطیع ان تسهم ف -3
 سواء بضخ استثمارات أو بنقل تكنولوجیا حدیثة.

وذلك عبر ، التي تملكها الدولة صاحبة القناةو ، تشكیل صورة ذهنیة للقوة الهائلة التي ال تقهر -4
أن القبول ، وٕاقناع الجماهیر الرافضة لسیاسات تلك الدول، تسریبها من خالل البرامج المتنوعة

    وهذا الجانب تركز علیه الوالیات المتحدة و(إسرائیل).، لمبتلك السیاسات هو األس

بقي نظام السیطرة والهیمنة على مصادر المعلومات وتكنولوجیا اإلعالم ، وبطبیعة الحال
واستمرت الوكاالت والقنوات الكبرى بل وحتى الدول والشركات ، الذي ساد في العقود الماضیة

بل وتمكنت من ، تغاللها للوسائل اإلعالمیة بكافة األسالیبالتجاریة الدولیة؛ في بسط نفوذها واس
، ووكاالت تروج ألفكار ومعلومات مقننة وموجهة، ومواقع الكترونیة، تأسیس وتطویر قنوات فضائیة

بل وتحدد المضامین الكالمیة والصوریة ، تهدف إلى تحقیق مقاصد محددة لدى الجمهور العالمي
  و غیر مباشر في كل القضایا العالمیة. بما یخدم أهدافها بشكل مباشر أ

و"سمحت الدول المتصارعة لنفسها بممارسة شتى األسالیب اإلعالمیة وغیر اإلعالمیة في 
وهنا ، وٕایهام اآلخرین بمصداقیة خطابها، إلضفاء شرعیة على أفعالها، خضم األزمات الدولیة

وأحیانًا ، وٕاغفال كبیرها، اوتضخیم صغیره، یصبح التالعب بالمعلومات ونشر أنصاف الحقائق

                                                 
 .126)، ص2010، (القاهرة: سفیر الدولیة للنشر، 1، طالفضائیات العربیة ما لها وما علیهاالسید الغضبان،  -1
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، والشائعات التي ال یمكن التأكد منها والتالعب بالرأي العام، واالسقاطات، تخلیق جدیدها من العدم
فیتم تسریب هذا الكم ، واستخدام آلیات التمویه واإلثارة والتضلیل شیئًا شائعًا في أجواء األزمات

  .)1(م للجمهور"الهائل من المعلومات المختلطة عبر وسائل اإلعال

من خالل منع الصحفیین ، 2008ولعل ما قامت به (إسرائیل) مع بدایة عدوانها عام 
دلیل واضح على ، األجانب من دخول قطاع غزة الواقع تحت القصف بحجة ضمان سالمتهم

 "فقد نقلت، انتهاج كیان االحتالل سیاسة حجب المعلومة كنوع من تأطیر األخبار والمعلومات
صحافیا أجنبیا في (إسرائیل) ینتظرون دخول غزة. وان  350اسوشییتد برس): ان هناك وكالة (

ووصلت القضیة الى ، اتحاد الصحافیین األجانب في اسرائیل رفع قضیة للسماح لهم بدخول غزة
وأوصت بان تسمح القوات االسرائیلیة ، المحكمة اإلسرائیلیة العلیا التي رفضت اعالن رأي نهائي

  وقال صحافیون آخرون: إن ، من الصحافیین بدخول غزة (حسب الظروف االمنیة) بعدد قلیل
ویؤكد ان اسرائیل ترید ادارة تغطیة ، منع تغطیة الحرب یزید توتر الصحافیین القریبین منها

  .  )2(الحرب"

  ًا: المواقع اإللكترونیة للفضائیات التي تتناولها هذه الدراسة:ثالث
أصبح لكل قناة من هذه "، األجنبیة الناطقة بالعربیة أمرًا واقعاً بعد أن أصبحت الفضائیات 

، الذي یلتف حوله العدید من المتابعین للقنوات، الفضائیات موقعها االلكتروني العربي التفاعلي
  .)3("أو فیما تتناوله من قضایا تهم المشاهد العربي، للمشاركة بآرائهم في البرامج المقدمة

ن اإلنترنت أ"، أستاذ الشبكات اإللكترونیة جامعة اإلمارات، السیدویؤكد الدكتور هشام 
التي تطلق الخبر من ، مقارنة بالقنوات الفضائیة، منافس قوى على صعید حریة التعبیر عن الرأي

ویضیف أن الكثیر من الفضائیات المحلیة ، وتحلل الموضوعات وفق سیاساتها، وجهة نظر واحدة
ومن ثم ، لیها لتسجیل رأیهها مواقع یستطیع المشاهد الدخول إلدی، بیةوالغربیة التي تنطق بالعر 
وهو ما ال توفره القناة التي ، أو حتى یتبادل اآلراء مع مرتادي الموقع، التعلیق علیه من قبل القناة

   .)4("تدیر المنظومة من طرف واحد

                                                 
  .414)، ص2010، (القاهرة: عالم الكتب، 1، طلیةاإلعالم وٕادارة األزمات الدو السید بهنسي،  -1
محمد على صالح، مقال بعنوان: "كارثة غزة تثیر مجددًا جدلیة الحیاد واالنحیاز في اإلعالم األمریكي"،  -2

  ، الرابط:8/1/2009، بتاریخ 10999، العدد صحیفة الشرق األوسط
-U2F1958&issueno=10999#.http://www.aawsat.com/details.asp?section=37&article=50

imzpfIU 1/5/2014،  تاریخ دخول الموقع.  
  مرجع سابق."الفضائیات األجنبیة تتجمل بالعربیة"،  -3
 .نفسه مرجع سابقال -4

http://www.aawsat.com/details.asp?section=37&article=50
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ة من مواقع ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتحلیل المواد الخبریة المنشورة على ثالث
لما في ذلك من أهمیة تقودنا إلى معرفة ما تقوم بتقدیمه تلك ، الفضائیات األجنبیة باللغة العربیة

  وسبر غور مضامینها وأسالیب تقدیمها وتأطیرها. ، المواقع من أخبار

وهي (موقع روسیا ، وللتعرف على طبیعة المواقع التي اعتمدها الباحث كعینة للدراسة
ن بالحدیث عن مؤسستها األم وهي فإننا ملزمو ، )24و(موقع فرنسا، موقع الحرة)و(، )RTالیوم 

وتنشر ، ها وشعاراتهاوتحمل نفس أسمائ، لمواقع بشكل عامالقنوات الفضائیة التي تتبعها تلك ا
، وهي بل وتقدم بثها الحي والمسجل في كل األوقات، وتحفظ موادها المكتوبة والمسموعة والمصورة

  تبطة ارتباطًا عضویًا كامًال بالقناة وتتبعها وتلتزم بقوانینها وسیاساتها.بالضرورة مر 

  
 :RTقناة روسیا الیوم  - 1

)  هي "أول فضائیة تلفزیونیة روسیة ناطقة باللغة RT Arabic(، قناة روسیا الیوم الروسیة
) Russia Todayعقب النجاح الذى حققته قناة (، 2006بدأ التخطیط لها في فبرایر ، العربیة

موظف  500وتضم القناة أكثر من ، 2005الناطقة باللغة اإلنجلیزیة التي تم إطالقها في دیسمبر 
  .)1(صحفي عربي من مختلف أنحاء الوطن العربي" 100منهم ما یزید عن 

نوفوستي) المستقلة  –وتعد (روسیا الیوم) هیئة إخباریة إعالمیة تابعة الى مؤسسة (تي في   
بواسطة عدد من األقمار الصناعیة وهي ، 2007مایو  4بثها من موسكو في  بدأت، غیر التجاریة

كما یستطیع ، وبطریقة أون الین في موقعها االلكتروني، )4وبدر، 6وهوت بیرد، نایل سات(
 350ویستطیع أكثر من ، متابعي القناة االطالع على برامجها عبر موقعها الخاص على (یوتیوب)

  . )2(رق األوسط وشمال إفریقیا وأوروبا تلقي موجة البث التلفزیوني للقناةملیون مشاهد في بلدان الش
من صحفیین ومترجمین ومستشرقین من الروس والعرب  یتألف فریق روسیا الیوم"و
وتوجد مكاتب للقناة في أوروبا (باریس ولندن) والشرق األوسط (بغداد ودمشق وبیروت ، المحترفین

ضافة لشبكة عالمیة إ) وفي الوالیات المتحدة (واشنطن ونیویورك). وغزة والقدس والقاهرة ورام اهللا
وٕادارة األفالم الوثائقیة ، وٕادارة البرامج، للمراسلین. وتتكون هیئة تحریر القناة من: إدارة األخبار

وهیئة مخرجي القناة التي تؤمن عمل ، ومكتب تحریر البث عبر اإلنترنت، والتحقیقات المصورة

                                                 
"قناة روسیا الیوم مساهمة إعالمیة تجسد حرص روسیا على التواصل مع العالم العربي"، مقال منشور على  -1

، الرابط: 8/9/2007(أیت نیوز) بتاریخ  بار التقنیةموقع البوابة العربیة لألخ
http://aitnews.com/2007/09/08/7749/ :10/5/2014، تاریخ الدخول للموقع.  

 .30/9/2013، تاریخ دخول الموقع: /http://arabic.rt.com/channelموقع روسیا الیوم:   -2

http://aitnews.com/2007/09/08/7749
http://arabic.rt.com/channel/
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حیث تعرض آخر وأهم األخبار في ، لبث القناة وتعتبر األخبار أساساً ، احیة الفنیةالقناة من الن
، افیة في نشرات مستقلةإضافة إلى تقدیم برامج سیاسیة واقتصادیة وریاضیة وثق، روسیا والعالم

  .)1(وجولة في الصحافة"، والقضایا الثقافیة العربیة والروسیة، وكذلك األفالم الوثائقیة
  روسیا الیوم: أهداف قناة

حدد مدیر قناة (روسیا الیوم) الدكتور (حیدر ، في حوار مع صحیفة الخلیج اإلماراتیة   
  :)2(أغانین) أهم أهداف القناة فیما یأتي

لتؤكد أن ، وهو شعار اتخذته القناة، قناة روسیا الیوم هي مشروع جدید من صدیق قدیم  -أ 
 روسیا صدیق قدیم لألمة العربیة.

 العربي وتغطیة األخبار الروسیة. خدمة المشاهد   -ب 

ومواقفها من األحداث ، وسیاستها الخارجیة، وشعبها، إعطاء صورة واضحة عن روسیا  - ج 
 من خالل وجهة نظر الخبراء والمحللین والصحافیین الروس.، العالمیة واإلقلیمیة

تاحة الفرصة للمحللین والخبراء الغربیین والعرب الذین ال یوجد لدیهم حضور على إ  -د 
 الشاشات المعروفة سواء العربیة أو الغربیة.

كما أشار (سیرغى فرولوف) المدیر العام في شركة (تي في نوفوستي): إلى أن أهداف قناة 
  :)3(روسیا الیوم الرئیسیة هي

 تعزیز الحوار مع المجتمعات العربیة وتقدیم صورة روسیا للعالم العربي كما هي.  -أ 

، سیا مع التطورات التي تشهدها الساحة الدولیةتسلیط  الضوء على كیفیة تعامل رو    -ب 
وٕاطالع المشاهدین على مواقف روسیا ووجهات النظر وآراء مختَلف فئات المجتمع 

 الروسي إزاء ما یجرى في العالم العربي.

  عرض األخبار الدولیة واإلقلیمیة من منظور یراعى ویحترم تقالید المنطقة   - ج 
  وخصوصیتها.

                                                 
  م.30/9/2013، تاریخ دخول الموقع /http://ar.wikipedia.org/wikiموسوعة ویكیبیدیا الحرة:   -1
 الخلیج اإلماراتیة صحیفةمصطفى عبد الرحیم، حوار مع مدیر قناة روسیا الیوم: حیدر أغانین، منشور في  -2

، الرابط: 29/5/2009رسالة جدیدة"، بتاریخ  -تحت عنوان: "روسیا الیوم
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/aad2e401-cef7-44a9-89fd-

89dce15f65b8،  :م.3/5/2014تاریخ دخول الموقع  
  .مرجع سابق"قناة روسیا الیوم مساهمة إعالمیة تجسد حرص روسیا على التواصل مع العالم العربي"،  -3

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/aad2e401-cef7-44a9-89fd
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  :)1(الیوم أهداف خاصة لقناة روسیا

تحاول القناة تبریر عملیات روسیا العسكریة في الشیشان وهي العملیات التي أثارت غضب   -أ 
 جماهیر غفیرة في الدول اإلسالمیة متضامنة مع شعب الشیشان المسلم.

تحاول القناة  تبرئة روسیا من عملیات تشجیع هجرة الیهود إلى إسرائیل لدعم إسرائیل بشریًا   -ب 
تیارات السیاسیة تشددًا ضد العرب في إسرائیل تضم أغلبیة من الیهود خاصة وان أكثر ال

  الروس.

  أبرز برامج قناة روسیا الیوم:

تتعدد وتتنوع البرامج التي تبثها قناة روسیا الیوم على شاشتها بحیث تغطى كافة المجاالت    
  :)2(جومن أبرز تلك البرام، اإلعالمیة والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة وغیرها

یناقش جوانب مختلفة من الحیاة السیاسیة ، : وهو برنامج حواري یوميبرنامج بانوراما  -أ 
 واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في روسیا والمنطقة العربیة والعالم.

یلقي الضوء على أهم أحداث ، : وهو برنامج إخباري تحلیليبرنامج حصاد األسبوع  - ب 
 األسبوع.

كما یتطرق ، هو برنامج یتناول شؤون العلوم وتنوعها في روسیا: و برنامج نبض المستقبل  -ج 
 لقضایا التعلیم والطب ومسارات األبحاث العلمیة والتكنولوجیا الحدیثة على أصعدة مختلفة.

وهو برنامج حواري یقلب صفحات التاریخ مع ضیوفه ممن شهدوا  برنامج رحلة في الذاكرة:  -د 
التي تركت بصمات واضحة على مسار التاریخ  أو شاركوا مباشرة في األحداث المصیریة

 الحدیث.
وهو برنامج یستضیف في األستودیو أبرز ممثلي الجیل الشاب  برنامج حكایات الشباب: -ه 

للحدیث عن حیاة هذه الفئة في روسیا والعالم العربي والقضایا التي تثیر قلقهم ، من العرب
 وكیفیة معالجتها.

من خالل التعرف على ، الضوء عن الحیاة في روسیا وهو برنامج یسلط برنامج مشاهدات:  - و 
 التقالید والثقافات الروسیة.

                                                 
  . 138، صمرجع سابقالسید الغضبان،  -1
 .مرجع سابقموقع روسیا الیوم،  -2
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وهو برنامج خاص یستضیف عادة شخصیة بارزة من كبار  برنامج أصحاب القرار:  -ز 
 المسؤولین الروس أو األجانب.

  وهو برنامج یومي یناقش أهم حدث خالل الیوم . برنامج حدث وتعلیق:  -ح 

  وغیرها.، خرى واألفالم الوثائقیة ونشرات األخبارید من البرامج األا باإلضافة للعدهذ       

  موقع قناة روسیا الیوم على شبكة اإلنترنت: 

  :)1(ویقوم بنشر اآلتي، وهو یتبع القناة مباشرة 

وكذلك ، نسخ موسعة من المواجز والتقاریر التي تبث في النشرات اإلخباریة المختلفة  -أ 
باإلضافة ، میة التي تبثها القناة على  موقعها على اإلنترنتتسجیالت لكافة المواد اإلعال

  إلمكانیة متابعة البث المباشر للقناة على الموقع اإللكتروني لها.

 یضم أقساًما متنوعة.، اً منتدیات روسیا الیوم: وهو منتدى سیاسی  -ب 

 دلیل الجامعات الروسیة: الذي هو عبارة عن أول مرجع باللغة العربیة حول الجامعات  - ج 
، قائمة الكلیاتو ، حیث یضم أسماء الجامعات مع الصور، والمعاهد العلیا في روسیا

وجمیع ، الدراسة وتكالیف، التصنیف حسب المدینةو ، أنواع التخصصات الموجودةو 
 معلومات القبول واالتصال بالجامعة. 

 .دروس اللغة الروسیة: سلسلة دروس عن اللغة الروسیة  -د 

ب األدبیة الروسیة وتحتوي اآلن على مجموعة من تن الكالمكتبة الروسیة: مجموعة م  - ه 
 الكتب وال زالت قید التطویر .

  باإلضافة إلى الوصالت الخارجیة التي تقود المستخدم إلى متابعة:  -و 

روسیا الیوم على فیس ، روسیا الیوم على الیوتیوب، روسیا الیوم مباشر، (روسیا الیوم
  روسیا الیوم على التویتر)، بوك

لمالحظات الباحث ومن خالل رصده ومتابعته لما تم نشره من مواد إخباریة على ووفقًا 
نتائج هذه الدراسة كما سیتم تفصیله في الفصل أظهرت ، المواقع اإللكترونیة عینة هذه الدراسة

أن موقع (روسیا الیوم) حصل على أكبر تغطیة خبریة شكًال ومضمونًا للعدوان على غزة ، الرابع
وهذا یتوافق مع نتیجة قیاس ، عن باقي المواقع عینة الدراسةوكبیر جدًا واضح  وبفارق، 2012

                                                 
  .مرجع سابقموقع روسیا الیوم،  -1
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م.  2012حول أقوى المواقع اإللكترونیة للفضائیات العربیة اإلخباریة للعام  )∗(موقع (مجلة فوربس)
  ، )1(تبین أن موقع قناة روسیا الیوم هو األقوى من بین مواقع القنوات األجنبیة باللغة العربیةحیث 

بما یعني أنه الموقع ، وهو یأتي في المركز الثالث بین كافة المواقع العربیة بعد العربیة والجزیرة
  األول على مواقع الفضائیات األجنبیة باللغة العربیة.

  السیاسة التحریریة لقناة روسیا الیوم:

باشر اإلعالمیة بسیاستها بشكل میرى الباحث أنه من الصعب أن تصرح أي من القنوات 
إال أنه من خالل المتابعة والتحلیل نستطیع تلمس تلك السیاسة والتعرف على توجهات ، دقیقو 

  القناة وسیاستها التحریریة.

یقول (سیرغى فرولوف) المدیر العام في شركة (تي في نوفوستي): "برزت الحاجة إلى مثل 
اصلها مع العالم العربي في ویأتي انطالقها حرصًا من روسیا على تو ، هذه المحطة منذ وقت طویل

وأن القناة تنتهج سیاسة تحریریة ، ظل الروابط الثقافیة الراسخة التي تجمع بین روسیا والعالم العربي
، واإلقلیمیة، وتسلط األضواء بأسلوب موضوعي ومهني على مجریات األحداث المحلیة، مستقلة

  .)2(خاص" والدولیة مع التركیز على العالقات العربیة الروسیة بشكل

اقتبس الباحث بعض مما ذكره مدیر القناة ، عض من توجهات قناة (روسیا الیوم)وحول ب
  :)3(في حوار مع صحیفة الخلیج اإلماراتیة على النحو اآلتي، (حیدر أغانین)

فكل القنوات والمؤسسات ، من یدعي أنه لیست لدیة أجندة تخدم مصالحه فهو مخادع  -أ 
إذا  ائدة أن یكون لك منبر إعالمي خاصوٕاال ما ف، وجهها الخاصاإلعالمیة لدیها أجندتها وت

ومع میثاق العمل ، ولكن المهم أال تتعارض تلك المصالح مع اآلخرین، لم یخدم مصالحك

                                                 
قوائم شهرة في العالم، لألغنیاء والثروات والشركات حول العالم، وتصدر بسبع مجلة فوربس الشهریة تعد أكثر ال ∗

، ثم 2009لغات منها نسخة عربیة كانت تصدر باسم "فوربس العربیة"، قبل أن یتوقف اصدارها في أبریل 
في دبي تحت اسم (فوربس الشرق األوسط) كمجلة  2010عاودت الصدور باللغة العربیة في نهایات العام 

  ستقلة عن فوربس األمریكیة.م
، تاریخ دخول http://www.forbesmiddleeast.com/view.php?list=44464موقع فوربس، الرابط:   -1

  .18/4/2013الموقع: 
  .مرجع سابقالتواصل مع العالم العربي"، "قناة روسیا الیوم مساهمة إعالمیة تجسد حرص روسیا على  -2
منشور النسخ العربیة للفضائیات األجنبیة تسبح عكس التیار"، مصطفى عبد الرحیم، نحقیق صحفي بعنوان: " -3

  ، الرابط:18/7/2008بتاریخ:  صحیفة الخلیج اإلماراتیةعلى موقع 
 http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/9772aef0-7fe0-4e51-8536-2d6f4dc94880 

  .3/5/2014تاریخ دخول الموقع:     

http://www.forbesmiddleeast.com/view.php?list=44464
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/9772aef0-7fe0-4e51-8536-2d6f4dc94880
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وعدم االنحیاز لمعسكر على حساب اآلخر في ، من تحري الصدق والحیادیة، اإلعالمي
 القضایا المتناولة.

لكي یكون ملمًا ومدركًا لما حوله من مواقف ، ناة سیاسیاً من الضروري أن یكون رئیس الق  -ب 
وهو ما یمكن رجل السیاسة من التصرف واتخاذ ، یمكن أن تتغیر في أیة لحظة، ورؤى سیاسیة

كما أن رجل السیاسة یتأكد بجانب تطبیق القواعد ، مواقف سریعة تخدم الصالح العام للقناة
التي تم ومن أهم المعاییر ، الروسي مطبق من أن الموقف الرسمي والشعبي، اإلعالمیة

ولیس بعیب أن تكون ، أنني كنت بالدرجة األولى سیاسیًا وأتكلم العربیة، ساسهااختیاري على أ
فهو أمر من السهولة بمكان أن یتم ، المرة األولى التي أعمل فیها في المجال اإلعالمي

 ین عشیة وضحاها.لكن السیاسة ال یمكن أن تكتسب ب، اكتسابه بمرور الزمن

وال یوجد لها شركة من القطاع ، یتم تمویلها من میزانیة الدولة، روسیا الیوم هي محطة حكومیة  - ج 
وبصراحة نخشى على القناة من سیطرة رأس المال الخاص على السیاسات العامة ، الخاص

 فإذا كان هناك من یمول فعلینا كلنا تنفیذ سیاسته.، للقناة

وال توجد علیها ضغوط سواء من داخل روسیا او من ، بكل االستقاللیةالقناة إداریًا تتمتع   -د 
ولنا مطلق الحریة في ما ، ألننا جئنا ومنحنا كل الثقة في ما نتناوله من موضوعات، خارجها

 نطرحه من قضایا في إطار عام تم االتفاق علیه منذ البدایة.

بر قدر من الحیادیة في نقل ویالحظ أن السیاسة التحریریة للقناة "تسعى إلى اعتماد أك
. ومن )1(لكن هذا ال یعني أنها ال تضع الشؤون الروسیة في المقام األول"، األخبار العربیة والعالمیة

وتحلیل عینة من ، خالل متابعة الباحث للمواد اإلعالمیة المنشورة على الموقع اإللكتروني للقناة
الحظ أن الموقع یحاول قدر اإلمكان التوازن ، 2012المواد الخبریة المتعلقة بالعدوان على غزة عام 

بحیث ینشر خبر أو تقریر أو مقال أو تصریحات أو أحداث ، في نشر المواد الخبریة بشكل متقابل
   وهذا في غالب األحیان. ثم تلیها مادة خبریة تتعلق بالجانب اإلسرائیلي، متعلقة بالجانب الفلسطیني

   

 قناة الحرة الفضائیة: - 2

ناة تلفزیونیة غیر تجاریة ناطقة باللغة العربیة تقدم األخبار والمعلومات وتغطي ق"وهي 
، تقدم "الحرة" برامج منوعة منها سیاسیةو   ،األوسط والعالم بموضوعیة وتوازن األحداث في الشرق

ط وتتولى إدارة القناة (شبكة الشرق األوس، تكنولوجیة وغیرها، ریاضیة، قافیةث، اجتماعیة، اقتصادیة
                                                 

، الرابط: 3/5/2012على موقع منتدیات ستار تایمز، بتاریخ:  مقال منشورالقنوات األجنبیة مالها وما علیها،  -1
http://www.startimes.com/f.aspx?t=30638535 :م.19/6/2014، تاریخ دخول الموقع  

http://www.startimes.com/f.aspx?t=30638535
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وهي مؤسسة ال تبغي ، -MBN (Middle East Broadcasting Networks, Inc لإلرسال 
زیوني الربح یمولها الكونغرس األمیركي من خالل هبة مقدمة من مجلس أمناء البث اإلذاعي والتلف

یشرف هذا المجلس على القناة ویحافظ على استقاللیة عملها  وهو وكالة فیدرالیة مستقلة
  .)1("اإلعالمي

وقناة الحرة ممنوعة من البث في داخل الوالیات المتحدة نفسها بسبب قانون (سمیث موندت    
أنشأت بعد الحرب األمریكیة على كل من أفغانستان ، ) بشأن بث الدعایة الدبلوماسیة1948

 إال أنها، والعراق بهدف تحسین صورة الوالیات المتحدة لدى الشعوب العربیة وبث الدعایة األمریكیة
بالرغم من تحسن أداءها في الفترة األخیرة وارتفاع ، فشلت بشكل ذریع في ذلك وفق جمیع الدراسات

  .)2(نسبة متابعیها

ن أن حربها المدّمـرة ب"فلقد أدركت الوالیات المتحدة في ِظـل إدارة الرئیس جورج بوش اال
لصورتها لدى العرب  سددا ضربة قاصمة، وانحیازها المـطلق إلسرائیل، 2003على العراق عام 

وٕانما بتشكیل إدارة جدیدة ، لیس بمراجعة سیاساتها، فعمـلت على رأب الشرخ العمیق، والمسلمین
بهدف تحسین صورة الوالیات المتحدة في العالم العربي وتسویق ، متخصـصة بالعالقات العامة

قة بالعربیة واستبدال مشروع (الشرق األوسط الجدید). فكان إطالق قناة (الحرة) الفضائیة الناط
التي سـرعان ما تقرر توقیف ، )HIباإلضافة إلطالق مجلة (، إذاعة (صوت أمریكا) بـ (إذاعة سوا)

  .)3(تجاریا وسیاسیًا"، إصدارها إلفالسها

عبر ، وتبث القناة من استدیوهاتها في إحدى الضواحي القریبة من العاصمة واشنطن    
  .)4(ن یتیحان لها الوصول للمشاهدین في المنطقة العربیةیالقمرین (نایلسات وعربسات) اللذ

باإلضافة إلى أخبار ، والعالم، والوالیات المتحدة، وتقدم قناة الحرة أخبار الشرق األوسط
كما ، واألخبار التقنیة، والقضایا االجتماعیة والثقافیة، والریاضیة، واألخبار الترفیهیة، الصحة

وتتنافس ، سیین وریاضیین وكبار رجال األعمال والفنانین العربیتضمن البرنامج لقاءات مع سیا

                                                 
، http://www.alhurra.com/info/about_us/9.html#ixzz35JnpknGMمن نحن، موقع قناة الحرة:  -1

  . 30/9/2013تاریخ دخول الموقع: 
  .مرجع سابقموسوعة ویكیبیدیا الحرة،  -2
     .مرجع سابقرشید خشانة،  -3
بتاریخ:  صحیفة الثورة السوریةعلي سواحة، "قناة الحرة شاهد زور أم مصادرة رأي، مقال منشور على  4-

  ، الرابط:16/1/2005
http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=88870202620050115192354، 

  .30/5/2014تاریخ دخول الموقع:     

http://www.alhurra.com/info/about_us/9.html#ixzz35JnpknGM
http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=88870202620050115192354
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فیما دلت االستطالعات السنویة التي یجریها ، الحرة مع مئات الفضائیات الناطقة باللغة العربیة
وفقًا ، بینت أن معدل مشاهدة قناة الحرة یعد متدنیًا نسبیاً ، (BBG)مجلس أمناء اإلذاعات الدولیة 

  . )1(غیر العربیة الناطقة باللغة العربیةللقنوات العربیة و 
  أهداف قناة الحرة:

  تتعد األهداف التي تحدث عنها المختصین فیما یتعلق بقناة الحرة على النحو اآلتي:
  االمریكیة:من وجهة النظر أهداف قناة الحرة   - أ

اة الحرة مدیر مكتب قن، مع طارق الشاميأجرتها الباحثة فاطمة الزهراء الخطیب في مقابلة      
أوضح الشامي أهداف قناة الحرة كما تراها القیادة األمریكیة على النحو ، م2006بمصر عام 

  :)2(اآلتي
  تقدیم رؤى متوازنة غیر متطرفة للمشاهد العربي بدون انحیاز أو وجهة نظر معینة.: 1-أ
مجالسها  ا یدور داخلمو ، تقدیم المعلومات الحقیقیة عن الوالیات المتحدة األمریكیة: 2-أ

 النیابیة والبحثیة عن السیاسة األمریكیة في الشرق األوسط والعالمین العربي واإلسالمي.
 إظهار مجاالت التفوق األمریكي العلمي والفضائي والتكنولوجي.: 3-أ
تعریف جمهور المشاهدین العرب بالشعب األمریكي وفئاته وأفكاره وٕاسهاماته في مختلف : 4-أ

 المیادین.
  ناة الحرة من وجهة النظر العربیة:أهداف ق   -  ب

، وأنها (منحرفة، أداة للجیش األمریكي"یعتبر كثیر من الجمهور العربي أن قناة الحرة 
لذلك فإن و  ،)3(وأن الوالیات المتحدة عرضت الحرة بشكل خاطئ للغایة"، ومتعالیة ومتغطرسة)

  :)4(أهداف قناة الحرة من وجهة نظر الجمهور العربي تكمن في اآلتي
  تحسین صورة السیاسة األمریكیة في الوطن العربي.: 1-ب
 وتقدمًا.، باعتبارها قیما إنسانیة هدفها اإلنسان سلوكاً ، الترویج للمبادئ أو المثل الغربیة: 2-ب

أو تهوین شأنها على األقل ، وثقافة المستهدفین برسائلها اإلعالمیة، تحطیم مبادئ وقیم: 3-ب
 التقدم التبشیر بالحریة والدیموقراطیة على الطریقة األمریكیة. باعتبارها عوائق في طریق

                                                 
  .مرجع سابقموسوعة ویكیبیدیا الحرة،  -1
  .202، صمرجع سابقفاطمة الزهراء الخطیب،  -2
  .مرجع سابقموسوعة ویكیبیدیا الحرة،  -3
   .103)، ص2004للنشر، ، (الریاض: دار غیداء 1، طقناة الحرة وأمركة العقل العربيعبدالعزیز آل داود،  -4
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فضال عن ، والتمكین إلسرائیل في المنطقة، تذلیل المعوقات النفسیة تجاه عملیة السالم: 4-ب
 والدعوة لها باعتبارها دولة دیموقراطیة.، حمایتها فكریا

التهیئة للمشروع االستعماري  والتربص باألنظمة، والمناوأة للمثل، الخوض في المبادئ: 5-ب
 والثقافي.، األمریكي الحضاري

  الترویج لمشروع الشرق األوسط الكبیر وفق رؤیة السیاسة األمریكیة. : 6-ب

تكشف عن ، ویعلل بعض الخبراء تركیز قناة الحرة في بعض الحاالت على برامج وأخبار
بأنه "محاولة لتحقیق هدف ، العربیةوعن الفساد المستشري في عدد من البالد ، الممارسات السیئة

الشق األول منه كسب ثقة الجماهیر التي تمنح ثقتها لكل قناة تكشف فسادا مالیًا أو سیاسیًا ، مزدوج
والشق الثاني للضغط على األنظمة ، وتسمح بتوجیه االنتقادات لسیاسات وممارسات الحكام العرب

ت الفساد أو إغالقها  حسب درجة قبول هذه األنظمة العربیة بالتلویح بإمكانیة فتح المزید من ملفا
  .)1(لتنفیذ ما تطلبه الوالیات المتحدة منها"

  انتقادات وآراء حول قناة الحرة:

وكذلك تغطیتها التي ، واجهت قناة الحرة العدید من االنتقادات "بسبب تدني مستوى مذیعیها
األمر ، ولم توفق في مخاطبته بما یرغب، لم تتمكن من مواكبة اهتمامات الجمهور العربي والمسلم

لتقاریر ودراسات وشهادات  ووفقاً  .الذي صور (الحرة) في الشرق األوسط بشكل سلبي إلى حد كبیر
فإن الحرة تلقت الكثیر من ، متعددة من خبراء وسیاسیین ورجال إعالم ونقاد أمریكیین وعرب

في فترة اإلعالن جنبا إلى جنب مع اسم  االنتقادات والتي شملت حتى الخیول التي تعرضها الحرة
   .)2( "المحطة كرمز یعني ضمنًا أن المشاهدین العرب لیس لدیهم بدائل

إال أن خصوصیتها ، و(الجزیرة)، كما یعتبرها الكثیرون "بعیدة كثیرًا عن منافسة (العربیة)
ا لصالح المشروع تتمحور في فكرة أن هذه القناة هي إحدى األدوات اإلعالمیة التي یتم تسخیره

ه الصفة الموسومة وهذ، نها تسعى إلى ترویج الروایة األمیركیة في المنطقةو ، نطقةاألمیركي في الم
یرفضها (موفق حرب) مدیر القناة الذي یتهم بدوره قنوات فضائیة عربیة أخرى مثل ، بها هذه القناة

مما أوجد بحسب قوله ، ي الفضاءبأنها أحد أسباب التهریج اإلعالمي الحاصل ف، (الجزیرة) تحدیدا
  .)3(جمهورًا عربیًا محبًا لإلثارة"

                                                 
  .130، صمرجع سابقالسید الغضبان،  -1
  .مرجع سابقموسوعة ویكیبیدیا الحرة،  -2
، الرابط: مقال منشور على موقع دائرة المطبوعات والنشر األردنیة"حرب غزة في الفضائیات العربیة"،  -3

http://www.dpp.gov.jo/2009/3.html :2/5/2014، تاریخ دخول الموقع.  

http://www.dpp.gov.jo/2009/3.html
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ومن هذه ، جاءت في معظمها سلبیة، ویؤكد الباحث أن اآلراء التي اطلع علیها حول القناة
  :)1(اآلراء ما یأتي

وفشلت ، الوالیات المتحدة خسرت الرهان على (قناة الحرة) رغم ضخامة ما أنفقته علیها  -أ 
وتمریر األفكار األمریكیة إلى المنطقة ، ق هدفیها: تلمیع صورة أمریكاالقناة في تحقی

 العربیة.

اإلعالمي اإلماراتي عبداهللا رشید یقول: "سیاستها واضحة منذ البدایة وهي تبریر ما تفعله   -ب 
ثم حاولت أن تكون منطقیة ، وقد أفصحت بذلك الهدف، الوالیات المتحدة بدول المنطقة

إال أن ذلك جاء بعد أن أضاعت الثقة ، الشخصیات التي تستضیفهامتوازنة في األفكار و 
إلعادة ، بینها وبین المشاهد ومن المستحیل عودتها. ولذلك كانت األوامر بإغالق الحرة

 .)2(التأهیل ألنها قناة لم تحقق المطلوب منها"

مقیمین الدكتور علي الهیل من هیئة التلفزیون واإلذاعة القطریة یقول: إنه كان ضمن ال  - ج 
موجهة للمشاهد ، ووجد أن (الحرة) التي ولدت ناطقة بالعربیة، ألداء هذه القنوات في قطر

وما یعرف بالفوضى الخالقة التي ترید بعض ، للترویج لفكرة الدیمقراطیة المستوردة، العربي
مستغلة المنبر العربي واللغة العربیة للوصول لمشاهد ، الدول طرحها على الدول العربیة

، وهي تناقش من وجهة نظر واحدة وال تعطي المجال لوجهة النظر األخرى، منطقةال
سبتمبر) بكوادر ضعیفة في بالدهم   11وانطلقت ضمن مشروع سریع ورد فعل ألحداث (

 .)3(قبلوا العمل بعد اإلغراءات المادیة
ب التي أدت كان من األسبا، اة الحرة واإلعالن عن الهدف منهاولعل البدایة المتعثرة لقن   

  وكذلك إلى فشلها في تحقیق األهداف المرجوة منها.، إلى االنتقادات الواسعة التي وجهت للقناة

وهو ما نشرته ، بعض اآلراء التي ظهرت مع بدایة إنشاء القناةنماذجًا من الباحث  یوردكما 
      :)4(م على النحو اآلتي16/1/2005صحیفة الثورة السوریة بتاریخ 

                                                 
مرجع النسخ العربیة للفضائیات األجنبیة تسبح عكس التیار"، مصطفى عبد الرحیم، تحقیق صحفي بعنوان: " -1

  .سابق
   المرجع السابق نفسه.  -2
  .نفسه سابقالمرجع ال  -3
  . مرجع سابقعلي سواحة،  -4
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الحرة الفضائیة أكبر مشروع دعائي أمیركي یهدف إلى التأثیر على وجهات  تعتبر قناة  -أ 
النظر المتعارضة مع السیاسة األمیركیة الخارجیة والترویج لثقافة وایدیولوجیة القطب 

 األوحد.
ومواجهة األقنیة الفضائیة ، تهدف (الحرة) إلى مواجهة سیل الكراهیة للسیاسة األمیركیة  -ب 

 منار والعربیة وغیرها.العربیة كالجزیرة وال
، جاء إنشاء قناة الحرة من أعلى مستویات القرار األمیركي وتحدیدا من الرئیس جورج بوش  - ج 

الموجه أیضا نحو ، وهي في رسالتها تكمل رادیو سوا الذي كان یعرف سابقا بصوت أمیركا
 العالم العربي واإلسالمي.

لسیاسیة واالخباریة یجد دون معاناة المتتبع لقوالب البث االخباري لبرامج قناة الحرة ا   -د 
الهدف الذي ترید الوصول إلیه ونوعیة الثقافة الجدیدة التي ترید غرسها في ذهن المواطن 

 العربي. 
ال أن تركیزها واضح على العراق غم اهتمامها بشؤون الوطن العربي إبرامج قناة الحرة ر   - ه 

 وتناول االوضاع فیه.
أشار إلى أن أقل من ، م2005العالمي االوروبي عام في تقریر نشره أحد مراكز البحث ا  -و 

 أربعة في المئة من المشاهدین العرب یشاهدون البرامج االخباریة لقناة الحرة.
نترناشیونال) في ست دول عربیة في شهر أیار فق استطالع قامت به مؤسسة (زغبي إو    - ز 

لكاد مسجلة كمصدر أظهر أن (الحرة) با، لحساب جامعة میریالند االمیركیة، م2004عام 
والمثقف والسیاسي الوطني على  هذا فهي فشلت في اجتذاب المشاهدول، رئیسي لألخبار

   امتداد الساحة العربیة.
یعزو مطلعون على الطریقة التي تسیر بها أمور هذه القناة إلى سبب تدني المستوى   - ح 

نعزالیة ذات االرتباط ن كثیر منهم ینتمون إلى القوى اإلوالذین كا، المهني للعاملین فیها
    (بإسرائیل).

مت قناة الحرة سو أ، )2009- 2008وخالل العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة بین عامي (
ولهذا العنوان دالالت أهمها أن المرجعیة السیاسیة للقناة غیر ، الحدث "بشعار: (الحرب في غزة)

اللغویة للمصطلح تشیر إلى أن كما أن الداللة ، منحازة ظاهریًا إلى جانب طرف ضد طرف آخر
أو أنهما ال یقیمان في هذه البقعة من األرض إال ، الطرفین یقیمان في نفس المدینة ویقتتالن داخلها

أن الحرب بینهما قامت هناك. وكأن أهل غزة في كلتا الحالتین لیسوا هم أصحاب األرض وان 
  .)1(ى حماس"إسرائیل لم تدخل القطاع بغرض القتل والتدمیر والقضاء عل

                                                 
  . مرجع سابق"حرب غزة في الفضائیات العربیة"،  -1
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و"اعتبر مراقبون إعالمیون أن  قناة "الحرة" منحازة وتسعى إلى ترویج أكاذیب بشأن الحرب 
وخفض ، وٕانها تسعى كذلك إلى دعم الروح المعنویة للجنود الصهاینة، اإلسرائیلیة على قطاع غزة

  .)1("الروح المعنویة للمشاهد العربي

فتسمي (قوات االحتالل) ، خطابها اإلعالميفهي تعتمد "المواربة اإلعالمیة منهجا في 
ورغبة منها في عدم االعتراف ، بـ(قوات التحالف) و (العملیات الفدائیة) بـ(العملیات االنتحاریة )

وفي تغطیتها مثال لمسألة منع ، أو التظاهر بالحیاد اإلعالمي تردد عبارة (ما یسمى كذا)، بالواقع
ولهذا جاءت رؤیة المشاهد  ،المؤیدین دون المعارضینت فقط مع الحجاب بفرنسا تجرى مقابال

   .)2( مدركة ألغراضها، العربي متوجسة من إطاللة هذه القناة

في أكثر من مرة  ظهرتأ" حول القضیة الفلسطینیةالتقاریر اإلخباریة  أنویشهد المراقبون 
، واریخ من غزة قد انتهىوالزعم بأن إطالق الص، استسالم المقاومة الفلسطینیة للجنود اإلسرائیلیین

وٕان الوضع داخل مدن في القطاع بحالة حسنة وأن أهم مشكالت یواجهها القطاع هي أكوام القمامة 
دونما أدنى إشارة إلى المعاناة الحقیقیة ألهالي غزة جراء الهمجیة ، وحالة الرعب التي یعیشها الناس

كما تجاهلت التقاریر صور الدمار ، اإلسرائیلیة التي سقط فیها مئات القتلى وآالف الجرحى
   .)3( والتخریب الذي خلفه القصف اإلسرائیلي العشوائي"

التي نشرت في موقعها االلكتروني ، وتؤكد هذه األحكام صحیفة (واشنطن بوست) األمریكیة
، 2004جاء فیه: "في ، مقاًال تحت عنوان: (شبكة أمریكیة تترنح في مهمتها في الشرق األوسط)

واصلت الحرة عرض برنامج للطبخ ولم توقفه ، لت غارة جویة إسرائیلیة الشیخ أحمد یاسینعندما قت
  .)4(لمناقشة آخر األخبار"
  :  )5(أهم برامج قناة الحرة

  ، ثالثون دقیقة، تقریر خاص، الیوم، حكایات مع أكرم خزام، حكایاتهم، الجهات األربع

                                                 
  .مرجع سابق، "حرب غزة في الفضائیات العربیة" -1
  .103، صمرجع سابقعبدالعزیز آل داود،  -2
  .مرجع سابق"حرب غزة في الفضائیات العربیة"،  -3

4- Craig Whitlock, "U.S. Network Falters, in Mideast Mission", Washington Post 
Foreign Service, June 23, 2008.  

  http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2008/06/22/AR2008062201228.html  

  .9/5/2014تاریخ دخول الموقع:      
  برامجنا، موقع الحرة، الرابط:  -5

 http://www.alhurra.com/section/alhurra-shows/206.html#ixzz35JqalzVE ، 
  م.19/6/2014تاریخ دخول الموقع:        

http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2008/06/22/AR2008062201228.html
http://www.alhurra.com/section/alhurra-shows/206.html#ixzz35JqalzVE
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حدیث ، العمود الثامن، رمیة حرة، جلةالم، ساعة حرة، من وول ستریت، iTech، نبض الشارع
، االسبوع االقتصادي، داخل واشنطن، حوار القاهرة، حوار خاص، عین على الدیموقراطیة، الخلیج

حدیث ، رایحین على فین؟، استودیو الریاضة، أیام7، العراق الیوم، الطبعة األخیرة، بالعراقي
  .حدیث الشباب، حوار خاص، النهرین

باحث أن الموقع اإللكتروني لقناة الحرة یوفر أرشیفًا لكل من هذه ووفق ما ال حظه ال
البرامج مصنف بطریقة منظمة بحیث تظهر جمیع البرامج في أیقونات مصفوفة یتم فتح أي منها 

  فتمنح المستخدم خیارات اختیار الحلقة التي یریدها. ، عند الضغط علیها بمؤشر الماوس
  

 ):  France 24( 24قناة وموقع فرنسا  - 3
) المكونة من France Médias Mondeوموقعها اإللكتروني یتبعان مجموعة ( 24فرنسا

تبث  مونت كارلو الدولیةوٕاذاعة ، وٕاذاعة فرنسا الدولیة، الناطق بثالث لغات 24تلفزیون فرانس 
ویعمل بالقناة في باریس أكثر من ، من باریس إلى القارات الخمس عبر تسعة عشر قمرًا اصطناعیاً 

ویتبادلون الخبرات فیما بینهم. وتعتمد على شبكة ، ربعمائة صحافي من مختلف الجنسیات واللغاتأ
حیث یقدم صحفیو المجموعة وشبكة ، من مئات من مكاتب المراسلین تغطي جمیع أنحاء العالم

منفتحة على العالم وعلى مختلف الثقافات  مراسلیها عبر العالم للمشاهدین والمستمعین أخباراً 
ویصل عدد ، وبرامج ثقافیة ونقاشات، وجهات النظر وذلك عبر نشرات إخباریة وتقاریر صحفیةو 

ملیون مستمع ومشاهد ویزور مواقعها على شبكة  90متابعي المجموعة أسبوعیا إلى أكثر من 
  .)1(ملیون شخص شهریاً  25اإلنترنت أكثر من 

أداة إعالمیة قویة لفرنسا  أراد صاحب المشروع وهو الرئیس الفرنسي جاك شیراك توفیر
   .)2(لتنافس القنوات العالمیة  والعربیة وتنقل الرؤیة الفرنسیة في فهم قضایا العالم ومشكالته وتحوالته

، ولعل مصالح فرنسا في المنطقة العربیة "جعلتها تاریخیا تولى المنطقة اهتمامًا كبیراً 
سواء في لبنان أو سوریا أو في دول ، قةوتحاول أن تحیي دورا فرنسیا مؤثرا في بعض دول المنط

  .                         )3(المغرب العربي حیث كان االستعمار الفرنسي الالعب الرئیسي في هذه الدول"

                                                 
، تاریخ دخول الموقع: http://www.france24.com/ar/company، الرابط: 24من نحن، موقع فرنسا  -1

13/9/2013.  
مقال منشور العالم العربي ورهان على التمیز والموضوعیة"،  .. طموحات كبیرة في24میشال أبو نجم، فرانس  -2

، الرابط:      12648، العدد 2013یولیو  15بتاریخ:   في صحیفة الشرق األوسط
http://www.aawsat.com/details.asp?section=37&issueno=12648&article=736266#.

U21zgGzpfIU  :10/5/2014تاریخ دخول الموقع.  
  .129، صمرجع سابقغضبان، السید ال 3-

http://www.france24.com/ar/company
http://www.aawsat.com/details.asp?section=37&issueno=12648&article=736266#
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تقول المسؤولة اإلعالمیة الفرنسیة (ماري كریستین ساراغوس): " أن ما یعطي الشبكة 
ثالث وتتوجه إلى جمهور متمایز بین منطقة جانبا من تمیزها هو أنها وٕان كانت تصدر بلغات 

   .)1(إال أنها تنطق بلسان واحد، وأخرى

، الصرامة، االختالف، وتلخص (ساراغوس) سیاسة الشبكة بخمس كلمات هي: "التمیز
  .)2(السرعة في ردة الفعل" الثقة وأخیراً 

میة واحدة مع قنوات إذاعیة وتلفزیونیة أخرى ضمن باقة إعال 24ولعل ارتباط قناة فرنسا
من ظهور لدور تلك القنوات كمصادر متكررة ، یفسر لنا ما الحظه الباحث أثناء إعداد هذه الدراسة

  وكذلك ملفات الوسائط المتعددة المنشورة على الموقع.، تم النقل عنها في المواد الخبریة

بریل عام )  قناة أخبار دولیة بدأت بثها باللغة العربیة في الثاني من أ24وتعد (فرنسا 
بمیزانیة سنویة قدرت بثمانین ملیون یورو تقریًبا. وتهدف ، م.  بتمویل من الحكومة الفرنسیة2007

وتتنافس ، القناة إلى تقدیم األخبار من وجهة نظر فرنسیة بشكل مغایر عن القنوات األجنبیة األخرى
راء حوارات ثقافیة إلى جانب كما تقوم القناة بإج، نسختها العربیة مع الفضائیات العربیة األخرىفي 

  .)3(بثها لألخبار
  :)4( 24اأهداف قناة فرانس

تقدم القناة فرنسا باعتبارها صدیق العرب والمسلمین والدولة األوروبیة األكثر تسامحًا تجاه   - أ
 الجالیات اإلسالمیة الكبیرة الموجودة بها.

التي تسود فیها اللغة تحاول القناة تعزیز النفوذ األدبي الفرنسي في الدول العربیة    - ب
 وبالتالي الثقافة الفرنسیة.

   :)5(على شبكة اإلنترنت 24فرنسا موقع 

و الشرق ، و أفریقیا، یتوفر بث القناة عبر خدمة األقمار الصناعیة في أغلب أوروبا
ویكمن مشاهدة القنوات ، األوسط. وكذلك عبر خدمة الكابل في أمریكا وكندا ووسط أمریكا الجنوبیة

في  24واإلنجلیزیة بصیغة أدوبي فالش عن طریق موقع فرانس ، والفرنسیة، ث العربیةالثال
  اإلنترنت. كما یمكن مشاهدة القنوات عبر موقع الیف ستیشن.

                                                 
  . مرجع سابقمیشال أبونجم،  -1
  المرجع السابق نفسه.  -2
  .مرجع سابقموسوعة ویكیبیدیا الحرة،  -3
  . 140، صمرجع سابقالسید الغضبان،  -4
  .مرجع سابقموسوعة ویكیبیدیا الحرة،  -5
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  مواقع تتبع القناة على شبكة االنترنت:

  :)1(عدد من المواقع اإللكترونیة اآلتیة 24یتبع لقناة فرنسا 

 غة الفرنسیة).(بالل  24الموقع الرسمي لفرنسا   -أ 

 باللغة العربیة. 24موقع فرنسا   -ب 

 یوتیوب (عربي). -  24فرانس   - ج 

 في یوتیوب (إنجلیزي). 24قناة فرانس   -د 

 في یوتیوب (فرنسي). 24قناة فرانس   - ه 

 في تویتر. 24فرانس   -و 

 على فیس بوك. 24فرانس   - ز 
   :24أهم البرامج التي تقدمها قناة فرنسا

مجموعة   )24تقدم قناة (فرنسا، دار الساعةإلى جانب نشرات األخبار التي تقدم على م
، بهدف استقطاب عدد كبیر من المشاهدین، كبیرة من البرامج الثقافیة والتفاعلیة والفنیة والحیة

  :)2(مثل
من بین ، وهو برنامج ثقافي یومي شعاره الثقافة بال حدود ومن دون قیود النشرة الثقافیة:  -أ 

واكتشافات وأزیاء بألف لون ولون . ویهدف البرنامج  ،موضوعاته فنانون یتحدون األمر الواقع
إلى رصد التنوع الثقافي في شتى أنحاء العالم من خالل تقاریر المراسلین وبحضور ضیوف 

 وأخصائیین .
: وهو برنامج أسبوعي یستضیف كل أسبوع شخصیة سیاسیة أو ثقافیة 24برنامج حوار فرانسا  -ب 

وتجیب عن أسئلة متعلقة بقضیة تثیر ، أو عالمیة قد تكون فرنسیة أو عربیة، أو اقتصادیة
 اهتمام العالم.

ویناقش األحداث الدولیة والمحلیة في ، وهو برنامج یقدم ثالث مرات یومیاً  برنامج ریبورتاج:  - ج 
من خالل تقاریر تساعد المتلقي ، تعالجها القناة من وجهة النظر الفرنسیة، شتى المجاالت

 ي آخر الحلقة.والضیف في الوصول إلى نتیجة ف

                                                 
  .مرجع سابقموسوعة ویكیبیدیا الحرة،  -1
  .مرجع سابقبالعربیة"، "الفضائیات األجنبیة تتجمل  -2
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لتجاذب أطراف الحدیث ، وهو برنامج یستضیف شخصیتین في كل حلقة برنامج وجهًا لوجه:  -د 
ویطرح مقدم البرنامج بعض األسئلة التي تبرز وجهات النظر وتعزز ، في قضیة محددة

 الحوار.

رنامج كما یقدم ب، ویقدم قسم األخبار خدمة (قراءة الصحف اإلسرائیلیة والفلسطینیة) لمشاهدیها  - ه 
(في عمق الحدث) الذي یتناول قضیة حالیة بالبحث والمناقشة عبر استضافة الخبراء للتعقیب 

 على الخبر.

