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 ممخص الدراسة بالعربية
 

الفمسطينية اليومية لمعدواف  صحؼالخبرية لمطر األاستيدفت الدراسة رصد وتحميؿ 
، والكشؼ عف ـ2009يناير 19 وحتىـ 2008ديسمبر 27 غزة خالؿ المدة مف ىاإلسرائيمي عم

الموضوعات التي تـ التركيز عمييا، ومقارنة أوجو االتفاؽ واالختالؼ بيف صحؼ الدراسة في 
، ومع لنتائج والحموؿأطر األسباب وا تعرؼىذا الموضوع، وطريقة تقديميا لمعدواف اإلسرائيمي و 

 الدور الذي يجب أف تقـو بو الصحؼ في العدواف اإلسرائيمي.

منيج المسح وفي إطاره تـ استخدمت الدراسة تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، و و 
منيج العالقات و إلجراء دراسة تحميمية، تحميؿ األطر الخبرية؛ تحميؿ المضموف و  أداة توظيؼ

لممقارنة بيف أوجو االتفاؽ واالختالؼ بيف وفي إطاره تـ استخداـ المقارنة المنيجية المتبادلة 
القدس، الحياة الجديدة، األياـ في تأطيرىا لمعدواف اإلسرائيمي عمى  صحؼ الفمسطينية اليومية:لا

 ـ.2008غزة 

 ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 لدراسة المتعمقة بالعدواف اإلسرائيمي وبفارؽ كبير ازدياد الموضوعات السياسية في صحؼ ا
 عف أنواع الموضوعات األخرى.

  اليدؼ األساسي الذي حاوؿ الجانب الفمسطيني تحقيقو ىو وقؼ العدواف اإلسرائيمي، أما
 ىدؼ االحتالؿ اإلسرائيمي فكاف القضاء عمى المقاومة الفمسطينية.

 كسر إرادة الشعب الفمسطيني، ووقؼ إطالؽ  أىـ أسباب العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة
ضعاؼ حركة حماس وتدمير بنيتيا العسكرية.  الصواريخ الفمسطينية، وا 

 وأىـ توصيات الدراسة:

  توعية الصحفي الفمسطيني بضرورة االبتعاد عف المصطمحات واأللفاظ التي تخدـ المشروع
 والدعاية اإلسرائيمية.

  أىالي قطاع غزة جراء االعتداءات اإلسرائيمية، مف خالؿ زيادة تسميط الضوء عمى معاناة
 المواد الصحفية التحميمية والتفسيرية.

  ضرورة تنوع المصادر التي تعتمد عمييا الصحؼ الفمسطينية اليومية خاصة في ظؿ
 .األحداث والقضايا العصيبة



  ت

 

Abstract 

The study aimed to monitoring and analysis addressing the Palestinian daily press of 

the Israeli aggression on the Gaza Strip frames during the period from December 

2008 until January 2009, and Detection of the topics that have been the focus. 

By this analysis we need to know similarities and differences between the study 

papers, and the method of submission of the Israeli aggression and to what extent 

agree frameworks with the importance of the subject, and with the role to be played 

by the press in the Israeli aggression. 

The study used content analysis and framework form, within the survey method to 

conduct an analytical study in the Palestinian daily newspapers, Alquds, Alhayat 

Aljadida ,ALAyyam. 

the most important findings of the study: 

 Increasing political subjects in the study papers relating to the Israeli 

aggression, far behind the other topics. 

 The main objective, which the Palestinian side tried to achieve is to stop the 

Israeli aggression, while the goal of the Israeli occupation is to eliminate the 

Palestinian resistance. 

 The most important reasons for the Israeli aggression on the Gaza Strip to 

break the will of the Palestinian people, to stop Palestinian rocket fire,  

weakening Hamas and destroy the military structure. 

The most important recommendations of the study: 

 Palestinian journalist awareness of the need to move away from the 

terminology and words that serve the project and the Israeli propaganda. 

 Increase highlight the suffering of the people of the Gaza Strip by the Israeli 

attacks, through the press materials analytical and interpretive. 

 The need for diversity of sources that depend on them daily Palestinian 

newspapers, especially in light of the events and issues challenging. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 حي جي  يه ىه مه جه ين ُّٱٱٹٱٹٱ
 [.156-155 ]البقرة: َّٰر ٰذ ىييي مي خي
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 ْاإِلىَدْاءُ 
 

 ...إلى العزيز أبي، ولـ يبخؿ عميّ وجودي عمى ىذه الحياة إلى مف كاف سببًا في

 ربتني وعممتني وسيرت الميالي... إلى الغالية أميصبرت وتحممت و إلى قدوتي ومثمي التي 

 إلى خالتي الحنونة، أمي الثانية "أـ إبراىيـ" أمدىا اهلل بالصحة والعافية

 سامي شعت إلى زوجي الرائع الذي قدـ لي الدعـ إلكماؿ دراستي د.

 إلى فمذة كبدي التي تمشي عمى األرض... أبنائي األحبة  

 سنا، إبراىيـ، سيمينا، عمي

 .. عبد اهلل، داوود، إبراىيـفي ىذه الدنيا قوتيإلى إخوتي األعزاء سندي و 

 عايدة "أـ محمد"،  أخواتي الكريماتال تحمو الحياة إال بيـ  األقرب إلى روحي، الذيفإلى 

 وأزواجيـ، نسريف "أـ عمي"عيود 

 إلى صديقتي وأختي الحبيبة ىبو سكيؾ

 إلى أىمي وعائمتي وأحبتي ...

 إلى كؿ مف قدـ لي العوف والدعـ والدعاء.....

لى جميع صحفي عالمي يإلى زمالئي الباحثيف، وا   فمسطيف.... يوا 

 إلييـ جميعًا أىدي ثمرة جيدي المتواضع وفاًء وعرفانًا 
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 وتقديرٌ شكٌر 
  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ُّٱٱٱٱٹٱٹ
 )1)َّ جح مج حج مث هت مت

 .إف قمُت شكرًا فشكري لف يوفيكـ، حقًا سعيتـ فكاف الّسعي مشكوراً 

يسرني أف أتقدـ بخالص الشكر ووافر االمتناف مف أستاذي رد الجميؿ ألىمو،  أدبمف 
بذلو وقدمو  الدكتور أيمف خميس أبو نقيرة، لتفضمو باإلشراؼ عمى ىذه الدراسة، وعمى كؿ ما

 مف جيد في إتماميا، وما منحني مف وقتو الثميف وأفادني بتوجيياتو القيمة.

رؾ، ورئيس قسـ الصحافة وأقدر لكؿ مف د. طمعت عيسى أستاذ الصحافة واإلعالـ المشا
 أستاذ اإلعالـ المساعد بجامعة األقصى، بالجامعة اإلسالمية، ود. نبيؿ الطيراويواإلعالـ 

 ناقشة رسالة الماجستير، فقد أثروىا بالمالحظات القيمة والثمينة.تفضميـ بقبوؿ م

وألعضاء لجنة تحكيـ  ،ألعضاء لجنة مناقشة خطة الدراسةالجزيؿ كما أتقدـ بشكري 
، د. أميف وافي، د. وليد المدلؿ، د. أحمد عرابي الترؾ: د. طمعت عيسى، وىـاستمارة الدراسة 

 قدموه مف مالحظات أثرت الدراسة.لما  ،د. موسى طالب، د. رياض العيمة

، لحسف خمقيـ بالجامعة اإلسالميةوالشكر موصوؿ ألعضاء قسـ الصحافة واإلعالـ 
 الكتب والمراجع الالزمة لمدراسة. توفيروتعامميـ واستقباليـ لنا بصدر رحب، وتعاونيـ في 

كما ال يسعني إال أف أتقدـ بجزيؿ شكري وعزيز امتناني ألىمي وأسرتي لما قدموه لي مف 
أمي الغالية التي ما زالت تمدني بالدعـ والدعاء،  السيما، و دراسة الماجستيردعـ، ومساعدة في 

خوتي أداميـ اهلل جميعًا،  وزوجي العزيزالذي لـ يبخؿ عمي بشيء،  حنوفووالدي ال وأخواتي وا 
 طاىـ الصحة والعافية، وأطاؿ في أعمارىـ.وأع
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 :مقدمة
مرحمة مف الصراع، خاصة بعد قياـ دخمت القضية الفمسطينية بعد الحرب العالمية الثانية 

 جبياتيا وىجماتيا.ـ، وبدأت بتوسيع 1948" عاـ يسرائيم"دولة االحتالؿ اإل

الفمسطينييف، التي شكمت عنصرًا بارزًا في سياؽ  االعتداءات اإلسرائيمية عمىوتواصمت 
قطاع غزة  جرائـ الحرب واالنتياكات الجسيمة التي تواصؿ قوات االحتالؿ اقترافيا، وعمى صعيد

 جراءات االحتالؿ التعسفية.إلفقد كاف الفمسطينيوف ىدفًا 

سياسة  االحتالؿ اإلسرائيمي استخدـحتى مع وجود التيدئة، و  ـ2008 خالؿ عاـف 
غالؽ المعابر، والضغط العسكري والحمالت  تراوحت بيف أسموب الخنؽ االقتصادي، وا 

العسكرية، وحاوؿ االحتالؿ أف يوحي بأف القضية الفمسطينية ليست إال قضية سياسية وليست 
 .(1)صفو احتالالً قضية احتالؿ، لكي يتمكف مف التفمت مف واجباتو بو 

 ـ2008/12/19التيدئة في  مدةوشيدت الساحة السياسية اإلسرائيمية عقب انتياء 
إجماعًا عمى ضرورة شف ىجـو واسع عمى قطاع غزة، بدعوى وقؼ إطالؽ الصواريخ 

 الفمسطينية باتجاه البمدات والمدف اإلسرائيمية حوؿ القطاع.

، ـ2008/12/27وجاء العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة صباح يـو السبت الموافؽ 
اإلسرائيمي، كانت ليا تداعياتيا عمى  -وشكؿ ىذا العدواف محطة ميمة في الصراع العربي

 عاـ، وعمى مستقبؿ القضية الفمسطينية.عمى نحو األطراؼ والمنطقة 

قطاع غزة بعممية "الرصاص المصبوب"،  وقد اصطمح إسرائيميًا عمى تسمية العدواف عمى
بينما أطمقت عميو حركة حماس باعتبارىا الطرؼ األساسي الذي تصدى لمعدواف عمى القطاع 

 "معركة الفرقاف".

وأماـ ىذا التصعيد المستمر مف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، وجب تسميط الضوء عمى 
في األراضي الفمسطينية  النظر إلى ما يدوراالعتداءات والجرائـ التي يقـو بيا االحتالؿ، ولفت 

 المحتمة.

ال يمكف التخمي واالستغناء  ميماً سالحًا  المطبوع وبخاصة الصحؼ وقد بات اإلعالـ
نقؿ في  وميـبدور حيوي  الصحؼوقت األزمات واالضطرابات، حيث تقـو  والسيماعنو 

مومات التي يستقي منيا الجميور معرفتو، وتعمؿ عمى المعمصدرًا مف مصادر  دتعاألخبار و 
                                                             

 .(251ص) العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزةدراسات في عبد الحميد،  ي:الكيال (1)
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تسميط األضواء  فيالصحؼ الفمسطينية دور  برزوقد  ،عرض األحداث والقضايا ومناقشتيا
واعتداءاتو العدو اإلسرائيمي  جرائـ، وتوضيح ـ2008عاـ  عمى العدواف اإلسرائيمي عمى غزة

 تجاه أىالي قطاع غزة.

م في 2008األطر الخبرية لمعدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  وتأتي ىذه الدراسة "
حداث المتعمقة ميؿ وتفسير األطر الخبرية حوؿ األ" لرصد وتحالصحف الفمسطينية اليومية

بالعدواف، ومعرفة الموضوعات والقضايا التي ركزت عمييا صحؼ الدراسة في تقديميا ألحداث 
لمتعرؼ عمى شكؿ ومضموف المواد الخبرية العدواف، وتقـو الباحثة بمسح عينة الصحؼ 

 المنشورة، ومعرفة مدى اىتماـ صحؼ الدراسة بتغطية العدواف اإلسرائيمي.

وتعتمد ىذه الدراسة عمى نظرية األطر الخبرية، بيدؼ التعرؼ عمى األطر الخبرية التي 
الحموؿ يو، و النتائج التي ترتبت عمفي تقديميا لمعدواف، ومعرفة الدراسة اعتمدت عمييا صحؼ 

و، والتعرؼ عمى الشخصيات التي ركزت عمييا صحؼ الدراسة والتي كاف ليا المطروحة إلنيائ
 دور بارز في العدواف.
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 أوًل: الدراسات السابقة: 
 ، وىي:ثالثة أقساـ السابقة فيت دراساال بعرضقامت الباحثة 

 اإلسرائيمي. -القسـ األوؿ: الدراسات اإلعالمية المتعمقة بالصراع العربي

 المتعمقة بالعدواف اإلسرائيمي عمى غزة.القسـ الثاني: الدراسات اإلعالمية 

القسػػـ الثالػػث: الدراسػػات اإلعالميػػة التػػي اسػػتخدمت نظريػػة تحميػػؿ األطػػر، والتػػي تناولػػت موضػػوع 
 األزمات والحروب.

 اإلسرائيمي: -القسم األول: الدراسات اإلعالمية المتعمقة بالصراع العربي

التغطيػة اإلخباريػة تعػّرؼ : استيدفت الدراسػة (1)م2011دراسة وليد عامر ومحمد مشير عامر .1
لالنتياكػػػػات اإلسػػػػرائيمية بحػػػػؽ الوجػػػػود العربػػػػي واإلسػػػػالمي فػػػػي مدينػػػػة القػػػػدس فػػػػي صػػػػحيفتي 

التي نشرتيا الصػحيفتاف خػالؿ النيويورؾ تايمز والواشنطف بوست، في جميع التقارير الصحفية 
، واعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػى مػػػنيج المسػػػح، واسػػػتخدمت تحميػػػؿ ـ2010سػػػبتمبر وأكتػػػوبر شػػػيري
ب فػػي السػػياقات السياسػػية واالقتصػػادية والثقافيػػة، ومػػف أىػػـ النتػػائج التػػي توصػػمت إلييػػا الخطػػا

 الدراسة:

أغفمت الصحيفتاف المعمومات التػي تتعمػؽ بالممارسػات اإلسػرائيمية بحػؽ القػدس، والتػي تعتبػر  - أ
مناقضػػػػة لمقػػػػانوف الػػػػدولي وقػػػػرارات األمػػػػـ المتحػػػػدة، حيػػػػث كػػػػاف انتقػػػػاء األخبػػػػار والمعمومػػػػات 

 ًا ومؤيدًا لمرواية اإلسرائيمية.متناغم

التغطيػػة اإلخباريػػة لموضػػع فػػي القػػدس ذكػػر السػػياقات التاريخيػػة والسياسػػية الصػػحيفتاف  تجاىمػػت - ب
 المؤثرة.

أثػر الرسػائؿ اإلخباريػة التػي  تعػّرؼ: ىػدفت الدراسػة إلػى (2)م2011دراسة يحياوي عبد الحـق  .2
اإلسػػرائيمي عمػػى مػػف يشػػاىد تمػػؾ النشػػرات مػػف  -تبثيػػا قنػػاة الجزيػػرة بخصػػوص الصػػراع العربػػي

أسػاتذة التعمػيـ الثػانوي وبالضػبط عمػى مسػتوى وعػييـ بالصػراع، وأجريػت الدراسػة فػي ثمػاف مػف 
                                                             

(1)Amer, M, and  Amer, W, U.S. Media Coverage of the Situation in Jerusalem  A 

Discourse Analysis Study.    

 .اإلسرائيمي -الجزيرة اإلخبارية والوعي السياسي بالصراع العربينشرات قناة  عبد الحؽ، (2)
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حتػى نيايػة  ـ2010مؤسسات التعميـ الثانوي في مدينة الجمفة في الفترة مف بداية شير أكتوبر 
، ومػػف أىػػـ تخدمت أداة االسػػتبانةب المسػػح، واسػػ، واعتمػػدت الدراسػػة عمػػى أسػػمو ـ2011ينػػاير 

 النتائج التي تـ التوصؿ إلييا:

وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف مشػػاىدة نشػػرات الجزيػػرة اإلخباريػػة، وبػػيف  - أ
 اإلسرائيمي. -مستوى الوعي السياسي بالصراع العربي

وبػػػيف مسػػػتوى وجػػد عالقػػػة ارتباطيػػػة بػػػيف متابعػػة النشػػػرات اإلخباريػػػة فػػػي قنػػاة الجزيػػػرة، ال ت - ب
اإلسػػػرائيمي بػػاختالؼ تخصػػص المػػػواد) أسػػاتذة المػػػواد  -الػػوعي السياسػػي بالصػػػراع العربػػي

 األدبية واإلنسانية، وأساتذة المواد التطبيقية(.

األطػػر المسػػتخدمة فػػي تغطيػػة الصػػراع  تعػػّرؼ: ىػػدفت الدراسػػة إلػػى (1) م2009 مــيالندراســة  .3
 العربي اإلسرائيمي في الصحؼ األمريكية الثالث: 

New York Times, Christian Science Monitor, and St. Louis Post 

Dispatch  

مػػا بعػػد  مػػدةوالـ، 2000مػػا بعػػد زيػػارة آرئيػػؿ شػػاروف لممسػػجد األقصػػى عػػاـ  مػػدةوذلػػؾ خػػالؿ  
ـ، 2002مػػة الفمسػػطينية فػػي الضػػفة الغربيػػة ليمػػة عيػػد الفصػػح عػػاـ العمميػػة التػػي نفػػذتيا المقاو 

مػػادة مػػف المقػػاالت  149واسػػتخدمت الدراسػػة مػػنيج تحميػػؿ الخطػػاب والمػػنيج المقػػارف لتحميػػؿ 
والقصػػػص اإلخباريػػػة، واعتمػػػدت عمػػػى نظريػػػة اإلطػػػار، ومػػػف أىػػػـ النتػػػائج التػػػي توصػػػمت إلييػػػا 

 الدراسة ىي:

ـ، بينمػا 2000ر األبرز في التغطية الصحفية عػاـ العمؿ عمى تحقيؽ األمف كاف اإلطا - أ
كػػػػاف التخويػػػػؼ مػػػػف القػػػػوة العسػػػػكرية اإلسػػػػرائيمية ىػػػػو اإلطػػػػار األبػػػػرز فػػػػي تغطيػػػػة عػػػػاـ 

 ـ.2002
أثػػػرت التوجيػػػات الفكريػػػة لكػػػؿ مػػػف الصػػػحؼ األمريكيػػػة الػػػثالث فػػػي تغطيتيػػػا وتأطيرىػػػا  - ب

 لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.

: ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تحميػػؿ خطػػاب صػػحيفة نيويػػورؾ (2) م2008دراســة محمــد مشــير عــامر  .4
، واعتمػػػدت ـ2003وحتػػػى أكتػػػوبر  ـ2002تػػػايمز النتفاضػػػة األقصػػػى الثانيػػػة خػػػالؿ أكتػػػوبر 

                                                             

(1) Stawicki, Framing the Israeli Palestinian conflict A study of Frames Used Three 

American newspapers. 

(2) Amer: W, The Linguistics of Representation The New York Times ’Discourse on 

the Second Palestinian Intifada. 
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الدراسة عمى منيج المسح، واستخدمت تحميػؿ الخطػاب، ومػف أبػرز النتػائج التػي توصػمت إلييػا 
 الدراسة:

تصػػػوير العنػػػؼ عمػػػى أنػػػو ىجػػػـو فمسػػػطيني يقابمػػػو رد فعػػػؿ إسػػػرائيمي، فقػػػد حممػػػت الصػػػحيفة  - أ
ولية العنؼ، وشغمت اليجمات الفمسطينية واجية الصػفحات األولػى، وأمػاكف الفمسطينييف مسؤ 

 متقدمة في الصحيفة.

استخداـ مفػردات ذات طػابع سػمبي مصػاحبة لمفمسػطينييف، وعػدـ التركيػز عمػى ذكػر الخسػائر  - ب
ظيػػار أثػػر الفم سػػطينية والتعامػػؿ معيػػا عمػػى أنيػػا مجػػرد أرقػػاـ أو بعبػػارات مجػػردة ومبيمػػة، وا 

 اليجمات الفمسطينية عمى اإلسرائيمييف.

المعالجػة الصػحفية  تعػّرؼاسػتيدفت الدراسػة : (1)م 2008دراسـة زىيـر عابـد ومـروان الصـال  .5
الفمسػػطينية لمحػػرب السادسػػة بػػيف حػػزب اهلل والكيػػاف الصػػييوني، وتػػأثير طبيعػػة الحػػرب لترتيػػب 

األياـ، القػدس، الحيػاة الجديػدة، واعتمػدت الدراسػة عمػى المػنيج  :أولويات االىتماـ لدى صحؼ
، ـ14\8\2006حتػػػى  ـ13\7\2006المسػػػحي، واسػػػتخدمت تحميػػػؿ المضػػػموف لمصػػػحؼ مػػػف 

 نظرية ترتيب األولويات، ومف النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: إلىدت الدراسة واستن

ف صػحيفة األيػاـ ركػزت عمػى القصػؼ الصػػاروخي لممواقػع المدنيػة والعسػكرية، بينمػا اىتمػػت إ - أ
صػػػحيفة القػػػدس بػػػالجيود الدبموماسػػػية إلنيػػػاء األزمػػػة، أمػػػا صػػػحيفة الحيػػػاة الجديػػػدة فاىتمػػػت 

 عالجة الحرب السادسة.بالموضوعات األخرى في م

أساسػػي فػػػي معالجػػة الحػػػرب  عمػػى نحػػػوف صػػحؼ الدراسػػة اعتمػػػدت عمػػى الخبػػػر الصػػحفي إ - ب
 وتداعياتيا عمى القضية الفمسطينية، وكانت أغمب الموضوعات تنشر في وسط الصفحة.

: استيدفت الدراسة وضػع توصػيؼ دقيػؽ لمعالجػة الخطػاب (2) م2007دراسة منى محمد طو  .6
 ، وأسػػػػػبابيا وأحػػػػػداثيا فػػػػػيـ2006الػػػػػديني الصػػػػػحفي المصػػػػػري ألحػػػػػداث الحػػػػػرب عمػػػػػى لبنػػػػػاف 

األىػراـ اليوميػة وعقيػدتي األسػبوعية، واعتمػدت الدراسػة عمػى مػنيج المسػح والمقػارف،  صحيفتي
يػػػة والقػػػوى الفاعمػػػة لعينػػػة مػػػف واسػػتخدمت تحميػػػؿ المضػػػموف، ومسػػػارات البرىنػػػة واألطػػر المرجع

، ومػػف أبػػرز النتػػائج ـ17\8\2006وحتػػى  ـ13\7\2006المواضػػيع التػػي تناولػػت الحػػرب مػػف 
 التي توصمت إلييا الدراسة:

                                                             

 (.23-53)ص ص المعالجة الصحفية لمحرب السادسة وتداعياتيا عمى القضية الفمسطينية عابد والصالح، (1)
 (.416 -375ص )ص اإلسرائيمية -طو، معالجة الخطاب الديني الصحفي ألحداث الحرب المبنانية( (2
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الدراسػة عػػف حػرب لبنػػاف كػاف اىتمامػػو فػي المقػػاـ األوؿ  صػػحيفتيف الخطػاب الصػػحفي فػي إ - أ
ي جػػاء االىتمػػاـ بتقػػػديـ رأي عمػػى سػػرد أحػػداث الحػػػرب فػػي جريػػدة األىػػػراـ، بينمػػا فػػي عقيػػػدت

الػػديف فػػي تمػػؾ الحػػرب، وفػػي المركػػز الثػػاني إبػػراز مواقػػؼ الػػدوؿ المختمفػػة مػػف الحػػرب، وجػػاء 
 ىامشي. عمى نحواالىتماـ بأسباب الحرب وآثارىا والحموؿ المقترحة حوليا 

األىػػراـ حيػػث التركيػػز عمػػى جػػرائـ الحػػرب،  صػػحيفةجػػاءت األطػػر اإلنسػػانية فػػي المقدمػػة فػػي  - ب
 صػػػحيفةحايا المػػػدنييف، وفػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة األطػػػر السياسػػػية ثػػػـ األطػػػر الدينيػػػة، أمػػػا والضػػػ

 عقيدتي فاستخدمت األطر الدينية في المقدمة ثـ األطر اإلنسانية.

الصػورة الذىنيػػة اإلعالميػػة التػػي  تعػػّرؼ: اسػػتيدفت الدراسػػة (1)م2007دراســة أيمــن أبــو نقيــرة  .7
تعكسػػيا الصػػحافة العربيػػة عػػف انتفاضػػة األقصػػى، فػػي صػػحؼ الػػرأي العػػاـ السػػودانية، األىػػراـ 

وحتػػػػػى  ـ28\9\2000مػػػػػف  المػػػػػدةالمصػػػػػرية، تشػػػػػريف السػػػػػورية، واالتحػػػػػاد اإلماراتيػػػػػة، خػػػػػالؿ 
ف ، واعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػى مػػػنيج المسػػػح، واسػػػتخدمت تحميػػػؿ المضػػػموف، ومػػػـ28\9\2002

 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

ىيمنة الطابع اإلخباري عمى التغطية الصحفية، وضعؼ االىتماـ بالتغطية الفكريػة، وتجاىػؿ  - أ
األنواع الصحفية التفسيرية، وعػدـ االىتمػاـ بػءراء جميػور القػراء، إضػافة إلػى اتسػاؽ توجيػات 

 الصحؼ مع التوجيات السياسية لمدوؿ التي تصدر عنيا.

صحيفة األىراـ خطابيا إلحياء التسوية السياسية أكثػر مػف اىتماميػا بقضػية انتفاضػة كرست  - ب
يجابيػػة، وصػػحيفة تشػػريف عممػػت االتحػػاد فػػأظيرت االنتفاضػػة بصػػورة إاألقصػػى، أمػػا صػػحيفة 

ـ فمػـ تعتمػد سياسػة ثابتػة عمػى فضػح ممارسػات االحػتالؿ الصػييوني، أمػا صػحيفة الػرأي العػا
 اه أطراؼ الصراع المختمفة.تشكيؿ الصورة تج تساعد عمى

المعالجػػػػة اإلخباريػػػػة لقضػػػػية  تعػػػّرؼىػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى  :(2)م2006 دراســــة إبــــراىيم صــــال  .8
الدوليػػػػػة والقنػػػػػاة الثانيػػػػػة  BBCاإلسػػػػػرائيمي عمػػػػػى قنػػػػػوات النيػػػػػؿ ل خبػػػػػار و -الصػػػػػراع العربػػػػػي

اإلسرائيمية،  واعتمدت الدراسػة عمػى المػنيج المسػحي، واسػتخدمت تحميػؿ المضػموف لعينػة مػف 
، إضػافة ـ1\4\2004حتػى  ـ1\1\2004مػف  مػدةالبرامج اإلخبارية ونشرات األخبار، خالؿ ال

مبحوثػػػًا مػػػف النخبػػػة، ومػػػف أبػػػرز النتػػػائج التػػػي توصػػػمت إلييػػػا  90لعينػػػة قواميػػػا  تبانةإلػػػى االسػػػ
 الدراسة:

                                                             

 الصحافة العربية.لصورة اإلعالمية النتفاضة األقصى في اأبو نقيرة، ( (1
 اإلسرائيمي. -لمعالجة اإلخبارية لقضية الصراع العربياصالح، ( (2
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اسػػتمرار القنػػاة الثانيػػة اإلسػػرائيمية فػػي دعػػـ المشػػروع الصػػييوني، التػػي تسػػتيدؼ العمػػؿ  - أ
 عمى نشر التفتيت والتجزئة في الوطف العربي.

عػػػاـ عمػػػى تجسػػػيد عدالػػػة القضػػػية الفمسػػػطينية  عمػػػى نحػػػوعػػػدـ قػػػدرة اإلعػػػالـ العربػػػي  - ب
 إلى قطاعات الرأي العاـ العالمي.صيميا وتو 

: ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى استكشػػػػاؼ طبيعػػػػة معالجػػػػة الصػػػػحؼ (1)م2006دراســــة أميــــرة أحمــــد  .9
، األىػػػالي، األسػػػبوع( النتفاضػػػة األقصػػػى مػػػف خػػػالؿ الصػػػور  المصػػػرية األسػػػبوعية)أخبار اليػػػـو

سػػػػبتمبر  27حتػػػػى  ـ2000سػػػػبتمبر 28الصػػػػحفية، ومعرفػػػػة مػػػػدى اىتماميػػػػا باالنتفاضػػػػة منػػػػذ 
، واعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػى مػػػنيج المسػػػح، والمػػػنيج المقػػػارف، واسػػػتخدمت الدراسػػػة أداة ـ2004

 تحميؿ المضموف والمقابمة، ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

زيادة اىتماـ الصحؼ المصرية بالصور الصػحفية خػالؿ العػاـ األوؿ والثػاني مػف انػدالع  -أ 
ـ 2002االنتفاضة، ثـ تدني اىتماميػا بالصػور خػالؿ العػاـ الثالػث والرابػع، ويعتبػر عػاـ 

 ىو العاـ الذي شيد أكبر تغطية صحفية مصورة النتفاضة األقصى.

غيػػر نتيجػػة الممارسػػات اإلسػػرائيمية عكسػػت الصػػور الصػػحفية معانػػاة الشػػعب الفمسػػطيني  -ب 
، وتحيزت الصحؼ لتشكيؿ صورة ذىنيػة لمقػارئ عػف القػوة العسػكرية اإلسػرائيمية اإلنسانية

 وقدرتيا عمى حسـ المعارؾ لصالحيا.
ـــو شـــاىين .10 : سػػػعت الدراسػػػة إلػػػى رصػػػد المعالجػػػة اإلخباريػػػة لمقضػػػايا (2)م2004 دراســـة ىب

العربيػة فػػي القنػػاة الفضػػائية اإلسػػرائيمية الموجيػػة بالمغػػة العربيػػة، لمعرفػػة مػػدى انعكػػاس المواقػػؼ 
السياسػػػػية اإلسػػػػرائيمية عمػػػػى تمػػػػؾ المعالجػػػػة، والقػػػػوى الفاعمػػػػة المػػػػؤثرة فييػػػػا وأدوارىػػػػا وسػػػػماتيا، 

في إطاره تـ استخداـ تحميؿ المضموف لعينػة مػف المػواد واعتمدت الدراسة عمى منيج المسح، و 
مػف أكتػوبر  الفضائية اإلسػرائيمية خػالؿ المػدةاإلخبارية تمثمت في نشرة السابعة مساًء في القناة 

، إضػػػافة إلػػػى تحميػػػؿ بنيػػػة الخطػػػاب مػػػف خػػػالؿ تحميػػػؿ مسػػػارات البرىنػػػة، ـ2003إلػػػى نػػػوفمبر 
اعمػػػة التػػػي تناوليػػػا الخطػػػاب اإلسػػػرائيمي فػػػي قضػػػية وتحميػػػؿ حقػػػوؿ الداللػػػة لممفػػػاىيـ، والقػػػوى الف

 اإلسرائيمي، ومف أىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا: -الصراع العربي

                                                             

 .الصور الصحفية النتفاضة األقصى في الصحافة المصرية : أميرة،أحمد( (1
 731-ص ص) سرائيمية الموجية بالمغة العربيةخبارية لمقضايا العربية في القناة اإللمعالجة اإلا شاىيف،( (2

799). 
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اإلسرائيمي والقضػية العراقيػة قائمػة القضػايا العربيػة التػي  -احتالؿ قضية الصراع العربي - أ
 تناوليا الخطاب اإلسرائيمي لمفضائية الموجية بالمغة العربية.

فػػػي محاربػػػة اإلرىػػػاب،  نفسػػػيا لخطػػػاب اإلسػػػرائيمي مرتكػػػزات الخطػػػاب األمريكػػػيتبنػػػي ا - ب
 واتساـ القوى الفاعمة الفمسطينية والعراقية بالسمبية.

ـــد المقصـــود  .11 ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى رصػػػد وتحميػػػؿ نػػػوع  :(1) م2004دراســـة ىشـــام عب
النيويػػورؾ تػػػايمز  صػػحيفتيالمصػػادر الصػػحفية التػػي يعتمػػػد عمييػػا الخطػػاب الخبػػري لكػػػؿ مػػف 

والواشػػنطف بوسػػػت فػػي مجػػػاؿ تغطيػػػة قضػػية الجػػػدار اإلسػػػرائيمي العػػازؿ، وحػػػدود االخػػػتالؼ أو 
، ـ2004وحتػػػػػى نيايػػػػػة شػػػػػير مػػػػػارس ـ2003ديسػػػػػمبر 18، منػػػػػذ الصػػػػػحيفتيفاالتسػػػػػاؽ بػػػػػيف 

واعتمػػدت الدراسػػة عمػػى المػػنيج المسػػحي والمقػػارف، واسػػتخدمت أداة تحميػػؿ الخطػػاب عبػػر أداة 
 لفاعمة، ومف بيف النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:تحميؿ القوى ا

عممية اختيار المحػرر لمصػادر األخبػار التػي تحظػى بالحضػور داخػؿ القصػص الخبريػة  -أ 
وكػػذلؾ خصػػائص حضػػور ىػػذه المصػػادر تعػػد آليػػات أساسػػية فػػي تػػأطير سػػمات خاصػػة 

 باألحداث موضع المعالجة.

المكثػػػؼ عمػػػى المصػػػادر المعبػػػرة عػػػف  ف ىنػػاؾ جانبػػػًا كميػػػًا لمتحيػػػز يتمثػػػؿ فػػػي االعتمػػػادإ -ب 
 سياسات ومواقؼ أحد طرفي صراع أو أزمة التغطية وتغييب مواقؼ الطرؼ اآلخر.

الػػدور الػػذي قامػػت بػػو  تعػػّرؼ: ىػػدفت الدراسػػة إلػػى (2)م2000دراســة أيمــن أبــو نقيــرة  .12
(، وكيفيػػة ـ1987-1994صػػحيفة األىػػراـ المصػػرية نحػػو االنتفاضػػة الفمسػػطينية الكبػػرى )

ا لقضػػايا االنتفاضػػػة، واسػػتخدمت الدراسػػػة أداة تحميػػؿ المضػػموف فػػػي إطػػار مػػػنيج معالجتيػػ
، ومػػف ـ1994إلػػى مػػايو ـ1987مػػف ديسػػمبر المػػدةالمسػػح، وذلػػؾ لصػػحيفة األىػػراـ خػػالؿ 
 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

لػػـ تشػػغؿ موضػػوعات االنتفاضػػة سػػوى مسػػاحة محػػدودة جػػدًا، كمػػا اىتمػػت الصػػحيفة  -أ 
 األولى بالموضوعات السياسية، ثـ األمنية، فاالقتصادية والعسكرية.بالدرجة 

                                                             

 عبد المقصود، دور المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية دراسات في تحميؿ الخطاب اإلعالمي( (1
 .(77ص)

 دراسة تحميمية عمى صحيفة األىراـ. ة الفمسطينية في الصحافة المصرية( أبو نقيرة، االنتفاض(2



11 

 

اىتمػػػػػاـ الصػػػػػحيفة بالموضػػػػػوعات التػػػػػي تعتمػػػػػد عمػػػػػى الضػػػػػغوط السياسػػػػػية لتحقيػػػػػؽ  -ب 
األىػػداؼ، ثػػـ الموضػػوعات التػػي ال تتضػػمف أي وسػػيمة، ثػػـ وسػػائؿ الحػػرب األمنيػػة، 

 فالحرب االقتصادية واألعماؿ العسكرية.

حجػػػػـ المعالجػػػػة  تعػػػػّرؼ: ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى (1)م2000 دراســــة أحمــــد عرابــــي التــــرك .13
اإلخباريػػػػة لمقضػػػػايا الفمسػػػػطينية فػػػػػي إذاعػػػػة "صػػػػوت إسػػػػػرائيؿ" بالمغػػػػة العربيػػػػة، والتػػػػػأثيرات 

فػي ىػذه اإليجابية والسمبية التي تعكسيا المػادة اإلعالميػة المذاعػة عػف القضػايا الفمسػطينية 
، واعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػى ـ1999/10/31وحتػػػى  ـ1999/7/1مػػػف  المػػػدةاإلذاعػػػة، فػػػي 

مػػػػنيج المسػػػػح، واسػػػػتخدمت أداة تحميػػػػؿ المضػػػػموف لنشػػػػرتي أخبػػػػار السػػػػاعة الثانيػػػػة عشػػػػرة 
والنصػػؼ ظيػػرًا، والسػػػاعة العاشػػرة والنصػػؼ مسػػػاًء، ومػػف أىػػـ النتػػػائج التػػي توصػػمت إلييػػػا 

 الدراسة:

عػالف أخبػار المفاو  السػيماكبيػر باألخبػار السياسػية و  اىتماـ اإلذاعة عمى نحػوٍ  -أ  ضػات وا 
قضية االستيطاف باىتماـ كبير بالرغـ مػف أف أحػداث االسػتيطاف  الدولة، بينما لـ تحظَ 

 كانت تطغى عمى الساحة.

اعتمػػػدت اإلذاعػػػة عمػػػى األخبػػػار مجيولػػػة المصػػػدر بالدرجػػػة األولػػػى، تمتيػػػا المصػػػادر  -ب 
در اإلعالميػػػة مػػػى المصػػػااإلعالميػػػة الصػػػييونية، بينمػػػا قػػػؿ اعتمادىػػػا إلػػػى حػػػد كبيػػػر ع

 الفمسطينية.
 :الدراسات اإلعالمية المتعمقة بالعدوان اإلسرائيمي عمى غزة  القسم الثاني:

ىدفت الدراسة إلى رصػد مػدى اعتمػاد طمبػة الجامعػات : (2) م2015دراسة ترنيم خاطر  .14
الفمسػػػطينية عمػػػى شػػػبكات التواصػػػؿ االجتمػػػاعي أثنػػػاء العػػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة عػػػاـ 

وأسػػباب ىػػذا االعتمػػاد وأىدافػػو ودوافعػػو، واعتمػػدت الدراسػػة عمػػى مػػنيج المسػػح، ـ، 2014
وفػػػػي إطػػػػاره تػػػػـ توظيػػػػؼ مسػػػػح جميػػػػور وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ، وتػػػػـ االعتمػػػػاد عمػػػػى صػػػػحيفة 

( مػػػػف طمبػػػػة الجامعػػػػات 400االستقصػػػػاء وتوزيعيػػػػا عمػػػػى عينػػػػة طبقيػػػػة عشػػػػوائية قواميػػػػا )
إلسػالمية، جامعػة األزىػر(، خػالؿ الفمسطينية في قطػاع غػزة ) جامعػة األقصػى، الجامعػة ا

                                                             

 .مغة العربيةالترؾ، المعالجة اإلخبارية لمقضايا الفمسطينية في إذاعة صوت إسرائيؿ بال( (1
خاطر، اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي أثناء العدواف اإلسرائيمي عمى ( (2

 ـ.2014غزة عاـ 
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ـ، ومػػػػف أىػػػػـ النتػػػػائج التػػػػي خمصػػػػت إلييػػػػا 2014/12/15ـ وحتػػػػى 2014/11/23المػػػػدة 
 الدراسة:

أىػػػـ شػػػبكات التواصػػػؿ االجتمػػػاعي التػػػي اعتمػػػد عمييػػػا المبحػػػوثيف لمحصػػػوؿ عمػػػى  -أ 
، جػػػاء الفػػيس بػػوؾ، تػػػاله ـ2014 عمػػى غػػزة المعمومػػات أثنػػاء العػػدواف اإلسػػػرائيمي

 ؿ بمس.تويتر، ثـ جوج
تػػـ الحصػػوؿ عمييػػا مػػف شػػبكات  أىػػـ أسػػباب ثقػػة المبحػػوثيف فػػي المعمومػػات التػػي -ب 

ـ، ترجػػع أف 2014التواصػػؿ االجتمػػاعي أثنػػاء العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة عػػاـ 
 األحداث مرتبطة بالصوت والصورة، والسرعة في نقؿ األخبار.

ــو حميــد  .15 ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى كيفيػػة معالجػػة : (1) م2015دراســة حــازم أب
ـ، 2014فػػػػػػي الصػػػػػػحافة الفمسػػػػػػطينية لمعػػػػػػدواف اإلسػػػػػػرائيمي عمػػػػػػى غػػػػػػزة عػػػػػػاـ الكاريكػػػػػػاتير 

والموضػػوعات التػػي تناوليػػا فػػف الكاريكػػاتير، ومعرفػػة أىػػـ رسػػامي ىػػذا الفػػف واتجاىػػاتيـ فػػي 
تحميػػػػػؿ  الصػػػػػحؼ الفمسػػػػػطينية اليوميػػػػػة، واعتمػػػػػدت الدراسػػػػػة عمػػػػػى مػػػػػنيج المسػػػػػح وأسػػػػػموب

لعينػػػة عمديػػػة مػػػف الصػػػحؼ الفمسػػػطينية  المضػػػموف، وتػػػـ اسػػػتخداـ أداة تحميػػػؿ المضػػػموف
ـ وحتػػػػػػػػػى 2014/7/8اليوميػػػػػػػػػة )القػػػػػػػػػدس، الحيػػػػػػػػػاة الجديػػػػػػػػػدة، األيػػػػػػػػػاـ، فمسػػػػػػػػػطيف(، مػػػػػػػػػف 

 ـ، ومف أىـ النتائج التي خمصت إلييا الدراسة:2014/8/26

احتمػػػػت موضػػػػوعات المفاوضػػػػات والتيدئػػػػة فػػػػي رسػػػػـو الكاريكػػػػاتير التػػػػي تناولػػػػػت  -أ 
ـ المرتبػػة األولػػى فػػي صػػحؼ الدراسػػة، 2014العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة عػػاـ 

تمتيػػا موضػػوعات الضػػحايا الفمسػػطينييف، ثػػـ موضػػوعات المقاومػػة الفمسػػطينية، ثػػـ 
 المختمفة. موضوعات االعتداءات اإلسرائيمية وموضوعات مواقؼ األطراؼ

عمد رسامو الكاريكاتير مف خػالؿ رسػوماتيـ إلػى نقػد العػدواف، والمواقػؼ السياسػية  -ب 
 والرسمية منو، تالىا أسموب التحريض، ثـ اتخاذ موقؼ.

إلى تعرؼ مدى اعتماد النخبػة السياسػية  ىدفت الدراسة: (2) م2015دراسة نضال بربخ  .16
الفمسطينية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومػات أثنػاء العػدواف اإلسػرائيمي 

، ومعرفػػة مػػدى المتابعػػة وأسػػباب ذلػػؾ، وتعػػرؼ أىػػـ الشػػبكات التػػي تػػـ ـ2014عمػػى غػػزة 

                                                             

 ـ.2014معالجة فف الكاريكاتير في الصحافة الفمسطينية لمعدواف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ ، ( أبو حميد(1
الفمسطينية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء اعتماد النخبة السياسية ، ( بربخ(2

 ـ.2014العدواف اإلسرائيمي عمى غزة 
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ة االستقصػاء مييا، واستخدمت الدراسة منيج المسح، وتػـ اسػتخداـ أداتػي صػحيفاالعتماد ع
والمقابمػة المقننػػة، وتػػـ اختيػػار عينػػة حصصػػية مػػف النخبػػة السياسػػية الفمسػػطينية، ومػػف أبػػرز 

 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

جػػػاءت شػػػبكة الفػػػيس بػػػوؾ فػػػي مقدمػػػة شػػػبكات التواصػػػؿ االجتمػػػاعي التػػػي اعتمػػػد  -أ 
 وب.عمييا المبحوثيف لمحصوؿ عمى المعمومات، تالىا شبكة توتير، ثـ اليوتي

جػػػػاءت شػػػػبكات التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي فػػػػي مقدمػػػػة الوسػػػػائؿ التػػػػي اعتمػػػػد عمييػػػػػا  -ب 
 المبحوثيف كمصدر لمحصوؿ عمى المعمومات أثناء العدواف، تالىا اإلذاعات.

المػػواد وتحميػػؿ مضػػموف اسػػتيدفت الدراسػػة رصػػد  :(1) م2014دراســة أحمــد عــوض اهلل  .17
،  المنشػورة عمػىالخبرية  مواقػع الفضػائيات األجنبيػة االلكترونيػة بالمغػة العربيػة )روسػيا اليػـو

ـ، 2012فيمػػػا يتعمػػػؽ بأحػػػداث العػػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػػى قطػػػاع غػػػزة (، 24الحػػػرة، فرنسػػػا 
وتحميػػؿ األطػػر الخبريػػة التػػي قػػدمت مػػف خالليػػا األحػػداث، واعتمػػدت الدراسػػة عمػػى مػػنيج 

بما فييا تحميؿ األطر، وامتدت عينة الدراسة مػف  المسح، واستخدمت أداة تحميؿ المضموف
 ـ، ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:2012/12/31ـ وحتى 2012/11/1

حػػػػداث المتعمقػػػػة بالعػػػػدواف اىتمػػػػاـ موقػػػػع روسػػػػيا اليػػػػـو بالتغطيػػػػة الخبريػػػػة ل تزايػػػػد  -أ 
 بشكؿ مضاعؼ عف الموقعيف اآلخريف. عمى غزة ـ2012اإلسرائيمي 

موقػػع الحػػرة عػػف نشػػر مشػػاىد الفيػػديو التػػي تعػػرض الضػػحايا والػػدمار لػػدى احجػػاـ  -ب 
 الفمسطينييف.

: ىػػدفت الدراسػػة إلػػى وصػػؼ وتحميػػؿ تغطيػػة الصػػحؼ (2)م2012 دراســة أحمــد عــدوان .18
 ـ2008اليوميػػة العبريػػة )ىػػءرتس، يػػديعوت أحرنػػوت، معػػاريؼ( لقضػػايا الحػػرب عمػػى غػػزة 

اتجاىاتيػػا، واسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج المسػػحي والتػػاريخي والمقػػارف، وأداة تحميػػؿ  وتعػػّرؼ
مػػف  مػػدةالمضػػموف لتحميػػؿ الموضػػوعات الصػػحفية فػػي تناوليػػا لمحػػرب عمػػى غػػزة خػػالؿ ال

 ، ومف أبرز النتائج:ـ25\1\2009إلى  ـ22\12\2008

الحكومػة استغالؿ صحؼ  الدراسػة لممصػدر الرسػمي الفمسػطيني لمتعزيػز مػف سياسػات  -أ 
 اإلسرائيمية لدى الرأي العاـ اإلسرائيمي.

                                                             

ـ في مواقع الفضائيات األجنبية 2012( عوض اهلل، األطر الخبرية لمعدواف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ (1
 االلكترونية بالمغة العربية.

 ـ.2008تغطية الصحافة اإلسرائيمية لمحرب عمى غزة أحمد،  :عدواف( (2
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قامػػػػػت صػػػػػحؼ الدراسػػػػػة بػػػػػدور تعبػػػػػوي يميػػػػػؿ لمتصػػػػػرؼ كامتػػػػػداد لممؤسسػػػػػة السياسػػػػػية  -ب 
 والعسكرية اإلسرائيمية انعكس سمبًا عمى مصداقيتيا وحياديتيا في أدائيا.

: ىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة اتجاىػػات (1)م2011دراســة حــاتم عالونــة وعمــي نجــادات  .19
يومػًا،  22الصحافة األردنية اليومية نحو العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة والػذي اسػتمر 

واستخدمت الدراسة تحميؿ المضموف ضػمف مػنيج المسػح، وتػـ تحميػؿ افتتاحيػات صػحيفتي 
 وصمت إلييا:العدواف، ومف أىـ النتائج التي ت مدةالرأي والدستور االردنيتيف خالؿ 

كشػػفت الدراسػػة المواقػػؼ التػػي تناولتيػػا الصػػحؼ األردنيػػة مػػف العػػدواف عمػػى قطػػاع غػػزة  - أ
 أبرزىا الموقؼ الرسمي األردني الذي اتسـ بمعارضة العدواف.

حظيػػػػػت اتجاىػػػػػات جػػػػػرائـ العػػػػػدواف اإلسػػػػػرائيمي، والعػػػػػدواف اإلسػػػػػرائيمي والػػػػػوطف البػػػػػديؿ  - ب
 بالمعارضة المطمقة في الصحيفتيف.

دور الفضػػػػػػػائيات  تعػػػػػػػّرؼ: ىػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػة إلػػػػػػػى (2)م2010ي الفـــــــرا دراســـــــة شـــــــوق .20
 وتعػػّرؼالفمسطينية)فمسػػطيف، األقصػػى(، فػػي نقػػؿ مجريػػات العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة، 

ينػػػػاير  18وحتػػػى  ـ2008ديسػػػػمبر  27مػػػف  مػػػػدةالخطػػػاب اإلعالمػػػي لمفضػػػػائيتيف، فػػػي ال
المقػػػارف، واسػػػتخدمت الدراسػػػػة ، واعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػى مػػػنيج المسػػػح، والمػػػنيج ـ2009

 المقابمة المقننة، ومف أبرز النتائج التي تـ التوصؿ إلييا:

ئيمي عمػػى غػػزة، فػػي تغطيػػة العػػدواف اإلسػػرا ؿ اإلعػػالـ الفمسػػطينية دورًا ميمػػاً أدت وسػػائ -أ 
فمسػػػػطيف واألقصػػػػػى فػػػػػي فضػػػػح الممارسػػػػػات اإلسػػػػػرائيمية بحػػػػػؽ  وقػػػػد تباينػػػػػت فضػػػػػائيتا
 الفمسطينييف اآلمنيف.

االنقسػػاـ السياسػػي، والصػػراع الػػداخمي عمػػى العمػػؿ اإلعالمػػي والػػذي أدى إلػػى انعكػػاس  -ب 
أثنػػػاء  فػػػي عػػػدـ وجػػػود خطػػػاب موحػػػد بػػػيف حركتػػػي فػػػتح وحمػػػاس، والػػػذي خفػػػت حدتػػػو

 العدواف اإلسرائيمي، واستمر بعد العدواف وكانت لذلؾ تداعيات سمبية. 

                                                             

ي دراسة تحميمية مقارنة ف اإلسرائيمي عمى غزةعالونة ونجادات، اتجاىات الصحافة األردنية نحو العدواف ( 1)
 (.729-749 ص )صصحيفتي الرأي والدستور 

 .أثير الفضائيات الفمسطينية عمى الوضع الفمسطيني حرب غزة نموذجاً تالفرا، ( 2)
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: ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تحميػػؿ موقػػؼ مصػػر الرسػػمي مػػف (1)م2009 محمــد دراســة ىشــام .21
فػػػي خطػػػاب الصػػػحؼ اليوميػػػة المصػػػرية الػػػثالث "  ـ2008العػػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة 

"، واسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج المسػػحي والمػػنيج المقػػارف،  األىػػراـ، والوفػػد، والمصػػري اليػػـو
فػي الصػحؼ طػواؿ كافػة وأداة تحميؿ الخطاب وتحميؿ مسػار البرىنػة لتحميػؿ مقػاالت الػرأي 

والػػذي اسػػتمر اثنػػيف وعشػػريف يومػػًا، ولمػػدة  ـ2008/12/27العػػدواف اإلسػػرائيمي منػػذ  مػػدة
شػػير بعػػد انتيائػػو، واعتمػػدت الدراسػػة عمػػى الصػػورة اإلعالميػػة، ومػػف أبػػرز النتػػائج التػػي تػػـ 

 التوصؿ إلييا:

المصػػري اتفقػػت صػػحؼ األىػػراـ والوفػػد والمصػػري اليػػـو بوجػػود أزمػػة يتسػػـ بيػػا الموقػػؼ  - أ
الرسػػمي مػػف العػػدواف اإلسػػرائيمي، واختمفػػت تصػػوراتيـ بشػػأف طبيعػػة ىػػذه األزمػػة، حيػػث 
رأت صػػحيفة األىػػراـ أنيػػا تتمثػػؿ فػػي تػػءمر أطػػراؼ عديػػدة لتيمػػيش دور مصػػر اإلقميمػػي 
إلبعػػاد النظػػاـ المصػػري عػػف تحمػػؿ المسػػئولية، فػػي حػػيف رأت صػػحيفة الوفػػد والمصػػري 

ؼ الػػػػػذاتي لمموقػػػػػؼ الرسػػػػػمي، وبتواطػػػػػؤ الموقػػػػػؼ اليػػػػػـو أف ىػػػػػذه األزمػػػػػة تػػػػػرتبط بالضػػػػػع
 المصري مع االحتالؿ اإلسرائيمي.

اتفقػػت تصػػورات األىػػراـ والوفػػد والمصػػري اليػػـو بشػػأف خمسػػة مػػف أسػػباب تػػأـز الموقػػؼ  - ب
المصػػري الرسػػمي مػػف العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة، وىػػي: الخػػوؼ مػػف تيجيػػر أىػػالي 

ب مػػػػع إسػػػػرائيؿ، تػػػػردي األداء غػػػػزة إلػػػػى سػػػػيناء، الحيمولػػػػة دوف تػػػػورط مصػػػػر فػػػػي حػػػػر 
 اإلعالمي والدبموماسي، الخوؼ مف إضعاؼ دور مصر اإلقميمي.

: ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تحميػػؿ كيفيػػة معالجػػة الصػػحافة (2)م2009دراســة مبــارك الحــازمي  .22
العربيػػػة لمعػػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة، واسػػػتخدمت الدراسػػػة المػػػنيج المسػػػحي وأداة تحميػػػؿ 

المنشورة فػي صػحيفة الشػرؽ األوسػط الصػادرة خػالؿ المػدة كافة ممواد الصحفية لالمضموف 
واعتمػػدت الدراسػػة عمػػى نظريػػة اإلطػػار اإلعالمػػي، ومػػف  ـ2008/12/27-2009/1/22

 أبرز النتائج التي تـ التوصؿ إلييا:

                                                             

دراسة مقارنة ـ 2009 -ـ2008صورة موقؼ مصر الرسمي إزاء العدواف اإلسرائيمي عمى غزة ، محمػد( 1)
 (.299 -233ص ص) ريةلعناصر الصورة اإلعالمية في خطابات الصحؼ اليومية المص

 يناير 22إلى  ـ2008ديسمبر  27معالجة الصحافة العربية لمعدواف عمى غزة في المدة مف ، الحازمي( 2)
 (.467 -397ص ص) اسة حالة عمى صحيفة الشرؽ األوسطدر 
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ف أىػػـ أسػػباب العػػدواف اإلسػػرائيمي حسػػب صػػحيفة الشػػرؽ األوسػػط ىػػو تحقيػػؽ مكاسػػب إ - أ
ائيمية، القضاء عمى حركة حماس، تػدمير المبػادرة العربيػة، احػتالؿ قطػاع لمحكومة اإلسر 

 غزة، إقامة مستوطنات إسرائيمية، زعزعة النظاـ العربي.

ف أىػػػـ األحػػػداث السياسػػػية التػػػي قػػػدمتيا الصػػػحيفة خػػػالؿ العػػػدواف تمثمػػػت فػػػي إصػػػدار إ - ب
تمرات لمواجيػػػة البيانػػػات العربيػػػة، ثػػػـ مظػػػاىرات التأييػػػد والتضػػػامف، ثػػػـ االتفاقيػػػات والمػػػؤ 

 العدواف.
: ىػدفت ىػذه الدراسػة إلػػى وصػؼ وتحميػؿ األطػر الخبريػػة (1)م2009دراسـة سـالم عبــده  .23

لممجالت العامة المصرية التي استخدمتيا في تغطيتيا لالعتػداءات اإلسػرائيمية عمػى قطػاع 
غػػػػػػزة، واسػػػػػػتخدمت الدراسػػػػػػة المػػػػػػنيج المسػػػػػػحي وأداة تحميػػػػػػؿ المضػػػػػػموف لتحميػػػػػػؿ األخبػػػػػػار 

، آخػػػػر ؼوالموضػػػػوعات الصػػػػحفية فػػػػي المجػػػػالت المصػػػػرية: األىػػػػراـ العربػػػػي، روز اليوسػػػػ
، واعتمػػػػػدت ـ2009/1/22وحتػػػػػى  ـ2008/12/27سػػػػػاعة، وأكتػػػػػوبر خػػػػػالؿ المػػػػػدة مػػػػػف 

 الدراسة عمى نظرية تحميؿ اإلطار ومف النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

يػػة تبػػػرز أخطػػػاء حركػػػة تبنػػت األطػػػر الخبريػػػة لممجػػالت المصػػػرية موضػػػوع الدراسػػػة رؤ  -أ 
المقاومػػػػة اإلسػػػػالمية، وقػػػػد تفاوتػػػػت المجػػػػالت بػػػػيف المعارضػػػػة الشػػػػديدة والنقػػػػد الػػػػالذع 

بػراز ؼواالتياـ بالعمالة والخيانة مثؿ مجمػة روز اليوسػ ، وبػيف مناقشػة موقػؼ حمػاس وا 
زة مثػػؿ إلسػػرائيؿ لكػي تقػػـو بعػدوانيا عمػػى قطػاع غػػ مسػِوغمػا رأت أنػػو أخطػاء أعطػػت ال

 خر ساعة.بي وأكتوبر وآاألىراـ العر 

ركػػزت األطػػر الخبريػػة لمجػػالت األىػػراـ العربػػي وأكتػػوبر وآخػػر سػػاعة عمػػى إبػػراز البعػػد  -ب 
اإلنسػػاني ومعانػػاة الشػػعب الفمسػػطيني بسػػبب االعتػػداءات اإلسػػرائيمية عمػػى قطػػاع غػػزة، 

 .ؼفي حيف اختفى ىذا البعد في مجمة روز اليوس
ــاز محســن  .24 إلػػى تحميػػؿ العالقػػة بػػيف األسػػاليب  : ىػػدفت الدراسػػة(2)م2009دراســة ماىين

واألدوات التعبيريػػػػة البالغيػػػػة التػػػػي اسػػػػتخدمت فػػػػي بنػػػػاء التقػػػػارير اإلخباريػػػػة المتعمقػػػػة بالعػػػػدواف 
الجزيػػرة والعربيػػة فػػي تقػػديـ  ر اإلخباريػػة التػػي اسػػتخدمتيا قناتػػااإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة، ونػػوع األطػػ

واعتمػػػػدت الدراسػػػػة عمػػػػى ، ـ2009/1/17وحتػػػى  ـ2008/12/27الحػػػدث خػػػػالؿ الفتػػػػرة مػػػػف 

                                                             

 (.133-186ص ص) األطر الخبرية لممعالجة الصحفية لمقضايا العربية في المجالت المصرية عبده،( 1)
 .(357- 295ص ص) محسف، عالقة أساليب توظيؼ المغة بأطر تقديـ األحداث داخؿ التقارير اإلخبارية( 2)
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المػػػػنيج المسػػػػحي والمقػػػػارف، وفػػػػي ىػػػػذا اإلطػػػػار تػػػػـ اسػػػػتخدـ أداة تحميػػػػؿ المضػػػػموف، والتحميػػػػؿ 
 األسموبي، وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج منيا:

اعتمػػدت قنػػاة الجزيػػرة بنسػػبة أكبػػر عمػػى األطػػر ذات الطػػابع الثنػػائي التػػي تركػػز عمػػى  -أ 
القػوة اإلسػرائيمية" ىػو اإلطػار المركػزي  طرفي المواجيػة، فػي حػيف كػاف إطػار "غطرسػة

الػػػذي اعتمػػػدت عميػػػو قنػػػاة العربيػػػة فػػػي تقػػػديـ الحػػػدث، وانخفػػػض معػػػدؿ توظيػػػؼ القنػػػاة 
 ل طر ذات الطابع الثنائي التي اعتمدت عمييا الجزيرة.

تفوقػػػػػت قنػػػػػاة الجزيػػػػػرة عمػػػػػى قنػػػػػاة العربيػػػػػة فػػػػػي توظيػػػػػؼ المػػػػػؤثرات التركيبيػػػػػة بأنواعيػػػػػا  -ب 
ظيػػػػرت فػػػػروؽ واضػػػػحة بػػػػيف القنػػػػاتيف فػػػػي توظيػػػػؼ كػػػػؿ مػػػػف ومسػػػػتوياتيا المختمفػػػػة، و 

إذ ارتفعػػػػت نسػػػػبة اسػػػػتخداميما فػػػػي الجزيػػػػرة بصػػػػورة  ؛التراكيػػػػب االسػػػػتفيامية والتعجبيػػػػة
 ممحوظة.

درجػة اعتمػاد الجميػور  تعػّرؼ: ىدفت الدراسػة إلػى (1)م2009دراسة نيى عاطف العبد  .25
العربػػػي عمػػػى القنػػػوات الفضػػػائية األجنبيػػػة الموجيػػػة بالمغػػػة العربيػػػة فػػػي األزمػػػة األخيػػػرة لمقضػػػية 

، واعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػى المػػػنيج المسػػػحي، وتػػػـ ـ2008-2009الفمسػػػطينية وىػػػي أزمػػػة غػػػزة 
مصػػػر، اختيػػػار عينػػػة مػػػف المجتمػػػع العربػػػي قواميػػػا أربعمائػػػة مبحػػػوث مػػػف الجاليػػػات العربيػػػة فػػػي 

 واستخدمت الدراسة صحيفة االستقصاء، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا:

ف أىـ أوجػو قصػور التغطيػة اإلخباريػة فػي القنػوات الفضػائية األجنبيػة الموجيػة بالمغػة إ -أ 
العربيػػػػػة مػػػػػف وجيػػػػػة نظػػػػػر العينػػػػػة ىػػػػػي: عػػػػػدـ الموضػػػػػوعية، التحيػػػػػز الواضػػػػػح لمعػػػػػدو 

ىمػػاؿ عػػرض الصػػييوني فػػي التغطيػػة اإلخباريػػة، عػػرض  وجيػػة نظػػر مالػػؾ الوسػػيمة، وا 
 وجية النظر العربية في األحداث.

ف دوافػػػػع المبحػػػػوثيف عينػػػػة الدراسػػػػة فػػػػي االعتمػػػػاد عمػػػػى القنػػػػوات الفضػػػػائية األجنبيػػػػة إ -ب 
الموجيػػة بالمغػػة العربيػػة ىػػي: معرفػػة وجيػػة النظػػر الغربيػػة فػػي األحػػداث، زيػػادة الػػوعي 

المختمفػػػة، فيػػػـ أبعػػػاد أزمػػػة غػػػزة، فيػػػـ  بالقضػػػايا المختمفػػػة، تكػػػويف آراء حػػػوؿ األجػػػداث
 خمفيات األحداث، مشاركة الفمسطينييف أزماتيـ المختمفة.

                                                             

الجميور العربي عمى القنوات الفضائية األجنبية الموجية بالمغة العربية في أوقات األزمات عتماد العبد، ا( 1)
 (.462 -359ص ص) بالتطبيؽ عمى أزمة العدواف اإلسرائيمي عمى غزة
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التي استخدمت نظرية تحميل اإلطار اإلعالمي، والتي  اإلعالمية القسم الثالث: الدراسات
 تناولت موضوع األزمات والحروب: 

: ىػدفت الدراسػة إلػى رصػد عمميػة التػأطير االخبػاري فػي (1)م2015دراسة محمــد الـدلو  .26
معالجة المقاومة الشعبية فػي الصػحؼ الفمسػطينية اليوميػة، وتحديػد االتفػاؽ واالخػتالؼ فػي 

، ـ2012نػػػػوفمبر  31حتػػػػى  ـ2011نػػػػوفمبر 1التػػػػأطير لصػػػػحيفتي األيػػػػاـ وفمسػػػػطيف مػػػػف 
صػػػناعي، واعتمػػػدت الدراسػػػة باالعتمػػػاد عمػػػى العينػػػة العشػػػوائية المنتظمػػػة باتبػػػاع األسػػػبوع ال

عمػػى مػػنيج الدراسػػات المسػػحية ودراسػػة العالقػػات المتبادلػػة وفػػي إطػػاره تػػـ اسػػتخداـ أسػػموب 
المقارنة المنيجية، واستخدمت الدراسة أداة تحميؿ المضػموف، وتحميػؿ الخطػاب، ومػف أبػرز 

 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

االحػػتالؿ عمػػى غيرىػػا مػػف قضػػايا  تقػػدـ قضػػية إضػػراب األسػػرى عػػف الطعػػاـ فػػي سػػجوف - أ
المقاومػػػػة الشػػػػعبية فػػػػي صػػػػحيفتي الدراسػػػػة، ثػػػػـ اعتػػػػداءات االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى 
الصػػػحفييف، فمصػػػادرة األراضػػػي وجػػػدار الفصػػػؿ العنصػػػري، بينمػػػا احتمػػػت قضػػػية تيويػػػد 

 القدس المرتبة الخامسة.

الشػػػػعبية  كػػػػاف أسػػػػموب االحتجاجػػػػات والمسػػػػيرات الشػػػػعبية مػػػػف أكثػػػػر أسػػػػاليب المقاومػػػػة - ب
 استخدامًا، ثـ االعتصامات، فالمواجيات الشعبية.

 25األطػػر الخبريػػة لثػػورة  تعػػّرؼ: ىػػدفت الدراسػػة إلػػى (2)م2014 دراســة منيــر أبــو راس .27
ينػاير المصػرية فػػي الصػحافة الفمسػطينية، وتحميػػؿ سػمات وطبيعػة األطػػر لصػحيفتي الحيػػاة 

، باتبػػػػػػاع عينػػػػػػة ـ2012/12/31وحتػػػػػػى  ـ2011/1/1 المػػػػػدةالجديػػػػػدة وفمسػػػػػػطيف خػػػػػػالؿ 
عشوائية منتظمة بأسموب األسبوع الصػناعي، واعتمػدت الدراسػة مػنيج الدراسػات المسػحية، 
ومػػنيج العالقػػات المتبادلػػة وفػػي إطػػػاره أسػػموب المقارنػػة المنيجيػػة، واسػػتخدمت أداة تحميػػػؿ 

 المضموف وتحميؿ الخطاب، ومف أبرز النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

ينػاير فػي  25ية حصار قطاع غزة عمى النسبة األكبر مف بيف قضايا ثورة حصمت قض - أ
صػػػحيفة فمسػػػطيف، بينمػػػا حصػػػمت قضػػػية االنتخابػػػات عمػػػى النسػػػبة األكبػػػر فػػػي صػػػحيفة 

 الحياة الجديدة.

                                                             

 (.26ية اليومية )ص( الدلو، األطر الخبرية لممقاومة الشعبية في الصحؼ الفمسطين1)
 (.33ر المصرية في الصحافة الفمسطينية )صيناي 25( أبو راس، األطر الخبرية لثورة 2)
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ينػػاير  25اتسػػمت تغطيػػة صػػحيفة فمسػػطيف باإليجابيػػة فػػي اتجاىاتيػػا نحػػو قضػػايا ثػػورة  - ب
ت القضػػػايا اإليجابيػػػة فػػػي صػػػحيفة الحيػػػاة ، فػػػي حػػػيف بمغػػػ%86المصػػػرية وذلػػػؾ بنسػػػبة 

 ، والنسبة الباقية سمبية ومحايدة.%54.9الجديدة 

ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى رصػػػد وتحميػػػؿ وتفسػػػير أطػػػر : (1)م2011دراســـة ماجـــدة ســـميمان  .28
الجميوريػػػة( ألحػػػداث االنفػػػالت  -األخبػػػار -معالجػػػة الصػػػحؼ المصػػػرية اليوميػػػة ) األىػػػراـ

، والكشػػػػػؼ عػػػػػف اآلليػػػػػات ـ2011يونيػػػػػو  15ينػػػػػاير وحتػػػػػى  28مػػػػػف المػػػػػدة األمنػػػػػي فػػػػػي 
واالسػتراتيجيات التػي تػػـ مػف خالليػا بنػػاء أطػر التغطيػة الخبريػػة ألحػداث االنفػالت األمنػػي، 
واسػػتخدمت الدراسػػة مػػنيج المسػػح والمػػنيج المقػػارف، واعتمػػدت الدراسػػة عمػػى أداتػػي تحميػػؿ 

 إلييا الدراسة:المضموف وتحميؿ الخطاب، ومف أبرز النتائج التي توصمت 

وجػػود خمػػػؿ فػػػي مجػػػاالت االىتمػػاـ التػػػي طرحتيػػػا صػػػحؼ الدراسػػة فػػػي تغطيتيػػػا الخبريػػػة  -أ 
الدراسػػػػة ألحػػػػداث االنفػػػػالت األمنػػػػي، فعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف تنػػػػوع مجػػػػاالت اىتمػػػػاـ صػػػػحؼ 

المػػػواد اإلخباريػػػة التػػػي تيػػػتـ برصػػػد مظػػػاىر االنفػػػالت  بػػػاالنفالت األمنػػػي إال أف سػػػيطرة
 لبحث في أسبابو ونتائجو وآثاره السمبية وكيفية مواجيتو.األمني وأحداثو أكثر مف ا

رغـ تعػػػدد وتنػػػوع األطػػػر اإلعالميػػػة التػػػي قػػػدمت مػػػف خالليػػػا صػػػحؼ الدراسػػػة ألحػػػداث بػػػ -ب 
ولية إطػار المسػؤ  ىذه األطر لطبيعة األحػداث إال أفمة الكثير مف برغـ مالءاالنفالت، و 
عمى الػرغـ مػف أىميػة تقػديـ ىػذه في مرتبة متأخرة مقارنة بباقي األطر، جاء االجتماعية 

 األحداث في إطار المسئولية االجتماعية.

أطػر إنتػاج الخطػاب اإلخبػاري  تعّرؼىدفت الدراسة إلى : (2)م2009دراسة جمال أحمد  .29
، بػػالتطبيؽ عمػػى أزمػػة احتجػػاز إيػػراف لخمسػػة "" و"قنػػاة العػػالـ اإلخباريػػةBBCفػػي مػػوقعي "

عشػػر بحػػارًا بريطانيػػًا فػػي ميػػاه الخمػػيج العربػػي، واسػػتخدمت الدراسػػة مػػنيج المسػػح، ومػػنيج 
دراسػػػة الحالػػػة، وأداة تحميػػػؿ المضػػػموف وتحميػػػؿ الخطػػػاب باالعتمػػػاد عمػػػى أسػػػموب الحصػػػر 

ر حتػػى نيايػػة الشػػامؿ لتحميػػؿ النصػػوص الصػػحفية فػػي المػػوقعيف خػػالؿ المػػدة مػػف أوؿ فبرايػػ
 ، ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:ـ2007يونيو 

                                                             

-353ص )ص أطر التغطية اإلخبارية ألحداث االنفالت األمني في الصحؼ القومية اليومية سميماف،( 1)
428.) 

ة حالة لموقعي دراس ت الدوليةأطر إنتاج الخطاب الخبري في المواقع اإللكترونية في األزما ( أحمد: جماؿ،2)
 (.119 -45ص)ص  أزمة احتجاز البحارة البريطانييفبالتطبيؽ عمى  والعالـبي بي سي 
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اىتمػػػاـ مػػػوقعي الدراسػػػة باالختيػػػار والتركيػػػز واسػػػتخداـ عناصػػػر بعينيػػػا فػػػي النصػػػوص  - أ
اإلعالمية التي إنتاجيا في سياؽ أزمة البحارة البريطانييف، بيدؼ بناء الحجػج والبػراىيف 

 ل زمة وأسبابيا وتقييميا وحموليا.

اختمفػػت أطػػر إنتػػاج الخطػػاب الخبػػري فػػي المػػوقعيف، حيػػث انعكسػػت طبيعػػة كػػؿ موقػػع  - ب
وممكيتػػػو وانتمائػػػو، حيػػػث وظػػػؼ كػػػؿ موقػػػع األطػػػر األخالقيػػػة والقانونيػػػة وأطػػػر الصػػػراع 

 السياسي واالقتصادي بما يتفؽ وتوجياتو مف األزمة.
مكونػػػات الصػػورة العامػػػة  تعػػّرؼاسػػتيدفت الدراسػػػة  :(1)م2009دراســة إســـتبرق وىيـــب  .30

التػػي قػػدمتيا مجمػػة نيوزويػػؾ لالحػػتالؿ األمريكػػي لمعػػراؽ، واعتمػػدت عمػػى المػػنيج المسػػحي، 
واسػػػتخدمت الدراسػػػة تحميػػػؿ المضػػػموف لمجمػػػة نيوزويػػػؾ األمريكيػػػة األسػػػبوعية وذلػػػؾ لمػػػدة 

، ومػف أبػرز النتػائج ـ2003حزيػراف  30وحتػى  ـ2002كػانوف أوؿ  24خمسة شيور مف 
 إلييا الدراسة:  التي توصمت

قامػػت مجمػػة نيوزويػػؾ فػػي المسػػاىمة بالدعايػػة األمريكيػػة الحػػتالؿ العػػراؽ وحشػػد الػػرأي  -أ 
 العاـ العالمي، مف خالؿ التركيز عمى وجية النظر األمريكية.

شاركت المجمة بحممػة التضػميؿ اإلعالمػي التػي قادتيػا الواليػات المتحػدة األمريكيػة قبػؿ  -ب 
دـ إظيػػػػػار وجيػػػػػات النظػػػػػر المعارضػػػػػة لمسياسػػػػػة الحػػػػػرب لتشػػػػػويو صػػػػػورة العػػػػػراؽ، وعػػػػػ

 األمريكية.
: ىػدفت الدراسػة إلػى رصػد وتحميػؿ (2)م2008 وماريـا أوليفـارا باباتشارشـازيـزي  دراسـة .31

، واختػػارت الدراسػػة أربػػع صػػحؼ أطػػر معالجػػة الصػػحؼ األمريكيػػة والبريطانيػػة لقضػػايا اإلرىػػاب
فاينانشػػػاؿ تػػػايمز، جػػػارديف، واسػػػتخدمت ة ىػػػي: واشػػػنطف بوسػػػت، نيويػػػورؾ تػػػايمز، لنػػػدف رئيسػػػ

ضػموف وتحميػؿ الدراسة منيج المسح، والمنيج المقػارف، واعتمػدت الدراسػة عمػى أداتػي تحميػؿ الم
، ومػػف أبػػػرز ـ2007وحتػػى حزيػػراف  ـ2006لمػػدة عػػاـ مػػف حزيػػراف  الخطػػاب لمصػػحؼ األربػػع

 النتائج التي تـ التوصؿ إلييا:

                                                             

 ؽ.وىيب، المعالجة اإلعالمية لالحتالؿ األمريكي عمى العرا( 1)
)2)  Papacharissi and Oliveira, News Frames Terrorism A Comparative Analysis of 

Frames Employed in Terrorism Coverage in U.S. and U.K. Newspapers(p.p52-74). 
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مف خالؿ ربػط آثارىػا بػاألمف القػومي والػرأي قدمت الصحؼ األمريكية قضايا اإلرىاب  -أ 
العاـ األمريكي، بينما ركزت الصحؼ البريطانية عمى قضػايا اإلرىػاب مػف وجيػة نظػر 

 البريطانييف، وأبدت قمقيا مف العواقب المالية المترتبة عمى اإلرىاب.

يا كانت الصحؼ األمريكية أقؿ انتقادًا لسياسة الحكومػة األمريكيػة، وأكثػر تغطيػة لقضػا -ب 
اإلرىػػػػاب، بينمػػػػا ركػػػػزت الصػػػػحؼ البريطانيػػػػة عمػػػػى التقػػػػارير العسػػػػكرية وكانػػػػت أكثػػػػر 

 موضوعية.
مرتكػػزات الخطػػاب الصػػحفي  تعػػّرؼىػػدفت الدراسػػة إلػػى : (1)م2008دراســة امــال كمــال  .32

، واألىػػالي  المتعمػػؽ باالحتجاجػػات االجتماعيػػة فػػي مصػػر، فػػي صػػحؼ األىػػراـ، المصػػري اليػػـو
، واعتمػػدت الدراسػػة عمػػى مػػنيج المسػػح ـ2008، وحتػػى مػػايو ـ2007مػػف سػػبتمبر  المػػدةخػػالؿ 

 واستخدمت تحميؿ المضموف، وتحميؿ الخطاب، ومف النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

بروز إطار المسئولية الحكومية في صحيفتي المصري اليػـو واألىػالي فػي مقدمػة أطػر  -أ 
مػػػػػػاعي فػػػػػػي تمػػػػػػؾ االجتالمعالجػػػػػػة الصػػػػػػحفية لمحركػػػػػػات االحتجاجيػػػػػػة، وغيػػػػػػاب البعػػػػػػد 

تضػػػمف خطػػػاب األىػػػراـ مػػػوقفيف متناقضػػػيف أوليمػػػا يركػػػز عمػػػى  السياسػػػيات، فػػػي حػػػيف
اإلشػػػػػادة بالسياسػػػػػة الحكوميػػػػػة االقتصػػػػػادية وعمػػػػػى اىتمػػػػػاـ الحكومػػػػػة بتحقيػػػػػؽ العدالػػػػػة 
االجتماعيػػة، واآلخػػر يبػػرز غيػػاب البعػػد االجتمػػاعي لمسياسػػات الحكوميػػة ويركػػز عمػػى 

 اآلثار السمبية لتمؾ السياسات.

باينت صحؼ الدراسة في التصورات المقدمة عف القوى الفاعمة فػي األحػداث المتعمقػة ت -ب 
يجابيػة وسػمبية عػف خطابات الصحفية باألىراـ تصػورات إباالحتجاجات، حيث قدمت ال

يفة المصػري اليػـو واألىػالي خمػت صػح لفاعمة وفي مقػدمتيا الحكومػة، فػي حػيفالقوى ا
 يجابية لمحكومة.مف أي تصورات إ

ياسػػػية أثػػػر اإليديولوجيػػػة الس تعػػػّرؼ: اسػػػتيدفت الدراسػػػة (2)م2007ة جمـــال أحمـــد دراســـ .33
فػػػي بنػػػاء األطػػػر اإلخباريػػػة  " وقنػػػاة "العػػػالـ اإلخباريػػػة"BBC" لمػػػدولتيف التػػػابع ليمػػػا موقعػػػا

أطػر القضػية والشخصػيات المحوريػة وآليػػات  والسػػيماالمتعمقػة بأزمػة إقمػيـ دارفػور بالسػوداف 
، واعتمػدت الدراسػػة عمػػى ـ2007إبريػػؿ  16مػف أوؿ فبرايػػر حتػى  المػػدةبنػاء األطػػر خػالؿ 

                                                             

 (.254-197ص )ص جات االجتماعية في الخطاب الصحفي(  كماؿ، أطر معالجة االحتجا1)
 .107-175)ص ص) لمدولة في بناء األطر اإلخبارية أثر األيديولوجية السياسية : جماؿ،أحمد( 2)
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منيج المسح، والمنيج المقارف، واستخدمت أداتي تحميؿ المضموف وتحميػؿ الخطػاب، ومػف 
 أبرز النتائج التي تـ التوصؿ إلييا:

ف فػي بنػاء األطػر المتعمقػة بأزمػة سية لمدولتيف التابع ليما الموقعػاتأثير اإليديولوجية السيا -أ 
فػػي إطػػاريف ىمػػا: إطػػار  BBCدارفػػور، فقػػد تركػػز االىتمػػاـ المتعمػػؽ بالقضػػايا فػػي موقػػع 

طػػر معارضػػة لمغػػرب ومؤيػػدة ب ضػػد األطػػر إلػػى جانػػب تركيػػزه عمػػى أارتكػػاب جػػرائـ حػػر 
 لمسوداف.

كانػػت الشخصػػيات السػػودانية ىػػي أبػػرز الشخصػػيات المحوريػػة فػػي األطػػر اإلخباريػػة فػػي  -ب 
، وكانػػت النسػػبة الغالبػػة مػػف سػػمات ىػػذه الشخصػػيات ىػػي سػػمات سػػمبية، ثػػـ BBCموقػػع 

الدولية، أما بالنسبة لموقع قناة العالـ فقد كانت أبػرز الشخصػيات المحوريػة ىػي سػودانية 
 البريطانية.وكانت أكثرية سماتيـ إيجابية، ثـ 

: ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى رصػػد األطػػر اإلخباريػػة المسػػيطرة (1)م2007دراســة طــو نجــم  .34
لممقاومة اإلسػالمية المبنانيػة فػي صػحيفتي الػوطف السػعودية وتشػريف السػورية خػالؿ الحػرب 

وحتػى  ـ2006/7/13، وتبػدأ عمميػة التحميػؿ مػف ـ2006اإلسرائيمية عمى لبنػاف فػي يوليػو 
سػػػتخدمت الدراسػػػة المػػػنيج المسػػػحي، وأداتػػػي تحميػػػؿ المضػػػموف وتحميػػػؿ ، واـ2006/8/12

 الخطاب مف خالؿ األطروحات ومسار البرىنة، ومف أىـ نتائج الدراسة:

تبايف نسبة االعتماد عمى االستراتيجيات المستخدمة في تدعيـ األطر اإلخبارية، حيػث  -أ 
إبػػػراز الخسػػػائر التػػػي لحقػػػت بالمقاومػػػة فػػػي صػػػحيفة الػػػوطف،  اسػػػتراتيجيةارتفعػػػت نسػػػبة 

إبػراز المكاسػب التػي حققتيػا المقاومػة فػي  اسػتراتيجيةبينما ارتفعت نسبة االعتماد عمى 
 صحيفة تشريف.

حرصػػػت صػػػحيفة تشػػػريف عمػػػى اسػػػتخداـ شػػػعارات بالغيػػػة وتعبيػػػرات وصػػػفية فػػػي بنػػػاء  -ب 
يد عمى إطار البطولة فػي وصػؼ األطر التي قدمت الحدث مف خالليا، واىتمت بالتأك

 صػػحيفةأداء حركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية فػػي لبنػػاف، فػػي حػػيف وظفػػت المػػواد الصػػحفية ب
 الوطف السعودية مجموعة مف األطر السمبية في وصؼ المقاومة اإلسالمية المبنانية. 

األطػػر الخبريػػة لالنتفاضػػة  تعػػّرؼ: ىػػدفت الدراسػػة إلػػى (2)م2002دراســة محمــد إبــراىيم  .35
ر فػػػي مسػػػطينية وتأثيراتيػػػا المعرفيػػػة والوجدانيػػػة عمػػػى قػػػراء الصػػػحؼ، ومعرفػػػة مػػػدى التغيػػػالف

                                                             

 (.257 -177ص العربية )صنجـ، األطر اإلخبارية لممقاومة اإلسالمية المبنانية في الصحافة ( 1)
 إبراىيـ، األطر الخبرية لالنتفاضة الفمسطينية وتأثيراتيا المعرفية والوجدانية عمى قراء الصحؼ.( 2)
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قضية مسيطرة بعد أحػداث الحػادي عشػر مػف سػبتمبر بروز االنتفاضة الفمسطينية بوصفيا 
، ومػػػدى التغيػػػر فػػػي األطػػػر اإلعالميػػػة فػػػي الصػػػحؼ المصػػػرية )األىػػػراـ، الوفػػػػد، ـ2001

حػدود تػأثير األطػر الخبريػة عمػى أفكػار القػراء واتجاىػاتيـ نحػو  وتعػّرؼاألىالي، األسبوع(، 
، واعتمػدت الدراسػة ـ2001ديسػمبر  14يونيػو إلػى  16مػف  المدةاالنتفاضة، وذلؾ خالؿ 

لطػالب الفرقػة الرابعػة  واالسػتبانةعمى أسموب المسح، واستخدمت أداتػي تحميػؿ المضػموف، 
 التي توصمت إلييا الدراسة: جامعة المنيا، ومف أبرز النتائج-بكمية اآلداب

بوصفيا عػدوًا ركزت صحيفتا األسبوع واألىالي عمى تأطير الواليات المتحدة األمريكية  -أ 
لمكيػػاف اإلسػػرائيمي فػػي عدوانػػو عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني، بينمػػا اكتفػػت صػػحيفة شػػريكًا 

 األىراـ بتوجيو النقػد وبحػذر لالنحيػاز األمريكػي، فػي حػيف اتخػذت صػحيفة الوفػد موقفػاً 
 متأرجحًا. 

وجػػػود تبػػػايف فػػػي معػػػدالت تػػػأثير األطػػػر الخبريػػػة عمػػػى أفكػػػار المبحػػػوثيف، حيػػػث احتػػػؿ  -ب 
إرىػػاب الدولػػة أعمػػى معػػدؿ لمتػػأثير، يميػػو إطػػار المقاومػػة الوطنيػػة، ثػػـ إطػػار المسػػئولية 

طار أحداث  سبتمبر، األمر الذي يبػيف وجػود عالقػة بػيف نػوع اإلطػار  11األمريكية، وا 
 األفكار.ومعدؿ التأثير عمى 

  موقع الدراسة من الدراسات السابقة:

 تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في:
 : جميع الدراسات السابقة تنتمي لمبحوث الوصفية.نوع الدراسة .1

: جميػػع الدراسػػات اعتمػػدت عمػػى مػػنيج المسػػح، إال بعػػض الدراسػػات المــنيج المســتخدم .2
المقػارف، وىػي: دراسػة منػى محمػد طػو، دراسػة التي اعتمدت عمى مػنيج المسػح والمػنيج 

أميػػرة أحمػػد، دراسػػػة ىشػػاـ عبػػػد المقصػػود، دراسػػة شػػػوقي الفػػرا، دراسػػػة ماىينػػاز محسػػػف، 
دراسػػة ماجػػدة سػػميماف، دراسػػة منػػاور الراجحػػي، فيمػػا عػػدا دراسػػة أحمػػد عػػدواف فاعتمػػدت 

 التاريخي.المنيج المقارف و المنيج عمى منيج المسح و 
، إال أف بعػض سػات السػابقة أداة تحميػؿ المضػموف فقػطمعظػـ الدرا : فقد استخدمتاألداة .3

دراسػػػة منػػػى طػػػو، فقػػػط وىػػػي  وتحميػػػؿ الخطػػػاب الدراسػػػات اسػػػتخدمت تحميػػػؿ المضػػػموف
ودراسػػػة محمػػػد الػػػدلو، ودراسػػػة منيػػػر أبػػػو راس، ودراسػػػة ماجػػػدة سػػػميماف، ودراسػػػة زيػػػزي 

وىنػػػاؾ دراسػػػات  ،وماريػػػا، ودراسػػػة آمػػػاؿ كمػػػاؿ، ودراسػػػة جمػػػاؿ أحمػػػد، ودراسػػػة طػػػو نجػػػـ
ودراسػػة اسػػتخدمت تحميػػؿ الخطػػاب فقػػط وىػػي دراسػػة وليػػد عػػامر ومحمػػد مشػػير عػػامر، 
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ودراسػة ىشػاـ عبػد المقصػػود، ودراسػة ىبػو شػاىيف، ودراسػة محمػد مشػير عػامر، مػيالف، 
تػػػػرنيـ ودراسػػػػة ودراسػػػػات اسػػػػتخدمت صػػػحيفة االستقصػػػػاء وىػػػي: ودراسػػػة ىشػػػػاـ محمػػػد، 

فيمػا عػدا بعػض الدراسػات سػة نيػى عػاطؼ العبػد، ؽ ودرايحياوي عبد الحػخاطر ودراسة 
اسػتخدمت أدوات أخػػرى وىػػي: دراسػػة أميػػرة أحمػػد اسػػتخدمت تحميػػؿ المضػػموف والمقابمػػة، 
ودراسػػة شػػوقي الفػػرا اسػػتخدمت المقابمػػة المقننػػة، ودراسػػة محمػػد إبػػراىيـ اسػػتخدمت تحميػػؿ 

قننػػػػػة ودراسػػػػػة نضػػػػػاؿ بػػػػػربخ اسػػػػػتخدمت المقابمػػػػػة الم، صػػػػػحيفة االستقصػػػػػاءالمضػػػػػموف و 
 وصحيفة االستقصاء.