لجذب ، والموضة، والكمبیوتر، وتقدم القناة مجموعة من البرامج المتخصصة في الصحة  -و 
  والعدید من البرامج األخرى.، المهتمین من تلك الفئات حول شاشاتها

كتروني للقناة كافة حلقات برامجها من خالل وضع واجهات مرتبة وینشر الموقع اإلل
، هي بحد ذاتها روابط تقودنا عند الضغط علیها إلى آخر حلقة بثت من البرنامج المختار، للبرامج

  .)1(كما تظهر روابط تقودنا ألرشیف حلقات سابقة
، راءة في الصحافةوق، والتحقیقات، ویقدم موقع القناة على االنترنت مجموعة من األخبار

وخدمات ، والبرامج المختلفة، وتنویهات قانونیة، وملف صحافي، وبیانات صحفیة، النشرة اإلعالمیة
، 2014موندیال البرازیل ، االقتصاد، الطقس، نشرة األخبار، اإلنترنت مثل: خدمة البث الحي

، من نحن؟، 24مشاهدة فرانس ، RSSخدمة ، التلفزیون الذكي، على  الجوال 24فرانس 
وغیر ، األكثر تعلیقاً ، األكثر قراءة، ومعلومات الخدمات التفاعلیة مثل: األشخاص األكثر تفاعال

  .)2(ذلك
ًا بین الفضائیات األجنبیة ومواقعها اإللكترونیة من یتضح أن هناك تباین ،خالل ما سبقمن     

أو الكیفیة التي تقدم بها أو من خالل ما تطرحه من برامج ، حیث األهداف المعلنة أو الضمنیة
ویرى الباحث أن المواقع اإللكترونیة ، المواقع اإللكترونیة ما تنتجه هذه القنوات من برامج وأخبار

للفضائیات هي امتداد لها ومسخرة لخدمتها وتتبعها مهنیًا وٕاداریًا من حیث المبدأ، لذلك فعند 
تمس الموقع اإللكتروني لتلك القناة  الحدیث عن القناة الفضائیة فإن كثیر من جوانب الحدیث

یستطیع المتابع لهذه المواقع الفضائیة من حیث التوجه العام والسیاسة التحریریة والتمویل، و 
والقنوات أن یدرك طبیعة بل وسیاسة كل موقع وتوجهاته من خالل ما تطرحه وتركز علیه من 

وهو ما تتناوله هذه الدراسة ، یدیووما تنشره من مواد إعالمیة وصور وملفات ف، قضایا وأحداث
  الذي یرد في الفصل الرابع من هذه الدراسة. تحلیل الدقیق في جانبها التحلیليبال

                                                 
/، تاریخ دخول http://www.france24.com/ar/tv-shows، الرابط: 24البرامج، موقع فرنسا -1

  . 3/5/2014الموقع:
 . 3/5/2014، تاریخ دخول الموقع: /http://www.france24.com/ar، الرابط: 24موقع فرنسا -2

http://www.france24.com/ar/tv-shows
http://www.france24.com/ar


  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة التحليلية
  

  ویشتمل على مبحثین:    
 السمات العامة لمحتوى المواد الخبریة التي تناولت العدوان علىالمبحث األول:     

  .عینة الدراسةاإللكترونیة في المواقع ، 2012 غزة عام
 

التي تناولت  لألطر الخبریة في المواد الخبریةالسمات العامة المبحث الثاني:     
 .عینة الدراسةاإللكترونیة في المواقع   2012غزة عام ى العدوان عل
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  نتائج الدراسة التحليلية

  
 التحلیلیة للمواد الخبریة المتعلقة بالعدوان اإلسرائیلي على غزةیتناول هذا الفصل نتائج الدراسة    
وهي العینة التي شملت ، على مواقع الفضائیات األجنبیة باللغة العربیة عینة الدراسة، م2012 عام

 زمنیة للدراسة وهي المدةكافة المواد الخبریة التي نشرت بشكل خبر أو تقریر إخباري خالل المدة ال
  م.2012دیسمبر31 وحتى ، م2012نوفمبر 1من 

تي أعدها الباحث مستفیدًا لفئات المختلفة وفقًا لالستمارة الاتحلیل ویشتمل هذا الفصل على 
حیث تم اختیار عینة شاملة ، من الدراسات السابقة والدراسة االستكشافیة على المواقع عینة الدراسة

وهي الفترة الممتدة  ، رة الزمنیة للدراسةللمواد الخبریة المنشورة على مواقع الدراسة خالل الفت
) مادة خبریة متعلقة 428حیث تم تحلیل مضمون (، )31/12/2012وحتى ، م1/11/2012من(

  م نشرت على مواقع الدراسة على النحو التالي:2012بالعدوان على غزة عام 

) مادة 54و(، ) مادة خبریة على موقع الحرة92و(، ) مادة خبریة على موقع روسیا الیوم282(
  .24خبریة على موقع فرنسا

  :إلى مبحثین على النحو اآلتي وتم تقسیم هذا الفصل
  

  : المبحث األول
في  المواقع  2012السمات العامة لمحتوى المواد الخبریة التي تناولت العدوان على غزة عام 

  التي تم تقسیمها إلى:، عینة الدراسةاإللكترونیة 

 .فئات مصادر المادة الخبریة  -أ 

 فئات شكل المادة الخبریة.  -ب 

 فئات عناصر اإلبراز للمادة الخبریة.  - ج 

 فئات الوسائط المتعددة.  -د 

 فئة الروابط اإللكترونیة المتعلقة بالقضیة.  - ه 
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  :المبحث الثاني
في   2012التي تناولت العدوان على غزة عام  لألطر الخبریة في المواد الخبریةالسمات العامة  

 التي تم تقسیمها إلى:، الدراسةعینة اإللكترونیة المواقع 

 أطر الصراع.  -أ 

 أطر االهتمامات اإلنسانیة.  -ب 

 أطر المسؤولیة.  - ج 

 أطر ردود األفعال.  -د 

 أطر اتجاهات التأیید والمعارضة.  - ه 

 آلیات توظیف األطر.  -و 

 أطر األسباب.  - ز 

 أطر الحلول.  - ح 

 أطر النتائج.  - ط 

 أطر الشخصیات المحوریة.  -ي 
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  املبحث األول
  م2012تناولت العدوان على غزة عام املواد اخلربية التي  السمات العامة حملتوى
  عينة الدراسةاإللكرتونية املواقع  يـف

على  ةمواد الخبریة المنشور المحتوى المبحث الكشف عن السمات العامة لیستهدف هذا 
ث وما سبقه من أحدا، حول العدوان (اإلسرائیلي) على قطاع غزة، الدراسة عینةالمواقع االلكترونیة 

إلى ، م2012نوفمبر  1وذلك خالل المدة الزمنیة من ، وما تبعه من تداعیات ونتائج، ذات عالقة
  م.2012دیسمبر  31

المواد الخبریة عینة  وشكل من مضمون كالً ، التحلیل من خاللویعالج هذا المبحث 
  الف بینها.واالخت توافقوجه الوالوقوف على أ، ن المواقع الثالثةومقارنة النتائج بی، الدراسة

  

  :2012مدى اهتمام المواقع عینة الدراسة بأحداث العنوان على غزة أوًال: 
مدى اهتمام المواقع عینة الدراسة بأحداث العدوان على غزة ، )2یبین الجدول رقم (

المواد الخبریة المنشورة على المواقع الثالثة خالل الفترة التي شملتها  من خالل عدد ونسب، 2012
  الدراسة:

  ) 2جدول رقم (

  من خالل ، 2012مدى اهتمام المواقع عینة الدراسة بأحداث العدوان على غزة یوضح 
  المنشورة  الخبریة لموادعدد ونسب ا

 الموقع
  االتجاه العام 24موقع فرنسا موقع الحرة موقع روسیا الیوم

  % ت % ت %  ت % ت
 100 428 12.6 54 21.5 92 65.9 282 اإلجمالي

الجدول السابق یتبین أن إجمالي عدد المواد الخبریة المنشورة على المواقع  یاناتوبتحلیل ب
 روسیا(ن الموقع اإللكتروني لقناة أوتظهر النتائج ، ) مادة428یة عینة الدراسة بلغت (اإللكترون

، م2012كان األكثر اهتمامًا بالتغطیة الخبریة ألحداث العدوان اإلسرائیلي على غزة عام  الیوم)
%) من إجمالي المواد الخبریة المنشورة على المواقع اإللكترونیة 65.9یث حظي الموقع بنسبة (ح

باقي النسبة على ن مجتمعی نان اآلخر فیما حظي الموقعا، ) مادة282بواقع (، الثالثة عینة الدراسة
 %)21.5حیث حظیت أحداث العدوان بتغطیة على موقع قناة (الحرة) بنسبة (، وهي أقل بكثیر

حیث بلغت ، ) األقل تغطیة ألحداث العدوان24فیما یعد موقع قناة (فرنسا، ) مادة خبریة92بواقع (
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وذلك من النسبة ، ) مادة خبریة54بواقع (، %)12.6نسبة المواد الخبریة المنشورة على الموقع (
  اإلجمالیة للمواد الخبریة المنشورة على المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة.

  

في تغطیة  التي اعتمدت علیها المواقع عینة الدراسةالصحفیة المصادر  أنواع: ثانیاً 
  : 2012أحداث العدوان على غزة عام 

التي اعتمدت علیها المواقع الثالثة في الصحفیة المصادر  أنواع، )3یبین الجدول رقم (
  مضمون المواد المنشورة خالل فترة الدراسة:

  )3جدول رقم (

  م2012العدوان على غزة عام في المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة المتعلقة بصحفیة ر الالمصاد أنواعیوضح 

  
  الجدول السابق یتبین اآلتي: وبتحلیل بیانات

 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

المواد الخبریة المنشورة على المواقع مصادر یتبین أن ، الجدول السابق بیاناتخالل من 
ضمن الفئات الظاهرة في ، من حیث النوعمصدرًا ) 428( قسمت إلىاإللكترونیة عینة الدراسة 

وتظهر ، ) مادة خبریة428تتوافق مع عدد المواد الخبریة محل الدراسة بواقع (الجدول؛ وهي بذلك 
أن فئة (أكثر من مصدر) حظیت بأعلى مرتبة من فئات مصادر إجمالي العینة حیث بلغت النتائج 

) مادة خبریة على المواقع التي استخدمت أكثر من مصدر في 170بواقع (، %)39.7نسبتها (
، یلي ذلك فئة (بدون مصدر)، مات الواردة في المواد الخبریة عینة الدراسةنقلها لألخبار والمعلو 

) مادة خبریة منشورة على المواقع عینة 103بواقع (، %)24.1حیث بلغت نسبتها اإلجمالیة (
) مادة 73بواقع (، %)17.1حیث بلغت نسبتها اإلجمالیة (، ویلیها فئة (وسائل اإلعالم)، الدراسة

ویلیها فئة (وكاالت األنباء) حیث بلغت نسبتها اإلجمالیة ، المواقع عینة الدراسةخبریة منشورة على 

  الموقع                 
 المصدر

 االتجاه العام 24فرنسا  موقع موقع  الحرة روسیا الیوم موقع
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة التكرار

 3.7 16 0.0 0 0.0 0 5.7 16 المراسل
 15.4 66 48.1 26 8.7 8 11.3 32 وكاالت األنباء

 17.1 73 11.1 6 16.3 15 18.4 52 األخرى وسائل اإلعالم
 39.7 170 33.3 18 20.7 19 47.2 133 أكثر من مصدر
 24.1 103 7.4 4 54.3 50 17.4 49 بدون مصدر
 100 428 100 54 100 92 100 282 اإلجمالي
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، ویلیها فئة (المراسل)، ) مادة خبریة منشورة على المواقع عینة الدراسة66بواقع (، %)15.4(
  ) مادة خبریة منشورة على المواقع عینة الدراسة.16بواقع (، %)3.7حیث بلغت نسبتها اإلجمالیة (

 اه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا:االتج - 2

 قناة روسیا الیوم:موقع   -أ 

فئة (أكثر من مصدر) حظیت بأعلى نسبة من فئات بیانات الجدول السابق ان  أظهرت
  حیث بلغت، التي اعتمد علیها موقع قناة روسیا الیوم في تغطیته ألحداث العدوانمصادر ال

حیث بلغت ، )وسائل اإلعالمیلي ذلك فئة (، ) مادة خبریة133بواقع ( %)47.2نسبتها (
) مادة خبریة اعتمدت على وسائل اإلعالم المختلفة كمصدر 52بواقع (، )18.4نسبتها (

مادة  )49(بواقع ، %)17.4(حیث بلغت نسبتها ، )بدون مصدرفئة (یلیها ، للمواد الخبریة
فئة (وكاالت األنباء) حیث  ویلي ذلك، اسم المصدرلم یرد فیها خبریة منشورة على الموقع 

ویلیها فئة ، ) مادة خبریة منشورة على الموقع32بواقع (، %)11.3بلغت نسبتها (
، ) مادة خبریة منشورة على الموقع16بواقع (، %)5.7حیث بلغت نسبتها (، (المراسل)

  ة روسیا الیوم.وذلك من النسبة اإلجمالیة للمواد الخبریة المنشورة على موقع قنا
 موقع قناة الحرة:   - ب 

) حظیت بأعلى نسبة من بدون مصدرن فئة (أسابق النتائج الظاهرة  في الجدول ال بینت
حیث بلغت  ، في تغطیته ألحداث العدوان الحرةفئات المصادر التي اعتمد علیها موقع قناة 

أكثر ذلك فئة ( یلي، لم یرد فیها اسم المصدر ) مادة خبریة50%) بواقع (54.3نسبتها (
أكثر ) مادة خبریة اعتمدت على 19بواقع (، )%20.7حیث بلغت نسبتها (، )من مصدر

حیث بلغت نسبتها ، )وسائل اإلعالمیلیها فئة (، المنشورة لمواد الخبریةمن مصدر في ا
ویلي ذلك فئة (وكاالت األنباء) ، ) مادة خبریة منشورة على الموقع15بواقع (، %)16.3(

ولم یعتمد موقع ، ) مادة خبریة منشورة على الموقع8بواقع (، %)8.7نسبتها (حیث بلغت 
الحرة في المواد التي خضعت للدراسة على (المراسل) كمصدر ألي مادة خبریة حیث إنها 

  لم تحقق أي نسبة.

 :24موقع قناة فرنسا   -ج 

اء في معظم الموقع اعتمد على وكاالت األنبن أتائج الظاهرة  في الجدول السابق الن بینت
حیث ، المواد الخبریة المنشورة التي خضعت للدراسة أكثر من أي نوع آخر من المصادر

من إجمالي المصادر التي  %)48.1(بنسبة ) حظیت وكاالت األنباء( بینت النتائج أن فئة
، ) مادة خبریة26بواقع ( وذلك، م2012اعتمد علیها الموقع في تغطیة العدوان على غزة 
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) مادة خبریة 18بواقع (، %)33.3حیث بلغت نسبتها (، ة (أكثر من مصدر)یلي ذلك فئ
، یلیها فئة (وسائل اإلعالم)، اعتمدت على أكثر من مصدر في المواد الخبریة المنشورة

ویلي ذلك فئة ، ) مادة خبریة منشورة على الموقع6بواقع (، %)11.1حیث بلغت نسبتها (
، ) مادة خبریة منشورة على الموقع4بواقع (، %)7.4) حیث بلغت نسبتها (بدون مصدر(

في المواد التي خضعت للدراسة على (المراسل) كمصدر  ) 24(فرنسا ولم یعتمد موقع 
  .حیث إنها لم تحقق أي نسبة ألي مادة خبریة

  

وفقًا لنوع ، أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في فئة مصادر المادة الخبریة - 3
 المصدر:

بیانات الجدول السابق أن التطابق الوحید بین المواقع الثالثة عینة الدراسة في فئة أظهرت 
، نوع المصدر كانت في (وسائل اإلعالم األخرى) التي كانت في المرتبة الثالثة في االتجاه العام
م وكانت في المرتبة الثالثة أیضًا على كافة مواقع العینة حیث كانت نسبتها على موقع روسیا الیو 

  %). 11.1( 24ثم كانت نسبتها على موقع فرنسا، %)16.3وعلى موقع الحرة (، %)18.4(

وأظهرت بیانات الجدول أن هناك تباینًا واضحًا بین المواقع الثالثة في مدى اعتمادها على 
المصادر المختلفة حیث تفاوتت مراتب النسب بین أنواع  المصادر المعتمدة في كل موقع عن 

انت فئة (أكثر من مصدر) في أعلى المراتب على موقع روسیا الیوم بنسبة حیث ك، اآلخر
، %)33.3بنسبة ( 24بینما تراجعت إلى المرتبة الثانیة على كل من موقع فرنسا، %)47.2(

%). كما بین الجدول أن فئة (بدون مصدر) التي حظیت بالمرتبة الثانیة 20.7وموقع الحرة بنسبة (
بینما تراجعت إلى ، %)54.3في المرتبة األولى على موقع الحرة بنسبة ( كانت، في االتجاه العام

بنسبة  24والمرتبة الرابعة على موقع فرنسا، %)17.4المرتبة الثالثة على موقع روسیا الیوم بنسبة (
وأظهرت النتائج أن فئة (وكاالت األنباء) التي وردت في المرتبة الرابعة من مراتب  %). 7.4(

، %)48.1بنسبة ( 24كانت في المرتبة األولى على موقع فرنسا، م لنسب المصادراالتجاه العا
، %) على موقع روسیا الیوم11.3حیث بلغت نسبتها (، وفي المرتبة الرابعة على الموقعین اآلخرین

%) على موقع الحرة. وتظهر النتائج انفراد موقع روسیا الیوم في اعتماده على المراسل 8.7و (
حیث تظهر النتائج تطابقًا ، %)5.7د الخبریة المنشورة التي خضعت للدراسة بنسبة (كمصدر للموا

في عدم ذكر كل من (المراسل) في المواد الخبریة المنشورة التي  24تامًا بین موقعي الحرة وفرنسا 
  . خضعت للدراسة
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 :در صحفیةكمصا، التي اعتمدت علیها المواقع عینة الدراسةجنسیة وكاالت األنباء ًا: ثالث
وكاالت اإلنباء التي تم االعتماد علیها كمصادر لمضامین  جنسیة، )4یبین الجدول رقم (

  :لمواد الخبریة المنشورة على المواقع الثالثة خالل الفترة التي شملتها الدراسةا
  )4جدول رقم (

  :یةكمصادر صحف المواقع عینة الدراسة اعتمدت علیهاوكاالت اإلنباء التي  جنسیةیوضح  
  الموقع            

  
 الوكالة جنسیة

  موقع قناة
 روسیا الیوم

  موقع قناة
  الحرة

  موقع قناة
 24فرنسا 

  االتجاه العام

 % مج % ت %  ت % ت
 12.1 8 0.0 0 12.5 1 21.9 7 فلسطینیة

 3.0 2 0.0  0 0.0 0 6.3 2 عربیة واسالمیة
 84.8 56  100 26 87.5 7 71.9  23  دولیة

  100  66 100 26 100 8 100 32 اإلجمالي

  وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:
 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: -1

عمومًا المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة  اعتمادالجدول السابق یتبین أن  بیاناتمن خالل 
حیث بلغت نسبتها ، ء عموماً على وكاالت األنباء الدولیة حظي بأعلى نسبة من وكاالت األنبا

، یلي ذلك فئة المصادر (الفلسطینیة)، ) مادة خبریة على المواقع الثالثة56بواقع (، %)84.8(
خبریة منشورة على المواقع الثالثة عینة  ) مواد8بواقع (، %)12.1حیث بلغت نسبتها اإلجمالیة (

) مادة 2بواقع (، %)3.0ا اإلجمالیة (حیث بلغت نسبته، ویلیها فئة (العربیة واإلسالمیة)، الدراسة
وتشیر النتائج إلى عدم اعتماد المواقع الثالثة في ، خبریة منشورة على المواقع الثالثة عینة الدراسة

  المواد التي خضعت للدراسة على أي (وكالة أنباء إسرائیلیة).
 االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا: -2

 وقع قناة روسیا الیوم:م  -أ 
بأعلى نسبة من  تحظی )وكاالت األنباء الدولیة(الجدول السابق یتبین أن  بیاناتمن خالل 

) مادة 23بواقع (  (71.9) حیث بلغت نسبتها التي اعتمد علیها الموقعوكاالت األنباء 
) 7بواقع (، %)21.9حیث بلغت نسبتها (، الفلسطینیة)وكاالت األنباء یلي ذلك فئة (، خبریة

حیث بلغت ، العربیة واإلسالمیة)وكاالت األنباء ویلیها فئة (، مادة خبریة منشورة على الموقع
عتماد اوتشیر النتائج إلى عدم ، ) مادة خبریة منشورة على الموقع2بواقع (، %)6.3نسبتها (
التي  ) كمصدر للمواد الخبریةوكالة أنباء إسرائیلیة(على أي  قناة (روسیا الیوم)موقع 

  حیث بلغت نسبتها (صفرًا).، خضعت للدراسة
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 موقع قناة الحرة:   - ب 

الجدول السابق یتبین أن (وكاالت األنباء الدولیة) حظیت بأعلى نسبة من  بیاناتمن خالل 
 واد) م7)  بواقع (87.5وكاالت األنباء التي اعتمد علیها الموقع حیث بلغت نسبتها (

، %)12.5حیث بلغت نسبتها اإلجمالیة (، الفلسطینیة)ء (وكاالت األنبایلي ذلك فئة ، خبریة
وتشیر النتائج إلى عدم اعتماد موقع قناة ، منشورة على الموقع )واحدةمادة خبریة (بواقع  

 )أنباء إسرائیلیةوال أي (وكالة ، األنباء العربیة واإلسالمیة) االتوك( من على أي الحرة
  كمصدر لمواد الخبریة التي خضعت للدراسة.

 :24موقع قناة فرنسا   -ج 

اعتمد فیما یتعلق بوكاالت  24موقع قناة فرنسا الجدول السابق یتبین أن بیانات من خالل 
وتشیر ، ) مادة خبریة26بواقع (و ، )%100( بنسبة، األنباء على (الوكاالت الدولیة) فقط

أي (وكالة أنباء فلسطینیة) وال وكالة أنباء (النتائج إلى عدم اعتماد موقع قناة الحرة على أي 
مواد الخبریة التي خضعت لكمصدر ل )وكالة أنباء إسرائیلیة(وال أي ، )عربیة أو إسالمیة

  للدراسة.
، فئات مصادر المواد الخبریة عینة الدراسة أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في -3

 :وفقًا لجنسیة وكاالت األنباء

توافقًا بین المواقع الثالثة في اعتمادها على أظهرت بیانات الجدول السابق أن هناك 
كمصادر  (وكاالت األنباء الدولیة) كأعلى نسبة من جنسیات الوكاالت التي اعتمدت علیها المواقع

حیث بلغت نسبة ، مع وجود تباین في النسب بین المواقع، لمضامین المواد الخبریة عینة الدراسة
%) على 71.9ثم (، %) على موقع الحرة87.5( ثم، 24%) على موقع فرنسا100هذه الفئة (

كما أظهرت بیانات الجدول اتفاق المواقع الثالثة بعدم اعتمادها على أي (وكالة  موقع روسیا الیوم. 
وفي فئة (وكاالت األنباء  ) على كافة المواقع،اً حیث بلغت نسبتها (صفر ، أنباء اسرائیلیة)

حیث ، %)21.9الیوم على هذه الفئة من المصادر ( الفلسطینیة) كانت نسبة اعتماد موقع روسیا
وكانت في نفس المرتبة أیضًا على موقع الحرة بنسبة ، جاءت في المرتبة الثانیة على الموقع

. واختلفت المواقع الثالثة في اعتمادها 24بینما لم یرد لها أي ذكر على موقع فرنسا، %)12.5(
رت البیانات انفراد موقع قناة روسیا الیوم في اعتماده أظه حیث، على المصادر (العربیة واإلسالمیة

أي من ، 24فرنساموقع كذلك و ، الحرة موقع بینما لم یذكر، %)6.3هذه الفئة من المصادر بنسبة (
  (وكاالت األنباء العربیة واإلسالمیة) كمصادر للمواد الخبریة التي خضعت للدراسة.
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  للمواد الخبریة:صحفیة در كمصا وسائل اإلعالم األخرىًا: جنسیة رابع
مواقع ، تلفزیون، إذاعة، وسائل اإلعالم االخرى (صحافة عدد، )5یبین الجدول رقم (

لمضامین المواد الخبریة المنشورة على صحفیة التي تم االعتماد علیها كمصادر ، الكترونیة)
 :وفقًا لجنسیة الوسیلة اإلعالمیة، فترة الدراسة المواقع خالل

  )5جدول رقم (

عینة  للموادصحفیة التي اعتمدت علیها المواقع اإللكترونیة كمصادر  وسائل اإلعالمعدد یوضح 
  وفقًا لجنسیة الوسیلة اإلعالمیة:، الدراسة

  الموقع           
  

 وسائل اإلعالم

  االتجاه العام 24موقع فرنسا  موقع الحرة موقع روسیا الیوم

  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة  التكرار

 53.4 39 100 6 0.0 0 63.5 33 الفضائیة نفسها
 8.2 6 0.0 0 0.0 0 11.5 6 فلسطینیة
 8.2 6 0.0 0 13.3 2 7.7 4 اسرائیلیة

 8.2 6 0.0 0 0.0 0 11.5 6 ةاسالمیة و عربی
 21.9 16 0.0 0 86.7 13 5.8 3 دولیة

 100 73 100 6 100 15 100 52 اإلجمالي

  

  حلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:وبت

 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة:  -1

اعتمدت على الجدول السابق یتبین أن المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة بیانات من خالل 
 - تالتي تشمل التلفزیون واإلذاعة والصحافة والمواقع الصحفیة على شبكة اإلنترن - وسائل اإلعالم 

فحظیت فئة (الفضائیة نفسها) بأعلى نسبة من ، بشكل متفاوت من حیث جنسیة تلك الوسائل
وسائل اإلعالم التي اعتمدت علیها المواقع عینة الدراسة كمصادر للمواد الخبریة المنشورة حول 

ویأتي في ، ) مادة خبریة39%) بواقع (53.4حیث بلغت نسبتها (، م2012العدوان على غزة عام 
) مادة 16بواقع (، %)21.9رجة الثانیة فئة (وسائل اإلعالم الدولیة) التي حظیت بنسبة (الد

وكذلك ، وكذلك (وسائل اإلعالم اإلسرائیلیة)، وتأتي فئات (وسائل اإلعالم الفلسطینیة)، خبریة
د حیث تتساوى جمیعًا في نسبة االعتما، (وسائل اإلعالم العربیة واإلسالمیة) في المرتبة الثالثة

%) من النسبة 8.2حیث بلغت نسبتها (، علیها كمصدر للمواد الخبریة حول قضیة الدراسة
  ) مواد خبریة لكل منها.6اإلجمالیة بواقع (
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 االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا: -2

 موقع قناة روسیا الیوم:  -أ 

 تحظی (قناة روسیا الیوم الفضائیة)ین أن من خالل النتائج الظاهرة في الجدول السابق یتب
  (63.5%) حیث بلغت نسبتها التي اعتمد علیها الموقع وسائل اإلعالمبأعلى نسبة من 

(وسائل وكذلك فئة ، )(وسائل اإلعالم الفلسطینیةیلي ذلك فئة ، ) مادة خبریة33بواقع (
) 6بواقع (، %)11.5حیث تساوت نسبة كل منها وبلغت (، اإلعالم العربیة واإلسالمیة)

وسائل اإلعالم (مواد إخباریة لكل منهما. فیما قلت نسبة اعتماد موقع قناة روسیا الیوم على 
لیأتي اعتماد الموقع ، ) مواد خبریة4بواقع (، %)7.7(حیث بلغت عن ذلك  )اإلسرائیلیة

) 3قع (بوا، %)5.8في المرتبة األخیرة حیث بلغت نسبتها ( )وسائل اإلعالم الدولیة(على 
  مواد خبریة.

 موقع قناة الحرة:   - ب 

وسائل اإلعالم (اعتمد على الفضائیة  الحرةقناة موقع الجدول السابق أن  بیانات تظهر
بواقع ، %)86.7حیث بلغت تلك النسبة (، كأعلى نسبة بین وسائل اإلعالم األخرى )الدولیة

حیث بلغت نسبتها  )سرائیلیةوسائل اإلعالم اإل(ویأتي في الدرجة الثانیة ، ) مادة خبریة13(
فیما لم تظهر بیانات الجدول أي اعتماد لموقع قناة ، ) مادتین خبریتین2%) بواقع (13.3(

 )العربیة واإلسالمیة على (وسائل اإلعالم أو، )وسائل اإلعالم الفلسطینیة(الحرة على 
  ).اً حیث بلغت نسبتها (صفر ، مصدر للمواد الخبریة محل الدراسةك

 :24فرنسا  موقع قناة  -ج 

كانت الوسیلة اإلعالمیة الوحیدة الفضائیة)  24أن (قناة فرنسا تظهر بیانات الجدول السابق 
موقعها اإللكتروني كمصدر لألخبار حول علیها اعتمد  بین وسائل اإلعالم األخرى التي

فیما لم ، %)100بنسبة (، ) مواد خبریة6حیث بلغ عدد المواد الخبریة (، قضیة الدراسة
أو ، )إسرائیلیة(وسائل إعالم أو ، )إعالم فلسطینیة (وسائلل الموقع اعتماده على أي یسج

  ).اً حیث بلغت نسبها جمیعًا (صفر ، )عربیة وٕاسالمیة(وسائل إعالم 
  

وفقاً ، في فئة مصادر المادة الخبریة عینة الدراسةأوجه االتفاق واالختالف بین المواقع  -3
 :لجنسیة وسائل اإلعالم

نه لم یحدث أي اتفاق كامل بین المواقع الثالثة في درجة ات الجدول السابق أأظهرت بیان
إال أن بیانات ، المختلفة من حیث جنسیة تلك الوسائل )وسائل اإلعالم(االعتماد على أي من 
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فقد ، الموقع الثالثموقعین دون جزئي في بعض الحاالت بین  الجدول كشفت عن وجود تقارب
على ي من الفضائیات الثالثة قاربًا في نسبة اعتماد الموقع اإللكتروني ألت بیانات الجدولأظهرت 

و(روسیا ، )24(فرنسا  كل من موقعيفي  وقد لوحظ ذلك، ) التي یتبعها الموقعالفضائیة نفسها(
%) من بین (وسائل 100(بنسبة على (الفضائیة نفسها)  24حیث كان اعتماد موقع فرنسا، الیوم)

، 24هذا التوافق في موقعي فرنساو ، %)63.5ت النسبة على موقع روسیا الیوم (فیما بلغ، اإلعالم)
على  یشر إلى اعتمادهلم  ن الموقع حیث إموقع (قناة الحرة) روسیا الیوم یقابله النقیض تمامًا في و 
ظهر تناقض موقع ،  و مواد التي خضعت للدراسةكمصدر ألي مادة خبریة من ال )الفضائیة نفسها(

التي حظیت ، )وسائل اإلعالم الدولیة(ة مع الموقعین اآلخرین أیضًا في االعتماد على قناة الحر 
، موقع الحرة على وسائل اإلعالم كمصدر لألخبار المتعلقة بقضیة الدراسة اعتمد بهابأعلى نسبة 

موقع ففي  في الموقعین اآلخرین، وهي نتیجة مغایرة تمامًا لما كان علیه الحال ، %)86.7بلغت (
 ) 24موقع (فرنسافي و ، %)5.8( أقل النسبعلى  )وسائل اإلعالم الدولیة(روسیا الیوم) حظیت (

  . )اً وكانت نسبتها (صفر ، )وسائل اإلعالم الدولیة(لموقع على أي اعتماد لانعدم 

وسائل (ظهر تناقض آخر لموقع قناة الحرة مع الموقعین اآلخرین في االعتماد على و 
وقلت نسبة االعتماد ، )24حیث انعدم االعتماد علیها من قبل موقع (فرنسا، )اإلعالم اإلسرائیلیة

وسائل (بینما حظیت ، %)7.7بنسبة ( علیها في موقع (روسیا الیوم) إلى الدرجة قبل األخیرة
على نسبة متقدمة بین وسائل اإلعالم التي اعتمد علیها موقع قناة الحرة  )اإلعالم اإلسرائیلیة

  %).13.3حیث بلغت تلك النسبة (، یة التي خضعت للدراسةلمواد الخبر لكمصدر 

روسیا الیوم عن الموقعین اآلخرین في اختالف موقع الجدول السابق  كما أظهرت بیانات
حیث ، )وسائل اإلعالم العربیة واإلسالمیة(وكذلك ، )وسائل اإلعالم الفلسطینیة(اعتماده على 
فیما انعدمت تلك (، %)11.5وبلغتا (على الموقع ن وحازتا على الدرجة الثانیة تساوت النسبتا

  .)اً حیث بلغت نسبتها (صفر ، 24فرنساوموقع ، الحرةالنسبتین تمامًا على كل من موقع 
  

في ، 2012یوضح شكل المواد الخبریة التي تناولت العدوان على غزة عام : خامساً 
 المواقع عینة الدراسة

في ، 2012التي تناولت العدوان على غزة عام  شكل المواد الخبریة، )5یبین الجدول رقم (
  .المواقع عینة الدراسة
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  )6جدول رقم (
  المواقع عینة الدراسة  في، 2012التي تناولت العدوان على غزة عام  الخبریة شكل الموادیوضح 

  الموقع        
  الشكل

  االتجاه العام 24موقع فرنسا  موقع الحرة  موقع روسیا الیوم
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  بةالنس  التكرار

 94.6 405 85.2 46 91.3 84 97.5 275 خبر
 5.4 23 14.8 8 8.7 8 2.5 7  إخباري تقریر

 100 428 100 54 100 92 100 282 اإلجمالي

  وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:

 :االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة - 1

المواد الخبریة المنشورة على المواقع اإللكترونیة أشكال الجدول السابق أن  أظهرت بیانات
وأن عدد ، و(التقریر)، وهما (الخبر)، التي خضعت للدراسة تتلخص في شكلین خبریین فقط

فالمواد التي نشرت على شكل (األخبار) بلغت ، األخبار في كل المواقع فاق عدد التقاریر بأضعاف
فیما قلت نسبة (التقاریر اإلخباریة) عن ذلك بكثیر فبلغت ، ) خبراً 405بواقع (، %)94.6تها (نسب

والحظ الباحث أن االتجاه العام في ذلك یتوافق مع االتجاهات ، ) تقریراً 23بواقع (، %)5.4(
  الخاصة لكل موقع من المواقع عینة الدراسة. 

 یة عینة الدراسة منفردًا:االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترون - 2

 موقع قناة روسیا الیوم:  -أ 

األعلى فكانت نسبة بال) حظیت الخبرفئة (تبین النتائج الظاهرة  في الجدول السابق ان 
) تقاریر 7بواقع (، %) لصالح التقریر2.5تقابلها نسبة (، ) خبراً 275بواقع (، %)97.5(

  ثناء الفترة التي خضعت للتحلیل.فقط نشرت على موقع روسیا الیوم حول قضیة الدراسة أ
 موقع قناة الحرة:   - ب 

على موقع قناة تبین النتائج الظاهرة في الجدول السابق ان فئة (الخبر) حظیت بالنسبة األعلى 
) 8بواقع (، %) لصالح التقریر8.7تقابلها نسبة (، ) خبراً 84بواقع (، %)91.3فكانت (، الحرة

  الدراسة أثناء الفترة التي خضعت للتحلیل. موقع حول قضیةالتقاریر فقط نشرت على 
 :24موقع قناة فرنسا   -ج 

، %)85.2(حیث بلغت نسبتها   ان فئة (الخبر) حظیت بالنسبة األعلى ةتبین النتائج السابق
) تقاریر فقط نشرت على 8بواقع (، %) لصالح التقریر14.8تقابلها نسبة (، خبراً ) 46بواقع (

  الفترة التي خضعت للتحلیل. موقع حول قضیة الدراسة أثناءال
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 أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في فئة شكل المادة الخبریة: - 3

على شكل  )الخبر(في تقدم شكل ، بین المواقع عینة الدراسة اً تظهر النتائج أن هناك تطابق
ن أعداد التقاریر كما یالحظ التقارب الشدید بی، المواقعبفروق كبیرة على كافة  اإلخباري) التقریر(

حیث بلغت نسبة (األخبار) على موقع روسیا الیوم ، المنشور في عینة الدراسة مع تفاوت نسبها
، 24%) على موقع فرنسا85.2ونسبة (، %) على موقع الحرة91.3تقابلها نسبة (، %)97.5(

%) على 8.7بة (تقابلها نس، %)2.5بینما كانت نسبة (التقاریر اإلخباریة) على موقع روسیا الیوم (
الجدول السابق أن الشكل  بیاناتل لوتد، 24%) على موقع فرنسا14.8ونسبة (، موقع الحرة

  . عینة الدراسة الخبري هو الشكل الغالب في مواقع الفضائیات اإللكترونیة
  

المنشورة على المواقع عینة  للمواد الخبریة الصور والرسوم المصاحبةسادسًا: 
 :الدراسة

 فيمدى توفر الصور والرسوم المصاحبة للمواد الخبریة المنشورة ، )7رقم ( یبین الجدول
  :المواقع عینة الدراسة

  )7جدول رقم (

   لمواد الخبریة المنشورة في المواقع عینة الدراسةیوضح مدى توفر الصور والرسوم المصاحبة ل

الموقع                  
 الصور والرسوم

 االتجاه العام 24موقع فرنسا موقع الحرة موقع روسیا الیوم
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار  النسبة  التكرار

 صور ورسوم توجد
 99.5 426 98.1 53 100 92 99.6 281 مصاحبة للمواد الخبریة

 رسومو  صور توجد ال
 0.5 2 1.9 1 0.0 0 0.3 1 مصاحبة للمواد الخبریة

 100 428 100 54 100 92 100 282 اإلجمالي

  
 وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:

 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

كانت ، عینة الدراسةالمواقع الجدول السابق أن المواد الخبریة المنشورة في  أظهرت بیانات
) مادة 426( بواقع، %) من إجمالي العینة99.5في معظمها تضم صورًا ورسومًا مصاحبة بنسبة (

بواقع ، %)0.5خبریة. فیما ظهرت المواد غیر المصحوبة بصور ورسوم بنسبة ضئیلة جدًا بلغت (
  لم تصاحبهما صور في إجمالي العینة. )نمادتین خبریتی(
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 االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا: - 2

 موقع قناة روسیا الیوم:  -أ 

موقع روسیا الیوم حرص على  ظاهرة في الجدول السابق یتبین أنمن خالل النتائج ال
 بواقع، %)99.6تدعیم المواد اإلخباریة المنشورة بالصور أو الرسوم المصاحبة بنسبة (

فیما انخفضت نسبة المواد غیر المصحوبة بالصور والرسوم حیث ، ) مادة خبریة281(
  .)بواقع (مادة خبریة واحدة، %)0.3بلغت (

 ناة الحرة:موقع ق   - ب 
و رسوم مصاحبة مع موقع قناة الحرة اعتمد نشر صور أ أظهرت بیانات الجدول السابق أن

وفقًا للعینة التي أجریت علیها الدراسة بنسبة ، كافة المواد الخبریة التي نشرت على الموقع
، ) مادة خبریة شكلت مجمل المواد المنشورة التي خضعت للدراسة92بواقع (، %)100(

  جل على الموقع ظهور أي مادة خبریة غیر مصحوبة بصورة أو رسم.ولم یس
 :24موقع قناة فرنسا  -ج 

المواد الخبریة التي نشرت على  في الجدول السابق تبین أن هرتظتي من خالل النتائج ال
بواقع ، %)98.1و الرسوم المصاحبة بنسبة (أبالصور   كانت مدعمة 24)فرنسا( موقع

لغت وبفضت نسبة المواد غیر المصحوبة بالصور والرسوم فیما انخ، ) مادة خبریة53(
  .)بواقع (مادة خبریة واحدة، %)1.9(

  :الصور والرسوم المصاحبةفي فئة ، عینة الدراسةأوجه االتفاق واالختالف بین المواقع  - 3
أظهرت النتائج وجود توافق كبیر بین المواقع الثالثة فیما یتعلق بتدعیم المواد الخبریة 

حیث كانت النسبة األعلى لصالح وجود صور ورسوم مصاحبة على ، لرسوم المصاحبةبالصور وا
حیث توافرت ، مع وجود تفاوت بسیط جدًا في النسب، كافة المواقع عینة الدراسة وبشكل شبه كامل

فیما انخفضت تلك النسبة بقدر ، %)100الصور المصاحبة على موقع الحرة بنسبة كاملة بلغت (
حیث بلغت نسبة المواد الخبریة التي صاحبتها صور على موقع ، ین اآلخرینقلیل على الموقع

  %).98.1( 24بینما بلغت تلك النسبة على موقع فرنسا، %)99.6روسیا الیوم (
  

المواقع عینة  فيالمنشورة  الصور والرسوم المصاحبة للمواد الخبریة أنواعًا: سابع
 :الدراسة

المواقع  فيوالرسوم المصاحبة للمواد الخبریة المنشورة الصور  أنواع، )8یبین الجدول رقم (
  :أو الرسم وفقًا لنوع الصورة، عینة الدراسة
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  )8جدول  رقم (

  :المواقع عینة الدراسة فيالصور والرسوم المصاحبة للمواد الخبریة المنشورة  أنواعیوضح 

  الموقع             
 أنواع الصور

 االتجاه العام 24فرنساموقع  موقع الحرة موقع روسیا الیوم
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار  النسبة التكرار

 22.2 102 22.4 13 17.0 17 23.9 72 صور شخصیة
 34.0 156 25.9 15 43.0 43 32.6 98 صور خبریة

 39.2 180 50.0 29 39 39 37.2 112 صور موضوعیة
 1.1 5 0.0 0 1.0 1 1.3 4 رسوم شخصیة

 0.4 2 1.7 1 0.0 0 0.3 1 وم توضیحیةرس
 3.1 14 0.0 0 0.0 0 4.7 14 جرافیك

  100  459  100    58  100  100  100   301  ∗اإلجمالي

  
    وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:

 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

التي لمواد الخبریة م المصاحبة لأنواع الصور والرسو الجدول السابق أن  أظهرت بیانات
حیث حظیت (الصور الموضوعیة) بأعلى ، خضعت للدراسة تفاوتت في نسب وجودها بشكل عام

) مادة خبریة احتوت 180بواقع (، من إجمالي العینة %) 39.2نسبة بین األنواع األخرى وبلغت (
یلیها وبشكل متقارب (الصور الخبریة) حیث بلغت نسبتها ، صور موضوعیة) مصاحبةعلى (

ثم تأتي (الصور الشخصیة) في المرتبة الثالثة بنسبة ، ) مادة خبریة156بواقع (، %)34.0(
%) 3.1تلیها (الجرافیك) المصاحب للمواد الخبریة بنسبة (، ) مادة خبریة102وبواقع (، %)22.2(

فیما ، ) مواد خبریة5وواقع (، %)1.1شخصیة) بنسبة (ثم (الرسوم ال، ) مادة خبریة14بواقع (
ن ی%) بواقع (مادت0.4حظیت (الصور التوضیحیة) المصاحبة للمواد الخبریة بأدنى النسب فبلغت (

  فقط من إجمالي العینة.   )نتیخبری

  

  

                                                 
المواد الخبریة تضم أكثر من صورة أو رسم مصاحب، وهذا سبب اختالف األرقام الظاهرة عن عدد المواد  بعض ∗

  الخبریة.
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 االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا: - 2

 :موقع قناة روسیا الیوم  -أ 

أن أنواع الصور والرسوم المصاحبة للمواد الخبریة التي  ل السابقالجدو  أظهرت بیانات   
في موقع روسیا الیوم توافقت في ترتیب نسبها مع االتجاه العام لكامل  خضعت للدراسة 

حظیت (الصور الموضوعیة) بأعلى نسبة بین األنواع األخرى وبلغت  حیث، عینة الدراسة
احتوت على (صور موضوعیة)  ) مادة خبریة112بواقع (، لي العینةمن إجما %) 37.2(

بواقع ، %)32.6یلیها وبشكل متقارب (الصور الخبریة) حیث بلغت نسبتها (، مصاحبة
وبواقع ، %)23.9ثم تأتي (الصور الشخصیة) في المرتبة الثالثة بنسبة (، ) مادة خبریة98(
) 14%) بواقع (4.7للمواد الخبریة بنسبة (تلیها (الجرافیك) المصاحب ، ) مادة خبریة72(

فیما حظیت ، ) مواد خبریة4وواقع (، %)1.3ثم (الرسوم الشخصیة) بنسبة (، مادة خبریة
%) بواقع (مادة 0.3(الصور التوضیحیة) المصاحبة للمواد الخبریة بأدنى النسب فبلغت (

  راسة.فقط من المواد المنشورة على الموقع التي خضعت للد )خبریة واحدة
 موقع قناة الحرة:   - ب 

أنواع (الصور الخبریة) كانت من األكثر ظهورًا من الجدول السابق أن  أظهرت بیانات
حیث بلغت ، في موقع الحرةالصور والرسوم المصاحبة للمواد الخبریة التي خضعت للدراسة 

یلیها ، یة) مصاحبةخبر ) مادة خبریة احتوت على (صور 43بواقع (، %)43.0(نسبتها 
ثم تأتي (الصور ، ) مادة خبریة39بواقع (، %)39.0( بنسبةیة) موضوعالصور ال(

ثم (الرسوم ، ) مادة خبریة17وبواقع (، %)17.0الشخصیة) في المرتبة الثالثة بنسبة (
انعدم تمامًا أي وجود فیما ، واحدة خبریة ة) ماد1وواقع (، %)1.0الشخصیة) بنسبة (
  في العینة الخاضعة للدراسة بموقع الحرة. و(الجرافیك)، (للرسوم التوضیحیة)

 :24موقع قناة فرنسا   -ج 

الجدول السابق أن أنواع الصور والرسوم المصاحبة للمواد الخبریة التي  أظهرت بیانات
، كانت النسبة األعلى فیها لفئة (الصور الموضوعیة); 24فرنساخضعت للدراسة في موقع 

بنسبة  تلیها فئة (الصور الخبریة) ،مادة خبریة )29%) بواقع (50.0حیث بلغت (
) 13%) بواقع (22.4ثم (الصور الشخصیة) بنسبة (، ) مادة خبریة15%) بواقع (25.9(

فیما ، )%) وبواقع (مادة خبریة واحدة1.7(الرسوم التوضیحیة) بنسبة ( وتلیها، مادة خبریة
حیث ، رافیك)و(الج، لرسوم الشخصیة)(ا لكل من الجدول انعدام أي وجود أظهرت بیانات

  . )اً بلغت نسبتها (صفر 



 نتائج الدراسة التحلیلیة

167 
 

 الفصل الرابع

 أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في فئة أنواع الصور المصاحبة للمواد الخبریة: - 3

أظهرت بیانات الجدول السابق وجود اختالف بین المواقع عینة الدراسة في مراتب النسب 
وقعین دون الثالث في بین م توافقاً  ال أن بیانات الجدول أظهرتإ، بین فئات أنواع الصور والرسوم

، وأظهرت البیانات اتفاق موقع (روسیا الیوم) تمامًا مع االتجاه العام لعینة الدراسة، عدة حاالت
ثم (الصور ، ) في ترتیب نسب (الصور الموضوعیة)24وتوافق ذات الموقع مع موقع (فرنسا

وأظهرت البیانات في فئة الصور ، نسبفیما اختلف باقي ترتیب ال، الخبریة) ثم (الصور الشخصیة)
كان األكثر إبرازًا لذلك النوع من أنواع الصور والرسوم بنسبة  24الموضوعیة أن موقع فرنسا

  %). 39.0ثم موقع الحرة بنسبة (، %)37.2%) یلیه موقع روسیا الیوم بنسبة (50.0(

یلیه موقع ، %)43.0ة (وفي فئة (الصور الخبریة) كان موقع الحرة األكثر ابرازًا لها بنسب
وفي فئة (الصور الشخصیة) ظهرت ، %)25.9بنسبة ( 24ثم موقع فرنسا، %)32.6روسیا الیوم (

ثم ، %)22.4بنسبة ( 24ثم موقع فرنسا، %)23.9النسبة األعلى في موقع روسیا الیوم وكانت (
الفئة بنسبة %). وفي الجرافیك انفرد موقع روسیا الیوم بعرض هذه 17.0موقع الحرة بنسبة (

، فیما انعدم وجود أي نسبة على الموقعین اآلخرین فكانت النسبة (صفرًا) على كل منهما، %)4.7(
ثم في ، %)1.3وفي فئة (الرسوم الشخصیة) ظهرت النسبة األعلى في موقع روسیا الیوم فكانت (

فبلغت  24نساقع فر فیما انعدم ظهور هذا النوع من الرسوم على مو ، %)1.0موقع الحرة بنسبة (
فكانت  24وأخیرًا في فئة الرسوم التوضیحیة ظهرت أعلى النسب على موقع فرنسا النسبة (صفرًا)،

فیما لم تسجل هذه الفئة من الرسوم أي ، %)0.3ثم في موقع روسیا الیوم بنسبة (، %)1.7(
  وكانت نسبتها (صفرًا).، 24ظهور على موقع فرنسا

  

لمصاحبة للمواد الخبریة المنشورة على المواقع : اتجاهات مضامین الصور اثامناً 
  عینة الدراسة:

الصور والرسوم المصاحبة للمواد الخبریة  اتجاهات مضامین، )9یبین الجدول رقم (
   :∗فقط) الخبریة والموضوعیة(، المنشورة على المواقع عینة الدراسة

                                                 
ألمثل یعتبر الباحث أن الصور الخبریة والموضوعیة هي احیث لخبریة والموضوعیة) فقط، تشمل (الصور ا  ∗

األحداث، وتعكس الوقائع كما حدثت  نها تفید بمعان واتجاهات صریحة حولإلقیاس اتجاهات الصور، حیث 
بالفعل، وهي في ذلك تختلف عن الصور الشخصیة التي قد ال تعطي الدالالت الكافیة من خالل عرضها 

ظم األحیان بدالالت لصورة أحدى الشخصیات، وتختلف أیضًا مع الرسوم والجرافیك التي  ال تفید  في مع
 ات من قام برسمها أو تصمیمها.ن مضامینها تعد وفقًا الجتهادإواقعیة، حیث 
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  )9جدول رقم (

  ، 2012للمواد الخبریة حول العدوان على غزة  المصاحبة اتجاهات الصور الخبریة والموضوعیةیوضح  
  في المواقع عینة الدراسة

  الموقع                        
  

 مضمون الصورة اتجاه

 االتجاه العام 24موقع فرنسا موقع الحرة موقع روسیا الیوم
  النسبة  التكرار  النسبة التكرار النسبة  التكرار  النسبة التكرار

  ا.وتداعیاته ئیلياإلسرا أعمال العدوان
  )توافق معها(تخدم الروایة الفلسطینیة وت 

130 61.9 54 65.9 34 77.3 218 64.9 

  أعمال المقاومة وتداعیاتها 
 )توافق معها(تخدم الروایة اإلسرائیلیة وت

23 11.0 11 13.4 5 11.4 39 11.6 

 23.5 79 11.4 5 20.7 17 27.1 57  (غیر دالة) أخرى
 100 336 100 44 100 82 100 210 ∗اإلجمالي

  
  وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:

 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

اتجاهات مضامین الصور والرسوم (الخبریة السابق أن  الجدول ت بیاناتأظهر 
، واإلسرائیليوالموضوعیة) احتوت على لقطات ألحداث وتداعیات مختلفة لدى الجانبین الفلسطیني 

أن غالبیة  بیانات الجدولوأظهرت ، أو كانت غیر دالة، فكانت لها اتجاهات لصالح أحد الطرفین
 ) 218%) بواقع (64.9لصالح الجانب الفلسطیني بنسبة (كانت مضامین تلك الصور والرسوم 

لمباني كاالجتماعات وا(أن الصور التي حملت مضامین أخرى  بیانات الجدولفیما أظهرت ، صورة
وأظهرت نتائج ، ) صورة79%) بواقع (23.5جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة (، )مزیة والعواصمر ال

%) 11.6حیث بلغت نسبتها (، كانت األقل، )الروایة اإلسرائیلیة (تخدم التي الجدول أن الصور
  ) صورة. 39بواقع (

 منفردًا:االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة  - 2

 موقع قناة روسیا الیوم:  -أ 

اتجاهات مضامین الصور والرسوم (الخبریة السابق أن  الجدول ت بیاناتأظهر 
والموضوعیة) المصاحبة للمواد الخبریة المنشورة على موقع (روسیا الیوم) التي خضعت 

                                                 
 ف األرقام الظاهرة عن عدد الموادبعض المواد الخبریة تضم أكثر من صورة أو رسم مصاحب، وهذا سبب اختال ∗

  الخبریة.
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) 130%) بواقع (61.9للدراسة كانت في غالبیتها لصالح الجانب الفلسطیني بنسبة (
كاالجتماعات والمباني (فیما أظهرت النتائج أن الصور التي حملت مضامین أخرى ، صورة

، ) صورة57%) بواقع (27.1جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة (، )مزیة والعواصمر ال
، كانت األقل ظهوراً ، )الروایة اإلسرائیلیة التي (تخدمالجدول أن الصور بیانات وأظهرت 

  ) صورة. 23اقع (%) بو 11.0حیث بلغت نسبتها (

 موقع قناة الحرة:   - ب 

اتجاهات مضامین الصور والرسوم (الخبریة السابق أن  الجدول ت بیاناتأظهر 
والموضوعیة) المصاحبة للمواد الخبریة المنشورة على موقع (الحرة) التي خضعت للدراسة 

ما فی، ) صورة54بواقع ( %) 65.1(ها لصالح الجانب الفلسطیني بنسبة كانت في غالبیت
أظهرت النتائج أن الصور التي حملت مضامین أخرى كاالجتماعات والمباني المزیة 

بیانات وأظهرت ، ) صورة17%) بواقع (20.5والعواصم جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة (
حیث بلغت نسبتها ، كانت األقل ظهوراً ، )الروایة اإلسرائیلیة التي (تخدمالجدول أن الصور 

  صورة.  )12%) بواقع (14.5(

 :24موقع قناة فرنسا  -ج

اتجاهات مضامین الصور والرسوم (الخبریة السابق أن  أظهرت بیانات الجدول
والموضوعیة) المصاحبة للمواد الخبریة المنشورة على موقع روسیا الیوم والتي خضعت 

) 34بواقع (، %)77.3للدراسة كانت في غالبیتها لصالح الجانب الفلسطیني بنسبة (
فیما أظهرت بیانات الجدول أن الصور التي (تخدم الروایة اإلسرائیلیة) قد تساوت ، صورة

(كاالجتماعات والمباني الرمزیة ، في نسبتها مع  الصور التي حملت مضامین أخرى
  لكل منها. ، ) صور5%) بواقع (11.4حیث جاءت بنسبة (، ومشاهد من عواصم العالم)

  
والرسوم الصور مضامین  اتجاهاتع الثالثة في فئة أوجه االتفاق واالختالف بین المواق - 3

 المصاحبة للمواد الخبریة:

أظهرت بیانات الجدول السابق اتفاق المواقع الثالثة محل الدراسة في تراتیب توزیع جمیع 
فكانت النسبة األعلى لصالح المضامین التي (تدعم الجانب الفلسطیني) وخصوصًا على ، النسب

ثم ، %)65.9ثم موقع (الحرة) بنسبة (، %)77.3أعلى النسب فكانت ( حیث سجل 24موقع فرنسا
وفي فئة مضامین الصور التي (تدعم الروایة اإلسرائیلیة) ، %)61.9موقع (روسیا الیوم) بنسبة (

) بنسبة 24ثم موقع (فرنسا، %)13.4فسجلت أعلى النسب على موقع (الحرة) فبلغت (
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وفیما یتعلق بالصور األخرى ، %)11.0لیوم) بنسبة (ثم األقل كان موقع (روسیا ا، %)11.4(
ظهرت أعلى تلك النسب على موقع (روسیا الیوم) حیث بلغت ، (االجتماعات والمباني واألعالم)

  %).11.4%) بنسبة (24%) ثم موقع (فرنسا20.7ثم موقع (الحرة) بنسبة (، %)27.1(

المنشورة على  واد الخبریةللم الوسائط المتعددة المصاحبةملفات مدى توفر تاسعًا: 
 :المواقع عینة الدراسة

التي تتناول أحداث العدوان  ملفات الوسائط المتعددةمدى توفر ، )10یبین الجدول رقم (
  :المصاحبة للمواد الخبریة المنشورة على المواقع عینة الدراسة، 2012على غزة عام 

  )10جدول رقم (

المصاحبة ، 2012لتي تتناول أحداث العدوان على غزة عام مدى توفر ملفات الوسائط المتعددة ایوضح 
  للمواد الخبریة المنشورة على المواقع عینة الدراسة

  الموقع         
  

 توفر الوسائط 

 االتجاه العام 24موقع فرنسا موقع الحرة موقع روسیا الیوم

 النسبة التكرار  النسبة التكرار النسبة  التكرار  النسبة التكرار

 40.9 175 77.8 42 2.2 2 46.5 131 ائطیضم وس
 59.1 253 22.2 12 97.8 90 53.5 151 ال یضم وسائط

 100 428 100 54 100 92 100 282 اإلجمالي

  
 وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:

 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

م وجود وسائط متعددة مصاحبة للمواد وجود أو عد مدى السابق ظهرت بیانات الجدولأ
حیث بین االتجاه العام ، 2012فیما یتعلق بالعدوان على غزة عام ، الخبریة المنشورة عینة الدراسة

حیث بلغت نسبة تلك ، أن المواد غیر المصحوبة بالوسائط كانت الحالة األكثر ظهورًا بشكل عام
فیما كانت المواد التي صحبتها وسائط ، ة) مادة خبری253%)  بواقع (59.1المواد الخبریة (

  ).175%) بواقع (40.9متعددة (
  

 االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا: - 2

 موقع قناة روسیا الیوم:  -أ 

مصاحبة على  وسائط متعددةعدد المواد التي ال تضم السابق أن  الجدول ت بیاناتأظهر 
بواقع ، %)53.5تي خضعت للدراسة كانت هي األكثر بنسبة (موقع (روسیا الیوم) ال
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بلغت نسبة  وسائطفیما أظهرت النتائج أن المواد التي صاحبتها ، ) مادة خبریة151(
وبذلك فإن موقع روسیا الیوم یتوافق مع االتجاه العام فیما  ) مادة،131%) بواقع (46.5(

  . ة التي خضعت للدراسةبوجود الوسائط المتعددة على المواد الخبرییتعلق 
 موقع قناة الحرة:   - ب 

للمواد الخبریة  وسائط متعددة مصاحبةم وجود الجدول السابق أن عد ت بیاناتأظهر 
الحالة السائدة على معظم ) التي خضعت للدراسة كانت هي الحرةعلى موقع (المنشورة 

النتائج أن  فیما أظهرت، ) مادة خبریة90بواقع (، %)97.8( بلغت نسبتهاحیث ، المواد
، )نتین خبریتی%) بواقع (ماد2.2نسبة (ب كانت ضئیلة وسائط متعددةالمواد التي صاحبتها 

ن ولك بتوفر الوسائط المتعددةیتوافق مع االتجاه العام فیما یتعلق  الحرةوبذلك فإن موقع 
   .بنسب أكثر

  :24موقع قناة فرنسا  -ج

كانت  المدعمة بملفات وسائط متعددة المواد الخبریةالجدول السابق أن  ت بیاناتأظهر 
، ) مادة خبریة42%) بواقع (77.8( نسبتها إلىحیث ارتفعت ، 24األكثر على موقع فرنسا

%) بواقع 22.2كانت بنسبة ( وسائطلم یصاحبها فیما أظهرت النتائج أن المواد التي 
م فیما یتعلق یتوافق مع االتجاه العاال   )24(فرنسا. وبذلك فإن موقع ةخبری ة) ماد12(

  .بتوفر الوسائط المتعددة المصاحبة للمواد الخبریة التي خضعت للدراسة
 مدى توفر ملفات الوسائط المتعددةأوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في  - 3

 المصاحبة للمواد الخبریة:

التجاه مع او ، الجدول السابق اتفاق موقعي (روسیا الیوم) و (الحرة) معاً  بیاناتأظهرت 
حیث ، لم تدعم بملفات وسائط متعددةالعام إلجمالي العینة في ارتفاع عدد المواد الخبریة التي 

على ذلك و ، %) على موقع (الحرة)97.8و(، %) على موقع (روسیا الیوم)53.5بلغت النسبة (
بأن انخفضت نسبة عدم وجود ملفات الوسائط الذي أظهر نتیجة عكسیة  )24فرنساخالف موقع (
فیما كانت معظم المواد المنشورة على الموقع تضم وسائط متعددة  بنسبة ، %)22.2المتعددة إلى (

وكانت نسبة وجود وسائط ، ًا لالتجاه العاممخالف  24)فرنسا(وهو ما جعل موقع ، %)77.8( 
بینما انخفضت النسبة كثیرًا على موقع الحرة فسجلت ، %)46.5متعددة على موقع روسیا الیوم (

)2.2.(%   
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المصاحبة للمواد الخبریة المنشورة على  الروابط اإللكترونیةمدى توفر عاشرًا: 
  المواقع عینة الدراسة:

، 2012المتعلقة بالعدوان على غزة  الروابط اإللكترونیةمدى توفر ، )11یبین الجدول رقم (
  المصاحبة للمواد الخبریة المنشورة على المواقع عینة الدراسة:

  ) 11(رقم جدول 

  مصاحبة للمواد ال، 2012المتعلقة بالعدوان على غزة اإللكترونیة روابط المدى توفر یوضح 
  الخبریة عینة الدراسة

  الموقع        
 الروابط

 االتجاه العام 24موقع فرنسا موقع الحرة موقع روسیا الیوم
  النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار  النسبة التكرار

 81.3 348 94.9 49 50.0 46 89.7 253 وابط یضم ر 
 18.7 80 5.1 5 50.0 46 10.3 29 ال یضم روابط

 100 428 100 54 100 92 100 282 مجموع

  
 وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:

 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

روابط مصاحبة للمواد الخبریة المنشورة وجود أو عدم وجود السابق  الجدول ت بیاناتأظهر 
، عینة الدراسة. حیث بین االتجاه العام أن المواد المصحوبة بروابط كانت األكثر ظهورًا بشكل عام

فیما كانت المواد التي ، ) مادة خبریة348بواقع (  %)81.3حیث بلغت نسبة تلك المواد الخبریة (
  .مادة خبریة )80%) بواقع (18.7لم یصحبها روابط بنسبة (

 االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا: - 2

 موقع قناة روسیا الیوم:  -أ 

عینة للدراسة على المواد التي ترافقها روابط في  عددالسابق أن  الجدول ت بیاناتأظهر 
فیما  ،) مادة خبریة253بواقع (، %)89.7موقع (روسیا الیوم) كانت هي األكثر بنسبة (

) مادة. 29%) بواقع (10.3أظهرت النتائج أن المواد التي لم یصاحبها روابط بلغت نسبة (
وبذلك فإن موقع روسیا الیوم یتوافق كثیرًا مع االتجاه العام فیما یتعلق بوجود الروابط 

وأن الموقع كان یحرص على تدعیم المواد ، لمواد الخبریة التي خضعت للدراسةالمصاحبة ل
  ة بروابط احالة إلى موضوعات ذات عالقة بقضیة الدراسة منشورة على الموقع.الخبری
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 موقع قناة الحرة:   - ب 

) التي الحرةعلى موقع (تساوي المواد الخبریة المنشورة الجدول السابق  ت بیاناتأظهر 
حیث تماثلت النسبة ، حالة أو عدم وجود روابطإفي احتوائها على روابط خضعت للدراسة 

وهذه النتیجة تخالف ، ) مادة خبریة في كل منهما46لكال الحالتین وبواقع ( )%50تمامًا بـ (
االتجاه العام للعینة محل الدراسة ویبین أن موقع (الحرة) كان متوازنًا في تدعیم أو عدم 

  تدعیم المواد الخبریة بروابط اإلحالة للموضوعات الخبریة المتعلقة بقضیة الرسالة. 