فالقسػػـ الثالػػث مػػف الدراسػػات السػػابقة اعتمػػدت عمػػى ىػػذه النظريػػة  :نظريــة تحميــل اإلطــار .4
إضافة إلى دراسة سالـ عبده، غير أف دراسة زىير عابػد ومػرواف الصػالح اعتمػدت عمػى 

 نظرية ترتيب األولويات.

 وتختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في: 
الخبريػػػة طػػػر األ، فالدراسػػػة الحاليػػػة اسػػػتيدفت رصػػػد وتحميػػػؿ وتفسػػػير الدراســـةىـــدف  .1

 ـ. 2009-ـ2008غزة  لمعدواف اإلسرائيمي عمىصحؼ الفمسطينية اليومية لم
الخبريػة لمعػػدواف اإلسػػرائيمي طر األ، حيػػث اىتمػت الدراسػػة الحاليػة بػػموضـوع الدراســة .2

ة حػاتـ عالونػة وعمػي دراسػ، ماعدا دراسة أحمػد عػدواف، ـ2009-ـ2008غزة عمى 
دراسػػػة دراسػػػة ىشػػػاـ محمػػػد، دراسػػػة مبػػػارؾ الحػػػازمي، دراسػػػة شػػػوقي الفػػػرا، نجػػػادات، 

 سػػالـ عبػػده، دراسػػة ماىينػػاز محسػػف، دراسػػة نيػػى عػػاطؼ العبػػد فتناولػػت الموضػػوع
 .ـ2008عاـ غزة وىو العدواف اإلسرائيمي عمى  نفسو

الفمسػطينية اليوميػة ، فقػد كانػت عينػة الدراسػة لمصػحؼ ىػي الصػحؼ عينـة الصـحف .3
 (، فيمػػػا عػػػدا دراسػػػة زىيػػػر عابػػػد ومػػػرواف الصػػػالح،لحيػػػاة الجديػػػدة، األيػػػاـ)القػػػدس، ا

 نفسيا. العينةودراسة أحمد الشقاقي اعتمدت عمى 

وحتػػى  ـ2008/12/27، امتػػدت العينػػة الزمنيػػة لمدراسػػة الحاليػػة مػػف العينــة الزمنيــة .4
 .ـ2009/1/19

 :حدود الستفادة من الدراسات السابقة

 .ساعدت الدراسات السابقة الباحثة في تحديد وصياغة مشكمة الدراسة بدقة 

 تساؤالت الدراسة.أىداؼ و في المساعدة في صياغة  أسيمت 
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  ،فػػي زيػػادة المعرفػػة بأسػػس وأسػػاليب البحػػث  أسػػيـوفػػرت الدراسػػات السػػابقة إطػػارًا مرجعيػػًا
 العممي الصحيحة.

  ت، ومقارنتيػا بالنتػائج التػي إلييا بعض الدراسااالستفادة مف النتائج العممية التي توصمت
 الدراسة. خمصت إلييا

 ثانيًا: الستدلل عمى المشكمة:
دراسػػػػة اسػػػػتطالعية عمػػػػى عينػػػػة مػػػػف صػػػػحؼ الدراسػػػػة )القػػػػدس، الحيػػػػاة أجػػػػرت الباحثػػػػة 

الجديػػدة، األيػػاـ الفمسػػطينية(، وقػػد طبقػػت الدراسػػة عمػػى تسػػعة أعػػداد مػػف صػػحؼ الدراسػػة موزعػػة 
عتمػػدت الباحثػػػة عمػػػى العينػػػة ، واـ2009ينػػػاير 19وحتػػػى  ـ2008ديسػػمبر  27مػػػف  المػػػدةعمػػى 

 ، وقد حصمت الباحثة عمى مجموعة مف المؤشرات، وىي:العشوائية

مػػدى اىتمػػاـ صػػحؼ الدراسػػة بالعػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى قطػػاع غػػزة: تبػػيف وجػػود اىتمػػاـ 
ونتائجػػػو، حيػػػث تنوعػػػت مكثػػػؼ مػػػف الصػػػحؼ بمتابعػػػة أحػػػداث العػػػدواف اإلسػػػرائيمي ورصػػػد آثػػػاره 

ـ والتػي 2008المواد الخبريػة المتعمقػة بأحػداث العػدواف ، وظير غمبة الفنوف الصحفية المستخدمة
وبعػدىا الصػػور ، %6.2، ثػـ التقريػػر بنسػبة %14.7، تػاله المقػػاؿ بنسػبة %73.1جػاءت بنسػبة 

والػػذي كػػاد يخمػػو أحيانػػَا مػػف  %1.2، وأخيػػرًا الكاريكػػاتير بنسػػبة %5.2اإلخباريػػة المسػػتقمة بنسػػبة 
بنسػػػػبة كبيػػػػرة إلبػػػػراز ضػػػػخامة األحػػػػداث  تعنػػػػاويف المانشػػػػوقػػػػد اسػػػػتخدمت الصػػػػحؼ ، الصػػػػحؼ
 والوقائع.

مجػػػاالت اىتمػػػاـ الصػػػحؼ: تنوعػػػت مجػػػاالت اىتمػػػاـ الصػػػحؼ بالعػػػدواف اإلسػػػرائيمي مػػػف 
زمػػة، حيػػث عػػرض أسػػبابو وتداعياتػػو، ومجريػػات األحػػداث والحمػػوؿ المقترحػػة لمخػػروج مػػف ىػػذه األ

لممنػػػاطؽ  قصػػػؼ االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيميالمتعمقػػػة بعػػػرض األحػػػداث  وتركػػػز اىتمػػػاـ الصػػػحؼ عمػػػى
أعػػػداد الشػػػيداء الفمسػػػطينية المختمفػػػة مػػػف مبػػػاف حكوميػػػة ومسػػػاجد وجامعػػػات ومػػػدارس، وعػػػرض 

 .والجرحى

القضػػػػايا التػػػػي تمػػػػت معالجتيػػػػا: تناولػػػػت الصػػػػحؼ مختمػػػػؼ القضػػػػايا المتعمقػػػػة بالعػػػػدواف 
القصػػػؼ اإلسػػػرائيمي وتػػػدمير األنفػػػاؽ ومعانػػػاة أىػػػؿ غػػػزة والمسػػػاعدات الماديػػػة  اإلسػػػرائيمي منيػػػا:
إلنيػػػػاء األزمػػػػة،  دوليوالػػػػ ة عمػػػػى التحػػػػرؾ المحمػػػػي والعربػػػيركػػػػزت بصػػػػورة رئيسػػػوالطبيػػػة، لكنيػػػػا 

 وضرورة التوحد بيف مختمؼ الفصائؿ ورص الصفوؼ والحوار لمواجية العدواف.

نسػػانية وأطػػر الصػػراع مػػف ىتمامػػات اإليػػا الصػػحؼ: تعػػد أطػػر االاألطػػر التػػي ركػػزت عمي
، بحيػث ركػزت ـ2008 أبرز األطر التي غمبت عمى معالجة صػحؼ الدراسػة لمعػدواف اإلسػرائيمي



25 

 

تحتيػة، أمػا فيمػا يتعمػؽ بػاألطر الصحؼ عمى مف قصؼ وقتؿ المدنييف وتدمير االحػتالؿ لمبنيػة ال
فيمػػػا يتعمػػػؽ  إال القميػػػؿ منيػػػايجابيػػػة لممقاومػػػة الفمسػػػطينية فتكػػػاد تغيػػػب عػػػف معالجػػػة الصػػػحؼ اإل

 بإطالؽ بعض الصواريخ.

 ثالثًا: مشكمة الدراسة:
صػػػحؼ الفمسػػػطينية الخبريػػػة لمطػػػر األتتمثػػػؿ مشػػػكمة الدراسػػػة فػػػي رصػػػد وتحميػػػؿ وتفسػػػير 

وحتػػػػػػػى  ـ2008ديسػػػػػػػمبر  27مػػػػػػػف  المػػػػػػػدةغػػػػػػػزة خػػػػػػػالؿ  وميػػػػػػػة لمعػػػػػػػدواف اإلسػػػػػػػرائيمي عمػػػػػػػىالي
أطػػر األسػػباب، وأطػػر النتػػائج، وأطػػر الحمػػوؿ لمعػػدواف اإلسػػرائيمي ، والكشػػؼ عػػف ـ2009ينػػاير19

ورصػػد الموضػػوعات والقضػػايا التػػي تػػـ التركيػػز عمييػػا،  ،فػػي الصػػحؼ الفمسػػطينية اليوميػػة 2008
لعػػػػدواف ألحػػػداث اف صػػػػحؼ الدراسػػػة فػػػي طريقػػػة تقػػػديميا ومقارنػػػة أوجػػػو االتفػػػاؽ واالخػػػتالؼ بػػػي

 ـ.2008 عمى غزة عاـ اإلسرائيمي

 أىمية الدراسة :رابعًا: 
 تتحدد أىمية الدراسة في أنيا:

، ـ2008ذات أىمية، وىو العدواف اإلسرائيمي عمػى غػزة تبحث ىذه الدراسة في موضوع  .1
 .وذلؾ لقمة الدراسات التي تناولتو

بعػد  والسػيما، ـ2008 العدواف اإلسػرائيمي عمػى غػزة توفر ىذه الدراسة إطارًا معرفيًا حوؿ .2
 ما نالتو ىذه القضية مف جدؿ واسع عبر وسائؿ اإلعالـ المختمفة .

أىميػػة اإلعػػالـ فػػي المجتمػػع وقػػت األزمػػات والحػػروب، ويػػزداد دور الصػػحافة فػػي تسػػميط  .3
 الضوء عمى القضايا الميمة .

ومػا  ـ،2008 غػزةوىي العػدواف اإلسػرائيمي عمػى  أىمية المدة التي تعالجيا ىذه الدراسة، .4
 مف اىتماـ وسائؿ اإلعالـ والرأي العاـ، وما خمفتو مف دمار .اتسمت بو 

 خامسًا: أىداف الدراسة :
 فػػػي ـ2008لمعػػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة عػػػاـ الخبريػػػة األطػػػر  تعػػػّرؼتيػػدؼ الدراسػػػة إلػػػى 

 :مف خالؿعمييا،  والموضوعات والقضايا التي تـ التركيز ،اليوميةالصحؼ الفمسطينية 
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 بالمضمون:أىداف تتعمق  -أ 

ـ عمػػػػى غػػػػزة  فػػػػي 2008 المتعمقػػػػة بالعػػػػدواف اإلسػػػػرائيميمعرفػػػػة القضػػػػايا والموضػػػػوعات  .1
 صحؼ الدراسة.

ـ عمػػى غػػزة 2008 تعػػّرؼ اتجػػاه مضػػموف المػػادة الصػػحفية المتعمقػػة بالعػػدواف اإلسػػرائيمي .2
 في صحؼ الدراسة.

الصػػحفية ـ عمػػى غػػزة التػػي ركػػزت عمييػػا المػػواد 2008 رصػػد أىػػداؼ العػػدواف اإلسػػرائيمي .3
 الخبرية في صحؼ الدراسة.

ـ كمػا وردت 2008معرفة الوسائؿ المتبعة لتحقيؽ أىػداؼ العػدواف اإلسػرائيمي عمػى غػزة  .4
 في صحؼ الدراسة.

تعػػػرؼ المصػػػادر الصػػػحفية التػػػي اعتمػػػدت عمييػػػا صػػػحؼ الدراسػػػة فػػػي معالجػػػة العػػػدواف  .5
 ـ.2008اإلسرائيمي عمى غزة 

ـ فػػػػي صػػػػحؼ 2008إلسػػػػرائيمي عمػػػػى غػػػػزة رصػػػػد منشػػػػأ األحػػػػداث المتعمقػػػػة بالعػػػػدواف ا .6
 الدراسة.

معرفػػة أىػػداؼ المعالجػػة الصػػحفية لمموضػػوعات المتعمقػػة بالعػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة  .7
 ـ في صحؼ الدراسة.2008

تّعػػرؼ الفنػػوف الصػػحفية الخبريػػة التػػي غمبػػت عمػػى صػػحؼ الدراسػػة فػػي عرضػػيا لمعػػدواف  .8
 ـ.2008اإلسرائيمي عمى غزة 

ـ 2008تخدمة مػػع موضػػوعات العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة رصػػد أنػػواع الصػػور المسػػ .9
 في صحؼ الدراسة.

ـ 2008التػي صػاحبت موضػوعات العػدواف اإلسػرائيمي عمػى غػزة  معرفة عناصر اإلبراز .10
 في صحؼ الدراسة.

فػػي طريقػػة معالجػػة صػػحؼ الدراسػػة لمعػػدواف اإلسػػرائيمي معرفػػة أوجػػو االتفػػاؽ واالخػػتالؼ  .11
 ـ.2008عمى غزة 
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 تتعمق باألطر الخبرية:أىداف  -ب 

عمػػػى ـ 2008معرفػػة األطػػػر الخبريػػػة التػػػي وظفتيػػػا صػػػحؼ الدراسػػػة لمعػػػدواف اإلسػػػرائيمي  .1
 غزة.

 عمى غزة. ـ2008 لمعدواف اإلسرائيمي لتي قدمتيا صحؼ الدراسةااألسباب أطر رصد  .2

أطػػػر الصػػػراع التػػػي اسػػػتخدمتيا صػػػحؼ الدراسػػػة فػػػي معالجػػػة العػػػدواف اإلسػػػرائيمي  تعػػػّرؼ .3
 ـ.2008عمى غزة 

رصػػػػػد أطػػػػػر االىتمامػػػػػات اإلنسػػػػػانية التػػػػػي وردت فػػػػػي صػػػػػحؼ الدراسػػػػػة حػػػػػوؿ العػػػػػدواف  .4
 ـ.2008اإلسرائيمي عمى غزة 

معرفػة أطػػر المسػئولية التػػي ركػزت عمييػػا صػحؼ الدراسػػة حػوؿ العػػدواف اإلسػرائيمي عمػػى  .5
 ـ.2008غزة 

يا كمػا أوضػحتغػزة عمػى ـ 2008التي نجمت عف العدواف اإلسػرائيمي  رصد أطر النتائج .6
 صحؼ الدراسة.

تعػػرؼ أطػػر الحمػػوؿ التػػي قػػدمتيا صػػحؼ الدراسػػة إلنيػػاء العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة  .7
 ـ.2008

فػػي معالجػػة العػػدواف  الدراسػػةصػػحؼ توظيػػؼ األطػػر التػػي اعتمػػدت عمييػػا آليػػات  تعػػّرؼ .8
 عمى غزة. ـ2008 اإلسرائيمي

معػػػػدواف ل لدراسػػػػة فػػػػي تناوليػػػػاصػػػػحؼ اا ركػػػػزت عمييػػػػمعرفػػػػة الشخصػػػػيات الفاعمػػػػة التػػػػي  .9
 عمى غزة.ـ 2008اإلسرائيمي 

 أوجػػػو االتفػػػاؽ واالخػػػتالؼ بػػػيف صػػػحؼ الدراسػػػة فػػػي تأطيرىػػػا لمعػػػدواف اإلسػػػرائيمي تعػػػّرؼ .10
 عمى غزة. ـ2008

 سادسًا: تساؤلت الدراسة:
صػػػحؼ الفمسػػػطينية اليوميػػػة لمعػػػدواف الخبريػػػة لمطػػػر األ تعػػػّرؼتسػػػعى ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى 

لعػػدواف، وذلػػؾ الحمػػوؿ المقترحػػة إلنيػػاء ااألسػػباب والنتػػائج و أطػػر عمػػى غػػزة، و  ـ2008 اإلسػػرائيمي
 التساؤالت، وقد تـ بمورة التساؤالت في قسميف: مف خالؿ اإلجابة عف
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 القسم األول: تساؤلت تتعمق بتحميل المضمون:

التػي  ـ2008غػزة  مقػة بالعػدواف اإلسػرائيمي عمػىما الموضوعات والقضػايا واألفكػار المتع .1
 تـ طرحيا عبر صحؼ الدراسة؟

 ـ2008مػػا ىػػو اتجػػاه مضػػموف المػػادة الصػػحفية المتعمقػػة بالعػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة  .2
 في صحؼ الدراسة؟

ـ التػػي ركػػز عمييػػا مضػػموف المػػواد 2008مػػا أىػػـ أىػػداؼ العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة  .3
 الصحفية في صحؼ الدراسة؟ 

ـ كمػػا ركػػػزت 2008لعػػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة مػػا الوسػػائؿ المتبعػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ ا .4
 عمييا المواد الصحفية في صحؼ الدراسة؟

مػػػػا المصػػػػادر الصػػػػحفية التػػػػي اعتمػػػػدت عمييػػػػا صػػػػحؼ الدراسػػػػة فػػػػي معالجػػػػة العػػػػدواف  .5
 ؟ـ2008غزة عمى اإلسرائيمي 

فػػػي صػػػحؼ  ـ2008غػػػزة لمتعمقػػػة بالعػػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػػى مػػػا ىػػػو منشػػػأ األحػػػداث ا .6
 الدراسة؟

ؼ المعالجػػة الصػػحفية لمموضػػوعات المنشػػورة عػػف العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة مػػا أىػػدا .7
 ـ في صحؼ الدراسة؟2008

لمعػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى  صػػحؼ الدراسػػةمػػا الفنػػوف الصػػحفية التػػي غمبػػت عمػػى معالجػػة  .8
 ؟ـ2008غزة 

مػػػا أنػػػواع الصػػػور الصػػػحفية المسػػػتخدمة مػػػع موضػػػوعات العػػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة  .9
 في صحؼ الدراسة؟ ـ2008

ـ 2008مػػػػا عناصػػػػر اإلبػػػػراز المصػػػػاحبة لموضػػػػوعات العػػػػدواف اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى غػػػػزة  .10
 المنشورة في صحؼ الدراسة؟

ـ مػف الصػحيفة 2008ما ىو موقع الموضوعات المتعمقة بالعػدواف اإلسػرائيمي عمػى غػزة  .11
 في صحؼ الدراسة؟

ـ مػف الصػفحة 2008ما ىػو موقػع الموضػوعات المتعمقػة بالعػدواف اإلسػرائيمي عمػى غػزة  .12
 في صحؼ الدراسة؟
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مػػػا أوجػػػو االتفػػػاؽ واالخػػػتالؼ فػػػي حجػػػـ وشػػػكؿ التغطيػػػة لمعػػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة  .13
 ـ في صحؼ الدراسة؟2008

 القسم الثاني: تساؤلت تتعمق باألطر الخبرية:

، كمػا وضػعتيا صػحؼ ـ2008ما أطر األسباب التي أدت لمعدواف اإلسرائيمي عمى غزة  .1
 الدراسة؟

العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى  فػػي تقػػديـصػػحؼ الدراسػػة  تركػػز عمييػػامػػا األطػػر الخبريػػة التػػي  .2
 ؟ـ2008غزة 

مػػا أطػػر الصػػراع التػػي اسػػتخدمتيا صػػحؼ الدراسػػة فػػي معالجػػة العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى  .3
 ؟ـ2008غزة 

ما أطر االىتمامات اإلنسانية التػي وردت فػي صػحؼ الدراسػة، حػوؿ العػدواف اإلسػرائيمي  .4
 ؟ـ2008عمى غزة 

مػػا أطػػر المسػػئولية التػػي وردت فػػي صػػحؼ الدراسػػة، حػػوؿ العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة  .5
 ؟ـ2008

، حسػػػب مػػػا ـ2008غػػػزة  ت عػػػف العػػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػػىالنتػػػائج التػػػي نجمػػػأطػػػر مػػػا  .6
 الدراسة؟أوضحتيا صحؼ 

فػػي  ـ2008الحمػوؿ التػي إلنيػاء األزمػة المتعمقػة بالعػدواف اإلسػرائيمي عمػى غػزة أطػر مػا  .7
 صحؼ الدراسة؟

لعػػػدواف المتعمقػػػة با وردت فػػػي المػػػواد الصػػػحفيةالتػػػي  آليػػػات توظيػػػؼ األطػػػر الخبريػػػةمػػػا  .8
 في صحؼ الدراسة ؟ـ 2008اإلسرائيمي عمى قطاع غزة 

صػػحؼ الدراسػػة لػػدى تغطيتيػػا لمعػػدواف  عمييػػاي الشخصػػيات الفاعمػػة التػػي ركػػزت ىػػمػػف  .9
 ؟ـ2008اإلسرائيمي عمى غزة 

أوجػػو االتفػػاؽ واالخػػتالؼ بػػيف صػػحؼ الدراسػػة فيمػػا يتعمػػؽ بػػاألطر الخبريػػة التػػي تػػـ مػػا  .10
 ـ؟2008توظيفيا في عرض العدواف اإلسرائيمي عمى غزة 
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 سابعًا: اإلطار النظري لمدراسة:
 نظرية تحميل األطر اإلعالمية:

تحميػػؿ اإلطػػار اإلعالمػػي أحػػد االتجاىػػات الحديثػػة فػػي دراسػػات اإلعػػالـ، حيػػث إف  يعػػد 
، وتقػػـو ىػػذه النظريػػة عمػػى أسػػاس نظريػػة تحميػػؿ اإلطػػار اإلعالمػػي تػػدرس ظػػروؼ تػػأثير الرسػػالة

انتقػػػاء بعػػػض جوانػػػب الحػػػدث أو القضػػػية، وجعميػػػا أكثػػػر بػػػروزًا فػػػي الػػػنص اإلعالمػػػي واسػػػتخداـ 
ة وتحديػػػػد أسػػػػبابيا وتقػػػػديـ أبعادىػػػػا وطػػػػرح حمػػػػوؿ مقترحػػػػة أسػػػػموب محػػػػدد فػػػػي توصػػػػيؼ المشػػػػكم

 .(1)بشأنيا

إف تػػأطير الرسػػالة اإلعالميػػة يػػوفر القػػدرة عمػػى قيػػاس محتػػوى الرسػػالة ويفسػػر دورىػػا فػػي التػػأثير 
 عمى اآلراء واالتجاىات.

وترتكز نظرية تحميؿ األطر عمى أف الصحفييف غالبًا ما يعمموف وفقػًا ألطػر إخباريػة مػف 
ط األحػػداث ووضػػع أولويػػات ليػػا، ووضػػعيا فػػي إطػػار تفسػػيري واسػػع، ومػػف ثػػـ إعطػػاء أجػػؿ تبسػػي

 األولوية لبعض الحقائؽ واألحداث والوقائع.

ويعتمد تحميؿ األطر اإلعالمية األطػر اإلعالميػة عمػى فحػص واستكشػاؼ مػدى مػا تقػـو 
يػػػور ليػػػذه بػػػو الوسػػػيمة اإلعالميػػػة فػػػي تأطيرىػػػا لممشػػػكمة ومػػػدى تأثيرىػػػا فػػػي مسػػػتويات فيػػػـ الجم

 .(2)القضية

ويديف مفيـو اإلطار لجيود جوفماف ودراستو التي وصؼ فييا األطر بأنيا تمكػف األفػراد 
دراؾ وتعريػػػػؼ وعنونػػػػة األحػػػػداث والمعمومػػػػات ، أي أنيػػػػا بنػػػػاء تسػػػػتخدمو وسػػػػائؿ (3)مػػػػف تحديػػػػد وا 

 اإلعالـ لتجعؿ الناس أكثر إدراكًا لممواقؼ في وقت ما.

و جوفمػػاف ىػػو بنػػاء محػػدد لمتوقعػػات التػػي تسػػتخدـ لتجعػػؿ واإلطػػار اإلعالمػػي كمػػا يعرفػػ
 .(4)الناس أكثر إدراكًا لممواقؼ االجتماعية في وقت ما

ويرى إنتمػاف أف مفيػـو التػأطير يقػدـ لوصػؼ قػوة الػنص االتصػالي، فتحميػؿ األطػر يمقػي 
الضػػوء عمػػى الطريقػػة التػػي يػػتـ التػػأثير مػػف خالليػػا فػػي الفػػرد عمػػدًا أو عػػف غيػػر عمػػد، ويػػتـ مػػف 

                                                             

 (.348)ص لسيد، االتصاؿ ونظرياتو المعاصرةا( مكاوي و 1)
 .(81ص) المشاقبة، نظريات اإلعالـ( 2)
  .(217ص)اب الصحفي أطر معالجة االحتجاجات االجتماعية في الخط ،كماؿ (3)
 .(402صنظريات اإلعالـ واتجاىات التأثير)، عبد الحميد (4)
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خالليا نقؿ المعمومات مف المصػدر، ولكػي تػؤطر يجػب أف تختػار بعػض جوانػب أو أوجػو الواقػع 
ر بػػروزًا فػػي الػػنص االتصػػالي، وذلػػؾ لتعزيػػز مشػػكمة معينػػة، أو تفسػػير متفػػؽ المػػدرؾ وجعميػػا أكثػػ

 (.1)عميو أو تقييـ أخالقي أو معالجة معينة لمموضوع

 أىمية نظرية اإلطار:

تؤكد الكثير مف الدراسات عمى األىمية التي تحظى بيا عممية التػأطير مػف خػالؿ دورىػا 
 :(2)مف خالؿفي عممية االتصاؿ، ويتبيف أىمية ىذه النظرية 

  تتحػػدد أىميػػة األطػػر فػػي قػػدرتيا التأثيريػػة عمػػى كيفيػػة تفسػػير الجميػػور لمقضػػايا واألحػػداث
 المختمفة مف حولو.

  يسيـ في إدراؾ األحػداث فػي الصػراعات الدوليػة، حيػث بوصفيا بناًء ذىنيًا أىمية األطر
الػدولي، كمػا تضػيؼ تعد األطر أسموبًا مالئمًا الختبار مكانة وسائؿ اإلعػالـ فػي السػياؽ 

األطر معنى عمى األحداث والقضايا، فال يقتصػر دور وسػائؿ اإلعػالـ عمػى مجػرد تقػديـ 
نما أيضًا تقـو ببناء معنى ليذا المحتوى.  المحتوى اإلخباري، وا 

  تبػػرز قػػوة األطػػر فػػي مػػدى قػػدرتيا عمػػى بنػػاء أو ىػػدـ معػػالـ أي نػػص إعالمػػي مػػف خػػالؿ
 مفردات ومصطمحات متناقضة.

 مباحث بقياس المحتوى الضمني لمرسائؿ اإلعالمية التي تعكسػيا وسػائؿ اإلعػالـ، تسمح ل
وتقػدـ ىػػذه النظريػػة تفسػػيرًا منتظمػػًا لػػدور وسػائؿ اإلعػػالـ فػػي تشػػكيؿ األفكػػار واالتجاىػػات 
حيػػػػاؿ القضػػػػايا البػػػػارزة، وعالقػػػػة ذلػػػػؾ باسػػػػتجابات الجميػػػػور المعرفيػػػػة والوجدانيػػػػة لتمػػػػؾ 

 القضايا.
  مػػػؤثرًا فػػػي عمميػػػة تشػػػكيؿ الواقػػػع، كمػػػا يسػػػيـ فػػػي فيػػػـ دور وسػػػائؿ تمػػػارس األطػػػر دورًا

 اإلعالـ في تشكيؿ الجدؿ حوؿ الموضوعات والقضايا المختمفة.
  تسمح لمباحث بقياس المحتوى الصػريح وغيػر الصػريح لمتغطيػة اإلعالميػة التػي تقػدـ مػف

 خالؿ وسائؿ اإلعالـ لمقضايا السياسية المثارة.

 :في تتمثؿ اإلعالمية ل طر أساسية وظائؼ أربع إنتماف روبرت وضعوقد 

 وراءىا الكامنة واألسباب القضية أو المشكمة األطر تعرؼ. 

                                                             

(1) Entman, Framing Towards clarification of a fractured paradigm (p.p 51-58). 

مزروع، أطر معالجة القنوات العامة واإلسالمية لمصراع بيف القوى السياسية الفاعمة بشأف االستفتاء عمى  (2)
 (.5-6ص ) صايرين 25الدستور بعد ثورة 
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 الحدث أو القضية في الفاعمة القوى وتحديد األسباب بتشخيص األطر تقـو. 

 الحدث أو لمقضية األخالقية التقييمات إلى األطر تشير. 

 عالجيا ومحاولة لمقضية حموالً  اإلعالمية األطر تقترح. 

 :خصائص األطر اإلخبارية

 :(1)تتسـ األطر اإلخبارية بمجموعة مف الخصائص مف أىميا

  تنظيـ المعمومػات، حيػث ينقػؿ اإلطػار جػزءًا مػف الوقػائع وبعضػًا مػف تفاصػيؿ ومعمومػات
القضية ويربطيا بالحدث اآلني مما يعطي المعنى ليذا الحدث طبقػًا لميػدؼ الػذي يرغػب 

 تصاؿ تحقيقو، وبعد ذلؾ تصبح القضية ذات مغزى لدى الجميور.القائـ باال

  يعد اإلطار اإلعالمي فكػرة يػتـ التػرويج ليػا فػي تنػاوؿ القضػية باعتبػاره منطمقػًا فكريػًا يػتـ
 توظيفو لشرح وتفسير الحدث.

  تعمػؿ األطػػر مػػف خػػالؿ أدوات رمزيػػة ومجػػردة، إذ يػػتـ التعبيػػر عػػف اإلطػػار وترجمتػػو مػػف
األلفػػػاظ الرمزيػػػة التػػػي تحمػػػؿ إيمػػػاءات معينػػػة، وتضػػػفي داللػػػة عمػػػى  خػػالؿ مجموعػػػة مػػػف
 النص اإلعالمي.

  األطػر اإلخباريػة ىػي بنػاءات معرفيػة لمقضػية التػػي يػتـ إبرازىػا مػف خالليػا، حيػث يتنػػاوؿ
اإلطار اإلعالمي أحد األبعاد أو أكثر ويتجاىؿ األبعاد األخرى، ويبػدو ذلػؾ فػي صػياغة 

 الموضوع وتفسيره.

ىػػو الفكػػرة المحوريػػة التػػي تنػػتظـ حوليػػا المعمومػػات الخاصػػة بالقضػػية،  ر الػػرئيسطػػاويعػػد اإل
والتػػػي تممػػػي بػػػدورىا تنظيمػػػًا بعينػػػو لمسػػػمات المعرفيػػػة والوجدانيػػػة المتعمقػػػة بالقضػػػية المثػػػارة بحيػػػث 

 يتحدد في ضوئيا إبراز لجانب أو منظور بعينو لتمؾ القضية.

ة والوصػػؼ المجػػازي والمفػػاىيـ ات الرئيسػػالكممػػويػػتـ تشػػكيؿ األطػػر اإلخباريػػة مػػف خػػالؿ 
والرمػوز والصػور التػي يػتـ التركيػز عمييػا فػػي سػرد األخبػار، فمػف خػالؿ التكػرار والتػدعيـ لكممػػات 
وصػػور معينػػة واسػػتبعاد أخػػرى يتبقػػى تفسػػير واحػػد أكثػػر وضػػوحًا وشػػمواًل مػػف غيػػره مػػف التفسػػيرات 

 األخرى.

                                                             

 (.257 -177ص )ص األطر اإلخبارية لممقاومة اإلسالمية المبنانية في الصحافة العربيةنجـ،  (1)
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ماعيػػة المتضػػمنة فػػي الكيفيػػة التػػي ينسػػؽ بيػػا ويعنػػى تحميػػؿ اإلطػػار بفيػػـ الجوانػػب االجت
 الصحفيوف تصوراتيـ عف العالـ، ومف ثـ إعطاء األولوية لبعض الحقائؽ واألحداث.

ويتػػأثر اإلطػػار اإلعالمػػي بػػالقيود التػػي تفرضػػيا المؤسسػػة الصػػحفية، والقػػيـ المينيػػة لػػدى 
رجيػػػة تػػػؤثر فػػػي كيفيػػػة وىنػػػاؾ خمسػػػة عوامػػػؿ داخميػػػة وخا، (1)الصػػحفييف وتوقعػػػاتيـ إزاء الجميػػػور

تػػػأطير الصػػػحفييف لموضػػػوع معػػػيف، وىػػػي: العػػػادات والتقاليػػػد االجتماعيػػػة، والقيػػػود والضػػػغوطات 
المؤسسػػػية والتنظيميػػػة، وجماعػػػات الضػػػغط والمصػػػالح، والقيػػػود الصػػػحفية الروتينيػػػة، واالتجاىػػػات 

 األيدلوجية والسياسية لمصحفييف.

وقػد قػػدـ العممػاء عػػدة أنػواع ل طػػر اإلعالميػػة المرتبطػة بمعالجػػة اإلعػالـ ل خبػػار منيػػا: 
، االىتمامػػػػات اإلنسػػػػانية، النتػػػػائج االسػػػػتراتيجيةاإلطػػػػار المحػػػػدد بقضػػػػية، اإلطػػػػار العػػػػاـ، إطػػػػار 

 االقتصادية، المسئولية، الصراع، المبادئ األخالقية.
 :  (2)يمعالم القوة في نظرية تحميل اإلطار اإلعالم

   :معالـ القوة في ىذه النظرية ما يأتيمف أىـ 

 .تركيزىا عمى األفراد في عممية االتصاؿ الجماىيري 

 رغـ تركيزىػػا عمػػى مجتمػػع واحػػد فػػي الدراسػػة، إال أنيػػا أسػػيؿ وأقػػدر عمػػى الوصػػوؿ إلػػى بػػ
 موضوعات أو قضايا التأثير عمى المستوى األوسع واألشمؿ.

  تطبيقيا في مجاالت عدة سياسية وثقافية واقتصادية.مرونتيا الشديدة حيث يمكف 

 .تناسقيا مع النتائج الحالية لدراسات عمـ النفس المعرفي 
 استفادة الدراسة من نظرية تحميل األطر اإلعالمية: 

إذ  الجػػػة العػػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة؛تتبنػػػى الصػػػحافة الفمسػػػطينية أطػػػرًا معينػػػة فػػػي مع
ىذه الدراسة مػف نظريػة تحميػؿ  عميو وما يتـ استبعاده، لذلؾ استفادتز تحدد ما يتـ انتقاؤه والتركي

 :األطر مف خالؿ

، ـ2008عػػػاـ  عػػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزةكيفيػػػة تقػػػديـ الصػػػحؼ الفمسػػػطينية التعػػػّرؼ  -أ 
الصػػحؼ،  إلييػػا، واسػػتندت تقػػديـ أحػػداث العػػدوافالتػػي تػػـ مػػف خالليػػا واألطػػر الخبريػػة 

 ركزت عمييا الصحؼ. التيالفاعمة  الشخصياتوتحديد 
                                                             

 (.17)ص دراسات اإلعالميةحث العممي في العبد الحميد، الب (1)
(2)Baran and Davis, Mass Communication Theory Foundations (p. 335). 
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نظرية تحميؿ اإلطار، وذلػؾ بيػدؼ  إلىتستند ىذه الدراسة في إطارىا النظري والمنيجي  -ب 
 غػزةفمسطينية لمعػدواف اإلسػرائيمي عمػى قياس المحتوى غير الصريح لمتغطية الصحفية ال

عطػػػػػاء التفسػػػػػيرات المناسػػػػػبة والصػػػػػحيحـ2008عػػػػػاـ  المحوريػػػػػة  القضػػػػػاياة، ورصػػػػػد ، وا 
عمييػػػػػا نصػػػػػوص األشػػػػػكاؿ الصػػػػػحفية التػػػػػي تناولػػػػػت العػػػػػدواف  اعتمػػػػػدت ة التػػػػػيالرئيسػػػػػ

 اإلسرائيمي.
لعػػػػدواف تقػػػػدميا الصػػػػحؼ الفمسػػػػطينية ألحػػػػداث االتفسػػػػيرات التػػػػي  عػػػػفالدراسػػػػة  كشػػػػؼ -ج 

اإلسػػػرائيمي عمػػػى قطػػػاع غػػػزة والحمػػػوؿ المطروحػػػة لمخػػػروج مػػػف ىػػػذه األزمػػػة، مػػػف خػػػالؿ 
حػداث والوقػائع ومناقشػتيا، مػف تحديد األطر التي تقدميا الصػحؼ لمقػارئ فػي تفسػير األ

 كثر بروزًا ومعرفة طريقة المعالجة والتفسيرات المقدمة ليا.تعّرؼ الجوانب األخالؿ 
الخبريػػة طػػر األمػػف النظريػػة مػػف خػػالؿ توظيفيػػا لتحديػػد  عمػػى نحػػٍو رئػػيستػػـ االسػػتفادة و  -د 

، والتػػي تتمثػػؿ فػػي أربػػع وظػػائؼ أساسػػية ل طػػر ـ2008غػػزة لمعػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى 
 اإلعالمية، وىي:

 تعريؼ المشكمة أو القضية. .1
 الفاعمة في القضية. الشخصياتتشخيص األسباب وتحديد  .2
 التي ترتبت عف العدواف اإلسرائيمي. واآلثار تحديد النتائج .3
 الحموؿ المقترحة لمقضية.معرفة  .4

 اتيا:و ثامنًا: نوع الدراسة ومنيجيا وأد
 نوع الدراسة:

الدراسػػات الوصػػفية، "التػي تيػػتـ بدراسػػة الحقػائؽ الراىنػػة المتعمقػػة تنتمػي ىػػذه الدراسػػة إلػى 
 ". (1)بطبيعة الظاىرة أو الموقؼ، بيدؼ الحصوؿ عمى معمومات كافية ودقيقة عنيا

أطػػػػر تقػػػػديـ  وتعػػػػّرؼ، اليوميػػػػة الصػػػػحؼ الفمسػػػػطينيةتحميػػػػؿ  وتيػػػػدؼ ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػى
التػي تػـ التركيػز عمييػا،  والقضػايا ، والموضػوعاتـ2008الصحؼ لمعدواف اإلسػرائيمي عمػى غػزة 

 العدواف اإلسرائيمي.أحداث ومدى اىتماـ الصحؼ الفمسطينية ب

 

 
                                                             

 .131))ص ، دراسات في مناىج البحث العممي بحوث اإلعالـحسيف (1)
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 منيج الدراسة:

وتستخدـ الدراسة منيج المسح اإلعالمػي وذلػؾ بيػدؼ الحصػوؿ عمػى بيانػات ومعمومػات 
الموضػػػػػوعات الصػػػػػحفية المتعمقػػػػػة بالعػػػػػدواف  لتعػػػػػّرؼوأوصػػػػػاؼ عػػػػػف الظػػػػػاىرة موضػػػػػع البحػػػػػث، 

 في الصحؼ الفمسطينية، وأطر تقديميا. ـ2008 ائيمياإلسر 

وفػػي إطػػاره تسػػتخدـ الدراسػػة أسػػموب تحميػػؿ المضػػموف وىػػو:" أسػػموب لمبحػػث ييػػدؼ إلػػى 
 .(1)وصؼ المحتوى الظاىر لالتصاؿ وصفًا موضوعيًا وكميًا ومنتظمًا"

 لرصػػػدوذلػػؾ المقارنػػة المنيجيػػة ضػػػمف مػػنيج العالقػػات المتبادلػػة، كمػػا تسػػتخدـ الدراسػػة 
الصػػػػػحؼ ومالحظػػػػػة أوجػػػػػو االتفػػػػػاؽ واالخػػػػػتالؼ فػػػػػي عػػػػػرض وتقػػػػػديـ  وتحميػػػػؿ األطػػػػػر الخبريػػػػػة،

 الفمسطينية لموضوع الدراسة.
 أدوات الدراسة:

صػػػحؼ األطػػػر الخبريػػػة لماعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػى أسػػػموب تحميػػػؿ المضػػػموف، لرصػػػد وتحميػػػؿ 
 :تـ استخداـ، وفي إطاره ـ2008الفمسطينية اليومية لمعدواف اإلسرائيمي عمى غزة 

ـــل المضـــمونأداة  - أ : ىػػػو أداة لمبحػػػث العممػػػي يسػػػعى إلػػػى وصػػػؼ المحتػػػوى الظػػػاىر تحمي
والمضػػػموف الصػػػريح لممػػػادة اإلعالميػػػة المػػػراد تحميميػػػا، وذلػػػؾ بيػػػدؼ وصػػػؼ ىػػػذه المػػػادة 
اإلعالميػػة، أو اكتشػػػاؼ الخمفيػػػة الفكريػػػة أو الثقافيػػػة أو السياسػػية التػػػي تنبػػػع منيػػػا الرسػػػالة 

 .(2)اإلعالمية

طبيعػػػة الموضػػػوعات والقضػػػايا التػػػي تػػػـ التركيػػػز عمييػػػا فػػػي الصػػػحؼ  تعػػػّرؼؾ بيػػػدؼ وذلػػػ
 الفمسطينية فيما يتعمؽ بالعدواف اإلسرائيمي، وأطر تقديمو عبر الصحؼ.

اسػػػػػتمارة تحميػػػػػؿ المضػػػػػموف باالسػػػػػتفادة مػػػػػف الدراسػػػػػات السػػػػػابقة، عمػػػػػى واعتمػػػػػدت الباحثػػػػػة 
رأي األساتذة المحكميف، وقػد شػممت عمػى وباالعتماد عمى الدراسة االستكشافية، وبناًء عمى 

 :اآلتيةالفئات 

 .)فئات محتوى المضموف )ماذا قيؿ 
 )فئات شكؿ االتصاؿ )كيؼ قيؿ. 

                                                             

 .233سابؽ، صالمرجع ال (1)
جراءاتو ومناىجوعمر، البحث اإل( (2  .(233ص) عالمي مفيومو وا 
 .انظر المالحؽ مرفؽ استمارة تحميؿ المضموف وتحميؿ األطر 
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 .تحميل األطر الخبرية أداة - ب

 :وعينتيا تاسعًا: مجتمع الدراسة
 مجتمع الدراسة:

فػػػي فمسػػػطيف وىػػػي: يتمثػػػؿ مجتمػػػع الدراسػػػة فػػػي الصػػػحؼ الفمسػػػطينية اليوميػػػة الصػػػادرة 
 ،  الحياة الجديدة، القدس، فمسطيف.األياـ

 عينة الدراسة:

 أما  عينة الدراسة فتـ تحديدىا مف خالؿ:

 عينة الصحف .1

أثنػػػاء العػػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة وقػػػد تػػػـ  حؼ الفمسػػػطينية اليوميػػػة التػػػي صػػػدرتتشػػػمؿ الصػػػ 
 ، وىي:أسموب الحصر الشامؿاختيار 

 ـــدس ، ـ1951بالمغػػػة العربيػػػة، تأسسػػػت سػػػنة: صػػػحيفة يوميػػػة سياسػػػية ناطقػػػة صـــحيفة الق
، وصػاحب االمتيػاز ومحررىػا المسػئوؿ محمػود أبػو الزلػؼ، ـ1968/11/8صدرت بتػاريخ 

ومػػديرىا العػػاـ مػػرواف أبػػو الزلػػؼ، ورئػػيس تحريرىػػا وليػػد أبػػو الزلػػؼ، ومػػدير التحريػػر مػػاىر 
 الشيخ، وتصدر في مقرىا الرئيس في مدينة القدس.