  :24موقع قناة فرنسا  -ج

عدد المواد التي ترافقها روابط في العینة التي خضعت السابق أن  الجدول ت بیاناتظهر أ
فیما ، ) مادة خبریة94بواقع ( %) 94.9األكثر بنسبة (كانت ) 24للدراسة على موقع (فرنسا

) مواد 5%) بواقع (5.1أظهرت النتائج أن المواد التي لم یصاحبها روابط بلغت نسبة (
) یتوافق كثیرًا مع االتجاه العام فیما یتعلق بوجود الروابط 24فإن موقع (فرنسا وبذلك، خبریة

لى تدعیم المواد وأن الموقع كان یحرص ع، المصاحبة للمواد الخبریة التي خضعت للدراسة
  .حالة إلى الموضوعات ذات عالقة بقضیة الدراسة المنشورة على الموقعالخبریة بروابط إ

المصاحبة للمواد  مدى توفر الروابطف بین المواقع الثالثة في أوجه االتفاق واالختال - 3
 الخبریة:

ومع االتجاه ، )24موقعي (روسیا الیوم) و (فرنساتوافقًا بین الجدول السابق  بیاناتأظهرت 
بینما یختلف ، العام إلجمالي العینة في ارتفاع عدد المواد الخبریة التي احتوت على روابط إحالة

ك مع موقع (الحرة) الذي أظهر نتیجة متعادلة تمامًا في إرفاق روابط إحالة أو عدم الموقعان في ذل
 24)لالتجاه العام. وبذلك فإن موقع (فرنسا اً وهو ما جعل موقع (الحرة) مخالف، إرفاق تلك الروابط

ویلیه في ذلك موقع (روسیا ، %)94.9بنسبة ( هو الموقع األكثر اهتمامًا بوضع روابط إحاالت
، كبیر قدرب الموقعین السابقین موقع الحرة عنالنسبة على قل فیما ت، %)89.7بنسبة (م) الیو 

بینما ، وهي تعادل نفس النسبة في عدم وجود روابط مع المواد الخبریة بالموقع، %)50.0فبلغت (
  %). 5.1( 24وعلى موقع فرنسا، %)10.3كانت نسبة عدم وجود روابط على موقع روسیا الیوم (
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  بحث الثانيامل
عام  السمات العامة لألطر اخلربية يف املواد اخلربية التي تناولت العدوان على غزة

  عينة الدراسة.اإللكرتونية يف املواقع   م2012
على  لألطر الخبریة للمواد المنشورةیستهدف هذا المبحث الكشف عن السمات العامة 

وما سبقه من أحداث ، إلسرائیلي) على قطاع غزةحول العدوان (ا، لكترونیة محل الدراسةالمواقع اإل
إلى ، م2012فمبر نو  1وذلك خالل المدة الزمنیة من ، وما تبعه من تداعیات ونتائج، ذات عالقة

  م.2012دیسمبر  31
من األطر الخبریة الواردة في  اً عدد، ویعالج هذا المبحث في ضوء التحلیل لنتائج الدراسة

  والوقوف على أوجه االتفاق واالختالف بینها.، ة النتائج بین المواقع الثالثةومقارن، المواد عینة الدراسة
   :األطر الخبریةونسب أوًال: عدد 

األطر الخبریة لمضامین المواد المنشورة على المواقع الثالثة ، )12یبین الجدول رقم (
  خالل الفترة التي شملتها الدراسة:

  )12(جدول رقم 
  في المواد الخبریة ، م2012ریة المتعلقة بالعدوان على غزة عام عدد ونسب األطر الخبیوضح 

  المنشورة على المواقع عینة الدراسة:
  الموقع                         

 نوع اإلطار
 االتجاه العام 24موقع فرنسا موقع الحرة موقع روسیا الیوم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة  التكرار النسبة  التكرار
 19.8 624 22.4 121 24.2 201 16.9 302 أطر الصراع

 1.1 36 1.3 7 1.4 12 1.0 17 أطر االهتمامات اإلنسانیة
 4.9 155 4.6 25 5.8 48 4.6 82 أطر المسؤولیة

 9.5 299 10.0 54 8.5 71 9.8 174 أطر ردود األفعال
 10.1 318 9.2 50 6.7 56 11.9 212 أطر اتجاهات التأیید والمعارضة

 13.6 428 10.0 54 11.1 92 15.8 282 آلیات توظیف األطر
 6.7 211 4.8 26 6.9 57 7.2 128 أطر األسباب
 8.7 274 7.4 40 7.5 62 9.7 172 أطر الحلول
 3.8 120 6.1 33 3.6 30 3.2 57 أطر النتائج

 21.9 690 24.2 131 24.4 203 20.0 356 أطر الشخصیات المحوریة
 100 3155  100 541 100  832  100 1782 ∗اإلجمالي

 وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:

                                                 
 المادة الخبریة الواحدة تحمل أكثر من إطار واحد، وهذا سبب اختالف األرقام الظاهرة عن عدد المواد الخبریة. ∗
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 الدراسة: عینةاالتجاه العام للمواقع اإللكترونیة  - 1

أظهرت بیانات الجدول السابق عدد ونسب األطر الخبریة التي وردت في المواد الخبریة     
عدد تلك  يحیث بلغ إجمال، 2012فیما یتعلق بالعدوان على غزة عام  على المواقع عینة الدراسة

بنسبة وتوزعت تلك األطر بین المواقع ، ) فئات مختلفة10) إطارًا توزعت بین (3155األطر (
بواقع ، %) لموقع الحرة26.4ونسبة (، ) إطارًا خبریاً 1782بواقع (، %) لموقع روسیا الیوم56.5(
  ریًا.) إطارًا خب541%) بواقع (17.1ونسبة (، ) إطارًا خبریاً 832(

بینت الدراسة أن النسبة األعلى كانت ألطر ، وفي توزیع نسب تلك األطر بین المواقع    
ثم (آلیات توظیف ، %)19.8ثم (أطر الصراع) بنسبة (، %)21.9(الشخصیات المحوریة) بنسبة (

أطر ردود ، ثم (%)10.1ثم (أطر اتجاهات التأیید والمعارضة) بنسبة (، %)13.6األطر) بنسبة (
، %)6.7ثم (أطر األسباب) بنسبة (، %)8.7ثم (أطر الحلول) بنسبة (%)، 9.5بنسبة ( )فعالاأل

ثم (أطر االهتمامات  ،%)3.8ثم (أطر النتائج) بنسبة (، %)4.9ثم (أطر المسؤولیة) بنسبة (
  %).1.1االنسانیة) بنسبة (

  

 :االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفرداً  - 2

 موقع قناة روسیا الیوم  - أ

، أظهرت بیانات الجدول السابق توافق موقع روسیا الیوم إلى حد كبیر مع االتجاه العام للعینة
وأظهرت النتائج أن فئة ، وتوافق إلى حد ما أیضا مع الموقعین اآلخرین في عینة الدراسة

ثم ، %)20.0((أطر الشخصیات المحوریة) كانت األعلى على موقع روسیا الیوم بنسبة 
ثم (أطر ، %)15.8ثم (آلیات توظیف األطر) بنسبة (، %)16.9(أطر الصراع) بنسبة (

ثم ، %)9.8ثم (أطر ردود األفعال) بنسبة (، ، %)11.9اتجاهات التأیید والمعارضة) بنسبة (
ثم (أطر المسؤولیة) ، %)7.2ثم (أطر األسباب) بنسبة (، %)9.7(أطر الحلول) بنسبة (

نسانیة) بنسبة وأخیرًا (أطر االهتمامات اإل، %)3.2ثم (أطر النتائج) بنسبة (، %)4.6بنسبة (
)1.0.(%  

 موقع قناة الحرة:  -  ب

وتوافق ، أظهرت بیانات الجدول السابق توافق موقع الحرة إلى حد كبیر مع االتجاه العام للعینة
أن فئة (أطر وأظهرت النتائج ، إلى حد ما أیضا مع الموقعین اآلخرین في عینة الدراسة

ثم (أطر الصراع) ، %)24.4الشخصیات المحوریة) كانت األعلى على موقع الحرة بنسبة (
، ثم (أطر ردود األفعال)، %)11.1ثم (آلیات توظیف األطر) بنسبة (، %)24.2بنسبة (
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، ثم %)6.9ثم (أطر األسباب) بنسبة (، %)7.5ثم (أطر الحلول) بنسبة (%)، 8.5بنسبة (
ثم ، %)5.8ثم (أطر المسؤولیة) بنسبة (، %) 6.7بنسبة ( التأیید والمعارضة)(أطر اتجاهات 

  %).1.4وأخیرًا (أطر االهتمامات االنسانیة) بنسبة (، %)3.6(أطر النتائج) بنسبة (
  :24موقع قناة فرنسا  -ج

، إلى حد كبیر مع االتجاه العام للعینة 24أظهرت بیانات الجدول السابق توافق موقع فرنسا
وأظهرت النتائج أن فئة (أطر ، افق إلى حد ما أیضا مع الموقعین اآلخرین في عینة الدراسةوتو 

ثم (أطر الصراع) ، %)24.2بنسبة ( 24الشخصیات المحوریة) كانت األعلى على موقع فرنسا
%) 10.0بنسبة ( و(آلیات توظیف األطر)، ثم كل من (أطر ردود األفعال)، %)22.4بنسبة (

ثم (أطر الحلول) بنسبة ،  %)9.2أطر اتجاهات التأیید والمعارضة) بنسبة (ثم ( ،لكل منهما
ثم (أطر ، %)4.8ثم (أطر األسباب) بنسبة (، %)6.1ثم (أطر النتائج) بنسبة (، %)7.4(

  %).1.3نسانیة) بنسبة (وأخیرًا (أطر االهتمامات اإل، %)4.6المسؤولیة) بنسبة (

  
   عینة الدراسة:بین المواقع األطر الخبریة في عدد ونسب أوجه االتفاق واالختالف  - 3

وظهر التوافق التام ، كبیرنسب األطر بشكل متقارب إلى حد اتجاهات اتفقت مواقع الدراسة في     
وفئة (أطر ، بین المواقع في كل من فئة (أطر الشخصیات المحوریة) التي حظیت بالمرتبة األولى

وفئة (أطر ، الحلول التي حظیت بالمرتبة السادسة وفئة، الصراع) التي حظیت بالمرتبة الثانیة
في حین كان التوافق في الفئات األخرى ، نیة) التي حظیت بالمرتبة األخیرةنسااالهتمامات اإل

  ، سیط في المرتبة عن الموقع الثالثمقتصرًا على موقعین مع اختالف ب

هذه الفئة النسب األعلى على ففي فئة (أطر الشخصیات المحوریة توافقت المواقع بأن أحرزت     
ونسبة ، 24فرنسا%) على موقع 24.4ونسبة (، الحرة%) على 24.2المواقع فكانت بنسبة (

  %) على موقع روسیا الیوم.20.0(

في المرتبة الثانیة كافة مواقع العینة فكانت فئة (أطر الصراع) بنسبة  مواقع الدراسة كما اتفقت    
%) على 16.9ونسبة (، ، %) على موقع الحرة22.4( سبةون ،24%) على موقع فرنسا24.2(

  موقع روسیا الیوم.

في جمیع مواقع الدراسة، المرتبة الثالثة في فئة (آلیات توظیف األطر) حازت هذه الفئة على و     
 ، ونسبةالحرةعلى موقع  %)11.1( ونسبة، %) على موقع روسیا الیوم15.8بنسبة ( حیث كانت

  24نسافر %) على موقع 10.0(
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حیث   مراتب هذه الفئةفي  الدراسةقع امو  اختلف، في فئة (أطر اتجاهات التأیید والمعارضة)و     
لمرتبة الخامسة على موقع او ، %) 11.9بنسبة (جاءت في المرتبة الرابعة على موقع روسیا الیوم 

رة بنسبة على موقع الح سابعةالالمرتبة بینما وردت هذه الفئة في  %)9.2بنسبة (  24فرنسا
 24(مكرر) على موقع فرنسا جاءت في المرتبة الثالثةوفي فئة (أطر ردود األفعال) التي  %)6.7(

بینما ظهرت هذه الفئة في ، %)8.5على موقع الحرة بنسبة (المرتبة الرابعة و ، %)10.0بنسبة (
  %).9.8المرتبة الخامسة على موقع روسیا الیوم بنسبة (

%)، بینما 7.5خامسة على موقع الحرة بنسبة (التي جاءت في المرتبة الوفي فئة (أطر الحلول)    
 نسبةموقع روسیا الیوم  رتبة السادسة على كل من الموقعین اآلخرین فبلغت علىمحلت في ال

  .%)7.4بنسبة (  24على موقع فرنسا ثم، %)9.7(

ا الیوم بنسبة وفي فئة (أطر األسباب) التي ظهرت في المرتبة السابعة على موقع روسی   
لمرتبة الثامنة على في او ، %)6.9موقع الحرة بنسبة (على  فكان في المرتبة السادسةو ، %)7.2(

  %).4.8(وبنسبة  24موقع فرنسا

وروسیا ، %)5.8أما (أطر المسؤولیة) فقد جاءت في المرتبة الثامنة على موقعي الحرة بنسبة (    
  . 24بة ولكن على المرتبة التاسعة على موقع فرنسافیما كانت بنفس النس، %)4.6الیوم بنسبة (

، %)6.1على المرتبة السابعة بنسبة ( 24وفي (أطر النتائج) التي كانت على موقع فرنسا    
، %) في موقع الحرة3.6ظهرت هذه الفئة على المرتبة التاسعة على الموقعین اآلخرین بنسبة (

  %) في موقع روسیا الیوم.3.2و(

الثة على فئة (أطر االهتمامات مرتبة العاشرة (األخیرة) فقد توافقت المواقع الثأما في ال    
نسبة و ، 24%) على موقع فرنسا1.3و(، %) على موقع الحرة1.4حیث كانت بنسبة (، نسانیة)اإل
  %) على موقع روسیا الیوم.1.0(

  

  ثانیًا: فئات أطر الصراع: 
التي تناولت راع الواردة ضمن المواد الخبریة أطر الصعدد ونسب ، )13یبین الجدول رقم (     

  :في المواقع عینة الدراسة، 2012العدوان على غزة عام 
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  ) 13جدول رقم (

  ، 2012عدد ونسب أطر الصراع الواردة ضمن المواد الخبریة التي تناولت العدوان على غزة عام یوضح 
  في المواقع عینة الدراسة:

  الموقع                    
 طر الصراعأ

 االتجاه العام 24موقع فرنسا موقع الحرة موقع روسیا الیوم

 النسبة التكرار النسبة التكرار  النسبة التكرار النسبة التكرار
إطار االعتداءات اإلسرائیلیة 

 40.7 254 43.0 52 40.3 81 40.1 121  وتداعیتها (قتل وجرح وتدمیر)

 11.5 72 7.4 9 12.4 25 12.6 38 ةسرائیلیاإل اتتهدیدأطر ال
إطار عملیات المقاومة 
(قتل  الفلسطینیة وتداعیاتها

  وجرح وتدمیر)
64 21.2 55 27.4 37 30.6 156 25.0 

 تهدیدات المقاومةأطار 
 3.5 22 4.1 5 3.5 7 3.3 10 الفلسطینیة

 19.2 120 14.9 18 16.4 33 22.8 69 التهدئة دعوات إطار
 100 624 100 121 100 201 100 302 اإلجمالي

  وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:
 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

أطر الصراع الواردة ضمن المواد الخبریة على المواقع عینة  السابق الجدول ت بیاناتأظهر 
ءات اإلسرائیلیة أن معظم حاالت أطر الصراع كانت لصالح فئة (االعتدا وبینت النتائج، الدراسة

تلیها فئة (عملیات المقاومة الفلسطینیة ، ) مادة خبریة254بواقع (، %)40.7وتداعیاتها) بنسبة (
ثم فئة (إطار دعوات التهدئة) بنسبة ، ) مادة خبریة156%) بواقع (25.0وتداعیاتها) بنسبة (

) بواقع 11.5بنسبة (ثم فئة (أطر التهدیدات اإلسرائیلیة) ، ) مادة خبریة120%) بواقع (19.2(
وفي المرتبة األخیرة كانت فئة (إطار تهدیدات المقاومة الفلسطینیة) بنسبة ، ) مادة خبریة72(
  ) مادة خبریة.22%) بواقع (3.5(

 االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا: - 2

 موقع قناة روسیا الیوم:  -أ 

ر الصراع الواردة ضمن المواد الخبریة عینة الدراسة على أط السابق الجدولبیانات  تأظهر 
في الفئة التي حازت المرتبة  اً توافق أن هناكوأظهرت بیانات الجدول ، موقع (روسیا الیوم)

وأظهرت النتائج أن معظم حاالت ، األولى وكذلك الفئتین األخیرتین مع االتجاه العام للنسب
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الیوم) كانت لصالح فئة (االعتداءات اإلسرائیلیة  اإلشارة ألطر الصراع على موقع (روسیا
فق وتتقارب بشكل كبیر اتتو  وهي، ) مادة خبریة121%) بواقع (40.1وتداعیاتها) بنسبة (

) 69%) بواقع (22.8تلیها فئة (إطار دعوات التهدئة) بنسبة (، مع االتجاه العام للعینة
تلیها فئة (عملیات ، لعام للعینةوهو ما یخالف ترتیب النسب في االتجاه ا، مادة خبریة

وهو ما یخالف ، ) مادة خبریة64%) بواقع (21.2المقاومة الفلسطینیة وتداعیاتها)  بنسبة (
ثم یعود التوافق بین الموقع واالتجاه العام للعینة في المراتب ، أیضًا االتجاه العام للعینة

) مادة 38) بواقع (12.6( حیث حظیت فئة (أطر التهدیدات اإلسرائیلیة) بنسبة، الدنیا
%) 3.3وفي المرتبة األخیرة كانت فئة (إطار تهدیدات المقاومة الفلسطینیة) بنسبة (، خبریة

  ) مواد خبریة.10بواقع (
 موقع قناة الحرة:   - ب 

أطر الصراع الواردة ضمن المواد الخبریة عینة الدراسة على  السابق الجدول ت بیاناتأظهر 
النسب الواردة في أطر الصراع على  ًا فيتوافق أن هناك انات بیالوأظهرت ، موقع (الحرة)

حیث أظهرت النتائج أن معظم حاالت اإلشارة ألطر ، موقع (الحرة) مع االتجاه العام للعینة
%) بواقع 40.3الصراع كانت لصالح فئة (االعتداءات اإلسرائیلیة وتداعیاتها) بنسبة (

%) 27.4قاومة الفلسطینیة وتداعیاتها) بنسبة (تلیها فئة (عملیات الم، ) مادة خبریة81(
) مادة 33%) بواقع (16.4ثم فئة (إطار دعوات التهدئة) بنسبة (، ) مادة خبریة55بواقع (
وفي ، ) مادة خبریة25) بواقع (12.4ثم فئة (أطر التهدیدات اإلسرائیلیة) بنسبة (، خبریة

) 7%) بواقع (3.5فلسطینیة) بنسبة (المرتبة األخیرة كانت فئة (إطار تهدیدات المقاومة ال
  وهي نفس النسبة التي ظهرت في االتجاه العام للعینة.، مواد خبریة

  :24موقع قناة فرنسا  -ج

أطر الصراع الواردة ضمن المواد الخبریة عینة الدراسة على موقع  السابق أظهر الجدول
الصراع على موقع النسب الواردة في أطر  ًا فيبیانات توافقالوأظهرت ، )24(فرنسا
حیث أظهرت النتائج أن معظم حاالت اإلشارة ألطر ، ) مع االتجاه العام للعینة24(فرنسا

بواقع ، %)43.0الصراع كانت لصالح فئة (االعتداءات اإلسرائیلیة وتداعیاتها) بنسبة (
%) 30.6تلیها فئة (عملیات المقاومة الفلسطینیة وتداعیاتها) بنسبة (، ) مادة خبریة52(

) مادة 18%) بواقع (14.9ثم فئة (إطار دعوات التهدئة) بنسبة (، ) مادة خبریة37بواقع (
وفي ، ) مواد خبریة9) بواقع (7.4ثم فئة (أطر التهدیدات اإلسرائیلیة) بنسبة (، خبریة

) 5%) بواقع (4.1المرتبة األخیرة كانت فئة (إطار تهدیدات المقاومة الفلسطینیة) بنسبة (
  مواد خبریة.
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 أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في فئات أطر االهتمامات اإلنسانیة: - 3

وظهر ، إلى حد كبیر في النسب بین مواقع العینة اً أظهرت نتائج الجدول السابق توافق     
حیث اختلفت فیه النسبتین ، ترتیب نسب أطر الصراع على موقع (روسیا الیوم)في االختالف 

وقد اتفقت المواقع الثالثة في الفئة ، ة عن االتجاه العام للعینة وعن الموقعین اآلخرینالثانیة والثالث
التي حظیت بالمرتبة األولى من النسب وهي فئة (إطار االعتداءات اإلسرائیلیة وتداعیاتها) التي 

فكان موقع إال أن تلك النسبة تباینت قلیًال بین موقع وآلخر ، سبة األعلى على كافة المواقعننالت ال
ثم ، %)40.3بنسبة (، یلیه موقع (الحرة)، %)43.0) األكثر اهتمامًا بتلك الفئة بنسبة (24(فرنسا

  %).40.1أدنى قلیًال على موقع (روسیا الیوم) بنسبة (

فقد حازت هذه الفئة على المرتبة ، أما فیما یتعلق بفئة (عملیات المقاومة الفلسطینیة وتداعیاتها)    
بینما كانت في المرتبة الثالثة على ، ) و (الحرة)24مراتب النسب لكل من موقعي (فرنساالثانیة في 

) كان األكثر اهتمامًا بهذه الفئة بنسبة 24وأظهرت النتائج أن موقع (فرنسا، موقع (روسیا الیوم)
وفي ، %)21.2ثم موقع (روسیا الیوم) بنسبة (، %)27.4یلیه موقع (الحرة) بنسبة (، %)30.6(

(إطار دعوات التهدئة)  فقد حازت على المرتبة الثالثة في مراتب النسب لكل من موقعي  فئة
  الثانیة على موقع (روسیا الیوم). بینما كانت في المرتبة، ) و (الحرة)24(فرنسا

یلیه موقع ، %)22.8وبهذا فإن موقع (روسیا الیوم) كان األكثر اهتمامًا بهذه الفئة بنسبة (     
%).  14.9) كان األقل إبرازًا لتلك الفئة بنسبة (24ثم موقع (فرنسا، %)16.4بة ((الحرة) بنس

وفیما یتعلق بفئة (إطار التهدیدات اإلسرائیلیة) فقد توافقت المواقع الثالثة في مراتب النسب الخاصة 
یه موقع یل، %)12.6وكان موقع (روسیا الیوم) األكثر اهتمامًا بإبراز تلك الفئة بنسبة (، بتلك الفئة

وفي المرتبة ، %)7.4) بنسبة (24ثم األقل إبرازًا كان موقع (فرنسا، %)12.4(الحرة) بنسبة (
االهتمام  فظهر، )األخیرة على كل مواقع الدراسة كانت فئة (أطر تهدیدات المقاومة الفلسطینیة

ثم موقع ، %)3.3یلیه موقع (الحرة) بنسبة (، %)4.1) بنسبة (24األكبر بها على موقع (فرنسا
  %).3.3(روسیا الیوم) بأقل النسب (

  

 : هتمامات االنسانیة: فئات أطر االثالثاً 
الواردة ضمن المواد الخبریة االنسانیة االهتمامات أطر عدد ونسب ، )14یبین الجدول رقم (     

  في المواقع عینة الدراسة:، 2012التي تناولت العدوان على غزة عام 
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  )14جدول رقم (

الواردة ضمن المواد الخبریة التي تناولت العدوان على نسانیة االهتمامات اإل عدد ونسب أطر یوضح  
  في المواقع عینة الدراسة:، 2012غزة عام 

  الموقع              
  

 جهة االهتمام

 االتجاه العام 24موقع فرنسا موقع الحرة موقع روسیا الیوم

 النسبة التكرار نسبةال التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار

االحتیاجات اإلنسانیة 
 91.7 33 100 7 91.7 11 88.2 15 الفلسطینیة

االحتیاجات اإلنسانیة 
 8.3 3 0.0 0 8.3 1 11.8 2 االسرائیلیة

 100 36 100 7 100 12 100 17 اإلجمالي

  وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:
 محل الدراسة:االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة  - 1

 مدى احتواء مضامین المواد الخبریة المنشورة عینة الدراسة السابق الجدول ت بیاناتأظهر      
وأظهرت ، ات اإلنسانیة الفلسطینیة واإلسرائیلیةهتمامشارت إلى االعلى معلومات وأخبار ودعوات أ

الفلسطیني بنسبة  ن معظم حاالت اإلشارة لتلك االحتیاجات كانت لصالح الطرفابیانات الجدول 
فیما كانت المواد التي تم اإلشارة في مضمونها إلى ، ) مادة خبریة33%) بواقع (91.7(

  ) مواد خبریة. 3%) بواقع (8.3االحتیاجات االنسانیة اإلسرائیلیة بنسبة (
 االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا: - 2

 موقع قناة روسیا الیوم:  -أ 

االهتمامات اإلنسانیة عدد المواد التي شملت مضامینها السابق أن  الجدول ت بیاناتأظهر 
فیما یتعلق األكثر  ة التي خضعت للدراسة من موقع (روسیا الیوم) كانتفي العین الفلسطینیة

، ) مادة خبریة15%) بواقع (88.2(حیث بلغت نسبتها ، بإطار الحاجات اإلنسانیة والطبیة
النتائج أن المواد التي شملت في مضامینها ذكر لالحتیاجات اإلنسانیة فیما أظهرت 

وبهذه النتیجة فإن موقع ، )بواقع (مادتین خبریتین، %)11.8ت بنسبة (یلإلسرائیلیین حظ
  (روسیا الیوم) یتوافق بقدر كبیر مع االتجاه العام إلجمالي عینة الدراسة.

 موقع قناة الحرة:   - ب 

توافق موقع الحرة تمامًا في نسب توزیع المواد الخبریة ل السابق الجدو  ت بیاناتأظهر      
حیث تماثلت تلك النسبة مع ، نسانیة الفلسطینیةاالهتمامات اإلالتي ضمت في مضمونها 
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یضًا أظهرت النتائج التوافق التام وأ، ) مادة خبریة11بواقع ( )%91.7االتجاه العام بـ (
اجات اإلنسانیة لإلسرائیلیین وتساوت مع االتجاه العام لنسبة المواد الخبریة التي ذكرت الح

  ) مواد خبریة. 3%) بواقع (8.3للعینة بنفس النسبة (
  :24موقع قناة فرنسا  -ج

ات اإلنسانیة الهتماماالمواد الخبریة التي شملت السابق أن  الجدول ت بیاناتأظهر     
) بنسبة 24ار على موقع (فرنساالفلسطینیة حظیت بالنسبة الكاملة فیما یتعلق بهذا اإلط

حیث لم یأت ذكر لالحتیاجات اإلنسانیة لإلسرائیلیین في المواد الخبریة التي ، %)100(
وتعد هذه النسبة غیر بعیدة عن االتجاه العام للعینة فیما ، خضعت للدراسة على الموقع

  یتعلق بهذا اإلطار. 
 هتمامات اإلنسانیة:أطر االات أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في فئ - 3

وكذلك ، الدراسة عینةالمواقع في النسب بین  ماإلى حد  اً الجدول السابق توافق بیاناتأظهرت      
وجود اختالفات بسیطة في مع ، التجاه العام إلجمالي العینةتوافق كل موقع من المواقع مع ا

، ة) مع االتجاه العام للعینة وبنفس النسبوتشیر النتائج إلى وجود توافق كامل لموقع (الحر ، النسب
بینما ، الهتمامات االنسانیة اإلسرائیلیة%) ل8.3و(، نسانیة الفلسطینیة%) لالهتمامات اإل91.7(

بقلیل مع االحتفاظ من ذلك تطابقت النسب الظاهرة لموقع روسیا الیوم مع االتجاه العام بدرجة أدنى 
، %)88.2الهتمامات االنسانیة الفلسطینیة (حیث بلغت نسبة ا، بنفس اتجاهات النسب

لى ما هي علیه ععكثیرًا النسب هذه ولم تختلف  %)،11.8ت االنسانیة اإلسرائیلیة (واالهتماما
، )اإلنسانیة الفلسطینیة هتماماتاالفئة (لصالح  مطلقیمیل بكان ًا هاتجاه إال أنها 24)فرنسا(موقع 

  . )اإلسرائیلیة االنسانیة اتامهتملال(دون ظهور أي نسبة %) 100بنسبة (
  

 : مسؤولیةًا: فئات أطر الرابع
الواردة ضمن المواد الخبریة التي تناولت مسؤولیة عدد ونسب أطر ال، )15یبین الجدول رقم (

  في المواقع عینة الدراسة:، 2012العدوان على غزة عام 
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  )15جدول رقم (
  ، 2012ة التي تناولت العدوان على غزة عام الواردة ضمن المواد الخبری المسؤولیة أطریوضح 

  في المواقع عینة الدراسة:
  الموقع                

  
 تحمیل المسؤولیة

 االتجاه العام 24موقع فرنسا موقع الحرة موقع روسیا الیوم

  النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة  التكرار  النسبة التكرار

تحمیل المسؤولیة 
 62.6 97 72.0 18 56.3 27 63.4 52 (إلسرائیل)

تحمیل المسؤولیة 
 37.4 58 28.0 7 43.8 21 36.6 30  للمقاومة الفلسطینیة

 100 155 100 25 100 48 100 82 اإلجمالي

  وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:

 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

، حتواء مضامین المواد الخبریة التي خضعت للدراسةمدى ا السابق الجدول ت بیاناتأظهر 
وأظهرت بیانات الجدول أن معظم الحاالت ، لإلسرائیلیین أو الفلسطینیین  المسؤولیة إلشارات تحمل

) مادة 97بواقع (  %)62.6المسؤولیة (إلسرائیل) بنسبة ( تحملالتي وردت في عینة الدراسة 
ضامین تحمل المسؤولیة للمقاومة الفلسطینیة بنسبة م احتوتفیما كانت المواد التي ، خبریة

  ) مادة خبریة.58%) بواقع (37.4(

 االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا: - 2

 موقع قناة روسیا الیوم:  -أ 

عدد المواد التي شملت في مضامینها تحمیل للمسؤولیة في السابق  الجدولبیانات أظهر 
ن تحمیل حیث أظهر الجدول أ، (روسیا الیوم)تي خضعت للدراسة من موقع العینة ال

) مادة 52%) بواقع (63.4حیث بلغت نسبتها (، المسؤولیة لإلسرائیلیین كانت األكثر
فیما أظهرت النتائج أن المواد التي شملت في مضامینها تحمیل المسؤولیة ، خبریة

وبهذه النتیجة فإن موقع ، مادة خبریة) 30بواقع (، %)36.6للفلسطینیین حظت بنسبة (
  (روسیا الیوم) یتوافق بقدر كبیر مع االتجاه العام إلجمالي عینة الدراسة.

 موقع قناة الحرة:   - ب 

أظهر الجدول السابق عدد المواد التي شملت في مضامینها تحمیل للمسؤولیة في العینة 
حمیل المسؤولیة حیث أظهر الجدول ان ت، )الحرةالتي خضعت للدراسة من موقع (
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فیما أظهرت النتائج ، ) مادة خبریة27%) بواقع (56.3( بنسبة لإلسرائیلیین كانت األكثر
أن المواد التي شملت في مضامینها تحمیل المسؤولیة للفلسطینیین حظت بنسبة 

إلى   وبهذه النتیجة فإن موقع (روسیا الیوم) یتوافق، ) مادة خبریة21بواقع (، %)43.8(
وتوضح بیانات الجدول أن تحمیل ، االتجاه العام إلجمالي عینة الدراسةمع حد ما 

  كانت بشكل أقل من النسبة الظاهرة في االتجاه العام للعینة. )إلسرائیل(المسؤولیة 

  :24موقع قناة فرنسا  -ج
أظهر الجدول السابق عدد المواد التي شملت في مضامینها تحمیل للمسؤولیة في العینة 

ن تحمیل المسؤولیة أحیث أظهر الجدول ، )24فرنسادراسة من موقع (التي خضعت لل
فیما ، ) مادة خبریة18%) بواقع (72.0حیث بلغت نسبتها (، لإلسرائیلیین كانت األكثر

أظهرت النتائج أن المواد التي شملت في مضامینها تحمیل المسؤولیة للفلسطینیین حظت 
) یتوافق مع 24فرنساذه النتیجة فإن موقع (وبه، خبریة واد) م7بواقع (، %)28.0بنسبة (

وبشكل أكبر في تحمیل المسؤولیة (إلسرائیل) مما ، االتجاه العام إلجمالي عینة الدراسة
  أظهره االتجاه العام للعینة.

 :ع الثالثة في فئات أطر المسؤولیةأوجه االتفاق واالختالف بین المواق - 3
وكذلك ، النسب بین مواقع العینة ي اتجاهاتف اً تام اً أظهرت نتائج الجدول السابق توافق

تلك قیم توافق كل موقع من المواقع مع االتجاه العام إلجمالي العینة مع وجود اختالفات بسیطة في 
وتشیر النتائج إلى وجود توافق كامل لموقع (روسیا الیوم) مع االتجاه العام للعینة وبتقارب ، النسب

) 36.6یقابلها (، %)63.4سؤولیة (إلسرائیل) بنسبة (حیث كان تحمیل الم، شدید في النسب
نسب بین تحمیل المسؤولیة حیث تقاربت ال، موقع الحرةبینما اختلف األمر في ، للفلسطینیین

وٕان كانت حافظت على نفس االتجاه العام ، لإلسرائیلیین والفلسطینیین بخالف الموقعین اآلخرین
تم تحمیل یما ف، %)56.3حیث كانت (مسؤولیة بتحمیل اإلسرائیلیین القدر األكبر من ال

لى المواد شارت النسب الظاهرة عأ، 24وفق موقع فرنسا، %)43.8ن المسؤولیة بنسبة (الفلسطینیی
بشكل أكبر عن تحمیل المسؤولیة لإلسرائیلیین مع االتجاه العام إلى توافق مع  الخبریة المنشورة

%) 72.0حیث بلغت نسبة تحمیل المسؤولیة (، عامن االتجاه الكذلك أكبر مو  خریناآلعین قالمو 
   %) للفلسطینیین.28.0و(، لإلسرائیلیین
  

  : ردود األفعال: فئات أطر خامساً 
الواردة ضمن المواد الخبریة التي ردود األفعال عدد ونسب أطر ، )16یبین الجدول رقم (

  في المواقع عینة الدراسة:، 2012تناولت العدوان على غزة عام 
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  )16رقم (جدول 

في ، 2012الواردة ضمن المواد الخبریة التي تناولت العدوان على غزة عام  أطر ردود األفعالیوضح  
  المواقع عینة الدراسة

  الموقع                    
  

 ردود األفعال

 االتجاه العام 24موقع فرنسا موقع الحرة موقع روسیا الیوم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار
 العدوان ضدوٕادانات مظاهرات  

 27.4 82 20.4 11 32.4 23 27.6 48 اإلسرائیلي

 ضد المقاومةوٕادانات مظاهرات 
 7.0 21 3.7 2 11.3 8 6.3 11 الفلسطینیة

محلیة أو  اجتماعات واتصاالت
 46.2 138 50.0 27 40.8 29 47.1 82 دولیة حول العدوان والتهدئة

مع الشعب  ت تضامنزیارا
 14.4 43 24.1 13 11.3 8 12.6 22  الفلسطیني

 5.0 15 1.9 1 4.2 3 6.3 11 ترحیب بالتهدئة 
 100 299 100 54 100 71 100 174 اإلجمالي

  وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:
 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

مدى احتواء مضامین المواد الخبریة التي خضعت للدراسة  قالساب الجدول ت بیاناتأظهر 
وأظهرت بیانات الجدول أن معظم حاالت ردود األفعال على العدوان ، یتعلق بأطر ردود األفعال لما

%) بواقع 46.2تمثلت في االجتماعات واالتصاالت المتنوعة بنسبة (، ةالتي وردت في عینة الدراس
%) 27.4) بنسبة (ضد العدوان ٕاداناتمظاهرات و تلتها فئة (، ذلك) مادة خبریة أشارت إلى 138(

%) بواقع 14.4) بنسبة (وتلتها فئة (زیارات تضامن مع الشعب الفلسطیني، بریة) مادة خ82بواقع (
بواقع ، %)7.0(مظاهرات وٕادانات ضد المقاومة الفلسطینیة) بنسبة ( ثم فئة، ) مادة خبریة43(
  .) مادة خبریة15%) بواقع (5.0ترحیب بالتهدئة) بنسبة (( ثم فئة، ) مادة خبریة21(

 االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا: - 2

 موقع قناة روسیا الیوم:  -أ 

المواد التي شملت في مضامینها ردود أفعال أعداد ونسب السابق  الجدول ت بیاناتأظهر 
حیث بین الجدول ان فئة ، (روسیا الیوم) في العینة التي خضعت للدراسة من موقع

) مادة 82%) بواقع (47.1(اجتماعات واتصاالت) كانت األكبر حیث بلغت نسبتها (
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، بریة) مادة خ48%) بواقع (27.6) بنسبة (للعدواندانات مظاهرات وإ تلتها فئة (، خبریة
) مادة 22%) بواقع (12.6فلسطیني) بنسبة (وتلتها فئة (زیارات تضامن مع الشعب ال

مع فئة ( ترحیب  )المقاومة الفلسطینیةضد وٕادانات فئة (مظاهرات  تساوتثم ، خبریة
  .لكل منهما  ) مادة خبریة11%) بواقع (6.3بنسبة ( بالتهدئة)

 موقع قناة الحرة:   - ب 

المواد التي شملت في مضامینها ردود أفعال أعداد ونسب السابق  الجدول ت بیاناتأظهر 
جتماعات االحیث بین الجدول ان فئة (، ت للدراسة من موقع (الحرة)في العینة التي خضع

تلتها ، ) مادة خبریة29%) بواقع (40.8تصاالت) كانت األكبر حیث بلغت نسبتها (االو 
وتلتها كل من ، ) مادة خبریة23%) بواقع (32.4ٕادانات لالحتالل) بنسبة (مظاهرات و فئة (

) وكذلك فئة (زیارات تضامنیة سطینیةالمقاومة الفلضد وٕادانات (مظاهرات  ةفئ
ثم فئة (ترحیب ، ) مادة خبریة لكل منهما8%) وبواقع (11.3بنسبة (، للفلسطینیین)

  .منهما ) مواد خبریة لكل3%) بواقع (4.2في آخر ترتیب النسب حیث بلغت (بالتهدئة) 
  :24موقع قناة فرنسا  - ج

تي شملت في مضامینها ردود أفعال المواد الأعداد ونسب السابق  الجدول ت بیاناتأظهر 
ن فئة حیث بین الجدول أ، )24في العینة التي خضعت للدراسة من موقع (فرنسا

(اجتماعات واتصاالت) كانت األكبر واستحوذت على نصف عدد ردود األفعال الواردة في 
 وتلتها، ) مادة خبریة27%) بواقع (50.0المواد التي خضعت للتحلیل على الموقع بنسبة (

، ) مادة خبریة13%) بواقع (24.1لفلسطیني) بنسبة (فئة (زیارات تضامن مع الشعب ا
ثم ، ) مادة خبریة11%) بواقع (20.4ضد العدوان) بنسبة (وٕادانات تلتها فئة (مظاهرات 

) مادتین 2بواقع (%)  3.7) بنسبة (الفلسطینیة لمقاومةضد إادانات مظاهرات و فئة (
  واحدة). %) بواقع (مادة خبریة1.9لتهدئة) بنسبة (ثم فئة (ترحیب با، خبریتین

 أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في فئات أطر االهتمامات اإلنسانیة: - 3

الجدول السابق توافق النسب بین المواقع الثالثة عینة الدراسة فیما یتعلق بیانات أظهرت 
فكانت ، ألعلى على كافة مواقع الدراسةالتي حظیت بالنسبة ا، بفئة (االجتماعات واالتصاالت)

%) على 40.8و(، %) على موقع روسیا الیوم47.1و(، 24%) على موقع فرنسا50.0بنسبة (
، في الفئات األخرىإال أن اختالفات ظهرت في تراتیب النسب بین المواقع الثالثة ، موقع الحرة

قد ف، نتائج الموقعین اآلخرین ) الذي اختلف عن التوافق الكبیر بین24وبخاصة في موقع (فرنسا
فكانت بنسبة ، وٕادانات ضد العدوان)الجدول توافق كامل في نسب فئة (مظاهرات  ت بیاناتأظهر 
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%) على موقع 20.4(و، على موقع روسیا الیوم، %)27.6و(، %) على موقع الحرة32.4(
زیارات تضامن مع فئة ( ترتیب نسبأیضًا اتفقت المواقع الثالثة عینة الدراسة في . و 24فرنسا

%) على موقع 12.6وبنسبة (، 24%) على موقع فرنسا24.1فكانت بنسبة () الشعب الفلسطیني
%) على موقع الحرة. وفیما یتعلق بفئة (مظاهرات وٕادانات ضد المقاومة 11.3و (، روسیا الیوم
ثم كانت ، %)11.3كانت النسبة األعلى لهذه الفئة على موقع الحرة حیث بلغت (، الفلسطینیة)

وفي الفئة التي حظیت بأدنى   ،24%) على موقع فرنسا1.9و (، %) على موقع روسیا الیوم6.3(
، %) على موقع روسیا الیوم6.3كانت بنسبة (، النسب على كافة المواقع (ترحیب بالتهدئة)

  .24%) على موقع فرنسا1.9و(، %) على موقع الحرة4.2و(
  

  والمعارضة:سادسًا: فئات أطر اتجاهات التأیید 
الواردة ضمن المواد الخبریة  اتجاهات التأیید والمعارضةعدد ونسب أطر  )17یبین الجدول رقم (

  في المواقع عینة الدراسة:، 2012التي تناولت العدوان على غزة عام 
  ) 17جدول رقم (

لعدوان على غزة الواردة ضمن المواد الخبریة التي تناولت افئات أطر اتجاهات التأیید والمعارضة یوضح 
  في المواقع عینة الدراسة:، 2012عام 

  الموقع            
 االتجاه   

 االتجاه العام 24موقع فرنسا موقع الحرة موقع روسیا الیوم

 النسبة التكرار  النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 24.8 79 22.0 11 23.2 13 25.9 55 تأیید وتبریر العدوان

 49.7 158 60.0 30 46.4 26 48.1 102 ضة العدوانمعار 
 25.5 81 18.0 9 30.4 17 25.9 55 بدون موقف محدد
 100 318 100 50 100 56 100 212 اإلجمالي

  وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:

 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

ت التأیید والمعارضة التي ظهرت في المواد الخبریة عینة اتجاها، السابق الجدول أظهرت بیانات
بیانات أن معظم الحاالت تمثلت في اتجاه (معارضة العدوان) بنسبة الوأظهرت ، الدراسة

فجاءت فئة اتجاه ، ثم تلتها الفئات األخرى بنسب متقاربة، ) مادة خبریة158%) بواقع (49.7(
ثم جاءت فئة (تأیید وتبریر ، ) مادة خبریة81%) بواقع (25.5(بدون موقف محدد) بنسبة (

  ) مادة خبریة.79%) بواقع (19.8العدوان)  بنسبة (
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 االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا: - 2

 موقع قناة روسیا الیوم:  -أ 

بریة اتجاهات التأیید والمعارضة التي ظهرت في المواد الخ، السابق الجدول ت بیاناتأظهر 
معظم الحاالت تمثلت في اتجاه  وبین الجدول، عینة الدراسة على موقع روسیا الیوم

وهو ما یتوافق مع االتجاه ، ) مادة خبریة102%) بواقع (48.1(معارضة العدوان) بنسبة (
فجاءت كل من فئة اتجاه (تأیید وتبریر ، ثم تلتها الفئات األخرى بنسب متقاربة، العام للعینة

) مادة 55%) بواقع (25.9وفئة اتجاه (بدون موقف محدد) بنسبتین متساویتین ( ،العدوان)
  .خبریة لكل منهما

 موقع قناة الحرة:   - ب 
یة عینة الدراسة اتجاهات التأیید والمعارضة في المواد الخبر  السابق أظهرت بیانات الجدول

العدوان)  أن معظم الحاالت تمثلت في اتجاه (معارضة وبین الجدول، على موقع الحرة
تلتها فئة ، وهو ما یتوافق مع االتجاه العام للعینة، ) مادة خبریة26%) بواقع (46.4بنسبة (

ثم جاءت فئة (تأیید ، ) مادة خبریة17%) بواقع (30.4اتجاه (بدون موقف محدد) بنسبة (
  ) مادة خبریة.13%) بواقع (23.2وتبریر العدوان)  بنسبة (

  :24موقع قناة فرنسا  -ج
الخبریة عینة الدراسة  اتجاهات التأیید والمعارضة في المواد، السابق ت بیانات الجدولأظهر 

أن معظم الحاالت تمثلت في اتجاه (معارضة العدوان) وبین الجدول ، 24فرنساعلى موقع 
فئة  تلتها، ) مادة خبریة وهو ما یتوافق مع االتجاه العام للعینة30%) بواقع (60.0بنسبة (
ثم فئة ، لكل منهما ) مادة خبریة11بواقع (، %)22.0) بنسبة (وتبریر العدوان تأییداتجاه (

  واد خبریة.) م9بواقع ( %)18.0اتجاه (بدون موقف محدد) بنسبة (
 أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في فئات أطر االهتمامات اإلنسانیة: - 3

اقع الثالثة عینة الدراسة فیما یتعلق توافق النسب بین المو ، الجدول السابق بیاناتأظهرت 
 حیث، ) التي حظیت بالنسبة األعلى على كافة مواقع الدراسةمعارضة العدوانبفئة اتجاه (

، %) على موقع روسیا الیوم48.1بنسبة ( %) على موقع الحرة، ثم60.0( بلغت تلك النسبة
ترتیب النسب  ًا فياینتب السابق أظهرت بیانات الجدولو  ، 24%) على موقع فرنسا46.4( ثم

كان األكثر توافقًا مع االتجاه العام  24فرنسا إال أن موقع، بین المواقع في فئات االتجاه األخرى
%) 30.4(بینت النتائج أن أعلى النسب كانت  محدد) موقف(بدون فئة بفیما یتعلق ف، للعینة

موقع %) على 18.0(ثم ، موقع روسیا الیوم%) على 25.9(ثم ، 24قناة فرنساعلى موقع 
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، على موقع روسیا الیوم%) 25.9(أعلى النسب  وفي فئة (تأیید وتبریر العدوان) كانت  ،الحرة
   .الحرةموقع  %) على22.0( ثم، )24فرنساموقع (%) على 23.2(ثم 

  

  سابعًا: فئات آلیات توظیف األطر الخبریة:
ضمن المواد الخبریة  الواردةطر توظیف األ تآلیاعدد ونسب ، )18یبین الجدول رقم (

  في المواقع عینة الدراسة:، 2012التي تناولت العدوان على غزة عام 

  
  )18جدول رقم (

الواردة ضمن المواد الخبریة التي تناولت العدوان على  آلیات توظیف األطر الخبریةعدد ونسب یوضح  
  في المواقع عینة الدراسة:، 2012غزة عام 

  الموقع                
 ت التوظیفآلیا

 االتجاه العام 24موقع فرنسا موقع الحرة موقع روسیا الیوم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 19.6 84 27.8 15 20.7 19 17.7 50 ینقل وقائع عامة

 38.6 165 35.2 19 31.5 29 41.5 117 وجهة نظر فلسطین
 19.2 82 7.4 4 12.0 11 23.8 67 وجهة نظر إسرائیل

 22.7 97 29.6 16 35.9 33 17.0 48 وجهتي النظر
 100 428 100 54 100 92 100 282 اإلجمالي

  

 وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:

 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

فیما یتعلق  العینة شملتهامضامین المواد الخبریة التي ، السابق الجدول ت بیاناتأظهر 
عرضت مضامین تتوافق  المواد الخبریةبیانات أن معظم الوأظهرت ، بآلیات توظیف األطر الخبریة

ثم كانت في ، ) مادة خبریة165%) بواقع (38.6بنسبة (في الغالب مع (وجهة النظر الفلسطینیة) 
وذلك ، یة واإلسرائیلیة)المرتبة الثانیة المواد التي ضمت مضامین حملت (وجهتي النظر الفلسطین

نسبة المواد الخبریة التي نقلت (وقائع عامة) وتلتها ، ) مادة خبریة97%) بواقع (22.7(بنسبة 
في ) عرض وجهة النظر اإلسرائیلیةت فئة (كانثم ، ) مادة خبریة84%) بواقع (19.6( حیث بلغت
  .) مادة خبریة82%) بواقع (19.2بنسبة (أدنى مرتبة 
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 بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا:االتجاه الخاص  - 2

 روسیا الیوم:موقع قناة   -أ 

مضامین المواد الخبریة التي شملتها العینة التي خضعت  السابق الجدول ت بیاناتأظهر 
بیانات الوأظهرت ، للدراسة من موقع (روسیا الیوم) فیما یتعلق بآلیات توظیف األطر الخبریة

لخبریة عرضت مضامین تتوافق في الغالب مع (وجهة النظر الفلسطینیة) أن معظم المواد ا
وهي نسبة تتوافق مع االتجاه العام ، ) مادة خبریة117%) بواقع (41.5وكان ذلك بنسبة (

ثم كانت في المرتبة الثانیة المواد التي ضمت مضامین حملت (وجهة النظر ، للعینة
وهو ما یخالف االتجاه العام ، ) مادة خبریة67( بواقع%) 23.8وذلك بنسبة (، اإلسرائیلیة)

%) بواقع 17.7(وقائع عامة) حیث بلغت ( وتلتها نسبة المواد الخبریة التي نقلت، للعینة
ثم كانت فئة (عرض وجهتي النظر الفلسطینیة واإلسرائیلیة) في أدنى ، ) مادة خبریة50(

  ) مادة خبریة.48%) بواقع (17.0مرتبة بنسبة (
  

 ناة الحرة:موقع ق   - ب 

مضامین المواد الخبریة التي شملتها العینة فیما یتعلق بآلیات  السابق الجدول ت بیاناتأظهر 
بیانات أن معظم المواد الخبریة الحیث أظهرت ، توظیف األطر الخبریة في موقع (الحرة)

عرضت مضامین تتوافق في الغالب مع (وجهتي النظر الفلسطینیة واإلسرائیلیة) وكان ذلك 
ثم كانت في المرتبة الثانیة المواد التي ضمت ، ) مادة خبریة33%) بواقع (35.9نسبة (ب

) مادة 29%) بواقع (31.5وذلك بنسبة (، مضامین حملت (وجهة النظر الفلسطینیة)
%) بواقع 20.7وتلتها نسبة المواد الخبریة التي نقلت (وقائع عامة) حیث بلغت (، خبریة

فئة (عرض وجهة النظر اإلسرائیلیة) في أدنى مرتبة بنسبة ثم كانت ، ) مادة خبریة19(
  ) مادة خبریة.11%) بواقع (12.0(

  

  :24موقع قناة فرنسا  -ج

مضامین المواد الخبریة التي شملتها العینة التي خضعت  السابق الجدول ت بیاناتأظهر 
ت تمامًا في توافق، ) فیما یتعلق بآلیات توظیف األطر الخبریة24للدراسة من موقع (فرنسا

بیانات أن معظم الوأظهرت ، كل فئاتها مع االتجاه العام للعینة من حیث ترتیب النسب
المواد الخبریة عرضت مضامین تتوافق في الغالب مع (وجهة النظر الفلسطینیة) وكان 
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ثم كانت في المرتبة الثانیة المواد التي ، ) مادة خبریة19%) بواقع (35.2ذلك بنسبة (
%) 29.6وذلك بنسبة (، حملت (وجهتي النظر الفلسطینیة واإلسرائیلیة) ضمت مضامین

وتلتها نسبة المواد الخبریة التي نقلت (وقائع عامة) حیث بلغت ، ) مادة خبریة16بواقع (
ثم كانت فئة (عرض وجهة النظر اإلسرائیلیة) في ، ) مادة خبریة15%) بواقع (27.8(

  واد خبریة. ) م4%) بواقع (7.4أدنى مرتبة بنسبة (

 أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في فئات آلیات تقدیم األطر: - 3

مع ، ) توافق بالكامل مع االتجاه العام24الجدول السابق أن موقع (فرنسا بیاناتأظهرت 
اختلفت درجة التوافق بینما ، وجود فوارق في النسب بالزیادة أو النقصان دون إخالل باالتجاه

كانت النسبة  وجهة النظر الفلسطینیة)فحول فئة (عرض ، اآلخرین مع االتجاه العام للموقعین
، 24%) على موقع فرنسا35.2ثم (، %) على موقع روسیا الیوم41.5األعلى لهذه الفئة (

كانت (عرض وجهتي النظر الفلسطینیة واإلسرائیلیة)  وفي فئة  %) على موقع الحرة. 31.5و(
، 24%) على موقع فرنسا29.6ثم (، %) على موقع الحرة35.9فئة (النسبة األعلى لهذه ال

فكانت النسبة وفیما یتعلق بفئة (عرض الوقائع العامة)  ،%) على موقع روسیا الیوم17.0و(
%) 17.7و(، %) على موقع الحرة20.7ثم (، 24%) على موقع فرنسا27.8األعلى لهذه الفئة (

فكانت النسبة بفئة (عرض وجهة النظر اإلسرائیلیة)  أما فیما یتعلق  ،على موقع روسیا الیوم
%) على 7.4و(، %) على الحرة12.0ثم (، %) على موقع روسیا الیوم23.8األعلى لهذه الفئة (

  .24موقع فرنسا
  

  :الفلسطینیة ثامنًا: فئات أطر األسباب
واد الخبریة الواردة ضمن الم األسباب الفلسطینیةعدد ونسب أطر ، )19یبین الجدول رقم (     

  في المواقع عینة الدراسة:، 2012التي تناولت العدوان على غزة عام 
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  ) 19جدول رقم (

الواردة ضمن المواد الخبریة التي تناولت العدوان على غزة عام  أطر األسباب الفلسطینیة یوضح
  في المواقع عینة الدراسة، 2012

  الموقع                          
 نیةالفلسطی األسباب

 االتجاه العام 24موقع فرنسا موقع الحرة موقع روسیا الیوم

  النسبة التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار النسبة  التكرار
االغتیال االسرائیلي للشهید 

 18.3 28 10.5 2 40.6 13 12.7 13   .خرق الهدنةالجعبري و 

واألزمة الداخلیة  االنتخابات
 11.1 17 10.5 2 21.9 7 7.8 8  اإلسرائیلیة

تخریب الجهود الفلسطینیة لطرح 
 7.2 11 5.3 1 9.4 3 6.9 7 أمام األمم المتحدة عضویة الدولة

اإلسرائیلیة النزعة العدوانیة طبیعة 
 39.2 60 36.8 7 21.9 7 45.1 46 مقاومتهاضرورة و 

اإلسرائیلي في  تعویض الفشل
 1.3 2 0.0 0 0.0 0 2.0 2  ایران حرب على إشعال

 2.6 4 0.0 0 0.0 0 3.9 4 الدور المصري اختبار
 ترمیم قوة الردعسعي (إسرائیل) ل

واختبار سالح ، التي اهتزت
  ∗المقاومة الفلسطینیة.