  ية يوميػػػة سياسػػػية مسػػػتقمة، تصػػػدر عػػػف مؤسسػػػة األيػػػاـ : صػػػحيفة فمسػػػطينصـــحيفة األيـــام
لمطباعػػػػػػػػة والصػػػػػػػػحافة والنشػػػػػػػػر والتوزيػػػػػػػػع فػػػػػػػػي راـ اهلل، صػػػػػػػػدر العػػػػػػػػدد األوؿ منيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي 

، وليػػػػا أربعػػػػة مالحػػػػؽ أسػػػػبوعية )ممحػػػػؽ رياضػػػػي يػػػػـو السػػػػبت، وممحػػػػؽ ـ1995/12/25
 يس(.الديواف يـو الثالثاء، وممحؽ المرأة يـو الخميس، وممحؽ اليـو الثامف يـو الخم

 ــدة : صػػحيفة يوميػػة شػػاممة، أسسػػيا نبيػػؿ عمػػرو، وحػػافظ البرغػػوثي، صــحيفة الحيــاة الجدي
، وتصدر في راـ اهلل بالضفة الغربيػة، صػدرت ـ1995/8/19صدر العدد األوؿ منيا عاـ 

، وليػػػػا ـ1995الصػػػػحيفة بموجػػػػب قػػػػانوف المطبوعػػػػات والنشػػػػر الفمسػػػػطيني الصػػػػادر عػػػػاـ 
 ممحقاف رياضي وقضايا الحياة.

 :تيةاختيار ىذه الصحف لالعتبارات اآل وتم
 نيا صحؼ يومية، تصدر بصفة دورية ثابتة.إ .1
 نيا صحؼ إخبارية سياسية متخصصة.إ .2
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 ـ.2008 أثناء العدواف اإلسرائيمي عمى غزة نيا الصحؼ الوحيدة التي صدرتإ .3
 الصحؼ األكبر واألوسع انتشارًا في فمسطيف، واألكثر قراءة. .4
 المجتمع الفمسطيني.توجو إلى قطاع كبير مف  .5

 م.2008العدوان اإلسرائيمي أثناء فترة  يا عن الصدورلتوقف وتم استثناء صحيفة فمسطين

 الزمنية:  عينة المدة .2

العػدواف  المػدة، حيث شػيدت ىػذه ـ2009/1/19إلى  ـ2008/12/27تغطي الدراسة الفترة مف 
 عمى غزة.

 عينة األعداد المختارة: .3

تعتمػػػػد الدراسػػػػة عمػػػػى أسػػػػموب الحصػػػػر الشػػػػامؿ ل شػػػػكاؿ الصػػػػحفية الخبريػػػػة ) الخبػػػػر ، والتقريػػػػر 
فػػي  ـ2009/1/19-ـ2008/12/27اإلخبػاري( التػي تناولػت العػدواف اإلسػرائيمي عمػى غػزة مػف 

، لمحصوؿ عمى دقة وسالمة النتائج، وىي تبدأ مع بداية أحداث العػدواف، وتنتيػي صحؼ الدراسة
عػػػالف اليدنػػػة، وبػػػذلؾ تبمػػػ  عينػػػة الدراسػػػة وقػػػؼ  حتػػػى بدايػػػة عػػػددًا لمصػػػحيفة  24إطػػػالؽ النػػػار وا 
 عددًا لصحؼ الدراسة. 72الواحدة، و

 :وحدات التحميل والقياس

ريػػة جميػػع المػػواد الصػػحفية الخب دتسػػتخدـ الدراسػػة الوحػػدة الطبيعيػػة لممػػادة اإلعالميػػة وتعػػ
فػي  يـعمػى البيانػات والمعمومػات بمػا يسػىػي مػادة التحميػؿ، لمحصػوؿ )الخبر، التقرير اإلخبػاري( 

 تحقيؽ أىداؼ الدراسة.

 إجراءات الصدق والثبات:
: يقصد بالصدؽ التأكد أف األداة المسػتخدمة لمقيػاس تقػيس فعػاًل مػا ىػو إجراءات الصدق .1

 مراد قياسو، ومف ثـ ارتفاع مستوى الثقة بالنتائج بحيث يمكف االنتقاؿ بيا إلى التعميـ.
 تبار الصدؽ بواسطة مجموعة مف اإلجراءات، وىي:وقد تـ إجراء اخ

عػػػرض اسػػػتمارة تحميػػػؿ المضػػػموف واألطػػػر عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف فػػػي  -أ 
 .مجالي الصحافة واإلعالـ، والسياسة

                                                             

 أستاذ مساعد في قسـ الصحافة واإلعالـ بالجامعة اإلسالمية.د. أحمد عرابي الترؾ : 
 ي: أستاذ مساعد في قسـ الصحافة واإلعالـ بالجامعة اإلسالمية.د. أميف واف  
 السياسية في جامعة األزىر.د. رياض العيمة: أستاذ دكتور في قسـ العمـو   
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تعريػػػؼ كػػػؿ فئػػػة مػػػف فئػػػات تحميػػػؿ المضػػػموف واألطػػػر عمػػػى نحػػػو دقيػػػؽ، يمنػػػع  -ب 
 التداخؿ بيف الفئات.

ريقة تمكػف مػف اإلجابػة عمػى جميػع صياغة استمارة تحميؿ المضموف واألطر بط -ج 
 تساؤالت الدراسة.

ثبػات التحميػؿ أنػو عنػد تكػرار تطبيػؽ األداة عمػى وحػدات التحميػؿ : يعنػي إجراءات الثبـات .2
 نفسيا، فإنو يتـ التوصؿ إلى نتائج متطابقة أو متشابية.

وتـ إجراء اختبػار ثبػات التحميػؿ بعػد االنتيػاء مػف تحميػؿ أعػداد الصػحؼ، بواسػطة إعػادة 
أشػير مػف انتيػاء التحميػؿ، حيػث  3االختبار لمتأكد مػف مػدى صػحة النتػائج ودقتيػا، بعػد 

، 1/4تـ إعادة التحميؿ عمى ثالثة أعداد مف كؿ صحيفة بطريقة العينػة العشػوائية، أيػاـ )
 مى النحو اآلتي:(، وكانت ع1/19، 1/11

 :األيامصحيفة 
(، وعنػد إعػادة التحميػؿ 138عات التػي خضػعت لمدراسػة سػابقًا إلػى )وصؿ عػدد الموضػو 

 (.143بمغت عدد الموضوعات )
 وبالتعويض عف المعادلة اإلحصائية ، وىي:

ن معامؿ الثبات = 

ن  ن 
 =  

عدد الوحدات المتفق عليها

عدد الوحدات في التحليل عدد الوحدات عند إعادة التحليل
 

 

=      
        

      
   

   
 =98.% 

 

 صحيفة الحياة الجديدة:
، وعند إعادة التحميؿ بمغت )149وصؿ عدد الموضوعات التي خضعت لمدراسة سابقًا )

 %.97فإف معامؿ الثبات =  والمعادلة نفسيا، (، وباتباع نفس الخطوات157)
 :القدسصحيفة 
(، وعند إعادة التحميؿ بمغت 215سابقًا )عدد الموضوعات التي خضعت لمدراسة كانت 

 %. 98(، وكاف معامؿ الثبات= 222)
        و متوسط معامؿ الثبات لمصحؼ الثالث= 

 
%، وىذا يعد مستوى عاؿ مف 97=  

 الثبات في الدراسات اإلعالمية.

                                                                                                                                                                             

 د. طمعت عيسى: أستاذ مشارؾ ، ورئيس قسـ الصحافة واإلعالـ بالجامعة اإلسالمية.  
 د. موسى طالب: أستاذ مشارؾ ، ورئيس قسـ اإلعالـ في جامعة األزىر.  
 د. وليد المدلؿ: أستاذ في قسـ االقتصاد والعمـو السياسية بالجامعة اإلسالمية.  
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 األساسية:الدراسة مفاىيم حادي عشر: 

ىي عممية عسكرية شنيا جيش االحػتالؿ اإلسػرائيمي عمػى  :اإلسرائيمي عمى غزةالعدوان  .1
، وجػػػاءت بعػػػد انتيػػػػاء ـ2009ينػػػاير18إلػػػى  ـ2008ديسػػػػمبر 27قطػػػاع غػػػزة مػػػف يػػػـو 

التيدئة التي دامت ستة أشير، كانت قد تـ التوصؿ إلييػا بػيف حركػة المقاومػة اإلسػالمية 
، وقػد خػرؽ ـ2008عاية مصرية فػي يونيػو"حماس"، وبيف حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي بر 

عػػدـ قبػػوؿ حمػػاس لتمديػػد  مػػف ثَػـّ التيدئػة الكيػػاف اإلسػػرائيمي بعػػدـ التزامػو برفػػع الحصػػار و 
 التيدئة .

ىػػػي الكيفيػػػة التػػػػي تعػػػرض فييػػػا وسػػػػائؿ اإلعػػػالـ األحػػػداث والوقػػػػائع ة: األطـــر اإلخباريــــ .2
والجيػات التػي يمكػف أف والقضايا، حيث تعرض األسباب التي قد تكوف مؤديػة لممشػكمة، 

تؤدي إلى الحؿ، بطريقة تساعد الجميور عمى فيػـ وتحميػؿ المعمومػات المتعمقػة بالقضػية 
 أو الواقعة.

 تقسيم الدراسة:ثاني عشر: 
وتشػمؿ ، اإلطػار المنيجػيوؿ عمى تـ تقسيـ الدراسة إلى ثالثة فصوؿ، يحتوي الفصؿ األ

المشػػػػكمة، مشػػػػكمة الدراسػػػػة، أىميػػػػة الدراسػػػػة وأىػػػػدافيا االسػػػػتدالؿ عمػػػػى أىػػػػـ الدراسػػػػات السػػػػابقة، 
وتسػػػاؤالتيا، اإلطػػػار النظػػػري لمدراسػػػة، نػػػوع الدراسػػػة ومنيجيػػػا وأدواتيػػػا، مجتمػػػع وعينػػػة الدراسػػػة، 

 إجراءات الصدؽ والثبات، وتقسيـ الدراسة.

" ويحتػػوي ـ2008عػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة الاإلعػػالـ و يػػأتي الفصػػؿ الثػػاني بعنػػواف:" و 
أمػا قطػاع غػزة، تناوؿ المبحث األوؿ مقدمات العدواف اإلسػرائيمي عمػى بعة مباحث، حيث عمى أر 

تنػاوؿ المبحػث الثالػث اإلسرائيمي وأسػبابو وتداعياتػو" و حمؿ عنواف" وقائع العدواف المبحث الثاني ف
عػػرض التػػي طرحػػت إلنيػػاء العػػدواف، فػػي حػػيف المواقػػؼ والمبػػادرات العربيػػة واإلسػػالمية والدوليػػة 

 لدور اإلعالـ وقت األزمات. رابعبحث الالم

ة مباحػػػث، شػػػمؿ ثالثػػػبعنػػػواف: " مناقشػػػة نتػػائج الدراسػػػة التحميميػػػة"، و أمػػا الفصػػػؿ الثالػػػث  
تنػػاوؿ المبحػػث األوؿ نتػػائج تحميػػؿ المضػػموف، أمػػا المبحػػث الثػػاني فعػػرض نتػػائج تحميػػؿ األطػػر، 

 والمبحث الثالث ممخص ألىـ النتائج والتوصيات.
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 الفصـــل الثاني
 م2008العدوان اإلسرائيمي عمى غزة اإلعالم و 

، وأكثرىا تعقيدًا يعد الصراع العربي اإلسرائيمي مف أطوؿ وأعقد الصراعات في العالـ 
وتشابكًا بسبب أبعاده اإلقميمية والدينية والتاريخية المتشابكة، وقد قاـ االحتالؿ اإلسرائيمي 
باستبعاد الكثير مف الدوؿ التي تكوف غير معنية بالصراع، واستثناء بعض أطراؼ الصراع فبدأ 

 اً حماسي اً ثـ صراع اً ائيميإسر  -اً فمسطيني اً ثـ صراع اً إسرائيمي -اً عربي اً صراعبوصفو الصراع 
 .اً إسرائيمي

ويقـو االحتالؿ اإلسرائيمي بتجزئة الصراع إلى صراعات فرعية في محاولة لتسويتو  
عمى الحدود،  اً زمنية طويمة، والصراع اإلسرائيمي ليس صراع مدةعمى مراحؿ متتابعة، وعمى 

 .(1)لكنو صراع وجودي يستيدؼ استيطاف األرض واستئصاؿ أبنائيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .و )موقع إلكتروني(لصراع العربي اإلسرائيمي وخصائصالسحمي، دياب وا( 1)
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 المبحث األول: مقدمات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة

 :م2006اإلسرائيمي بعد  -أوًل: الصراع الفمسطيني

، وتشػػكيؿ ـ2006فػػوز حركػػة حمػػاس بأغمبيػػة مقاعػػد المجمػػس التشػػريعي فػػي ينػػاير  بعػػد
مػػارس، فرضػػت حكومػػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي قيػػودًا عمػػى  21حكومػػة برئاسػػة إسػػماعيؿ ىنيػػة فػػي 

ىػػذه الحكومػػة، وعممػػت عمػػى زيػػادة التصػػعيد الميػػداني غيػػر المسػػبوؽ مػػف خػػالؿ تصػػعيد سياسػػة 
، (1)االغتيػػاالت واالعتقػػاالت واالجتياحػػات، والػػذي اعتبػػره الػػبعض ىديػػة إسػػرائيمية لحكومػػة حمػػاس

ؿ اإلسػرائيمي ، أعمػف االحػتالـ2007ونيػو وفي أعقاب سيطرة حركة حماس عمى قطاع غػزة فػي ي
لػػو ولػػذلؾ أطبػػؽ حصػػاره االقتصػػادي وقيػػد حركػػة حمػػاس عبػػر إغػػالؽ  أف قطػػاع غػػزة كيػػاٌف معػػادٍ 

 .(2)، كؿ ذلؾ مع استمرار االعتداءات العسكريةكافة معابر القطاع

مػا وكاف أبرز ما قامت بػو المقاومػة الفمسػطينية ردًا عمػى اعتػداءات االحػتالؿ اإلسػرائيمي 
حزيراف، مػف كتائػب القسػاـ  25عرؼ ب "عممية الوىـ المتبدد"، حيث قامت مجموعة فدائية  في 

وألويػػػة الناصػػػر صػػػالح الػػػديف وجػػػيش اإلسػػػالـ بػػػاليجـو عمػػػى موقػػػع عسػػػكري لجػػػيش االحػػػتالؿ 
اإلسػػػرائيمي بػػػالقرب مػػػف كػػػـر أبػػػو سػػػالـ وصػػػمت إليػػػو عبػػػر نفػػػؽ تػػػـ حفػػػره، وتحػػػت غطػػػاء إطػػػالؽ 

صػػػابة جنػػػدي وأسػػػر جنػػػدي آخػػػر وىػػػو القػػذائؼ والصػػػواريخ  اسػػػتطاعت المجموعػػػة قتػػػؿ جنػػػدييف وا 
 .(3)"جمعاد شاليط"

وعمػػػػد االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي إلػػػػى اسػػػػتغالؿ حادثػػػػة  أسػػػػر الجنػػػػدي اإلسػػػػرائيمي لتحطػػػػيـ 
الحكومػػة الفمسػػطينية وحركػػة حمػػاس، فبػػدعوى الػػرد عمػػى أسػػر شػػاليط، قػػاـ جػػيش االحػػتالؿ بتنفيػػذ 

 .(4)في جميع أرجاء القطاع عشرات الحمالت اإلسرائيمية

مػػع مشػػاركة  والسػػيماوعػػّد جػػيش االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي عمميػػة الػػوىـ المتبػػدد تطػػورًا خطيػػرًا 
الػػذراع العسػػكري لحركػػػة حمػػاس والتػػػي تمثػػؿ الحكومػػػة، ونفػػذ عػػػدوانًا عسػػكريًا واسػػػعًا أطمػػؽ عميػػػو 

ء ومقػػرات "أمطػػار الصػػيؼ"، حيػػث دمػػر عػػددًا مػػف المنشػػءت مػػف جسػػور وطػػرؽ ومحطػػات كيربػػا
حكومية، ومف جيتيا ردت المقاومة الفمسطينية بإطالؽ الصواريخ عمػى المسػتوطنات اإلسػرائيمية، 

                                                             

 .282))ص لعالقة وتسوية الصراع مع إسرائيؿا ـعدناف، تجربة حماس في الحك ( أبو عامر:1)
 (.26)صالسنوار، مقدمات البد منيا   (2)
 .(159 1/)ج مقدمات الحرب عمى غزة مأموف، :أبو عامر( 3)
 .)موقع إلكتروني( حماس عمى غزةالنعامي، كيؼ سيطرت ( 4)
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، وجػػرح فمسػػطيني 400، وأدى إلػػى استشػػياد ـ2006/7/14وحتػػى  6/28واسػػتمر العػػدواف مػػف 
 .(1)آخريف1852

سػػػػقاط  اإلسػػػػرائيمي األسػػػػير، الجنػػػػدي تمط التصػػػػعيد اإلسػػػػرائيمي بحمػػػػالت السػػػػتعادةواخػػػػ وا 
 حكومة حماس، وضرب المقاومة ومحاوالت إسكات مصادر إطالؽ الصواريخ مف قطاع غزة.

مف ىجماتو الجوية، يش االحتالؿ اإلسرائيمي الذي كثؼ واشتد العدواف العسكري لج
وتوغؿ في أرجاء مختمفة مف قطاع غزة بالقرب مف الحدود، ودفع إلى التصعيد الميداني وزيادة 

يديد بإعادة احتالؿ القطاع، وأطمؽ االحتالؿ عمى عدوانو ىذا "غيـو الخريؼ" في التوتر عبر الت
 ، وجرح فمسطيني 105، واستمر قرابة ثالثة أسابيع، مما أدى  إلى استشياد ـ2006/11/5

 .(2)آخريف 353

وفػػػي ظػػػؿ التػػػدخؿ الػػػدولي والعربػػػي وقعػػػت الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية بوسػػػاطة مصػػػرية اتفػػػاؽ 
يقضػػػي بوقػػػؼ إطػػػالؽ الصػػػواريخ مقابػػػؿ  ـ2006/11/25اإلسػػػرائيمي فػػػي  تيدئػػػة مػػػع االحػػػتالؿ

 ـ2007/4/25انسػػحاب قػػوات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي مػػف القطػػاع، وبعػػد انتيػػاء اتفػػاؽ التيدئػػة فػػي 
 استمر االحتالؿ اإلسرائيمي في اعتداءاتو عمى قطاع غزة.

ذا مػػا تواصػػمت إ مػػرة باجتيػػاح قطػػاع غػػزة عسػػكريًا، وىػػدد االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي أكثػػر مػػف
سػػػيطرة حمػػػاس عميػػػو، وردت المقاومػػػة بػػػإطالؽ الصػػػواريخ، غيػػػر أف االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي فضػػػؿ 
االستمرار فػي الحصػار االقتصػادي الخػانؽ وممارسػة االغتيػاالت، إضػافة إلػى الخفػض التػدريجي 

 .(3)إلمدادات الكيرباء والوقود والمواد األساسية

االحػتالؿ اإلسػػرائيمي اسػػتبداؿ العمميػػات بمػػا سػػمي ـ حػػاوؿ جػػيش 2007ومنػذ نيايػػة عػػاـ 
"بنؾ األىداؼ" تقػـو مػف خاللػو الطػائرات بعمميػات قصػؼ ألىػداؼ مختػارة بعنايػة داخػؿ القطػاع، 

، واسػػتمرت المقاومػػة بػػإطالؽ القػػذائؼ والصػػواريخ (4)وظػػؿ البنػػؾ يقػػدـ خدماتػػو حتػػى أعمػػف إفالسػػو
إطػػػػالؽ الصػػػػواريخ مػػػػف القطػػػػاع نفػػػػذ جػػػػيش ردًا عمػػػػى االعتػػػػداءات اإلسػػػػرائيمية، وبػػػػدعوى وقػػػػؼ 

                                                             

 .(91ص) 2006صالح، التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة  (1)
 .(132)صا التاريخية وتطوراتيا المعاصرة خمفياتي القضية الفمسطينيةصالح، ( 2)
 .(106ص) 2007التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة ، صالح( 3)
 .(59ص) فيمي، لماذا يكرىوف حماس( 4)
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 2/28االحتالؿ  اإلسرائيمي عمميػة عسػكرية أطمػؽ عمييػا "الشػتاء السػاخف" واسػتمرت العمميػة مػف 
 .(1)فمسطيني 107، وأدت إلى استشياد ـ2008/3/3وحتى

وقػػد أثبتػػت المقاومػػة جػػدارتيا فػػي التصػػدي العتػػداءات جػػيش االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي كافػػة، 
ف كانػػت  العسػػكرية اإلسػػرائيمية قابمتيػػا فصػػائؿ المقاومػػة  عتػػداءاتاالغيػػر متكافئػػة القػػوى، فحتػػى وا 

إسػػػرائيمية،  ومسػػػتوطناتخالليػػػا بالصػػواريخ واليػػػاوف مواقػػػع  قصػػػفتالفمسػػطينية بعمميػػػات مضػػػادة 
 .(2)رغـ الفارؽ الشاسع في ميزاف القوةب

وفػػػي أعقػػػاب فشػػػؿ جػػػيش االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي فػػػي تحقيػػػؽ أىدافػػػو، أدرؾ االحػػػتالؿ أف 
سياستو العدوانية لف تجمب لو أمنًا وال استقرارًا، ونتيجة لمجيود التػي بػذليا الجانػب المصػري دخػؿ 
االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي فػػػػي مفاوضػػػػات غيػػػػر مباشػػػػرة، وتػػػػـ التوصػػػػؿ إلػػػػى اتفػػػػاؽ التيدئػػػػة بتػػػػاريخ 

ف المقاومة الفمسػطينية وجػيش االحػتالؿ اإلسػرائيمي، وقضػى االتفػاؽ بػأف تكػوف بي ـ2008/6/19
مػػػػدة التيدئػػػػة سػػػػتة شػػػػيور، وأف يوقػػػػؼ االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي ىجماتػػػػو عمػػػػى قطػػػػاع غػػػػزة، ويرفػػػػع 

 .(3)الحصار ويفتح المعابر مقابؿ أف توقؼ فصائؿ المقاومة إطالؽ الصواريخ

سػػػرائيمي لػػػـ يمتػػػـز بالتيدئػػػة وقػػػاـ بيجمػػػات وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف ذلػػػؾ، إال أف االحػػػتالؿ اإل 
نفط عسػكرية متكػررة داخػؿ قطػاع غػزة، وفػرض حصػارًا مشػددًا، ومنػع المػواد الغذائيػة ومشػتقات الػػ

طويمػػة؛ ممػػا زاد مػػف حالػػة التػػوتر داخػػؿ القطػػاع، وخػػالؿ الشػػيريف  والغػػاز، وأغمػػؽ المعػػابر لمػػدة
وَجػػػػو االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي عػػػػدة ضػػػػربات لقطػػػػاع غػػػػزة مػػػػف خػػػػالؿ  ـ2008األخيػػػػريف مػػػػف عػػػػاـ 

 .(4)فاجتياحاتو المتكررة، واستمر في مالحقتو لمفمسطينيي

واسػػتمرت قػػوات االحػػػتالؿ اإلسػػرائيمي فػػي تكػػػريس سياسػػة الحصػػار الشػػػامؿ عمػػى قطػػػاع 
غػزة، وكعادتيػا عمػدت قػوات االحػػتالؿ إلػى التبػاطؤ فػي فػتح المعػػابر، فػي حػيف التزمػت الفصػػائؿ 
الفمسػػػطينية باتفػػػاؽ التيدئػػػة، ونتيجػػػة ليػػػذه األوضػػػاع المتػػػدىورة أعمنػػػت حركػػػة حمػػػاس، وفصػػػائؿ 

انتيػػػاء اليدنػػػة وعػػػدـ تجديػػػدىا لعػػػدـ التػػػزاـ االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي  ـ2008/12/19المقاومػػػة فػػػي 
، وحسػػب منظمػػة غػػوش شػػالـو )كتمػػة السػػالـ اإلسػػرائيمية( فػػإف التػػدىور (5)بالشػػروط المتفػػؽ عمييػػا

نحػو الحػرب كػاف مػف الممكػف تجنبػو، وأف االحػتالؿ اإلسػرائيمي ىػو الػذي خػرؽ اليدنػة مػف خػػالؿ 
                                                             

 .(159/ 1مقدمات الحرب عمى غزة )ج ،مأموف :أبو عامر( 1)
 سنوات )موقع إلكتروني(. 6حروب إسرائيمية عمى غزة خالؿ  3( صحيفة الحدث اإللكترونية، 2)
  .(14ص) دراسات في العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزةعبد الحميد،  :الكيالي( 3)
 .10)صـ، 2009يناير18) مستيدفوفلحقوؽ اإلنساف، مدنيوف ( المركز الفمسطيني 4)
 .(164/ 1ج)مقدمات الحرب عمى غزة ، مأموف :أبو عامر( 5)
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القتػػػؿ المحسػػػوبة، وأف حكومػػػة االحػػػتالؿ لػػػـ تسػػػمح إال بػػػدخوؿ  نػػػار التصػػػعيد بالغػػػارات وعمميػػػات
 .(1)% فقط مف البضائع الالزمة لمحياة في قطاع غزة خالؿ التيدئة20

وقد أدركت حماس منذ نجاحيا في االنتخابات التشريعية أف االحتالؿ اإلسرائيمي  سػيمجأ 
واضػػػحًا  أف التحضػػػػير إلػػػى العػػػدواف العسػػػكري إف فشػػػؿ الحصػػػػار االقتصػػػادي والسياسػػػي، وبػػػدا 

، مػا يظيػر أف اليدنػة لػـ تكػف إال مرحمػة تحضػير ـ2008لمعدواف العسكري يعػود إلػى بدايػة عػاـ 
 .(2)لمعدواف

شػَف االحػتالؿ اإلسػرائيمي عػدوانًا واسػعًا عمػى  ـ 2008/12/27فبعد انتياء التيدئة، وفي
قطاع غزة أطمؽ عميو "الرصاص المصبوب"، وسػمتيا المقاومػة "معركػة الفرقػاف"، وقػد كانػت أشػد 

يومػػػًا، أسػػػفر عػػػف سػػػقوط  22حمػػػالت االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي شراسػػػة واتسػػػاعًا، وتواصػػػؿ العػػػدواف 
مميػػػار دوالر، 1.9قتصػػػادية بقيمػػػة جريحػػػًا، وتكبػػػد قطػػػاع غػػػزة خسػػػائر ا 5450شػػػييدًا، و 1334

وىػػدؼ االحػػتالؿ مػػف عدوانػػو إلػػى تػػرميـ قػػوة الػػردع لػػدى مؤسسػػتو العسػػكرية فػػي أعقػػاب الحػػرب 
 .(3)ـ2006األخيرة عمى لبناف 

وفشؿ االحتالؿ اإلسرائيمي في كسر قوى المقاومة، وفي إسقاط حكومة حماس، فاضػطر 
 .(4)شرطإلى االنسحاب الكامؿ مف قطاع غزة دونما قيد أو 

  ثانيًا: الظروف السياسية لمعدوان اإلسرائيمي:

بدأ التحضير لمعدواف عمى غػزة قبػؿ سػتة أشػير مػف بػدء العػدواف، أي منػذ سػرياف اليدنػة 
، وقػػػػد وضػػػػعت حكومػػػػة االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمية جيػػػػازًا إعالميػػػػًا ونفػػػػذت حممػػػػة ـ2008فػػػػي يونيػػػػو 

 عالقات عامة كبيرة لتحضير الرأي العاـ الغربي.

شػػػػػيدت اسػػػػػتحقاقات سياسػػػػػية ميمػػػػػة، كػػػػػاف ليػػػػػا  مػػػػػدةالعػػػػػدواف اإلسػػػػػرائيمي فػػػػػي  وحػػػػػدث
 انعكاساتيا، ويمكف تمخيصيا في اآلتي:

                                                             

 (.94-102 ص )ص اية اإلسرائيمية أثناء مذبحة غزةالدع، دعاية مذبحة آلمر( 1)
 )موقع إلكتروني(. ( عبد العزيز، الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة2)
 .(100ص) ـ2008التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة ، صالح (3)
 .60المرجع السابؽ، ص (4)
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  أعمنػت  ـ2008/12/19، ففػي ـ2008التيدئة بيف حمػاس واالحػتالؿ فػي أواخػر  مدةانتياء
ف حركة حماس، عقب اجتماع مع فصائؿ المقاومة، أنيا لف تمدد التيدئة، وشكؿ ىذا اإلعػال

 تحديًا حقيقيًا لالحتالؿ اإلسرائيمي.

  وتممػػيح حركػػة حمػػاس إلػػى رفضػػيا ـ2009/1/19انتيػػاء واليػػة الػػرئيس محمػػود عبػػاس فػػي ،
التمديد لو لالستمرار في الحكـ، وقد أسػيـ االنقسػاـ والصػراع الفمسػطيني الػداخمي فػي تشػجيع 

 االحتالؿ عمى عدوانو العسكري عمى غزة.

 فقػد قػررت حكومػة االحػتالؿ ـ2009/1/20راؾ أوبامػا الحكػـ فػي تسمـ الرئيس األمريكػي بػا ،
بػػدء العػػدواف قبػػؿ تػػولي الػػرئيس المنتخػػب، ألنيػػا كانػػت تثػػؽ فػػي دعػػـ إدارة جػػورج بػػوش، ولػػـ 

 تكف تريد مفاجأة الرئيس الجديد بحرب في الشرؽ األوسط.

  لػػػوزراء إييػػػود ، فػػػرئيس اـ2009اسػػػتعداد االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي النتخابػػػات نيابيػػػة فػػػي فبرايػػػر
أولمػػرت عمػػى أعتػػاب إنيػػاء حكمػػو، وكػػاف يرغػػب فػػي تػػرميـ الضػػرر الػػذي لحػػؽ بصػػورتو بعػػد 

، وأراد أف يػػورث حزبػػو نصػػرًا عسػػكريًا يسػػيـ فػػي ـ2006إخفاقػػات الحػػرب عمػػى لبنػػاف صػػيؼ 
ييػػود بػػاراؾ وزيػػر الحػػرب  تعزيػػز مكانتػػو، أمػػا تسػػيفي ليفنػػي وزيػػرة الخارجيػػة )حػػزب كاديمػػا(، وا 

( فمستقبميما السياسي مرتبط بالقرارات التي يجب أف تتخػذ بشػأف الحالػة األمنيػة )حزب العمؿ
 .(1)في الجنوب

 الداخميػة، وغيػػاب القيػػادة  كالتيااالنقسػاـ العربػػي بػيف الػػدوؿ العربيػة، وانشػػغاؿ ىػػذه الػدوؿ بمشػػ
 العربية الفاعمة.

قػػاؿ الجنػػراؿ متػػاف  وتعميقػػًا عمػػى الظػػروؼ التػػي خػػاض االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي خالليػػا العػػدواف،
"إف الظػػػروؼ الدوليػػػة واإلقميميػػػة السػػػائدة تتػػػيح "إلسػػػرائيؿ"  :فمنػػػائي نائػػػب وزيػػػر األمػػػف اإلسػػػرائيمي

استكماؿ حممتيا عمى حركة حماس في قطاع غزة، وفي مقابمة أجرتيا معو القناة األولى الرسػمية 
اؼ العربيػػػة تػػػتفيـ دوافػػػع اإلسػػػرائيمي قػػػاؿ: إنػػػو فػػػي حكػػػـ المؤكػػػد أف العديػػػد مػػػف األطػػػر  مفػػػازفػػي الت

"إسػػػرائيؿ" لخػػػوض المواجيػػػة ضػػػد حركػػػػة حمػػػاس، مشػػػيرًا إلػػػى أف الػػػػتفيـ العربػػػي يعػػػد أحػػػد أىػػػػـ 
 .(2)الظروؼ التي أتاحت لالحتالؿ شف ىذا العدواف

                                                             

 (.102)صـ 2010تقرير مدار االستراتيجي مني ( جماؿ، المشيد األ1)
 .(17ص) دراسات في العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزةعبد الحميد،  ي:الكيال( 2)
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 ثالثًا: إجراءات الحتالل اإلسرائيمي لمتحضير لمعدوان:

عمػػػى قطػػػاع غػػػزة منػػػذ بػػػدأت حكومػػػة االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي التحضػػػير الحتمػػػاؿ العػػػدواف  
، وعممت عمى وضػع جيػاز إعالمػي وعالقػات عامػة كبيػريف ـ2008سرياف اليدنة األخيرة يونيو 

لتحضػػير الػػرأي العػػػاـ، وقامػػت بػػػبعض اإلجػػراءات لتييئػػة األجػػػواء وخػػداع حركػػػة حمػػاس، وسػػػيتـ 
 عرض ىذه االجراءات، ومنيا:

 عدوان:تييئة األجواء لم .أ 

توقيػػت العػػدواف عمػػى قطػػاع غػػزة بعنايػػة فائقػػة، وعمػػؿ عمػػى لقػػد اختػػار االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي 
قميميػة والدوليػة واإل استغالؿ الظػروؼ السياسػية المحيطػة، وحػاوؿ تييئػة األجػواء المناسػبة المحميػة
 مف حشد الطاقات ودعـ الدوؿ، ومف أجؿ ذلؾ قاـ ببعض اإلجراءات، ومنيا:

  يػػػات المتحػػػدة واالتحػػػاد األوروبػػػي الوال والسػػػيماالقيػػػاـ بحممػػػة دعائيػػػة فػػػي العػػػالـ الخػػػارجي
بيدؼ إقناع السياسييف بخطورة الصػواريخ عمػى حيػاة المسػتوطنيف اإلسػرائيمييف، الكتسػاب 

 الشرعية لمردود العسكرية اإلسرائيمية.

  ظيػار حالػة مػف ضػبط األعصػػاب توجيػو الػرأي العػاـ اإلسػرائيمي إلػى مشػػكمة الصػواريخ، وا 
محصػػوؿ عمػػى دعػػـ شػػعبي لاجػػراءات العسػػكرية التػػي والتميػػؿ أمػػاـ الجميػػور اإلسػػرائيمي ل

 .سّوغةاتخذىا االحتالؿ ضد قطاع غزة،  لمخروج بحرب م

  مبػػادرة مسػػئوليف إسػػرائيمييف إلػػى زيػػارة الواليػػات المتحػػدة وبعػػض دوؿ أوروبػػا خػػالؿ نػػوفمبر
، لتػػرويج السياسػػة اإلسػػرائيمية وتحميػػؿ حمػػاس مسػػئولية تفػػاقـ الموقػػؼ، ـ2008وديسػػمبر 

قناع  مف الحرب الدولية عمى اإلرىاب.حرب "إسرائيؿ" عمى الحركة جزٌء  يـ أفوا 

  ـ2008/12/23توزيػػػع االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي رسػػػالة عمػػػى أعضػػػاء مجمػػػس األمػػػف فػػػي ،
تشير فييا إلى حقيا في الدفاع عف نفسيا وفقًا لممادة الحادية والخمسػيف مػف ميثػاؽ األمػـ 

 المتحدة في مواجية الصواريخ الفمسطينية.

  حركة مناىضة لعممية التسوية، ورافضة لتمديد اليدنػة، كمػا إظيار حركة حماس بوصفيا
عممػػت عمػػى التػػرويج لصػػورة قطػػاع غػػزة الػػذي تسػػيطر عميػػو الحركػػة وكأنػػو كيػػاف مسػػتقؿ 

 .(1)يشكؿ خطرًا عمى أمنيا واستقرارىا

                                                             

 (.5)ص ودالالت المستقبؿ الحرب عمى غزة قراءة في الواقعوآخروف،  نعيرات( 1)
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  والعمميػػػات اسػػتغالؿ حكومػػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي مناخػػات الحػػرب الدوليػػة ضػػد االرىػػاب
التػػػي تسػػػتيدؼ المسػػػتوطنيف اإلسػػػرائيمييف، لنػػػزع الشػػػرعية عػػػف المقاومػػػة ضػػػد االحػػػتالؿ، 

 .(1)والتشكيؾ في مقاصد الكفاح الفمسطيني

 إجراءات الخداع اإلسرائيمي: .ب 

لتحقيػػػؽ عنصػػػر المفاجػػػأة عمػػػد جػػػيش االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي لخػػػداع المقاومػػػة الفمسػػػطينية 
رباكيػػا وتضػػميميا عػػف كػػوف العػػدو  اف واقعػػًا أـ وىمػػًا، ونفػػذ مجموعػػة مػػف اإلجػػراءات إلخفػػاء وا 

 نواياه:

  سػػاعة لوقػػؼ إطػػالؽ  48ديسػػمبر، ميمػػة  26إعػػالف االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي يػػـو الجمعػػة
الصواريخ ميددًا حركة حماس بعممية عسكرية واسعة في حالة عػدـ االسػتجابة، إال أف 

 ساعة. 24العدواف جاء خالؿ أقؿ مف 

 ومػػػػف ييػػػودسػػػرائيمي العػػػػدواف يػػػـو السػػػبت، وىػػػو يػػػػـو مقػػػدس عنػػػد البػػػدأ االحػػػتالؿ اإل ،
ف القػػػرار عمميػػػات عسػػػكرية، وقػػػد قالػػػت يػػػديعوت أحرونػػػوت: إالمفتػػػرض عػػػدـ حػػػدوث 

باليجـو يـو السبت كػاف ضػربة مػف الػذكاء، فمػيس مػف المفتػرض بػػأف تبػدأ الحػرب يػـو 
 .(2)السبت

  ّبعػػض الػػدوؿ العربيػػة تنفػػي أييف فػػي ب االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي معمومػػات إلػػى مسػػئولسػػر 
نيػػة ليػػا فػػي تنفيػػذ عمميػػة عسػػكرية فػػػي قطػػاع غػػزة، وتطمػػيف بعػػض الجيػػات الرسػػػمية 

 العربية لقيادة حماس أف ال عدواف قريب عمى القطاع.

  حػػرص مكتػػػب رئػػػيس وزراء حكومػػػة االحػػػتالؿ اإلسػػرائيمي عمػػػى إبػػػالغ الصػػػحفييف يػػػـو
لمناقشػػػة عمميػػػة عسػػػكرية  28د ديسػػػمبر أف الحكومػػػة سػػػتجتمع يػػػـو األحػػػ 26الجمعػػػة 

 .(3)األمر الذي عزز عدـ إقداـ االحتالؿ عمى القياـ بالعدواف ؛مكثفة عمى قطاع غزة

  قػػرار وزيػػػر الحػػرب اإلسػػػرائيمي إييػػود بػػػاراؾ بفػػػتح المعػػابر جزئيػػػًا وتمريػػر بعػػػض الغػػػاز
 والمػػواد التموينيػػة إلػػى قطػػاع غػػزة قبيػػؿ العػػدواف، ممػػا يػػوحي بعػػدـ اإلقػػداـ عمػػى عمميػػة

 عسكرية.

                                                             

 (.89-93ص ص) مى غزة أسئمة السياسة والمقاومةماجد، نقاشات عمى ىامش حرب إسرائيؿ ع ( كيالي:1)
 .(112-94ص ص) دعاية مذبحة الدعاية اإلسرائيمية أثناء مذبحة غزةآلمر، ( 2)
 )موقع إلكتروني(. ـ2009-ـ2008كالة فمسطيف حرة، الحرب عمى غزة حرب الفرقاف و  (3)
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  ظيػػػػػار حالػػػػػة مػػػػػف ضػػػػػبط توجيػػػػػو الػػػػػرأي العػػػػػاـ اإلسػػػػػرائيمي إلػػػػػى مشػػػػػكمة الصػػػػػواريخ، وا 
األعصػػاب والتميػػؿ أمػػاـ الجميػػور اإلسػػرائيمي لمحصػػوؿ عمػػى دعػػـ شػػعبي لاجػػراءات 

 .(1)سّوغةالعسكرية التي اتخذىا جيش االحتالؿ ضد قطاع غزة، لمخروج بحرب م

 عمميػة عسػكرية، حيػث صػرح الػرئيس  تنفػي أيئوليف اإلسػرائيمييف التػي تصريحات المس
اإلسرائيمي شمعوف بيريز في مقابمػة مػع جريػدة الشػرؽ األوسػط، نشػرت صػباح العػدواف 
"إف الجػػيش اإلسػػرائيمي لػػف يػػدخؿ قطػػاع غػػزة، ولػػف تكػػوف ىنػػاؾ حػػرب، ىنػػاؾ وسػػائؿ 

 .(2)أخرى مف أجؿ وقؼ إطالؽ صواريخ حماس

لعػػػدواف عمػػى قطػػاع غػػزة، حيػػث يصػػادؼ األيػػػاـ ولقػػد اختػػار االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي توقيػػت ا
أعياد الميالد، ورأس السػنة الميالديػة التػي يغػرؽ فييػا  والية الرئيس األمريكي، فضاًل عفاألخيرة ل
 .(3)الغرب

 أسباب العدوان: .ج 

ذلػؾ أنػو قػاـ عمػى  ؛ليعتدي عمى قطاع غػزة سّوغاتلـ يكف جيش االحتالؿ بحاجة إلى م
رغـ أنػػو لػػـ بػػالقتػػؿ والتػػدمير والقصػػؼ، لكنػػو يختمػػؽ األسػػباب مػػع كػػؿ عػػدواف عمػػى الفمسػػطينييف، و 

يعمػػػف عػػػف األسػػػباب الحقيقيػػػة لمعػػػدواف عمػػػى قطػػػاع غػػػزة، إال أنػػػو تبػػػيف أف ىنػػػاؾ مجموعػػػة مػػػف 
 :  (4)األسباب، منيا حسب ما أورد عبد القادر ياسيف

 بالقضاء عمى المقاومة. تييئة المسار الفمسطيني لمسالـ 

  وقػػػػؼ إطػػػػالؽ الصػػػػواريخ عمػػػػى االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي وضػػػػماف أمنيػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ السػػػػمطة
 الفمسطينية، وعدـ قياـ انتفاضة.

  اختبػػػار مػػػا وصػػػؿ إليػػػو الجػػػيش اإلسػػػرائيمي مػػػف تػػػدريب واسػػػتعادة ثقتػػػو بقدراتػػػو بعػػػد فشػػػمو
 .ـ2006بحرب تموز 

  المقاومػة، وتشػمؿ القػوة البشػرية العسػػكرية تػدمير البنيػة العسػكرية لحركػة حمػاس وفصػائؿ
 والقدرات التسميحية والصاروخية ومراكز القيادة والسيطرة.