3 2.9 0 0.0 2 10.5 5 3.3 

عربدة المستمر عن  الصمت الدولي
 17.0 26 26.3 5 6.3 2 18.6 19 االحتالل.

 100 153 100 19 100 32 100 102 ∗∗اإلجمالي

  
  وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:

 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

أطر األسباب الفلسطینیة التي وردت في المواد الخبریة عینة  السابق أظهرت بیانات الجدول
وقد ، اً ) سبب153حیث بلغ عدد األسباب التي طرحت ضمن المواد الخبریة في العینة (، الدراسة

وفقًا -العدوان وأحداثه إلى عشرة أسباب كان على رأسها  جعت الجهات الفلسطینیة ومن أیدهاأر 

                                                 
لسبب عدة مرات في أكثر من مادة خبریة، أن أحد أسباب العدوان "إعادة ترمیم قوة الردع ورد ذكر هذا ا  ∗

  م".2006، وقبل ذلك في حرب لبنان عام 2008-2008اإلسرائیلیة التي تضررت في العدوان على غزة عام 
 المواد الخبریة عینة الدراسة ال تتضمن جمیعها بالضرورة  ما یشیر إلى هذا اإلطار. ∗∗
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(طبیعة النزعة العدوانیة اإلسرائیلیة وضرورة مقاومتها) وذلك بنسبة  -لالتجاه العام للعینة
وخرق  االغتیال االسرائیلي للشهید الجعبريتالها سبب (، ) مادة خبریة60%) بواقع (39.2(

ثم جاء في المرتبة الثالثة (الصمت الدولي ، ) مادة خبریة28%) بواقع (18.3) بنسبة (الهدنة
وتالها ، ) مادة خبریة26%) بواقع (17.0وذلك بنسبة (، المستمر عن عربدة االحتالل)

ت ثم كان، ) مادة خبریة17%) بواقع (11.1(االنتخابات واألزمة الداخلیة اإلسرائیلیة) حیث بلغت (
%) بواقع 7.2) بنسبة (لطرح عضویة الدولة أمام األمم المتحدة ةالفلسطینی (تخریب الجهودفئة 

واختبار سالح المقاومة ، ترمیم قوة الردعثم (محاولة وسعي إسرائیل ل، ) مادة خبریة11(
%) 3.3ثم (اختبار الدور المصري) بنسبة (، ) مواد خبریة5%) بواقع (2.9) بنسبة (الفلسطینیة

%) بواقع 1.3) بنسبة (تعویض الفشل اإلسرائیلي في إشعال على ایران(ثم ، ) مواد خبریة4اقع (بو 
  .)نین خبریتمادتی(

 االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا: - 2

 موقع قناة روسیا الیوم:  -أ 
ي المواد الخبریة عینة أطر األسباب الفلسطینیة التي وردت ف السابق الجدول ت بیاناتأظهر 

(طبیعة حیث حظیت فئة ، ) سبباً 102التي بلغ عددها ( الدراسة على موقع (روسیا الیوم)
%) بواقع 45.1النزعة العدوانیة اإلسرائیلیة وضرورة مقاومتها) على المرتبة األعلى بنسبة (

%) 18.6(تالها (الصمت الدولي المستمر عن عربدة االحتالل) بنسبة ، ) مادة خبریة46(
االغتیال االسرائیلي للشهید الجعبري ثم  جاء في المرتبة الثالثة (، ) مادة خبریة19بواقع (

ثم (االنتخابات واألزمة ، ) مادة خبریة13%) بواقع (12.7وذلك بنسبة (، )وخرق الهدنة
 ةالفلسطینی ثم (تخریب الجهود، خبریة واد) م8%) بواقع (7.8الداخلیة اإلسرائیلیة) بنسبة (

ثم ، خبریة واد) م7%) بواقع (6.9) بنسبة (لطرح عضویة الدولة أمام األمم المتحدة
ترمیم (سعي إسرائیل لثم ، خبریة واد) م4%) بواقع (3.9(اختبار الدور المصري) بنسبة (

ثم ، ) مواد خبریة3%) بواقع (2.9بنسبة ( )واختبار سالح المقاومة الفلسطینیة، قوة الردع
  ).نین خبریتی%) بواقع (مادت2.0) بنسبة (سرائیلي في إشعال على ایرانتعویض الفشل اإل(

 موقع قناة الحرة:    - ب 
أطر األسباب الفلسطینیة التي وردت في المواد الخبریة عینة  السابق الجدول ت بیاناتأظهر 

االغتیال على النسب فیها فئة (حظي بأ، ) سبباً 32الدراسة على موقع (الحرة) وكان عددها (
، ) مادة خبریة13%) بواقع (40.6) وذلك بنسبة (ائیلي للشهید الجعبري وخرق الهدنةاالسر 

و(االنتخابات واألزمة ، تالها كل من (طبیعة النزعة العدوانیة اإلسرائیلیة وضرورة مقاومتها)
ثم  جاء في المرتبة الثالثة ، ) مواد خبریة7%) بواقع (21.9الداخلیة اإلسرائیلیة) بنسبة (
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%) بواقع 9.4بنسبة () لطرح عضویة الدولة أمام األمم المتحدة ةالفلسطینی لجهود(تخریب ا
%) بواقع 6.3ثم(الصمت الدولي المستمر عن عربدة االحتالل) بنسبة (، ) مواد خبریة3(
واختبار ، ترمیم قوة الردعسعي إسرائیل ل(ثم (اختبار الدور المصري) و، مادتین خبریتین)(

كل لم تحظ ) إشعال على ایرانتعویض الفشل اإلسرائیلي في ) و(نیةسالح المقاومة الفلسطی
  .)صفراً ( النسبة في كل منهاحیث بلغت ، نسبة ةبأیمنها 

  :24موقع قناة فرنسا  -ج

أطر األسباب الفلسطینیة التي وردت في المواد الخبریة على المواقع  السابق أظهر الجدول
أبرزها على الموقع (طبیعة النزعة العدوانیة  كان، ) سبباً 19وبلغ عددها (، محل الدراسة

ثم (الصمت الدولي المستمر ، )7%) بواقع (36.8اإلسرائیلیة وضرورة مقاومتها) بنسبة (
جاء في المرتبة الثالثة كل من ثم ، )5%) بواقع (26.3عن عربدة االحتالل) بنسبة (

، ترمیم قوة الردعائیل لسعي إسر ) و(االغتیال االسرائیلي للشهید الجعبري وخرق الهدنة(
ثم (االنتخابات واألزمة الداخلیة اإلسرائیلیة) بنسبة ، )واختبار سالح المقاومة الفلسطینیة

لطرح  ةالفلسطینی ثم (تخریب الجهود، ن لكل منهاین خبریتی) مادت2%) بواقع (10.5(
 من ثم كل، )%) بواقع (مادة خبریة واحدة5.3بنسبة (، )عضویة الدولة أمام األمم المتحدة

ن اللتی) على ایرانحرب تعویض الفشل اإلسرائیلي في إشعال (اختبار الدور المصري) و(
  .)صفراً ( حیث بلغت النسبة في كل منهما، نسبة ةبأی یاتحظلم 

 :أطر األسباب الفلسطینیةأوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في فئات  - 3

ن واضح بین المواقع الثالثة عینة الدراسة في أظهرت نتائج الجدول السابق وجود تبای
ولم یسجل أي توافق بین المواقع الثالثة معًا حول ، أولویات تحدید األسباب الفلسطینیة للعدوان

ونشیر ، إال أن هذه التوافقات وردت أحیانًا بین موقعین دون الثالث، ترتیب نسبة أي من األسباب
، إلى فئة (طبیعة النزعة العدوانیة اإلسرائیلیة وضرورة مقاومتها) - ووفقًا لالتجاه العام للعینة- بدایة 

، 24%) على موقع فرنسا36.8ثم (، %) على موقع روسیا الیوم45.1حیث كانت أعلى النسب (
وخرق ، %) على موقع الحرة.  وفیما یتعلق بفئة (االغتیال اإلسرائیلي للشهید الجعبري20.0ثم (

، روسیا الیوم%) على موقع 12.7ثم (، الحرة%) على موقع 37.1كانت أعلى النسب (، الهدنة)
  .24%) على موقع فرنسا10.5ثم (

%) على موقع 26.3كانت أعلى النسب (، وفي فئة (الصمت الدولي عن االحتالل)
الحرة. وفیما یتعلق بفئة %) على موقع 5.7ثم (، روسیا الیوم%) على موقع 18.6ثم (، 24فرنسا

%) على موقع 20.0ة الداخلیة اإلسرائیلیة) كانت أعلى النسب لهذه الفئة ((االنتخابات واألزم
%) على موقع روسیا الیوم. وفیما یتعلق بفئة 7.8ثم (، 24%) على موقع فرنسا10.9ثم (، الحرة
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%) 8.6(تخریب الجهود الفلسطینیة لطرح عضویة الدولة أمام األمم المتحدة) كانت أعلى النسب (
. وفي 24%) على موقع فرنسا 5.3ثم (، %) على موقع روسیا الیوم6.9م (ث، على موقع الحرة

فئة (محاولة إسرائیل وسعیها لترمیم قوة الردع واختبار سالح المقاومة) كانت أعلى النسب 
بأي نسبة هذه الفئة لم تحظ ، %) على موقع روسیا الیوم2.9ثم (، 24%) على موقع فرنسا10.5(

ن موقع روسیا وفي فئة (اختبار الدور المصري) فإ  )صفراً (نسبتها حیث بلغت ، على موقع الحرة
الیوم كان الموقع الوحید الذي عرض هذا السبب ضمن المواد الخبریة عینة الدراسة بنسبة 

 ةنسبالحیث بلغت ، 24وفرنسا، على موقعي الحرة نسبة ةبأیهذه الفئة تحظ فیما لم ، %)3.9(
، ئة (تعویض الفشل اإلسرائیلي في إشعال الحرب على إیران)وفي ف ،) على كال الموقعیناً صفر (

كان موقع روسیا الیوم الوحید الذي تطرق لذكر هذا السبب ضمن المواد الخبریة عینة الدراسة 
حیث بلغت ، 24وفرنسا، على موقعي الحرة نسبة ةبأیهذه الفئة تحظ فیما لم ، %)2.9بنسبة (

  ) على كال الموقعین. اً صفر ( ةنسبال
  

 أطر األسباب اإلسرائیلیة:تاسعًا: فئات 
الواردة ضمن المواد الخبریة التي  األسباب اإلسرائیلیةعدد ونسب أطر ، )20یبین الجدول رقم (

  في المواقع عینة الدراسة:، 2012تناولت العدوان على غزة عام 
  )20جدول رقم (

  ، 2012ي تناولت العدوان على غزة عام الواردة ضمن المواد الخبریة الت أطر األسباب اإلسرائیلیةحول  
   في المواقع عینة الدراسة:

  الموقع                               
  اإلسرائیلیة األسباب

 االتجاه العام 24موقع فرنسا موقع الحرة موقع روسیا الیوم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار  النسبة التكرار
ٕاطالق و  فلسطینیةال ومةاعملیات المق

 51.7 30 42.9 3 52.0 13 53.8 14  الصواریخ

واستعادة  عن النفساإلسرائیلي دفاع ال
 39.7 23 28.6 2 36.0 9 46.2 12  الهدوء 

فصائل الحماس و  مكافحة (إرهاب)
 8.6 5 28.6 2 12.0 3 0.0 0 الفلسطینیة.

 100 58 100 7 100 25 100 26 ∗اإلجمالي

                                                 
بعض المواد الخبریة تحمل في مضمونها أكثر من سبب، وبعضها ال یتطرق لذلك، وهذا سبب اختالف األرقام   ∗

 الظاهرة عن عدد المواد الخبریة.
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  دول السابق یتبین اآلتي:وبتحلیل بیانات الج
 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

ثالثة أطر لألسباب اإلسرائیلیة التي وردت في المواد  السابق الجدول ت بیاناتأظهر 
وقد أرجعت الجهات اإلسرائیلیة ومن یتوافق معها العدوان ، ةالخبریة على المواقع محل الدراس

) 51.7%إلى (عملیات المقاومة الفلسطینیة وٕاطالق الصواریخ) بنسبة ( وأحداثه بالدرجة األولى
بینما كان في المرتبة الثانیة (الدفاع اإلسرائیلي عن النفس واستعادة ، ) مادة خبریة30بواقع (

فیما كان آخر األسباب اإلسرائیلیة ترتیبًا هو ، ) مادة خبریة23%) بواقع (39.7الهدوء) بنسبة (
  ) مواد خبریة.5%) بواقع (8.6) بنسبة (حماس والفصائل الفلسطینیة. "إرهاب"مكافحة (

 االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا: - 2

 موقع قناة روسیا الیوم:  -أ 
أن األسباب اإلسرائیلیة للعدوان وأحداثه التي وردت على المواد  السابق أظهرت بیانات الجدول

حیث ، اسة في موقع (روسیا الیوم) توافقت مع االتجاه العام بشكل كبیرالتي خضعت للدر 
) 53.8%حظیت فئة (عملیات المقاومة الفلسطینیة وٕاطالق الصواریخ) بالمرتبة األولى بنسبة (

بینما كان في المرتبة الثانیة (الدفاع اإلسرائیلي عن النفس واستعادة ، ) مادة خبریة14بواقع (
 "إرهاب"مكافحة فیما لم یرد أي ذكر لفئة (، ) مادة خبریة12%) بواقع (46.2الهدوء) بنسبة (

  ) ضمن المواد التي خضعت للدراسة على الموقع.حماس والفصائل الفلسطینیة
 موقع قناة الحرة:    - ب 

أن األسباب اإلسرائیلیة للعدوان وأحداثه في موقع (الحرة)  السابق الجدول ت بیاناتأظهر 
(عملیات  ت فئةحیث حظی، مع االتجاه العام للعینة ام بشكل كبیرتوافقت مع االتجاه الع

) مادة 13) بواقع (52.0%المقاومة الفلسطینیة وٕاطالق الصواریخ) بالمرتبة األولى بنسبة (
الدفاع اإلسرائیلي عن النفس واستعادة الهدوء)  بنسبة (بینما كان في المرتبة الثانیة ، خبریة

حماس  "إرهاب"مكافحة ( فئةفیما انخفضت نسبة ، یة) مواد خبر 9%) بواقع (36.0(
  ) مواد خبریة.3%) بواقع (12.0) إلى أدنى مرتبة (والفصائل الفلسطینیة

  :24موقع قناة فرنسا  -ج
) 24أن األسباب اإلسرائیلیة للعدوان وأحداثه في موقع (فرنسا السابق أظهرت بیانات الجدول

ث حظیت فئة (عملیات المقاومة الفلسطینیة وٕاطالق حی، توافقت مع االتجاه العام بشكل كبیر
بینما كان في المرتبة ، ) مواد خبریة3) بواقع (42.9%الصواریخ) بالمرتبة األولى بنسبة (

حماس  "إرهاب"مكافحة و (، الثانیة كل من (الدفاع اإلسرائیلي عن النفس واستعادة الهدوء)
  ادتین خبریتین) لكل منهما.%) بواقع (م28.6بنسبة (، )والفصائل الفلسطینیة
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 أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في فئات أطر األسباب اإلسرائیلیة: - 3

أظهرت بیانات الجدول السابق اتفاق المواقع عینة الدراسة بشكل كبیر في ترتیب نسب      
ووفقًا لما ورد في ، األسباب اإلسرائیلیة في المواد الخبریة التي خضعت للدراسة بالمواقع الثالثة

التجاه العام للعینة فقد أظهرت البیانات أن فئة (عملیات المقاومة الفلسطینیة وٕاطالق اترتیب نسب 
%) 52.0ثم (، %) على موقع روسیا الیوم53.8حیث بلغت (، الصواریخ) حازت أعلى النسب

  .24%) على موقع فرنسا42.9ثم (، على موقع الحرة

، %) على موقع روسا الیوم46.2سرائیلي عن النفس) كانت أعلى النسب (وفي فئة (الدفاع اإل    
وفي فئة (مكافحة "إرهاب"   ،24%) على موقع فرنسا28.6ثم (، %) على موقع الحرة36.0ثم (

%) 12.0ثم (، 24%) على موقع فرنسا28.6حماس والفصائل الفلسطینیة) كانت أعلى النسب (
حیث بلغت نسبتها ، نسبة لهذه الفئة على موقع روسیا الیومفیما لم تسجل أي ، على موقع الحرة

  (صفرًا).

  

  :الفلسطینیة الحلولفئات أطر  عاشرًا:
الواردة ضمن المواد الخبریة التي  الحلول الفلسطینیةعدد ونسب أطر ، )21یبین الجدول رقم (

  في المواقع عینة الدراسة:، 2012تناولت العدوان على غزة عام 
  )21جدول رقم (

الواردة ضمن المواد الخبریة التي تناولت العدوان على غزة عام  یوضح أطر الحلول الفلسطینیة 
  في المواقع عینة الدراسة:، 2012

  الموقع                        
 الحلول الفلسطینیة

 االتجاه العام 24موقع فرنسا موقع الحرة موقع روسیا الیوم
 النسبة التكرار النسبة لتكرارا النسبة التكرار النسبة  التكرار

 31.1 61 36.4 12 31.1 14 29.7 35 وقف العدوان واالغتیاالت
اإلسرائیلي عن غزة رفع الحصار  22 18.6 4 8.9 5 15.2 31 15.8 

 27.6 54 30.3 10 24.4 11 28.0 33 معاقبة االحتالل وتفعیل المقاومة
یةفلسطینالقضیة الحل   19 16.1 11 24.4 3 9.1 33 16.8 

 8.7  17  9.1 3 11.1  5 7.6  9 الفلسطینیة تحقیق المصالحة
 100 196 100 33 100 45 100 118 ∗مجموعال

                                                 
بعض المواد الخبریة تحمل في مضمونها أكثر من حل مقترح، وبعضها ال یتطرق لذلك، وهذا سبب اختالف  ∗

 .األرقام الظاهرة عن عدد المواد الخبریة
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  وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:
 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

حة إلنهاء وجود خمسة أطر للحلول الفلسطینیة المقتر  السابق أظهرت بیانات الجدول    
وبشكل عام أشار االتجاه ، ورد ذكرها في المواد الخبریة التي خضعت للتحلیل، الحرب العدوانیة

العام للحلول التي وردت في المواد الخبریة على المواقع محل الدراسة إلى اعتبار (وقف العدوان 
ثم ، ) مادة خبریة61%) بواقع (31.1اإلسرائیلي واالغتیاالت) من أبرز الحلول حیث بأعلى نسبة (

، ) مادة خبریة54%) بواقع (27.6في المرتبة الثانیة (معاقبة االحتالل وتفعیل المقاومة) بنسبة (
ثم (حل القضیة ، ) مادة خبریة31%) بواقع (15.8ثم (رفع الحصار اإلسرائیلي عن غزة) بنسبة (

األخیرة (تحقیق المصالحة ثم في المرتبة ، ) مادة خبریة33%) بواقع (16.8الفلسطینیة) بنسبة (
  ) مادة خبریة.17%)  بواقع (8.7الفلسطینیة) بنسبة (

 االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا: - 2

 موقع قناة روسیا الیوم:  -أ 

عینة المواد الخبریة  ضمنالتي وردت الفلسطینیة أن الحلول  السابق الجدول ت بیاناتأظهر 
حیث ، توافقت وبشكل كبیر جدًا مع االتجاه العام للعینة ى موقع روسیا الیومالدراسة عل

أن (وقف العدوان اإلسرائیلي  ت البیاناتوأظهر  الحاالت، جمیعتقاربت النسب في 
%) 29.7) كان من أبرز الحلول الفلسطینیة في تلك المواد الخبریة بنسبة (واالغتیاالت

تبة الثانیة (معاقبة االحتالل وتفعیل المقاومة) بنسبة ثم في المر ، ) مادة خبریة35بواقع (
%) بواقع 18.6(رفع الحصار اإلسرائیلي عن غزة) بنسبة (ثم ، )33%) بواقع (28.0(
، ) مادة خبریة19%) بواقع (16.1(حل القضیة الفلسطینیة) بنسبة (ثم ، ) مادة خبریة22(

   .خبریة واد) م9(%) بواقع 7.6ثم (تحقیق المصالحة الفلسطینیة) بنسبة (

 موقع قناة الحرة:    - ب 

التي خضعت  أن الحلول التي وردت في المواد الخبریة السابق الجدول ت نتائجأظهر 
ت البیانات أن وأظهر ، توافقت أیضًا مع االتجاه العام للعینة إلى حد ما، للدراسة بموقع الحرة

فلسطینیة الواردة في تلك ) كان من أبرز الحلول ال(وقف العدوان اإلسرائیلي واالغتیاالت
ثم في المرتبة الثانیة كل من ، مادة خبریة )14%) بواقع (31.1المواد الخبریة بنسبة (

بواقع  %) 24.4و(حل القضیة الفلسطینیة) فبلغت (، (معاقبة االحتالل وتفعیل المقاومة)
بواقع %) 11.1ثم (تحقیق المصالحة الفلسطینیة) بنسبة (، ) مادة خبریة لكل منهما11(
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) مواد 4%) بواقع (8.9ثم (رفع الحصار اإلسرائیلي عن غزة) بنسبة (، ) مواد خبریة5(
  خبریة.

  :24موقع قناة فرنسا  -ج

أن الحلول التي وردت في المواد الخبریة التي خضعت  السابق الجدول ت بیاناتأظهر 
ت وأظهر ، ما ) توافقت أیضًا مع االتجاه العام للعینة إلى حد24للدراسة بموقع (فرنسا

یلي واالغتیاالت) كان من أبرز الحلول الفلسطینیة الواردة أن (وقف العدوان اإلسرائ البیانات
ثم في المرتبة الثانیة ، ) مادة خبریة12%)  بواقع (36.4في تلك المواد الخبریة بنسبة (

رفع ثم (، مواد خبریة 10)بواقع (%) 30.3(معاقبة االحتالل وتفعیل المقاومة) بنسبة (
في الترتیب جاء ثم ، ) مواد خبریة5%) بواقع (15.2الحصار اإلسرائیلي عن غزة) بنسبة (

(حل القضیة الفلسطینیة وٕانهاء االحتالل) و(تحقیق المصالحة الفلسطینیة)  األخیر كل من
  .خبریة لكل منهما واد) م3بواقع (  %)9.1فبلغت (

 یة:فلسطینال حلولفئات أطر ال أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في - 3

الجدول السابق اتفاق المواقع عینة الدراسة بشكل كبیر في ترتیب نسب الحلول بیانات  تأظهر      
وأظهرت البیانات وجود ، الفلسطینیة الواردة في المواد الخبریة التي خضعت للدراسة بالمواقع الثالثة

ان واالغتیاالت) التي أحرزت أعلى النسب على اتفاق بین المواقع الثالثة حول فئة (وقف العدو 
، %) على موقع الحرة31.1ونسبة (، 24%) على موقع فرنسا36.4المواقع الثالثة فكانت بنسبة (

  .%) على موقع روسیا الیوم29.7ثم (

كما سجلت المواقع الثالثة اتفاقًا في فئة (معاقبة االحتالل وتفعیل المقاومة) التي حظیت      
ثم ، 24%) على موقع فرنسا30.3فكانت أعلى النسب (، الثانیة على كافة مواقع الدراسة بالمرتبة

  %) على موقع الحرة.24.4ثم (، %) على موقع روسیا الیوم28.0(

حیث أظهرت النتائج أن ، وظهرت االختالفات بین المواقع الثالثة في ترتیب الفئات األخرى     
لمرتبة الثانیة أیضًا بین مراتب النسب على موقع  الحرة بنسبة فئة (حل القضیة الفلسطینیة) حازت ا

%) على موقع 16.1بنسبة (، بینما جاءت في المرتبة الرابعة على موقع روسیا الیوم، %)24.4(
حیث جاءت في ، %)9.1بأن سجلت ( 24وكانت النسبة أقل بكثیر على موقع فرنسا، روسیا الیوم

التي كان موقع ، مع فئة (تحقیق المصالحة الفلسطینیة) متساویة في ذلك، المرتبة الخامسة
حیث حظیت هذه الفئة باهتمام أكبر على موقع ، األقل اهتمامًا بها من بین المواقع الثالثة 24فرنسا

وكانت ، %) على موقع روسیا الیوم7.6ونسبة (، %) وكانت بالمرتبة الثالثة11.1الحرة بنسبة (
  بالمرتبة الخامسة.
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  فئات أطر الحلول اإلسرائیلیة: حادي عشر:
الواردة ضمن المواد الخبریة التي  سرائیلیةعدد ونسب أطر الحلول اإل، )22یبین الجدول رقم (     

  في المواقع عینة الدراسة:، 2012تناولت العدوان على غزة عام 
  ) 22جدول رقم (

، 2012اولت العدوان على غزة عام الواردة ضمن المواد الخبریة التي تن طر الحلول اإلسرائیلیةأ یوضح
  في المواقع عینة الدراسة

  الموقع                       
 الحلول اإلسرائیلیة

 االتجاه العام 24موقع فرنسا موقع الحرة موقع روسیا الیوم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة  التكرار
عملیات المقاومة وٕاطالق  وقف

 48.7 38 42.9 3 58.8 10 46.3 25 خالصواری

 17.9 14 14.3 1 17.6 3 18.5 10 منع تهریب األسلحة إلى قطاع غزة
 10.3 8 14.3 1 0.0 0 13.0 7 زیادة قوة الردع اإلسرائیلیة 

 9.0 7 0.0 0 5.9 1 11.1 6 على المقاومة اجتیاح غزة والقضاء
 14.1 11 28.6 2 17.6 3 11.1 6 هدنة طویلة األمدتوقیع 

 100 78 100 7 100 17 100 54 ∗اإلجمالي

  

 وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:
 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

إلنهاء  وجود خمسة من أطر الحلول إسرائیلیة المقترحة السابق أظهرت بیانات الجدول       
وأشار االتجاه العام للحلول االسرائیلیة ، بریة عینة الدراسةفي المواد الخ الحرب العدوانیة على غزة

%)  48.7بنسبة (، إلى اعتبار (وقف عملیات المقاومة وٕاطالق الصواریخ) من أبرز تلك الحلول
ثم في المرتبة الثانیة (منع تهریب األسلحة إلى قطاع غزة) بنسبة ، ) مادة خبریة38بواقع (

) 11%) بواقع (14.1ثم (توقیع هدنة طویلة األمد) بنسبة (، ) مادة خبریة14بواقع (، %)17.9(
ثم (اجتیاح ، ) مواد خبریة8%) بواقع (10.3ثم (زیادة قوة الردع اإلسرائیلیة) بنسبة (، مادة خبریة

  ) مواد خبریة.7%) بواقع (9.0قطاع غزة والقضاء على المقاومة) بنسبة (
                                                 

بعض المواد الخبریة تحمل في مضمونها أكثر من حل مقترح، وبعضها ال یتطرق لذلك، وهذا سبب اختالف   ∗
 األرقام الظاهرة عن عدد المواد الخبریة.
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 نیة عینة الدراسة منفردًا:االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترو  - 2

 موقع قناة روسیا الیوم:  -أ 

أن الحلول التي وردت في المواد الخبریة التي خضعت  السابق الجدول ت بیاناتأظهر      
ت حیث تقارب، للدراسة بموقع (روسیا الیوم) توافقت بشكل كبیر مع االتجاه العام للعینة

لجدول أن (وقف عملیات المقاومة ا ت بیاناتوأظهر  النسب إلى حد ما في كل الحاالت،
%)  46.3وٕاطالق الصواریخ) كان من أبرز الحلول اإلسرائیلیة الواردة على الموقع؛ بنسبة (

، فئة (منع تهریب األسلحة إلى قطاع غزة)ثم في المرتبة الثانیة ، ) مادة خبریة25بواقع (
سرائیلیة) بنسبة (زیادة قوة الردع اإلثم ، ) مواد خبریة10%) بواقع (18.5بنسبة (

(توقیع (اجتیاح غزة والقضاء على المقاومة) وثم كل من ، خبریة واد) م7%) بواقع (13.0(
  لكل منهما.) مواد خبریة 6بواقع (  %)11.1هدنة طویلة األمد) بنسبة (

 موقع قناة الحرة:    - ب 

خضعت التي  أن الحلول التي وردت في المواد الخبریة السابق الجدول ت بیاناتأظهر      
، توافقت مع االتجاه العام للعینة في بعض الفئات واختلفت في أخرى، للدراسة بموقع الحرة

حیث أظهر الجدول أن (وقف عملیات المقاومة وٕاطالق الصواریخ) كان من أبرز الحلول 
ثم فئة (منع ، خبریة وادم )10%)  بواقع (58.8نسبة (ب قعاإلسرائیلیة الواردة على المو 

) 3%) بواقع (17.6(توقیع هدنة طویلة األمد) بنسبة (حة إلى قطاع غزة) وتهریب األسل
اجتیاح قطاع غزة والقضاء على المقاومة) بنسبة ( تلت ذلك فئة، لكل من الفئتین مواد خبریة

 ،انعدم أي وجود لفئة (زیادة قوة الردع اإلسرائیلیة) فیما، )%) بواقع (مادة خبریة واحدة5.9(
  صفرًا).حیث بلغت النسبة (

  :24موقع قناة فرنسا  -ج

أن الحلول التي وردت في المواد الخبریة التي خضعت  السابق الجدول ت بیاناتأظهر      
) توافقت مع االتجاه العام للعینة في بعض الفئات واختلفت في 24للدراسة بموقع (فرنسا

اریخ) كان الجدول أن (وقف عملیات المقاومة وٕاطالق الصو  ت بیاناتحیث أظهر ، أخرى
، ) مواد خبریة3%)  بواقع (42.9بنسبة ( اإلسرائیلیة الواردة على الموقع من أبرز الحلول

بالمرتبة الثانیة عن االتجاه  كانتثم اختلفت الفئة التي ، وهو ما یتوافق مع االتجاه العام
%) بواقع (مادتین 28.6(توقیع هدنة طویلة األمد) بنسبة (فئة  تالعام حیث حظی

، فئة (منع تهریب األسلحة إلى قطاع غزة)لمرتبة الثالثة كل من با تفیما تساو ، )ینخبریت
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%) بواقع (مادة 14.3( هماحیث بلغت نسبة كل من، (زیادة قوة الردع اإلسرائیلیة)وفئة 
لفئة (اجتیاح غزة والقضاء موقع اللم یأت أي ذكر على فیما ، فئة منهالكل ) خبریة واحدة

  بلغت نسبتها (صفرًا).على المقاومة) حیث 

  
 أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في فئات أطر األسباب اإلسرائیلیة: - 3

أظهر الجدول السابق اتفاق المواقع الثالثة معًا فیما یتعلق بحل (وقف عملیات المقاومة      
بنسبة  فكانت، حیث حظیت بأعلى النسب على كل المواقع، الفلسطینیة وٕاطالق الصواریخ)

%) على 42.9ونسبة (، %) على موقع روسیا الیوم46.3ونسبة (، %) على موقع الحرة58.8(
حیث ، الفئات األخرىأما االختالف بین المواقع الثالثة فظهر في ترتیب نسب  ،24موقع فرنسا

 ) في المرتبة الثانیة لصالح (توقیع هدنة طویلة األمد) واختلف24اتفق موقعي (الحرة) و (فرنسا
حیث بلغت تلك النسب ، عنهما موقع روسیا الیوم الذي تدنت فیه تلك النسبة إلى المرتبة الثالثة

%) على موقع روسیا 11.1و(، %) على موقع الحرة17.6و(، 24%) على موقع فرنسا28.6(
  الیوم.

، فئة (منع تهریب األسلحة إلى غزة) وظهر اختالف في ترتیب النسب بین المواقع أیضا في     
وكذلك حظیت ، %)18.5وبلغت (، حیث حظیت هذه الفئة بالمرتبة الثانیة على موقع روسیا الیوم

فیما انخفضت هذه الفئة على موقع ، %)17.6 بالمرتبة الثانیة أیضًا على موقع الحرة بنسبة (
  %).14.3إلى المرتبة الثالثة وبلغت ( 24فرنسا

حظیت هذه ، ي فئة (زیادة قوة الردع اإلسرائیلیة)فف، باقي الفئاتفي وظهرت اختالفات أیضا       
وحظیت بنفس ، 24%) على موقع فرنسا14.3الفئة على الترتیب الثالث بین نسب الموقع وبلغت (

فیما لم تسجل أیة نسبة على موقع الحرة وبلغت ، %)13.0الترتیب على موقع روسیا الیوم بنسبة (
  .(صفرًا) متراجعة بذلك إلى المرتبة األخیرة

حظیت هذه الفئة على المرتبة الثالثة ، (اجتیاح قطاع غزة والقضاء على المقاومة)وفي فئة        
وحظیت بالمرتبة األخیرة على موقع روسیا الیوم ولكن بنسبة ، %)5.9على موقع الحرة بنسبة (

حیث بلغت ، 24فیما لم تسجل هذه الفئة أیة نسبة على موقع فرنسا، %)11.1أعلى بلغت (
  فرًا).(ص
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 :الفلسطینیة نتائج: فئات أطر الثاني عشر
الواردة ضمن المواد الخبریة الفلسطینیة  نتائجعدد ونسب أطر ال، )23یبین الجدول رقم (

  في المواقع عینة الدراسة:، 2012التي تناولت العدوان على غزة عام 
  

  )23جدول رقم (

، 2012الخبریة التي تناولت العدوان على غزة عام  الواردة ضمن المواد أطر النتائج الفلسطینیةیوضح 
  في المواقع عینة الدراسة:

  الموقع                               
 الفلسطینیةالنتائج 

 االتجاه العام 24موقع فرنسا موقع الحرة  موقع روسیا الیوم

  النسبة  التكرار  النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة  التكرار
، الفلسطینیة مقاومةانتصار ال

 49.0 49 53.3 16 50.0 11 45.8 22  بالنصرواالحتفاالت 

تنفیذ إجراءات لتخفیف توقف العدوان و 
 27.0 27 30.0 9 36.4 8 20.8 10  الحصار اإلسرائیلي

 دعوات ولقاءات المصالحةتزاید 
 10.0 10 16.7 5 13.6 3 4.2 2  الفلسطینیة

ف الدولي لفلسطین في االعترانجاح ال
 14.0 14 0.0 0 0.0 0 29.2 14  لغزة لدولیةزیارات االواستمرار ، بدولتهم

 100 100 100 30 100 22 100 48 ∗اإلجمالي

  وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:
 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

لفلسطینیة التي حدثت بعد وجود أربعة من أطر النتائج ا السابق أظهرت بیانات الجدول    
وهي النتائج التي تم التطرق لها ضمن ، م2012انتهاء أعمال العدوان االسرائیلي على غزة عام 

وبشكل عام أشار االتجاه العام للنتائج الفلسطینیة ، نصوص المواد الخبریة التي خضعت للتحلیل
من أبرز  ینیة واالحتفاالت بالنصر)على المواقع عینة الدراسة إلى اعتبار (انتصار المقاومة الفلسط

ثم في المرتبة الثانیة ، ) مادة خبریة49%)  بواقع (49.0وذلك بنسبة (، النتائج التي ورد ذكرها
) مادة 27%) بواقع (27.0(توقف العدوان وتنفیذ إجراءات لتخفیف الحصار االسرائیلي) بنسبة (

) بنسبة واستمرار الزیارات الدولیة لغزة، تهمالنجاح الدولي لفلسطین في االعتراف بدولثم (، خبریة
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تزاید دعوات ولقاءات المصالحة ثم في المرتبة األخیرة (، ) مادة خبریة14%) بواقع (14.0(
  ) مواد خبریة.10%) بواقع (10.0) بنسبة (الفلسطینیة

 االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا: - 2

 یا الیوم:موقع قناة روس  -أ 

النتائج الفلسطینیة التي وردت في المواد الخبریة التي  السابق الجدول ت بیاناتأظهر      
وبین الجدول أن (انتصار المقاومة الفلسطینیة ، خضعت للدراسة بموقع (روسیا الیوم)

) مادة 22%)  بواقع (45.8بنسبة (، واالحتفاالت بالنصر) من أبرز النتائج التي ورد ذكرها
النجاح ثم في المرتبة الثانیة (، وهي بذلك تتوافق مع االتجاه العام لكامل العینة، ریةخب

%) 29.2) بنسبة (واستمرار الزیارات الدولیة لغزة، الدولي لفلسطین في االعتراف بدولتهم
ثم (توقف العدوان وتنفیذ ، ف االتجاه العام للعینةالیخ بذلكوهو ، ) مادة خبریة14بواقع (

ثم في ، خبریة واد) م10%) بواقع (20.8لتخفیف الحصار االسرائیلي) بنسبة (إجراءات 
%) بواقع (مادتین 4.2) بنسبة (تزاید دعوات ولقاءات المصالحة الفلسطینیةالمرتبة األخیرة (

  .)نیخبریت
 موقع قناة الحرة:    - ب 

خبریة التي النتائج الفلسطینیة التي وردت في المواد ال السابق الجدول ت بیاناتأظهر      
وبین الجدول أن (انتصار المقاومة الفلسطینیة واالحتفاالت ، خضعت للدراسة بموقع (الحرة)

وهي ، ) مادة خبریة11%)  بواقع (50.0بنسبة ( من أبرز النتائج التي ورد ذكرها بالنصر)
نفیذ ثم في المرتبة الثانیة (توقف العدوان وت، بذلك تتوافق مع االتجاه العام لكامل العینة

وهو ما ، ) مواد خبریة8%) بواقع (36.4إجراءات لتخفیف الحصار االسرائیلي) بنسبة (
) تزاید دعوات ولقاءات المصالحة الفلسطینیةثم (، یتوافق أیضًا مع االتجاه العام للعینة

النجاح الدولي ( لفئةفیما لم یأت أي ذكر ، ) مواد خبریة3%) بواقع (13.6بنسبة (
)  ضمن المواد الخبریة التي واستمرار الزیارات الدولیة لغزة، راف بدولتهملفلسطین في االعت

  ).اً حیث بلغت نسبتها (صفر ، خضعت للدراسة على موقع الحرة
  :24موقع قناة فرنسا  -ج

النتائج الفلسطینیة التي وردت في المواد الخبریة التي خضعت  السابق أظهر الجدول     
ن الجدول أن (انتصار المقاومة الفلسطینیة واالحتفاالت وبی، )24للدراسة بموقع (فرنسا

وهي ، ) مادة خبریة16%)  بواقع (53.3بنسبة ( من أبرز النتائج التي ورد ذكرها بالنصر)
ثم في المرتبة الثانیة (توقف العدوان وتنفیذ ، بذلك تتوافق مع االتجاه العام لكامل العینة
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وهو ما ، ) مادة خبریة9%) بواقع (30.0بة (إجراءات لتخفیف الحصار االسرائیلي) بنس
) تزاید دعوات ولقاءات المصالحة الفلسطینیةثم (، یتوافق أیضًا مع االتجاه العام للعینة

النجاح الدولي ( لفئةفیما لم یأت أي ذكر ، ) مواد خبریة5%) بواقع (16.7بنسبة (
)  ضمن المواد الخبریة التي ةواستمرار الزیارات الدولیة لغز ، لفلسطین في االعتراف بدولتهم

  .)اً حیث بلغت نسبتها (صفر ، الموقعخضعت للدراسة على 
 أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في فئات أطر النتائج الفلسطینیة: - 3

اتفاق المواقع الثالثة معًا فیما یتعلق بالنتیجة الفلسطینیة األولى ت بیانات الجدول السابق أظهر      
بأعلى النسب على كافة المواقع هذه الفئة حیث حظیت ، )النصرر المقاومة واالحتفاالت ب(انتصا

، %) على موقع الحرة50.0وبلغت (، 24%) على موقع فرنسا53.3فبلغت (، عینة الدراسة
  %) على موقع روسیا الیوم.45.8و(

الفلسطینیة  النتائجأطر في ترتیب نسب  عدم اتفاق المواقع الثالثةالجدول  ت بیاناتأظهر و      
) بشكل متماثل تمامًا في 24ففي الوقت الذي اتفق فیه كل من موقعي (الحرة) و(فرنسا، األخرى
حیث جاءت ، أن موقع (روسیا الیوم) اختلف عنها في ذلك أظهرت البیاناتو ، ترتیب النسبباقي 

الثاني على موقع الحرة فئة (توقف العدوان وتنفیذ إجراءات لتخفیف الحصار اإلسرائیلي) بالترتیب 
نفس ظهرت فیما ، %)30.0بنسبة (، 24على موقع فرنسا وكذلك بنفس الترتیب، %)36.4بنسبة (

  %).20.8موقع روسیا الیوم بنسبة ( الفئة في الترتیب الثالث على

واستمرار الزیارات ، النجاح الدولي لفلسطین في االعتراف بدولتهمأن (أظهرت بیانات الجدول و      
أي ذكر یرد  فیما لم، %)29.2جاء في الترتیب الثاني على موقع روسیا الیوم بنسبة () دولیة لغزةال

وفي فئة (تزاید   حیث بلغت نسبتها (صفرًا)،، 24وفرنسا، لهذه الفئة على الموقعین اآلخرین الحرة
الترتیب أظهرت بیانات الجدول أن هذه الفئة جاءت في ، دعوات ولقاءات المصالحة الفلسطینیة)

فیما حظیت ، %)13.6وموقع الحرة بنسبة (، %)16.7بنسبة ( 24الثالث على كل من موقع فرنسا
  %).4.2نفس الفئة على الترتیب األخیر بین نسب موقع روسیا الیوم وبلغت (

  

 أطر النتائج اإلسرائیلیة:ثالث عشر: 
ضمن المواد الخبریة التي  الواردة النتائج اإلسرائیلیةعدد ونسب أطر ، )24یبین الجدول رقم (

  في المواقع عینة الدراسة:، 2012تناولت العدوان على غزة عام 
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  )24جدول رقم (

  الواردة ضمن المواد الخبریة التي تناولت العدوان على غزة  أطر النتائج اإلسرائیلیةیوضح 
  في المواقع عینة الدراسة:، 2012عام 

  الموقع                               
 اإلسرائیلیة النتائج

 االتجاه العام 24موقع فرنسا موقع الحرة موقع روسیا الیوم

التكرا  النسبة التكرار
 ر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

واطالق  توقف عملیات المقاومة
 65.0 13 100 3 50.0 4 66.7 6  الصواریخ الفلسطینیة

وقرارات أمریكیة بزیادة تسلیح وعود 
 20.0 4 0.0 0 25.0 2 22.2 2  إسرائیل

یة النتخابلدعایة ااستخدام العدوان في ا
انتقادات داخلیة ألداء الحكومة  سطو 

في العدوان وفي اتفاق  اإلسرائیلیة
   التهدئة.

1 11.1 2 25.0 0 0.0 3 15.0 

 100 20 100 3 100 8 100 9  ∗اإلجمالي

  وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:

 اه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة:االتج  - 1

سرائیلیة بشكل عام كان قلیًال على كافة أن ذكر النتائج اإل السابق أظهرت بیانات الجدول    
) مادة خبریة على كل 20حیث بلغ إجمالي المواد التي ذكرت أي من تلك النتائج (، مواقع الدراسة

أطر للنتائج اإلسرائیلیة ورد ذكرها ضمن نصوص وأظهرت بیانات الجدول وجود ثالثة ، المواقع
وأشار االتجاه العام للنتائج اإلسرائیلیة إلى اعتبار (توقف ، المواد الخبریة التي خضعت للتحلیل

بنسبة ، عملیات المقاومة وٕاطالق الصواریخ الفلسطینیة) من أبرز النتائج التي تحققت (إلسرائیل)
م في المرتبة الثانیة (وعود وقرارات أمریكیة بزیادة تسلیح ث، ) مادة خبریة13%)  بواقع (65.0(

استخدام العدوان في ثم في المرتبة األخیرة (، ) مواد خبریة4%) بواقع (20.0إسرائیل) بنسبة (
) انتقادات داخلیة ألداء الحكومة اإلسرائیلیة في العدوان وفي اتفاق التهدئة. سطالدعایة االنتخابیة و 

  ) مواد خبریة.3قع (%) بوا15.0بنسبة (
  

                                                 
بعض المواد الخبریة تحمل في مضمونها أكثر من نتیجة، وبعضها ال یتطرق لذلك، وهذا سبب اختالف األرقام   ∗

 الخبریة.الظاهرة عن عدد المواد 
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 االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا: - 2

 موقع قناة روسیا الیوم:  -أ 

أن النتائج اإلسرائیلیة التي وردت في المواد الخبریة  السابق الجدول ت بیاناتأظهر      
حیث بین ، العام للعینةالتي خضعت للدراسة بموقع (روسیا الیوم) تتوافق تمامًا مع االتجاه 

(توقف عملیات المقاومة وٕاطالق الصواریخ الفلسطینیة) من أبرز النتائج التي  الجدول أن
ثم في المرتبة الثانیة (وعود وقرارات ، ) مواد خبریة6%)  بواقع (66.7بنسبة (، ورد ذكرها

م في المرتبة ث، )%) بواقع (مادتین خبریتین22.2أمریكیة بزیادة تسلیح إسرائیل) بنسبة (
انتقادات داخلیة ألداء الحكومة سط استخدام العدوان في الدعایة االنتخابیة و األخیرة (

  .)%) بواقع (مادة خبریة واحدة11.1) بنسبة (اإلسرائیلیة في العدوان وفي اتفاق التهدئة
 موقع قناة الحرة:    - ب 

لخبریة ردت في المواد اأن النتائج اإلسرائیلیة التي و  السابق الجدول ت بیاناتأظهر      
حیث بین ، تتوافق إلى حد ما مع االتجاه العام للعینة، الحرةالتي خضعت للدراسة بموقع 

من أبرز النتائج التي  (توقف عملیات المقاومة وٕاطالق الصواریخ الفلسطینیة) الجدول أن
النتیجتین ت كانثم في المرتبة الثانیة ، ) مواد خبریة4%)  بواقع (50.0بنسبة ( ورد ذكرها

اإلسرائیلیتین األخریین (وعود وقرارات أمریكیة بزیادة تسلیح إسرائیل) و (استخدام العدوان 
، في الدعایة االنتخابیة وظهور انتقادات داخلیة ألداء الحكومة االسرائیلیة أثناء العدوان)

  في كل نتیجة منهما.) %) بواقع (مادتین خبریتین25.0حیث بلغت نسبة كل منهما (
  :24موقع قناة فرنسا  -ج

النتائج اإلسرائیلیة إال یأت على ذكر لم ، 24أن موقع فرنسا السابق الجدول ت بیاناتأظهر      
وبین الجدول أن ، ) مواد خبریة فقط من اجمالي المواد التي خضعت للدراسة على الموقع3في (

ثة الواردة في إجمالي العینة المواد الثالثة جمیعها تطرقت لنتیجة واحدة فقط من النتائج الثال
في حین لم یأت  %)100بنسبة (، وهي (توقف عملیات المقاومة وٕاطالق الصواریخ الفلسطینیة)

حیث بلغت النسبة (صفرًا) في كل من ، الموقع على أي ذكر للنتیجتین اإلسرائیلیتین األخریین
  النتیجتین.