                                                             

 .(1/166ج) مقدمات الحرب عمى غزةمأموف،  ر:أبو عام( 1)
 .(15ص) دراسات في العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ،بد الحميد: عالكيالي( 2)
 .(20ص) ف المعبر والنفؽ ماذا حدث في غزةياسيف، بي( 3)
 .19سابؽ، صالمرجع ال (4)
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 .تدمير األنفاؽ المستخدمة في تيريب األسمحة، والقضاء عمى مصادر التيريب 

 .الضغط عمى حركة حماس لقبوؿ التيدئة عمى المدى القريب وبالشروط اإلسرائيمية 

أنيػػػػا حػػػػرب مكممػػػػة لمحصػػػػار المفػػػػروض عمػػػػى الشػػػػعب  فيػػػػرى وأمػػػػا عبػػػػد السػػػػتار قاسػػػػـ
 .(1)الفمسطيني، منذ فازت حماس في االنتخابات التشريعية وسيطرت عمى القطاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                             

 )موقع إلكتروني(. قاسـ، أسباب العدواف عمى غزة( 1)
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 يالمبحث الثان
 وقائع العدوان اإلسرائيمي وأىدافو وتداعياتو

قطػػػاع غػػػزة فػػػي  عمػػػىرأى المحممػػػوف أف االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي سػػػيعمد إلػػػى تنفيػػػذ عػػػدواف 
، حيػػػث يصػػػعب تحديػػػد متػػػى اتخػػػذت حكومػػػة (1)المػػدى القريػػػب، لكػػػف ذلػػػؾ األمػػػر لػػػـ يكػػػف مؤكػػداً 

االحتالؿ قرارًا بشف العدواف عمى قطاع غزة، لكف اإلعداد لمعممية بدأ قبؿ نحو سػتة أشػير، حيػث 
يش كشػػفت صػػحيفة ىػػءرتس اإلسػػرائيمية أف وزيػػر الحػػرب اإلسػػرائيمي إييػػود بػػاراؾ كػػاف قػػد أمػػر جػػ

 (.2)االحتالؿ باإلعداد لمضربة العسكرية قبؿ ستة أشير مف بداية العدواف

، وجػاء تنفيػذًا لقػرار ـ2008ديسػمبر  27بدأ العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غػزة فػي يػـو 
حكومة االحتالؿ لتغيير الوضع السياسي واألمني في قطاع غزة، وقد أكػدت ذلػؾ وزيػرة الخارجيػة 

فنػػي" فػػي مؤتمرىػػا الصػػحفي فػػي القػػاىرة بعػػد لقائيػػا وزيػػر الخارجيػػة المصػػري اإلسػػرائيمية "تسػػيفي لي
وقد وجو أولمرت نداًء إلى أىالي قطاع غػزة دعػاىـ فيػو (، 3)أحمد أبو الغيط قبيؿ العدواف بساعات

إلػػى الضػػغط عمػػى سػػمطات حمػػاس مػػف أجػػؿ وقػػؼ إطػػالؽ الصػػواريخ، وىػػدد بأنػػو خالفػػًا لػػذلؾ لػػف 
 .(4)يتردد في استخداـ القوة

 وقائع العدوان اإلسرائيمي:أوًل: 

بػػدأ االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي بشػػف ىجػػـو جػػوي ظيػػر السػػبت فػػي جميػػع أنحػػاء قطػػاع غػػزة، 
القطػاع قصػؼ وقة فػي أي حػرب سػابقة، فسػالح الجػو واعتمد اليجـو عمى كثافة نيػراف غيػر مسػب

متعمد مساجد ومدارس بذريعػة  عمى نحوبمميوف كيمو جراـ مف المتفجرات، حيث استيدؼ و وحده 
، وكسػػرت بعػػض القيػػود التػػي كػػاف يتغنػػى بيػػا (5)وجػػود أسػػمحة وذخيػػرة ومسػػمحيف مػػف أفػػراد حمػػاس

ف بعػػض جنػػود االحػػتالؿ ظيػػروا عمػػى صػػفحات حتػػى إاالحػػتالؿ اإلسػػرائيمي فػػي حروبػػو السػػابقة، 
 .(6)األطفاؿالصحؼ والقنوات الفضائية بعد العدواف وىـ يتفاخروف بقتؿ النساء الحوامؿ و 

                                                             

 .(15)ص غزة تحديات وسيناريوىات مفتوحة وايت، العمؿ العسكري اإلسرائيمي في (1)
 (.8ص) ، تقرير معمومات عف العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزةمركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات( 2)
 . 442)/ 2)ج عيات العدواف عمى غزة إسرائيمياً قراءة في تدا ،البطة 3))
 )موقع إلكتروني(. فمسطيف أوف اليف، مقدمات العدواف واليـو األوؿ لمحرب( 4)
 .458) /2ج) عيات العدواف عمى غزة إسرائيمياً ( البطة، قراءة في تدا5)
 .(165)ص ( البورنو، الحرب عمى غزة6)
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وتـ تنفيذ العدواف اإلسرائيمي عمػى مػرحمتيف: المرحمػة األولػى بػدأت بعمميػة جويػة، والثانيػة 
عمميػػة بريػػة، وقػػد بػػدأ االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي عدوانػػو بضػػربة جويػػة مباغتػػة وعنيفػػة لممقػػار والمراكػػز 

يػراف كبيػرة فػي الحكومية قبؿ أف يتـ حشد القوات، واستخدـ سياسة األرض المحروقة عبر كثافػة ن
 :  (1)منطقة مأىولة بالسكاف، وذلؾ ل سباب اآلتية

  الرغبػة فػي الحػػد قػدر اإلمكػاف مػػف القتمػى والجرحػى فػػي صػفوؼ جػيش االحػػتالؿ
 اإلسرائيمي.

  االدعػػػاءات الصػػػييونية حػػػوؿ اسػػػتخداـ مبػػػاف مدنيػػػة "مػػػدارس ومسػػػاجد ومقػػػرات
 تابعة لمنظمات دولية" ل سمحة والذخيرة. 

  لػػدى جػػيش االحػػتالؿ فػػي ىػػذه الحالػػة وىػػو حركػػة حمػػاس، والػػذي ال ىويػػة العػػدو
 يخفي رغبتو بالقضاء عمييا.

 الضربات الجوية: - أ

بػػػػدأت الطػػػػائرات الحربيػػػػة الصػػػػييونية  2008/12/27يػػػػـو 11:33فػػػػي تمػػػػاـ السػػػػاعة  
اسػػػتيداؼ مقػػػر الجػػػوازات، والمراكػػػز األمنيػػػة والشػػػرطية، ومقػػػرات القيػػػادة مسػػػتخدمة مائػػػة صػػػاروخ 

كانػػػت الضػػػربة الثانيػػػة التػػػي وجيػػػت لمواقػػػع ادعػػػى جػػػيش  12ث دقػػػائؽ، ثػػػـ السػػػاعة خػػػالؿ ثػػػال
االحتالؿ أنيا أماكف إلطالؽ الصواريخ، وتـ استيداؼ األنفاؽ الحدودية مع مصر، وتعمػد جػيش 
االحػػػتالؿ المفاجػػػأة فػػػي ضػػػرباتو الجويػػػة وذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ الحػػػاؽ أكبػػػر عػػػدد ممكػػػف مػػػف الخسػػػائر 

جػػازر بشػػرية بقصػػفو المتواصػػؿ لممراكػػز  والمؤسسػػات والمنػػاطؽ البشػػرية، وعمػػؿ عمػػى ارتكػػاب م
 .(2)المفتوحة؛ لزرع الرعب في نفوس المواطنيف، وكسر إرادة وعزيمة المقاومة

وأفرطػػػت قػػػوات االحػػػتالؿ فػػػي اسػػػتخداـ القػػػوة المسػػػمحة، فأطمقػػػت مئػػػات الصػػػواريخ عمػػػى 
لتػػػي تقػػػع فػػػي األمػػػاكف المكتظػػػة المنشػػػءت المدنيػػػة والمنػػػازؿ السػػػكنية والمقػػػار الشػػػرطية واألمنيػػػة ا

، وقػػد ألقػػت الطػػائرات اإلسػػرائيمية وحػػدىا عمػػى (3)بالسػػكاف، واتسػػمت اليجمػػات بالقسػػوة والعشػػوائية
القػػذائؼ مػػف ألػػؼ طػػف إضػػافة إلػػى آالؼ أخػػرى نحػػو أي  ،غػػزة مميػػوف كيمػػو جػػراـ مػػف المتفجػػرات

                                                             

 (.2/459ج) عيات العدواف عمى غزة إسرائيمياً ( البطة، قراءة في تدا1)
 .(25ص) ـ2009/1/18-ـ2008/12/27الحرب عمى غزة ، ( أبو زايدة2)
جرائـ حرب وعقوبات جماعية  العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزةالييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف، تقرير  (3)

 (.15ـ، ص2008ديسمبر29غير مسبوقة في ظؿ صمت عربي ودولي فاضح )
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كيمػو متػر مػف مسػاحة  البرية، إلى جانب صواريخ ومدفعية الزوارؽ، ما يعني ذلؾ أف نصػيب كػؿ
 .(1)قطاع غزة كاف تقريبًا ثالثة أطناف مف المتفجرات ألقيت خالؿ أسابيع العدواف الثالثة

ونفػػذ جػػيش االحػػتالؿ عمميتػػو الجويػػة لمػػدة أسػػبوع اسػػتيدؼ خالليػػا القضػػاء عمػػى القيػػادة 
وتػدمير حيث دمر بعض منازؿ قادة حماس، وما يمكف مػف البنيػة العسػكرية لممقاومػة،  ،السياسية

 .(2)مقومات صمود المجتمع المدني بضرب محطات المحروقات ومخازف التمويف

، وطيػػػراف مسػػػير 15، إؼ 16واسػػػتخدـ جػػػيش االحػػػتالؿ طػػػائرات مقاتمػػػة مػػػف أنػػػواع إؼ 
لممراقبػػػػة، إضػػػػافة إلػػػػى اسػػػػتخدامو أنػػػػواع مختمفػػػػة مػػػػف األسػػػػمحة المحرمػػػػة دوليػػػػًا ومنيػػػػا: الفسػػػػفور 

والضػػػػغط الفراغيػػػػػة، والقنابػػػػؿ الصػػػػغيرة، والقنابػػػػػؿ الوقوديػػػػة اليوائيػػػػػة، األبػػػػيض، وقنابػػػػؿ الحػػػػػرارة، 
 .(3)والمتفجرات المحشوة بالمعادف

 العمميات البرية: - ب

، حيػػػث دخمػػػت قػػػوات االحػػػتالؿ البريػػػة المدرعػػػة ـ2009ينػػػاير 3بػػػدأت ىػػػذه العمميػػػة فػػػي  
ة مػػػف مسػػػتفيدة  مػػػف الضػػػربات الجويػػػة إلػػػى جنػػػوبي مدينػػػة غػػػزة، وتمكنػػػت مػػػف حصػػػار مدينػػػة غػػػز 

الجنػػػوب، وشػػػػارؾ فييػػػػا ألويػػػػة غػػػػوالني، وجفعػػػاتي، والمظميػػػػيف، وألويػػػػة سػػػػالح المػػػػدرعات، وألويػػػػة 
نظاميػػػة، واسػػػتخدمت البحريػػػة جزئيػػػًا لقصػػػؼ سػػػواحؿ غػػػزة، إضػػػافة إلػػػى اسػػػتدعاء احتيػػػاط بحجػػػـ 

 .(4)جندي 2500جندي، ثـ  6700

ف المدفعيػة وعمؿ جيش االحتالؿ عمػى فصػؿ القطػاع وتقطيػع أوصػالو، فتحػت كثافػة نيػرا
والرشاشات، وقصؼ جوي وبحري لتغطيػة التقػدـ قامػت قػوات االحػتالؿ بتقسػيـ القطػاع إلػى ثالثػة 

 .(5)ة بيدؼ تدمير قواعد المقاومةاؽ أكثر المناطؽ السكانية الرئيسأقساـ وتعمد اختر 

ة، وقػػػػاـ بشػػػػؽ طػػػػرؽ وسػػػػط األحيػػػػاء والمنػػػػازؿ، وتجنػػػػب جػػػػيش االحػػػػتالؿ الطػػػػرؽ الرئيسػػػػ
تػػػدمير وشػػػؽ ثقيمػػػة، ممػػػا أدى إلػػػى وقػػػوع خسػػػائر كبيػػػرة، وتيجيػػػر اآلالؼ مػػػف  مسػػػتخدمًا معػػػدات

، وبحسػػػب صػػػحيفة معػػػاريؼ فػػػإف الشػػػعار األساسػػػي الػػػذي اتخػػػذه جػػػيش االحػػػتالؿ ىػػػو (6)السػػػكاف

                                                             

 .76))ص زة( كامؿ، ىولوكوست غ1)
 )موقع إلكتروني(. استراتيجية في الحرب عمى غزةسكرية، قراءة ( 2)
 .(22ص) الحمو، األسمحة المحرمة دولياً ( 3)
 )موقع إلكتروني(. فيمي، حرب غزة قراءة في الصحافة الصييونية والتقارير الدولية (4)
 .107))ص عمى غزة  الفرقاف وحجارة السجيؿ ( السحار، يوميات حربيف5)
 )موقع إلكتروني(. غزةنافع، الحرب عمى قطاع ( 6)
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بمػا فييػا القصػؼ المػدفعي، والميػـ ىػو تقمػيص عػدد اإلصػابات  كافػة لوسػائؿباالضرب بكؿ قػوة و 
 .(1)بيف الجنود إلى الحد األدنى

خػذ جػػيش االحػتالؿ يػػروج إعالميػػًا أنػو سػػيدخؿ المرحمػة الثالثػػة مػػف الحػرب، وفػػي األيػػاـ وأ
األخيرة أعمف أنو دخؿ وذلػؾ بتوغمػو فػي مدينػة غػزة الجنوبيػة "تػؿ اليػوى"، والمنػاطؽ الزراعيػة فػي 

لػػـ  ابرًا منطقػػة السػػودانية، فػػي حػػيفحػػي الزيتػػوف والصػػبرة، وتقػػدـ مػػف الجيػػة الشػػمالية السػػاحمية عػػ
 .(2)ع إحراز أي تقدـ عمى الجبية الشرقية في منطقة تمة الريس وتمة الكاشؼيستط

وأمػػاـ ذلػػؾ قػػاـ جػػيش االحػػتالؿ بتكثيػػؼ غاراتػػو الجويػػة لتػػدمير المنطقػػة المحاذيػػة لمحػػدود 
، (3) يجػاد منطقػة عازلػة لتشػديد الحصػار عمػى القطػاعمف مدينة رفػح، لتػدمير األنفػاؽ وا   المصرية
لجػػيش اإلسػػرائيمي وقػػؼ إطػػالؽ النػػار مػػف جانػػب واحػػد، وذلػػؾ لمنػػع أعمػػف ا ـ2009/1/18وفػػي 

تحقيػػؽ أي مكاسػػب سياسػػية لحركػػة حمػػاس، وباشػػرت قػػوات االحػػتالؿ باالنسػػحاب مػػف المنػػػاطؽ 
عػػادة االنتشػار فػػي منػػاطؽ خػػارج القطػػاع مخمفػػة دمػػارًا  التػي تعرضػػت لعمميػػات االجتيػػاح البػػري، وا 

 .(4)د األوسع واألشرس في تاريخ االحتالؿ ضد غزةيومًا يع 23كبيرًا، بعد عدواف ىمجي استمر

ووضعت حركة حماس وفصائؿ المقاومػة خططيػا لمواجيػة االعتػداءات اإلسػرائيمية، مػف 
، قػػػذائؼ 7خػػػالؿ اسػػػتخداـ عبػػػوات أرضػػػية جانبيػػػة، وقػػػذائؼ مضػػػادة لمػػػدروع )قػػػذائؼ آربػػػي جػػػى

كجػػػزء مػػػف مواجيػػػة (، ووحػػػدات االستشػػػيادييف 29الياسػػػيف، صػػػاروخ سػػػاغر، صػػػاروخ آربػػػي جػػػى
جػػيش االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي فػػي حػػاؿ تقدمػػو داخػػؿ القطػػاع، وشػػبكة األنفػػاؽ التػػي أعػػدت لتيريػػب 

يقػػاع رائيمية، ونصػػب كمػػائف لمعػػدو بيػػدؼ إوتخػزيف السػػالح وحمايػػة المقػػاوميف مػػف اليجمػػات اإلسػػ
، أكبر عػدد مػف اإلصػابات فػي صػفوؼ جػيش االحػتالؿ اإلسػرائيمي، إضػافة إلػى وحػدات القناصػة

يقػػاع خسػػائر  والقػػدرات االسػػتخبارية التػػي مكنػػت المقػػاوميف مػػف رصػػد تحركػػات جنػػود االحػػتالؿ وا 
 .(5)مباشرة بيـ

وقػػػد شػػػارؾ فػػػي أعمػػػاؿ المقاومػػػة الفمسػػػطينية داخػػػؿ قطػػػاع غػػػزة معظػػػـ فصػػػائؿ المقاومػػػة 
ر الجيػػاد اإلسػػالمي ولجػػاف المقاومػػة الشػػعبية، إال أف كتائػػب القسػػاـ تحممػػت العػػبء األكبػػ السػػيماو 

فػػي ىػػذه المواجيػػة، حيػػث أعمنػػت الكتائػػب عػػف حممػػة "بقعػػة الزيػػت الالىػػب" التػػي اعتمػػدت عمػػى 
                                                             

 )موقع إلكتروني(. اضربوا بكؿ قوة وال تكترثوا لمرأي العاـ خبارية، شعار العممية البريةوكالة معًا اإل( 1)
  .)موقع إلكتروني(قراءة في حرب الرصاص المصبوب جدلية اليزيمة واالنتصار ، مركز عكا لمدراسات (2)
  .38)ص) اف اإلسرائيمي عمى قطاع غزةدراسات في العدو ، عبد الحميد :الكيالي( 3)
 (.8صـ، 2009يناير18) المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف، مدنيوف مستيدفوف (4)
 (.2/119ج) مقدمات الحرب عمى غزةمأموف،  ( أبو عامر:5)
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توسيع دائرة االستيداؼ لممدف الفمسطينية المحتمة وشػممت منػاطؽ ألوؿ مػرة تصػؿ إلييػا صػواريخ 
 .(1)المقاومة الفمسطينية كبئر السبع، ومستوطنة "كريات مالخي"

 ي: ثانيُا: أىداف العدوان اإلسرائيم

لكػػؿ حػػرب أىػػداؼ تسػػعى الػػدوؿ التػػي تبػػادر ليػػا إلػػى تحقيقيػػا باسػػتعماؿ القػػوة العسػػكرية 
لكسػػػر إرادة الخصػػػـ وتػػػدميره، وفػػػرض النتػػػائج السياسػػػية المطموبػػػة، وقػػػد سػػػعت حكومػػػة االحػػػتالؿ 

مػع وجػود وضػع سياسػي  والسػيمااإلسرائيمي باستخداـ القوة إلػى تحقيػؽ أىػداؼ سياسػية وعسػكرية 
قميمي بعػد فػرض االحػتالؿ –وداخمي أسيـ في توفير أجواء مناسبة، كما حاولت المقاومة  دولي وا 

 أف تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ خاصة بيا. -عدوانو

وتتعػػػػرض الدراسػػػػة ليػػػػذه األىػػػػداؼ فػػػػي محػػػػوريف، وىمػػػػا: أىػػػػداؼ االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي، 
 وأىداؼ المقاومة.

 المحور األول: أىداف الحتالل اإلسرائيمي:

: ويمكف تقسيـ ىذه األىداؼ إلى أىداؼ معمنة وأخرى غير معمنة، كما العسكريةاألىداف  -أ 
 يأتي:

 :(2)النوع األول: األىداف العسكرية المعمنة

 وقؼ إطالؽ الصواريخ مف قطاع غزة باتجاه المستوطنات اإلسرائيمية. .1

تغييػػر الواقػػع األمنػػػي فػػي الجنػػػوب، ممػػا قػػػد يعنػػي إعػػػادة احػػتالؿ منػػػاطؽ شػػماؿ القطػػػاع  .2
 تنفيذ عمميات جوية مكثفة داخؿ األحياء السكانية. و 

تػدمير البنيػة العسػكرية لحركػػة حمػاس وفصػائؿ المقاومػة، وتشػػمؿ القػوة البشػرية العسػػكرية  .3
 الصاروخية، ومراكز القيادة والسيطرة. السيماوالقدرات التسميحية و 

وقػػػػػؼ عمميػػػػػات التيريػػػػػب مػػػػػف مصػػػػػر وممارسػػػػػة الضػػػػػغوط التػػػػػي يعتقػػػػػد بوجػػػػػود األسػػػػػير  .4
عادة احػتالؿ محػور  اإلسرائيمي، مما يعني تركيز العممية العسكرية عمى جنوبي القطاع وا 

 .  افيالديمفي

                                                             

 الجتماعية لحرب الفرقاف عمى غزة )موقع إلكتروني(.اآلثار ا( شالش، 1)
ـ 2008ـ المشيد اإلسرائيمي 2009( مدار المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ، تقرير مدار االستراتيجي 2)
 (.81صـ، 2009يونيو )
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 تحسيف فرص استعادة الجندي األسير جمعاد شاليط. .5

وعػػف األىػػداؼ المعمنػػة يقػػوؿ الخبيػػر العسػػكري ولػػواء سػػابؽ فػػي الجػػيش المصػػري طمعػػت 
يد ىػػػي إمػػػا غيػػػر قابمػػػة لمتحقيػػػؽ أو مسػػػمـ: "أف األىػػػداؼ المعمنػػػة دائمػػػًا مػػػف وراء التصػػػع

 .(1)أىداؼ تافية ال تساوي الجيد المبذوؿ"
 :(2) النوع الثاني: األىداف العسكرية غير المعمنة

سػقاط القطػاع عسػكريًا، وتقمػيص تزايػد قػوة حركػة  .1 القضاء عمى المقاومة في قطاع غزة، وا 
 حماس في غزة.

 .ـ2006استعادة ثقة الجنود اإلسرائيمييف بقدرتيـ بعد حرب لبناف في صيؼ  .2

 استعادة ىيبة االحتالؿ اإلسرائيمي، وترميـ قدرة الردع لدى مؤسستيا العسكرية. .3
 :األىداف السياسية -ب 

وعمػػػى المسػػػتوى السياسػػػي أعمػػػف جػػػيش االحػػػتالؿ أف ىدفػػػو تغييػػػر الوضػػػع فػػػي 
 يمكف استنتاج أىداؼ أخرى منيا:القطاع دوف تحديد شكؿ التغيير، لكف 

فػػرض واقػػع أمنػػي وسياسػػي جديػػد لحمايػػة المسػػتوطنيف جنػػوب فمسػػطيف المحتمػػة وتػػوفير  .1
 األمف ليـ.

اسػػتغالؿ نتػػائج الحػػرب لصػػالح الحكومػػة اإلسػػرائيمية فػػي االنتخابػػات القادمػػة، مػػف خػػالؿ  .2
 تعزيز مكانة )أولمرت، ليفني، باراؾ( وزيادة فرصيـ االنتخابية.

 عمى حركة حماس لقبوؿ التيدئة عمى المدى القريب وبالشروط اإلسرائيمية.الضغط  .3

وحسب غيورا ايالند الػرئيس السػابؽ لمجمػس األمػف القػومي اإلسػرائيمي، فػإف الحػرب عمػى 
غزة ظمت تفتقر إلػى ىػدؼ محػدد حتػى بعػد مػرور أسػبوعيف عمػى انػدالعيا، وفػي أثنػاء ذلػؾ 

"جعػػؿ حمػػاس تتخمػػى عػػف الرغبػػة فػػي مياجمػػة ظػػؿ اليػػدؼ الغالػػب عمػػى الخطػػاب العػػاـ ىػػو 
 .(3)إسرائيؿ"

                                                             

 )موقع إلكتروني(. ىدؼ واحد وانتصار متكرر حروب عمى غزة 3( المركز الفمسطيني لاعالـ،1)

 (.32)ص اإلسرائيمي عمى قطاع غزةدراسات في العدواف عبد الحميد،  ( الكيالي:2)
إسرائيمييف في مجاؿ لحرب عمى غزة مف وجية نظر خبراء ا ،المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية مدار (3)

 )موقع إلكتروني(. األمف القومي
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الػداعي لوقػؼ  1860عقب صدور قرار مجمس األمػف -وىذا يتضح مف إعالف أولمرت 
ف، وىمػا: وقػؼ سػتنتيي فػي حػاؿ تحقيػؽ ىػدفيف رئيسػيأف الحػرب  -إطالؽ النار في القطػاع

األسػػػػمحة إلػػػػى سػػػػقوط القػػػػذائؼ الصػػػػاروخية عمػػػػى جنػػػػوب الكيػػػػاف، وضػػػػماف وقػػػػؼ تيريػػػػب 
 .(1)القطاع

 : (2)المحور الثاني: أىداف المقاومة

ف ىنػاؾ أىػدافًا وضػعتيا المقاومػة وعمػى رأسػيا حركػة حمػاس، كونيػا بالتأكيد ال يمكف القوؿ إ
ليست ىي التي بدأت بالعدواف، لكنيا أدركت ما عمييػا القيػاـ بػو فػي معركتيػا الدفاعيػة، لكػف ومػا 

ئؿ المقاومػة عمػى مواجيػة العػدواف والتصػدي لػو، وحاولػت حركػة إف بدأ العدواف حتى عممت فصػا
 حماس تحقيؽ أىداؼ عسكرية دفاعية، وىي:

  االحتفػػاظ بالسػػمطة فػػي قطػػاع غػػزة بيػػد حركػػة حمػػاس، ومحاولػػة الحفػػاظ عمػػى حيػػاة القػػادة
 واإلدارييف قدر المستطاع.

 حػػتالؿ بالقضػػاء إثبػػات قػػدرة المقاومػػة عمػػى الصػػمود فػػي ميػػداف المعركػػة، وتبديػػد أوىػػاـ اال
 عمى المقاومة.

  عػػػدـ مػػػنح جػػػيش االحػػػتالؿ فرصػػػة تحقيػػػؽ أىػػػداؼ سياسػػػية، لػػػذلؾ تصػػػمبت حمػػػاس فػػػي
مطالبيػػا حتػػى منعػػت فرصػػة التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ، وأصػػرت عمػػى أف الحالػػة ليسػػت حالػػة 

نما ىي اعتداء وعمى المعتدي أف يوقؼ النار وينسحب.  حرب بيف دولتيف، وا 

 ؽ الصػػواريخ لنشػػر الخػػوؼ والرعػب فػػي المجتمػػع اإلسػػرائيمي، االحتفػاظ بالقػػدرة عمػػى إطػال
 والمحافظة عمى مخزوف ىذه الصواريخ.

  .منع جيش االحتالؿ مف الوصوؿ إلى مخبأ الجندي األسير جمعاد شاليط أو معرفتو 

  المحافظة عمى المقاومة وقدراتيا العسكرية لمرد عمى العمميات العسكرية لجػيش االحػتالؿ
 حفاظ عمى استمرار الدعـ الشعبي والجماىيري.اإلسرائيمي، وال

  منػػع جػػيش االحػػتالؿ مػػف احػػتالؿ بعػػض المنػػاطؽ الحدوديػػة، واالسػػتقرار فييػػا، وتحويميػػا
 إلى مناطؽ اشتباؾ وخطر، لحرماف جيش االحتالؿ مف الشعور باألماف.

                                                             

 (.17)ص دراسات في العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، عبد الحميد :الكيالي( 1)
 .100سابؽ، صالمرجع ( ال2)



58 

 

 
 ، وخسائر األطراف:تداعيات العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةثالثاً: 

عمى المستوى  العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة تداعيات كثيرة ومتعددةحدثت نتيجة 
وجرت ثمة تغييرات كبيرة عمى المواقؼ العربية واإلقميمية والدولية، وقد  ،المحمي والعربي والدولي

 :أدى العدواف إلى تداعيات وخسائر طالت األطراؼ جميعيا، منيا
 :المحور األول: تداعيات العدوان اإلسرائيمي

 تداعيات العدوان محميًا وعربيًا: -أ 

  أثر العدواف اإلسرائيمي عمى المقاومة في بعض الجوانب، لكنو لـ يمس بػإرادة القتػاؿ بػؿ
أدى عدوانػػػو إلػػػى رفػػػع معنويػػػات المقػػػاوميف والتنظيمػػػات والشػػػعب، ومػػػنح المقاومػػػة خبػػػرة 

  .(1)تجعميا أكثر قدرة عمى مواجية العدو اإلسرائيمي

  اإلسػػرائيمي فػػي تكػػريس االنقسػػاـ بػػيف الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة، وزيػػادة أسػػيـ العػػدواف
 فالتأـز بيف حركتي حماس وفتح، وظير ذلؾ واضحًا في الحد مف قدرة الػرئيس أبػو مػاز 

 ية.  اعمعمى إدارة المفاوضات بف

 رغـ الحصػار المحكػـ عمػى قطػاع غػزة والػذي سػبؽ العػدواف اإلسػرائيمي إال أف المقاومػػة بػ
نية أثبتت جدارتيا وقدرتيا عمى الصمود في مواجية االحتالؿ اإلسػرائيمي ومنعػو الفمسطي

إذ لػػػـ يػػػتمكف االحػػػتالؿ مػػػف تحريػػػر  أىدافػػػو التػػػي شػػػف العػػػدواف مػػػف أجميػػػا؛مػػػف تحقيػػػؽ 
 .(2)الجندي األسير، كما لـ يتمكف مف إنياء حكـ حماس

 ية، مػػع اكتسػػابيا إحيػػاء القضػػية الفمسػػطينية فػػي نفػػوس أبنػػاء الشػػعوب العربيػػة واإلسػػالم
أىميػػػػػة متصػػػػػاعدة بالنسػػػػػبة لمشػػػػػعوب العالميػػػػػة، وظيػػػػػرت المقاومػػػػػة اإلسػػػػػالمية كحركػػػػػة 

 لمتحرر.

  ظيػػور الضػػعؼ والعجػػز العربػػي واإلسػػالمي الرسػػمي أمػػاـ الممارسػػات اإلسػػرائيمية التػػي
األنظمػة العربيػة  ياتيدد سالمة األمة وتدمير مقدساتيا، وظيرت حالة التردي التي تعاني

 خطوات جادة.  ا حكومة االحتالؿ، وعدـ اتخاذ أيامؿ مع التيديدات التي تمثميفي التع

                                                             

 . (118)ص دراسات في العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزةعبد الحميد،  ( الكيالي:1)
 تجربة السمطة الوطنية الفمسطينية )موقع إلكتروني(.قراءة نقدية في ( سعد، 2)
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  أثناء العدواف تحركات إقميمية ودولية ظير فييػا النظػاـ الرسػمي العربػي  كأنػو  فيبرزت
ف جامعة الدوؿ العربية لـ تسػتطع تنظػيـ اجتمػاع وجود لو بؿ ال قيمة بوجوده، حتى إال 

 31يمي عمػػػػى غػػػػزة، ولػػػػـ يعقػػػػد ىػػػػذا االجتمػػػػاع إال فػػػػي عاجػػػػؿ لبحػػػػث العػػػػدواف اإلسػػػػرائ
 عمى الرغـ مف كؿ الجرائـ. ـ2008ديسمبر

  محاصػػرة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي عمػػى المسػػتوى الشػػػعبي مػػف خػػالؿ توسػػيع نطػػاؽ التأييػػػد
ظيػار حكومػة االحػتالؿ  والدعـ لكفاح المقاومة الفمسػطينية، ومالحقػة مرتكبػي الجػرائـ، وا 

 العالـ.بوجييا العنصري أماـ 

  تحػرؾ زعمػاء الػدوؿ األوروبيػة لتطمػيف واسترضػػاء القيػادة اإلسػرائيمية بػدؿ مػف مقاطعتيػػا
ف فرنسػػػػا قامػػػػت بإرسػػػػاؿ فرقػػػػة بحريػػػػة لممحاكمػػػػة عمػػػػى جػػػػرائـ حربيػػػػا، حتػػػػى إ وتقػػػػديميا

 .(1)عسكرية قبالة بحر غزة بحجة منع تيريب السالح
 :  (2)تداعيات العدوان إسرائيمياً  -ب 

  اإلسػػػػرائيمي فػػػػي ايجػػػػاد قػػػػوة الػػػػردع أمػػػػاـ الصػػػػواريخ الفمسػػػػطينية التػػػػي فشػػػػؿ االحػػػػتالؿ
 :، فقػد صػرح البروفسػير يحزكائيػؿ درور عضػو لجنػة فينػوجراد(3)استمرت في السػقوط

أف الجيش اإلسرائيمي فشؿ في الحرب عمى غزة كما فشؿ فػي حػرب لبنػاف، والواقػع أف 
عالميػة ىػدفيا التػأثير فػ ي المجتمػع اإلسػرائيمي والػرأي العػاـ استعادة قدرة الردع زائفػة وا 

أكثػػر مػػف كونيػػا واقعيػػة، حيػػث جعمػػت صػػواريخ المقاومػػة آالؼ اإلسػػرائيمييف يتوجيػػوف 
%، وأحػػػدثت نوعػػػًا مػػػف 13إلػػػى  %11إلػػػى المالجػػػه، وأسػػػيمت فػػػي رفػػػع البطالػػػة مػػػف

تػػػوازف الرعػػػب لدرجػػػة أف كػػػؿ اسػػػرائيمي فػػػي المنطقػػػة الجنوبيػػػة بػػػات يتوقػػػع أف يصػػػيبو 
 .(4)الصاروخ

                                                             

 . 485) /2ج) قراءة في تداعيات العدواف عمى غزة إسرائيمياً البطة، ( 1)
 .مى قطاع غزة )موقع إلكتروني(الحرب اإلسرائيمية ع( عبد العزيز، 2)
 .18))ص ائؽ سياسية غيرتيا الحرب عمى غزة( العناني، حق3)
  ـ2006لجنة فينوجراد ىي لجنة فحص حكومية إسرائيمية، ولجنة تقصي حقائؽ أحداث المعركة في لبناف ،

واستنتاجات عمى ، رأسيا إلياىو فينوجراد، عممت عمى التوصؿ إلى توصيات ـ2116أيموؿ 17 تشكمت في 
 المستوى السياسي والعسكري فيما يخص المعركة.

أىداؼ الحروب اإلسرائيمية تتشابو السور الواقي إلى الرصاص المصبوب ( عز الديف، مف سالمة الجميؿ إلى 4)
 (.10)ص عييا لمقضاء عمى مقاومة االحتالؿفي س
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  إخفػاؽ حكومػة االحػتالؿ فػي تحقيػؽ تسػػوية سياسػية ممزمػة، فقػد اتيػـ كتػاب إسػػرائيميوف
بأف التوازف بيف العمؿ العسػكري والسياسػي فػي قطػاع غػزة كػاف منقوصػًا، حيػث تراجػع 

 الجيش اإلسرائيمي دوف تسوية حقيقية.

 ة ىػذه ظير انكشاؼ الجبية الداخمية اإلسرائيمية لصواريخ المقاومة، وعجزىا عػف حمايػ
الجبيػػة، إضػػافة إلػػى خوفيػػا مػػف التػػورط فػػي حػػرب مػػع الجبيػػة الشػػمالية، لػػذلؾ عمػػؿ 
االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي عمػػى بنػػاء منظومػػة مضػػادة لمصػػواريخ ومنظومػػة لصػػد الصػػواريخ 

 بعيدة المدى.

  السػيمالـ يستفد االحتالؿ اإلسرائيمي مف اإلمكانيات والظروؼ المتاحػة عربيػًا ودوليػًا، و 
داء العسكري بما ال يريده المسػتوى السياسػي، فصػمود فصػائؿ المقاومػة عندما سار األ

فػػي قطػػاع غػػزة أربػػؾ األداء السياسػػي والعسػػكري اإلسػػرائيمي، فضػػاًل عػػف تشػػويو صػػورة 
 االحتالؿ واىتزازىا سياسيًا واعالميًا وتزايد موجات االستنكار والعداء.

 مقاومػػة عػػف عاتقيػػا إلػػى قػػوى نقػػؿ جػػيش االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي مسػػئولية المواجيػػة مػػع ال
عربيػػػة ودوليػػػة، فقػػػد لجػػػأ الجػػػيش إلػػػى مواجيػػػة المقاومػػػة مػػػف خػػػالؿ سياسػػػة الحصػػػار 

 الميداني واالستعانة بالدوؿ الكبرى ودوؿ عربية لحصار وعزؿ المقاومة.

  ،ألحػػؽ العػػدواف اإلسػػرائيمي ضػػررًا سياسػػيًا لالحػػتالؿ، حيػػث تػػأثرت العالقػػات مػػع تركيػػا
ضػػػػات غيػػػػر المباشػػػػرة مػػػػع االحػػػػتالؿ، وبوليفيػػػػا وفنػػػػزويال قطعتػػػػا وأوقفػػػػت سػػػػوريا المفاو 

العالقػػات، إضػػػافة إلػػى الطريقػػػة التػػي أىينػػػت بيػػػا مصػػر مػػػف عرقمػػة االحػػػتالؿ التفػػػاؽ 
 .(1)التيدئة
 الخسائر البشرية والمادية لمعدوان اإلسرائيمي:المحور الثاني: 

 :الخسائر الفمسطينية -أ 

بمغػػػػت الحصػػػػيمة النيائيػػػػة لمعػػػػدواف اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى قطػػػػاع غػػػػزة حسػػػػب تقػػػػدير الجيػػػػاز  
مسػػػػػنًا،  120نسػػػػػاء،  108طفػػػػػاًل،  417شػػػػػييدًا، بيػػػػنيـ 1334المركػػػػزي لاحصػػػػػاء الفمسػػػػػطيني 

 .5450بم  عدد الجرحى  مف عناصر الشرطة الفمسطينية، في حيفعنصرًا  230مسعفًا، 14

                                                             

 (.1لحماس )ص( بف، الحرب التي أعطت الشرعية 1)
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شييدًا، وشيداء األقصى  34يدًا، أما سرايا القدس شي 175فيما كاف عدد شيداء القساـ 
مػف عناصػرىا، وألويػة الناصػر صػالح  43وكتائب المجاىديف وكتائػب األقصػى أعمنػت استشػياد 

 شييدًا. 13شييدًا، والجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف  18الديف 

مسػػجدًا  92ودمػر جػػيش االحػػتالؿ مقػػرات الحكومػػة واألجيػػزة األمنيػػة والػػوزارات، وقصػػؼ 
ألػػؼ منػػزؿ  17كامػػؿ إضػػافة تػػدمير عمػػى نحػػومسػػكف  4100كمػػي أو جزئػػي، ودمػػر  عمػػى نحػػو
مدرسػػة حكوميػػة لمقصػػػؼ  150جزئػػي، واسػػتيداؼ الجامعػػات الفمسػػطينية، وتعرضػػت  عمػػى نحػػو

واالعتػػداء والتػػدمير والتخريػػب، إضػػافة إلػػى األضػػرار التػػي لحقػػت بػػبعض المػػدارس التابعػػة لوكالػػة 
مدرسػػػة خاصػػػة وروضػػػة أطفػػػاؿ ألضػػػرار بػػػدرجات متفاوتػػػة، فضػػػاًل عػػػف  46الغػػػوث، وتعرضػػػت 

 .(1)قصؼ خمس مقابر في مناطؽ مختمفة مف القطاع

وبنػػاء عمػػى التقػػارير التػػي أصػػدرتيا وزارة التخطػػيط بالتنسػػيؽ مػػع الػػوزارات المختصػػة فقػػد 
مميار دوالر أمريكػي شػممت خسػائر مباشػرة  2,530بمغت التقديرات لخسائر االقتصاد الفمسطيني 

 .(2)وغير مباشرة وفرص ضائعة

 :الخسائر اإلسرائيمية -ب 

ميػػػدانيًا لنقػػؿ الوقػػائع، وفرضػػػت  الوجػػودمنعػػت الحكومػػة اإلسػػرائيمية وسػػػائؿ اإلعػػالـ مػػف 
 قت عمػى قطػع أيدّ ابة العسكرية اإلسرائيمية، كما صرقابة صارمة، ولـ ينشر إال ما تسمح بو الرق

بػػػيف الجنػػػود المشػػػاركيف فػػػي العػػػدواف وبػػػيف ذوييػػػـ، فقبػػػؿ أف ترسػػػميـ صػػػادرت مػػػنيـ جميػػػع صػػػمة 
اليواتػؼ الجوالػػة، وتعمػػد الجػػيش اإلسػػرائيمي إخفػػاء خسػػائره وذلػػؾ السػػتعادة ثقػػة الجػػيش بعػػد حػػرب 

 .(3)2006تموز في لبناف 

صػابة  13واعترؼ الجيش اإلسرائيمي بسقوط   367قتياًل، وبضع عشرات مف الجرحػى وا 
صػػابة  عمػى نحػو جنػدياً  49قتػػؿ  عػف أعمنػت كتائػػب عػز الػديف القسػاـ حػيف بجػراح، فػي مباشػر وا 

صابة  18المئات، أما سرايا القدس فأكدت أنيا تمكنت مف قتؿ   .(4)آخريف 56جنديًا وا 

آالؼ جنػدي احتيػاط فػي اليػـو 10أما عمى الصعيد االقتصادي فقد بمغت تكمفة استدعاء 
مميػػوف شػػيكؿ، إضػػافة إلػػى التكػػاليؼ العسػػكرية الخاصػػة بػػالجنود كالطعػػاـ، وتكػػاليؼ  4.5الواحػػد 

                                                             

 .230)ص  /2)ج و زايدة، نتائج العدواف عمى البشر والشجر والحجربأبارود و ( 1)
 (.284/ 2االقتصادية الناتجة عف العدواف )جالخسائر  ،(  لبد2)
 (.349/ 2عدناف، الخسائر اإلسرائيمية في الحرب عمى غزة )ج ( أبو عامر:3)
 .21)ص) عف العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة معموماتمركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، تقرير ( 4)
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تحركػػػػات الطػػػػائرات والمػػػػػدافع والػػػػدبابات، ويضػػػػاؼ إلػػػػػى ذلػػػػؾ الخسػػػػارة فػػػػػي النػػػػاتج االقتصػػػػػادي 
واألضػػرار المباشػػرة وغيػػر المباشػػرة لمجبيػػة الداخميػػة، والتعويضػػات المباشػػرة وغيػػر المباشػػرة التػػي 

جػػػػراء اسػػػػػتمرار سػػػػقوط القػػػػػذائؼ والصػػػػػواريخ مػػػػػف منػػػػػاطؽ التػػػػي تضػػػػػررت سػػػػتدفع إلػػػػػى سػػػػكاف ال
 .(1)الفمسطينية

مميػػػوف دوالر  25مميػػػوف شػػػيكؿ 100 نحػػػوووفقػػػًا لمتقػػػديرات فػػػإف تكػػػاليؼ العػػػدواف بمغػػػت 
مميػوف شػيكؿ، أمػا  180 نحػويوميًا، أما األضػرار التػي لحقػت بقطػاعي التجػارة والخػدمات فبمغػت 

 .(2)مميوف شيكؿ 120بمغت الخسائر في القطاع الصناعي ف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

 (.339)صر اإلسرائيمية في الحرب عمى غزة عدناف، الخسائ ( أبو عامر:1)
 (.340)صر اإلسرائيمية في الحرب عمى غزة عدناف، الخسائ (أبو عامر:2)
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 المبحث الثالث
 المواقف والمبادرات

 أوًل: مواقف الدول من العدوان اإلسرائيمي:

تباينت ردود األفعاؿ ومواقؼ الدوؿ مف العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، ولـ يكف ىناؾ 
المسئولية عف العدواف ، وانقسمت الدوؿ ما بيف تحميؿ حركة حماس كافة موقؼ موحد مف الدوؿ

بسبب رفضيا تجديد التيدئة، وما بيف الدعوة إلى وقؼ إطالؽ النار دوف توجيو أي نقد 
لالحتالؿ اإلسرائيمي أو تحميمو المسئولية، وسيتـ عرض مواقؼ بعض الدوؿ التي ظيرت 

 بصورة واضحة، منيا:
 :موقف السمطة الفمسطينية

واف موقفًا غامضًا ومزدوجًا، وأقرب إلى تحميؿ اتخذت السمطة الفمسطينية منذ بدء العد 
حركة حماس مسئولية العدواف برفضيا تجديد اليدنة، حيث ورد في تصريحات محمود عباس 
في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري بأف حماس كاف 

 .(1)بمقدورىا تفادي العدواف وكاف عمييا تمديد التيدئة

وانحصر دور السمطة الفمسطينية في التضامف مع قطاع غزة، وتنظيـ المساعدات  
لـ تحاوؿ تحميؿ االحتالؿ اإلسرائيمي  قطاع، في حيفاإلنسانية والتحضير إلعادة إعمار ال

المسئولية الكاممة عف عدوانو، وقد سارع محمود عباس لقبوؿ المبادرة المصرية، والموافقة عمى 
 مشاورات مع الفصائؿ الفمسطينية. دوف إجراء أي 1860قرار مجمس األمف 

في حيف لـ تمجأ السمطة الفمسطينية لقطع المفاوضات مع االحتالؿ اإلسرائيمي، أو  
السعي لمقياـ بإجراءات لوقؼ العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، والعمؿ عمى فؾ الحصار، 

مقارنة بحجـ العدواف، وقد كاف لزامًا عمييا  لذلؾ لـ يكف موقؼ السمطة الفمسطينية مناسبًا وقويًا،
أف تتحرؾ مف منطمؽ أف ىذا العدواف ضد الشعب الفمسطيني وقضيتو، وليس ضد حركة حماس 

 .(2)فقط

 

 
                                                             

  حموؿ الممكنة )موقع إلكتروني(.( المصري، الدور الفمسطيني في أزمة غزة وال1)
 (.37)ص بيف المعبر والنفؽ ماذا حدث في غزة( ياسيف، 2)



64 

 

 :موقف مصر

يعد موقؼ مصر مف أكثر المواقؼ العربية محورية في العدواف اإلسرائيمي؛ وذلؾ  
الـ العربي، وقضية معبر رفح وتداعياتو، ودور بسبب الدور المركزي الذي تقـو بو مصر في الع

، وقد أثار موقؼ مصر مف العدواف جداًل واسعًا في الشارع العربي، (1)جامعة الدوؿ العربية
حيث حممت مصر حركة حماس مسئولية العدواف اإلسرائيمي، حيث قاؿ وزير الخارجية أحمد 

 يتابع التحذيرات فال يمـو إال نفسو". أبو الغيط في مؤتمره الصحفي:" أرسمت التحذيرات ومف ال

في حيف رفضت مصر الضغوط الداعية لقطع العالقات مع االحتالؿ اإلسرائيمي،  
وكاف الموقؼ المصري واضحًا في رفض الربط بيف العدواف اإلسرائيمي عمى غزة، والعالقات 

التمسؾ بمستوى العالقات بضرورة  سوي الثنائية بيف مصر واالحتالؿ، بؿ حرصت مصر عمى ت
تاحة قنوات لمضغط عميو  .(2)توفير أرضية مع االحتالؿ اإلسرائيمي وا 

 حيف وعممت مصر عمى منع امتداد العدواف خارج النطاؽ الجغرافي لمقطاع، في 
تواء األزمة لكنيا لـ تنجح، معمنًة عف المبادرة المصرية الح ـ2009/1/6تحركت مصر في 

تتضمف الدعوة إلى انسحاب قوات االحتالؿ اإلسرائيمية مف قطاع غزة في حاؿ نيا لـ حيث إ
 وقؼ إطالؽ النار.