 ت أطر النتائج الفلسطینیة:أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في فئا - 3

أظهرت بیانات الجدول السابق اتفاق المواقع الثالثة معًا فیما یتعلق بالنتیجة اإلسرائیلیة      
حیث حظیت بأعلى النسب ، األولى (توقف عملیات المقاومة وٕاطالق الصواریخ الفلسطینیة)

وكانت ، 24فرنسا%) على موقع 100فكانت نسبتها (، على كافة المواقع عینة الدراسة
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في حین أظهر الجدول توافق ، %) على موقع الحرة50و(، %) على موقع روسیا الیوم66.7(
ففي حین توافق موقع روسیا الیوم ، إلى حد ما في ترتیب نسب باقي النتائج اإلسرائیلیة األخرى

ث تساوت بحی، اختلف ترتیب النسب قلیًال على موقع الحرة، تمامًا مع االتجاه العام للعینة
ففي فئة (وعود وقرارات أمریكیة ، النتیجتین األخریین على الموقع بوقوعهما في المرتبة الثانیة

بزیادة تسلیح إسرائیل) التي جاءت في الترتیب الثاني على كافة مواقع الدراسة أظهرت بیانات 
وسیا %) على موقع ر 22.2و(، %) على موقع الحرة25.0الجدول أن نسبة هذه الفئة كانت (

وفي فئة  )،فكانت النسبة (صفراً ، 24فإن هذه الفئة لم تسجل أي نسبة على موقع فرنسا، الیوم
استخدام العدوان في الدعایة االنتخابیة وسط انتقادات داخلیة ألداء الحكومة اإلسرائیلیة في (

 ) التي حازت الترتیب الثاني أیضًا على موقع الحرة بنسبةالعدوان وفي اتفاق التهدئة
، %)11.1جاءت نفس الفئة في الترتیب الثالث على موقع روسیا الیوم بنسبة (، %)25.0(

  (صفرًا).  24بینما كانت النسبة على موقع فرنسا
  

  :عشر: فئات أطر الشخصیات المحوریة رابع
ضمن المواد الخبریة التي تناولت الشخصیات المحوریة الواردة  جنسیة، )25یبین الجدول رقم (

  في المواقع عینة الدراسة:، 2012على غزة عام  العدوان
  )25جدول رقم (

الواردة ضمن المواد الخبریة التي تناولت العدوان على غزة عام  محوریةال شخصیاتالجنسیة  یوضح
  في المواقع عینة الدراسة:، 2012

  الموقع       
 شخصیاتال

 االتجاه العام 24موقع فرنسا موقع الحرة موقع روسیا الیوم

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 31.6 218 38.9 51 33.0 67 28.1 100 فلسطینیة
 26.1 180 22.1 29 32.5 66 23.9 85 إسرائیلیة
 11.4 79 16.8 22 8.4 17 11.2 40 مصریة

 8.6 59 6.9 9 7.4 15 9.8 35  عربیة وٕاسالمیة
 22.3 154 15.3 20 18.7 38 27.0 96 دولیة

 100 690 100 131 100   203 100 356∗ اإلجمالي

                                                 
معظم المواد الخبریة تأتي في مضمونها على ذكر أكثر من شخصیة محوریة، وهذا سبب اختالف األرقام  ∗

  الظاهرة عن عدد المواد الخبریة.
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 وبتحلیل بیانات الجدول السابق یتبین اآلتي:
 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

أن مجموع الشخصیات المحوریة التي ورد ذكرها في المواد  السابق أظهرت بیانات الجدول    
وبین الجدول أن أعلى مرتبة كانت (الشخصیات ، ) شخصیة690عددها (الخبریة عینة الدراسة بلغ 

یلیها في المرتبة الثانیة (الشخصیات ، ) شخصیة218بواقع ( )%31.6الفلسطینیة) بنسبة (
ثم في المرتبة الثالثة الشخصیات الدولیة ، ) شخصیة180%) بواقع (26.1اإلسرائیلیة) بنسبة (

%) بواقع 11.4یلیها الشخصیات المصریة بنسبة (، ) شخصیة154%) بواقع (22.3بنسبة (
%) 8.6ثم في المرتبة األخیرة الشخصیات العربیة واإلسالمیة األخرى بنسبة (، ) شخصیة79(

  ) شخصیة.59بواقع (
 االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا: - 2

 موقع قناة روسیا الیوم:  -أ 

أن مجموع الشخصیات المحوریة التي ورد ذكرها ضمن  السابق جدولأظهرت بیانات ال     
وبین الجدول أن جمیع ، ) شخصیة356عینة الدراسة على موقع (روسیا الیوم) بلغ عددها (
حیث ظهر أن أعلى مرتبة كانت ، مراتب النسب تتوافق مع االتجاه العام للعینة

ویلیها في المرتبة ، شخصیة) 100بواقع ( )%28.1(الشخصیات الفلسطینیة) بنسبة (
ثم في المرتبة الثالثة ، ) شخصیة96%) بواقع (27.0(الشخصیات الدولیة) بنسبة ( الثانیة

یلیها الشخصیات ، ) شخصیة85%) بواقع (23.9(الشخصیات اإلسرائیلیة) بنسبة (
ثم في المرتبة األخیرة (الشخصیات ، ) شخصیة40%) بواقع (11.2المصریة بنسبة (

  ) شخصیة.35%) بواقع (9.8واإلسالمیة) بنسبة (العربیة 
 موقع قناة الحرة:    - ب 

أن مجموع الشخصیات المحوریة التي ورد ذكرها ضمن عینة  السابق أظهر الجدول     
وأن مراتب النسب تتوافق مع ، ) شخصیة203الدراسة على موقع (الحرة) بلغ عددها (

بة كانت (الشخصیات الفلسطینیة) بنسبة وبین الجدول أن أعلى مرت، االتجاه العام للعینة
ویلیها في المرتبة الثانیة (الشخصیات اإلسرائیلیة) بنسبة ، ) شخصیة67بواقع ( )33.0%(
ثم في المرتبة الثالثة الشخصیات الدولیة بنسبة ، ) شخصیة66%) بواقع (32.5(
ع %) بواق8.4یلیها (الشخصیات المصریة) بنسبة (، ) شخصیة38%) بواقع (18.7(
%) 7.4ثم في المرتبة األخیرة (الشخصیات العربیة واإلسالمیة) بنسبة (، ) شخصیة17(

  ) شخصیة.15بواقع (
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  :24موقع قناة فرنسا  -ج

أن مجموع الشخصیات المحوریة التي ورد ذكرها ضمن عینة  السابق أظهر الجدول     
لنسب تتوافق مع وأن مراتب ا، ) شخصیة131) بلغ عددها (24الدراسة على موقع (فرنسا

وبین الجدول أن أعلى مرتبة كانت (الشخصیات الفلسطینیة) بنسبة ، االتجاه العام للعینة
ویلیها في المرتبة الثانیة (الشخصیات اإلسرائیلیة) بنسبة ، ) شخصیة51بواقع ( )38.9%(
%) 15.3ثم في المرتبة الثالثة الشخصیات الدولیة بنسبة (، ) شخصیة29%) بواقع (22.1(

ثم ، ) شخصیة22%) بواقع (16.8یلیها الشخصیات المصریة بنسبة (، ) شخصیة20بواقع (
  ) شخصیات.9%) بواقع (6.9في المرتبة األخیرة (الشخصیات العربیة واإلسالمیة) بنسبة (

 أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في الشخصیات المحوریة في األطر الخبریة:  - 3

ول السابق اتفاقًا إلى حد ما للمواقع الثالثة فیما یتعلق بترتیب نسب أظهرت بیانات الجد
في حین اختلف عنهما ، 24فیما كان التوافق كامًال بین موقعي الحرة وفرنسا، الشخصیات المحوریة

وحظیت (الشخصیات الفلسطینیة) بالمرتبة ، موقع روسیا الیوم في مراتب النسب الثانیة والثالثة فقط
یلیه ، %)38.9) األعلى في ذلك بنسبة (24فكان موقع (فرنسا، كان بنسب متفاوتةاألولى وٕان 

فیما كان موقع (روسیا الیوم) األقل في نسبة إبرازا الشخصیات ، %)33.0موقع (الحرة) بنسبة (
  %).28.1وذلك بنسبة (، الفلسطینیة

عي الحرة أما في فئة (الشخصیات اإلسرائیلیة) فجاءت في المرتبة الثانیة على موق
وعلى المرتبة الثالثة على موقع روسیا الیوم حیث أظهرت البیانات أن موقع (الحرة)  ، 24وفرنسا

ویلیه في ذلك موقع (روسیا الیوم) بنسبة ، %)32.5كان األكثر إبرازًا لتلك الشخصیات بنسبة (
ك بنسبة األقل إبرازًا (للشخصیات اإلسرائیلیة) وذل، 24بینما كان موقع فرنسا، %)23.9(
)22.1.(%  

، وفیما یتعلق بفئة (الشخصیات الدولیة) فجاءت في المرتبة الثانیة على موقع روسیا الیوم
حیث أظهرت البیانات أن موقع روسیا الیوم كان األكثر إبرازًا ، 24والثالثة على موقعي الحرة وفرنسا

بنسبة ، 24موقع فرنساثم ، %)18.7بنسبة (ع الحرة یلیه موق، %)27.0لتلك الشخصیات بنسبة (
وحول (الشخصیات المصریة) التي حظیت بالمرتبة الرابعة على كافة المواقع عینة ، %)15.3(

ثم موقع روسیا الیوم بنسبة ، %)16.8األكثر إبرازًا لها بنسبة ( 24فكان موقع فرنسا، الدراسة
%). وأظهرت بیانات 8.4ثم كان موقع الحرة األقل إبرازًا للشخصیات المصریة بنسبة (، %)11.2(

وكان ، الجدول أن (الشخصیات العربیة واإلسالمیة) جاءت في المرتبة األخیرة على كافة المواقع
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ثم كان ، %)7.4ثم موقع الحرة بنسبة (، %)9.8موقع روسیا الیوم بنسبة (، أكثر المواقع إبرازًا لها
  %). 6.9بة (األقل إبرازًا للشخصیات العربیة واإلسالمیة بنس 24موقع فرنسا

 خصائص الشخصیات المحوریة: عشر:خامس 
الواردة ضمن المواد الخبریة التي الشخصیات المحوریة  خصائص، )26بین الجدول رقم (ی

  في المواقع عینة الدراسة:، 2012تناولت العدوان على غزة عام 
  )26جدول رقم (

ي تناولت العدوان على غزة عام الواردة ضمن المواد الخبریة التیوضح خصائص الشخصیات المحوریة 
  في المواقع عینة الدراسة:، 2012

  الموقع   
  

  الشخصیات وصف

  اإلجمالي  24فرنسا  الحرة  روسیا الیوم

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

نیة
سطی

الفل
  

 65.6 143 60.8 31 67.2 45 67.0 67 رسمیة
 34.4 75 39.2 20 32.8 22 33.0 33 غیر رسمیة

  100 218 100 51  100 67  100 100 اإلجمالي

لیة
رائی

إلس
ا

  

 84.4 152 86.2 25 89.4 59 80.0 68 رسمیة
 15.6 28 13.8 4 10.6 7 20.0 17 غیر رسمیة

  100  180  100 29 100 66  100   85 اإلجمالي

ریة
مص

ال
  

 78.5 62 86.4 19 70.6 12 77.5 31 رسمیة
 21.5 17 13.6 3 29.4 5 22.5 9 غیر رسمیة

 100 79 100 22 100 17 100 40 اإلجمالي
میة

سال
واإل

یة 
عرب

ال
  

 88.1 52 100 9 86.7 13 85.7 30 رسمیة
 11.9 7 0.0 0 13.3 2 14.3 5 غیر رسمیة

 100 59∗ 100 9∗ 100 15 100 35 اإلجمالي

لیة
لدو

ا
  

 89.0 137 100 20 100 38 82.3 79 رسمیة
 11.0 17 0.0 0 0.0 0 17.7 17 میةغیر رس

 100 154 100 20 100 38 100 96 اإلجمالي

  100 690  100 131  100   203 100  356  ∗اإلجمالي     

                                                 
، وهذا سبب اختالف األرقام الظاهرة عن عدد المواد شخصیةأكثر من في مضمونها المواد الخبریة تضم  معظم ∗

  الخبریة.
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وبتحلیل بیانات الجدول السابق فیما یتعلق (بالشخصیات المحوریة الفلسطینیة)  الوارد في مضامین 
  المواد الخبریة عینة الدراسة یتبین اآلتي:

 تجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة:اال  - 1

أعلى مرتبة كانت (للشخصیات الفلسطینیة الرسمیة)  أن السابق أظهرت بیانات الجدول    
تلیها في المرتبة الثانیة (الشخصیات الفلسطینیة غیر ، ) شخصیة143بواقع ( )%65.6بنسبة (

  ) شخصیة.75%) بواقع (34.4الرسمیة) بنسبة (

 خاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا:االتجاه ال - 2

 موقع قناة روسیا الیوم:  -أ 

أظهرت بیانات الجدول السابق أن أعلى مرتبة كانت (للشخصیات الفلسطینیة الرسمیة) 
تلیها في المرتبة الثانیة (الشخصیات الفلسطینیة ، ) شخصیة67بواقع ( )%67.0بنسبة (

  ) شخصیة.33%) بواقع (33.0غیر الرسمیة) بنسبة (
 موقع قناة الحرة:    - ب 

أظهرت بیانات الجدول السابق أن أعلى مرتبة كانت (للشخصیات الفلسطینیة الرسمیة) 
تلیها في المرتبة الثانیة (الشخصیات الفلسطینیة ، ) شخصیة45بواقع ( )%67.2بنسبة (

  ) شخصیة.22%) بواقع (32.8غیر الرسمیة) بنسبة (
  :24رنسا موقع قناة ف -ج

أظهرت بیانات الجدول السابق أن أعلى مرتبة كانت (للشخصیات الفلسطینیة الرسمیة) 
تلیها في المرتبة الثانیة (الشخصیات الفلسطینیة ، ) شخصیة31بواقع ( )%60.8بنسبة (

  ) شخصیة.20%) بواقع (39.2غیر الرسمیة) بنسبة (
 في األطر الخبریة: محوریةشخصیات الأوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في ال - 3

بشكل كامل حول مراتب النسب الجدول السابق اتفاق المواقع الثالثة معًا  ت بیاناتأظهر     
حیث كانت ، الشخصیات الفلسطینیة غیر الرسمیة)ة) و(في الفئتین (الشخصیات الفلسطینیة الرسمی

، %) على موقع الحرة67.2لك بنسبة (وذ، الشخصیات الرسمیة هي األكثر بروزًا على كافة المواقع
كما توافقت المواقع الثالثة  .24%) على موقع فرنسا60.8و(، %) على موقع روسیا الیوم67.0و(

%) على موقع 39.2وذلك بنسبة (، مراتب نسب فئة (الشخصیات الفلسطینیة غیر الرسمیة)في 
  موقع الحرة. %) على32.8ونسبة (، 24%) على موقع فرنسا33.0ونسبة (، 24فرنسا
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المواد الخبریة عینة  وفیما یتعلق بالشخصیات المحوریة اإلسرائیلیة الواردة في مضامین
  وبتحلیل بیانات الجدول تبین اآلتي:، الدراسة

 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

نسبة أن (الشخصیات اإلسرائیلیة الرسمیة) حظیت بال السابق أظهرت بیانات الجدول    
بینما حصلت فئة (الشخصیات اإلسرائیلیة ، ) شخصیة152بواقع ( )%84.4األعلى حیث بلغت (

  ) شخصیة.28%) بواقع (15.6غیر الرسمیة) على نسبة (
 االتجاه الخاص بكل موقع من المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة منفردًا: - 2

 موقع قناة روسیا الیوم:  -أ 

الشخصیات (جود توافق كامل في مراتب نسب و  السابق الجدول ت بیاناتأظهر     
وأظهرت النتائج أن ، عینة الدراسة ككللعلى الموقع مع االتجاه العام  )اإلسرائیلیة

بواقع  )%80.0( حظیت بالنسبة االعلى حیث بلغت ) الرسمیةلشخصیات اإلسرائیلیة (ا
%) بواقع 20.0) بنسبة (اإلسرائیلیة غیر الرسمیة(الشخصیات  بینما حظیت، ) شخصیة68(
  ) شخصیة.17(

 موقع قناة الحرة:    - ب 

) الرسمیةأن أعلى مرتبة كانت (للشخصیات اإلسرائیلیة  السابق الجدول ت بیاناتأظهر     
 فیما كانت (الشخصیات اإلسرائیلیة غیر الرسمیة)، ) شخصیة59بواقع ( )%89.4بنسبة (
  ) شخصیات.7%) بواقع (10.6(بنسبة 

  :24موقع قناة فرنسا  -ج

) الرسمیةأن أعلى مرتبة كانت (للشخصیات اإلسرائیلیة  السابق الجدول ت بیاناتأظهر     
 فیما كانت (الشخصیات اإلسرائیلیة غیر الرسمیة)، ) شخصیة25بواقع ( )%86.2بنسبة (
  ) شخصیات.4%) بواقع (13.8(بنسبة 

في األطر  إلسرائیلیةا محوریةال أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في الشخصیات - 3
 الخبریة:

الجدول السابق اتفاق المواقع الثالثة معًا فیما یتعلق بترتیب نسب  ت بیاناتأظهر     
ظهورًا على المواقع الثالثة  كثر) هي األالرسمیةحیث كانت (الشخصیات ، یةلشخصیات اإلسرائیلا

) بنسبة 24وقع (فرنساثم على م، %)89.4بنسب متقاربة كان أعالها على موقع الحرة بنسبة (
بینما انخفضت وعلى جمیع ، %)80.0وكانت األقل على موقع (روسیا الیوم) بنسبة(، %)86.2(
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فكانت أعالها على موقع روسیا الیوم ، مواقع الدراسة نسب (الشخصیات اإلسرائیلیة غیر الرسمیة)
رة األقل إبرازًا فیما كان موقع الح، %)13.8بنسبة ( 24ثم على موقع فرنسا، %)20.0بنسبة (

  %). 10.6للشخصیات اإلسرائیلیة (غیر الرسمیة) بنسبة (
، لمواد الخبریة عینة الدراسةا وفیما یتعلق بالشخصیات المحوریة المصریة الواردة في مضامین

 بتحلیل بیانات الجدول تبین اآلتي:و

 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

ة مصریأن وجود توافق كامل في مراتب نسب الشخصیات ال السابق أظهرت بیانات الجدول    
وأظهرت النتائج أن (الشخصیات ، الفاعلة على الموقع مع االتجاه العام مع عینة الدراسة ككل

بینما ، ) شخصیة62بواقع ( )%78.5على حیث بلغت  (حظیت بالنسبة األالمصریة الرسمیة) 
  ) شخصیة.17%) بواقع (21.5بنسبة ( حظیت (الشخصیات المصریة غیر الرسمیة)

  :منفرداً  االتجاه الخاص بكل موقع - 2

 موقع روسیا الیوم:   - أ

أن أعلى مرتبة كانت (للشخصیات المصریة الرسمیة)  السابق أظهرت بیانات الجدول
فیما كانت (الشخصیات المصریة غیر الرسمیة) ، ) شخصیة31بواقع ( )%77.5بنسبة (
  صیات.) شخ9%) بواقع (22.5بنسبة (

  موقع قناة الحرة:  -  ب

أن أعلى مرتبة كانت (للشخصیات المصریة الرسمیة)  السابق أظهرت بیانات الجدول
فیما كانت (الشخصیات المصریة غیر الرسمیة) ، ) شخصیة12بواقع ( )%70.6بنسبة (
  ) شخصیات.5%) بواقع (29.4بنسبة (

  :24موقع قناة فرنسا  -ج

لى مرتبة كانت (للشخصیات المصریة الرسمیة) أن أع السابق أظهرت بیانات الجدول
فیما كانت (الشخصیات اإلسرائیلیة غیر الرسمیة) ، ) شخصیة19بواقع ( )%86.4بنسبة (
  ) شخصیات.3%) بواقع (13.6بنسبة (

أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في الشخصیات المحوریة المصریة في األطر  - 3
 الخبریة:

لجدول السابق اتفاق المواقع الثالثة معًا فیما یتعلق بترتیب نسب أظهرت بیانات ا    
ظهورًا على المواقع الثالثة  كثرحیث كانت (الشخصیات الرسمیة) هي األ، الشخصیات المصریة
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ثم على موقع الحرة بنسبة ، %)86.4بنسبة ( 24بنسب متقاربة كان أعالها على موقع فرنسا
بینما انخفضت وعلى جمیع ، %)70.6روسیا الیوم) بنسبة(وكانت األقل على موقع (، %)77.5(

فكانت أعالها على موقع الحرة بنسبة ، مواقع الدراسة نسب (الشخصیات المصریة غیر الرسمیة)
األقل إبرازًا  24فیما كان موقع فرنسا، %)22.5ثم على موقع روسیا الیوم بنسبة (، %)29.4(

  %). 13.6بة (للشخصیات اإلسرائیلیة (غیر الرسمیة) بنس

  
عینة المواد الخبریة  الواردة في مضامین عربیة واإلسالمیةالشخصیات المحوریة الوفیما یتعلق ب

 وبتحلیل بیانات الجدول یتبین اآلتي:، الدراسة

 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

یات (العربیة وجود توافق كامل في مراتب نسب الشخص السابق أظهرت بیانات الجدول    
وأظهرت النتائج أن (الشخصیات ، واإلسالمیة) على الموقع مع االتجاه العام مع عینة الدراسة ككل

، ) شخصیة52بواقع ( )%88.1العربیة واإلسالمیة الرسمیة) حظیت بالنسبة االعلى حیث بلغت  (
  ات.) شخصی7%) بواقع (11.9بینما حظیت (الشخصیات المصریة غیر الرسمیة) بنسبة (

  :منفرداً  االتجاه الخاص بكل موقع - 2

 موقع روسیا الیوم:   - أ

أن أعلى مرتبة كانت (للشخصیات العربیة واإلسالمیة  السابق أظهرت بیانات الجدول
فیما كانت (الشخصیات المصریة غیر ، ) شخصیة30بواقع ( )%85.7الرسمیة) بنسبة (
  ) شخصیات.5%) بواقع (14.3الرسمیة) بنسبة (

  حرة:موقع قناة ال  -  ب

أن أعلى مرتبة كانت (للشخصیات العربیة واإلسالمیة  السابق أظهرت بیانات الجدول
فیما كانت (الشخصیات العربیة ، ) شخصیة13بواقع ( )%86.7الرسمیة) بنسبة (

  %) بواقع (شخصیتین).13.3واإلسالمیة غیر الرسمیة) بنسبة (
  :24موقع قناة فرنسا  -ج

(الشخصیات العربیة واإلسالمیة الرسمیة) كانت هي  أن السابق أظهرت بیانات الجدول
فیما لم تحظ ، )%100بنسبة (، 24الفئة الوحیدة التي تم تناولها على موقع فرنسا

  فبلغت (صفرًا).، (الشخصیات العربیة واإلسالمیة غیر الرسمیة) بأیة نسبة
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عربیة واإلسالمیة في أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في الشخصیات المحوریة ال - 3
 األطر الخبریة:

أظهرت بیانات الجدول السابق اتفاق المواقع الثالثة معًا فیما یتعلق بترتیب نسب     
ظهورًا على  كثرحیث كانت (الشخصیات الرسمیة) هي األ، )الشخصیات (العربیة واإلسالمیة

ى موقع الحرة بنسبة ثم عل، %)100بنسبة ( 24المواقع الثالثة كان أعالها على موقع فرنسا
بینما انخفضت وعلى جمیع ، %)85.7وكانت األقل على موقع (روسیا الیوم) بنسبة(، %)86.7(

فكانت أعالها على موقع ، مواقع الدراسة نسب (الشخصیات العربیة واإلسالمیة غیر الرسمیة)
 24وقع فرنسافیما لم یشر م، %)13.3ثم على موقع الحرة بنسبة (، %)14.3روسیا الیوم بنسبة (

  حیث بلغت النسبة (صفرًا). ، مطلقًا ألیة شخصیة عربیة أو إسالمیة (غیر رسمیة)

  
، الدراسةالواردة في مضامین المواد الخبریة عینة  الدولیةالشخصیات المحوریة ب وفیما یتعلق

 وبتحلیل بیانات الجدول یتبین اآلتي:

 االتجاه العام للمواقع اإللكترونیة محل الدراسة: - 1

وجود توافق كامل في مراتب نسب الشخصیات (الدولیة)  السابق أظهرت بیانات الجدول    
وأظهرت النتائج أن (الشخصیات الدولیة ، على المواقع مع االتجاه العام مع عینة الدراسة ككل

بینما حظیت ، ) شخصیة137بواقع ( )%89.0الرسمیة) حظیت بالنسبة االعلى حیث بلغت  (
  ) شخصیة.17%) بواقع (11.0غیر الرسمیة) بنسبة ( (الشخصیات الدولیة

  االتجاه الخاص بكل موقع: - 2

 موقع روسیا الیوم:   - أ

أن أعلى مرتبة كانت (للشخصیات الدولیة الرسمیة) بنسبة  السابق أظهرت بیانات الجدول
فیما كانت (الشخصیات الدولیة غیر الرسمیة) بنسبة ، ) شخصیة79بواقع ( )82.3%(
  ) شخصیة.17%) بواقع (17.7(

  موقع قناة الحرة:  -  ب

أن أعلى مرتبة كانت (للشخصیات الدولیة الرسمیة) بنسبة  السابق أظهرت بیانات الجدول
فیما لم یأت أي ذكر للشخصیات الدولیة غیر الرسمیة ، ) شخصیة83بواقع ( )100%(

  على الموقع.
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  :24موقع قناة فرنسا  -ج

لدولیة الرسمیة) كانت هي الفئة الوحیدة أن (الشخصیات ا السابق أظهرت بیانات الجدول
فیما لم تحظ (الشخصیات الدولیة ، )%100بنسبة (، 24التي تم تناولها على موقع فرنسا

  وبلغت (صفرًا).، غیر الرسمیة) بأیة نسبة
أوجه االتفاق واالختالف بین المواقع الثالثة في الشخصیات المحوریة العربیة واإلسالمیة في  - 3

 األطر الخبریة:

أظهرت بیانات الجدول السابق اتفاق المواقع الثالثة معًا فیما یتعلق بترتیب نسب     
ظهورًا على المواقع  كثرحیث كانت (الشخصیات الدولیة الرسمیة) هي األ، الشخصیات (الدولیة)

ثم كانت على ، أیضاً  24وموقع فرنسا، ) على كل من موقع الحرة100بحیث كانت بنسبة (، الثالثة
بینما انخفضت وعلى جمیع مواقع الدراسة نسب (الشخصیات ، %)82.3سیا الیوم بنسبة(موقع رو 

بینما لم تسجل أي نسبة ، %)17.7فكانت على موقع روسیا الیوم بنسبة (، الدولیة غیر الرسمیة)
  حیث بلغت النسبة (صفرًا) على كال الموقعین.، 24وفرنسا، على موقعي الحرة

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل اخلامس
  ناقشة نتائج الدراسة التحليليةم

  

  :ثالثة مباحثویشتمل على     
      لمحتوى المواد الخبریة التي تناولت العدوان على المبحث األول: النتائج العامة    

 .عینة الدراسةاإللكترونیة في المواقع ، 2012 غزة عام                   
   التي تناولت  ریة في المواد الخبریةلألطر الخبالعامة  لنتائجاالمبحث الثاني:     

 .عینة الدراسةاإللكترونیة في المواقع   2012غزة عام ى العدوان عل               
  المبحث الثالث: التوصیات    
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  مناقشة نتائج الدراسة التحليلية
وان مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة للمواد الخبریة المتعلقة بالعد لفصلیتناول هذا ا

، على مواقع الفضائیات األجنبیة باللغة العربیة عینة الدراسة، م2012اإلسرائیلي على غزة عام 
النتائج العامة لمحتوى المواد  :حیث یتناول المبحث األول، ثالثة مباحثوتم تقسیم هذا الفصل إلى 

فیما  ،الدراسةعینة اإللكترونیة في المواقع  2012غزة عام  التي تناولت العدوان علىالخبریة 
ناولت العدوان على : النتائج العامة لألطر الخبریة في المواد الخبریة التي تيیناقش المبحث الثان

  التوصیات. :ویتناول المبحث الثالث ،عینة الدراسةاإللكترونیة في المواقع  2012غزة عام 
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  حث األولاملب
   2012التي تناولت العدوان على غزة عام  النتائج العامة حملتوى املواد اخلربية

  عينة الدراسةاإللكرتونية يف املواقع 
اهتمام المواقع  ىیتناول هذا المبحث مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بمد

والمصادر التي ، م2012اإللكترونیة عینة الدراسة بالتغطیة الخبریة ألحداث العدوان على غزة 
كذلك و ، واتجاهاتها، من صور ورسوم وعناصر اإلبراز للمادة الخبریة، مواقعاعتمدت علیها تلك ال

المتعلقة ، الوسائط المتعددة والروابط اإللكترونیةمدى توفر عناصر التدعیم للمواد الخبریة من 
  م.2012بأخبار العدوان اإلسرائیلي على غزة عام 

مام المواقع اإللكترونیة عینة أوًال: مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بمدى اهت
  م:2012الدراسة بتغطیة أحداث العدوان اإلسرائیلي على غزة عام 

كشفت نتائج الدراسة التحلیلیة أن حجم التغطیة الخبریة ألحداث العدوان على المواقع 
یا ن الموقع اإللكتروني لقناة (روسأوأظهرت النتائج ، ) مادة خبریة428الثالثة عینة الدراسة بلغ (

، م2012الیوم) كان األكثر اهتمامًا بالتغطیة الخبریة ألحداث العدوان اإلسرائیلي على غزة عام 
%) من إجمالي المواد الخبریة المنشورة على المواقع اإللكترونیة 65.9حیث حظي الموقع بنسبة (

آلخرین فیما توزعت باقي النسبة على الموقعین ا، ) مادة282بواقع (، الثالثة عینة الدراسة
حیث حظیت أحداث العدوان بتغطیة على موقع قناة (الحرة) بنسبة ، وهي أقل بكثیر، مجتمعین

، ) األقل تغطیة ألحداث العدوان24فیما یعد موقع قناة (فرنسا، ) مادة خبریة92%) بواقع (21.5(
وتشیر ، ) مادة خبریة54بواقع (، %)12.6حیث بلغت نسبة المواد الخبریة المنشورة على الموقع (

هذه النتائج إلى تزاید اهتمام موقع روسیا الیوم بتغطیة أحداث العدوان بشكل مضاعف عن 
اث ونشرها على الموقع والحرص على متابعة األخبار المتالحقة لألحد، مجتمعین الموقعین اآلخرین

  .أوًال بأول

، )1(دراسة روال علیانمع نتائج ، وتتوافق هذه النتائج فیما یتعلق بموقعي روسیا الیوم والحرة
وانخفاضها على موقع ، على موقع روسیا الیوم صحفیةالتي بینت نتائجها ارتفاع حجم التغطیة ال

  الحرة فیما یتعلق بقضیة تلك الدراسة "طرح االعتراف بالدولة الفلسطینیة في األمم المتحدة".

داف في كل موقع من وكذلك الطبیعة واأله، وتدل هذه النتائج على أن السیاسة التحریریة
تتفق هذه النتیجة حیث ، تختلف من حیث درجة االهتمام أو التركیز على القضایا، مواقع الدراسة

                                                 
  . جع سابقمر روال علیان،  -1
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 عامالتي أكد فیها مدیر  -هذه الدراسةذكرها في  وردالتي -وموقع روسیا الیوم قناة مع أهداف 
"تعزیز الحوار مع  لقناةإلى أن من أهداف اروسیا الیوم لقناة  شركة (تي في نوفوستي) المالكة

وتسلیط الضوء على كیفیة تعامل روسیا مع التطورات التي تشهدها الساحة ، المجتمعات العربیة
كما تتفق  .)1(وٕاطالع المشاهدین على مواقف روسیا الیوم إزاء ما یجري في العالم العربي"، الدولیة

- ، )2(في تحدید اإلطار اإلعالميهذه النتائج مع متغیرین من المتغیرات األساسیة التي تتحكم 
ن زیادة االهتمام الواضحة لموقع روسیا حیث إ - المشار إلیها في الفصل الثاني من هذه الدراسة

طبیعة كذلك و ، (روسیا الیوم) لمعتقدات األیدیولوجیة والثقافیة للقائم باالتصالیتحكم به االیوم 
  . األحداث

  

 التي اعتمدت علیها عدد المصادربة الخاصة ئج الدراسة التحلیلیمناقشة نتاثانیًا: 
   م:2012حداث العدوان على غزة عام تها ألتغطیفي عینة الدراسة  المواقع

فیما تزاید اهتمام ، موقع روسیا الیوم على أكثر من مصدر اعتمادكشفت الدراسة التحلیلیة 
على  24ام موقع فرنسابینما تزاید اهتم، موقع الحرة في نشر المواد الخبریة بدون ذكر المصدر

وكشفت  ،ي تغطیته الخبریة ألحداث العدوانوكاالت األنباء كمصادر أساسیة اعتمد علیها الموقع ف
في  وهوفي فئة نوع المصدر ، توافق وحید بین المواقع الثالثة عینة الدراسة دالدراسة عن وجو 

وكانت في المرتبة الثالثة ، العام (وسائل اإلعالم األخرى) التي كانت في المرتبة الثالثة في االتجاه
وعلى موقع ، %)18.4أیضًا على كافة مواقع العینة حیث كانت نسبتها على موقع روسیا الیوم (

  %). 11.1( 24ثم كانت نسبتها على موقع فرنسا، %)16.3الحرة (

واضحًا بین المواقع الثالثة في مدى اعتمادها على  كما كشفت الدراسة أن هناك تبایناً 
كما كشفت النتائج انفراد موقع روسیا الیوم في اعتماده على (المراسل) كمصدر ، مصادر المختلفةال

حیث أظهرت النتائج تطابقًا تامًا بین موقعي الحرة وفرنسا ، للمواد الخبریة عینة الدراسة على الموقع
  .في عدم ذكر (المراسل) كمصدر للمواد الخبریة المنشورة التي خضعت للدراسة 24

  

  

                                                 
 . مرجع سابق"قناة روسیا الیوم مساهمة إعالمیة تجسد حرص روسیا على التواصل مع العالم العربي"،  1

2- Wolfsfeld, G. Op. Cit. Pp 15-18. 
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 جنسیة وكاالت األنباء كمصادربمناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة ثالثًا: 
   م:2012حداث العدوان على غزة عام أل تهاتغطیفي المواقع عینة الدراسة اعتمدت 

كشفت الدراسة التحلیلیة عن وجود توافق بین المواقع عینة الدراسة في اعتمادها على 
، ى نسبة من جنسیات (وكاالت األنباء) التي اعتمدت علیها المواقع(وكاالت األنباء الدولیة) كأعل

بواقع ، %)84.8حیث بلغت نسبة االتجاه العام في ذلك (، مع وجود تباین في النسب بین المواقع
  ) مادة خبریة على المواقع الثالثة.56(

حیث ، نباء اسرائیلیة)كما كشفت النتائج اتفاق المواقع الثالثة بعدم اعتمادها على أي (وكالة أ    
وكشفت نتائج الدراسة انفراد موقع قناة روسیا الیوم في ، كافة المواقع ) علىاً بلغت نسبتها (صفر 

ثم (وكاالت األنباء العربیة ، %)21.9اعتماده بدرجة أقل على (وكاالت األنباء الفلسطینیة) بنسبة (
وقع الحرة على وكاالت األنباء في حین انخفضت نسبة اعتماد م، %)6.3واإلسالمیة) بنسبة (

لم یذكرا (وكاالت األنباء   24وفرنسا، وأن كًال من موقعي الحرة، %)12.5الفلسطینیة إلى نسبة (
كما كشفت الدراسة أن ، العربیة واإلسالمیة) كمصدر للمواد الخبریة عینة الدراسة على الموقعین

بنسبة ، ء على (الوكاالت الدولیة) فقطاعتمد فیما یتعلق بوكاالت األنبا 24موقع قناة فرنسا 
   ) مادة خبریة.26وبواقع (، %)100(

ویرى الباحث أن ما ظهر من نتائج فیما یتعلق بوكاالت األنباء هو نتیجة طبیعیة خاصة وان    
مواقع العینة جمیعها هي مواقع إلكترونیة لفضائیات أجنبیة تتبع لدول كبرى، ومن الطبیعي أن 

  .ها على مصادر ووكاالت عالمیة بشكل أساسيتعتمد في تغطیات

 كمصادر وسائل اإلعالمجنسیة بمناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة رابعًا: 
  : م:2012حداث العدوان على غزة عام أل تهاتغطیفي المواقع عینة الدراسة اعتمدت 

سائل اإلعالم كشفت نتائج الدراسة أن المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة اعتمدت على و 
بشكل متفاوت من حیث ، واقع الصحفیة على شبكة اإلنترنتوالم، والصحافة، واإلذاعة، (التلفزیون

نه لم یحدث أي اتفاق كامل بین المواقع الثالثة في أوكشفت نتائج الدراسة ، جنسیة تلك الوسائل
كما كشفت  ،وسائلمختلفة من حیث جنسیة تلك الدرجة االعتماد على أي من (وسائل اإلعالم) ال

النتائج أن موقع روسیا الیوم اعتمد بشكل أساسي على (قناة روسیا الیوم الفضائیة) كمصدر 
یلي ، من المواد الخبریة المنشورة على الموقع  (63.5%)وذلك بنسبة، لألحداث المتعلقة بالعدوان

إلعالم العربیة وكذلك فئة (وسائل ا، %)11.5ذلك فئة (وسائل اإلعالم الفلسطینیة) بنسبة (
  بنفس النسبة. ، واإلسالمیة)

في عدم االعتماد على (وسائل  24كما كشفت النتائج توافق موقع قناة الحرة  مع موقع فرنسا
أو على (وسائل اإلعالم العربیة واإلسالمیة) كمصدر للمواد الخبریة محل ، اإلعالم الفلسطینیة)
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اعتمد على  24نتائج الدراسة أن موقع فرنسا كما كشفت  ،)اً حیث بلغت نسبتها (صفر ، الدراسة
الفضائیة) التي یتبعها  24وهي (قناة فرنسا ، واحدة فقط من وسائل اإلعالم كمصدر من هذه الفئة

  %). 100بنسبة (، الموقع
والحظ الباحث أن موقع قناة الحرة تناقض بشكل واضح مع الموقعین اآلخرین أیضًا في 

التي حظیت بأعلى نسبة اعتمد بها موقع الحرة على ، الدولیة) االعتماد على (وسائل اإلعالم
وهي نتیجة مغایرة ، %)86.7بلغت (، وسائل اإلعالم كمصدر لألخبار المتعلقة بقضیة الدراسة

ففي موقع (روسیا الیوم) حظیت (وسائل اإلعالم  ،علیه الحال في الموقعین اآلخرین تمامًا لما كان
)  انعدم أي اعتماد للموقع على (وسائل 24وفي موقع (فرنسا، %)5.8الدولیة) على أقل النسب (

كما یتناقض الموقعین اآلخرین في اعتماد كل منهما على  ،)اً وكانت نسبتها (صفر ، اإلعالم الدولیة)
%) لموقع روسیا 63.5ونسبة (، 24%) لموقع فرنسا100(الفضائیة نفسها) التي یتبعها بنسبة (

ع الحرة إلى اعتماده على (قناة الحرة الفضائیة) كمصدر ألي مادة خبریة بینما لم یشر موق، الیوم
  من المواد التي خضعت للدراسة.   

وظهر تناقض آخر لموقع قناة الحرة مع الموقعین اآلخرین في االعتماد على (وسائل 
وقلت ، )اً ) وبنسبة (صفر 24حیث انعدم االعتماد علیها من قبل موقع (فرنسا، اإلعالم اإلسرائیلیة)

بینما حظیت ، %)7.7نسبة االعتماد علیها في موقع (روسیا الیوم) إلى الدرجة قبل األخیرة بنسبة (
(وسائل اإلعالم اإلسرائیلیة) على نسبة متقدمة بین وسائل اإلعالم التي اعتمد علیها موقع قناة 

  %). 13.3حیث بلغت تلك النسبة (، الحرة كمصدر للمواد الخبریة التي خضعت للدراسة
  

المنشورة على  شكل المادة الخبریةبمناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة خامسًا: 
 م:2012حداث العدوان على غزة عام أل تهاتغطیفي المواقع عینة الدراسة 

كشفت نتائج الدراسة أن (الخبر) هو الشكل الغالب من أشكال المواد الخبریة المنشورة على 
عینة الدراسة حیث فاق عدد األخبار المنشورة في كل المواقع عدد التقاریر المواقع اإللكترونیة 

فیما قلت نسبة (التقاریر ، %)94.6( نسبة قدرها  حیث بلغت (األخبار)، اریة بأضعافاإلخب
وكشفت النتائج أن نسبة األخبار على موقع  ،%)5.4اإلخباریة) عن ذلك بكثیر وكانت نسبتها (

بینما كانت على موقع قناة الحرة ، %) لصالح التقریر2.5تقابلها نسبة (، %)97.5روسیا الیوم (
بنسبة  24وكانت في موقع فرنسا، %) لصالح التقریر8.7تقابلها نسبة (، %)91.3بنسبة (

  %) لصالح التقریر.14.8تقابلها نسبة (، %)85.2(
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أن الخبر هو أبرز التي بینت ، )1(م)2014(دراسة روال علیان یجةوتتوافق هذه النتائج مع نت
، روسیا الیوم والتي من بینها موقع، المواقع اإللكترونیة عینة تلك الدراسةعلى األشكال الصحفیة 

 .موقع الحرةو 

التي أشارت إلى أن ، )2(م)2008(مبارك الحازميتتوافق هذه النتائج مع نتائج دراسة كما 
شرق األوسط كنموذج للصحافة الشكل الخبري كان في مقدمة الفنون المستخدمة في صحیفة ال

  م.2008العربیة في معالجتها للعدوان على غزة عام 
فإن لتزاید االهتمام بالشكل الخبري على مواقع الفضائیات عدد من ، حثومن وجهة نظر البا

  األسباب كاآلتي:

طبیعة هذه المواقع كوسائل إلكترونیة تدفعها تلقائیًا إلى التعامل مع الشكل الخبري بشكل  -1
وملفات الوسائط ، ثم تقوم بتدعیم ذلك الخبر بالصور والروابط اإللكترونیة ذات الصلة، ساسيأ

بما یتیح المجال أمام المستخدم لمتابعة التقریر الصحفي  وغیر ذلك، وتعلیقات القراء، المتعددة
ة والتلفزیوني والمقابلة الحیة والصور األرشیفیة والتصریحات المصورة والموضوعات المرتبط

 بالحدث من خالل الروابط االلكترونیة المختلفة المصاحبة للمادة الخبریة.

تتبع هذه المواقع اإللكترونیة مباشرة لقنوات فضائیة لدیها من المواد والتقاریر والتصریحات  -2
ي األحداث بأشكال متعددة تسمح والمقابالت والصور التلفزیونیة الحیة والمسجلة ما یغط

فتح یوهو ما ، جیة للمواقع باستیعابها ونشرها صحبة المادة الخبریة المكتوبةمكانات التكنولو اإل
أمام هذه المواقع استبدال التقاریر والتحلیالت المكتوبة بملفات فیدیو لتقاریر وتصریحات 

  وملفات فیدیو مختلفة.  

كقضیة متالحقة األحداث ، م2012طبیعة قضیة العدوان اإلسرائیلي على غزة عام   -3
ما یجعل الشكل الخبري أسهل وأسرع األشكال للتعامل مع األنباء ، اعالت لحظة بلحظةوالتف

 وكذلك القابلة للتطویر والتحدیث السریع.، المتالحقة

كافیة بحد ذاتها ، ولعل أسالیب التأطیر المختلفة التي تجرى على الخبر (آلیات التأطیر)
 حیث اعتبرت، لكترونیة عینة الدراسةفي تحقیق أهداف القائمین باالتصال في المواقع اإل

فهي ، للواقع تتجاوز الحقیقة القائلة إن الخبر هو مرآةاإلطار اإلعالمي نظریة (توتشمان) أن 
تهدف ، ومن هنا فإن صناعة الخبر هي عملیة ایدیولوجیة ورمزیة، تستبدل فكرة المرآة بفكرة اإلطار

                                                 
  . مرجع سابقروال علیان،  -1
 . 233، صمرجع سابقمبارك الحازمي،  -2
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حتى إن ، كل خبر هو (منحاز) بطریقة أو بأخرىوبالتالي ف، إلى دعم أو نقض قراءة معینة للواقع
   .)1(لم یكن هذا االنحیاز مقصودًا"

  

الصور والرسوم المصاحبة للمواد بمناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة سادسًا: 
أحداث العدوان على غزة عام  حولالمواقع عینة الدراسة المنشورة على  الخبریة
 م:2012

ید اهتمام المواقع االلكترونیة عینة الدراسة بوجود الصور والرسوم كشفت نتائج الدراسة تزا
حیث أظهرت النتائج توافقًا في االتجاه العام للعینة بأن نسبة ، المصاحبة للمواد الخبریة المنشورة

%) من 99.5وجود الصور والرسوم المصاحبة للمواد الخبریة على مواقع الدراسة بلغت نسبة (
ا ظهرت المواد غیر المصحوبة بصور ورسوم بنسبة ضئیلة جدًا بلغت فیم، إجمالي العینة

وكشفت النتائج أن موقع الحرة كان األكثر اهتمامًا بوجود الصور والرسوم كوسائل ابراز  ، %)0.5(
، %)99.6ویلیه في ذلك موقع روسیا الیوم بنسبة (، %)100وذلك بنسبة (، ضمن المواد الخبریة

  %).98.1(بنسبة  24فرنساثم موقع 

یدلل على تزاید اهتمام المواقع اإللكترونیة  مما، وتعد هذه النسب متقاربة بشكل كبیر
ویشیر ، للفضائیات األجنبیة باللغة العربیة على تدعیم المواد الخبریة المنشورة بالصور والرسوم

ن صور موأن ما شاهده ، الباحث إلى أن الكثیر من المواد الخبریة ضمت أكثر من صورة واحدة
  لمواد الخبریة عینة الدراسة تنوع بین:مصاحبة ل

 رئیسیة واحدة. ةصور  -1

ومثال ذلك ما ورد في المادة الخبریة التي ، عدد من الصور المنتشرة على طول المادة الخبریة -2
تحت عنوان: "مجلس األمن یدعو إلى وقف التصعید بین حماس نشرها موقع الحرة 

طویل مركب یضم عددًا من الصور المتناثرة على طول  وهي عبارة عن خبر، )2(وٕاسرائیل"
 فقرات الخبر.

                                                 
  .مرجع سابقحارث الحسن،  -1
، بتاریخ خبر منشور على موقع الحرةالتصعید بین حماس وٕاسرائیل" "مجلس األمن یدعو إلى وقف  -2

-http://www.alhurra.com/content/un-security-council-emergency، الرابط: 15/11/2012

html#ixzz2gdzi0mwU.israel/215107-gaza-meeting :م.19/11/2012، تاریخ دخول الموقع  

http://www.alhurra.com/content/un-security-council-emergency
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ا ر على موقع روسیومثال ذلك الخبر الذي  نش، حداثتروي جوانب األصور متعاقبة  سلسلة -3
بعنوان: "صور من مكان مقتل احمد الجعبري  ي كانذال، عقب اغتیال الشهید الجعبريالیوم 

مادة الخبریة شریط من ثماني صور متعاقبة تفتح حیث ورد ضمن ال، )1(في وسط قطاع غزة"
، وهي تعرض اللحظات األولى من اغتیال الشهید الجعبري ،الضغط على أي منها دتباعًا عن

  نقاذ وحاالت الحزن والغضب.طفاء واإلوعملیات اإل
  

أنواع الصور والرسوم المصاحبة بمناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة سابعًا: 
 م:2012العدوان على غزة عام  حول أحداثالمواقع عینة الدراسة على المنشورة 

كشفت نتائج الدراسة التحلیلیة تزاید اهتمام المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة بإبراز مختلف 
، دنیاالحدود الفیما قل استخدام الرسوم والجرافیك إلى ، أنواع الصور المصاحبة للمواد الخبریة

ع الصور والرسوم بنسب موقع روسیا الیوم كان األكثر اهتمامًا بكافة أنواوكشفت الدراسة أن 
كما لم یظهر ، نه انفرد بالجرافیك الذي لم یظهر له أي اهتمام على الموقعین اآلخرینأو ، متفاوتة

بالرسوم  24ولم یظهر أي اهتمام لموقع فرنسا، أي اهتمام لموقع الحرة بالرسوم التوضیحیة
  الشخصیة.

كان األكثر إبرازًا (للصور الموضوعیة) بنسبة  24لنتائج أن موقع فرنساوكشفت ا
وفي فئة ، %)39.0م موقع الحرة بنسبة (ث، %)37.2یلیه موقع روسیا الیوم بنسبة (، %)50.0(

یلیه موقع روسیا الیوم ، %)43.0(الصور الخبریة) كان موقع الحرة األكثر ابرازًا لها بنسبة (
وفي فئة (الصور الشخصیة) ظهرت النسبة ، %)25.9بنسبة ( 24ساثم موقع فرن، %)32.6(

ثم موقع ، %)22.4بنسبة ( 24ثم موقع فرنسا، %)23.9األعلى في موقع روسیا الیوم وكانت (
  ، %)17.0الحرة بنسبة (

فیما ، %)4.7كما كشفت الدراسة أن موقع روسیا الیوم قد انفرد بعرض الجرافیك بنسبة (
  ، على الموقعین اآلخرین فكانت النسبة (صفرًا) على كل منهما انعدم وجود أي نسبة

، %)1.3وفي فئة (الرسوم الشخصیة) ظهرت النسبة األعلى في موقع روسیا الیوم فكانت (
 24قع فرنسافیما انعدم ظهور هذا النوع من الرسوم على مو ، %)1.0ثم في موقع الحرة بنسبة (

 24الرسوم التوضیحیة ظهرت أعلى النسب على موقع فرنسا وأخیرًا في فئة، فبلغت النسبة (صفرًا)
                                                 

 خبر منشور على موقع روسیا الیوم"صور من مكان مقتل أحمد الجعبري في وسط قطاع غزة"،  -1
، تاریخ دخول الموقع:  /http://arabic.rt.com/photolines/68573، الرابط:  14/11/2012بتاریخ:

  م.13/9/2013

http://arabic.rt.com/photolines/68573
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فیما لم تسجل هذه الفئة من الرسوم ، %)0.3ثم في موقع روسیا الیوم بنسبة (، %)1.7فكانت (
  وكانت نسبتها (صفرًا).، 24أي ظهور على موقع فرنسا

  

احبة اتجاهات مضامین الصور المصبمناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة ثامنًا: 
أحداث العدوان على غزة حول المواقع عینة الدراسة المنشورة على  للمواد الخبریة

   م:2012عام 
كشفت نتائج الدراسة عن اتفاق كامل للمواقع عینة الدراسة في مراتب النسب الخاصة 

وكشفت النتائج أن الغالبیة ، بمضامین الصور (الخبریة والموضوعیة) المصاحبة للمواد الخبریة
عظمى من الصور الخبریة والموضوعیة التي نشرت على المواقع عینة الدراسة حول أحداث ال

كانت (تدعم الجانب الفلسطیني) من خالل إظهار االعتداءات ، 2012العدوان على غزة عام 
االسرائیلیة واالغتیاالت وصور الشهداء والجرحى والدمار وكافة التداعیات المأساویة على الجانب 

ثم موقع ، %)77.3أعلى النسب في ذلك فكانت ( 24وسجل موقع فرنسا، ي جراء العدوانالفلسطین
وفي فئة مضامین الصور التي ، %)61.9بنسبة (، %) ثم موقع روسیا الیوم65.9الحرة بنسبة (

ثم موقع ، %)13.4(تدعم الروایة اإلسرائیلیة) فسجلت أعلى النسب على موقع (الحرة) وبلغت (
وفیما یتعلق ، %)11.0%) ثم األقل كان موقع (روسیا الیوم) بنسبة (11.4( ) بنسبة24(فرنسا

ظهرت أعلى تلك النسب على موقع (روسیا  بالصور األخرى (االجتماعات والمباني واألعالم)
%) بنسبة 24ثم موقع (فرنسا، %)20.7ثم موقع (الحرة) بنسبة (، %)27.1الیوم) حیث بلغت (

)11.4.(%  
هار المواقع بشكل أكبر لصور المعاناة والتداعیات على الجانب ویرى الباحث أن إظ

فعلیًا  تجر قد خاصة وأن األحداث ، ین أمر طبیعيالفلسطیني وبفارق كبیر عنها لدى اإلسرائیلی
سیما وأن درجة العنف اإلسرائیلي كانت في مستویات مرتفعة ال، قطاع غزة باألساسعلى أرض 

، سوى رد الفعل ولیس الفعل وفقًا للفارق الكبیر في میزان القوى ضد قطاع ال یملك بالدرجة األولى
والمعتمد على تقنیات معلوماتیة ، وفي ظل الغارات الجویة والقصف البحري والبري المتواصل

  . بتتبع ضحایاه وقتلهم أو إصابتهم سمح للمعتديتعسكریة عالیة 
  

المصاحبة  الوسائط المتعددة ملفاتبمناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة  تاسعًا:
حداث العدوان على أل تهاتغطیفي المواقع عینة الدراسة المنشورة على  الخبریة للمواد

 م:2012غزة عام 
في تزاید أعداد المواد الخبریة ، روسیا الیومموقع مع  كشفت نتائج الدراسة اتفاق موقع الحرة

%) 53.5و(، %) على موقع الحرة97.8ة (حیث بلغت النسب، التي لم تدعم بملفات وسائط متعددة
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بأن ، ) الذي أظهر نتیجة عكسیة24وذلك على خالف موقع (فرنسا، على موقع روسیا الیوم
فیما كانت معظم المواد ، %)22.2انخفضت نسبة عدم وجود ملفات الوسائط المتعددة إلى (

ت نسبة وجود وسائط بینما انخفض، %)77.8المنشورة على الموقع تضم وسائط متعددة بنسبة ( 
واتجهت إلى أقل من ذلك بكثیر على موقع الحرة ، %)46.5متعددة على موقع روسیا الیوم (

هو الموقع األكثر اهتمامًا بوضع ملفات وسائط  24)وبذلك فإن موقع (فرنسا، %)2.2فسجلت (
فیما یقل ، وم)ویلیه في ذلك موقع (روسیا الی، متعددة لتدعیم المواد الخبریة التي خضعت للدراسة

والمالحظ أن موقع الحرة وعلى طوال فترة الدراسة لم ، موقع الحرة عنهما في ذلك بنسبة كبیرة جداً 
حیث نقلت المادة األولى مشاهد حیة ، یقم إال بنشر مادتین تلفزیونیتین حملتا مضامین متشابهة

د تحمل مضامین مشابهة كما أن المادة الثانیة حملت مشاه، )1(لمستوطنین یهرعون إلى المالجئ
  .)2(أیضًا لمستوطنین یحتمون بالمالجئ من الصواریخ الفلسطینیة

حجام موقع الحرة عن نشر أي من مشاهد الفیدیو التي وزعت عبر إیستغرب الباحث و     
بالرغم ، التي تتعلق بالعدوان وتداعیاته المختلفة على الفلسطینیین، الوكاالت والفضائیات العالمیة

وبالرغم من آالف الشهداء والجرحى ، معظم األحداث والتداعیات جرت في قطاع غزةمن أن 
في حین اهتم الموقع بنشر مشاهد تلفزیونیة من غزة لقضایا أقل أهمیة في مواد خبریة ، والدمار
  .أخرى

ارع تقریرًا تلفزیونیًا لمز  - بعد انتهاء العملیات العدوانیة-فعلى سبیل المثال نشر موقع الحرة     
فلسطیني من غزة نجح في زراعة نباتات تستخدم في المجال الطبي وتمكن من تصدیرها إلى 

مع ما ورد في مقال منشور على موقع ، هذه النتیجة لموقع الحرة وافقتوت ،)3(األسواق األوروبیة
د في حیث ور ، (أشیر إلیه في الفصل الثالث من هذه الدراسة) )4(دائرة المطبوعات والنشر األردنیة

                                                 
على موقع  منشورخبر ، "مواقع التواصل االجتماعیة.. ساحة حرب حقیقیة بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین" -1

-http://www.alhurra.com/content/social-media-warم، الرابط:  2012/11/17بتاریخ  الحرة

violence/215167.html#ixzz2gkxMfCnB-israel-hamas-gaza-over،  تاریخ الدخول إلى
  م.2013/8/2الموقع:  

 على موقع الحرة منشورخبر ، ي قواعد اللعبة بین حماس وٕاسرائیل؟""هل غیرت مواقع التواصل االجتماع -2
-http://www.alhurra.com/content/israel-hamas-socialم، الرابط: 2012/11/29بتاریخ 

npower/215799.html#ixzz2gqFpQeF-of-balance-changing-is-media  تاریخ الدخول إلى ،
  م.2013/8/8الموقع:  

  م، الرابط:2012/12/22بتاریخ  على موقع الحرة منشورخبر ، "مزارع في غزة ینجح في زراعة نباتات طبیة" -3
http://www.alhurra.com/content/gaza-agricultural-medicinal-aromatic plants/216807.html#ixzz2gqPGstYo. 

  .مرجع سابق"حرب غزة في الفضائیات العربیة"،   -4

http://www.alhurra.com/content/social-media-war
http://www.alhurra.com/content/israel-hamas-social
http://www.alhurra.com/content/gaza-agricultural-medicinal-aromatic
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ودلل المقال على ذلك ببعض الشواهد مثل: ، المقال أن قناة الحرة منحازة إلى الجانب اإلسرائیلي
ه في نشرات أخبارها حیث أطلقت علی، 2008العنوان الذي قدمت به القناة العدوان على غزة عام 

ر العدوان وكأنه (الحرب في غزة) ما اعتبره المقال مساواة بین الضحیة والجالد وٕاظها وبرامجها اسم
والشاهد الثاني الذي ذكره المقال عد قطع قناة ، نزاع بین فئتین متصارعتین في مكان ما اسمه غزة

بل أن القناة استمرت ، الحرة برامجها كما باقي الفضائیات عندما اغتیل الشیخ أحمد یاسین في غزة
  . في عرض برنامجًا للطبخ

تعلق بملفات الفیدیو المصاحبة للمواد الخبریة ویعد هذا التصرف من موقع الحرة فیما ی
له مرجعیة تتعلق "بأبعاد األطر الخبریة كنوع من ، 2012المنشورة حول أحداث العدوان على غزة 

ن الموقع غیب هذه العناصر فیما یتعلق حیث إ، والمتمثل في (العناصر المؤثرة)، )1(آلیات التأطیر"
ن متعلقتین بالجانب زها في مناسبتیبر في حین أ، ینيبتداعیات العدوان على الجانب الفلسط

انتقاء التأطیر هو " قال:حیث ، وهو ما یتفق مع ما طرحه (إنتمان) حول مفهوم اإلطار، اإلسرائیلي
أن تأثیر األطر ال یتحقق و ، وجعله أكثر بروزًا في النص، متعمد لبعض أبعاد الحدث أو القضیة

ل الحذف او األحداث أو الوقائع ولكن أیضًا من خال فقط من خالل إبراز بعض الجوانب في
  .)2( اإلغفال لجوانب أخرى"

من أن التأطیر یتم ، كما تتوافق هذه النتیجة حول قناة الحرة بما طرحه الباحث محمود كامل   
  .)3(أیضًا من خالل تقدیم القضایا كما یراها اإلعالمیون ولیست كما تحدث بالفعل في واقع الحیاة"

مع ما توصلت إلیه ، في هذا التجاهل - كوسیلة إعالمیة أمریكیة–وینسجم موقع قناة الحرة     
، األمریكیة CNNطر الخبریة لقضایا الشرق األوسط في شبكة حول األ )4(دراسة (هبة شاهین)

قدمت قضیة واحدة فقط تتعلق  CNNالشبكة التلفزیونیة األمریكیة  حیث بینت نتائج تلك الدراسة أن
 Inside the Middleضیة الفلسطینیة من بین عشرات القضایا التي عالجتها ضمن برنامج (بالق

East( ،(وهي أقل أهمیة من وجهة نظر الباحث).  

كما بینت الدراسة أنه لم ترد أیة إشارة لمصطلح فلسطین أو للصراع العربي اإلسرائیلي حول     
نساء غزة" على الفلسطینیات المقتحمات لسوق واكتفت بإطالق مصطلح "، االراضي العربیة المحتلة

دون أي ذكر لدور االحتالل اإلسرائیلي في ، العمل بسبب فقدان الرجال أعمالهم بسبب االنتفاضة
ولم یتطرق ، معانة األسر الفلسطینیة من خالل اإلغالق والحصار ومنع وصول المساعدات الدولیة

                                                 
 . 115، صمرجع سابقجمال عبدالعظیم أحمد، "أثر األیدیولوجیة السیاسیة للدولة في بناء األطر الخبریة"،  -1

2 - Robert Entman, Op.Cit, P52 . 
  . 1198، صمرجع سابقوف كامل، محمود عبدالرؤ  -3
  . 254، صمرجع سابقهبة شاهین،  -4
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الفلسطینیة واكتفى بإرجاع سبب ترك الفلسطینیین البرنامج إلى ذكر أي سبب الندالع االنتفاضة 
  نتفاضة.النشغالهم بالمشاركة في أعمال االأعمالهم 

مع ما توصلت إلیه  - كوسیلة إعالمیة أمریكیة أیضاً –كما تتوافق هذه النتیجة حول موقع الحرة     
دائمًا لدى حیث أظهرت الدراسة أن هناك اتجاهًا ، )1(ومحمد مشیر عامر)، دراسة (ولید عامر

نیویورك تایمز) األمریكیتین في انتقاء األخبار والمفردات والمعلومات ، صحیفتي (واشنطن بوست
مع إغفال الصحیفتین للمعلومات المتعلقة بالممارسات ، بما یتناسب مع المبررات اإلسرائیلیة

  اإلسرائیلیة بحق القدس.

  
كترونیة المصاحبة روابط اإللالبمناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة عاشرًا: 

حداث العدوان على أل تهاتغطیفي المواقع عینة الدراسة المنشورة على  للمواد الخبریة
 م:2012غزة عام 

) في تزاید عدد 24كشفت نتائج الدراسة عن توافق بین موقعي (روسیا الیوم) و (فرنسا
الحرة) الذي أظهر نتیجة متعادلة على خالف موقع (، المواد الخبریة التي احتوت على روابط إحالة

كان  24)وكشفت الدراسة أن موقع (فرنسا، تمامًا في إرفاق روابط إحالة أو عدم إرفاق تلك الروابط
ویلیه في ذلك موقع (روسیا الیوم) بنسبة ، %)94.9األكثر اهتمامًا بوضع روابط إحاالت بنسبة (

حیث تساوت حاالت وجود الروابط مع  ،بوضع الروابط فیما قل اهتمام موقع الحرة، %)89.7(
بینما كانت نسبة عدم وجود روابط على موقع روسیا الیوم ، %)50.0حاالت عدم وجودها بنسبة (

  %). 5.1( 24وعلى موقع فرنسا، %)10.3(

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 -  Amer, M. & Amer, W.  Op.Cit. 



  مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة

231 
 

 الفصل الخامس

  ثانيبحث الامل
النتائج العامة  لألطر اخلربية التي قدمت من خالهلا أحداث العدوان مناقشة 

  يف املواقع اإللكرتونية عينة الدراسة، 2012ى غزة عام االسرائيلي عل
باألطر الخبریة التي تعاملت یتناول هذا المبحث مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة 

وما ، 2012التغطیة الخبریة ألحداث العدوان على غزة مع المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة بها 
من (وذلك خالل المدة الزمنیة ، ه من تداعیات ونتائجوما تبع، سبقه من أحداث ذات عالقة

األطر الخبریة  تحلیلویناقش هذا المبحث نتائج ، )م2012دیسمبر  31إلى ، م2012نوفمبر 1
والوقوف على أوجه االتفاق ، ومقارنة النتائج بین المواقع الثالثة، الواردة في المواد عینة الدراسة

أطر و ، أطر ردود األفعالو ، أطر االهتمامات اإلنسانیةو  ،طر الصراعوهي أ، واالختالف بینها
، أطر النتائجو ، أطر الحلولو ، أطر األسبابو ، آلیات توظیف األطرو ، اتجاهات التأیید والمعارضة

  الشخصیات المحوریة.أطر و 

  :بأنواع األطر الخبریةمناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة  :: أوالً 
جمالي عدد األطر الخبریة التي وردت على المواد الخبریة عینة إ كشفت نتائج الدراسة أن

وتوزعت تلك ، ) فئات مختلفة10) إطارًا موزعة بین (3155بلغت (، الدراسة في المواقع الثالثة
ونسبة ، ) إطارًا خبریاً 1782بواقع (، %) لموقع روسیا الیوم56.5بنسبة (األطر بین المواقع 

  ) إطارًا خبریًا.541%) بواقع (17.1ونسبة (، ) إطارًا خبریاً 832(بواقع ، %) لموقع الحرة26.4(

ویرى الباحث أن نسب توزیع األطر بین المواقع یتوافق مع عدد المواد الخبریة التي شملتها     
  تغطیة كل موقع ألحداث العدوان.

ألطر بینت الدراسة أن النسبة األعلى كانت ، وفي توزیع نسب تلك األطر بین المواقع    
ثم (آلیات توظیف ، %)19.8ثم (أطر الصراع) بنسبة (، %)21.9(الشخصیات المحوریة) بنسبة (

أطر ردود ثم (، %)10.1ثم (أطر اتجاهات التأیید والمعارضة) بنسبة (، %)13.6بنسبة (األطر) 
، %)6.7ثم (أطر األسباب) بنسبة (، %)8.7ثم (أطر الحلول) بنسبة (، %)9.5بنسبة ( )األفعال

ثم (أطر االهتمامات  ،%)3.8ثم (أطر النتائج) بنسبة (، %)4.9ثم (أطر المسؤولیة) بنسبة (
  %).1.1االنسانیة) بنسبة (

، وبینت النتائج اتفاق مواقع الدراسة في اتجاهات نسب األطر بشكل متقارب إلى حد كبیر
التي حظیت بالمرتبة وظهر التوافق التام بین المواقع في كل من فئة (أطر الشخصیات المحوریة) 

وفئة الحلول التي حظیت بالمرتبة ، وفئة (أطر الصراع) التي حظیت بالمرتبة الثانیة، األولى
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كان التوافق في في حین ، نیة) التي حظیت بالمرتبة األخیرةوفئة (أطر االهتمامات االنسا، السادسة
  الموقع الثالث. الفئات األخرى مقتصرًا على موقعین مع اختالف بسیط في المرتبة عن

ویرى الباحث أن تزاید اهتمام مواقع الدراسة بالشخصیات الفاعلة في اإلحداث متعلق 
فالعدوان وأحداثه وتداعیاته إنما هو باألساس صراع بین شخصیات تحرك ، بطبیعة قضیة الدراسة

رتبة االولى المالفئة إلى  ولذلك فمن الطبیعي أن تتقدم هذه، األحداث وتعلق علیها وتتفاعل معها
وتعد فئة الشخصیات المحوریة واحدة من األطر التي اهتم بها نموذج (ماكسویل  الفئات، عن باقي

  .)1(ماكومبس) في طرحه لجوانب تطبیق نظریة اإلطار اإلعالمي

هو ، نسب فئات األطراالختالف بین مواقع الدراسة في  یرى الباحث أن، وبشكل عام
 فترضتحیث ، وقع وسیاسته وطریقة تقدیمه لألحداث وموقفه منهانتیجة طبیعیة الهتمامات كل م

تجاهل البعض لى بعض جوانب الوقائع واألحداث و عاألطر اإلعالمیة "أن یتم التركیز نظریة 
وهذا یجعل األحداث والقضایا تقدم إلى الجمهور كما یراها اإلعالمیون ولیست كما تحدث ، اآلخر

د اإلعالمیون إنتاجها وتقدیمها للرأي العام وفقًا للتوجه السیاسي حیث یعی، بالفعل في واقع الحیاة
فاإلطار اإلعالمي هو الفكرة المحوریة التي تنتظم حولها األحداث ، الذي تبناه هؤالء اإلعالمیون

  .)2(الخاصة بقضیة معینة

ء هو جز ، األطر یؤديهذه توظیف  االختالف بین المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة فيكما 
التي اعتبرت أنه في ظل ، تطرحه نظریة اإلطار اإلعالمي ممامن المنافسة فیما بینها وهو أیضًا 

التأكید على جوانب معینة في " یتم، التي تتم بین وسائل اإلعالم المعنیة بتقدیم األخبارالمنافسة 
المعالجات الحدث وتغییب جوانب أخرى، یمكن للمادة  االخباریة أن تجذب المتلقي وتصرفه عن 

التي تقدمها وسائل إعالم منافسة لنفس الحدث، فاختالف أطر تقدیم األخبار یؤدي إلى التباین في 
 .)3("للحدثاستجابة المتلقي 

    

  فئات أطر الصراع: مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بثانیًا: 
، دراسة في تناولها ألطر الصراعالكشفت نتائج الدراسة التحلیلیة عن توافق كبیر بین مواقع         

كانت لصالح فئة بالمرتبة األولى وبینت النتائج أن معظم حاالت االتجاه العام ألطر الصراع 
                                                 

1 - Maxwell E. Mccombs Et Al, Op.Cit, Pp706-707 . 
  1198، ص مرجع سابقمحمود عبد الرؤوف كامل،  -2

3  - Zillmann, Dolf (et. al.), Op. Cit, P. 59. 
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وتتوافق هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه ، %)40.7(االعتداءات اإلسرائیلیة وتداعیاتها) بنسبة (
جاءت في مقدمة األحداث التي قدمتها من أن (المعارك الجویة) ، )1()2009(دراسة مبارك الحازمي
فئة  وفي المرتبة الثانیة كانت، م2008ط حول العدوان على غزة عام صحیفة الشرق األوس

ومن نماذج هاتین الفئتین ما ورد في ، %)25.0(عملیات المقاومة الفلسطینیة وتداعیاتها) بنسبة (
خرین في قصف آربعین أمن  كثرأ: "قتل ستة فلسطینیین وجرح 24نساخبر نشر على موقع فر 

سرائیلیین السبت في هجوم تبناه الجناح العسكري إصیب أربعة جنود أحیث ، سرائیلي على غزةإ
سرائیلي ست غارات جویة جدیدة على شمال وشن الجیش اإل، للجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین

ات ائر كما هاجمت ط ،سفر عن جرح شخصینأما ، زة وشرقها وعلى جنوب القطاعمدینة غ
  .)2(سلحة ومستودعین لألسلحة"إسرائیلیة لیًال ورشة لصنع األ

اهتمامات التي توصلت إلى  )3()2009(محسنماهیناز فق هذه النتیجة مع نتائج دراسة وتتوا    
ولكن في عینة ، وكذلك عملیات المقاومة وتداعیاتها، االعتداءات اإلسرائیلیة وتداعیاتهاة فئمشابهة ب
حیث اهتمت قناة الجزیرة بتقدیم إطار (الجاني  تتعلق بقناتي الجزیرة والفضائیة، مختلفةإعالمیة 

قناة العربیة على تقدیم إطار (غطرسة وركزت ، والضحیة) وٕاطار (مقاومة الضعیف للمتغطرس)
  القوة اإلسرائیلیة).

نع األحداث لم یم، ویرى الباحث أن االختالف الكبیر في العینة الصحفیة وطبیعتها وجنسیاتها    
حتى وٕان حاولت بعض مواقع عینة هذه الدراسة ، من فرض ذاتها بأن تتفق علیها مواقع الدراسة

إال انها ، في سیاقات مختلفة عن غیرها، 2012تأطیر جوانب أخرى في أحداث العدوان على غزة 
في هذه لم تتمكن من تجاهل قوة وطبیعة هاتین الفئتین الرئیسیتین من أطر الصراع المعتمدة 

  الدراسة.

ومن نماذجها ما نشر ، %)19.2فئة (دعوات التهدئة) بنسبة (وفي المرتبة الثانیة كانت 
قال مصدر بالخارجیة الفرنسیة أن وزیر الخارجیة لوران فابیوس سیزور على موقع روسیا الیوم: "

، ن نتانیاهوورئیس وزرائه بنیامی، المنطقة لعقد مباحثات مع الرئیس اإلسرائیلي شمعون بیریز
ورئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة محمود ، ووزیري الدفاع والخارجیة إیهود باراك وأفیغدور لیبرمان

                                                 
  .  233، صبقمرجع سامبارك الحازمي،  -1
بتاریخ:  24موقع فرنسا خبر منشور على"مقتل ستة فلسطینیین في تصعید إسرائیلي جدید للعنف بقطاع غزة"،  -2

/ ، تاریخ دخول الموقع: - http://www.france24.com/ar/20121111، الرابط: 11/11/2012
25/11/2013 .  

  . 295، ص مرجع سابقماهیناز محسن،  -3

http://www.france24.com/ar/20121111
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ویعرض علیهم مساعدة ، فابیوس كافة أطراف النزاع إلى وقف تصعید العنف وسیدعو، عباس
   .)1(فرنسا في التوصل إلى اتفاق حول الوقف الفوري إلطالق النار"

ومن ، )%11.5فئة (أطر التهدیدات اإلسرائیلیة) بنسبة ( ة الثالثة كانتفي المرتب ثم
ذاعة اإلسرائیلیة: "أعلنت اإل موقع روسیا الیوم نقًال عن اإلذاعة العسكریة هنماذجها ما نشر 

لى مصر حذرت فیها من توسیع إسرائیلیة بعثت برسالة ن القیادة السیاسیة اإلأسرائیلیة العسكریة اإل
طالق النار إلى اتفاق لوقف إسكریة التي تشنها ضد قطاع غزة في حال عدم التوصل العملیة الع

  .)2(القادمة" 36في غضون الساعات الـ 

أن  )بي بي سي(سرائیلي على القناة البریطانیة كشف وزیر النقل اإلأیضًا: " النماذجومن 
ي حال استمر إطالق ف قوات بالده العسكریة ستستهدف زعیم حركة حماس إسماعیل هنیة شخصیاً 

  .)3("الصواریخ من غزة

%). ومن 3.5وفي المرتبة األخیرة كانت فئة (إطار تهدیدات المقاومة الفلسطینیة) بنسبة (
یتوعدون "مقاتلیه بأن ، المتحدث باسم سرایا القدس عن (أبو احمد) 24نماذجها ما نقله موقع فرنسا

، ن العدو بدأ المعركةأو ، على شعبنا الفلسطیني العدواناسرائیل بمزید من المفاجآت طالما استمر 
  .)4(والمقاومة هي التي من تحدد كیف ستنتهي هذه المعركة"

وذلك في تزاید ، وكشفت النتائج عن توافق إلى حد كبیر في النسب بین مواقع العینة
مامًا بتلك األكثر اهت، 24فكان موقع فرنسا، االهتمام (بإطار االعتداءات اإلسرائیلیة وتداعیاتها)

ثم موقع روسیا الیوم بنسبة ، %)40.3بنسبة (، یلیه موقع الحرة، %)43.0الفئة بنسبة (
لتداعیات الهائلة للعدوان اإلسرائیلي على ل نظراً ، ویرى الباحث أن هذه نتیجة طبیعیة   ،%)40.1(

                                                 
موقع  خبر منشور علىللتوسط بین إسرائیل وفلسطین من أجل وقف فوري إلطالق النار"،  "فرنسا مستعدة  -1

/ ، تاریخ دخول http://arabic.rt.com/news/600102، الرابط: 18/11/2012بتاریخ  روسیا الیوم
  .25/9/2013الموقع 

الیوم بتاریخ  اخبر منشور على موقع روسیساعة لقبول شروط الهدنة"،  36"اسرائیل أمهلت حماس  -2
، تاریخ دخول الموقع: http://arabic.rt.com/news/600191، الرابط:   19/11/2012
17/9/2013 .  

موقع  خبر منشور على"تل أبیب تجدد غاراتها على غزة وصواریخ فلسطینیة تسقط على جنوب إسرائیل"،   -3
، تاریخ -http://www.france24.com/ar/20121115، الرابط:  15/11/2012بتاریخ:   24فرنسا

  .29/11/2013دخول الموقع 
بتاریخ:   24موقع فرنسا خبر منشور على"سرایا القدس تتبنى إطالق صاروخ سقط في البحر قرب تل أبیب"،  -4

/، تاریخ دخول الموقع:  - http://www.france24.com/ar/20121115، الرابط: 15/11/2012
25/11/2013.  

http://arabic.rt.com/news/600102
http://arabic.rt.com/news/600191
http://www.france24.com/ar/20121115
http://www.france24.com/ar/20121115


  مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة

235 
 

 الفصل الخامس

مجازر بشعة وما نجم عنها من ، تدمیرلقتل واستهداف و من الفلسطیني في قطاع غزة  أبناء الشعب
وبفوارق كبیرة عن أي ، هي األبرزبحیث كانت تلك التداعیات ، وارتفاع في أعداد الشهداء والجرحى

  تداعیات أخرى.

فقد حازت هذه الفئة على ، أما فیما یتعلق بفئة (عملیات المقاومة الفلسطینیة وتداعیاتها)
بینما كانت في المرتبة ، لحرة)) و (ا24المرتبة الثانیة في مراتب النسب لكل من موقعي (فرنسا

) كان األكثر اهتمامًا بهذه 24وأظهرت النتائج أن موقع (فرنسا، الثالثة على موقع (روسیا الیوم)
ثم موقع (روسیا الیوم) بنسبة ، %)27.4یلیه موقع (الحرة) بنسبة (، %)30.6الفئة بنسبة (

)21.2.(%  

رتبة الثالثة من مراتب النسب على كل أما فئة (إطار دعوات التهدئة)  فقد حازت على الم
وبهذا ، بینما كانت في المرتبة الثانیة على موقع (روسیا الیوم)، ) و (الحرة)24من موقعي (فرنسا

یلیه موقع (الحرة) بنسبة ، %)22.8فإن موقع (روسیا الیوم) كان األكثر اهتمامًا بهذه الفئة بنسبة (
  %).14.9برازًا لتلك الفئة بنسبة () كان األقل إ24ثم موقع (فرنسا، %)16.4(

فقد توافقت المواقع الثالثة في مراتب النسب ، وفیما یتعلق بفئة (إطار التهدیدات اإلسرائیلیة)
، %)12.6وكان موقع (روسیا الیوم) األكثر اهتمامًا بإبراز تلك الفئة بنسبة (، الخاصة بتلك الفئة

  .%)7.4) بنسبة (24برازًا كان موقع (فرنساثم األقل إ، %)12.4یلیه موقع (الحرة) بنسبة (

، وفي المرتبة األخیرة على كل مواقع الدراسة كانت فئة (أطر تهدیدات المقاومة الفلسطینیة)
یلیه موقع (الحرة) بنسبة ، %)4.1) بنسبة (24فظهرت االهتمام األكبر بها على موقع (فرنسا

  %).3.3ثم موقع (روسیا الیوم) بأقل النسب (، %)3.3(
  

 نسانیة: فئات أطر االهتمامات اإل مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بثالثًا: 
شارت مضامینها إلى االهتمامات كشفت نتائج الدراسة التحلیلیة أن المواد الخبریة التي أ

إال أنه وبشكل عام كانت االهتمامات االنسانیة ، كانت محدودة ةنسانیة الفلسطینیة أو اإلسرائیلیاإل
فیما كانت المواد التي تم اإلشارة في ، %)91.7متجهة  لصالح الطرف الفلسطیني بنسبة (

 24وبینت النتائج أن موقع فرنسا  ،%)8.3مضمونها إلى االحتیاجات االنسانیة اإلسرائیلیة بنسبة (
  اإلنسانیة اإلسرائیلیة. هتماماتلم یأت على أي ذكر لال

حیث إن معظم األحداث وتداعیاتها ، یر مستغربةن هذه النسب طبیعیة وغأویرى الباحث 
ویؤكد ذلك ، كانت تتم على أرض قطاع غزة في ظل قوة عدوانیة عسكریة ناریة كبیرة وغیر متوازنة
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، الفروق الهائلة بین أعداد الشهداء والجرحى والدمار في ممتلكات المواطنین الفلسطینیین من جهة
  قت باإلسرائیلیین.وبین القتلى والجرحى واألضرار التي لح

ومن أمثلة هذه االهتمامات ما نشر على موقع روسیا الیوم عن األمین العام لألمم المتحدة 
فاألطفال الضحایا یتعرضون ، الذي قال: "هناك مخاوف ازاء خرق حقوق اإلنسان )بان كي مون(

جمیع  وعلى، والبد من وضع خطوات لوقف التصعید، للعنف ان كان في فلسطین أو اسرائیل
وهذا التصریح ذكر االهتمامات ، )1(األطراف أن تحترم القوانین الدولیة لضمان حمایة المدنیین"

  اإلنسانیة عند كال الجانبین الفلسطیني واإلسرائیلي.

ومنها ما ذكر في خبر ، بینما كان هناك أمثلة لالهتمامات االنسانیة بالجانب الفلسطیني
قال: ""ما شاهدته الیوم في غزة ، لوزراء المصري هشام قندیلأن رئیس ا، 24نشر على موقع فرنسا

الطفل الشهید محمد یاسر الذي سالت ، وما شاهدته في المستشفى والشهداء ال یمكن السكوت علیه
جمع أن یتحمل مسؤولیته لوقف أیمكن السكوت علیها وعلى العالم  دماؤه اآلن... هذه المأساة ال

  .)2(ترم التعهدات وتحترم المواثیق التي وقعت علیها"وعلى إسرائیل أن تح، العدوان

ئین الفلسطینیین (أونروا) حسنة المتحدث باسم وكالة تشغیل الالج وأیضًا ما ذكره عدنان أبو
وهناك نقص حاد في المواد الغذائیة ، في لقاء مع رادیو سوا: "إن األوضاع في غزة تتفاقم، في غزة

، وط نفسیة هائلةباإلضافة إلى ضغ، خابز ومحطات الوقودوازدحام كبیر على الم، في القطاع
بعد عدة أیام الطوارئ بسبب النقص تعلن ن وزارة الصحة سوف إ و ، وعدم الیقین وحالة من الخوف

  .)3(هذه العملیات ستزید من مأساة الناس"، في بعض المستلزمات الطبیة

ى موقع الحرة عن  الصحافي ما ورد عل، ومن أمثلة االهتمامات اإلنسانیة باإلسرائیلیین
الذي قال: "أتطلع حولي وأرى الخوف والقلق في عیون أفراد أسرتي ، ∗اإلسرائیلي داني روبنشتاین

وأحبتي وأشعر بحزنهم وتخوفهم على سالمتهم وسالمة أطفالهم.. صحیح أنا صحافي لكنني بشر 

                                                 
بتاریخ:  موقع روسیا الیوم خبر منشور علىیؤكدان ضرورة وقف النار في غزة "،  "العربي وبان كي مون -1

  م.19/9/2012، تاریخ دخول الموقع:  /http://arabic.rt.com/news/600267، الرابط:  20/11/2012
خ: ، بتاری24موقع فرنسا خبر منشور على"رئیس الوزراء المصري یصل غزة والعملیات مستمرة رغم الهدنة"،  -2

، تاریخ دخول الموقع http://www.france24.com/ar/20121116م، الرابط: 16/11/2012
29/10/2012.  

بتاریخ:  موقع الحرة خبر منشور على"صفارات اإلنذار تدوي في تل أبیب واألوضاع اإلنسانیة تتفاقم في غزة" -3
  ، الرابط:15/11/2012

 http://www.alhurra.com/content/gaza-israel-telaviv-hamas-egypt-/215144.html#ixzz2geFfmS9a 
  م22/10/2012تاریخ دخول الموقع     

  وأستاذ اإلعالم في الجامعة العبریة في القدس.   ،إسرائیلي سابق في صحیفة "هآرتس" صحافي  ∗

http://arabic.rt.com/news/600267
http://www.france24.com/ar/20121116
http://www.alhurra.com/content/gaza-israel-telaviv-hamas-egypt-/215144.html#ixzz2geFfmS9a
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ي نخوضها من أجل أیضا وأشعر بما یشعر به شعبي في اللحظات الحاسمة مثل الحروب الت
  .)1(إن أصدقائي وجیراني یتحولون إلى مجرد أهداف لصواریخ حماس"، البقاء

قضیة قتل السابق في خبر یتناول باألساس وهنا یشیر الباحث إلى اقحام الرأي اإلسرائیلي 
حیث تم ربط قصة الطفل برأي تقدم به الصحفي ، طفل فلسطیني رضیع بالقذائف اإلسرائیلیة

مما شتت موضع  الذي یتحدث عن الخوف والقلق في عیون أسرته وأحبته اإلسرائیلیون اإلسرائیلي
  .من وجهة نظر الباحث الخبر األساس وساوى بین الضحیة والجالد

جدًا على  الحظ الباحث أن التطرق لالهتمامات اإلنسانیة اإلسرائیلیة كان قلیالً بشكل عام و 
وال وجود لها ، وحالة واحدة على موقع الحرة، سیا الیوم(حالتان فقط على موقع رو ، مواقع الدراسة

، قلة األحداث والتداعیات الواقعة على اإلسرائیلیین یرجعه الباحث إلىوهذا ، )24على موقع فرنسا
التي ال یمكن مقارنتها ، والدمار لدى اإلسرائیلیینوهو ما تؤكده أیضًا أعداد القتلى واإلصابات 

قیة وبالجملة أحیانًا ألسر كاملة من أهالي قطاع غزة؛ كعائلة (الدلو) بحجم ما حدث من مجازر حقی
  وغیرها.

نسانیة لخبریة التي تطرقت لالهتمامات اإلأن كافة المواد ا، وما الحظه الباحث أیضاً 
، نسانیة الخاصة بالفلسطینیین أیضاً ذكرت بالضرورة ما یشیر لالهتمامات اإل، الخاصة باإلسرائیلیین

  نسانیة اإلسرائیلیة بشكل منفرد.ق بذكر االهتمامات اإلیة مادة خبریة على اإلطالولم تنفرد أ

   

 ات أطر المسؤولیة: فئمناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة برابعًا: 
كشفت نتائج الدراسة التحلیلیة أن معظم الحاالت التي وردت في عینة الدراسة حملت 

فیما كانت المواد التي احتوت مضامین تحمل المسؤولیة ، %)62.6المسؤولیة (إلسرائیل) بنسبة (
  %). 37.4للمقاومة الفلسطینیة بنسبة (

نشر مواد خبریة تضمنت تحمیل المسؤولیة ، وكشفت نتائج الدراسة أن موقع (روسیا الیوم)
فیما كانت المواد التي حملت في ، %) من إجمالي هذه فئات المسؤولیة63.4لإلسرائیلیین بنسبة (

الدراسة أن موقع (الحرة) نشر ما یفید  توبین، %)36.6ضامینها المسؤولیة للفلسطینیین بنسبة (م
%) یقابلها تحمیل المسؤولیة للفلسطینیین بنسبة 56.3بتحمیل المسؤولیة لإلسرائیلیین بنسبة (

                                                 
بتاریخ:  موقع الحرة، تقریر منشور على"مقتل رضیع في غزة یتحول إلى قصة إنسانیة عابرة للقارات"،  -1

27/11/2012،  
-http://www.alhurra.com/content/slain-infant-gaza-became-international-humanالرابط:    

story/215684.html#ixzz2gqAeLXLd  م. 3/10/2012، تاریخ دخول الموقع  

http://www.alhurra.com/content/slain-infant-gaza-became-international-human
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%) 72.0بنسبة (، )24بینما كان تحمیل المسؤولیة لإلسرائیلیین على موقع (فرنسا، %)43.8(
  %).28.0قابلها تحمیل المسؤولیة للفلسطینیین بنسبة (ی

"أجمعت كلمات وزراء  :ما نشره موقع الحرة، ماذج تحمیل المسؤولیة (إلسرائیل)ومن ن
على  شجب  الخارجیة العرب المشاركین في اجتماعهم الطارئ في مقر الجامعة العربیة في القاهرة

فلسطیني ریاض المالكي إسرائیل المسؤولیة الكاملة عن وحمل وزیر الخارجیة ال، الغارات اإلسرائیلیة
  .)1(التصعید األمني في قطاع غزة وقال إنه انتهاك للقانون الدولي"

ومنها ما نقله موقع روسیا الیوم عن ، بینما وردت نماذج تحمل الفلسطینیین المسؤولیة
یات ما یحدث بسبب عدم محمال الطرف اآلخر تداع، ) المدیر العام السابق للموساد(داني یاتوم

ن شعبنا أن نفهم أ: "علینا  في اتصال هاتفي مع روسیا الیوم )یاتوم(. وقال التزام حماس بالتهدئة
كثر ونحن غیر قادرین على ضبط النفس أیتعرض للهجوم وحكومة بالدي لم تستطع تحمل الوضع 

   .)2(كثر من ذلك"أ

البریطاني ولیام هیغ الخمیس حركة وكذلك ما نقله موقع الحرة: "حمل وزیر الخارجیة 
  .)3(حماس المسؤولیة عن األزمة الحالیة في قطاع غزة"

  

  فئات أطر ردود األفعال: مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بخامسًا: 
عدوان التي وردت في كشفت نتائج الدراسة التحلیلیة أن معظم حاالت ردود األفعال على ال

ومن نماذج ذلك ، %)46.2ي (االجتماعات واالتصاالت) المتنوعة بنسبة (تمثلت ف، عینة الدراسة
ما نقله موقع روسیا الیوم عن اتصال هاتفي جرى بین وزیري الخارجیة الروسي والفلسطیني: "أكد 
وزیر الخارجیة الروسي سیرغي الفروف في مكالمة هاتفیة مع نظیره الفلسطیني ریاض المالكي أن 

                                                 
، 17/11/2013بتاریخ  موقع الحرة خبر منشور على"وزراء الخارجیة العرب یبحثون التطورات في غزة"،  -1

-http://www.alhurra.com/content/arab-foreign-ministers-discuss-gazaالرابط: 
israel-/215223.html#ixzz2glnbdJ1h  24/10/2013، تاریخ دخول الموقع .  

موقع  خبر منشور على"المدیر السابق للموساد: ال عالقة لالنتخابات بما یحدث والقبة الحدیدیة ناجحة"،  -2
/، تاریخ دخول http://arabic.rt.com/news/600208الرابط:  19/11/2012بتاریخ:  روسیا الیوم

  . 23/9/2013الموقع: 
   خبر منشور على موقع الحرة"عواصم العالم تدعو إسرائیل وحماس إلى ضبط النفس"،  -3

-http://www.alhurra.com/content/world-leaders، الرابط: 15/11/2012بتاریخ 
concerned-escalation-hamas-israel/215122.html#ixzz2ge7LAsfq تاریخ دخول الموقع ،

25/10/2013 .  

http://www.alhurra.com/content/arab-foreign-ministers-discuss-gaza
http://arabic.rt.com/news/600208
http://www.alhurra.com/content/world-leaders
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والغارات اإلسرائیلیة غیر المتكافئة على قطاع غزة أمر ، )إسرائیل(ة في قصف المناطق الجنوبی
وأبلغ الفروف المالكي بالجهود التي تبذلها روسیا من أجل وقف المواجهة المسلحة ، غیر مقبول

  .)1(والعنف في المنطقة في أسرع وقت ممكن"
إسرائیلي إلى القاهرة ومن النماذج أیضًا ما نقله موقع الحرة عن لقاءات یقوم بها مبعوث 

وكذلك عن لقاء الرئیس المصري محمد مرسي مع رئیس الوزراء التركي: "وصل إلى ، لبحث األزمة
، برفقة ثالثة أشخاص على متن طائرة خاصة )تل أبیب(من  القاهرة مسؤول إسرائیلي كبیر قادماً 

، ألزمة في قطاع غزةث آخر تطورات افي زیارة قصیرة یلتقي خاللها مع عدد من المسؤولین لبح
وكان الرئیس المصري محمد مرسي ذكر خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رجب طیب 

  .)2("أن هناك مؤشرات لوقف إطالق النار بین إسرائیل وحماس قریباً ، رئیس وزراء تركیا، أردوغان
ضد العدوان) بنسبة أما في المرتبة الثانیة من فئات ردود األفعال فكانت (مظاهرات وٕادانات         
حول  )3()م2009(مبارك الحازميالنتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة وهنا تتوافق هذه ، %)27.4(

(مظاهرات التأیید والتضامن) كأحد األحداق الرئیسیة التي اوردتها صحیفة الشرق األوسط فیما 
  م.2008یتعلق بالعدوان على غزة عام 

موقع الحرة: "تظاهر ألف شخص على األقل السبت ما نشر على ، هذه الفئةومن نماذج     
عن تندیدهم بالهجوم اإلسرائیلي الواسع الجدید على قطاع غزة.  في ساحة األوبرا في باریس تعبیراً 

وقد جاءت التظاهرة التي قال المنظمون إنها ضمت خمسة آالف شخص أتت تلبیة لدعوة وجهت 
  .)4(عي وحزب الخضر"من أحزاب وجمعیات عدة على رأسها الحزب الشیو 

ئیس المصري محمد وكذلك ما نقله موقع روسیا الیوم عن الرئیس المصري: "وندد الر 
 .  )5(نسانیة"على اإل سافراً  سرائیلي على قطاع غزة واعتبره عدواناً مرسي بالهجوم اإل

                                                 
 موقع روسیا الیوم خبر منشور على"الفروف یرفض قصف جنوب إسرائیل والغارات اإلسرائیلیة على غزة"،   -1

، تاریخ دخول الموقع: http://arabic.rt.com/news/600193، الرابط: 19/11/2021بتاریخ 
21/9/2013   .  

بتاریخ  موقع الحرة ىخبر منشور علمسؤول إسرائیلي یزور القاهرة لبحث األزمة في قطاع غزة"،   -2
، تاریخ دخول الموقع  /http://arabic.rt.com/news/600140، الرابط:  18/11/2012
25/10/2013.  

  .233مبارك الحازمي، مرجع سابق، ص -3
، الرابط:  17/12/2012بتاریخ  موقع الحرة خبر منشور على"حماس تدعو العرب إلى معاقبة إسرائیل دولیا"،  -4

http://www.alhurra.com/content/hamas-calls-on-arabs-to-take-action-defend 
palestinians/215228.html#ixzz2glq90hdY :22/10/2013،  تاریخ دخول الموقع. 

موقع  خبر منشور علىسرائیل تستدعي دفعة جدیدة من جنود االحتیاط"، "دوي صفارات اإلنذار في القدس وإ  -5
/، تاریخ http://www.france24.com/ar/20121116، الرابط: 16/11/2012، بتاریخ: 24فرنسا

  . 22/11/2013دخول الموقع:  

http://arabic.rt.com/news/600193
http://arabic.rt.com/news/600140
http://www.alhurra.com/content/hamas-calls-on-arabs-to-take-action-defend
http://www.france24.com/ar/20121116
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ومن ، %)14.4ثم في المرتبة الثالثة فئة (زیارات تضامن مع الشعب الفلسطیني) بنسبة (
حول زیارة وفد تضامني مصري: "وكان الرئیس المصري محمد  24ذج ذلك ما نشره موقع فرنسانما

، مرسي أوفد رئیس مجلس الوزراء هشام قندیل إلى غزة للتعبیر عن التضامن مع سكان القطاع
وقال خالد مشعل في مؤتمر صحفي إن أربعة من أعضاء الوفد ، وزار وفد شعبي مصري غزة الیوم

  .)1(وا في غارة إسرائیلیة خالل الزیارة"المصري أصیب
وفي المرتبة الرابعة فیما یتعلق بردود األفعال كانت فئة أطر (مظاهرات وٕادانات ضد 

ومن نماذج ذلك ما نشره موقع روسیا الیوم عن تظاهرات ، %)7.0المقاومة الفلسطینیة) بنسبة (
مود السحاب العسكریة اإلسرائیلیة على لإلسرائیلیین: "احتشد الشارع اإلسرائیلي مع إطالق حملة ع

یول ما یعكس الم، بأطیافه كافة وراء قرار حكومة بنیامین نتانیاهو بشن هذا الهجوم، قطاع غزة
  .)2("الیمینیة للشارع اإلسرائیلي

نشره موقع الحرة عن وزیر الخارجیة البریطاني: "أدان ولیام هیغ وزیر الخارجیة  اوكذلك م
صحفي كامل الهجمات بالصواریخ من غزة على جنوب إسرائیل التي تشنها البریطاني في بیان 

وأضاف أنها تؤدي إلى وضع ال یحتمل للمدنیین اإلسرائیلیین ، حماس ومجموعات مسلحة أخرى
ودعا حماس والمجموعات المسلحة ، یحق لهم العیش بدون خوف من مهاجمتهم من غزةالذین 

وأكد أنه یشجع إسرائیل على ، فوري للهجمات على إسرائیلالفلسطینیة األخرى في غزة  إلى وقف 
  .)3(أن تفعل كل ما هو ممكن لخفض التوتر"

ومن النماذج على ، %)5.0(ترحیب بالتهدئة) بنسبة ( أما في المرتبة األخیرة فجاءت فئة
طالق القى االتفاق على وقف إل"حول ترحیب دولي باتفاق الهدنة: ، 24ذلك ما نشره موقع فرنسا

مم لى األإ من واشنطن وباریس وبرلین وصوالً  واسعاً  دولیاً  النار بین اسرائیل وحركة حماس ترحیباً 
  .)4(كثر دیمومة"أن یكون الحل أوسط آمال في ، وروبيتحاد األالمتحدة واال

                                                 
موقع  منشور على خبر"مشعل: على إسرائیل اتخاذ الخطوة األولى لوقف إطالق النار إن كانت ترید التهدئة"،  -1

/ ، تاریخ http://www.france24.com/ar/20121122، الرابط: 19/11/2012، بتاریخ: 24فرنسا
  . 21/11/2013دخول الموقع: 

بتاریخ  موقع روسیا الیوم خبر منشور على"الشارع اإلسرائیلي یدعم نتانیاهو في قرار الهجوم على غزة"،  -2
تاریخ دخول الموقع:   /، http://arabic.rt.com/news/599867، الرابط: 16/11/2012
22/9/2013.  

  مرجع سابق."عواصم العالم تدعو إسرائیل وحماس إلى ضبط النفس"،   -3
بتاریخ:  24موقع فرنسا خبر منشور على"ترحیب دولي واسع باتفاق وقف إطالق النار بین إسرائیل وحماس"،  -4

/، تاریخ دخول الموقع http://www.france24.com/ar/20121122، الرابط: 22/11/2012
25/11/2013. 

http://www.france24.com/ar/20121122
http://arabic.rt.com/news/599867
http://www.france24.com/ar/20121122
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في فئة (االتصاالت ، وكشفت النتائج أن (ردود األفعال) توافقت بین المواقع الثالثة
، %) على موقع روسیا الیوم47.1و(، 24%) على موقع فرنسا50.0ت بنسبة (واالجتماعات) فكان

وكشفت الدراسة عن توافق شبه تام في توزیع مراتب الفئات بین ، %) على موقع الحرة40.8و(
  المواقع الثالثة عینة الدراسة.

 ةوالحظ الباحث أن موقع الحرة تمیز في فئات ردود األفعال بأن كان األكثر إبرازًا لفئ
مظاهرات وكذلك األكثر إبرازًا لفئة (، %)32.4) بنسبة (وٕادانات ضد العدوان اإلسرائیلي مظاهرات(

وأن الموقع كان األقل إبرازًا لفئة (الزیارات ، %)11.3بنسبة (، )وٕادانات ضد المقاومة الفلسطینیة
 %) أیضًا.11.3التضامنیة مع الشعب الفلسطیني) بنسبة (

كان األكثر إبرازًا لفئة (االجتماعات واالتصاالت  24قع فرنساكما الحظ الباحث أن مو 
واألكثر إبرازًا كذلك لفئة (الزیارات التضامنیة مع الشعب ، %)50.0المحلیة والدولیة) بنسبة (

  %) واألكثر إبرازًا لفئة (الترحیب بالتهدئة).24.1بنسبة (الفلسطیني) 

نیة عینة الدراسة والتفاوت في إبراز ردود ولعل االختالفات الحاصلة بین المواقع اإللكترو 
عن هذه  (إنتمان) وقد تحدث، أفعال یرجع لطبیعة كل موقع ودرجة اهتمامه بإبراز قضیة عن أخرى

، أساس مفهوم التأطیر یقوم على عنصرین مزدوجین هما: (االنتقاء"أن  الظاهرة حیث اعتبر
ومن ثم ، ر إطارًا معینًا للنص اإلخباريوالذي من خاللهما یختار المحرر من األخبا، والبروز)

ألنه ، تصبح السمات الممیزة للخبر ضمن ذلك اإلطار أكثر بروزًا من األشیاء الموجودة خارجه
 .)1(انتقاء متعمد لبعض جوانب القضیة أو الحدث

  

فئات أطر اتجاهات التأیید مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بسادسًا: 
  والمعارضة:

شفت الدراسة أن معظم اتجاهات التأیید والمعارضة التي خرجت بها مضامین المواد الخبریة ك    
المنشورة على المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة تمثلت في اتجاه (معارضة العدوان) بنسبة 

من أن ، )2()م2009(وتتوافق هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة مبارك الحازمي، %)49.7(
التي قدمتها صحیفة الشرق األوسط حول  تجاهات المضمونالعدوان) جاءت في مقدمة ا (معارضة

  م.2008العدوان على غزة عام 

                                                 
1- Robert Entman, Op.Cit, P53. 

  .  233، صمرجع سابقمبارك الحازمي،  -2
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جم حول الموقف التركي من العدوان: "ها 24ما نشره موقع فرنسا، النماذج على ذلكومن     
نها تقوم أوب، رهابیةالدولة االیاها بإ سرائیل واصفاً إردوغان بحدة أرئیس الوزراء التركي رجب طیب 

وقال ، سرائیلیة في قطاع غزةعملیة عمود السحاب اإلفیما تستمر ، بتطهیر عرقي بحق الفلسطینیین
تتجاهل في  )اسرائیل(ن إ، للقضیة الفلسطینیة المؤید كلیاً ردوغان وسط تصفیق طویل للحضور أ

هذه الدولة تحتل ، ضد شعب وتنتهك القانون الدولي وتقوم بتطهیر عرقي، في هذه المنطقة السالم
  .)1(راضي الفلسطینیة"األ فشیئاً  شیئاً 
الوزراء المصري  أكد رئیس: "وكذلك ما نقله موقع روسیا الیوم عن رئیس الوزراء المصري    

ومصر ، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات، ال یمكن السكوت على هذه المأساةهشام قندیل أنه 
وقال الكاتب والمحلل السیاسي حسن ، لسفیر المصري من تل أبیبتتخذ خطواتها وقامت بسحب ا

ورفضت الضغوط  )إسرائیل(ن مصر أدانت العدوان اإلسرائیلي وسحبت سفیرها من إعبدو من غزة 
  .)2(الخارجیة إلرغامها على لعب دور في تهدئة المقاومة

االتجاه  ةسیطر نتائجها  ، التي أظهرت)3()2014وتتوافق هذه النتیجة مع دراسة روال علیان(    
یة الجمعیة العامة لألمم المؤید إجماًال على تغطیة مواقع الدراسة لقضیة طلب فلسطین عضو 

  م االتجاه المعارض.تقد  عكس موقع فضائیة الحرةفیما المتحدة، 
فجاءت فئة اتجاه (بدون موقف محدد) بنسبة ، ثم تلتها الفئات األخرى بنسب متقاربة    

قدم الوقائع واألحداث ، 24خبر نشر على موقع فرنسا، ن النماذج على ذلكوم، %)25.5(
"أعلنت تل أبیب مقتل حیث یورد الباحث هنا ملخصًا للخبر: ، المختلفة دون بروز أي اتجاه للخبر

یأتي هذا غداة ضربات جویة على ، ثالثة إسرائیلیین بصاروخ أطلق من غزة على جنوب إسرائیل
فلسطینیا على األٌقل بینهم أحمد الجعبري القیادي البارز في كتائب  11فیها القطاع المحاصر قتل 

  .)4(عز الدین القسام الجناح المسلح لحركة حماس"

                                                 
خبر منشور "أردوغان یصف إسرائیل "بالدولة اإلرهابیة" ویتهمها بالقیام بعملیة تطهیر عرقي للفلسطینیین"،  -1

- http://www.france24.com/ar/20121120الرابط:، 20/10/2012، بتاریخ: 24موقع فرنسا على
غزة/، تاریخ دخول الموقع: -الفلسطینیون- عرقي-تطهیر-إرهابیة-دولة-إسرائیل-وصف-أردوغان-تركیا
25/11/2013.  

   موقع روسیا الیوم خبر منشور على"غزة .. قندیل یلتقي هنیة ویعرب عن دعم مصر لفلسطین"،  -2
/، تاریخ دخول الموقع: http://arabic.rt.com/news/599892، الرابط: 16/11/2012بتاریخ 

24/9/2013.  
 . مرجع سابقروال علیان،  -3
موقع  خبر منشور على"تل أبیب تجدد غاراتها على غزة وصواریخ فلسطینیة تسقط على جنوب إسرائیل"،  -4

   .   15/10/2013، الرابط:  ، تاریخ دخول الموقع 15/11/2012بتاریخ:  24فرنسا

http://www.france24.com/ar/20121120
http://arabic.rt.com/news/599892
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ومن النماذج على ذلك ما نشره موقع ، %)24.8ثم جاءت فئة (تأیید وتبریر العدوان)  بنسبة (    
ند الناطقة الرسمیة باسم الخارجیة األمریكیة روسیا الیوم حول الموقف األمریكي: "أكدت فیكتوریا نوال

ویتعین على المجتمع الدولي وبالدرجة األولى الدول ، نه من حق إسرائیل أن تدافع عن نفسهاإ
أن توضح لحماس أن هذا األمر ال یصب في مصلحة الشعب الفلسطیني ، اإلقلیمیة ذات التأثیر

  . )1(كما أنه ال یصب في مصلحة االستقرار اإلقلیمي"
وكذلك بیان صادر عن وزراء خارجیة االتحاد األوروبي في بروكسل وورد ذكره على إحدى     

ة : "وقال البیان إن الوزراء االوروبیین یدینون بقو 24المواد الخبریة المنشورة على موقع فرنسا
ن أخرى أوهو ما یتعین على حماس ومجموعات  )سرائیل(إالهجمات بالصواریخ من غزة على 

وإلسرائیل الحق في ، ن یكون هناك مبرر الستهداف مدنیین أبریاء عمداً أفال یمكن ، فه فوراً توق
  .)2(حمایة شعبها من هذا النوع من الهجمات"

  
  فئات آلیات توظیف األطر الخبریة:مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بسابعًا: 

ملتها العینة فیما یتعلق بآلیات كشفت نتائج الدراسة أن مضامین المواد الخبریة التي ش
ومن ، %)38.6توافقت في الغالب مع (وجهة النظر الفلسطینیة) بنسبة (، توظیف األطر الخبریة

وهو خبر أشار إلى حدث وفقًا للروایة الفلسطینیة ، ذلك ما ورد على موقع روسیا الیومالنماذج على 
، عن إسقاط طائرة استطالع إسرائیلیة، الجناح المسلح لحركة حماس - قسام"أعلنت كتائب الفقط: 

أنها استهدفت  قبسافي وقت  )القسام(هذا وقد أكدت  ،المستهدفة ونشرت تسجیل فیدو للطائرة
ونقل المركز ، أثناء إغارتها على شرق مدینة غزةجو  - ائرة حربیة إسرائیلیة بصاروخ أرضط

تشي لم تجب أجواء القطاع منذ عدة الفلسطیني لإلعالم عن سكان محلیین قولهم إن مروحیات األبا
  .)3(معللین ذلك بالخوف من استهدافها"، أسابیع

ثم كانت في المرتبة الثانیة المواد التي ضمت مضامین حملت (وجهتي النظر الفلسطینیة 
  ومن النماذج على ذلك ما ورد على موقع روسیا الیوم:، %)22.7وذلك بنسبة (، واإلسرائیلیة)

                                                 
، 17/11/2012بتاریخ  موقع روسیا الیوم خبر منشور على"واشنطن: من حق إسرائیل الدفاع عن نفسها"،  -1

  .  25/9/2013/ ،  تاریخ دخول الموقع: http://arabic.rt.com/news/599987الرابط: 
خبر منشور تیل"، "اتصاالت دبلوماسیة مكثفة لوقف التصعید وغارات إسرائیل على غزة تخلف أكثر من مئة ق  -2

  .22/20/2013، الرابط:  ، تاریخ دخول الموقع: 19/11/2012، بتاریخ 24موقع فرنسا على
خبر جو"،  –"المركز الفلسطیني لإلعالم: القسام تعلن إسقاط طائرة حربیة إسرائیلیة فوق غزة بصاروخ أرض  -3

 ، الرابط: 16/11/2012بتاریخ:  موقع روسیا الیوم منشور على
http://arabic.rt.com/news/599928 :23/9/2012/ ، تاریخ دخول الموقع  .  

http://arabic.rt.com/news/599987
http://arabic.rt.com/news/599928
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م خرین بینهآصابة ثالثة إ قیادي في سرایا القدس رامز حرب و الفلسطینیة بمقتل ال "أفادت وكالة معاً 
ثنین قصف الطائرات االسرائیلیة یوم اإلنتیجة  )هنا القدس(و، )العربیة(مصورین اثنین من قناة 

ن الطائرات إل شهود عیان لبرج الشروق بغزة الذي یضم العدید من المكاتب اإلعالمیة. وقا
، لى اشتعال النیران فیه وتصاعد أعمدة الدخان منهإدت أة استهدفت البرج بأربعة صواریخ یسرائیلاإل

نقًال عن المكتب الصحفي فیما أفاد موقع (جیروزالیم بوست)  ،مؤكدین وجود محاصرین داخله
من كبار قادة الجناح العسكري التابع لحركة  4ن قصف البرج أسفر عن مقتل أسرائیلي بللجیش اإل

وقائد العملیات تیسیر ، بو العطاألعسكري في الحركة بهاء هم عضو المجلس ا، د االسالميالجها
والمسؤول عن الدعایة في الحركة ، طالق الصواریخ خلیل بهتینيإوالمسؤول عن ، محمود الجعبري

لى إصابة إن القصف أدى إكریة ذاعة االسرائیلیة نقًال عن مصادر عسبینما قالت اإل، رامز حرب
  .)1(ء األربعة"هؤال

ومن ، %)19.6( نسبتها حیث بلغت، وتلتها المواد الخبریة التي نقلت (وقائع عامة)
أطلق النماذج على ذلك: "قتل ثالثة إسرائیلیین وأصیب أربعة آخرون الخمیس في انفجار صاروخ 

 أنهم یةكما أفادت الشرطة اإلسرائیل، )إسرائیل(في جنوب  )ماالخي كریات(من قطاع غزة على بلدة 
شن غارات األربعاء  )إسرائیل(أول قتلى إسرائیلیین یسقطون بصواریخ تطلق من غزة منذ بدأت 

بینهم أحمد الجعبري ، فلسطینیا على األقل 11أسفرت حتى صباح الخمیس عن مقتل على القطاع 
ثر وٕاصابة أكثر من مئة آخرین بجروح في أك، القیادي البارز في الجناح العسكري لحركة حماس

  .)2(غارة جویة شنها سالح الجو اإلسرائیلي على قطاع غزة منذ األربعاء" 60من 

ومن ، %)19.2ثم كانت فئة (عرض وجهة النظر اإلسرائیلیة) في أدنى مرتبة بنسبة (
حد على مناطق طلقت الیوم األأ صاروخاً  25ن أذلك: "أعلنت الشرطة االسرائیلیة النماذج على 

صابة إلى إدى أفي مدینة عسقالن و  حدها طال مبنى سكنیاً ألكن ، معظمها سرائیل دمرإمختلفة في 
لى اشتعالها. وقالت الناطقة باسم الشرطة إدى أصاب آخر آلیة مما أشخص بجروح طفیفة بینما 

ن قذائف أضافت أو ، عظمها بمنظومة القبة الحدیدیةطلقت من قطاع غزة دمر مأة قذیف 25إن 
صابة شخص بشظایا إلى إدى أو  سكنیاً  اً حدها مبنأالن أصاب وخیة عدة اطلقت على عسقصار 

                                                 
خبر واصابة مصورین اثنین في استهداف برج الشروق بغزة"،   مقتل قیادي واحد على االقل في سرایا القدس"  -1

 :  الرابط،  19/11/2012بتاریخ  موقع روسیا الیوم منشور على
    http://arabic.rt.com/news/600218 20/9/2013/ ، تاریخ دخول الموقع.  