أما فيما يتعمؽ بالموقؼ الشعبي فقد خرجت العديد مف مظاىرات االحتجاج مطالبة  
بالوقؼ الفوري لممجزرة الجماعية ألىالي قطاع غزة، وناشدت المجتمع الدولي سرعة التحرؾ 

مة، وقد شارؾ فييا أساتذة الجامعات وأعضاء مجمس الشعب والشورى ومختمؼ قبؿ تفاقـ األز 
القوى السياسية والشعبية، في حيف تبنت وزارة األوقاؼ المصرية نيجًا مغايرًا لمموقؼ الشعبي 
فقد أصدرت تعميمات مشددة لجميع خطباء المساجد بحظر الحديث عف أحداث غزة، وأوصت 

 أرواح الشيداء. بعدـ إقامة صالة الغائب عمى
 موقف قطر:

صريح العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة دوف التعرض لحركة  عمى نحودانت قطر  
، وكاف ىناؾ إجماع خميجي بضرورة الدعوة إلى الوقؼ الفوري  حماس بأي نوع مف النقد أو المـو

و القمة عنلمعدواف، واعتبار االحتالؿ اإلسرائيمي الطرؼ المسئوؿ عما حدث، وىذا ما عبرت 

                                                             

 (.11)ص الحرب عمى غزة في الواقع ودالالت المستقبؿ( نعيرات وآخروف، 1)
 (.330)ص حيف صبوا الرصاص عمى غزة( سعيد، 2)



65 

 

ف التي عقدت بعد عدة ساعات مف بدء العدواف اإلسرائيمي في الخميجية التاسعة والعشرو 
 .(1)العاصمة العمانية مسقط

وعقدت قطر قمة غزة في الدوحة بغياب عدد مف الدوؿ العربية منيا مصر والسعودية،  
عادة النظر في ، كافة أشكاؿ التطبيعلعرب بتعميؽ مبادرات السالـ ووقؼ وطالبت فييا ا وا 

العالقات الدبموماسية واالقتصادية مع االحتالؿ اإلسرائيمي، وبادرت قطر إلى إغالؽ مكتب 
التمثيؿ التجاري اإلسرائيمي في أراضييا، وأعمنت عف تجميد العالقات، كما سمحت بخروج 

مؤتمرات المظاىرات والمسيرات الشعبية التي شارؾ فييا عمماء الديف وخطباء المساجد، وعقدت 
تضامنية لصالح الشعب الفمسطيني لجمع التبرعات العينية والنقدية، إضافة إلى قياـ قناة الجزيرة 
بدور إعالمي كبير في توضيح جرائـ االحتالؿ اإلسرائيمي واالنتياكات التي قاـ بيا ضد الشعب 

 .(2)الفمسطيني
 موقف تركيا:

سرائيمي، حيث وقفت تركيا منذ كبير في العدواف اإل عمى نحوبرز الموقؼ التركي  
المحظة األولى لمعدواف اإلسرائيمي وعمى امتداد أيامو موقفًا منددًا بالعدواف، ومؤيدًا لمشعب 

دولة إلى ضرورة وقؼ العدواف، وفتح المعابر لوصوؿ  عنو، ودعت قبؿ أي الفمسطيني ومدافعاً 
تركيا التواصؿ مع حركة طاعت اإلمدادات الغذائية واإلنسانية، وبخالؼ جميع الدوؿ فقد است

لـ تحاوؿ تركيا القياـ بقطع العالقات الدبموماسية مع االحتالؿ اإلسرائيمي أو  حماس، في حيف
 .(3)إبطاؿ أي مف االتفاقات الثنائية

وقد أصدرت الخارجية التركية بيانًا يديف بشدة العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة،  
طيب أردوغاف تجميد اتصاالتو مع رئيس الوزراء اييود  وأعمف رئيس الوزراء التركي رجب

أولمرت، وقاؿ: "مف اآلف فصاعدًا ليس ىناؾ داع لمقياـ بمساع دبموماسية مف أجؿ عممية 
 .(4)السالـ"، وحث العالـ عمى أال يغض الطرؼ عف وحشية االحتالؿ

 

 
                                                             

 الموقؼ الخميجي مف الحرب عمى غزة )موقع إلكتروني(.( المرىوف، 1)
 (.352ص) حيف صبوا الرصاص عمى غزة( سعيد، 2)
 (.210)ص دراسات في العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزةعبد الحميد،  ( الكيالي:3)

 حروب عمى غزة عدو واحد ومواقؼ إقميمية متغيرة )موقع إلكتروني(. 3، الفمسطينيصحيفة الحدث موقع  (4)
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 موقف الوليات المتحدة األمريكية:

اإلسرائيمي الموافقة المسبقة عمى العدواف ولـ  منحت الواليات المتحدة االحتالؿ 
تعارضو، وحسب ما صدر عف البيت األبيض فإف الواليات المتحدة تتفيـ حاجة االحتالؿ 
اإلسرائيمي إلى التحرؾ مف أجؿ الدفاع عف نفسو، وكانت ترى بأنو عمى حماس التوقؼ عف 

 .(1)رإطالؽ الصواريخ والموافقة عمى وقؼ طويؿ األمد إلطالؽ النا

واستمر الصمت األمريكي عمى ما جرى في قطاع غزة مف انتياكات صييونية،  
وسقوط آالؼ الشيداء والجرحى واستيداؼ المدنييف، وصدرت التصريحات عف الرئيس 
األمريكي جورج بوش بوصؼ صواريخ المقاومة بأنيا عمؿ إرىابي، معتبرًا االعتداءات الجوية 

اتسـ موقؼ الرئيس المنتخب أوباما   حيف واريخ الفمسطينية، فياإلسرائيمية بأنيا رد فعؿ لمص
أياـ العدواف، إال أنو خرج عف صمتو في موقؼ غير واضح بحجة أنو لـ  واؿبالصمت ط

 (.2)اً واحد اً ينصب وأف ىناؾ رئيس

رايس أوضحت أف "الواليات المتحدة  اوفي بياف لوزيرة الخارجية األمريكية كونداليز  
العنؼ المتصاعد في غزة، وتشجب بشدة اليجمات المتكررة بالصواريخ،  إزاءؽ تشعر بقمؽ عمي

ومدافع الياوف، معتبرة حماس مسئولة عف انييار وقؼ إطالؽ النار وتجدد العنؼ، ويجب إعادة 
 .(3)العمؿ بالتيدئة فورًا"

األمريكية رايس، وقد عقدت في األياـ األخيرة لمعدواف اتفاقية ثنائية بيف وزيرة الخارجية  
نظيرتيا اإلسرائيمية ليفني لوقؼ تدفؽ األسمحة والمتفجرات إلى غزة، وقد رأت الواليات المتحدة 

 (.4)أف ىذا االتفاؽ ىو أحد العناصر الضرورية لمتوصؿ إلى وقؼ إطالؽ نار دائـ في القطاع

 

 

 
  

                                                             

 (.231)ص دراسات في العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزةعبد الحميد،  ( الكيالي:1)

 (.426)ص حيف صبوا الرصاص عمى غزة( سعيد، 2)
 (.834)ص ـ2008الوثائؽ الفمسطينية لسنة ( صالح وآخروف، 3)
 (.430)ص حيف صبوا الرصاص عمى غزة(  سعيد، 4)
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 :(1)موقف التحاد األوروبي

ير، حيث سعت إلى وقؼ أشكاؿ العمميات انتاب موقؼ االتحاد األوربي ارتباؾ كب 
عدة إزاء عمميات القتؿ التي استمرت ف جرائـ االحتالؿ اإلسرائيمي كافة، لكنو لـ يد العسكرية

أسابيع، والحصار المفروض عمى قطاع غزة، وفي الوقت نفسو حّمؿ حركة حماس مسئولية 
إطالؽ الصواريخ، واقترح االتحاد العدواف مف خالؿ قرارىا بعدـ تمديد التيدئة، واستمرارىا في 

األوروبي عدة بدائؿ لمخروج مف األزمة تقـو عمى وقؼ إطالؽ الصواريخ الفمسطينية، ووقؼ 
 األعماؿ اإلسرائيمية واستئناؼ عممية السالـ عمى أساس إنشاء الدولتيف.

ورأت الغالبية العظمى مف دوؿ االتحاد األوروبي أف االحتالؿ اإلسرائيمي كدولة  
 روبية في الشرؽ األوسط، أو دولة غربية في قمب العالـ اإلسالمي.أو 

 ثانيًا: المبادرات التي طرحت إلنياء العدوان:

توالػػت المبػػادرات الدوليػػة والعربيػػة إلنيػػاء العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى قطػػاع غػػزة، ومػػف أىػػـ 
 ىذه المبادرات:

 :(2)العربية المبادرة .1
 غزة قطاع في الفمسطيني الشعب عمى اإلسرائيمية الحرب أوال ينيي قرار  إصدار. 
 النار إلطالؽ فوري وقؼ إلى الدعوة. 
 غزة قطاع إلى المؤدية المعابر جميع وفتح لمحصار دائـ لرفع الدعوة. 
 الفمسطينييف المدنييف وحماية اإلنسانية المساعدات بمرور السماح. 
 اإلسرائيمية الفمسطينية السالـ عممية استئناؼ. 
 المدنييف. وحماية اليدنة لمراقبة آلية وضع 

 :(3)المصرية المبادرة .2
 محددة لمدة النار إلطالؽ فوري بوقؼ الفمسطينية والفصائؿ االحتالؿ اإلسرائيمي قبوؿ. 

                                                             

 .الحرب عمى غزة المغزى والداللة )موقع إلكتروني( ، تعامؿ االتحاد االوروبي مع( ناير1)

 (.65) ـ2008رائيمية لمحرب عمى غزة تغطية الصحافة اإلسأحمد،  ( عدواف:2)
 .452)/ 1عصاـ، النشاط السياسي والدبموماسي )ج( عدواف: 3)
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 أجؿ مف عاجؿ الجتماع الفمسطيني والجانب مف االحتالؿ اإلسرائيمي كال مصر دعوة 
يجاد   الراىف التصعيد تكرار بعدـ الكفيمة الضماناتإنشاء ممرات آمنة لممساعدات وا 

 .ورفع الحصار المعابر فتح إعادة يضمف بما مسبباتو، ومعالجة
 المصرية الجيود مع لمتجاوب الفصائؿ وكافة الوطنية لمسمطة دعوتيا مصر تجديد 

 .الوفاؽ الفمسطيني لتحقيؽ

التركية المبادرة .3
(1)

: 

 النار إلطالؽ فوري لوقؼ الدعوة. 
 العدائية واألعماؿ ئيميةااإلسر  العسكرية العمميات إنياء. 
 نياء المعابر فتح  .الحصار وا 

 :(2) :المبادرة الفرنسية .4
 .وقؼ إطالؽ النار 
  ت إليصاؿ المساعدات اإلنسانية لمفمسطينييف في غزة.افتح ممر 
  مف غزة. ضييا انطالقاً ائيؿ ووقؼ إطالؽ الصواريخ عمى أر اتوفير ضمانات ألمف إسر 

 :(3)األميركيةالمبادرة  .5
 .الدعوة لوقؼ دائـ إلطالؽ النار 
  مع السيطرة المناسبة والشرعية لمسمطة عمييافتح المعابر الحدودية. 
  إنياء تيريب األسمحة إلى غزة، وزيادة عبور البضائع اإلنسانية لمساعدة الشعب

 .الفمسطيني
 :(4)زةلحل األزمة في قطاع غ األمين العام لألمم المتحدة بان كي مونتصور  .6

  تتقيد بو كؿ األطراؼ ر لوقؼ فوري إلطالؽ النار في قطاع غزةاالدعوة التخاذ قر. 

  المطالبة بالتوصؿ إلى آلية لضماف رفع الحصار عف غزة وضماف فتح المعابر، لكي
التي تمت بيف السمطة الفمسطينية  ـ2005التخطيط ليا في اتفاقية عاـ  تعمؿ كما تـ

سرائيؿ  ومصر. وا 
                                                             

 .463)/ 1عصاـ، النشاط السياسي والدبموماسي )ج :عدواف (1)
 .456، ص( المرجع السابؽ2)
 .461( المرجع نفسو، ص3)
 .459المرجع نفسو، ص (4)
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 :(1)1860ر مجمس األمن الدولي لوقف إطالق النار في غزة اقر  .7
تبنى مجمس األمف الدولي قرارًا يدعو لوقؼ فوري ودائـ إلطالؽ النار في قطاع غزة 

النقاط األساسية في قرار  يأتيانسحاب كامؿ لمقوات اإلسرائيمية مف القطاع، وفيما  ويؤدي إلى
 مجمس األمف:

  اإلمدادات وتوزيع المساعدات اإلنسانية في أنحاء غزة بما في يدعو إلى عدـ عرقمة وصوؿ
 ذلؾ الغذاء والوقود والمساعدات الطبية.

 دخوؿ الستمرار أخرى وآليات، إنسانية ممرات وفتح إقامة إلى الرامية بالمبادرات يرحب 
 .المساعدات اإلنسانية

 في واالقتصادية نسانيةاإل األوضاع لتخفيؼ الدولية الجيود لمساندة األعضاء الدوؿ يدعو 
 غوث وكالة إلى عاجؿ عمى نحو الضرورية اإلضافية تإلسياماا تقديـ ذلؾ بما في غزة،

 .الخاصة االتصاؿ لجنة وعبر  )أونروا( الالجئيف وتشغيؿ
 .يديف كؿ أعماؿ العنؼ والترويع التي تستيدؼ المدنييف وكؿ أعماؿ اإلرىاب 
  لتوفير ترتيبات وضمانات في غزة في مسعى يدعو الدوؿ األعضاء إلى تكثيؼ الجيود

وقؼ دائـ إلطالؽ النار وعودة اليدوء، بما في ذلؾ منع التيريب غير المشروع مرار الست
ـ بشأف قواعد 2005إعادة فتح المعابر بناء عمى اتفاقية عاـ  وضماف، ل سمحة والذخيرة

ويرحب في ىذا اإلطار  ،واالحتالؿ اإلسرائيميالسمطة الفمسطينية  الحركة والدخوؿ بيف
 األخرى الجارية. بالمبادرة المصرية وبالجيود الدولية واإلقميمية

  يشجع اتخاذ خطوات ممموسة نحو المصالحة الفمسطينية الداخمية، بما في ذلؾ دعـ جيود
 25والتي عبر عنيا البياف الصادر في  ،التي تبذليا مصر وجامعة الدوؿ العربية الوساطة
 ت األخرى ذات الصمة.اراوالقر  1850مجمس األمف رقـ  قراروبالتوافؽ مع  ـ،2008نوفمبر

  ؼ والمجتمع الدولي لتحقيؽ سالـ ار األطيدعو إلى استئناؼ بذؿ الجيود العاجمة مف جانب
عيشاف جنبًا ت يةوفمسطين ية،ئيماإسر  :طيتيف ىمااإقامة دولتيف ديمقر  أساسقائـ عمى  شامؿ

ر مجمس األمف الدولي رقـ امنة ومعترؼ بيا، وفؽ قر آد بينيما حدو ، إلى جنب في سالـ
 السالـ العربية. ، ويؤكد مجددا أىمية مبادرة 1850

  ؼ، عقد اجتماع دولي في اسة المجنة الرباعية الدولية، بالتشاور مع األطر ايرحب بدر
 الجاري. موسكو العاـ

                                                             

 (.424( سعيد، حيف صبوا الرصاص عمى غزة )ص1)
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 المبحث الرابع
 اإلعالم واألزمات

التي تساعد المجتمعات عمى فيـ الحقائؽ واألحداث، وقد  ميمةيعد اإلعالـ مف الوسائؿ ال
اكتسب اإلعالـ درجة عالية مف األىمية لما لو مف قدرة عمى التأثير في األفراد وتغيير 

 .(1)اتجاىاتيـ والتأثير في الرأي العاـ، أو تكويف رأي عاـ حوؿ األحداث والوقائع

زمات والحروب، حيث تقـو بإخبار الناس وتؤدي وسائؿ اإلعالـ دورًا بارزًا في معالجة األ
بما يحدث، وتقـو بتوجيو سموكيـ لمتعامؿ مع األزمات نفسيًا واجتماعيًا، وتساعد في تجنب 

واضح في التخفيؼ مف ويالت  عمى نحومضاعفاتيا وكيفية معالجتيا، ويسيـ اإلعالـ 
 الحوادث. 

نبًا إخباريًا يتـ عف طريؽ األزمة ميمة مزدوجة تشمؿ جافي أثناء وتعد ميمة اإلعالـ 
ويعد مف أىـ وأخطر  اً متابعة أخبار األزمة ونقؿ المعمومات الصحيحة بدقة، وآخر توجييي

 المياـ ويشمؿ التخطيط لمتعامؿ مع األزمات.

ويعرؼ آالف دارثي األزمة مف منظور سياسي وعسكري: أنيا حالة حدوث تغير في البيئة 
صنع القرار بوجود تيديد لمنظومة القيـ األساسية لممجتمع،  الخارجية أو الداخمية يوصى لسمطة

وأف ىذا التيديد قد يصاحبو الدخوؿ في مواجية عسكرية، وما يترتب عمى ىذه المواجية مف 
 .(2)نتائج

 أوًل: أسباب األزمات:

تعددت أسباب األزمات، وذلؾ الختالؼ الباحثيف لمجانب الذي ينظروف منو إلى  
 :(3)تكاد تكوف مشتركة، منيا اً أجمعوا عمى أف ىناؾ أسباب األزمة، إال أنيـ

 .تأجيؿ أو ترحيؿ المشكالت وتجاىميا 

 .عدـ وجود آلية الكتشاؼ األزمات قبؿ حدوثيا 

 .عدـ وجود استعدادات مسبقة قادرة عمى مواجية األزمات عند حدوثيا 

                                                             

 (.15( أبو سمرة، اإلعالـ التنموي )ص1)
 (.72ص)( أبو سمرة، اإلعالـ العسكري والحربي 2)
دارة األزمات )ص3)  (.113( الدليمي، اإلعالـ وا 
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 .ضعؼ اإلمكانيات المادية والفنية والبشرية 

  المستقبؿ واالستعداد لو.قصور التخطيط عف تصور 

 .اإلدارة العشوائية والنزاعات الداخمية واألخطاء البشرية 

 .سوء الفيـ أو عدـ استيعاب المعمومات 

 اإلعالم في إدارة األزمات: ثانيًا: دور

تتبايف وجيات نظر الباحثيف حوؿ دور وسائؿ اإلعالـ في إدارة األزمات، فمنيـ مف  
ورًا تابعًا لمدور السياسي والعسكري، وأنيا ال تخرج عما ىو محدد يرى أف وسائؿ اإلعالـ تؤدي د

ينافس في قوتو وتأثيره مع القوى  اً ورئيس اً جوىري اً ليا، وىناؾ مف يرى أف لوسائؿ اإلعالـ دور 
األخرى، فقد يتجاوز دور اإلعالمييف مجرد جمع المعمومات ونقميا إلى صياغة األفكار وصنع 

ناؾ مف يرى أف ىناؾ اعتمادًا متباداًل وتعاونًا استراتيجيًا بيف وسائؿ التغيير في المجتمع، وى
 .(1)اإلعالـ والوسائؿ األخرى مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ محدد

ويتمثؿ دور اإلعالـ في األزمات السياسية في نقؿ وجية نظر النخب السياسية؛ إلبراز  
، وتعد وسائؿ اإلعالـ كافة مناسلآرائيـ لمتأثير عمى الرأي العاـ، وتقديـ المعمومات والحقائؽ 

 .(2)ىي المصدر األساسي الستقاء المعمومات حوؿ األحداث

ذلؾ أنيا تسيـ  ؛وتتزايد أىمية وسائؿ اإلعالـ في األزمات وخاصة السياسية والعسكرية 
في إلقاء الضوء عمى القضايا السياسية الدولية، وتقديـ انطباعات وتصورات بشأف األطراؼ 

ضفاء الشرعية عمى بعض األطراؼ وتجريد أطراؼ أخرى، وتعمؿ عمى تكويف آراء المشتركة، وا  
 الناس، وتحديد اتجاىاتيـ ومواقفيـ.

بد مف توافر  ولكي تستطيع وسائؿ اإلعالـ القياـ بدورىا في فيـ أبعاد األزمة، ال  
 :(3)مجموعة مف العناصر والمحددات، وىي

  والشموؿ.فورية نقؿ الحدث مف موقعو بالعمؽ 

 .االىتماـ بالتقارير والتحميالت والتعميقات اإلخبارية عف األزمة وتطوراتيا 

                                                             

دارة األزمات الدولية )ص1)  (.235( بينسي، اإلعالـ وا 
دارة األزمات )ص2)  (.126( عبد الفتاح، اإلعالـ وا 
 (.32المعاصرة )ص( مصطفى، اإلعالـ واألزمات 3)
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 .االىتماـ بالمادة الوثائقية المصاحبة لمتغطية اإلعالمية 

  البعد عف مبدأ حجب المعمومات أو إخفائيا، بحيث تكوف وسائؿ اإلعالـ ىي الرابطة
 بيف صانعي القرار في األزمة وبيف الرأي العاـ.

  جراء الحوارات مع الشيود والمسئوليف االىتماـ بالوصوؿ إلى موقع األحداث، وا 
والشخصيات الرسمية، وربط المعمومات بعضيا ببعض، ومساعدة الرأي العاـ عمى 

 األزمة. إزاءتكويف رأي 

  جذب الجميور إلى التغطية اإلعالمية، نظرًا لممنافسة الشديدة مف جانب وسائؿ اإلعالـ
 األزمة. الدولية وقت

ولذلؾ فإف التناوؿ اإلعالمي ل زمات يمر بثالث مراحؿ، ويقـو اإلعالـ بدور في كؿ 
 :(1)مرحمة، وىي

مرحمة نشر المعمومات: في بداية األزمة ليواكب اإلعالـ رغبة الجماىير في مزيد مف  .1
 المعرفة، والكشؼ عف األزمة وآثارىا وأبعادىا.

اإلعالـ بتحميؿ عناصر األزمة، والبحث عف  مرحمة تفسير المعمومات: وتقـو وسائؿ .2
 أسبابيا ومقارنتيا بأزمات أخرى مماثمة، وتوضيحيا بتحميالت وآراء الخبراء.

المرحمة الوقائية: وىي ما بعد األزمة وانحسارىا، حيث ال يتوقؼ دور وسائؿ اإلعالـ عمى  .3
وقاية وأسموب بد مف تقديـ طرؽ ال مجرد تفسير األزمة والتعامؿ مع عناصرىا، بؿ ال

 التعامؿ مع أزمات مشابية.

 ثالثًا: الستراتيجيات اإلعالمية في مواجية األزمات:

دارة األزمات،  حددت الدراسات عدة نماذج واستراتيجيات تستخدـ لمواجية ومعالجة وا 
 :(2)وىي

  استراتيجية الكتماف والتحفظ: وتقـو عمى رصد محاوالت األطراؼ الخارجية لمحصوؿ عمى
 المعمومات.

                                                             

دارة األزمات( عبد الفتاح، 1)  (.104)ص اإلعالـ وا 
دارة األزمات مدخؿ نظري ( محمػد:2)  (.29ص) تطبيقي -عادؿ، الصحافة وا 
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  االستراتيجية القانونية: وتقـو عمى االستعانة بءراء الخبراء والمستشاريف القانونييف، وتتمثؿ
نكار االتيامات الموجية لتحويؿ المسئولية لجية أخرى.  في ذكر أقؿ معمومات وا 

  استراتيجية االستجابة والدفاع: تقـو عمى إعداد دفاع يتضمف معمومات حقيقية يقـو بيا
 حدث الرسمي لمدولة باالستعانة بالخبراء.المت

  استراتيجية الدفاع اليجومي: وفييا تقـو وسائؿ اإلعالـ باستغالؿ االزمة لخمؽ رأي عاـ
 إيجابي يساند الدولة وموقفيا.
 مراحل التغطية اإلعالمية لألزمات:

وىذه رصدت الدراسات اإلعالمية المراحؿ التي تمر بيا التغطية ل زمات السياسية،  
 :(1)المراحؿ ىي

 ف اىتماـ الوسيمة اإلعالمية يكوف مقسمًا عمى ىذا الحدث مرحمة التغطية العشوائية: أي إ
ذلؾ أف  ؛وغيره مف األحداث األخرى، وأف الوسيمة لـ تصؿ إلى مستوى التنسيؽ المتكامؿ

 األزمة ما تزاؿ في مراحميا األولى.

 مية فييا إلى أعمى درجات التنسيؽ المنظـ، مرحمة التغطية المنظمة: تصؿ التغطية اإلعال
 وتستنفر فييا الوسيمة كؿ الطاقات وتسخر كؿ اإلمكانيات.

  ،مرحمة التكيؼ مع واقع ما بعد األزمة: وفييا تتكيؼ وسائؿ اإلعالـ مع المتغيرات الجديدة
وتضع فييا استراتيجية جديدة تتناسب مع ما آلت إليو األمور، وتعمؿ عمى المشاركة في 

 وضع مفاىيـ جديدة لممتغيرات.

وىناؾ إشكاليات تتعمؽ بموضوعية التغطية اإلعالمية ل زمات السياسية والعسكرية،  
 :(2)وىي

  زيادة رقابة الحكومات أو الجيات ذات العالقة عمى مصادر األخبار والمعمومات في أوقات
 الحروب واألزمات السياسية.

 أثناء التسابؽ بيف في ية ألحد األطراؼ المتنازعة، ف في شرؾ الدعاية السياسوقوع المراسمي
 مراسمي وسائؿ اإلعالـ مف أجؿ تقديـ تغطية إعالمية فورية ومتتابعة.

                                                             

دارة األزمات )( عبد الفتاح، 1)  .(112صاإلعالـ وا 
دارة األزمات مدخؿ نظري ( محمػد:2)  .(34ص) تطبيقي -عادؿ، الصحافة وا 
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 :المعالجة اإلعالمية لألزمات

 :(1)السياسية، وىي السيماأثناء األزمات و في ىناؾ نوعاف مف المعالجة اإلعالمية 

  التيويؿ والمعالجة السطحية، وينتيي اىتماميا المعالجة المثيرة: وىي التي تميؿ إلى
 باألزمة بانتياء الحدث، وتؤدي إلى التضميؿ وتشويو وعي الجميور.

  المعالجة المتكاممة: وىي التي تتعرض لمجوانب المختمفة ل زمة، وتتسـ بالعمؽ والشمولية
 والمتابعة الدقيقة.

 :ضوابط التغطية اإلعالمية إلدارة األزمة

ؿ فقد وضع الباحثوف عددًا مف الضوابط التي يجب مراعاتيا في التغطية حا وعمى أي 
 :(2)اإلعالمية ألي أزمة، وىي

 .الدقة في عرض الحقائؽ والمعمومات وتقديميا لمرأي العاـ بصدؽ دوف تمويف أو تحريؼ 

 .السرعة في نشر المعمومات إليجاد مناخ صحي يحتوي آثار األزمة، ويعمؿ عمى تخفيفيا 

 ـ بالتصريحات السياسية الرسمية مف مصادر موثوؽ بيا.االىتما 

 .التعامؿ باتزاف وعقالنية وعدـ االنفعاؿ مع الرأي العاـ 
 دور وسائل اإلعالم في مواجية األزمة:

تظير أىمية وسائؿ اإلعالـ عند مواجية األزمة مف خالؿ زيادة اعتماد الجميور عمييا  
الرئيس لممعمومات، وتساعد في تشكيؿ اتجاىاتو، في معرفة التفاصيؿ، فيي تمثؿ المصدر 

 .(3)وكيفية إدارتيا

وتقـو وسائؿ اإلعالـ وعمى رأسيا الصحافة بتغذية عممية صنع القرار بالمعمومات التي  
انتقائي إلى جوانب  عمى نحوتمثؿ المدخالت األساسية، وذلؾ عف طريؽ توجيو االىتماـ 
قضايا معينة بما تقدمو مف  إزاءمعينة، وتسيـ الصحافة في تشكيؿ آراء واتجاىات الرأي العاـ 

 معمومات وأخبار.

                                                             

 (.54ص)ـ واألزمات ( خضور، اإلعال1)
 .105( المرجع السابؽ، ص2)
 (.78ص) مكاوي، اإلعالـ ومعالجة األزمات (3)
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إذ تمثؿ  ؛وتكمف أىمية الصحافة في أنيا وسيمة إعالـ جماىيري ذات طابع اجتماعي 
جيتيا، فالصحافة ىي إحدى في الغالب فكر النخبة الموجية لممجتمع؛ لخدمة مصالحيا وأيديولو 

مظاىر التعبير عف الرأي، ونشاط الفكر في إطار اجتماعي، وتقـو الصحافة بدور المؤثر في 
 .(1)الوعي االجتماعي والسياسي والثقافي، كونيا وسيمة إعالمية واسعة االنتشار

ولقد عمؿ اإلعالـ الفمسطيني المحمي في ظروؼ صعبة غير معيودة، بسبب شراسة  
الؿ واستيدافو جميع مرافؽ الحياة، واجتيد اإلعالـ المحمي في نقؿ الصورة المعبرة والدقيقة االحت

لبشاعة االحتالؿ، ورفض أف يكوف محايدًا في معادلتو مع االحتالؿ، وبات منو أال يكوف حياديًا 
 .(2)قضايا الوطف والشعب إزاءوذلؾ ضمف إطار المسئولية االجتماعية 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .(65ص)( يونس، تحميؿ لغة الخبر السياسي في الخطاب اإلعالمي المكتوب 1)
 .(34ص)( أبو حشيش، األداء اإلعالمي خالؿ الحرب عمى قطاع غزة 2)



 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 التحميميةنتائج الدراسة مناقشة 
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 الفصل الثالث
 التحميميةنتائج الدراسة مناقشة 

 
القسـ األوؿ مف  تساؤالت الدراسة، والتي  عفالدراسة في ىذا الفصؿ اإلجابة  تستيدفا

 حوؿ العدواف اإلسرائيمي عمى التي نقمتيا صحؼ الدراسة عمؽ بمضموف وشكؿ المادة الخبريةتت
مع التفسير والتحميؿ، ت والتي تتعمؽ باألطر الخبرية، ، والقسـ الثاني مف التساؤالـ2008غزة 

  ، وىما:ثالث مباحثىذا الفصؿ عمى  واحتوى

 تحميؿ المضموفنتائج : المبحث األول

 الخبرية تحميؿ األطرنتائج : المبحث الثاني

 : ممخص بأىـ النتائج والتوصيات.المبحث الثالث
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 المبحث األول 
 نتائج تحميل المضمون

 الموضوع أوًل:
 في صحف الدراسة م2008 الموضوعات الصحفية لمعدوان اإلسرائيمي(:1جدول )

 الصحيفة
              القضايا  نوع الموضوع         

 اإلجمالي ياماأل الجديدةالحياة  القدس
 % ك % ك % ك % ك

 سياسي

 10.10 404 9.97 115 7.18 93 12.65 196 موقؼ وجيود األطراؼ الدولية.
 10.03 401 7.37 85 14.21 184 8.52 132 األنشطة السياسية لحكومة راـ اهلل.

 8.48 339 6.93 80 8.11 105 9.94 154 موقؼ وجيود األطراؼ العربية
 7.93 317 7.11 82 10.73 139 6.19 96 األنشطة السياسية لمفصائؿ الفمسطينية.
 3.08 123 4.59 53 0.54 7 4.06 63 األنشطة السياسية لالحتالؿ اإلسرائيمي.
 2.58 103 1.65 19 3.71 48 2.32 36 أنشطة المؤسسات المدنية الفمسطينية.

 1.65 66 1.30 15 1.39 18 2.13 33 ود األطراؼ اإلسالمية.يموقؼ وج
 1.10 44 1.82 21 0.93 12 0.71 11 المبادرات العربية واإلسالمية والدولية.

 0.43 17 0.52 6 0.15 2 0.58 9 األنشطة السياسية لحكومة غزة.
 45.36 1814 41.24 476 46.94 608 47.09 730 المجموع 

 أمني 

 7.75 310 11.35 131 10.66 138 2.65 41 المواجيات الشعبية ضد االحتالؿ.
 1.60 64 0.95 11 0.93 12 2.65 41 المظاىرات  والمسيرات الدولية.
 1.13 45 0.61 7 0.62 8 1.94 30 المظاىرات والمسيرات العربية.

 0.68 27 0.52 6 0.62 8 0.84 13 أوضاع االحتالؿ األمنية.
 0.40 16 0.35 4 0.39 5 0.45 7 المظاىرات  عند االحتالؿ اإلسرائيمي.

 0.23 9 0.00 0 0.15 2 0.45 7 المظاىرات والمسيرات اإلسالمية.
 0.18 7 0.17 2 0.08 1 0.26 4 األجانب في قطاع غزة.

 11.95 478 13.95 161 13.43 174 9.22 143 المجموع 

 عسكري

 3.95 158 6.41 74 3.78 49 2.26 35 قصؼ االحتالؿ لممؤسسات والمنازؿ وغيرىا.
 1.73 69 2.77 32 0.62 8 1.87 29 األنشطة العسكرية لمفصائؿ الفمسطينية.

 1.70 68 1.91 22 0.93 12 2.19 34 أنشطة االحتالؿ العسكرية األخرى.
 0.50 20 1.21 14 0.23 3 0.19 3 توغؿ جيش االحتالؿ في قطاع  غزة.

 0.43 17 0.78 9 0.15 2 0.39 6 استيداؼ االنفاؽ.
 8.30 332 13.08 151 5.71 74 6.90 107 المجموع 

 صحي

 4.58 183 3.38 39 4.09 53 5.87 91 المساعدات الطبية.
 1.05 42 1.39 16 0.69 9 1.10 17 األوضاع الصحية لمقطاع.

 0.85 34 0.69 8 0.62 8 1.16 18 استيداؼ االحتالؿ لمقطاع الصحي.
 0.58 23 0.61 7 0.62 8 0.52 8 أوضاع لممؤسسات الصحية.

 7.05 282 6.06 70 6.02 78 8.64 134 المجموع
 5.05 202 5.46 63 3.55 46 6.00 93   سانينإ
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 الصحيفة
              القضايا  نوع الموضوع         

 اإلجمالي ياماأل الجديدةالحياة  القدس
 % ك % ك % ك % ك

 ديني 
 3.78 151 2.60 30 4.17 54 4.32 67 األنشطة الدينية

 0.20 8 0.35 4 0.15 2 0.13 2 االعتداءات اإلسرائيمية.
 3.97 159 2.94 34 4.32 56 4.45 69 المجموع

 اجتماعي
 2.20 88 2.86 33 1.39 18 2.39 37 األنشطة االجتماعية.

 1.63 65 1.30 15 2.39 31 1.23 19 األنشطة الخيرية.
 3.82 153 4.15 48 3.78 49 3.61 56 المجموع 

 3.30 132 3.12 36 4.17 54 2.71 42  حقوقي
 2.83 113 3.81 44 3.01 39 1.94 30   رياضي

 اقتصادي

 1.45 58 0.43 5 1.85 24 1.87 29 المساعدات العربية والدولية.
 0.45 18 0.78 9 0.39 5 0.26 4 اد.صقطاع االقت عمى  اإلسرائيمية اعتداءات

 0.43 17 0.43 5 0.39 5 0.45 7 اعمار غزة.
 2.32 93 1.64 19 2.62 34 2.58 40 المجموع

 اعالمي

 0.55 22 0.35 4 0.62 8 0.65 10 استيداؼ الصحفييف.
 0.43 17 0.26 3 0.39 5 0.58 9 االعتداءات اإلسرائيمية عمى قطاع اإلعالـ.

 1.28 51 0.87 10 1.47 19 1.42 22 األنشطة اإلعالمية.
 2.25 90 1.47 17 2.47 32 2.64 41 المجموع

 1.55 62 1.21 14 1.31 17 2.00 31   فني

 تعميمي

 1.00 40 0.95 11 0.93 12 1.10 17 أنشطة مؤسسات التعميـ.
 0.18 7 0.17 2 0.08 1 0.26 4 دعـ القطاع التعميمي.

 0.13 5 0.09 1 0.23 3 0.06 1 االعتداءات اإلسرائيمية عمى التعميـ.
 1.30 52 1.21 14 1.23 16 1.14 22 المجموع

 0.55 22 0.52 6 0.77 10 0.39 6   ثقافي
 0.38 15 0.09 1 0.62 8 0.39 6   أخرى

 100 3999 100 1154 100 1295 100 1550 اإلجمالي

 عمى مستوى صحف الدراسة. -أ 

 تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية:

تصدرت الموضوعات السياسية االىتماـ لدى صحؼ الدراسة، حيث احتمت الترتيب  
، وجاءت الموضوعات التي تتناوؿ قضايا موقؼ وجيود %45.36األوؿ وحازت عمى نسبة 
إذ حصمت عمى نسبة  ؛اىتماـ الصحؼ بالموضوعات السياسية األطراؼ الدولية في مقدمة

وتمتيا الموضوعات مف إجمالي الموضوعات المتعمقة بالعدواف في صحؼ الدراسة،  10.10%
مف مجموع  %10.03نشطة السياسية لحكومة راـ اهلل، حيث نالت نسبة التي تتناوؿ األ

، %8.48طراؼ العربية حازت الموضوعات، ثـ الموضوعات التي تتناوؿ موقؼ وجيود األ
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تمتيا الموضوعات التي تتناوؿ األنشطة السياسية لمفصائؿ الفمسطينية حصمت عمى نسبة 
مف إجمالي الموضوعات، وجاءت الموضوعات التي تتناوؿ األنشطة السياسية  7.93%

، وتمتيا الموضوعات %3.08إذ حصمت عمى نسبة  ؛لالحتالؿ اإلسرائيمي في المركز الخامس
، ثـ %2.58تي تتناوؿ أنشطة المؤسسات المدنية الفمسطينية والتي حازت عمى نسبة ال

، تمتيا %1.65الموضوعات التي تتناوؿ موقؼ وجيود األطراؼ اإلسالمية حصمت عمى نسبة 
، ولـ تحظ %1.10الموضوعات التي تتناوؿ المبادرات العربية واإلسالمية والدولية بنسبة 

غزة سوى باىتماـ محدود جدًا، حيث جاءت في المرتبة األخيرة مف  األنشطة السياسية لحكومة
 .%0.43الموضوعات السياسية وحصمت عمى نسبة 

مف إجمالي الموضوعات  %11.95احتمت الموضوعات األمنية الترتيب الثاني بنسبة  
التي تناولت العدواف، وركزت صحؼ الدراسة عمى المواجيات الشعبية ضد االحتالؿ والتي 

مف إجمالي الموضوعات، تمتيا  %7.75ت في المركز األوؿ بالنسبة لمقضايا األمنية بنسبة جاء
، ثـ المظاىرات والمسيرات العربية %1.60المظاىرات والمسيرات الدولية حصمت عمى نسبة 

، واحتمت الموضوعات التي تتناوؿ أوضاع االحتالؿ األمنية الترتيب الرابع مف %1.13بنسبة 
، تمتيا الموضوعات التي تتناوؿ المظاىرات عند االحتالؿ %0.68الموضوعات األمنية بنسبة 

، في حيف احتمت المظاىرات والمسيرات اإلسالمية %0.40اإلسرائيمي حصمت عمى نسبة 
، وجاءت الموضوعات التي تتناوؿ %0.23عات األمنية بنسبة المركز قبؿ األخير مف الموضو 

 .%0.18األجانب في غزة في الترتيب األخير مف الموضوعات األمنية بنسبة 

شغمت الموضوعات العسكرية الترتيب الثالث مف إجمالي الموضوعات التي تناولت  
ة القضايا ، وجاء قصؼ االحتالؿ لممؤسسات والمنازؿ في مقدم%8.30العدواف بنسبة 
، %1.73، تمتيا قضايا األنشطة العسكرية لمفصائؿ الفمسطينية بنسبة %3.95العسكرية بنسبة 

، تمتيا قضايا توغؿ %1.70ثـ القضايا التي تتناوؿ أنشطة االحتالؿ العسكرية األخرى بنسبة 
، وجاءت قضايا استيداؼ األنفاؽ في الترتيب %0.50جيش االحتالؿ في قطاع غزة بنسبة 

 .%0.43خير مف إجمالي القضايا العسكرية بنسبة األ

جاءت الموضوعات الصحية في الترتيب الرابع مف إجمالي الموضوعات المتعمقة  
، تمتيا القضايا التي %4.58، وتقدمت المساعدات الطبية بنسبة %7.05بالعدواف  بنسبة 

تالؿ لمقطاع الصحي ، ثـ قضايا استيداؼ االح1.05تتناوؿ األوضاع الصحية لمقطاع بنسبة 
، وفي الترتيب األخير القضايا التي تتناوؿ أوضاع القطاع الصحية بنسبة %0.85بنسبة 

0.58%. 
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حازت الموضوعات اإلنسانية عمى الترتيب الخامس مف إجمالي الموضوعات التي  
، %3.97، تمتيا الموضوعات الدينية في الترتيب السادس بنسبة %5.05تناولت العدواف بنسبة 

، تمتيا االعتداءات اإلسرائيمية عمى المنشءت الدينية %3.78وتقدمت األنشطة الدينية بنسبة 
 . %0.20بنسبة 

مف إجمالي  %3.82حصمت الموضوعات االجتماعية عمى الترتيب السابع بنسبة  
الموضوعات المتعمقة بالعدواف، وجاءت األنشطة االجتماعية التي تشمؿ مساندة ومؤازرة أىالي 

 . %1.63، ثـ األنشطة الخيرية بنسبة %2.20داء والجرحى في المقدمة بنسبة الشي

مف إجمالي موضوعات  %3.30شغمت الموضوعات الحقوقية الترتيب السابع بنسبة 
 .%2.83العدواف، ثـ الموضوعات الرياضية في الترتيب الثامف بنسبة 

وتقدمت  ،%2.32جاءت الموضوعات االقتصادية في الترتيب التاسع بنسبة 
، تمتيا قضايا االعتداءات اإلسرائيمية عمى القطاع  %1.45المساعدات العربية والدولية بنسبة 

 .%0.43، ثـ قضايا إعمار غزة بنسبة %0.45االقتصادي بنسبة 

احتمت الموضوعات اإلعالمية الترتيب العاشر مف إجمالي موضوعات العدواف بنسبة 
، %1.30، ثـ الموضوعات التعميمية بنسبة %1.55بة ، تمتيا الموضوعات الفنية بنس2.25%

، وفي الترتيب األخير الموضوعات األخرى مثؿ النفسية %0.55فالموضوعات الثقافية بنسبة 
 .%0.38بنسبة 

 تفسير النتائج: 

تغميب الموضوعات السياسية وحصوليا عمى أعمى نسبة مف بيف الموضوعات التي تناولت  -
العدواف، والتي قاربت عمى نصؼ الموضوعات، جاء ذلؾ بسبب طبيعة الصحؼ 
السياسية، لكنو أدى إلى اختزاؿ الموضوعات األخرى المتعمقة بالعدواف، وعدـ إعطائيا 

 -اقتصادي -رياضي -ات ومنيا: )حقوقياألىمية الالزمة فقد بمغت بعض الموضوع
مف إجمالي الموضوعات، كما لـ تعط  %14.1ثقافي( نسبة  -تعميمي -فني -إعالمي

صحؼ الدراسة المساحة الكافية ل نشطة السياسية لحكومة غزة ، وربما يعود ذلؾ  
 لالختالؼ واالنقساـ بيف الحكومتيف في راـ اهلل وغزة، وصدور صحؼ الدراسة مف القدس
وراـ اهلل، وكذلؾ بسبب اإلجراءات األمنية التي اتخذتيا رئاسة وقادة حكومة غزة والتي 

 منعتيا مف القياـ بأي نشاط سياسي.