بتاریخ  موقع الحرة خبر نشر على"مقتل ثالثة إسرائیلیین ومجلس األمن یدعو إلى وقف العنف في غزة"،  -2
-http://www.alhurra.com/content/security-council-israeli، الرابط: 15/11/2012

violence/215112.html#ixzz2ge46yDWr-palestinian 10/10/2103ریخ دخول الموقع:، تا .  

http://arabic.rt.com/news/600218
http://www.alhurra.com/content/security-council-israeli
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صابت قذیفة اخرى مركبة وادت الى اشتعالها. من أبینما ، ضرار مادیةألى حاالت هلع و إ خفیفة و 
خمسین غارة منذ كثر من أن طائرات من سالح الجو شنت إقالت االذاعة االسرائیلیة ، جهة ثانیة

نفاق أفي غزة) بما فیها منصات صواریخ و نحاء مختلفة (أي هداف مختلفة فأمنتصف اللیل على 
طلق من أن مجموع ما إلناطق العسكري لوكالة فرانس برس وقال ا، ومراكز تدریب لحركة حماس

وتم ، جنوب اسرائیل صاروخاً  493صاب نحو أصاروخا  766االقل  ربعاء علىقطاع غزة منذ األ
  .)1(الحدیدیة"من قبل منظومة القبة  صاروخاً  273اعتراض 

وكشفت الدراسة أن موقع روسیا الیوم كان األكثر إبرازًا (لوجهة النظر الفلسطینیة) بنسبة 
في حین كان موقع  ،% )23.8النظر اإلسرائیلیة بنسبة(وكذلك األكثر إبرازًا لوجهة ، %)41.5(

ت بالمرتبة األولى وهي الفئة التي حظی، الحرة األكثر بین مواقع الدراسة في إبراز (وجهتي النظر)
، فیما حظیت (وجهة النظر اإلسرائیلیة) بأقل النسب على الموقع، %)35.9على الموقع بنسبة (

من أقل مواقع الدراسة عرضًا (لوجهة النظر  24بینما كان موقع فرنسا، %)12.0وبلغت (
  %).7.4اإلسرائیلیة) بنسبة (

فیما ، راسة في تقدیم وجهات النظریتوافق االختالف بین المواقع اإللكترونیة عینة الدو 
تأثیر األطر ال یتحقق فقط  "(إنتمان) على أنمع ما طرحه ، م2012یتعلق بالعدوان على غزة عام 

و اإلغفال أمن خالل إبراز بعض الجوانب في األحداث أو الوقائع ولكن أیضًا من خالل الحذف 
  .)2("صاللجوانب أخرى أو تقدیم توصیات خاصة من جانب القائم باالت

 

  :الفلسطینیة فئات أطر األسبابمناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بامنًا: ث
وجود تباین واضح بین المواقع عینة الدراسة في أولویات تحدید األسباب  كشفت نتائج الدراسة   

حول ترتیب أي من یسجل أي توافق بین المواقع الثالثة معًا  بحیث لم، الفلسطینیة للعدوان
أبرز كانت ) الدفاع عن شعبناالعدوانیة اإلسرائیلیة وضرورة  وكشفت النتائج أن (النزعة األسباب،
وذلك ، الفلسطینیة المذكورة في المواد الخبریة عینة الدراسة حسب االتجاه العام للعینةاألسباب 

  ، %)39.2بنسبة (
لفز: "إن العدوان ومن نماذج ذلك ما قاله الرئیس الفلسطیني محمود عباس في خطاب مت

كلها عناوین واحدة تعبر عن ، إلى جانب استمرار االستیطان، االسرائیلي المتواصل على شعبنا

                                                 
، 18/11/2012بتاریخ:  24موقع فرنسا خبر منشور علىفي مدینة عسقالن"،  سكنیاً  ىً "صاروخ من غزة یطال مبن -1

  . 24/11/2013، تاریخ دخول الموقع: -http://www.france24.com/ar/20121118الرابط:  
2-Robert Entman, Op.Cit, P53. 

http://www.france24.com/ar/20121118
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، وعلى إسرائیل أن تفهم أنه بدون السالم ال یمكن أن یتمتع أحد باألمن، رفض إسرائیل لحقوقنا
  .)1(وعلیها أن تعمل على وقف شالالت الدم"

ئیس المكتب السیاسي لحركة حماس في مؤتمر صحفي وكذلك ما صرح به خالد مشعل ر 
  ه آلة اإلرهاب والقتل والتدمیر ـــــي وجــــنوفمبر: "إن غزة تقف شامخة ف 19عقد بالقاهرة یوم االثنین 

   .)2(نحن أصحاب قضیة عادلة ألننا لم نعتد على أحد"، اإلسرائیلیة وكل من یدعمها ویتواطأ معها

باسم سرایا القدس (ناصر أبو أحمد): " إن سرایا القدس والمقاومة  وأیضًا ما صرح به المتحدث
فنحن ملتزمون بالدفاع عن شعبنا ، سترد بشكل واضح وبشكل مباشر ومن دون الرجوع إلى أحد

  .)3(وهذا ما سیحدث"

كما كشفت النتائج أن (االغتیال االسرائیلي للشهید الجعبري وخرق الهدنة) كان ثاني 
  %).18.3یة التي تناولتها عینة الدراسة بنسبة (األسباب الفلسطین

، ما نقله موقع الحرة عن  سامي أبوزهري  الناطق باسم حركة حماس، ومن نماذج ذلك
هو من بدأ هذه الجرائم باغتیال قائد كتائب  حیث قال في تصریحات لرادیو سوا: "إن االحتالل

  .)4(قف عدوانه على شعبنا الفلسطیني"االحتالل مطالب أن یو فإن ولذلك ، القسام أحمد الجعبري

كان السبب الفلسطیني ، وكشفت النتائج أن (الصمت الدولي المستمر عن عربدة االحتالل)
وزیر الخارجیة الفلسطیني  قالومن نماذج ذلك: "، %)17.0الثالث من حیث الترتیب بنسبة (

وأشاد ، االعتداءات إسرائیل على المضي فيیشجع المالكي أن سكوت المجتمع الدولي ریاض 

                                                 
 خبر منشور على لهجوم على غزة لن یثني المسعى الفلسطیني للذهاب إلى األمم المتحدة"،"عباس یؤكد أن ا -1

/ ، http://www.france24.com/ar/20121116، الرابط: 16/11/2012بتاریخ:  24موقع فرنسا
  .26/11/2013تاریخ دخول الموقع 

موقع روسیا  خبر منشور علىفي"، "مشعل یقول ان نتانیاهو هو من طلب التهدئة، والجانب االسرائیلي ین -2
، تاریخ دخول الموقع /http://arabic.rt.com/news/600220م، الرابط: 19/11/2012بتاریخ  الیوم
  م.25/9/2013

بتاریخ:  موقع الحرة ر علىخبر منشو "صفارات اإلنذار تدوي في تل أبیب واألوضاع اإلنسانیة تتفاقم في غزة"  -3
-http://www.alhurra.com/content/gaza-israel-telaviv-hamasم، الرابط 15/11/2012

/215144.html#ixzz2geFfmS9a-egypt م.  22/10/2012ل الموقع ، تاریخ دخو  
بتاریخ:  موقع الحرة خبر منشور على"إسرائیل تشن عشرات الغارات على غزة وتستدعي آالف جنود االحتیاط"  -4

-http://www.alhurra.com/content/israel-gaza-hamas-air  ، الرابط:  17/11/2013
strikes-attack-tunisia-/215212.html#ixzz2glm02jtw24/10/2013خول الموقع ، تاریخ د .  

http://www.france24.com/ar/20121116
http://arabic.rt.com/news/600220
http://www.alhurra.com/content/gaza-israel-telaviv-hamas
http://www.alhurra.com/content/israel-gaza-hamas-air
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الوزیر الفلسطیني بالرد المصري على التصرفات اإلسرائیلیة والزیارة التضامنیة التي قام بها وزیر 
   .)1( "الخارجیة التونسي إلى قطاع غزة

ومن النماذج كذلك ما نقله موقع الحرة عن سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس: "إن 
لمنحاز لالحتالل اإلسرائیلي من خالل عرقلة أي جهد دولي حركة حماس تدین الموقف األمیركي ا

  إلدانة االحتالل واإلعالن أن المشكلة في المقاومة الفلسطینیة مقابل الصمت على جرائم االحتالل 

   .)2(هذا إضافة إلى الدعم المطلق لالحتالل اإلسرائیلي"، ضد المدنیین الفلسطینیین

ل رئیس الوزراء التركي أردوغان الذي "دعا الدول وأیضًا ما نشره موقع روسیا الیوم حو 
معتبرًا أنه لیس من باب العدالة أن  ،يالعربیة واإلسالمیة إلى تغییر تشكیلة مجلس األمن الدول

وأعلن  ،تسیطر على العالقات الدولیة كلها، الدول الخمس دائمة العضویة في مجلس األمن الدولي
مؤكدا أن بالده تقف جبهة واحدة مع دول ، غزة الفلسطینيأن تركیا ال تقبل العدوان على قطاع 

  .)3(المنطقة كلها من أجل الوقف الفوري للعملیات الحربیة التي تخوضها تل أبیب في غزة"

نتخابات واألزمة الداخلیة اإلسرائیلیة) كانت السبب الرابع لألسباب وبینت النتائج أن (اال
لك ما صرح به عصام بكر عضو المكتب السیاسي ومن نماذج ذ، %)11.1الفلسطینیة بنسبة (

إحداها إدخال المنطقة في ، لحزب الشعب لرادیو سوا: "التصعید اإلسرائیلي یحمل عددا من الرسائل
باإلضافة إلى دفع الشعب الفلسطیني فاتورة ، مستوى الشرق األوسط دوامة وخلط األوراق على

  .)4("العزل  االنتخابات اإلسرائیلیة بدماء أبنائه

قال  أمین سر اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر یاسر عبد ربه في لقاء ومن النماذج أیضًا: "
، مع رادیو سوا إن العملیة العسكریة التي تقوم بها إسرائیل في غزة تأتي ضمن الحملة االنتخابیة

عملیات واسعة ال خالل وٕان نتانیاهو بدأ حملته االنتخابیة داخل إسرائیل من خالل هذا العدوان ومن

                                                 
موقع روسیا  خبر منشور على"وزیر الخارجیة الفلسطیني یدعو إلى عقد قمة عربیة طارئة لبحث أزمة غزة"،  -1

  / http://arabic.rt.com/news/600050، الرابط: 17/11/2012بتاریخ:  الیوم
  .19/9/2013تاریخ دخول الموقع       
بتاریخ  موقع الحرة خبر منشور علىتجاه إسرائیل وتصفه بالمنحاز"، "حماس تدین الموقف األمیركي  -2

-http://www.alhurra.com/content/hamas-israel-us-gaza، الرابط: 21/11/2012
condemnation/215430.html#ixzz2gn6vQFGG  24/10/2013، تاریخ دخول الموقع .  

بتاریخ  موقع روسیا الیوم خبر منشور علىلي "، "أردوغان یدعو إلى تغییر تشكیلة مجلس األمن الدو   -3
  .22/9/2013/ ، تاریخ دخول الموقع: http://arabic.rt.com/news/600054، الرابط: 17/11/2012

  .مرجع سابق"صفارات اإلنذار تدوي في تل أبیب واألوضاع اإلنسانیة تتفاقم في غزة"  -4

http://arabic.rt.com/news/600050
http://www.alhurra.com/content/hamas-israel-us-gaza
http://arabic.rt.com/news/600054
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ونوایاه (نتانیاهو) هي االستمرار في هذه الحملة لتسجیل انتصارات وهمیة ، یشنهاالتي النطاق 
 . )1(یستطیع أن یضلل بها الناخب اإلسرائیلي"

وكذلك ما نقله موقع الحرة عن رئیس الوزراء التركي: "اتهم رئیس الوزراء التركي رجب 
   .)2(توظیف الهجمات على قطاع غزة في القضایا الداخلیة"طیب أردوغان إسرائیل بالسعي إلى 

التي أشارت ، )3()م2009(مبارك الحازميالنتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة وتتوافق هذه 
نقلته  م2008) كسبب للعدوان على غزة عامإلى (تحقیق مكاسب سیاسیة للحكومة اإلسرائیلیة

  .الدراسة تقدمًا في المرتبة عن هذهوٕان كان هذا السبب أكثر ، صحیفة الشرق األوسط
لطرح عضویة الدولة أمام األمم  ةالفلسطینی السبب الخامس (تخریب الجهود ثم كان

الرئیس الفلسطیني محمود عباس في خطاب ومن نماذج ذلك ما قاله ، %)7.2) بنسبة (المتحدة
إلى األمم المتحدة لكننا  واكد ان "كل ما تفعله اسرائیل یهدف الى عرقلة مساعینا للذهاب متلفز: "

ولن یثنینا عن ذلك شيء ، للتصویت ولیس لنقدم الطلب، الجاري 29ذاهبون إلى األمم المتحدة في 
   .)4(مهما كانت الظروف"

) واختبار سالح المقاومة الفلسطینیة، ترمیم قوة الردعثم في المرتبة السادسة (سعي إسرائیل 
ه خالد مشعل في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة یوم االثنین ما قال، ومن نماذج ذلك، %)3.3بنسبة (

  .)5(والقضاء على البنیة التحتیة للمقاومة"، راد ان یرمم قدراته في الردعأن نتانیاهو إنوفمبر: " 19
وتتوافق هذه النتیجة مع ، %)2.6ثم في المرتبة السابعة (اختبار الدور المصري) بنسبة (

من أن (أطروحة الدور اإلسرائیلي في اإلیقاع بین مصر ، )6(د)ما توصلت إلیه دراسة (هشام محم
  م. 2008وحماس) كان من أهم األسباب التب طرحتها الصحف المصریة للعدوان على غزة عام 

                                                 
بتاریخ:  موقع الحرة خبر منشور علىوٕاسرائیل"، " مجلس األمن یدعو إلى وقف التصعید بین حماس  -1

-http://www.alhurra.com/content/un-security-council، الرابط:  15/11/2012
israel/215107.html-gaza-meeting-emergency :23/10/2013، تاریخ دخول الموقع.  

بتاریخ:  موقع الحرة نشر على خبر"تركیا تتهم إسرائیل باإلرهاب وقطر تدعو إلى التهدئة في غزة"،  -2
-http://www.alhurra.com/content/erdogan-says-israel-is، الرابط:  19/11/2012

gaza/215312.html#ixzz2gmPbKBqX-in-terrorism-practising :تاریخ دخول الموقع ،
22/10/2013 .  

 .  233، صمرجع سابقمبارك الحازمي،  -3
  .مرجع سابقغزة لن یثني المسعى الفلسطیني للذهاب إلى األمم المتحدة"، "عباس یؤكد أن الهجوم على  -4
  .  مرجع سابق"مشعل یقول ان نتانیاهو هو من طلب التهدئة، والجانب االسرائیلي ینفي"،  -5
 .  297، صمرجع سابقهشام محمد،  -6

http://www.alhurra.com/content/un-security-council
http://www.alhurra.com/content/erdogan-says-israel-is


  مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة

249 
 

 الفصل الخامس

ما ذكره عضو المكتب ، هذه الفئة من فئات األسباب الفلسطینیةومن النماذج على 
سباب التصعید أحول ، ث لقناة روسیا الیومالسیاسي لحزب الشعب الفلسطیني ولید العوض في حدی

لى مقاعد إسرائیلیون للوصول حیث قال: "یتسابق السیاسیون اإل، سرائیلي ضد قطاع غزةاإل
وهناك أزمة داخلیة تعیشها حكومة نتانیاهو على ، الكنیست على حساب دماء الفلسطینیین
دة الفلسطینیة صرار من القیاإاك وهن، ن یصدرها للخارجأالمستویین االقتصادي واالجتماعي یرید 

رباك خطوة القیادة إطار إندرج التصعید في هذه المرحلة في مم المتحدة.. ویعلى التوجه الى األ
طار سعي الحكومة إن التصعید یندرج كذلك في أكما ، لسطینیة في التوجه لألمم المتحدةالف
  .)1(مرسي في وضع االختبار"لى إحراج القیادة المصریة ووضع الرئیس محمد إسرائیلیة اإل

على ایران) بنسبة الحرب ثم في المرتبة األخیرة (تعویض الفشل اإلسرائیلي في إشعال 
النماذج على ذلك ما نقله موقع روسیا الیوم عن الدكتور مصطفي البرغوثي أمین ومن ، %) 1.3(

وبریة في قطاع غزة وٕان  "إن إسرائیل تعد حربا جویةعام المبادرة الوطنیة الفلسطینیة الذي قال: 
ن هذه الحرب أكما ، تعویض فشله في شن الحرب ضد إیرانرئیس الوزراء نتانیاهو یحاول بذلك 

لها دور في الدعایة االنتخابیة لرئیس الوزراء اإلسرائیلي الذي یرید استغالل دماء الفلسطینیین. كما 
األمم المتحدة لطلب منح فلسطین وضع أنه بهذه العملیة یحاول إعاقة الفلسطینیین عن الذهاب إلى 

   .)2(عضو مراقب فیها"

(محاولة إسرائیل  كما كشفت الدراسة أن موقع الحرة لم یسجل أي ذكر للسبب الفلسطیني
(اختبار فیما انفرد موقع روسیا الیوم بذكر فئة ، وسعیها لترمیم قوة الردع واختبار سالح المقاومة)

فئة (تعویض الفشل اإلسرائیلي في إشعال الحرب على ذلك وك، %)3.9الدور المصري) بنسبة (
  . %)2.0بنسبة (، إیران)

  

  :اإلسرائیلیة فئات أطر األسبابتاسعًا: مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة ب
ثالثة أطر لألسباب اإلسرائیلیة التي وردت في المواد الخبریة كشفت نتائج الدراسة وجود 

وقد أرجعت الجهات اإلسرائیلیة ومن یتوافق معها العدوان وأحداثه ، محل الدراسةعلى المواقع 

                                                 
 خبر منشور علىیة كبیرة"، "مسؤول حزبي فلسطیني: التصعید االسرائیلي سیستمر ولكنه لن یتحول الى عمل -1

/، http://arabic.rt.com/news/599395، الرابط: 20:10|  11.11.2012بتاریخ  موقع روسیا الیوم
  . 5/9/2012تاریخ دخول الموقع: 

بتاریخ  موقع روسیا الیوم خبر منشور على"مصطفى البرغوثي: إسرائیل تعد حربا جویة وبریة على غزة"،  -2
  .  6/9/2013/  ، تاریخ دخول الموقع: http://arabic.rt.com/news/599723: ، الرابط14/11/2012

http://arabic.rt.com/news/599395
http://arabic.rt.com/news/599723
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ومن ، )51.7%بالدرجة األولى إلى (عملیات المقاومة الفلسطینیة وٕاطالق الصواریخ) بنسبة (
النماذج على ذلك: "أعلن موشیه یعلون نائب رئیس الوزراء اإلسرائیلي إلذاعة الجیش اإلسرائیلي أن 

وتوقف بشكل  تام عملیات ، قطاع غزة ستستمر حتى "تطلب حماس العفو العملیة العسكریة في
إطالق الصواریخ من قطاع غزة نحو المدن والبلدات االسرائیلیة واستهداف وحدات الجیش 

  .)1(االسرائیلي التي تنتشر على الحدود"

سبة بینما كان في المرتبة الثانیة (الدفاع اإلسرائیلي عن النفس واستعادة الهدوء) بن 
قال لیور بن دور الناطق باسم الخارجیة اإلسرائیلیة  ومن النماذج على هاتین الفئتین: "، %)39.7(

لرادیو سوا إن الهدف من العملیة العسكریة هو ضمان عودة الهدوء إلى المدنیین األبریاء في جنوب 
  .)2(إسرائیل"

حماس والفصائل  "إرهاب"مكافحة كان آخر األسباب اإلسرائیلیة ترتیبًا هو (فیما 
ومن النماذج أیضًا: "قال رئیس الحكومة اإلسرائیلیة بنیامین  ، %)8.6الفلسطینیة.) بنسبة (

ي دولة ال أن إلى إ مشیراً ، رهابیةرائیل اآلن هو التصدي للهجمات اإلسإنتانیاهو ان ما تقوم به 
جراءات المطلوبة كل اإل سرائیل ستتخذإن أكد أو  ،ح مع استهداف سكانها المدنیینن تتسامأیمكن 

  . )3(لحمایة مواطنیها"

 

  :حلول الفلسطینیةفئات أطر العاشرًا: مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة ب
كشفت نتائج الدراسة عن وجود خمسة أطر للحلول الفلسطینیة المقترحة إلنهاء الحرب     

وأشار االتجاه العام للحلول  ،ورد ذكرها في المواد الخبریة التي خضعت للتحلیل، العدوانیة
الفلسطینیة التي وردت في المواد الخبریة على المواقع محل الدراسة إلى تزاید االهتمام بفئة (وقف 

                                                 
موقع  خبر منشور على"نائب رئیس الوزراء اإلسرائیلي: سنواصل العملیة بغزة حتى تطلب حماس العفو"،  -1

،  تاریخ دخول - http://arabic.rt.com/news/600124، الرابط:  18/11/2012بتاریخ  روسیا الیوم
  . 24/9/2012قع المو 

  موقع الحرة خبر منشور على"مقتل ثالثة إسرائیلیین ومجلس األمن یدعو إلى وقف العنف في غزة"،  -2
-http://www.alhurra.com/content/security-council-israeli، الرابط: 15/11/2013بتاریخ  

violence/215112.html#ixzz2ge46yDWr-palestinian 24/10/2013: ، تاریخ دخول الموقع.  
خبر "كلینتون: من المهم التخفیف من حدة التصعید في غزة.. ویجب وقف قصف االراضي االسرائیلیة"،  -3

/  http://arabic.rt.com/news/600338: الرابط، 21/11/2012بتاریخ  موقع روسیا الیوم منشور على
  .27/9/2013تاریخ دخول الموقع 

http://arabic.rt.com/news/600124
http://www.alhurra.com/content/security-council-israeli
http://arabic.rt.com/news/600338


  مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة

251 
 

 الفصل الخامس

، %)31.1الذي كان من أبرز الحلول حیث حظي بأعلى نسبة (، العدوان اإلسرائیلي واالغتیاالت)
سرائیل یجب إن إیاسي لحركة حماس س المكتب السقال خالد مشعل رئیومن النماذج على ذلك: "

، ذا كانت ترید التهدئة في الصراع المندلع في قطاع غزة منذ ستة أیامإولى أن تتخذ الخطوة األ
  .)1("ن إسرائیل یجب أن تبدأ بوقف إطالق النار ألنها هي التي بدأت الحربإوقال 
ومن نماذج أطر ، %)27.6سبة (ثم في المرتبة الثانیة (معاقبة االحتالل وتفعیل المقاومة) بن    

الحلول الفلسطینیة المقترحة أیضًا ما نقله موقع الحرة عن سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة 
حماس في تصریح لـرادیو سوا: "إن المطلوب من العرب العمل على معاقبة االحتالل دولیا على 

ه ال بد من مراجعة سیاسیة في عالقة مشیرا إلى أن، الجرائم التي یرتكبها وال یزال یرتكبها في غزة
  .)2(بعض األطراف العربیة مع االحتالل"

"اشترطت ومن النماذج على ذلك: ، %)15.8(رفع الحصار اإلسرائیلي عن غزة) بنسبة (ثم     
والحصول على ضمانات من المجتمع ، حركة حماس رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل

إضافة لفتح المعابر المؤدیة للقطاع بشكل ، القیادات الفلسطینیة الدولي بوقف إسرائیل الغتیاالت
  .)3("وقف إطالق الصواریخ على إسرائیلمقابل ، كامل
وزیر الخارجیة "قال ومن النماذج على ذلك: ، %)16.8ثم (حل القضیة الفلسطینیة) بنسبة (    

المجتمع الدولي اتخاذ موقف  علىإن لإلذاعة الرسمیة الجزائریة في تصریح الجزائریة مراد مدلسي 
شجاع وحازم لوقف هذا العدوان البربري والسماح للشعب الفلسطیني بممارسة حقه في إقامة دولة 

إلى توحید صفوف كل الفصائل  داعیاً ، على أن تكون القدس عاصمتها 1967مستقلة ضمن حدود 
یشیر مرة وضع في األیام األخیرة ن اللوزراء خارجیة االتحاد األوروبي: إقال بیان كما  الفلسطینیة.

لتشجیع حل الدولتین الذي یسمح للطرفین بالعیش جنبا إلى جنب بسالم جدیدة إلى ضرورة ملحة 
  .)4(وأمن"

                                                 
موقع  خبر منشور علىطوة األولى لوقف إطالق النار إن كانت ترید التهدئة"، "مشعل: على إسرائیل اتخاذ الخ -1

، تاریخ دخول -http://www.france24.com/ar/20121119، الرابط: 19/11/2012بتاریخ  24فرنسا
  25/11/2013الموقع 

 رابط: بتاریخ:،  ال موقع الحرة خبر منشور على"حماس تدعو العرب إلى معاقبة إسرائیل دولیا"   -2
http://www.alhurra.com/content/hamas-calls-on-arabs-to-take-action-defend-

palestinians/215228.html#ixzz2glq90hdY23/10/2013اریخ دخول الموقع: ، ت.  
بتاریخ  موقع روسیا الیوم خبر منشور على"حماس تشترط رفع الحصار ووقف االغتیاالت مقابل الهدنة"،  -3

  .24/9/2013، تاریخ دخول الموقع  http://arabic.rt.com/news/600038، الرابط: 17/11/2012
بتاریخ  موقع الحرة خبر منشور علىغزة"، "بان كي مون في القاهرة لدعم جهود التهدئة في  -4

-http://www.alhurra.com/content/gaza-palestinian-israel، الرابط: 19/11/20212
215337.html#ixzz2gmRTu73d/-conflict  :25/10/2013، تاریخ دخول الموقع .  

http://www.france24.com/ar/20121119
http://www.alhurra.com/content/hamas-calls-on-arabs-to-take-action-defend
http://arabic.rt.com/news/600038
http://www.alhurra.com/content/gaza-palestinian-israel
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 ومن النماذج على ذلك:، %)8.7ثم في المرتبة األخیرة (تحقیق المصالحة الفلسطینیة) بنسبة (    
استخدام نفوذه  لألمم المتحدة مین العاماأل ننه طلب مإال الرئیس الفلسطیني محمود عباس "ق

وٕانهاء ، سرائیلیةطالق النار وعدم تكرار االعتداءات اإلإخل مع الجهات المعنیة لضمان وقف للتد
اكد و ، عائالت المنكوبةالحصار وتقدیم االحتیاجات والعمل على تنفیذ برامج عاجلة لمساعدة ال

وشدد الرئیس الفلسطیني ، ة العدوانني لمواجهلسطیضرورة تعزیز وحدة الصف الفعباس على 
ل نهاء االحتالإسراع في ن یكونا بدایة ألجل اإلأطالق النار والتهدئة یجب إن وقف أیضا على أ

  .)1(راضي الفلسطینیة"سرائیلي لألاإل
وأیضًا من نماذج الحلول التي تؤید الجانب الفلسطیني وترفض العدوان اإلسرائیلي ما نشره     

الدول العربیة إلى  عام للجامعة العربیة نبیل العربيدعا األمین الالحرة عن الجامعة العربیة: "موقع 
المجلس الى وقفة جادة وٕاجراء تقییم  ودعا ،قفها من عملیة السالم مع إسرائیلإعادة النظر في مو 

ال بد من نه أ فاً مضی، بالمبادرات الناقصة )الیوموعدم القبول (بعد ، شامل للموقف بأبعاده المختلفة
ودعا رئیس ، التحرك الفعال إلعادة هذه القضیة برمتها إلى مجلس األمن لیتحمل مسؤولیاته

االجتماع وزیر خارجیة لبنان عدنان منصور إلى قطع العالقات العربیة مع إسرائیل وٕالغاء 
  .)2("المعاهدات معها

  

  :الحلول اإلسرائیلیةطر فئات أحادي عشر: مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة ب
إلنهاء المقترحة سرائیلیة اإلحلول الأطر من  خمسةوجود  كشفت نتائج الدراسة التحلیلیة

 سرائیلیةاإلأشار االتجاه العام للحلول و ، عینة الدراسةفي المواد الخبریة  على غزةالحرب العدوانیة 
الحلول التي طالبت بها برز من أكان إلى اعتبار (وقف عملیات المقاومة وٕاطالق الصواریخ) 

هو (إطالق  خاصة وأنها كانت تدعي أن السبب األساسي للعدوان، %)48.7بنسبة ( (إسرائیل)
ثم في المرتبة الثانیة (منع تهریب األسلحة إلى قطاع غزة) بنسبة ، الصواریخ الفلسطینیة)

)22.4 .(%  
ومنع ، ة من قطاع غزةومن نماذج طلب اإلسرائیلیین لوقف إطالق الصواریخ الفلسطینی

ة لقطاع غزة ل الحدود الشرقیة منطقة عازلة طو قامإاألسلحة إلیه: "تصر اسرائیل على تهریب 
                                                 

خبر تمثیل فلسطین أممیا"،  "عباس: التهدئة یجب أن تكون بدایة إلنهاء االحتالل.. ونحن ماضون في رفع  -1
/   http://arabic.rt.com/news/600373، الرابط: 21/11/2012بتاریخ  موقع روسیا الیوم منشور على

  26/9/2012تاریخ دخول الموقع: 
، 17/11/2013بتاریخ  موقع الحرة خبر منشور على"وزراء الخارجیة العرب یبحثون التطورات في غزة"،  -2

-http://www.alhurra.com/content/arab-foreign-ministers-discuss-gaza-israelالرابط: 
215223.html#ixzz2glnbdJ1h/  24/10/2013، تاریخ دخول الموقع.  

http://arabic.rt.com/news/600373
http://www.alhurra.com/content/arab-foreign-ministers-discuss-gaza-israel
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لى جانب مطلبها بوقف القصف إ، لى القطاع بضمانات من القاهرةإووقف تهریب األسلحة 
  .)1(الصاروخي والمدفعي على أراضیها بالكامل"

خر من وجهة نظر اإلسرائیلیین (توقیع هدنة طویلة األمد) وفي المرتبة الثالثة جاء الحل اآل
الوزیرة  افیین مخاطباً مام الصحأقال نتانیاهو "ومن النماذج على ذلك: ، %)14.1بنسبة (

حسب و ، فضل ذلكأنا أمد بالوسائل الدبلوماسیة فى حل طویل األإلمكن التوصل أذا إ :میركیةاأل
فإن كلینتون بحثت مع القادة ، میركیة فیكتوریا نوالندللمتحدثة باسم وزارة الخارجیة األبیان 

وتحسن حیاة المدنیین  )سرائیل(إمن أتحمي لى نتیجة دائمة إالوسائل الكفیلة بالتوصل  سرائیلییناإل
  .)2(في غزة"

وفي المرتبة الخامسة ، %)10.3ثم في المرتبة الرابعة (زیادة قوة الردع اإلسرائیلیة) بنسبة (    
: ومن النماذج على هاتین الفئتین ،%)9.0بنسبة (، ع غزة والقضاء على المقاومة)(اجتیاح قطا

وزیر الجبهة الداخلیة اإلسرائیلي في كلمة أمام مجموعة من الساسة الیهود في ، قال آفي دیختر"
ویجب عبور الحدود مع ، الوالیات المتحدة: إن الغارات الجویة وحدها ال تكفي لتصفیة (اإلرهابیین)

كما دعا النائب عن حزب اللیكود كارمیل شاماخا كوهین ، الستئصال البنیة التحتیة لإلرهاب غزة
  .)3(إرجاء االنتخابات إلفساح الساحة أمام الحكومة الستكمال العملیة ضد حماس بنجاح"إلى 

ورد في المرتبة الخامسة (اجتیاح قطاع غزة  يالذ، ویتوافق السبب اإلسرائیلي للعدوان
التي أوردت نفس المعنى المقصود  )4()م2009(مبارك الحازميمع دراسة ، لى المقاومة)والقضاء ع

(القضاء على حماس) كواحد من أهم األسباب التي نقلتها صحیفة الشرق األوسط للعدوان على 
  م.2008غزة عام 
  

  :نتائج الفلسطینیةفئات أطر المناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة ب: ثاني عشر
كشفت نتائج الدراسة عن وجود أربعة من أطر النتائج الفلسطینیة التي حدثت بعد انتهاء      

ها ضمن یلإوهي النتائج التي تم التطرق ، م2012أعمال العدوان االسرائیلي على غزة عام 

                                                 
بتاریخ  موقع روسیا الیوم خبر منشور علىساعة لقبول شروط الهدنة"،  36"إسرائیل أمهلت حماس  -1

  . 26/9/2013/، تاریخ دخول الموقع: http://arabic.rt.com/news/600191، الرابط: 19/11/2012
، بتاریخ 24موقع فرنسا خبر منشور على"كلینتون: التزام الوالیات المتحدة بأمن إسرائیل "صلب كالصخر"،  -2

  . 29/11/2013، تاریخ دخول الموقع: -http://www.france24.com/ar/20121121، الرابط:  21/11/2012
خبر منشور على موقع روسیا اإلسرائیلیة: لیبرمان یعارض إجراء عملیة بریة في غزة"،  "خالفات داخل القیادة -3

/، تاریخ دخول الموقع http://arabic.rt.com/news/600365، الرابط:  21/11/2012بتاریخ  الیوم
25/9/2013.  

  .  233مبارك الحازمي، مرجع سابق، ص -4

http://arabic.rt.com/news/600191
http://www.france24.com/ar/20121121
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وأشار االتجاه العام للنتائج الفلسطینیة على المواقع ، نصوص المواد الخبریة التي خضعت للتحلیل
من أبرز النتائج التي  ة الدراسة إلى اعتبار (انتصار المقاومة الفلسطینیة واالحتفاالت بالنصر)عین

انطلقت مسیرات متفرقة في قطاع غزة فور "ومن نماذج ذلك: ، %)49.0وذلك بنسبة (، ورد ذكرها
هتافات بالتوقیت المحلي األربعاء وسط إطالق نار و  دخول التهدئة حیز التنفیذ في التاسعة مساءً 

  .)1("للمقاومة المواطنین لالحتفال بما اعتبروه انتصاراً 

خرج آالف الفلسطینیین في مسیرات حاشدة وسط إطالق نار وتكبیرات ومن النماذج أیضًا: "     
وأطلق مسلحون األعیرة الناریة كما أطلقت أبواق السیارات  ،طنین لالحتفال بـانتصار المقاومةالموا

وفي هذا الصدد أشار مراسل قناة "روسیا الیوم" إلى أن  ،ي شوارع مدینة غزةوااللعاب الناریة ف
ن الحكومة المقالة في غزة أكما ، احتفاالت ومهرجانات ومؤتمرات صحفیة ستجري یوم الخمیس

غزة اسماعیل قال رئیس الحكومة المقالة في ومن نماذج ذلك أیضًا: "، )2(وطنیا" علنت الیوم عیداً أ
مشیدا بموقف القیادة المصریة التي ، س انتصرت على إسرائیل في الحرب األخیرةإن حما" هنیة:

  .)3("دعمت قطاع غزة الشهر الماضي

وجاء في المرتبة الثانیة (توقف العدوان وتنفیذ إجراءات لتخفیف الحصار االسرائیلي) بنسبة      
 مبر/تشرین الثاني قطاعنوف 22"ساد الهدوء صباح یوم ومن نماذج توقف العدوان %)،    27.0(

ین إسرائیل والفصائل ربعاء باء یوم األلیه مسإوقف إطالق النار الذي تم التوصل غزة بعد اتفاق 
  .)4(بعد جهود دبلوماسیة قامت بها مصر والوالیات المتحدة"، الفلسطینیة

                                                 
، موقع الحرة خبر منشور علىدخول اتفاق التهدئة حیز التنفیذ"  نتانیاهو ومشعل یتراشقان التهدیدات بعید  -1

-http://www.alhurra.com/content/gaza-palestinian-israel،  الرابط:21/11/2012بتاریخ 

/215464.html#ixzz2gn9z38hO-ceasefire-conflict  :29/10/2013، تاریخ دخول الموقع .  
 موقع روسیا الیوم خبر منشور علىنیون یقیمون احتفاالت بالنصر"،  "الهدوء یسود قطاع غزة.. والفلسطی -2

/، تاریخ دخول الموقع: http://arabic.rt.com/news/600468، الرابط: 22/11/2012بتاریخ 
28/9/2013 .  

، الرابط: 8/12/2012بتاریخ  موقع الحرة، خبر منشور على"حماس تحیي ذكرى تأسیسها بحضور مشعل"،  -3
http://www.alhurra.com/content/hamas-anniversary-israel-gaza-meshaal-

haniya/216144.html#ixzz2gqLm3lMu  :30/10/2013، تاریخ دخول الموقع .  
 موقع روسیا الیوم خبر منشور على"الهدوء یسود قطاع غزة.. والفلسطینیون یقیمون احتفاالت بالنصر"،   -4

/، تاریخ دخول الموقع: http://arabic.rt.com/news/600468، الرابط: 22/11/2012بتاریخ 
28/9/2013 .  

http://www.alhurra.com/content/gaza-palestinian-israel
http://arabic.rt.com/news/600468
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خففت إسرائیل حصارها لقطاع غزة یوم ومن نماذج توقف العدوان وتخفیف الحصار: "
ألولى وسمحت بدخول شحنة من الزلط لعملیات إنشاء تقوم بها شركات خاصة وذلك للمرة ا األحد

وقال مسؤول فلسطیني مطلع على اتفاق ، م2007حركة حماس على القطاع في عام  ةمنذ سیطر 
التهدئة الذي توسطت فیه مصر وأنهى القتال الذي استمر ثمانیة أیام بین إسرائیل والفصائل 

  .)1(قطاع غزة الشهر الماضي إن الخطوة اإلسرائیلیة كانت متوقعة في إطار االتفاق"الفلسطینیة في 

"أخطر رئیس المخابرات المصري رأفت ومن نماذج إجراءات تخفیف الحصار أیضًا: 
سماعیل هنیة بموافقة إالحكومة الفلسطینیة في قطاع غزة شحادة في اتصال هاتفي مع رئیس 

الفلسطینیین بمضاعفة المسافة المسموح بها للصید قبالة الساحل  سرائیل على السماح للصیادینإ
قف النار الذي تم طار اتفاق و إوذلك في ، امیال 3حریة  بدال من امیال ب 6الغزي حتى مسافة 

ثنین لبحث المسائل اإل عقد اجتماع مصري إسرائیلي غداً وسی ،سبوع الماضيالتوصل الیه األ
  . )2(ي ذلك المنطقة الحدودیة بین القطاع واسرائیل"المتعلقة باتفاق التهدئة بما ف

واستمرار ، في المرتبة الثالثة كانت فئة (النجاح الدولي لفلسطین في االعتراف بدولتهمو 
المحلل  هأكدومن نماذج النجاح الدولي لفلسطین ما ، %)14.0الزیارات الدولیة لغزة) بنسبة (

إن الحرب األخیرة على " حیث قال:، مع روسیا الیوم في مقابلة )یوسي نیشر(اإلسرائیلي السیاسي 
ن أضاف أو ، من الشرعیة الدولیة غزة وفشل الدبلوماسیة اإلسرائیلیة أكسبت حركة حماس بعضاً 

ضرار وضبط النفس في مرحلة ما بعد منح فلسطین صفة دولة رائیل تتبع حالیا سیاسة تقلیل األسإ
    .)3(مراقب

ولي المتمثل في زیارات الوفود األجنبیة: "عشرات البرلمانین ومن النماذج على النجاح الد
جاؤوا ، وصلوا إلى القطاع عبر معبر رفح البري، والسیاسیین األوروبیین من جنسیات مختلفة

للوقوف على تبعات الحرب األخیرة على غزة إلعداد تقاریرهم الخاصة باالنتهاكات المدنیة التي 

                                                 
، 30/12/2012بتاریخ  موقع الحرة خبر منشور على"إسرائیل تشرع في تخفیف حصارها على قطاع غزة"،  -1

-http://www.alhurra.com/content/israel-gaza-constructionالرابط: 
siege/217126.html#ixzz2gshJj5ZE 30/10/2013دخول الموقع ، تاریخ.  

موقع  خبر منشور علىامیال"،   6"اسرائیل توافق على مضاعفة المساحة المسموحة لصید الغزیین حتى  -2
، تاریخ دخول http://arabic.rt.com/news/600760، الرابط: 25/11/2012بتاریخ  روسیا الیوم

  . 26/9/2013الموقع: 
بتاریخ  موقع روسیا الیوم خبر منشور علىسبت حماس شرعیة دولیة"، "محلل: الحرب األخیرة على غزة أك  -3

 .29/9/2013/، تاریخ دخول الموقع http://arabic.rt.com/news/601189، الرابط: 30/11/2012

http://www.alhurra.com/content/israel-gaza-construction
http://arabic.rt.com/news/600760
http://arabic.rt.com/news/601189


  مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة

256 
 

 الفصل الخامس

من  2008عن حرب عام  اً آخر  ك الحرب التي كانت نموذجاً تل، جرت خالل الحرب على القطاع
  . )1(حیث قسوتها ووحشیتها"

) بنسبة تزاید دعوات ولقاءات المصالحة الفلسطینیةثم في المرتبة الرابعة واألخیرة (
خالد مشعل رئیس المكتب السیاسي لحماس ما نقله موقع الحرة عن ، ومن نماذج ذلك، %)10.0(

"آن األوان لطي صفحة االنقسام وبناء الوحدة  تفلین بذكرى تأسیس الحرة بغزة:في خطابه امام المح
قادة حماس وأبناؤها في الداخل والخارج ، من یظن االنقسام مصلحة مخطئف، الوطنیة الفلسطینیة

إلى أن الخطوة التي عملها األخ  وأشار ،االنقسام كارثة وطنیةو ، یؤمنون بالوحدة والمصالحة
 مم المتحدة خطوة صغیرة لكن جیدة نریدها أن تكون دعما للمصالحة الوطنیة وخادماً بومازن في األأ

  .)2(للمشروع الوطني"

حكومة المقالة التابعة لحركة حماس األحد العفو عن أعضاء القررت "ومن النماذج أیضًا: 
ماس في حركة فتح من أصحاب القضایا ذات العالقة بأحداث االقتتال الداخلي بین حركتي فتح وح

تتسامى قررت أن  الحكومة طاهر النونو إن الحكومة المقالة الناطق باسم وقال، 2006صیف 
 انطالقا من إحساسها بضرورة استعادة مفردات الوحدة الوطنیة في، على مرحلة الصدام الفلسطیني

، رتشكیل لجنة مختصة للبدء بتنفیذ هذا القراوأشار إلى ، على إسرائیل أعقاب النصر المؤزر
  .)3(جدیدة من مراحل الوفاق الداخلي"لتدشین مرحلة 

"هنأ رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة محمود عباس رئیس الحكومة ومن النماذج أیضًا: 
سرائیل وقدم التعازي في شهداء العدوان إاع غزة اسماعیل هنیة بالنصر على المقالة في قط

  .)4(اإلسرائیلي على القطاع"

                                                 
 موقع روسیا الیوم خبر منشور على"وفد أوروبي یطلع على األوضاع في قطاع غزة بعد الهجوم اإلسرائیلي"،   -1

/، تاریخ دخول الموقع: http://arabic.rt.com/news/601430، الرابط: 2/12/2012بتاریخ  
29/9/2013.  

، الرابط: 8/12/2012، بتاریخ موقع الحرة خبر منشور على"حماس تحیي ذكرى تأسیسها بحضور مشعل"،   -2
http://www.alhurra.com/content/hamas-anniversary-israel-gaza-meshaal-

.html#ixzz2gqLm3lMuhaniya/216144  :30/10/2013، تاریخ دخول الموقع.  
بتاریخ   موقع الحرة، خبر منشور علىملیار دوالر"،   1,2"حماس: العملیة اإلسرائیلیة كبدت غزة أكثر من  -3

-http://www.alhurra.com/content/hamas-israel-alnunu-gaza، الرابط:  25/11/2012
5a68Wcdamage/215606.html#ixzz2gq :28/10/2012، تاریخ دخول الموقع.  

، الرابط: 22/11/2012بتاریخ   موقع روسیا الیوم خبر منشور على"عباس یهنئ هنیة بالنصر"،  -4
http://arabic.rt.com/news/600523 :28/9/2013/، تاریخ دخول الموقع . 

http://arabic.rt.com/news/601430
http://www.alhurra.com/content/hamas-anniversary-israel-gaza-meshaal
http://www.alhurra.com/content/hamas-israel-alnunu-gaza
http://arabic.rt.com/news/600523
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  النتائج اإلسرائیلیة:فئات أطر نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بثالث عشر: مناقشة 
، سرائیلیة بشكل عام على كافة مواقع الدراسةذكر النتائج اإل كشفت نتائج الدراسة التحلیلیة قلة    

موزعة ، ) مادة خبریة على كل المواقع20حیث بلغ إجمالي المواد التي ذكرت أي من تلك النتائج (
اإلسرائیلیة إلى اعتبار (توقف عملیات ت رئیسیة. حیث أشار االتجاه العام للنتائج على ثالث فئا

بنسبة ، المقاومة وٕاطالق الصواریخ الفلسطینیة) من أبرز النتائج التي تحققت (إلسرائیل)
شكر الرئیس أوباما األربعاء رئیس الوزراء اإلسرائیلي بنیامین "ومن النماذج على ذلك: ، %)65.0(

وذلك ، و ورئیس مصر محمد مرسي وذلك بعد اإلعالن عن هدنة بین حماس وٕاسرائیلنتانیاه
یشار إلى أنه بوساطة ، بالتزامن مع اإلعالن في القاهرة عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار

مصریة اتفقت إسرائیل وحماس على وقف إطالق النار بعد أكثر من أسبوع من القتال في قطاع 
  .)1("فلسطینیا وخمسة إسرائیلیین 140فیه أكثر من قتل  الذي، غزة

ومن ، %)20.0ثم في المرتبة الثانیة (وعود وقرارات أمریكیة بزیادة تسلیح إسرائیل) بنسبة (    
سرائیلي بنیامین نتانیاهو في بیان له أنه اتفق مع الرئیس "أعلن رئیس الوزراء اإلنماذج ذلك: 

هاتفیة بینهما على العمل المشترك على منع تهریب أیة أسلحة األمریكي باراك أوباما خالل مكالمة 
  كما أعلن البیت األبیض أن أوباما أكد لنتانیاهو خالل المكالمة ، من إیران الى قطاع غزة

وأن الوالیات المتحدة ستستفید من وقف إطالق النار ، الهاتفیة تمسك الوالیات المتحدة بأمن اسرائیل
ف جهودها الرامیة الى مساعدة اسرائیل في االستجابة الحتیاجاتها بین الطرفین من أجل تكثی

  ووعد أوباما ، وبالدرجة األولى في موضوع منع تهریب األسلحة والمتفجرات الى غزة، األمینة
االسرائیلیة المشتركة في مجال الدفاع - بالعمل على إیجاد تمویل إضافي للبرامج األمریكیة

   .)2(خي"و ر صاال

بأن تقوم الوالیات المتحدة "بزیادة الرئیس االمریكي باراك أوباما وعد "ماذج أیضا: ومن الن     
خول األسلحة د لحاجاتها في مجال األمن وخصوصا ضد جهودها لمساعدة إسرائیل في االستجابة

 أمیركیاً  كما أكد أوباما لرئیس الوزراء اإلسرائیلي أن واشنطن تدعم تمویالً  ،والمتفجرات إلى غزة"

                                                 
بتاریخ   موقع الحرة خبر منشور على"،  "أوباما یشید بجهود وقف إطالق النار في اتصالین بمرسي ونتانیاهو -1

-http://www.alhurra.com/content/obama-hails-ceasefire-between،  الرابط: 21/11/203

460.html#ixzz2gn81dQTC/215-hamas-israel :26/10/2013، تاریخ دخول الموقع.  
موقع  خبر منشور على"نتانیاهو: واشنطن وعدت بدعم جهودنا لمنع تهریب األسلحة اإلیرانیة الى قطاع غزة"،  -2

/ ، تاریخ دخول http://arabic.rt.com/news/600453، الرابط: 22/11/2012بتاریخ  روسیا الیوم
 . 28/9/2013الموقع: 

http://www.alhurra.com/content/obama-hails-ceasefire-between
http://arabic.rt.com/news/600453
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للقذائف التي تطلق من  افیا لألنظمة المضادة للصواریخ المنتشرة في إسرائیل للتصدي خصوصاً إض
  .)1("قطاع غزة

انتقادات  سطاستخدام العدوان في الدعایة االنتخابیة و األخیرة (الثالثة و ثم في المرتبة 
ومن النماذج ، %)15.0) بنسبة (یة في العدوان وفي اتفاق التهدئةداخلیة ألداء الحكومة اإلسرائیل

یتبادل الیمین اإلسرائیلي بقیادة بنیامین نتانیاهو والمعارضة الیوم األحد االتهامات "على ذلك: 
بالمساهمة في تعزیز موقف حماس بمناسبة الزیارة األولى إلى غزة لرئیس المكتب السیاسي للحركة 

في تخابات البرلمانیة المقررة وذلك في محاولة لوضع نتانیاهو في حرج مع اقتراب االن، خالد مشعل
واعتبرت تسیبي لیفني زعیمة حزب الوسط المعارض الجدید أن ، ینایر/كانون الثاني المقبل 22

 يتقو ، كل یوم یمر في ظل هذه الحكومة وأن، لسبت بهزیمة الحكومة اإلسرائیلیةحماس احتفلت ا
سمحت لها ع حماس التي تفاوضت مأن الحكومة معتبرة ، حماس صفوفها وتضعف إسرائیل

  .)2(بالحصول على شرعیة دولیة"

ذكرت اإلذاعة اإلسرائیلیة أن بعض اإلسرائیلیین نظموا احتجاجات "ومن النماذج أیضًا:     
ضد اتفاق التهدئة خاصة في بلدة كریات مالخي التي قتل فیها ثالثة أشخاص بصاروخ أطلق من 

  .)3("غزة أثناء الصراع

تمام موقع الحرة بفئة (وعود وقرارات أمریكیة بزیادة تسلیح إسرائیل) وكشفت الدراسة تزاید اه    
ولم تسجل هذه الفئة ، %) على موقع روسیا الیوم22.2%) في حین بلغت النسبة (25.0بنسبة (

استخدام كما كشفت الدراسة تزاید اهتمام موقع الحرة أیضًا بفئة (، 24أیة نسبة على موقع فرنسا
نتخابیة وسط انتقادات داخلیة ألداء الحكومة اإلسرائیلیة في العدوان وفي العدوان في الدعایة اال

ولم یأت ، %)11.1بینما كانت النسبة على موقع روسیا الیوم (، %)25.0) بنسبة (اتفاق التهدئة
  .24أي ذكر لها على موقع فرنسا

ة (القلیلة أصًال كان األقل اهتمامًا بالنتائج اإلسرائیلی 24كما بینت النتائج أن موقع فرنسا
) مواد 3كما أن الموقع  الذي لم یأت على ذكر النتائج اإلسرائیلیة إال في (، على كافة المواقع)

                                                 
  .مرجع سابق"أوباما یشید بجهود وقف إطالق النار في اتصالین بمرسي ونتانیاهو"،   -1
، الرابط:  9/12/2012بتاریخ  موقع الحرة خبر منشور على"زیارة مشعل إلى غزة تشعل جدال في إسرائیل"،   -2

http://www.alhurra.com/content/israel-gaza-hamas-mashal-
9.html#ixzz2gqMS0KCPnetanyahu/21615 1/11/2013، تاریخ دخول الموقع. 

بتاریخ  موقع الحرة خبر منشور على"استمرار التهدئة في غزة رغم أجواء عدم الثقة بین حماس وٕاسرائیل"،   -3
-http://www.alhurra.com/content/gaza-truce-hamas، الرابط: 22/11/2012

israel/215491.html#ixzz2gnDaHfm6 28/10/2013یخ دخول الموقع: ، تار .  

http://www.alhurra.com/content/israel-gaza-hamas-mashal
http://www.alhurra.com/content/gaza-truce-hamas
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وجمیعها تطرقت لنتیجة واحدة من النتائج الثالثة الواردة في إجمالي العینة وهي (توقف ، خبریة فقط
في حین لم یأت الموقع على أي  %)100بنسبة (، عملیات المقاومة وٕاطالق الصواریخ الفلسطینیة)

  حیث بلغت النسبة (صفرًا) في كل من النتیجتین.، اإلسرائیلیتین األخریینذكر للنتیجتین 

ویالحظ الباحث أنه استنادًا على الكم العددي للمواد الخبریة عینة الدراسة على المواقع 
ن عدد المواد التي حیث إ، سرائیلیةفإن موقع الحرة یعتبر األكثر اهتمامًا بنشر النتائج اإل، الثالثة

بینما ، %)8.7أي ما نسبته (، )92) مواد خبریة من أصل (8تضمنت ذكر لهذه النتائج بلغت (
 من 9%) وفي موقع روسیا الیوم (5.6أي ما یعادل (، )54 من 3( 24كان النسبة في موقع فرنسا

فید بأن موقع روسیا الیوم كان وهو ما ی، %)3.2ما یشیر إلى أن النسبة المئویة كانت (، )282
  فعلیًا األقل اهتمامًا في تغطیة النتائج اإلسرائیلیة بشكل نسبي. 

  

الشخصیات المحوریة وفقًا مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بعشر:  رابع
 :لجنسیة الشخصیة

خبریة أن مجموع الشخصیات المحوریة التي ورد ذكرها في المواد الكشفت نتائج الدراسة     
وبین الجدول أن أعلى مرتبة كانت (الشخصیات ، ) شخصیة690عینة الدراسة بلغ عددها (

، %)26.1صیات اإلسرائیلیة) بنسبة (یلیها في المرتبة الثانیة (الشخ، )%31.6الفلسطینیة) بنسبة (
الشخصیات المصریة بنسبة  یلیها، %)22.3الشخصیات الدولیة بنسبة ( ثم في المرتبة الثالثة

 %).8.6ثم في المرتبة األخیرة الشخصیات العربیة واإلسالمیة األخرى بنسبة (، %)11.4(
في ترتیب نسب فئات هذا ، 24كامًال بین موقعي الحرة وفرنسا اتفاقاً  النتائجأظهرت و 

  حین اختلف عنهما موقع روسیا الیوم في مراتب النسب الثانیة والثالثة فقط.في ، اإلطار

التي أشارت في نتائجها إلى استناد  )1(م)2014(جة مع دراسة روال علیانوتتوافق هذه النتی
یة الجمعیة العامة مواقع الدراسة إلى الشخصیات الفلسطینیة في تغطیة قضیة طلب فلسطین عضو 

  مع ظهور فروقات واضحة في كل موقع على حده.، لألمم المتحدة

فكان ، ى جمیع مواقع الدراسةعلاألولى  وحظیت فئة (الشخصیات الفلسطینیة) بالمرتبة
فیما ، %)33.0یلیه موقع (الحرة) بنسبة (، %)38.9) األعلى في ذلك بنسبة (24موقع (فرنسا

  %).28.1وذلك بنسبة (، كان موقع (روسیا الیوم) األقل في نسبة إبرازا الشخصیات الفلسطینیة

                                                 
  . مرجع سابقروال علیان،  -1
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موقعي الحرة  أما في فئة (الشخصیات اإلسرائیلیة) فجاءت في المرتبة الثانیة على
وعلى المرتبة الثالثة على موقع روسیا الیوم حیث أظهرت البیانات أن موقع (الحرة)  ، 24وفرنسا

وقع (روسیا الیوم) بنسبة ویلیه في ذلك م، %)32.5كان األكثر إبرازًا لتلك الشخصیات بنسبة (
)23.9(%.  

، %)22.1وذلك بنسبة ( اإلسرائیلیة)األقل إبرازًا (للشخصیات ، 24بینما كان موقع فرنسا
موقع فضائیة أن التي أشارت نتائجها إلى ، )1(م)2014(وتتوافق هذه النتیجة مع دراسة روال علیان

  .أكثر من أي شخصیات أخرى الحرة قدم الشخصیات اإلسرائیلیة

، وفیما یتعلق بفئة (الشخصیات الدولیة) فجاءت في المرتبة الثانیة على موقع روسیا الیوم   
حیث أظهرت البیانات أن موقع روسیا الیوم كان األكثر إبرازًا ، 24لثة على موقعي الحرة وفرنساوالثا

بنسبة ، 24ثم موقع فرنسا، %)18.7بنسبة (، یلیه موقع الحرة، %)27.0لتلك الشخصیات بنسبة (
)15.3.(%  

وحول (الشخصیات المصریة) التي حظیت بالمرتبة الرابعة على كافة المواقع عینة 
ثم موقع روسیا الیوم بنسبة ، %)16.8األكثر إبرازًا لها بنسبة ( 24فكان موقع فرنسا، دراسةال
  %).8.4%) ثم كان موقع الحرة األقل إبرازًا للشخصیات المصریة بنسبة (11.2(

وأظهرت بیانات الجدول أن (الشخصیات العربیة واإلسالمیة) جاءت في المرتبة األخیرة 
ثم موقع الحرة ، %)9.8موقع روسیا الیوم بنسبة (، أكثر المواقع إبرازًا لها وكان، على كافة المواقع

األقل إبرازًا للشخصیات العربیة واإلسالمیة بنسبة  24ثم كان موقع فرنسا، %)7.4بنسبة (
)6.9 .(% 

ویظهر مما سبق أن موقع (روسیا الیوم) كان األكثر إظهارًا للشخصیات العربیة   
، واإلسرائیلیة، بینما أظهر باقي الشخصیات (الفلسطینیة، شخصیات الدولیةوكذلك لل، واإلسالمیة

ولم یسجل أن یكون موقع  (روسیا الیوم) األقل ، والمصریة) بدرجة متوسطة بین الموقعین اآلخرین
 اظهارًا ألي فئة من فئات الشخصیات المحوریة. 

واألقل إظهارًا للشخصیات ، لیةكما أن موقع (الحرة) كان األكثر إظهارًا للشخصیات اإلسرائی
والعربیة واإلسالمیة األخرى) في ، والدولیة، بینما أظهر الموقع الشخصیات (الفلسطینیة، المصریة

  بدرجة متوسطة بین الموقعین اآلخرین.

                                                 
 مرجع سابقروال علیان،  -1



  مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة

261 
 

 الفصل الخامس

للشخصیات () كان األكثر اظهارًا 24وأیضًا أظهرت بیانات الجدول أن موقع (فرنسا
وكذلك األقل ، )للشخصیات اإلسرائیلیة(واألقل إظهارًا ، )المصریة الشخصیات(وكذلك ، )الفلسطینیة

  .)للشخصیات الدولیة(وكذلك ، )للشخصیات العربیة واإلسالمیة(اظهارًا 
  

الشخصیات المحوریة وفقًا مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة ب عشر: خامس
 :لخصائص الشخصیة

أن أعلى مرتبة كانت  حوریة الفلسطینیةبالشخصیات المكشفت الدراسة فیما یتعلق     
بینما كانت (الشخصیات الفلسطینیة غیر ، )%65.6(للشخصیات الفلسطینیة الرسمیة) بنسبة (

وكشفت الدراسة اتفاق المواقع الثالثة معًا بشكل كامل حول مراتب ، %)34.4الرسمیة) بنسبة (
، یات الفلسطینیة غیر الرسمیة)شخصالنسب في الفئتین (الشخصیات الفلسطینیة الرسمیة) و(ال

%) على 67.2وذلك بنسبة (، حیث كانت الشخصیات الرسمیة هي األكثر بروزًا على كافة المواقع
كما توافقت ، 24%) على موقع فرنسا60.8و(، لیوم%) على موقع روسیا ا67.0و(، موقع الحرة

%) 39.2وذلك بنسبة (، میة)المواقع الثالثة في مراتب نسب فئة (الشخصیات الفلسطینیة غیر الرس
  %) على موقع الحرة.32.8ونسبة (، 24%) على موقع فرنسا33.0ونسبة (، 24على موقع فرنسا

كشفت الدراسة أن (الشخصیات اإلسرائیلیة  بالشخصیات المحوریة اإلسرائیلیةوفیما یتعلق 
ت بینما حصلت فئة (الشخصیا، )%84.4الرسمیة) حظیت بالنسبة األعلى حیث بلغت (

%). وبینت الدراسة اتفاق المواقع الثالثة معًا فیما 15.6اإلسرائیلیة غیر الرسمیة) على نسبة (
حیث كانت (الشخصیات الرسمیة) هي األكثر ظهورًا ، یتعلق بترتیب نسب الشخصیات اإلسرائیلیة

موقع ثم على ، %)89.4على المواقع الثالثة بنسب متقاربة كان أعالها على موقع الحرة بنسبة (
بینما ، %)80.0وكانت األقل على موقع (روسیا الیوم) بنسبة(، %)86.2) بنسبة (24(فرنسا

فكانت أعالها ، انخفضت وعلى جمیع مواقع الدراسة نسب (الشخصیات اإلسرائیلیة غیر الرسمیة)
فیما كان ، %)13.8بنسبة ( 24ثم على موقع فرنسا، %)20.0على موقع روسیا الیوم بنسبة (

  %). 10.6حرة األقل إبرازًا للشخصیات اإلسرائیلیة (غیر الرسمیة) بنسبة (موقع ال
كشفت الدراسة وجود توافق كامل في مراتب  بالشخصیات المحوریة المصریةوفیما یتعلق 
وأظهرت النتائج أن (الشخصیات المصریة ، ة على مواقع الدراسةمصرینسب الشخصیات ال

بینما حظیت (الشخصیات المصریة ، )%78.5لغت  (الرسمیة) حظیت بالنسبة االعلى حیث ب
وبینت الدراسة أن (الشخصیات الرسمیة) هي األكثر ظهورًا على  %)،21.5نسبة (غیر الرسمیة) ب

، %)77.5ثم على موقع الحرة بنسبة (، %)86.4بنسبة ( 24المواقع كان أعالها على موقع فرنسا
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بینما انخفضت وعلى جمیع مواقع الدراسة ، %)70.6وكانت األقل على موقع (روسیا الیوم) بنسبة(
ثم ، %)29.4فكانت أعالها على موقع الحرة بنسبة (، نسب (الشخصیات المصریة غیر الرسمیة)

األقل إبرازًا للشخصیات  24فیما كان موقع فرنسا، %)22.5على موقع روسیا الیوم بنسبة (
  %). 13.6ة (غیر الرسمیة) بنسبة (المصری

كشفت الدراسة عن وجود توافق  عربیة واإلسالمیةالشخصیات المحوریة البوفیما یتعلق 
مع االتجاه العام مع عینة ، كامل في مراتب نسب الشخصیات (العربیة واإلسالمیة) على كل موقع

على سالمیة الرسمیة) حظیت بالنسبة األوأظهرت النتائج أن (الشخصیات العربیة واإل، الدراسة ككل
  %).11.9بینما حظیت (الشخصیات المصریة غیر الرسمیة) بنسبة (، )%88.1حیث بلغت  (

وبینت الدراسة أن (الشخصیات الرسمیة) كانت األكثر ظهورًا على المواقع الثالثة كان     
وكانت األقل ، %)86.7ثم على موقع الحرة بنسبة (، %)100بنسبة ( 24أعالها على موقع فرنسا

بینما انخفضت وعلى جمیع مواقع الدراسة نسب ، %)85.7على موقع (روسیا الیوم) بنسبة(
فكانت أعالها على موقع روسیا الیوم بنسبة ، (الشخصیات العربیة واإلسالمیة غیر الرسمیة)

مطلقًا ألیة  24فیما لم یشر موقع فرنسا، %)13.3ثم على موقع الحرة بنسبة (، %)14.3(
بة (صفرًا). وبذلك فإن (الشخصیات حیث بلغت النس، شخصیة عربیة أو إسالمیة (غیر رسمیة)

بنسبة ، 24العربیة واإلسالمیة الرسمیة) كانت هي الفئة الوحیدة التي تم تناولها على موقع فرنسا
 فیما لم تحظ (الشخصیات العربیة واإلسالمیة غیر الرسمیة) بأیة نسبة.، )100%(

ق كامل في مراتب كشفت الدراسة وجود تواف الدولیةالشخصیات المحوریة ب وفیما یتعلق
وأظهرت النتائج ، نسب الشخصیات (الدولیة) على المواقع مع االتجاه العام مع عینة الدراسة ككل

بینما حظیت ، )%89.0على حیث بلغت  (لدولیة الرسمیة) حظیت بالنسبة األأن (الشخصیات ا
تائج تزاید ) شخصیة. وبینت الن17%) بواقع (11.0(الشخصیات الدولیة غیر الرسمیة) بنسبة (

اهتمام مواقع الدراسة (بالشخصیات الدولیة الرسمیة) التي كانت األكثر ظهورًا على المواقع الثالثة 
ثم كانت على ، أیضاً  24وموقع فرنسا، ) على كل من موقع الحرة100كان بحیث كانت بنسبة (
(الشخصیات  بینما انخفضت وعلى جمیع مواقع الدراسة نسب، %)82.3موقع روسیا الیوم بنسبة(

بینما لم تسجل أي نسبة ، %)17.7فكانت على موقع روسیا الیوم بنسبة (، الدولیة غیر الرسمیة)
  حیث بلغت النسبة (صفرًا) على كال الموقعین.، 24وفرنسا، على موقعي الحرة
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  ملبحث الثالثا
  التوصيات

  توصیات التالیة:فإن الباحث یضع ال ، من خالل النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة

یوصي الباحث المواقع اإللكترونیة الثالثة عینة الدراسة زیادة االهتمام بتوضیح المصادر  -1
ووضع عناوین تلك ، الخبریة التي اعتمدت علیها في كتابة مضامین المواد الخبریة المنشورة

ا ورد في متن وعدم االكتفاء بم، المصادر في بدایة أو نهایة كافة المواد الخبریة ولیس بعضها
أو تلك التي اعتمدت على ، بین المواد الخبریة التي نشرت بدون ذكر مصدر والتمییز، الخبر

 .الفضائیة نفسها

الحد من استخدام المواد الخبریة الطویلة ، موقع الحرةو  24من موقع فرنسا كالً الباحث  وصيی -2
المادة الخبریة واستجالب  بما حملته من أخبار مركبة لما في ذلك من إضرار بدرجة انقرائیة

 ومنافاة لخصوصیة وطبیعة التحریر للمواقع الصحفیة اإللكترونیة.، للملل

زیادة االهتمام بالتغطیة اإلخباریة إلى  24فرنساموقع و ، الحرة من موقعكل  باحثال دعوی -3
دوان حیث إن تغطیة الموقعین كانت محدودة نسبیًا أمام حجم الع، المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة

حجم النشر فیه یعادل ضعف ما  تغطیة موقع روسیا الیوم الذي كان موأما، م2102على غزة 
 مجتمعین. 24موقعي الحرة وفرنسا نشر على 

اإلقالل من التكرار الواضح في  24وموقع قناة فرنسا، من موقع قناة الحرة كالً  یدعو الباحث -4
 .24وبخاصة على موقع فرنسا، مضامین المواد الخبریة

زیادة االهتمام بنوعیة الشخصیات المستضافة  في بموقع وقناة روسیا الیوم  الباحث وصيی -5
 محللینبعض الاالعتماد على  اإلقالل منو ، نشرات األخبار والتقاریر والحوارات التلفزیونیة

في والحیاة أو طبیعة األوضاع  ،بطبیعة وأبعاد العدوان ممن لیس لدیهم الدرایة الكافیة الروس
 .اع غزةقط

زیادة االهتمام بتدعیم المواد الخبریة المنشورة على الموقع موقع قناة الحرة  یوصي الباحث -6
من تقاریر وتصریحات -وخصوصًا ملفات الفیدیو المتنوعة ، بملفات الوسائط المتعددة

لما لهذه المواد من أهمیة بالغة وقیمة عالیة كأساس  -ومقابالت وبرامج حواریة وصور حیة
ومواقع الفضائیات بشكل ، ة ومتطلبات التحریر الصحفي للمواقع اإللكترونیة بشكل عاملطبیع

 خاص.



  مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة

264 
 

 الفصل الخامس

الباحث موقع قناة الحرة التزام الحیادیة والنزاهة والمهنیة في نشر المواد الفیلیمة  یدعو -7
واالبتعاد عن التحیز الذي ظهر من خالل نشر تلك المواد في مناسبتین فقط وكانتا ، لألحداث

في حین لم یتم عرض أیة مادة فیلمیة تعرض ، ح الطرف اإلسرائیلي بشكل واضح جداً لصال
 المأساة الفلسطینیة جراء العدوان.

والكف عن التخبط ، باحث موقع الحرة إلى مزید من الوضوح في السیاسة التحریریةیوصي ال -8
یعة التغطیة ما أثر على طب، بین االنحیاز للطرف اإلسرائیلي مع محاولة إظهار الحیادیة

 وأضر بمهنیة القائمین على الموقع.

التي فاق تكرار - اإلقالل من تكرار ملفات الفیدیو نفسها  24یوصي الباحث موقع فرنسا -9
لفزیوني ثم إعادة وٕاعادة النظر في سیاسة تحویل التقریر اإلذاعي إلى ت - بعضها العشر مرات

 دة.ثم إعادة نشره بعد استكماله بالمعلومات الجدی، نشره

الباحث الدارسین لمزید من البحث حول عینة الوسائل اإلعالمیة التي اعتمدتها هذه  دعوی - 10
ومحاولة وضع صورة نمطیة أشمل وأكثر وضوحًا حول السیاسات التحریریة لكل من ، الدراسة

فإنها لم تصل إلى ، كون هذه الدراسة وٕان أعطت بعض المؤشرات على ذلك، هذه الوسائل
 لكاملة نظرًا لخصوصیة موضوعها وحجم وتوقیت العینة.توضیح الصورة ا

أو عینتها من الوسائل اإلعالمیة إلى ، الباحث الدارسین المهتمین بقضیة هذه الدراسة وصيی - 11
وكذلك استخدام أدوات أخرى للبحث وخصوصًا ، استخدام أطر أخرى لم تعالجها هذه الدراسة

وكذلك البحث في قضیة العدوان على ، واقعفي تحلیل الناقص في الخطاب اإلعالمي لهذه الم
، واعتبار هذه الدراسة أرضیة یمكن البناء علیها أو االستفادة من نتائجها، 2012غزة عام 

دراسة إعالمیة سابقة تناولتها بالبحث  ةلم یهتد الباحث ألی، خاصة وأنها عالجت قضیة غضة
نسانیة وقتل رائم ارتكبت ضد اإلالعدوانیة من جبالرغم مما حدث في تلك الحرب ، والتحلیل

واستهداف مباشر ومتعمد ضد صحفیین ومقرات ، عامة وخاصة وتدمیر مبان، اعائالت بأكمله
  صحفیة.

  

  

  

  

  



 

265 
 

 المصادر والمراجع

  مصادر ومراجع الدراسة
تتضمن مصادر الدراسة المواد الخبریة التي خضعت للدراسة التحلیلیة من المواقع 

كما تتضمن المراجع  دراسات ، 24وقناة فرنسا، ناة الحرةوق، اإللكترونیة لكل من قناة روسیا الیوم
ومواقع ، وأوراق عمل، وتقاریر، ومقاالت، وكتب عربیة وأجنبیة، علمیة منشورة وغیر منشورة

  ومجالت.، وصحف، وندوات تلفزیونیة، إلكترونیة
  

  أوًال: مصادر الدراسة:
 القرآن الكریم -1

ورة على المواقع اإللكترونیة للفضائیات األجنبیة وتقریر إخباري) المنش، المواد الخبریة (خبر -2
مادة  428وعددها ، الدراسة خالل فترة، )24وفرنسا، والحرة، باللغة العربیة (روسیا الیوم

وقد وثقها ، وتم استخدام مضامین بعض تلك المواد الخبریة كنماذج في هذه الدراسة، خبریة
  خاص مع هذه الدراسة. كما تم ترتیبها كملحق ، الباحث في متن الدراسة

  

  

  ثانیًا: المراجع العربیة للدراسة:
 الرسائل والدراسات العلمیة غیر المنشورة:   -أ 

أحمد زكریا، "العالقة بین خصائص تحریر النصوص الصحفیة اإلخباریة واهتمامات  -3
، رسالة دكتوراه غیر منشورةالجمهور واتجاهاته نحو بعض القضایا الداخلیة في مصر"، 

 م.2007جامعة القاهرة، كلیة اإلعالم، القاهرة: 

، "الخریطة اإلدراكیة للرأي العام المصري تجاه الصراع األمریكي العراقي"، رانیا محمد علي -4
 م2006كلیة اإلعالم  -عة القاهرة القاهرة: جام، دراسة ماجستیر غیر منشورة

ئیات االلكترونیة "األطر الخبریة لقضیة الدولة الفلسطینیة في مواقع الفضا، روال علیان -5
غزة: ، دراسة ماجستیر غیر منشورة، دراسة تحلیلیة مقارنة" - األجنبیة باللغة العربیة

 م2014، الجامعة اإلسالمیة
، القاهرة: رسالة دكتوراه غیر منشورةماجد تربان، "الصحافة االلكترونیة الفلسطینیة"،  -6

 م2007البحوث والدراسات العربیة، معهد 

"التغطیة الصحفیة الغربیة لشئون العالم اإلسالمي خالل عقد ، محمد حسام الدین -7
  م2001، كلیة االعالم - (القاهرة: جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، التسعینات"
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، "المعالجة اإلخباریة لقضایا الدول النامیة في الفضائیات العربیة، نهلة مظفر أبورشید -8
 م2005، كلیة اإلعالم - جامعة القاهرة  ،القاهرة، رسالة دكتوراه غیر منشورة

"أثر التكنولوجیا المستخدمة في جمع وتقدیم األخبار على شكل ومضمون ، ولید عمشة -9
رسالة ماجستیر ، الخدمة اإلخباریة: دراسة على القنوات الفضائیة العربیة غیر الحكومیة"

 م2001، كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة، غیر منشورة

 
 سات العلمیة المنشورة:الرسائل والدرا  - ب 

المواقع االلكترونیة للفضائیات العربیة، والصحف االلكترونیة والمواقع "آمال المتولي،  - 10
، القاهرة: الدار المؤتمر العلمي األول لألكادیمیة الدولیة لعلوم االعالم،  "اإلخباریة
 2005المصریة 

الصحافة المصریة "أثر الخطاب الصحفي األمریكي على تناول ، إیمان نعمان جمعة - 11
المؤتمر  ،األوسط الكبیر" دراسة تطبیقیة على مشروع الشرق، لقضایا الهویة العربیة

القاهرة: جامعة ، 1ج، "اإلعالم المعاصر والهویة العربیة"، العلمي السنوي العاشر
 م2004، كلیة اإلعالم، القاهرة

دراسة مقارنة  -اإلخباریة "أثر األیدیولوجیة السیاسیة للدولة في بناء األطر، جمال أحمد - 12
، 8المجلد ، المجلة المصریة لبحوث الرأي العام، وقناة العالم اإلیرانیة"، BBCلموقعي 

 م2007، كلیة اإلعالم –القاهرة: جامعة القاهرة ، 3العدد

، "أطر إنتاج الخطاب الخبري في المواقع اإللكترونیة في األزمات الدولیة، جمال أحمد - 13
(بي بي سي والعالم) بالتطبیق على أزمة احتجاز البحارة دراسة حالة لموقعي 

كلیة ، القاهرة: جامعة القاهرة، 34العدد ، المجلة المصریة لبحوث اإلعالم، البریطانیین"
 م2009، اإلعالم

نحو العدوان اإلسرائیلي على "اتجاهات الصحافة األردنیة ، حاتم عالونة وعلي نجادات - 14
المجلد ، مجلة أبحاث الیرموك، ي صحیفتي الرأي والدستوردراسة تحلیلیة مقارنة ف ،غزة"
 م2011، إربد: جامعة الیرموك، ج)- 1العدد (، 27

"قیاس تفاعلیة المواقع التلفزیونیة اإلخباریة على االنترنت بالتطبیق على ، حلمي محسب - 15
القاهرة: جامعة ، 29العدد ، المجلة المصریة لبحوث اإلعالم، "CNNموقعي الجزیرة و 

 م2008، كلیة اإلعالم  ،قاهرةال
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"الخطاب الصحفي لتطویر التعلیم العالي والبحث العلمي في الصحافة ، سحر الصادق - 16
القاهرة: جامعة القاهرة كلیة ، المجلة المصریة لبحوث اإلعالم، دراسة تحلیلیة، المصریة"
 م2008سبتمبر- یولیه، 31العدد:، اإلعالم

، الصحفیة للقضایا العربیة في المجالت المصریة "األطر الخبریة للمعالجة، سالم عبده - 17
، المجلة المصریة لبحوث اإلعالم، االعتداءات اإلسرائیلیة على قطاع غزة نموذجًا"

 م2009، كلیة اإلعالم - القاهرة: جامعة القاهرة ، 33العدد

دراسة  - "األطر اإلخباریة للمقاومة اإلسالمیة اللبنانیة في الصحافة العربیة، طه نجم - 18
حلیلیة لعینة من صحیفتي الوطن السعودیة وتشرین السوریة خالل الحرب اإلسرائیلیة ت

، 8المجلد ، المجلة المصریة لبحوث الرأي العام، )"2006أغسطس -على لبنان (یولیو
 م2007، كلیة اإلعالم - (القاهرة: جامعة القاهرة، 3العدد

دمها التلیفزیون المصري "عالقة مشاهدة نشرات األخبار التي یق، عادل عبد الغفار - 19
المؤتمر العلمي السنوي ، بتشكیل معارف الجمهور واتجاهاته نحو األزمة العراقیة"

، كلیة اإلعالم ،جامعة القاهرة، القاهرة، 2ج ، "اإلعالم المعاصر والهویة العربیة"، العاشر
 م2004

 BBCعربیة و"المعالجة اإلخباریة ألحداث الثورة المصریة في قناتي ال، عربي الطوخي - 20
، دراسة تحلیلیة لعینة من نشرات األخبار في إطار نظریة تحلیل األطر الخبریة" -العربیة

كلیة  - القاهرة: جامعة حلوان ، 2العدد ، 17المجلد ، مجلة دراسات تربویة واجتماعیة
 م2011، التربیة

الصراع أحداث  -"تغطیة التقاریر اإلخباریة التلفزیونیة ألحداث اإلرهاب، عزة محمد - 21
الفلسطیني اإلسرائیلي وحرب الوالیات المتحدة على أفغانستان على القناة األولى وقناة 

جامعة  ،القاهرة، 18العدد، مجلة البحوث اإلعالمیة، النیل لألخبار وقناة الجزیرة القطریة"
 م2002، األزهر

طة "صحافة االنترنت دراسة تحلیلیة للصحف االلكترونیة المرتب، فارس المهداوي - 22
كلیة اآلداب ، ماجستیر منشورةرسالة ، العربیة. نت نموذجًا" -بالفضائیات اإلخباریة 

موقع األكادیمیة العربیة في ، م2007 -األكادیمیة العربیة في الدنمارك -والتربیة
  http://www.ao-academy.org/ar/2007/7/1369.html الرابط:  ، الدنمارك

http://www.ao-academy.org/ar/2007/7/1369.html
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"أطر المعالجة اإلعالمیة لسیاسات الرئیس األمریكي باراك ، فاطمة الزهراء الخطیب - 23
، دوریة حولیات آداب عین شمس، والحرة"، دراسة مقارنة بین قناتي الجزیرة -أوباما
 م2011، كلیة اآلداب - القاهرة: جامعة عین شمس ، 39المجلد

ة أسالیب توظیف اللغة بأطر تقدیم األحداث داخل التقاریر "عالق، ماهیناز محسن - 24
المجلة المصریة لبحوث ، دراسة تطبیقیة على الحرب اإلسرائیلیة على غزة" -اإلخباریة
 م2009، جامعة القاهرة، القاهرة: كلیة اإلعالم، 33العدد، اإلعالم

 27ة من "معالجة الصحافة العربیة للعدوان على غزة في المد، مبارك الحازمي - 25
المجلة ، ینایر: دراسة حالة على صحیفة الشرق األوسط" 22إلى  2008دیسمبر

 م2009، كلیة اإلعالم - القاهرة: جامعة القاهرة، 34العدد ، المصریة لبحوث اإلعالم

محمود عبد الرؤوف كامل: "الهویة الوطنیة كما یعكسها خطاب الصحافة المصریة  - 26
، المؤتمر العلمي السنوي العاشر، تحلیلیة مقارنة"الصادرة باللغة اإلنجلیزیة دراسة 
 م2004، كلیة اإلعالم، القاهرة، 3ج ، "اإلعالم المعاصر والهویة العربیة"

نهى العبد: "اعتماد الجمهور العربي على القنوات الفضائیة األجنبیة الموجهة باللغة  - 27
المجلة ، على غزة" العربیة في أوقات األزمات بالتطبیق على أزمة العدوان االسرائیلي

 م2009، كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة، القاهرة، 33العدد ، المصریة لبحوث اإلعالم

اإلخباریة  CNN"األطر اإلخباریة لقضایا الشرق األوسط في شبكة ، هبة شاهین - 28
المجلة المصریة ، )"Inside the Middle Eastدراسة تحلیلیة لبرنامج ( - األمریكیة

 م2007، كلیة اإلعالم  ،جامعة القاهرة ،القاهرة، 27لعدد ا، لبحوث اإلعالم

- 2008"صورة موقف مصر الرسمي إزاء العدوان اإلسرائیلي على غزة ، هشام محمد - 29
: دراسة مقارنة لعناصر الصورة اإلعالمیة في خطابات الصحف الیومیة 2009
كلیة ، القاهرةجامعة  ،القاهرة، 34العدد ، المجلة المصریة لبحوث اإلعالم، المصریة"
 م2009، اإلعالم

"مصداقیة المواقع اإلخباریة على اإلنترنت وعالقتها بمستقبل ، وائل اسماعیل عبدالباري - 30
المؤتمر العلمي بحث مقدم إلى ، الصحافة المطبوعة كما یراها الجمهور المصري"

 ،اهرةجامعة القالقاهرة، ، الحادي عشر لكلیة اإلعالم: مستقبل وسائل اإلعالم العربیة
 م2005، كلیة اإلعالم

"عالقة مشاهدة نشرات األخبار التي یقدمها التلیفزیون المصري ، عادل عبد الغفار - 31
المؤتمر العلمي السنوي ، بتشكیل معارف الجمهور واتجاهاته نحو األزمة العراقیة"
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، مكلیة اإلعال ،القاهرةجامعة ، القاهرة، 2ج ، اإلعالم المعاصر والهویة العربیة، العاشر
 م2004

   

 الكتب العربیة:  -ج 

، جدة: خوارزم 1ط، الصحافة االلكترونیة وبنیتها على شبكة االنترنتبسنت العقباوي،  - 32
 م2010العلمیة، 

الدار المصریة  ، القاهرة:1، طاالتصال ونظریاته المعاصرةحسن مكاوي ولیلى السید،  - 33
 م1998اللبنانیة، 

الدار  :، القاهرة2، طر المعلوماتتكنولوجیا االتصال الحدیثة في عصحسن مكاوي،  - 34
  م1997، المصریة اللبنانیة

بة ، الكویت: مكت1، طالصحافة االلكترونیة -اإلنترنت واإلعالم ،حسني محمد نصر - 35
 م2003الفالح للنشر والتوزیع، 

الخبر  - التحریر الصحفي في عصر المعلوماتحسني نصر وسناء عبدالرحمن،  - 36
 م2003لجامعي، دار الكتاب ا :لعین، ا1، طالصحفي

ار ، القاهرة: د1، طإخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنتحلمي محسب،  - 37
  م2007العلوم للنشر والتوزیع، 

دار الفجر للنشر والتوزیع، ، القاهرة: 1، طالصحافة االلكترونیةرضا عبدالواجد أمین،  - 38
 م2007

دار المسیرة للنشر  ، عمان:1، طعلم النفس اإلعالميسامي ختاتنة وأحمد أبوسعد،  - 39
 م2010والتوزیع والطباعة، 

 م2006، القاهرة: عالم الكتب، 2ط ،بحوث اإلعالمسمیر حسین،  - 40

اهرة: سفیر الدولیة للنشر، ، الق1، طالفضائیات العربیة ما لها وما علیهاالسید الغضبان،  - 41
 م2010

 م2010تب، ، القاهرة: عالم الك1ط ،اإلعالم وٕادارة األزمات الدولیةالسید بهنسي،  - 42

، إخراج الصحف اإللكترونیة في ضوء السمات االتصالیة لشبكة اإلنترنتصالح العنزي،  - 43
  م2007امعة اإلمام محمد بن سعود، الریاض: ج
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، األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العامعاطف العبد وزكي عزمي،  - 44
 م2002، القاهرة: دار الفكر العربي، 1ط

 م1991هرة: دار الفكر، ، القا1، طل االخباري التلفزیوني العربيالتباد ،عاطف العبد - 45

: دار ، عمان1، ط الصحافة االلكترونیة في الوطن العربيعبد األمیر الفیصل،  - 46
 م2005 الشروق،

الریاض: دار غیداء للنشر،  ،1، طقناة الحرة وأمركة العقل العربيعبدالعزیز آل داود،  - 47
  م2004

 م1990 ،، القاهرة: عالم الكتب4، طالصحفیة فن الكتابةفارق أبو زید،  - 48

 م1984، القاهرة: عالم الكتب، 2ط ،فن الخبر الصحفيفاروق أبو زید،  - 49

 م2010، عمان: دار أسامة للنشر والتوزیع، 1فهمي العدوي، إدارة اإلعالم، ط - 50
  م1988، جدة: دار الشروق 2، طالخبر الصحفي وضوابطه اإلسالمیةكرم شلبي،  - 51

ار الشروق للنشر ، جدة: د1، طتحلیل المحتوى في بحوث اإلعالمید، محمد عبد الحم - 52
 م1983والتوزیع، 

، القاهرة: عالم الكتب، 1، طاالتصال واإلعالم على شبكة االنترنتمحمد عبدالحمید،  - 53
 م2007

، القاهرة: عالم الكتب، 2، طالبحث العلمي في الدراسات اإلعالمیةمحمد عبدالحمید،  - 54
  م2004

 م2010، القاهرة: عالم الكتب، 3ط ،نظریات االعالم واتجاهات التأثیرید، محمد عبدالحم - 55

أكادیمیة أخبار محمد عهدي فضلي، الصحافة االلكترونیة الواقع والمستقبل، (القاهرة:  - 56
 6)، ص2009الیوم، 

ة الدولیة للنشر ، عمان: الدار العلمی1، طصناعة العقل في عصر الشاشةمحمد فلحي،  - 57
 م2002والتوزیع، 

دار الفجر ، القاهرة: 1، طأساسیات البحوث اإلعالمیة واالجتماعیةمحمد منیر حجاب،  - 58
 م2003للنشر والتوزیع، 

الحاسبات اإللكترونیة وتكنولوجیا محمود علم الدین ومحمد تیمور عبد الحسیب،  - 59
 32م)، ص1997لقاهرة: دار الشروق ،، (ا1، طاالتصال
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دي للصف ، القاهرة: النج1، طمقدمة - الصحافة اإللكترونیةمحمود علم الدین،  - 60
 2008واإلخراج التصویري، 

 - م، غزة: وزارة اإلعالعدوان األیام الثمانیة لحظة بلحظةوزارة اإلعالم الفلسطینیة،  - 61
 م2013مكتب اإلعالم الحكومي، 

  

 التقاریر والنشرات:  - د

قم تقریر ر ، "إسرائیل وحماس.. النار ووقف إطالق النار في الشرق األوسط الجدید" - 62
منشور على موقع المجموعة بتاریخ ، صادر عن مجموعة األزمات الدولیة، 133
 .http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle   م. الرابط:22/11/2012

كتاب: "في منشور في  تقریر، سحابمیزان الربح والخسارة في عملیة عمود ال، رایم كامإف - 63
، جامعة تل أبیب، تل أبیب: معهد دراسات األمن القومي، أعقاب عملیة عامود السحاب"

 م2013، غزة، ترجمة: مركز رؤى للدراسات واألبحاث
غزة: ، لفلسطینیــة المحتلــةالتقریر األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائیلیة في األراضي ا - 64

 22الصادر بتاریخ ، 2012نوفمبر  21- 14، حقوق اإلنسانالمركز الفلسطیني ل
 م2012نوفمبر 

تقریر حول ، صاروخ فلسطیني" 3000غارة إسرائیلیة مقابل  1500"الحرب على غزة:  - 65
 2012نوفمبر  23بتاریخ، 12414العدد ، صحیفة الشرق األوسط منشور على، العدوان
  الرابط:

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=705579&issueno=1241
4#.UmbPUNyGr_M  

على موقع  تقریر منشور، الرسالة نت تنشر تفاصیل اتفاق التهدئة بین حماس و"اسرائیل" - 66
 الرابط:، م2012نوفمبر 21اریخ: صحیفة (الرسالة نت) بت

http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=63237   

تقریر صادر عن المركز العربي ، "العدوان اإلسرائیلي على غزة یفشل في تحقیق أهدافه" - 67
منشور على موقع المركز بتاریخ: ، دة تحلیل السیاسیاتوح -لألبحاث ودراسة السیاسات

     الرابط:، 2012، نوفمبر  22
http://www.dohainstitute.org/release/f30774db-0c35-4e8d-a50a-259614fb0f8d 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=705579&issueno=1241
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=63237
http://www.dohainstitute.org/release/f30774db-0c35-4e8d-a50a-259614fb0f8d
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تقریر صادر عن مركز ، لماذا تختلف األمور هذه المرة؟" -تصعید األخیرة "حول جولة ال - 68
 14منشور على الموقع اإللكتروني للمركز بتاریخ: ، أطلس للدراسات اإلسرائیلیة

  http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=685        الرابط: م،2012نوفمبر
تقریر منشور على ، "ردود األفعال العربیة والدولیة حول العدوان اإلسرائیلي على غزة" - 69

 الرابط:، موقع قناة المنار
 http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=348361&cid=27&fromval=1  

كتاب: "في أعقاب  في تقریر منشور، "الجبهة الداخلیة: التعلم من النجاح"، مائیر إلران - 70
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 الحوارات والندوات وحلقات النقاش وأوراق العمل:المحاضرات و    - ه
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 الرابط:، موقع یوتیوب، جامعة المنصورة، التعلیم اإللكتروني
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http://alresalah.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=24222
http://www.alkhaleej.ae/portal/b8ca8da2-5ed6-4967-a9ba-c25a86644810.aspx
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  )1ملحق رقم (
  توثیق المواد الخبریة التي تم االقتباس منها في هذه الدراسة
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 .  /9http://arabic.rt.com/news/59978الرابط:  

الیوم  موقع روسیا، "الخارجیة الروسیة: روسیا تعتبر الضربات اإلسرائیلیة الموجھة إلى قطاع غزة مفرطة" -6
 ./http://arabic.rt.com/news/599800الرابط: ، 15/11/2012 بتاریخ:

موقع روسیا الیوم بتاریخ: ، ین إلى وقف العنف بشكل فوري""بان كي مون یدعو الفلسطینیین واإلسرائیلی -7
 / http://arabic.rt.com/news/600247الرابط: ، 16/11/2012

الرابط:   ، م16/11/2012موقع روسیا الیوم بتاریخ ، "مرسي: مصر لن تترك غزة وحدھا" -8
/news/599930http://arabic.rt.com/  

، جو" –"المركز الفلسطیني لإلعالم: القسام تعلن إسقاط طائرة حربیة إسرائیلیة فوق غزة بصاروخ أرض  -9
 ./  http://arabic.rt.com/news/599928الرابط: ، 16/11/2012موقع روسیا الیوم بتاریخ: 

، 16/11/2012سیا الیوم بتاریخ موقع رو، "الشارع اإلسرائیلي یدعم نتانیاھو في قرار الھجوم على غزة" -10
 .  /http://arabic.rt.com/news/599867الرابط: 

، 16/11/2012على موقع روسیا الیوم بتاریخ ، "غزة .. قندیل یلتقي ھنیة ویعرب عن دعم مصر لفلسطین" -11
 . / http://arabic.rt.com/news/599892الرابط: 

الرابط: ، 17/11/2012موقع روسیا الیوم بتاریخ ، ولي ""أردوغان یدعو إلى تغییر تشكیلة مجلس األمن الد -12
http://arabic.rt.com/news/600054  /. 

الرابط: ، 17/11/2012موقع روسیا الیوم بتاریخ ، "واشنطن: من حق إسرائیل الدفاع عن نفسھا" -13
http://arabic.rt.com/news/599987 

موقع روسیا الیوم بتاریخ: ، وزیر الخارجیة الفلسطیني یدعو إلى عقد قمة عربیة طارئة لبحث أزمة غزة"" -14
 / http://arabic.rt.com/news/600050الرابط: ، 17/11/2012

موقع روسیا الیوم ، "نائب رئیس الوزراء اإلسرائیلي: سنواصل العملیة بغزة حتى تطلب حماس العفو" -15
  http://arabic.rt.com/news/600124الرابط:  ، 18/11/2012بتاریخ 

موقع روسیا الیوم بتاریخ ، "فرنسا مستعدة للتوسط بین إسرائیل وفلسطین من أجل وقف فوري إلطالق النار" -16
 ./  http://arabic.rt.com/news/600102الرابط: ، 18/11/2012
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http://arabic.rt.com/news/599391
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الرابط:  ، 18/11/2012الحرة بتاریخ  موقع، مسؤول إسرائیلي یزور القاھرة لبحث األزمة في قطاع غزة" -17
http://arabic.rt.com/news/600140 / . 

، مقتل قیادي واحد على االقل في "سرایا القدس" واصابة مصورین اثنین في استھداف برج الشروق بغزة" -18
  /http://arabic.rt.com/news/600218الرابط:  ، 19/11/2012موقع روسیا الیوم بتاریخ 

الرابط: ، 19/11/2012موقع روسیا الیوم بتاریخ ، ساعة لقبول شروط الھدنة" 36لت حماس "إسرائیل أمھ -19
http://arabic.rt.com/news/600191 ./ 

موقع روسیا الیوم بتاریخ ، والجانب االسرائیلي ینفي"، مشعل یقول ان نتانیاھو ھو من طلب التھدئة -20
 . /http://arabic.rt.com/news/600220الرابط: ، م19/11/2012

موقع روسیا الیوم بتاریخ ، "الفروف یرفض قصف جنوب إسرائیل والغارات اإلسرائیلیة على غزة" -21
 . http://arabic.rt.com/news/600193الرابط: ، 19/11/2021

الرابط:   ، 19/11/2012روسیا الیوم بتاریخ: موقع ، "أردوغان: إسرائیل دولة إرھابیة" -22
http://arabic.rt.com/news/600219/  

موقع روسیا الیوم بتاریخ: ، "المدیر السابق للموساد: ال عالقة لالنتخابات بما یحدث والقبة الحدیدیة ناجحة" -23
 / .0208http://arabic.rt.com/news/60الرابط:  19/11/2012

، 19/11/2012موقع روسیا الیوم بتاریخ: ، "الصین تدین إسرائیل الستخدامھا المفرط للقوة في قطاع غزة" -24
  http://arabic.rt.com/news/600215الرابط:         

، 20/11/2012وقع روسیا الیوم بتاریخ: م، "العربي وبان كي مون یؤكدان ضرورة وقف النار في غزة " -25
 /  .http://arabic.rt.com/news/600267الرابط:  

الرابط: ، 21/11/2012موقع روسیا الیوم بتاریخ: ، "میركل: عملیة إسرائیل ضد حركة حماس مبررة" -26
-http://arabic.rt.com/news/600416. 

موقع ، عباس: التھدئة یجب أن تكون بدایة إلنھاء االحتالل.. ونحن ماضون في رفع تمثیل فلسطین أممیا"" -27
    /http://arabic.rt.com/news/600373الرابط: ، 21/11/2012روسیا الیوم بتاریخ 

لیوم بتاریخ موقع روسیا ا، "خالفات داخل القیادة اإلسرائیلیة: لیبرمان یعارض إجراء عملیة بریة في غزة" -28
 / .http://arabic.rt.com/news/600365الرابط:  ، 21/11/2012

موقع ، "كلینتون: من المھم التخفیف من حدة التصعید في غزة.. ویجب وقف قصف االراضي االسرائیلیة" -29
 ./   http://arabic.rt.com/news/600338الرباط: ، 21/11/2012روسیا الیوم بتاریخ 

الرابط: ، 22/11/2012موقع روسیا الیوم بتاریخ  ، نصر""عباس یھنئ ھنیة بال -30
http://arabic.rt.com/news/600523  /. 

موقع روسیا الیوم ، "نتانیاھو: واشنطن وعدت بدعم جھودنا لمنع تھریب األسلحة اإلیرانیة الى قطاع غزة" -31
 . / http://arabic.rt.com/news/600453   الرابط: ، 22/11/2012بتاریخ 

 موقع روسیا الیوم، حاد االوروبي یطالب بالوقف الفوري للقصف المتبادل بین اسرائیل وقطاع غزة""االت -32
 .http://arabic.rt.com/news/600247-الرابط: ، 22/11/2012بتاریخ: 

موقع روسیا الیوم بتاریخ ، النصر""الھدوء یسود قطاع غزة.. والفلسطینیون یقیمون احتفاالت ب -33
 ./ http://arabic.rt.com/news/600468الرابط: ، 22/11/2012

موقع روسیا الیوم بتاریخ ، امیال" 6"اسرائیل توافق على مضاعفة المساحة المسموحة لصید الغزیین حتى  -34
 . /:arabic.rt.com/news/600760http/الرابط: ، 25/11/2012

الرابط: ، 30/11/2012موقع روسیا الیوم بتاریخ ، األخیرة على غزة أكسبت حماس شرعیة دولیة""الحرب  -35
http://arabic.rt.com/news/601189/ . 

موقع روسیا الیوم بتاریخ  ، "وفد أوروبي یطلع على األوضاع في قطاع غزة بعد الھجوم اإلسرائیلي" -36
  /http://arabic.rt.com/news/601430الرابط: ، 2/12/2201

  ثانیاً: مواد خبریة من موقع الحرة:
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الرابط: ، 15/11/2012موقع الحرة بتاریخ: ، "عواصم العالم تدعو إسرائیل وحماس إلى ضبط النفس" -37
http://www.alhurra.com/content/world-leaders-concerned-escalation-hamas-

israel/215122.html#ixzz2ge7LAsfq   

موقع الحرة بتاریخ: "صفارات اإلنذار تدوي في تل أبیب واألوضاع اإلنسانیة تتفاقم في غزة"  -38
hamas-telaviv-israel-http://www.alhurra.com/content/gaza-الرابط: ، 15/11/2012

/215144.html#ixzz2geFfmS9a-egypt 

، 15/11/2012موقع الحرة بتاریخ ، "مقتل ثالثة إسرائیلیین ومجلس األمن یدعو إلى وقف العنف في غزة" -39
palestinian-israeli-council-ityhttp://www.alhurra.com/content/secur-الرابط: 

violence/215112.html#ixzz2ge46yDWr  . 

الرابط:  ، 15/11/2012موقع الحرة بتاریخ: ، "مجلس األمن یدعو إلى وقف التصعید بین حماس وإسرائیل" -40
-gaza-meeting-emergency-council-security-http://www.alhurra.com/content/un

israel/215107.html . 

الرابط: ، 17/11/2013موقع الحرة بتاریخ ، "وزراء الخارجیة العرب یبحثون التطورات في غزة" -41
-israel-gaza-discuss-ministers-foreign-http://www.alhurra.com/content/arab

/215223.html#ixzz2glnbdJ1h  . 

الرابط:  ، 17/12/2012موقع الحرة بتاریخ ، "حماس تدعو العرب إلى معاقبة إسرائیل دولیا" -42
defend-action-take-to-arabs-on-calls-http://www.alhurra.com/content/hamas 

palestinians/215228.html#ixzz2glq90hdY  

موقع الحرة بتاریخ: وتستدعي آالف جنود االحتیاط"  "إسرائیل تشن عشرات الغارات على غزة -43
air-hamas-gaza-http://www.alhurra.com/content/israel-  الرابط:  ، 17/11/2013

/215212.html#ixzz2glm02jtw-tunisia-tackat-strikes 

موقع الحرة بتاریخ ، "مواقع التواصل االجتماعیة.. ساحة حرب حقیقیة بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین" -44
over-war-media-http://www.alhurra.com/content/social-الرابط:  ، م2012/11/17

violence/215167.html#ixzz2gkxMfCnB-israel-hamas-gaza 

 الرابط:، 18/11/2012موقع الحرة بتاریخ ، "أوباما یحذر من تأثیر العنف على حل الدولتین" -45

http://www.alhurra.com/content/us-obama-gaza-
israel/215254.html#ixzz2glzZx7SG 

الرابط: ، 19/11/20212الحرة بتاریخ موقع ، بان كي مون في القاھرة لدعم جھود التھدئة في غزة" -46
-conflict-israel-palestinian-t/gazahttp://www.alhurra.com/conten

/215337.html#ixzz2gmRTu73d  . 

، 19/11/2012موقع الحرة بتاریخ: ، "تركیا تتھم إسرائیل باإلرھاب وقطر تدعو إلى التھدئة في غزة" -47
practising-is-israel-says-http://www.alhurra.com/content/erdogan-الرابط:  

gaza/215312.html#ixzz2gmPbKBqX-in-terrorism 

الرابط: ، 21/11/2012موقع الحرة بتاریخ ، "حماس تدین الموقف األمیركي تجاه إسرائیل وتصفھ بالمنحاز" -48
-gaza-us-israel-hurra.com/content/hamashttp://www.al

condemnation/215430.html#ixzz2gn6vQFGG   

بتاریخ ، موقع الحرةنتانیاھو ومشعل یتراشقان التھدیدات بعید دخول اتفاق التھدئة حیز التنفیذ"   -49
israel-palestinian-http://www.alhurra.com/content/gaza-الرابط:، 21/11/2012

/215464.html#ixzz2gn9z38hO-asefirece-conflict  . 

، 21/11/203بتاریخ  الحرةموقع  ، ""أوباما یشید بجھود وقف إطالق النار في اتصالین بمرسي ونتانیاھو -50
israel-between-ceasefire-hails-http://www.alhurra.com/content/obama-الرابط: 

/215460.html#ixzz2gn81dQTC-hamas"  
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الرابط: ، م2012/12/22موقع الحرة بتاریخ ، "مزارع في غزة ینجح في زراعة نباتات طبیة" -51
-aromatic-medicinal-agricultural-http://www.alhurra.com/content/gaza

plants/216807.html#ixzz2gqPGstYo" 

، 22/11/2012موقع الحرة بتاریخ ، استمرار التھدئة في غزة رغم أجواء عدم الثقة بین حماس وإسرائیل"" -52
hamas-truce-http://www.alhurra.com/content/gaza-ط: الراب

israel/215491.html#ixzz2gnDaHfm6 . 

، 25/11/2012بتاریخ  ، لحرةموقع ا، ملیار دوالر" 1,2"حماس: العملیة اإلسرائیلیة كبدت غزة أكثر من  -53
gaza-alnunu-israel-http://www.alhurra.com/content/hamas-    الرابط:

damage/215606.html#ixzz2gq5a68Wc  

بتاریخ: ، تقریر منشور على موقع الحرة، حول إلى قصة إنسانیة عابرة للقارات""مقتل رضیع في غزة یت -54
became-gaza-infant-http://www.alhurra.com/content/slain-الرابط:   ،27/11/2012

story/215684.html#ixzz2gqAeLXLd-human-international  .  

موقع الحرة بتاریخ ، اس وإسرائیل؟""ھل غیرت مواقع التواصل االجتماعي قواعد اللعبة بین حم -55
is-media-social-hamas-http://www.alhurra.com/content/israel-الرابط: ، م2012/11/29

power/215799.html#ixzz2gqFpQeFn-of-alanceb-changing  

الرابط: ، 8/12/2012بتاریخ ، موقع الحرة، "حماس تحیي ذكرى تأسیسھا بحضور مشعل" -56
-meshaal-gaza-israel-anniversary-http://www.alhurra.com/content/hamas

haniya/216144.html#ixzz2gqLm3lMu  

 الرابط:، 9/12/2012موقع الحرة بتاریخ ، سرائیل"زیارة مشعل إلى غزة تشعل جدال في إ" -57

  http://www.alhurra.com/content/israel-gaza-hamas-mashal-
netanyahu/216159.html#ixzz2gqMS0KCP 

 الرابط:، 30/12/2012موقع الحرة بتاریخ ، رائیل تشرع في تخفیف حصارھا على قطاع غزة""إس -58

 http://www.alhurra.com/content/israel-gaza-construction-
siege/217126.html#ixzz2gshJj5ZE 

 

  :24ثالثاً: مواد خبریة من موقع فرنسا
  

بتاریخ:  24موقع فرنسا، "مقتل ستة فلسطینیین في تصعید إسرائیلي جدید للعنف بقطاع غزة" -59
 http://www.france24.com/ar/20121111الرابط: ، 11/11/2012

، ) 24موقع (فرنسا ، أحمد الجعبري القائد العسكري لكتائب القسام وغارات إسرائیلیة على غزة""مقتل  -60
 / http://www.france24.com/ar/20121114الرابط:     ، 14/11/2012بتاریخ: 

بتاریخ:  24موقع فرنسا، ""تل أبیب تجدد غاراتھا على غزة وصواریخ فلسطینیة تسقط على جنوب إسرائیل -61
 .http://www.france24.com/ar/20121115-الرابط: ،  15/11/0122

، 15/11/2012بتاریخ:  24موقع فرنسا، "سرایا القدس تتبنى إطالق صاروخ سقط في البحر قرب تل أبیب" -62
 /. - http://www.france24.com/ar/20121115الرابط: 

 24موقع فرنسا، "ن الھجوم على غزة لن یثني المسعى الفلسطیني للذھاب إلى األمم المتحدةعباس یؤكد أ" -63
 /  .http://www.france24.com/ar/20121116الرابط: ،   16/11/2012بتاریخ: 

بتاریخ: ، 24موقع فرنسا، "رئیس الوزراء المصري یصل غزة والعملیات مستمرة رغم الھدنة" -64
 ./ http://www.france24.com/ar/20121116الرابط: ، م16/11/2012

، 24موقع فرنسا، "دوي صفارات اإلنذار في القدس وإسرائیل تستدعي دفعة جدیدة من جنود االحتیاط" -65
 / .http://www.france24.com/ar/20121116الرابط: ، 16/11/2012بتاریخ: 
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، 17/11/2012موقع روسیا الیوم بتاریخ ، شترط رفع الحصار ووقف االغتیاالت مقابل الھدنة""حماس ت -66
  http://arabic.rt.com/news/600038-الرابط: 

الرابط:  ، 18/11/2012بتاریخ:  24موقع فرنسا، "صاروخ من غزة یطال مبنى سكنیا في مدینة عسقالن" -67
-http://www.france24.com/ar/20121118. 

موقع ، "اتصاالت دبلوماسیة مكثفة لوقف التصعید وغارات إسرائیل على غزة تخلف أكثر من مئة قتیل" -68
 20121119http://www.france24.com/ar/-الرابط:  ، 19/11/2012بتاریخ ، 24فرنسا

، 24موقع فرنسا، "مشعل: على إسرائیل اتخاذ الخطوة األولى لوقف إطالق النار إن كانت ترید التھدئة" -69
 /  .http://www.france24.com/ar/20121122الرابط: ، 19/11/2012بتاریخ: 

موقع ، یین""أردوغان یصف إسرائیل "بالدولة اإلرھابیة" ویتھمھا بالقیام بعملیة تطھیر عرقي للفلسطین -70
 http://www.france24.com/ar/20121120الرابط: ، 20/10/2012بتاریخ: ، 24فرنسا
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 .http://www.france24.com/ar/20121121-الرابط:  
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  فئات مصادر المادة الخبریة                  اسم الموقع:                                           رقم االستمارة: -أوًال:    استمارة تحلیل مضمون

  التاریخ  م.

  فئات مصادر المادة الخبریة

  مالحظات
  المراسل

  وسائل اإلعالم األخرى  وكاالت أنباء
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  فئات الشكل، وفئات عناصر اإلبراز والتدعیم                  اسم الموقع:                                  رقم االستمارة: –ثانیًا:  استمارة تحلیل مضمون 
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  ت اإلنسانیة، والمسؤولیة)           إسم الموقع:                رقم االستمارة:(فئات الصراع، االهتماما –األطر الخبریة  -ثالثًا:  استمارة تحلیل المضمون 

  التاریخ  .م
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  رقم االستمارة:    (فئات ردود األفعال، واتجاهات التأیید والمعارضة،  وآلیات توظیف األطر).    اسم الموقع:    –األطر الخبریة  - رابعًا:  استمارة تحلیل المضمون

  

  التاریخ  .م

  آلیات توظیف األطر  أطر اتجاهات التأیید والمعارضة  أطر ردود األفعال
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  فئات أطر األسباب                                اسم الموقع:                            رقم االستمارة: –خامسًا: استمارة تحلیل مضمون المادة الخبریة 

  التاریخ  م.

  أطر األسباب

  مالحظات

  األسباب اإلسرائیلیة  األسباب الفلسطینیة
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  أطر (الحلول والنتائج)                       اسم الموقع:                              رقم االستمارة: فئات –سادسًا: استمارة تحلیل مضمون المادة الخبریة 

  
  

  التاریخ  م.

  أطر النتائج  أطر الحلول

  مالحظات

  النتائج اإلسرائیلیة  النتائج الفلسطینیة  الحلول اإلسرائیلیة  الحلول الفلسطینیة
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  ارة:الشخصیات المحوریة                          اسم الموقع:                    رقم االستم أطر تحلیل  -تحلیل مضمون المواد الخبریة استمارةسابعًا:   

  التاریخ  م.

  الشخصیات المحوریة

  شخصیات دولیة  شخصیات عربیة وٕاسالمیة  شخصیات مصریة  شخصیات إسرائیلیة  شخصیات فلسطینیة  مالحظات
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