82 

 

 :مف دراسة كؿٍ وتتفؽ ىذه النتيجة مع 

إلى اىتماـ صحيفة األىراـ المصرية التي توصمت  (1)ـ2000أيمف أبو نقيرة  -
 باالنتفاضة الفمسطينية الكبرى.بالموضوعات السياسية واألمنية المتعمقة 

إلى اىتماـ إذاعة "صوت إسرائيؿ" بالمغة العربية التي توصمت  (2)دراسة أحمد الترؾ -
 باألخبار السياسية.

التي خمصت إلى اىتماـ قناتي العربية  (3)مع دراسة عربي عبد العزيز الطوخي وتختمؼ
 العربية بالموضوعات األمنية ثـ السياسية ألحداث الثورة المصرية. BBCو

اىتمت صحؼ الدراسة بالموضوعات األمنية وجاءت المسيرات والمواجيات الشعبية ضد 
توجيات حركة فتح  أوًل:: االحتالؿ في مقدمة ىذه الموضوعات، ويرجع ذلؾ إلى سببيف

 ف وسائؿ مقاومة االحتالؿ.التي تتبنى المقاومة السممية بوصفيا وسيمة م
رد فعؿ لما تقـو بو قوات االحتالؿ اإلسرائيمي في  مثابةأف ىذه المواجيات كانت ب ثانيًا:

الضفة الغربية مف اعتقاالت واعتداءات ومنع الشباف مف دخوؿ المسجد األقصى، 
 الحياة الجديدة تحت عنواف: صحيفةومواجيات ليا عالقة بالجدار واالستيطاف، فكتبت 

 .الجوز ومسيرة نسائية داخل باحات المسجد يتركزت في رأس العامود وحي واد"

صابات بعد صالة الجمعو ومنع الف المواطنين من الصالة في  القدس: مواجيات وا 
 "(4)األقصى

اندلعت أمس مواجيات عنيفة بيف المواطنيف في مدينة القدس المحتمة وجنود وشرطة 
احتجاجًا عمى منعيـ دخوؿ البمدة القديمة مف القدس وأداء صالة الجمعو  ،االحتالؿ

واحتجاجًا عمى المجازر الدموية التي تقترفيا قوات االحتالؿ في  ،بالمسجد األقصى المبارؾ
 غزة.

                                                             

 .الصحافة المصرية دراسة تحميمية عمى صحيفة األىراـاالنتفاضة الفمسطينية في ( أبو نقيرة، (1
 المعالجة اإلخبارية لمقضايا الفمسطينية في إذاعة صوت إسرائيؿ بالمغة العربية. ( الترؾ،(2
دراسة تحميمية لعينة  العربية BBCالطوخي، المعالجة اإلخبارية ألحداث الثورة المصرية في قناتي العربية و ((3

 (.391-431ص صمف نشرات األخبار )
تركزت في رأس العامود وحي وادي الجوز ومسيرة نسائية داخؿ باحات المسجد صحيفة الحياة الجديدة، ( 4)
 .(4ص)
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لـ تعط صحؼ الدراسة اىتمامًا واضحًا بالموضوعات العسكرية، عمى الرغـ مف أف العدواف  -
دايتو حتى نيايتو عسكريًا يقـو عمى  قصؼ وتدمير وىدـ قوات اإلسرائيمي كاف منذ ب

االحتالؿ، وبالمقابؿ فقد عرضت صحؼ الدراسة األنشطة العسكرية لمفصائؿ الفمسطينية 
إال أف ىذه الموضوعات كانت  ،والتي جاءت في المرتبة الثانية مف الموضوعات العسكرية
صمة لـ تربط بينيا الصحؼ، ولـ عبارة عف أخبار بسيطة تقـو عمى سرد ألحداث منف

 تحاوؿ إعطاء تفاصيؿ كثيرة عنيا.

حصمت قضايا المساعدات الطبية عمى أعمى نسبة مف بيف الموضوعات الصحية، وذلؾ  -
لدور بعض المؤسسات الدولية مثؿ اإلغاثة الطبية واليالؿ األحمر التي سارعت لتوفير 

كومات العربية حاولت مف خالؿ ىذه المساعدات الطبية، وألف الحكومة الفمسطينية والح
سكات الشارع اـ بمساعدة قطاع غزة، وأف تحاوؿ إالمساعدات أف تبرز نشاطيا ودورىا بالقي

بالدـ، كما  يشار  اً العربي بما تقدمو لقطاع غزة، كذلؾ كانت معظـ ىذه المساعدات تبرع
وىو  ،صالحيتيا إلى أف معظـ ىذه المساعدات كانت عبارة عف أدوية شارفت عمى انتياء

ما جعؿ بعض الجيات العربية تحاوؿ التخمص منيا بصورة تبرز دورىا اإليجابي في 
" أبو مغمي  مساعدة القطاع في أزمتو، كما ورد في صحيفة الحياة الجديدة تحت عنواف:

 "(1)يطمع ممثمي الدول والمؤسسات المانحة لمقطاع الصحي عمى تطورات الوضع في غزة

نيا شكمت عبئًا عمييا ت لموزارة ليست بحاجة إلييا، بؿ إلوصوؿ المساعدا معربًا عف أسفو
كأدوية المالريا التي وصمت، وفمسطيف خالية مف المرض منذ سنوات طويمة، أو مئات 
أصناؼ المضادات الحيوية التي ال تستعمؿ في مجاؿ الطوارئ، كذلؾ المسكنات ومنيا ما 

 يحمؿ تواريخ قريبة جدًا لالنتياء.

ءت األنشطة الدينية في مقدمة الموضوعات الدينية المتعمقة بالعدواف، ويظير تغميب جا -
األنشطة المسيحية بالرغـ مف أف العدواف اإلسرائيمي يقع عمى أرض إسالمية مباركة وعمى 
مسمميف، فقد ركزت الصحؼ عمى قداس المسيحييف وصمواتيـ وابتياالتيـ ودعواتيـ 

"المطران  عدواف عمى القطاع، وكتبت صحيفة القدس عنواف:بالرحمة لمشيداء وبإنياء ال
 .عطا اهلل: صالة األحد في الكنائس من أجل غزة المنكوبة

                                                             

أبو مغمي يطمع ممثمي الدوؿ والمؤسسات المانحة لمقطاع الصحي عمى تطورات صحيفة الحياة الجديدة، ( 1)
 (.3صالوضع في غزة )
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 "(1)قداس من أجل السالم ومسيرة شموع في عابود تضامنًا مع القطاع

"كنيسة العائمة المقدسة لالتين في رام اهلل تقيم وكتبت صحيفة الحياة الجديدة عنواف: 
 "(2)قداسًا تضامنيًا مع غزة 

نشطة اإلسالمية إال بجزء بسيط جدًا لـ يتعد صالة الغائب عمى الشيداء، األ رظيولـ ت
المفتي العام يدعو إلى إقامة صالة الغائب " وكتبت صحيفة الحياة الجديدة تحت عنواف:

 " (3)اإلسرائيمي عمى أرواح شيداء العدوان

دعا المفتي العاـ لمديار الفمسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارؾ الشيخ محمد أحمد 
، في المسجد ة في غزةحسيف إلى إقامة صالة الغائب عمى أرواح شيداء المجزرة اإلسرائيمي

 األقصى المبارؾ وسائر مساجد فمسطيف وساحاتيا.

الثامف مف بيف موضوعات العدواف؛ يرجع ذلؾ إلى احتمت الموضوعات الرياضية الترتيب  -
وجود صفحات رياضية متخصصة في صحؼ الدراسة ساعد في إعطاء مساحة واسعة 

 لمموضوعات الرياضية.

لـ تحظ الموضوعات اإلعالمية باىتماـ ممحوظ في صحؼ الدراسة، عمى الرغـ مف  -
مير، واختراؽ اإلذاعات تعرض المنشءت اإلعالمية لالعتداءات اإلسرائيمية مف قصؼ وتد

المحمية ومنعيا مف نشر الحقيقة، ومنع الصحفييف األجانب مف دخوؿ غزة والتعتيـ 
اإلعالمي الذي تقـو بو قوات االحتالؿ لمسيطرة عمى مصدر المعمومة ومنعيا مف الوصوؿ 

 إلى الدوؿ الغربية.

 عمى مستوى كل صحيفة: -ب 

 صحيفة القدس: .1

حًا لمموضوعات السياسية، وجاءت ىذه الموضوعات في أولت صحيفة القدس اىتمامًا واض
، وحصمت قضايا موقؼ وجيود األطراؼ %47.09الترتيب األوؿ مف بيف الموضوعات بنسبة 

، تالىا في المركز الثاني %12.65الدولية عمى المركز األوؿ بيف الموضوعات السياسية بنسبة 

                                                             

 .(7ص) السالـ ومسيرة شموع في عابود تضامنًا مع القطاعقداس مف أجؿ صحيفة القدس، ( 1)
 .(18ص) كنيسة العائمة المقدسة لالتيف في راـ اهلل تقيـ قداسًا تضامنيًا مع غزةصحيفة الحياة الجديدة، ( 2)
 المفتي العاـ يدعو إلى إقامة صالة الغائب عمى أرواح شيداء العدواف اإلسرائيميصحيفة الحياة الجديدة، ( 3)
 (.8ص)
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ي المركز الثالث قضايا األنشطة ، وف%9.94قضايا موقؼ وجيود األطراؼ العربية بنسبة 
، وجاءت قضايا األنشطة السياسية لحكومة غزة في %8.52السياسية لحكومة راـ اهلل بنسبة 

 .%0.58المركز األخير بنسبة 

، واحتمت %9.22حازت الموضوعات األمنية عمى الترتيب الثاني مف بيف الموضوعات بنسبة 
ايا المظاىرات والمسيرات الدولية عمى المركز قضايا المواجيات الشعبية ضد االحتالؿ وقض

، وفي المركز الثاني قضايا المظاىرات والمسيرات %2.65األوؿ مف بيف القضايا األمنية بنسبة 
، وجاء في المركز األخير لمموضوعات األمنية قضايا األجانب في %1.94العربية بنسبة 

 .%0.26قطاع غزة بنسبة 

، واحتمت %8.64شغمت الموضوعات الصحية الترتيب الثالث مف بيف الموضوعات بنسبة 
جاءت قضايا أوضاع  ، في حيف%5.87قضايا المساعدات الطبية المركز األعمى بنسبة 

 .%0.52المؤسسات الصحية في آخر مركز بنسبة 

، وتقدمت %6.90احتمت الموضوعات العسكرية الترتيب الرابع مف بيف الموضوعات بنسبة 
قضايا قصؼ االحتالؿ لممؤسسات والمنازؿ وغيرىا في المركز األوؿ مف بيف القضايا العسكرية 

 .%0.19، وفي المركز األخير توغؿ جيش االحتالؿ في قطاع غزة بنسبة %2.26بنسبة 

، تالىا الموضوعات الدينية %6.00جاءت الموضوعات اإلنسانية في الترتيب الخامس بنسبة 
، ثـ الموضوعات االجتماعية في الترتيب السابع بنسبة %4.45في الترتيب السادس بنسبة 

، والموضوعات %2.71، ثـ بالترتيب الموضوعات الحقوقية في الترتيب الثامف بنسبة 3.61%
لرياضية ، وا%2.00، والفنية بنسبة %2.58، واالقتصادية بنسبة %2.64اإلعالمية بنسبة 

 .%0.39، والموضوعات الثقافية واألخرى بنسبة %1.14، والتعميمية بنسبة %1.94بنسبة 
 صحيفة الحياة الجديدة: .2

، وجاءت قضايا %46.94حصمت الموضوعات السياسية عمى أولى اىتمامات الصحيفة بنسبة 
وفي المركز  ،%14.21األنشطة السياسية لحكومة راـ اهلل في مقدمة القضايا السياسية بنسبة 

وتركزت اىتماماتيا عمى  %10.73الثاني قضايا األنشطة السياسية لمفصائؿ الفمسطينية بنسبة 
حركة فتح بصورة كبيرة، تالىا في المركز الثالث قضايا موقؼ وجيود األطراؼ العربية بنسبة 

 ،%0.15، وجاءت في المركز األخير قضايا األنشطة السياسية لحكومة غزة بنسبة 8.11%
 والتي لـ تحظ سوى باىتماـ محدود جدًا.
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، %13.43شغمت الموضوعات األمنية عمى الترتيب الثاني مف بيف الموضوعات بنسبة 
، %10.66وحصمت قضايا المواجيات الشعبية ضد االحتالؿ عمى المركز األوؿ بأعمى نسبة 

قضايا األجانب ، ولـ تحظ %0.93وفي المركز الثاني المظاىرات والمسيرات الدولية بنسبة 
 .%0.08سوى باىتماـ محدود بنسبة 

، وجاءت قضايا المساعدات الطبية %6.02احتمت الموضوعات الصحية الترتيب الثالث بنسبة 
أتت قضايا أوضاع المؤسسات  ، في حيف%4.09في مقدمة الموضوعات الصحية بنسبة 
 .%0.62الصحية في آخر القضايا الصحية بنسبة 

، وتقدمت قضايا قصؼ %5.71سكرية في الترتيب الرابع بنسبة جاءت الموضوعات الع
، وكانت قضايا %3.78االحتالؿ لممؤسسات والمنازؿ وغيرىا عمى القضايا العسكرية بنسبة 

 .%0.15استيداؼ األنفاؽ في آخر القضايا بنسبة 

نية ، واستحوذت قضايا األنشطة الدي%4.32شغمت الموضوعات الدينية الترتيب الخامس بنسبة 
%، تالىا الموضوعات الحقوقية في الترتيب السادس 4.17عمى الموضوعات الدينية بنسبة 

، وتقدمت قضايا %3.78، وفي الترتيب السابع الموضوعات االجتماعية بنسبة %4.17بنسبة 
 ، %2.39األنشطة الخيرية بنسبة 

، واالقتصادية %3.01، والرياضية بنسبة %3.55ثـ بالترتيب الموضوعات اإلنسانية بنسبة 
، والتعميمية بنسبة %1.31، والفنية بنسبة %2.47، واإلعالمية بنسبة %2.62بنسبة 

 .%0.62، والموضوعات األخرى بنسبة %0.77، والثقافية بنسبة 1.23%

 :صحيفة األيام .3

شغمت الموضوعات السياسية اىتماـ صحيفة األياـ وحصمت عمى الترتيب األوؿ بنسبة 
، %9.97، وجاءت قضايا موقؼ وجيود األطراؼ الدولية في المركز األوؿ بنسبة 41.24%

، وفي المركز %7.37وفي المركز الثاني قضايا األنشطة السياسية لحكومة راـ اهلل بنسبة 
 .%0.52األخير قضايا األنشطة السياسية لحكومة غزة بنسبة 

، وحصمت %13.95وعات بنسبة احتمت الموضوعات األمنية الترتيب الثاني مف بيف الموض
قضايا المواجيات الشعبية ضد االحتالؿ عمى غالبية اىتماـ صحيفة األياـ مف بيف الموضوعات 

، وحصمت قضايا المظاىرات والمسيرات الدولية عمى المركز %11.35بنسبة كافة األمنية 
 بأي اىتماـ. لـ تحظ قضايا المسيرات والمظاىرات اإلسالمية ، في حيف%0.95الثاني بنسبة 
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، %13.08حصمت الموضوعات العسكرية عمى الترتيب الثالث مف بيف الموضوعات بنسبة 
بنسبة كافة وتقدمت قضايا قصؼ االحتالؿ لممؤسسات والمنازؿ عمى القضايا العسكرية 

 .%0.78، وكانت قضايا استيداؼ األنفاؽ في آخر القضايا العسكرية بنسبة 6.41%

، وركزت %6.06في الترتيب الرابع مف بيف الموضوعات بنسبة  جاءت الموضوعات الصحية
لـ تركز عمى أوضاع  ، في حيف%3.38صحيفة األياـ عمى قضايا المساعدات الطبية بنسبة 

 . %0.61المؤسسات الصحية والتي بمغت نسبة 

، ثـ في الترتيب السادس %5.46حازت الموضوعات اإلنسانية عمى الترتيب الخامس بنسبة 
، %2.86، وتقدمت قضايا األنشطة االجتماعية بنسبة %4.15وعات االجتماعية بنسبة الموض

، %3.12، والموضوعات الحقوقية بنسبة %3.81ثـ بالترتيب الموضوعات الرياضية بنسبة 
، والموضوعات %1.64، والموضوعات االقتصادية بنسبة %2.94والموضوعات الدينية بنسبة 

، والموضوعات %1.21، والموضوعات الفنية والتعميمية بنسبة %1.47اإلعالمية بنسبة 
 .%0.09، والموضوعات األخرى بنسبة %0.52الثقافية بنسبة 

 التجاه: ثانيًا:
 في صحف الدراسة م2008 اتجاه محتوى موضوعات العدوان اإلسرائيمي (:2جدول )

  الصحيفة
 التجاه           

 اإلجمالي األيام الحياة الجديدة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 65.89 2635 66.98 773 71.58 927 60.32 935 يجابي إ
 22.96 918 22.44 259 18.38 238 27.16 421 محايد
 10.73 429 10.31 119 9.65 125 11.94 185 سمبي

 0.42 17 0.26 3 0.39 5 0.58 9 غير واضح
 100 3999 100 1154 100 1295 100 1550  المجموع

 عمى مستوى صحف الدراسة: -أ 

 توضح بيانات الجدوؿ السابؽ النتائج اآلتية:

يجابي عمى معظـ اىتماـ الصحؼ، حيث احتمت حازت الموضوعات ذات االتجاه اإل
، وجاءت الموضوعات المحايدة في الترتيب الثاني بنسبة %65.89الترتيب األوؿ بنسبة 

، في حيف أف %10.73، بينما حصمت الموضوعات ذات االتجاه السمبي عمى نسبة 22.96%
 الموضوعات غير واضحة االتجاه لـ تظير إال بنسبة ضئيمة جدًا.
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مف تفوؽ االتجاه  (1)وتتشابو ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة أحمد الشقاقي
 اإلسرائيمية. -اإليجابي لمصحافة الفمسطينية في معالجة مفاوضات السالـ الفمسطينية

وتعد نسبة الموضوعات السمبية كبيرة إلى حد ما، وال يرجع ىذا إلى االنقساـ واالختالؼ بيف 
نما يرجع بصورة أساسية إلى استخداـ الصحفييف مصطمحات ومفاىي ـ حركتي حماس وفتح، وا 

صييونية، مثؿ: جنوب إسرائيؿ، البمدات والمدف اإلسرائيمية، وزير الدفاع اإلسرائيمي، وىذا ما 
يعاب عمى صحؼ الدراسة عدـ استخداميا لممصطمحات الصحيحة، وكتبت صحيفة األياـ 

 "القسام تعمن قصف قاعدة جوية إسرائيمية"تحت عنواف: 
لحركة حماس مسئوليتيا عف قصؼ قاعدة أعمنت كتائب عز الديف القساـ الجناح العسكري 

 جوية "إسرائيمية جنوب إسرائيؿ" بصاروخ غراد.
 وكذلؾ أيضًا تحميؿ حركة حماس مسئولية العدواف بسبب رفضيا تمديد اليدنة.

 9" أحمد عبد الرحمن يحمل حماس المسئولية عن حياة كتبت صحيفة الحياة الجديدة عنواف: 
 . "( 2)عمى سجن السرايامن أبناء فت  فقدوا في الغارة 

"معارك ضارية في محيط مدينة غزة، واصابات في صفوف وكتبت صحيفة القدس مانشيت:  
 ."(3)الجيش اإلسرائيمي

 أيام من العتقال 5أفرج عنو بعد وكتبت صحيفة الحياة الجديدة تحت عنواف: "
 "(4)الرمالشاىد عيان: الحتالل جمع الكثير من جثث المقاتمين في أكوام تغطييا 

قاؿ مواطف اعتقمتو قوات االحتالؿ في غزة وأطمقت سراحو أمس أنو رأى جثث الكثير مف 
 المقاتميف اإلسالمييف تجمعيا جرافة في أكواـ تغطييا الرماؿ.

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -ب 

 صحيفة القدس : .1

، بينما حصمت %60.32أولت صحيفة القدس اىتمامًا واضحًا بالموضوعات اإليجابية بنسبة 
، بينما جاءت الموضوعات السمبية بنسبة %27.16الموضوعات المحايدة عمى نسبة 

 . %0.58، والموضوعات غير الواضحة عمى نسبة 11.94%
                                                             

 .اإلسرائيمية -المعالجة الصحفية لمفاوضات السالـ الفمسطينيةلشقاقي، ا (1)
مف أبناء فتح فقدوا في  9أحمد عبد الرحمف يحمؿ حماس المسؤولية عف حياة صحيفة الحياة الجديدة،  (2)

 (.3صالغارة عمى سجف السرايا )
صابات فيصحيفة القدس،  (3)  .(1ص) صفوؼ الجيش اإلسرائيمي معارؾ ضارية في محيط مدينة غزة وا 
 صحيفة الحياة الجديدة، شاىد عياف االحتالؿ جمع الكثير مف جثث المقاتميف في أكواـ تغطييا الرماؿ (4)
 .(1ص)
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 صحيفة الحياة الجديدة: .2

، %71.58ركزت صحيفة الحياة اىتماميا عمى الموضوعات اإليجابية والتي بمغت نسبتيا 
، إال أف الموضوعات السمبية حصمت عمى نسبة  %18.38بنسبةوجاءت الموضوعات المحايدة 

 . %0.39، ولـ تحظ الموضوعات غير الواضحة سوى بنسبة 9.65%
 صحيفة األيام : .3

، وجاءت %66.98احتمت الموضوعات اإليجابية معظـ اىتماـ صحيفة األياـ بنسبة 
ت عمى نسبة ،  غير أف الموضوعات السمبية حصم%22.44الموضوعات المحايدة بنسبة 

 . %0.26، بينما لـ تحظ الموضوعات غير الواضحة إال بنسبة 10.31%

 األىداف:ثالثًا: 
 المتضمنة في صحف الدراسة م2008 أىداف العدوان اإلسرائيمي (:3جدول )

 الصحيفة   
  أىداف فرعية                    األىداف

 اإلجمالي األيام  الحياة الجديدة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 أىداف خاصة بالجانب الفمسطيني

 38.41 1536 34.49 398 45.33 587 35.55 551 وقؼ العدواف
 32.16 1286 35.44 409 24.17 313 36.39 564 كسب التأييد 
 6.73 269 4.94 57 11.35 147 4.19 65 الحماية الدولية
 1.95 78 1.04 12 3.09 40 1.68 26 إنياء الحصار

 79.25 3169 75.90 876 83.93 1087 77.80 1206 المجموع

 11.70 468 14.64 169 8.88 115 11.87 184   غير محددة اليدف

 أىداف خاصة بالجانب اإلسرائيمي

 6.40 256 5.98 69 4.94 64 7.94 123 القضاء عمى المقاومة
 1.55 62 1.99 23 0.85 11 1.81 28 وقؼ التيريب 

 0.60 24 0.61 7 0.85 11 0.39 6 إعادة احتالؿ القطاع
 0.23 9 0.52 6 0.08 1 0.13 2 استعادة الجندي

 0.15 6 0.17 2 0.23 3 0.06 1 إقامة  منطقة عازلة
 0.13 5 0.17 2 0.23 3 0 0 إعالف تيدئة  

 9.05 362 9.44 109 7.18 93 10.32 160 المجموع

 100 3999 100 1154 100 1295 100 1550 المجموع 
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 عمى مستوى صحف الدراسة: -أ 

 يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ النتائج اآلتية:

أولت صحؼ الدراسة اىتمامًا واضحًا باألىداؼ الخاصة بالجانب الفمسطيني، وفي  
، وجاء كسب التضامف %38.41إطارىا حاز ىدؼ وقؼ العدواف عمى الترتيب األوؿ بنسبة 

، تاله المطالبة %32.16والتأييد لمقطاع في الترتيب الثاني مف بيف األىداؼ الفمسطينية بنسبة 
، وجاء إنياء الحصار في الترتيب األخير بنسبة %6.73طاع بنسبة بالحماية الدولية لمق

، أما عمى مستوى األىداؼ اإلسرائيمية فقد تقدـ القضاء عمى المقاومة عمى ىذه 1.95%
، ثـ جاء وقؼ تيريب األسمحة في الترتيب الثاني بنسبة %6.40األىداؼ بحصولو عمى نسبة 

، تاله استعادة الجندي %0.60تيب الثالث بنسبة ، وجاء إعادة احتالؿ القطاع في التر 1.55%
عالف تيدئة %0.23المخطوؼ في الترتيب الرابع بنسبة  ، أما بخصوص إقامة منطقة عازلة وا 

 فمـ تحظ باىتماـ واضح.
 تفسير النتائج:

في محاولة  كبير عمى موضوعات وقؼ العدواف، وذلؾ عمى نحوٍ ركزت صحؼ الدراسة 
الحكومة الفمسطينية في راـ اهلل، وجيودىا السياسية في محاولة إنياء لبياف دور الرئاسة و  منيا

نقاذ قطاع غزة مف اليجمات التي يتعرض ليا.  العدواف، وا 

ولـ تعط صحؼ الدراسة اىتمامًا واضحًا بأىداؼ الجانب اإلسرائيمي، لكنيا بينت أف  
بو قادة االحتالؿ بأف  أىـ أىداؼ االحتالؿ اإلسرائيمي القضاء عمى المقاومة، وىذا ما صرح

ىدؼ العممية تغيير الوضع القائـ في غزة، أما فيما يتعمؽ بيدؼ احتالؿ غزة فقد حاوؿ الجانب 
رادة المقاومة، وكذلؾ لكي يفوت عمى سرائيمي احتالؿ غزة لكنو لـ يستطاإل ع أماـ عزيمة وا 

ة  وص احتالؿ غز حركة حماس فرصة التفاوض معيا واالعتراؼ بيا، وقد تضاربت األقواؿ بخص
 سرائيؿ اليـو مقااًل بعنواف: فكتبت صحيفة األياـ نقاًل عف إ

" ينبغي احتالل غزة" أرى احتالل غزة برغم نقاط الضعف التي عددتيا أفضل من نصف عمل 
يبدو اخفاقًا وأفضل بيقين من اتفاقات غير موقعة تؤجل الحسم إلى أسباب وظروف أصعب 

 ."(1)ا جيدًا لكنو أقل سوءًا فقطعمينا كما قمت انفًا ليس ىذ

                                                             

 .(12ص) ينبغي احتالؿ غزةصحيفة األياـ، ( 1)
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، كتبت صحيفة األياـ قاؿ األميف العاـ "(1)ل ننوي إعادة احتالل قطاع غزةوتحت عنواف :"
لمجمس الوزراء عوفيد حزقياؿ لمصحافييف إثر جمسة لمجمس الوزراء إف "إسرائيؿ" ليس لدييا أي 

 نية إلعادة احتالؿ قطاع غزة.

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -ب 

 صحيفة القدس: .1

، وجاء كسب التضامف والتأييد %77.80ركزت صحيفة القدس عمى األىداؼ الفمسطينية بنسبة 
، في حيف لـ يمؽ إنياء الحصار %35.55، ووقؼ العدواف بنسبة %36.39أعمى مركز بنسبة 

 .%1.68سوى 
، في حيف حصمت األىداؼ %11.87وجاءت الموضوعات غير واضحة اليدؼ بنسبة 

، وتقدـ القضاء عمى المقاومة عمى األىداؼ اإلسرائيمية بنسبة %10.32اإلسرائيمية عمى نسبة 
 ، بينما لـ يحظ ىدؼ إعالف تيدئة بأي اىتماـ.7.94%

 صحيفة الحياة الجديدة: .2

لعدواف ، وتقدـ وقؼ ا%83.93أولت صحيفة الحياة اىتمامًا بالغًا باألىداؼ الفمسطينية بنسبة 
، في حيف %24.17، وجاء كسب التضامف والتأييد بنسبة %45.33عمى ىذه األىداؼ بنسبة 
 .%3.09كاف إنياء الحصار بنسبة 

، في حيف كانت األىداؼ اإلسرائيمية %8.88وجاءت الموضوعات غير واضحة األىداؼ بنسبة 
، وكاف %4.94، وجاء القضاء عمى المقاومة في مقدمة ىذه األىداؼ بنسبة %7.18بنسبة 

 .%0.08استعادة الجندي أقؿ اىتمامًا بنسبة 
 :صحيفة األيام  .3

، وتقدـ %75.90احتمت األىداؼ الفمسطينية مقدمة اىتماـ األىداؼ في صحيفة األياـ بنسبة 
، %34.49وقؼ العدواف بنسبة  ، تالىا%35.44كسب التضامف والتأييد ىذه األىداؼ بنسبة 

 .%1.04وجاء إنياء الحصار في آخر األىداؼ الفمسطينية بنسبة 
، واألىداؼ اإلسرائيمية عمى %14.64وحصمت الموضوعات غير واضحة األىداؼ عمى نسبة 

، وجاء في آخر %5.98، وتقدـ القضاء عمى المقاومة عمى ىذه األىداؼ بنسبة %9.44نسبة 
عالف تيدئة بنسبة  ىذه األىداؼ إقامة  .%0.17منطقة عازلة وا 

 

                                                             

 (.1صال ننوي إعادة احتالؿ قطاع غزة )صحيفة األياـ، ( 1)
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 رابعًا: الوسائل المستخدمة:
 في صحف الدراسة م2008 الوسائل المتبعة في تحقيق أىداف العدوان اإلسرائيمي(: 4جدول )

 الصحيفة
        فئة الوسائل           وسائل فرعية

 اإلجمالي ياماأل الحياة الجديدة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 وسائل فمسطينية

يات اعمالف
 48.46 1938 48.79 563 44.25 573 51.74 802 التضامنية 

الزيارات 
 16.05 642 9.71 112 25.48 330 12.90 200 واالتصاالت 

 14.03 561 15.16 175 10.89 141 15.81 245 التحرؾ الدولي 

 3.42 137 4.16 48 2.78 36 3.42 53 المبادرات

 1.95 78 3.12 36 1.08 14 1.81 28 إطالؽ الصواريخ
المقاطعة 
 الدبموماسية

11 0.71 23 1.77 4 0.35 38 0.95 

 0.85 34 0.69 8 2.00 26 0.00 0 الحوار الفمسطيني
العمميات 
 االستشيادية

8 0.51 26 2.00 8 0.69 14 0.35 

 86.07 3442 82.06 947 88.64 1148 86.90 1347 المجموع

 وسائل إسرائيمية 

 11.70 468 15.42 178 9.65 125 10.65 165 القصؼ والتدمير

 1.80 72 2.17 25 1.46 19 1.81 28 التوغؿ البري

 0.42 17 0.35 4 0.23 3 0.65 10 اغتياالت القادة

 13.92 557 17.93 207 11.35 147 13.09 203 المجموع

 100 3999 100 1154 100 1295 100 1550 المجموع

 صحف الدراسة: عمى مستوى -أ 

 يتبيف مف الجدوؿ السابؽ  النتائج اآلتية:

، وجاءت  %86.07ركزت صحؼ الدراسة معظـ اىتماميا عمى الوسائؿ الفمسطينية بنسبة 
التي قامت تضامنًا مع قطاع غزة، واحتجاجًا عمى  -ميات التضامنية واالحتجاجية اعقضايا الف

، ثـ %48.46في مقدمة الوسائؿ الفمسطينية بنسبة  -المجازر التي قاـ بيا االحتالؿ اإلسرائيمي
في الترتيب الثاني قضايا الزيارات واالتصاالت التي قامت بيا الحكومة الفمسطينية بنسبة 

، وجاءت المبادرات %14.03، وجاء في الترتيب الثالث قضايا التحرؾ الدولي بنسبة 16.05%
 ، أما قضايا إطالؽ الصواريخ الفمسطينية وأعماؿ المقاومة %3.42في الترتيب الرابع بنسبة 

لـ تعط  ، في حيف%1.95حازت عمى الترتيب الخامس مف الوسائؿ الفمسطينية بنسبة فقد 
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مامًا واضحًا بقضايا مقاطعة االحتالؿ الدبموماسية والحوار الفمسطيني صحؼ الدراسة اىت
 والعمميات االستشيادية.

مف مجمؿ الوسائؿ المستخدمة، وحازت قضايا القتؿ  %13.92احتمت الوسائؿ اإلسرائيمية نسبة 
، وجاءت قضايا التوغؿ %11.70والتدمير عمى الترتيب األوؿ في الوسائؿ اإلسرائيمية بنسبة 

، أما قضايا اغتياالت القادة فحازت عمى نسبة %1.80لبري في الترتيب الثاني بنسبة ا
0.42%. 

 تفسير النتائج:

ميات التضامنية واالحتجاجية مف بيف الوسائؿ اعركزت صحؼ الدراسة عمى قضايا الف -
المستخدمة؛ وذلؾ بسبب اليبة الجماىيرية الفمسطينية والعربية التي قاـ بيا الشارع 

طيني والعربي نصرة لقطاع غزة، واستنكارًا لممجازر اإلسرائيمية بحؽ أىالي القطاع، الفمس
 وتفاعاًل مع بعض األحداث الجارية في الضفة الغربية.

إلى أف غالبية االحتجاجات  (1)وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة عمي نجادات
 جاءت في الصحؼ األردنية اليومية عمى شكؿ مسيرات.

اىتمت صحؼ الدراسة بالزيارات واالتصاالت كأحد الوسائؿ الفمسطينية المستخدمة لوقؼ  -
العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، وذلؾ لمتركيز عمى الدور الذي قاـ بو السيد محمود 

 عباس وحكومتو، ودورىـ في بياف جرائـ االحتالؿ اإلسرائيمي.
جراءات األمنية المشددة يرجع ذلؾ إلى اإل ؛عدـ ظيور قضايا اغتياالت القادة بصورة بارزة -

التي اتخذىا قادة حركة حماس والفصائؿ الفمسطينية لمحفاظ عمى حياتيـ ولضماف 
 االستمرار في مقاومة االحتالؿ.

"قادة حماس يعممون تحت األرض والتواصل بينيم  وكتبت صحيفة الحياة الجديدة تحت عنواف:
 ."(2)رغم كثافة الغاراتبمستمر 

 

 

                                                             

 .ي الصحؼ األردنية اليوميةنجادات، صورة االحتجاجات ف (1)
 قادة حماس يعمموف تحت األرض والتواصؿ بينيـ مستمر برغـ كثافة الغاراتصحيفة الحياة الجديدة، ( 2)
 (.18ص)
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 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -ب 
 صحيفة القدس: .1

يات اعم، واحتمت قضايا الف%86.90تغمبت الوسائؿ الفمسطينية عمى مجمؿ الوسائؿ بنسبة 
، ثـ %15.81، وبعدىا قضايا التحرؾ الدولي بنسبة %51.74التضامنية الغالبية بنسبة 

، في %3.42، تالىا قضايا المبادرات بنسبة %12.90قضايا الزيارات واالتصاالت بنسبة 
 حيف لـ تحظ قضايا الحوار الفمسطيني بأي اىتماـ.

، وتقدمت قضايا القصؼ والتدمير ىذه الوسائؿ %13.09جاءت الوسائؿ اإلسرائيمية بنسبة 
 .%0.65، غير أف قضايا اغتياالت القادة كانت بنسبة %10.65بغالبية عظمى بنسبة 

 يدة:صحيفة الحياة الجد .2
، وتقدمت قضايا %88.64استحوذت الوسائؿ الفمسطينية عمى اىتماـ صحيفة الحياة بنسبة 

، بعدىا قضايا الزيارات واالتصاالت بنسبة %44.25ميات التضامنية ىذه الوسائؿ بنسبة اعالف
، تالىا قضايا المبادرات بنسبة %10.89، ثـ قضايا التحرؾ الدولي بنسبة 25.48%
تمت قضايا  الحوار الفمسطيني والعمميات االستشيادية المركز األخير ، في حيف اح2.78%
 .%2.00بنسبة 

، وجاءت قضايا القصؼ والتدمير في مقدمة ىذه %11.35شغمت الوسائؿ اإلسرائيمية نسبة 
 %0.23، وكانت قضايا اغتياالت القادة بنسبة %9.65الوسائؿ بنسبة 

 :  صحيفة األيام .3
الوسائؿ الفمسطينية  ىول، وجاء في أُ %82.06احتمت الوسائؿ الفمسطينية مقدمة الوسائؿ بنسبة 

، %15.16، ثـ قضايا التحرؾ الدولي بنسبة %48.79ميات التضامنية بنسبة اعقضايا الف
، %4.16، بعدىا قضايا المبادرات بنسبة %9.71تالىا قضايا الزيارات واالتصاالت بنسبة 

لحوار الفمسطيني والعمميات االستشيادية في آخر الوسائؿ الفمسطينية بنسبة وجاءت قضايا ا
0.69%. 

، وتقدمت قضايا القصؼ والتدمير ىذه الوسائؿ %17.93جاءت الوسائؿ اإلسرائيمية بنسبة 
 .0.35، إال أف قضايا اغتياالت القادة جاء بنسبة %15.42بنسبة 
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  خامسًا: أىداف المعالجة:
 في صحف الدراسة م2008 أىداف المعالجة الصحفية لموضوعات العدوان اإلسرائيمي(: 5جدول )

 الصحيفة
 أىداف المعالجة

 اإلجمالي األيام الحياة الجديدة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 60.37 2414 64.56 745 60.23 780 57.35 889 ةدعائي
 20.66 826 28.77 332 12.74 165 21.23 329 تفسيرية
 15.50 620 5.72 66 23.94 310 15.74 244 نقدية

 3.48 139 0.95 11 3.09 40 5.68 88 غير محددة اليدف
مجموعال   1550 100 1295 100 1154 100 3999 100 

 عمى مستوى صحف الدراسة: -أ 

 يتبيف مف الجدوؿ السابؽ النتائج اآلتية:

اىتمت صحؼ الدراسة اىتمامًا واضحًا بأىداؼ المعالجة الدعائية، وجاءت األىداؼ  
، والتي تدعو إلى وقؼ العدواف اإلسرائيمي، %60.37الدعائية في الترتيب األوؿ بنسبة 

، %20.66والتمسؾ بالوحدة الوطنية،  وحازت األىداؼ التفسيرية عمى الترتيب الثاني بنسبة 
والتي عممت عمى تفسير األحداث وبياف أسباب حدوثيا والعوامؿ التي أسيمت في وقوعيا، أما 

، والتي انتقدت سياسة صمت %15.50األىداؼ النقدية فجاءت في الترتيب الثالث بنسبة 
انتقدت بعض ف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، كما العدوا إزاءالواليات المتحدة واالتحاد االوروبي 

 الموضوعات سياسة حركة حماس وموقفيا مف رفض المبادرات التي طرحت إلنياء العدواف.

 تفسير النتائج: 

نيا تمسكت بالدعوة إلى وقؼ ركزت صحؼ الدراسة عمى أىداؼ المعالجة الدعائية أل
نيائو، و  لمبادرات والحموؿ التي طرحت مف أجؿ إنياء الدعوة لقبوؿ االعدواف اإلسرائيمي وا 

 العدواف، وضرورة العمؿ المشترؾ بيف كافة المسئوليف لتخميص القطاع مف العدواف.

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -ب 
 صحيفة القدس: .1

، تالىا األىداؼ التفسيرية بنسبة %57.35جاءت األىداؼ الدعائية في مقدمة األىداؼ بنسبة 
، وأخيرًا موضوعات غير محددة اليدؼ بنسبة %15.74، ثـ األىداؼ النقدية بنسبة 21.23%
5.68%. 
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 صحيفة الحياة الجديدة: .2
 %23.94نقدية بنسبة ، ثـ األىداؼ ال%60.23احتمت األىداؼ الدعائية الترتيب األوؿ بنسبة 

والتي ركزت انتقادىا لحركة حماس وما تقوـ بو خالؿ العدواف اإلسرائيمي، تالىا األىداؼ 
 . %3.09، وأخيرًا الموضوعات غير محددة اليدؼ بنسبة %12.74التفسيرية بنسبة 

 : صحيفة األيام .3
، تالىا األىداؼ التفسيرية بنسبة %64.56شغمت األىداؼ الدعائية غالبية األىداؼ بنسبة 

، غير أف %5.72، ولـ تحظ األىداؼ النقدية سوى باىتماـ محدود بنسبة 28.77%
 . %0.95الموضوعات غير محددة اليدؼ جاءت بنسبة 

 المصادر اإلعالمية:سادسًا: 
 في صحف الدراسة م2008 اإلسرائيميالمصادر اإلعالمية لموضوعات العدوان (: 6جدول )

 الصحيفة
 المصدر

 اإلجمالي األيام الحياة الجديدة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 ت أنباءوكال
 28.41 1136 27.38 316 17.53 227 38.26 593 دولية
 23.58 943 23.31 269 35.44 459 13.87 215 محمية 

 19.50 780 17.33 200 23.40 303 17.87 277   مجيول المصدر
 15.85 634 18.80 217 10.81 140 17.87 277   اسلالمر 

 6.08 243 8.23 95 6.25 81 4.32 67   من مصدر أكثر
 4.78 191 4.50 52 6.71 80 3.80 59   المندوب

 1.10 44 0.26 3 0.23 3 2.45 38   ب خاصةمكات
 0.70 28 0.17 2 0.15 2 1.55 24   مصدر إسرائيمي

مجموع ال  1550 100 1295 100 1154 100 3999 100 

 عمى مستوى صحف الدراسة: -أ 

 يتبيف مف الجدوؿ السابؽ النتائج اآلتية:

اعتمدت صحؼ الدراسة بصورة كبيرة عمى وكاالت األنباء الدولية، واحتؿ ىذا المصدر المركز 
، %23.58، وجاءت وكاالت األنباء المحمية في المركز الثاني بنسبة %28.41األوؿ بنسبة 

، والمراسؿ في المركز الرابع بنسبة %19.50واحتؿ مجيوؿ المصدر المركز الثالث بنسبة 
، وفي المركز السادس %6.08، وجاء أكثر مف مصدر في المركز الخامس بنسبة 15.85%
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، وفي المركز %1.10اتب خاصة بنسبة ، وفي المركز السابع مك%4.78المندوب بنسبة 
 .%0.70الثامف المصدر اإلسرائيمي بنسبة 

 تفسير النتائج:

احتمت وكاالت األنباء الدولية الترتيب األوؿ، واعتمدت عمييا الصحؼ بصورة كبيرة وذلؾ؛  -
لوجود امكانيات ىائمة لدى وكاالت األنباء الدولية تمكنيا مف الحصوؿ عمى األخبار 

 ومتابعة األحداث.والمعمومات 
 كؿ مف:وتتشابو ىذه النتيجة مع دراسة 

التي توصمت إلى أف الصحؼ األردنية اليومية في تغطيتيا (1)انتصار العدواف -
، تنوعت مصادرىا لكنيا اعتمدت عمى ـ2011-ـ2010ألحداث تونس ومصر

 وكاالت األنباء الدولية في معظـ مصادرىا.
االت األنباء توصمت إلى االعتماد عمى وكالتي ( 2)دراسة محمػد سالـ أبو شباب -

 ذاعات الحزبية.الخبرية في اإل لممادة العالمية والمحمية بوصفيا مصدراً 

ويؤخذ عمى صحؼ الدراسة اعتمادىا عمى وكاالت األنباء الدولية أكثر مف اعتمادىا 
عمى المراسؿ والمندوب، ويمكف القوؿ بأف صدور الصحؼ مف الضفة الغربية جعميا 
تعتمد عمى الوكاالت بصورة كبيرة، مع صعوبة تنقؿ الصحفييف بسيولة؛ لغزارة القصؼ 

 وشدة العدواف واستيداؼ االحتالؿ اإلسرائيمي المنشءت اإلعالمية.

تعد نسبة مجيوؿ المصدر نسبة عالية، خاصة في ظؿ تمؾ األحداث، ويمكف أف يعود ذلؾ  -
ولة بسبب شدة القصؼ واستمراره، سؤ صوؿ إلى الشخصيات المركزية والمإلى صعوبة الو 

وبسبب اإلجراءات األمنية التي اتخذتيا ىذه الشخصيات، مما صعب الوصوؿ إلييا وأصبح 
 المواطف ىو الشاىد والصحفي لنقؿ األحداث والوقائع.

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:  -ب 
 صحيفة القدس: .1

، تبعتيا وكاالت األنباء %38.26ركزت صحيفة القدس عمى وكاالت األنباء الدولية بنسبة 
، وجاءت %17.87، ثـ مجيوؿ المصدر والمراسؿ بنسبة %13.87المحمية بنسبة 

                                                             

 .ـ2111-ـ2111تغطية الصحافة األردنية اليومية ألحداث تونس ومصر : انتصار، ( العدواف(1
 (.93)ص لفمسطينيةالداخمية في اإلذاعات الحزبية ااألطر الخبرية لمقضايا الفمسطينية ، شباب( (2
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، ومكاتب %3.80، تالىا المندوب بنسبة %4.32الموضوعات األكثر مف مصدر بنسبة 
 . %1.55، وفي آخر المصادر اإلعالمية المصدر اإلسرائيمي بنسبة %2.45خاصة بنسبة 

 ديدة:صحيفة الحياة الج .2
، تالىا في %35.44شغمت وكاالت األنباء المحمية مقدمة المصادر اإلعالمية بنسبة 

، %17.53، ثـ وكاالت األنباء الدولية بنسبة %23.40المركز الثاني مجيوؿ المصدر بنسبة 
، وجاء أكثر مف مصدر بنسبة %6.71، ثـ المندوب بنسبة %10.81بعدىا المراسؿ بنسبة 

، ولـ يحظ المصدر اإلسرائيمي سوى بنسبة %0.23، ثـ مكاتب خاصة بنسبة 6.25%
0.15% . 

 : صحيفة األيام .3
احتمت وكاالت األنباء الدولية المركز األوؿ مف بيف المصادر اإلعالمية بنسبة 

، وجاء بعدىا المراسؿ بنسبة %23.31، ثـ وكاالت األنباء المحمية بنسبة 27.38%
، %8.23، ثـ أكثر مف مصدر بنسبة %17.33، تالىا مجيوؿ المصدر بنسبة 18.80%

، وكاف المصدر اإلسرائيمي في %0.26، والمكاتب الخاصة بنسبة %4.50فالمندوب بنسبة 
 . %0.17آخر المصادر اإلعالمية التي اعتمدت عمييا بنسبة 
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 سابعًا: منشأ األحداث:
 في صحف الدراسة م2008 العدوان اإلسرائيميالمتعمقة بمموضوعات لالمنشأ الجغرافي (: 7جدول )

 الصحيفة
 منشأ األحداث

 
 جمالياإل األيام الحياة الجديدة القدس

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ 

 67فمسطين المحتمة عام 

 34.26 1370 35.44 409 47.64 617 22.19 344 الضفة الغربية
 12.35 494 20.28 234 7.34 95 10.65 165 قطاع غزة

 9.55 382 10.83 125 8.26 107 9.68 150 القدس المحتمة
 56.16 2246 66.55 768 63.24 819 42.51 659 المجموع

 دول عربية

 10.05 402 6.24 72 7.49 97 15.03 233 دوؿ أخرى
 7.13 285 6.76 78 5.87 76 8.45 131 مصر
 1.73 69 1.39 16 1.54 20 2.13 33 السعودية
 0.70 28 0.35 4 0.85 11 0.84 13 قطر

 19.60 784 14.73 170 15.75 204 26.45 410 المجموع

 دول أجنبية
 

 9.70 388 7.63 88 6.64 86 13.81 214 دوؿ أجنبية أخرى
 2.60 104 2.34 27 1.93 25 3.35 52 الواليات المتحدة

 0.48 19 0.35 4 0.39 5 0.65 10 وروبياالتحاد األ

 12.77 511 10.31 119 8.95 116 17.80 276 المجموع

 4.43 177 3.03 35 2.47 32 7.10 110 48أراضي  48فمسطين المحتمة عام 
 4.40 176 2.69 31 7.72 100 2.90 45  متعددة المنشأ

 دول إسالمية

 0.75 30 0.52 6 0.54 7 1.10 17 تركيا
 0.50 20 0.61 7 0.15 2 0.71 11 إيراف

 0.28 11 0.09 1 0.15 2 0.52 8 دوؿ أخرى

 1.52 61 1.21 14 0.84 11 2.32 36 المجموع

 1.10 44 1.47 17 1.00 13 0.90 14  األمم المتحدة

 100 3999 100 1154 100 1295 100 1550 المجموع

 عمى مستوى صحف الدراسة: -أ 

 تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية:

عمى الترتيب األوؿ بأكثر مف النصؼ  67حازت األحداث في فمسطيف المحتمة عاـ 
، ثـ قطاع %34.26، وجاءت الوقائع في الضفة الغربية بأعمى مركز بنسبة %56.16بنسبة 

 .%9.55، والقدس المحتمة بنسبة %12.35غزة بنسبة 
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، وجاءت الدوؿ العربية األخرى عدا %19.60احتمت الدوؿ العربية الترتيب الثاني بنسبة 
، والسعودية %7.13، ثـ مصر بنسبة %10.05مصر والسعودية وقطر في أعمى مركز بنسبة 

 .%0.70، وقطر بنسبة 1.73بنسبة 

، وتقدمت الدوؿ األجنبية %12.77ثالث بنسبة حصمت الدوؿ األجنبية عمى الترتيب ال
، ولـ يحظ االتحاد األوروبي %2.60، تالىا الواليات المتحدة بنسبة %9.70األخرى بنسبة 

 . %0.48سوى باىتماـ محدود بنسبة 

، وفي الترتيب الخامس %4.43الترتيب الرابع بنسبة  48فمسطيف المحتمة عاـ  احتمت
، %1.52وفي الترتيب السادس الدوؿ اإلسالمية بنسبة ، %4.40متعددة المصدر بنسبة 

، ثـ الدوؿ األخرى بنسبة %0.50، ثـ إيراف بنسبة %0.75وتقدمت تركيا في ىذه الدوؿ بنسبة 
 . %1.10، وفي الترتيب األخير األمـ المتحدة بنسبة 0.28%

 تفسير النتائج:

ة الغربية بالرغـ مف ركزت صحؼ الدراسة بصورة كبيرة عمى األحداث الواقعة في الضف
أف أحداث العدواف وقعت في قطاع غزة، وذلؾ لصدور ىذه الصحؼ في الضفة الغربية، وفيما 

 يتعمؽ بصحيفة الحياة الجديدة فيي تعد صحيفة حكومية ناطقة باسـ حكومة راـ اهلل.

التي أظيرت النتائج انحيازًا في تغطية  (1)وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة محمػد الدلو
 الصحؼ الفمسطينية اليومية لصالح مكاف صدور الصحؼ.

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:  -ب 
  صحيفة القدس: .1

بنسبة  67أولت صحيفة القدس اىتمامًا واضحًا باألحداث التي وقعت في فمسطيف المحتمة عاـ 
، تالىا األحداث في قطاع %22.19، وتقدمت األحداث في الضفة الغربية بنسبة 42.51%

 . %9.68، ثـ القدس المحتمة بنسبة %10.65سبة غزة بن
، وتقدمت الدوؿ العربية األخرى %26.45وجاءت الدوؿ العربية في الترتيب الثاني بنسبة 

، وقطر بنسبة %2.13، والسعودية بنسبة %8.45، ثـ مصر بنسبة %15.03بنسبة 
0.84%. 

                                                             

 (.96)ص ( الدلو، األطر الخبرية لممقاومة الشعبية في الصحؼ الفمسطينية اليومية1)
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، وكانت الدوؿ األجنبية األخرى في %17.80حازت الدوؿ األجنبية عمى الترتيب الثالث بنسبة 
، واالتحاد األوروبي %3.35، ثـ الواليات المتحدة بنسبة %13.81مقدمة ىذه الدوؿ بنسبة 

 . %0.65بنسبة 
، تمتيا %7.10عمى الترتيب الرابع بنسبة  48احتمت األحداث الواقعة في فمسطيف المحتمة عاـ 

اث الواقعة في الدوؿ اإلسالمية بنسبة حد، ثـ األ%2.90األحداث متعددة المصدر بنسبة 
، في حيف لـ تشغؿ األحداث الواقعة في األمـ المتحدة سوى باىتماـ بسيط بنسبة 2.32%
0.90% . 

 صحيفة الحياة الجديدة:  .2
عمى معظـ اىتماـ الصحيفة، وجاءت  67حصمت األحداث الواقعة في فمسطيف المحتمة عاـ 

دمت األحداث الواقعة في الضفة الغربية بنسبة ، وتق%63.24في الترتيب األوؿ بنسبة 
لـ تحظ األحداث الواقعة في قطاع غزة  ، في حيف%8.26، والقدس المحتمة بنسبة 47.64%
 . %7.34سوى بنسبة 

، وفي مقدمتيا %15.75جاءت األحداث الواقعة في الدوؿ العربية في الترتيب الثاني بنسبة 
، %1.54، ثـ السعودية بنسبة %5.87، ثـ مصر بنسبة %7.49الدوؿ العربية األخرى بنسبة 

 .  %0.85وقطر بنسبة 
، وفي مقدمتيا الدوؿ %8.95احتمت األحداث الواقعة في الدوؿ األجنبية الترتيب الثالث بنسبة 

، ثـ االتحاد األوروبي %1.93، ثـ الواليات المتحدة بنسبة %6.64األجنبية األخرى بنسبة 
 . %0.39بنسبة 

، وفي الترتيب الخامس األحداث %7.72حداث متعددة المصدر الترتيب الرابع بنسبة شغمت األ
، ثـ في الترتيب السادس األمـ المتحدة %2.47بنسبة  48الواقعة في فمسطيف المحتمة عاـ 

لـ تحظ األحداث الواقعة في الدوؿ اإلسالمية سوى باىتماـ محدود  ، في حيف%1.00بنسبة 
 . %0.84جدا بنسبة 

 : يفة األيامصح .3
بنسبة  67أولت صحيفة االياـ اىتمامًا واضحًا باألحداث الواقعة في فمسطيف المحتمة عاـ 

، ثـ األحداث %35.44، وفي مقدمتيا األحداث الواقعة بالضفة الغربية بنسبة 66.55%
 . %10.83، ثـ األحداث في القدس المحتمة بنسبة %20.28الواقعة في قطاع غزة بنسبة 
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، وتقدمت %14.73حصمت األحداث الواقعة في الدوؿ العربية عمى الترتيب الثاني بنسبة 
، تمتيا األحداث الواقعة في الدوؿ العربية األخرى %6.76األحداث الواقعة في مصر بنسبة 

 . %0.35، ثـ قطر بنسبة %1.39، ثـ السعودية بنسبة %6.24بنسبة 
، وفي مقدمتيا %10.31ة عمى الترتيب الثالث بنسبة حازت األحداث الواقعة في الدوؿ األجنبي

، ثـ االتحاد %2.34، ثـ الواليات المتحدة بنسبة %7.63الدوؿ األجنبية األخرى بنسبة 
 . %0.35األوروبي بنسبة 

، وفي %3.03في الترتيب الرابع بنسبة  48جاءت األحداث الواقعة في فمسطيف المحتمة عاـ 
، ثـ في الترتيب السادس األحداث %2.69ددة المصدر بنسبة الترتيب الخامس األحداث متع

 اً ممحوظ اً ، وفي الترتيب السابع والتي لـ تمؽ اىتمام%1.47الواقعة في األمـ المتحدة بنسبة 
 .  %1.21األحداث الواقعة في الدوؿ اإلسالمية بنسبة 

 ثامنًا: الفن الصحفي:
 في صحف الدراسة م2008 العدوان اإلسرائيميالمتعمقة بمموضوعات لالفنون الصحفية (: 8جدول )

  الصحيفة
      الفن الصحفي    

 اإلجمالي األيام الحياة الجديدة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 96.15 3845 96.45 1113 94.98 1230 96.90 1502 لخبرا
 3.85 154 3.55 41 5.01 65 3.09 48 التقرير اإلخباري 

 100 3999 100 1154 100 1295 100 1550 المجموع 

 يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ النتائج اآلتية:

 عمى مستوى صحف الدراسة: -أ 

وجاء في المركز  %96.15أولت صحؼ الدراسة اىتمامًا بالغًا بالخبر الصحفي، وبمغت نسبتو 
 .  %3.85األوؿ، بينما لـ يحظ التقرير الصحفي باىتماـ ممحوظ وجاء في المركز الثاني بنسبة 

 تفسير النتائج: 

يعزى ارتفاع نسبة األخبار لطبيعة الصحؼ والتي تصدر يوميًا، ولطبيعة األحداث المتالحقة  
 عمى نحومتابعتيا ومواكبتيا ب ـ، والتي أوج2008فرضيا العدواف اإلسرائيمي عمى غزة التي 

مستمر بسبب تطور األحداث والوقائع، مما يجعؿ الخبر أسيؿ لمتعامؿ مع األحداث القابمة 
 لمتطور.

 وتتشابو ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو العديد مف الدراسات منيا:
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التي توصمت إلى أف صحؼ الدراسة اعتمدت عمى  (1)دراسة زىير عابد ومرواف الصالح -
أساسي في معالجة الحرب السادسة وتداعياتيا عمى القضية  عمى نحوالخبر الصحفي 

 الفمسطينية.

التي توصمت إلى سيطرة المواد اإلخبارية التي تيتـ برصد مظاىر  (2)دراسة ماجدة سميماف -
بو ونتائجو وآثاره السمبية وكيفية االنفالت األمني وأحداثو، أكثر مف البحث في أسبا

 مواجيتو.

التي أكدت ىيمنة الطابع اإلخباري عمى التغطية الصحفية،  (3)2007دراسة أيمف أبو نقيرة  -
 وتجاىؿ األنواع الصحفية التفسيرية.

التي توصمت إلى أف الخبر كاف أكثر المواد الصحفية الخبرية  (4)دراسة روال عمياف -
استخدامًا في تغطية قضية طمب فمسطيف عضوية الجمعية العامة ل مـ المتحدة، تاله 

 بفارؽ كبير التقرير اإلخباري.

التي أكدت أف قناتي الفضائية المصرية واإلسرائيمية تيتـ بالسرد  (5)دراسة أميرة البطريؽ -
والوصؼ في معالجتيا لتطورات القضيتيف الفمسطينية والعراقية أكثر مف اىتماميا  والتقرير

 بالمعالجة التحميمية والتفسيرية.
 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -ب 

 صحيفة القدس: .1
 .%3.09 ، بينما التقرير اإلخباري بنسبة %96.90جاء الخبر الصحفي بغالبية ساحقة بنسبة 

 صحيفة الحياة الجديدة: .2
، بينما كاف التقرير اإلخباري بنسبة %94.98حصؿ الخبر الصحفي عمى الترتيب األوؿ بنسبة 

5.01% . 
                                                             

 .(23-53المعالجة الصحفية لمحرب السادسة وتداعياتيا عمى القضية الفمسطينية )ص ص عابد والصالح،  (1)
-428ألحداث االنفالت األمني في الصحؼ القومية اليومية )ص صأطر التغطية اإلخبارية سميماف،  (2)

353.) 
 .)111الصورة اإلعالمية النتفاضة األقصى في الصحافة العربية )ص، ( أبو نقيرة3)
 ، األطر الخبرية لقضية الدولة الفمسطينية في مواقع الفضائيات األجنبية االلكترونية بالمغة العربيةعمياف( 4)

 (.121)ص 
، المعالجة اإلخبارية لتطورات القضيتيف الفمسطينية والعراقية في قناتي الفضائية المصرية بطريؽال (5)

 ـ.2008-ـ2007لموجية بالمغة العربية خالؿ عامي واإلسرائيمية ا
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 : صحيفة األيام .3
 . %3.55، بينما التقرير اإلخباري %96.45احتؿ الخبر الصحفي نسبة 

 اسعًا: الصور:ت
 في صحف الدراسة م2008 العدوان اإلسرائيميب المتعمقة موضوعاتلمالصور المصاحبة (: 0 .9جدول )

     الصحيفة 
     الصور             

 اإلجمالي األيام الحياة الجديدة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 93.49 603 91.94 171 97.14 340 84.41 92 صور خبرية تابعة
 4.65 30 6.45 12 1.43 5 11.93 13 صور شخصية
 1.86 12 1.61 3 1.43 5 3.66 4 صور موضوعية
 109 100 350 100 186 100 645 100 المجموع 

 عمى مستوى صحف الدراسة: -أ 

 توضح بيانات الجدوؿ السابؽ النتائج اآلتية:

شغمت الصور الخبرية التابعة معظـ اىتماـ صحؼ الدراسة وجاءت في الترتيب األوؿ بنسبة 
لصور ، وجاءت ا%4.65، واحتمت الصور الشخصية الترتيب الثاني بنسبة 93.49%

 .%1.86الموضوعية في الترتيب الثالث بنسبة 
 تفسير النتائج:

جاءت الصور الخبرية التابعة في الترتيب األوؿ بنسبة كبيرة؛ وذلؾ ألف األخبار المتعمقة 
بالعدواف تطمبت إرفاقيا بصور توضيحية لمحدث، فيما قمت أنواع الصور األخرى، وجاءت 

وذلؾ لتركيز الدراسة عمى الفنوف الصحفية الخبرية  الصور الموضوعية في الترتيب األخير؛
)الخبر، والتقرير اإلخباري(، وعدـ تناوليا لممواد الصحفية التحميمية والتفسيرية التي تكثر فييا 

 الصور الموضوعية.

التي توصمت إلى أف الصور الخبرية احتمت  (1)مع دراسة نسريف حسونة نتيجةوتتشابو ىذه ال
بيف الصور في معالجة قضايا حقوؽ اإلنساف المدنية والسياسية في صحيفتي الترتيب األوؿ مف 

 الحياة الجديدة وفمسطيف.

                                                             

  أقؿ مف حجـ العينة، ألف بعض الموضوعات استخدمت الصور. التكراراتجاءت 
 (.204)ص  قضايا حقوؽ اإلنساف المدنية والسياسية ، الخطاب الصحفي الفمسطيني نحو( حسونة1)
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 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -ب 
 صحيفة القدس: .1

، ثـ الصور الشخصية بنسبة %84.41جاءت الصور الخبرية التابعة في الترتيب األوؿ بنسبة 
 .%3.66، ثـ الصور الموضوعية بنسبة 11.93%

 صحيفة الحياة الجديدة: .2
، ثـ الصور الشخصية %97.14حازت الصور الخبرية التابعة عمى المركز األوؿ بنسبة 

 .%1.43والصور الموضوعية بنسبة 
 : صحيفة األيام .3

، وفي الترتيب الثاني الصور %91.94جاءت الصور الخبرية التابعة في الترتيب األوؿ بنسبة 
 .%1.61، وفي الترتيب الثالث الصور الموضوعية بنسبة %6.45الشخصية بنسبة 

 عاشرًا: عناصر اإلبراز:
في صحف م 2008العدوان اإلسرائيمي المتعمقة بموضوعات معناصر اإلبراز المستخدمة ل(: 10جدول )

 الدراسة
 الصحيفة             
  عناصر اإلبراز

 اإلجمالي األيام الحياة الجديدة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 53.08 456 47.28 165 68.6 118 51.19 173 يةاألرض
 27.36 235 33.52 117 25 43 22.18 75 اإلطار
 19.56 168 19.20 67 6.4 11 26.63 90 األلواف
  338 100 172 100 349 100 859 100المجموع

 عمى مستوى صحف الدراسة: -أ 

 يتضح مف بيانات  الجدوؿ السابؽ النتائج اآلتية:

، ثـ  اإلطار في %53.08حصمت األرضية عمى المركز األوؿ مف بيف عناصر اإلبراز بنسبة 
 .%19.56، واأللواف في المركز الثالث بنسبة %27.36المركز الثاني بنسبة 

 

 

                                                             

 خمت حيف  أقؿ مف حجـ العينة، ألف بعض الموضوعات استخدمت عناصر اإلبراز فيالتكرارات  جاءت
 موضوعات أخرى مف ىذه العناصر.



116 

 

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -ب 
 صحيفة القدس: .1

، واأللواف في المركز الثاني بنسبة %51.19جاءت األرضية في المركز األوؿ بنسبة 
 .%22.18، واإلطار في المركز الثالث بنسبة 26.63%

 
 صحيفة الحياة الجديدة: .2

، ثـ  اإلطار في المركز الثاني بنسبة %68.6حصمت األرضية عمى المركز األوؿ بنسبة 
 .%6.4، واأللواف في المركز الثالث بنسبة 25%

 :صحيفة األيام  .3
، واأللواف في المركز الثاني بنسبة %47.28جاءت األرضية في المركز األوؿ بنسبة 

 .%22.18، واإلطار في المركز الثالث بنسبة 26.63%

 العنوان: حادي عشر:

 في صحف الدراسة م2008 العدوان اإلسرائيميب المتعمقةمموضوعات لالعناوين المصاحبة (: 11جدول )
 الصحيفة

 العنوان
 اإلجمالي األيام الحياة الجديدة القدس

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ
 88.55 3541 84.14 971 92.8 1202 88 1368 ممتد
 9.25 370 13.17 152 3.78 49 11 169 عمودي
 1.23 49 1.30 15 1.62 21 0.8 13 مانشيت
 0.98 39 1.39 16 1.78 23 0 0 عريض
 100 3999 100 1154 100 1295 100 1550 المجموع

 عمى مستوى صحف الدراسة: -أ 

 تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية:

في و ، %88.55أولت صحؼ الدراسة اىتمامًا ممحوظًا بالعنواف الممتد، وجاء بنسبة 
، وحصؿ العنواف المانشيت عمى الترتيب الثالث %9.25الترتيب الثاني العنواف العمودي بنسبة 

 . %0.98بنسبة جدا لـ يحظ العنواف العريض سوى باىتماـ محدود  حيف في، %1.23بنسبة 
 تفسير النتائج:
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جاء العنواف المانشيت في الترتيب الثالث بنسبة أكبر مف العنواف العريض؛ بسبب 
الخسائر البشرية والمادية اليائمة  رغـبشراسة وقوة واستمرار العدواف ضخامة العدواف وشراستو، 

الصدارة مف  مركز حيث أف موضوع العدواف فرض نفسو عمى الصحؼ، واحتؿالتي أحدثيا، 
 .بيف كافة األحداث المحمية

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -ب 
 صحيفة القدس: .1

، ثـ %11ودي بنسبة ، تاله العنواف العم88ركزت صحيفة القدس عمى العنواف الممتد بنسبة %
 يحظ العنواف العريض بأي اىتماـ. لـ ، في حيف%0.8المانشيت بنسبة 

 صحيفة الحياة الجديدة: .2
، ثـ %3.78، تاله العمودي بنسبة %92.8جاء العنواف الممتد في مقدمة العناويف بنسبة 

 . %1.62، والمانشيت بنسبة %1.78العريض بنسبة 
 صحيفة األيام الفمسطينية: .3

، تاله %13.17، ثـ العمودي بنسبة %84.14احتؿ العنواف الممتد مقدمة العناويف بنسبة 
 .%1.30، وأخيرًا المانشيت بنسبة %1.39العريض بنسبة 

 الموقع من الصحيفة: :ثاني عشر
 الصحيفة في صحف الدراسةمن م 2008 العدوان اإلسرائيميالمتعمقة بموضوعات الموقع (: 12جدول )

 الصحيفة
 الموقع من الصحيفة

 اإلجمالي األيام الحياة الجديدة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 79.72 3188 72.79 840 82.7 1071 82 1277 داخمية
 17.33 693 25.22 291 13.4 174 15 228 أولى وداخمية معاً 

 2.35 94 1.39 16 3.17 41 2.4 37 أولى
 0.60 24 0.61 7 0.69 9 0.5 8 أخيرة

 100 3999 100 1154 100 1295 100 1550 المجموع

 عمى مستوى صحف الدراسة: -أ 

 يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ النتائج اآلتية:

شغمت الموضوعات في الصفحات الداخمية النسبة األكبر وحازت عمى المركز األوؿ بنسبة 
، وفي المركز الثاني الموضوعات في الصفحة األولى والداخمية معًا بنسبة 79.72%
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، بينما لـ توجد %2.35ركز الثالث الموضوعات في الصفحة األولى بنسبة ، وفي الم17.33%
 . %0.60الموضوعات في الصفحة األخيرة إال بنسبة قميمة جدًا 

 تفسير النتائج:
فرة احازت الموضوعات في الصفحات الداخمية عمى نسبة كبيرة، ألنيا المساحة الكبيرة المتو  -

 تفاصيؿ األحداث، ومجريات األمور.مف الصحيفة والتي باستطاعتيا إعطاء 
جاءت الموضوعات في الصفحة األولى والداخمية في المركز الثاني، وىي الموضوعات  -

التي تنشر في الصفحة األولى وليا تتمات في الصفحات الداخمية،  ألف صحؼ الدراسة 
اء عمدت إلى جعؿ الصفحة األولى لوضع العناويف مع بعض القميؿ مف التفاصيؿ، مع إبق

براز األحداث الميمة في  التفاصيؿ كاممة لصفحة التتمات لمتابعة تطور األحداث وا 
 الصفحة األولى.

التي خمصت إلى أف معظـ  (1)وتتفؽ ىذه النتائج مع ما توصمت إليو دراسة محمد الحمايدة
موضوعات المنظمات الحقوقية المنشورة في صحيفتي الحياة الجديدة وفمسطيف جاءت في 

 الداخمية، تمتيا الموضوعات في الصفحة األولى والداخمية معًا. الصفحات
ألف الموضوعات الصحفية اإلخبارية عادة تنشر  ؛لـ تحظ الصفحة االخيرة باىتماـ واضح -

 في الصفحات األولى والداخمية، وغالبًا ما تخمو الصفحة األخيرة مف ىذه الموضوعات.
 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -ب 

 صحيفة القدس: .1
، تالىا %82أولت صحيفة القدس اىتمامًا بالموضوعات في الصفحات الداخمية بنسبة 

، ثـ الموضوعات في الصفحة األولي %15الموضوعات في الصفحة األولى والداخمية بنسبة 
 . %0.5، والموضوعات في الصفحة األخيرة بنسبة %2.4بنسبة 

 صحيفة الحياة الجديدة: .2
، ثـ %82.7شغمت الموضوعات في الصفحات الداخمية أولى اىتماـ صحيفة الحياة بنسبة 

، ثـ الموضوعات في الصفحة %13.4الموضوعات في الصفحة األولى والداخمية معًا بنسبة 
 .%0.69، وآخر الموضوعات في الصفحة األخيرة بنسبة %2.4األولى بنسبة 

 :صحيفة األيام  .3
، %72.79جاءت الموضوعات في الصفحات الداخمية في مركز اىتماـ صحيفة األياـ بنسبة 

، ثـ الموضوعات في %25.22بعدىا الموضوعات في الصفحة األولى والداخمية بنسبة 
                                                             

 (.135صورة منظمات حقوؽ اإلنساف في الصحافة الفمسطينية )ص، ( الحمايدة1)
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، ولـ تحظ الموضوعات في الصفحة األخيرة سوى بنسبة %1.39الصفحة األولى بنسبة 
0.61% . 

 ة:ثالث عشر: الموقع من الصفح
 من الصفحة في صحف الدراسة م2008 العدوان اإلسرائيميالمتعمقة بموضوعات الموقع (: 13جدول )

 الصحيفة
 الموقع من الصفحة 

 جمالياإل األيام الحياة الجديدة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 48.91 1956 46.19 533 50 647 50 776 الصفحة وسط
 19.43 777 19.41 224 18.4 238 20 315 أعمى يميف الصفحة 
 12.80 512 12.05 139 10 130 16 243 أعمى يسار الصفحة
 10.30 412 10.75 124 13.4 173 7.5 115 أسفؿ يميف الصفحة 
 8.55 342 11.61 134 8.26 107 6.5 101 أسفؿ يسار الصفحة

 100 3999 100 1154 100 1295 100 1550 المجموع

 صحف الدراسة: عمى مستوى -أ 

 النتائج اآلتية: يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ

أولت صحؼ الدراسة اىتمامًا واضحًا بوسط الصفحة، وجاءت في الترتيب األوؿ بنسبة 
، وفي %19.43، وفي الترتيب الثاني الموضوعات في أعمى يميف الصفحة بنسبة 48.91%

، وحصمت الموضوعات %12.80الترتيب الثالث الموضوعات في أعمى يسار الصفحة بنسبة 
، بينما لـ تحظ الموضوعات في %10.30لصفحة عمى الترتيب الرابع بنسبة في أسفؿ يميف ا

 .%8.55أسفؿ يسار الصفحة إال باىتماـ بسبط بنسبة 
 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -ب 

 صحيفة القدس: .1
، وجاءت بعدىا %50ركزت صحيفة القدس عمى الموضوعات في وسط الصفحة بغالبية بنسبة 

، تالىا الموضوعات في أعمى يسار الصفحة %20حة بنسبة الموضوعات في أعمى يميف الصف
، ثـ الموضوعات في أسفؿ %7.5، ثـ الموضوعات في أسفؿ يميف الصفحة بنسبة %16بنسبة 

 . %6.5يسار الصفحة بنسبة 
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 صحيفة الحياة الجديدة: .2
، تالىا %18.4، ثـ أعمى يميف الصفحة بنسبة %50احتؿ وسط الصفحة في المقدمة بنسبة 

، وفي المركز األخير %10، ثـ أعمى يسار الصفحة بنسبة %13.4أسفؿ يميف الصفحة بنسبة 
 . %8.26أسفؿ يسار الصفحة بنسبة 

 
 : صحيفة األيام .3

، ثـ أعمى يميف الصفحة بنسبة %46.19جاء وسط الصفحة في المركز األوؿ بنسبة 
ؿ يسار الصفحة بنسبة ، ثـ أسف%12.05، تالىا أعمى يسار الصفحة بنسبة 19.41%
 . %10.75، ثـ أسفؿ يميف الصفحة بنسبة 11.61%
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 المبحث الثاني
  الخبرية نتائج تحميل األطر

 أوًل: أطر األسباب
 في صحف الدراسة م2008 أطر أسباب العدوان اإلسرائيمي(: 14جدول )
 الصحيفة  

 أطر األسباب 
 اإلجمالي األيام الحياة الجديدة القدس

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ
 39.94 373 29.27 48 50.97 237 28.85 88 كسر إرادة الشعب الفمسطيني

 18.84 176 30.49 50 9.46 44 26.89 82 إطالؽ الصواريخ منع
 15.52 145 23.78 39 9.46 44 20.3 62 إضعاؼ حركة حماس، وتدمير بنيتيا
 10.71 100 6.71 11 14.19 66 7.54 23 تيرب االحتالؿ مف استحقاؽ الدولتيف

 6.10 57 4.88 8 6.67 31 5.90 18 االنتخابات اإلسرائيمية
 6.00 56 4.27 7 5.16 24 8.20 25 انتياء التيدئة

 1.50 14 0.61 1 1.51 7 1.97 6 استعادة قوة الردع لالحتالؿ
 1.39 13 0.00 0 2.58 12 0.33 1 أخرى
 934 100 100 164 100 465 100 305 المجموع

 

 عمى مستوى صحف الدراسة: -أ 

 :تيةتشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآل
تركزت أسباب العدواف حسب صحؼ الدراسة في كسر إرادة الشعب الفمسطيني، وجاء 

إطالؽ الصواريخ الفمسطينية  منع ، تاله%39.94ىذا السبب في الترتيب األوؿ بنسبة 
، %15.52، ثـ إضعاؼ حركة حماس وتدمير البنية العسكرية بنسبة %18.84بنسبة 

، ثـ االنتخابات %10.71بنسبة  أعقبو تيرب االحتالؿ مف استحقاؽ الدولتيف
اإلسرائيمية وانتياء التيدئة بفارؽ بسيط جدا، وأخيرًا استعادة قوة الردع لالحتالؿ بنسبة 

1.50%. 
 تفسير النتائج:

وذلؾ استكمااًل  ؛لمعدواف رئيٌس  بٌ كسر إرادة الشعب الفمسطيني سب رأت صحؼ الدراسة أف -
غالؽ لسمسمة العدواف التي قاـ بيا االحتالؿ اإل سرائيمي عمى قطاع غزة مف حصار وا 

 المعابر، ومنع المواطنيف مف التنقؿ بحرية،  واعتقاؿ واستيداؼ المواطنيف.
                                                             

  ألف بعض الموضوعات ىي التي أوضحت أسباب العدواف. ؛أقؿ مف حجـ العينة التكراراتجاءت 
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إطالؽ الصواريخ الفمسطينية تجاه االحتالؿ اإلسرائيمي  منعاعتبرت صحؼ الدراسة أف  -
يعد  ، وىذا يؤخذ عمى صحؼ الدراسة ألف ذلؾوضعو االحتالؿ لتبرير العدوافكاف سببًا 

توجيو اتياـ لمفصائؿ الفمسطينية المقاومة بما تقـو بو مف أعماؿ، وىذا يدور في  نزلةبم
 الفعؿ ورد الفعؿ.

، وىذا في المركز األخير مف األسباب سبب استعادة قوة الردع لالحتالؿ اإلسرائيميجاء  -
سبب مع ما توصمت إليو دراسة عوني فارس مف حيث أف استعادة قوة الردع ىو ال يختمؼ

 .(1)األكثر ترددًا في افتتاحية صحيفة القدس

التي أدت إلى بنيتيا العسكرية مف بيف األسباب  كاف إضعاؼ حركة حماس وتدمير -
ف القضاء عمى التي توصمت إلى أ (2)العدواف، وىذا ما أكدت عميو دراسة مبارؾ الحازمي

 حماس كاف سببًا ميمًا لمعدواف.
 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:  -ب 

 :صحيفة القدس .1
إطالؽ  منع، تاله %28.85جاء كسر إرادة الشعب الفمسطيني السبب األوؿ لمعدواف بنسبة 

، ثـ إضعاؼ حركة حماس وتدمير بنيتيا العسكرية بنسبة %26.89الصواريخ الفمسطينية بنسبة 
 .  %1.97، وأخيرًا استعادة قوة الردع لالحتالؿ بنسبة 20.33%

 :صحيفة الحياة الجديدة .2
، تاله %50.97لت صحيفة الحياة معظـ اىتماميا لكسر إرادة الشعب الفمسطيني بنسبة أو 

إطالؽ الصواريخ الفمسطينية،  منع، ثـ %14.19تيرب االحتالؿ مف استحقاؽ الدولتيف بنسبة 
ضعاؼ حركة حماس وتدمير بنيتيا العسكرية بنسبة  ، وأخيرًا استعادة قوة الردع %9.46وا 

 .%1.51لالحتالؿ بنسبة 
 : صحيفة األيام .3

، تاله كسر إرادة الشعب الفمسطيني %30.49بنسبة  ألوؿإطالؽ الصواريخ السبب ا منع جاء
 حيف ، في%23.78، ثـ إضعاؼ حركة حماس وتدمير بنيتيا العسكرية بنسبة %29.27بنسبة 

 .%0.61لـ يحظ استعادة قوة الردع لالحتالؿ سوى باىتماـ محدود بنسبة 
                                                             

كانوف  27فارس، الخطاب اإلعالمي لصحيفة القدس خالؿ الحرب عمى غزة قراءة نقدية في افتتاحياتيا  (1)
 . (50-59ص ص) ـ2009كانوف ثاني  19-ـ2008أوؿ 
يناير  22ـ إلى 2008ديسمبر  27في المدة مف معالجة الصحافة العربية لمعدواف عمى غزة الحازمي،  (2)

 (.397-467)ص ص
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 اإلطار:ثانيًا: نوع 
 في صحف الدراسة م  2008اإلسرائيميأطر الموضوعات المتعمقة بالعدوان (: 15جدول )

 الصحيفة
 نوع اإلطار

 اإلجمالي األيام الحياة الجديدة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

أطر 
 الصراع

 42.98 2295 38.81 491 44.39 985 44.13 819 إطار االعتداءات اإلسرائيمية
 2.43 130 4.27 54 0.81 18 3.13 58 عمميات المقاومة الفمسطينية
 1.25 67 2.13 27 0.86 19 1.13 21 إطار التيديدات اإلسرائيمية
 0.49 26 0.87 11 0.18 4 0.59 11 تيديدات المقاومة الفمسطينية

 47.15 2518 46.08 583 46.23 1026 48.97 909 المجموع
أطر 

الىتمامات 
 اإلنسانية

 36.74 1962 21.90 277 40.38 896 42.51 789 االىتمامات الفمسطينية
 2.88 154 10.20 129 0.54 12 0.70 13 االىتمامات اإلسرائيمية

 39.62 2116 32.09 406 40.91 908 43.21 802 المجموع

أطر 
 مسؤوليةال

 4.85 259 1.03 13 8.79 195 2.75 51 ولية االحتالؿ اإلسرائيميؤ مس
 4.61 246 18.50 234 0.41 9 0.16 3 األنظمة العربية وليةؤ مس
 1.44 77 0.40 5 1.62 36 1.94 36 حركة حماس وليةؤ مس
 1.20 64 0.16 2 0.95 21 2.21 41 االحتالؿ و حماس وليةؤ مس
 0.56 30 1.74 22 0.23 5 0.16 3 الفصائؿ الفمسطينية وليةؤ مس

 0.56 30 0.00 0 0.86 19 0.59 11 المجتمع الدولي وليةؤ مس
 13.22 706 21.81 276 12.84 285 7.81 145 المجموع

 5340 100 100 1265 100 2219 100 1856 المجموع

 عمى مستوى صحف الدراسة: -أ 

 يتبيف مف الجدوؿ السابؽ النتائج اآلتية:

، وجاء إطار االعتداءات %47.15احتمت أطر الصراع المركز األوؿ مف إجمالي األطر بنسبة 
إطار عمميات المقاومة الفمسطينية بفارؽ كبير ، تاله %42.98اإلسرائيمية في المقدمة بنسبة 

لـ يحظ إطار  حيف ، في%1.25، ثـ إطار التيديدات اإلسرائيمية بنسبة %2.43بنسبة 
 . %0.49تيديدات المقاومة الفمسطينية سوى باىتماـ بسيط بنسبة 

، وجاء إطار االىتمامات %39.62مامات اإلنسانية في المركز الثاني بنسبة جاءت أطر االىت
، ثـ االىتمامات اإلنسانية اإلسرائيمية بنسبة %36.74اإلنسانية الفمسطينية في مقدمتيا بنسبة 

2.88% . 

                                                             

 ألف بعض الموضوعات كانت تحتوى عمى إطار أو أكثر مف األطر  ؛أكبر مف حجـ العينة لتكراراتجاءت ا
 السابقة.
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مت صحؼ الدراسة االحتالؿ ، وحمّ %13.22ولية المركز الثالث بنسبة ؤ شغمت أطر المس
ولية األنظمة العربية بنسبة ؤ ، تاله مس%4.85األولى لمعدواف بنسبة  ليةو ؤ المساإلسرائيمي 

ولية االحتالؿ وحركة حماس ؤ ، ثـ مس%1.44ولية حركة حماس بنسبة ؤ ، ثـ مس4.61%
ولية المجتمع الدولي بنسبة متساوية ؤ ولية الفصائؿ الفمسطينية ومسؤ ، وأخيرًا مس%1.20بنسبة 

0.56%. 
 تفسير النتائج:

االعتداءات اإلسرائيمية مف أطر الصراع بصورة بارزة، يرجع ألف االحتالؿ  ظيور إطار -
اإلسرائيمي ىو الذي بدأ العدواف بالقصؼ والتدمير واالغتياؿ، وقاـ بالقضاء عمى مؤسسات 

 المجتمع المدني.
 مف: دراسة كؿٍ وتتشابو ىذه النتيجة مع 

 عمى نحووالتي أكدت عمى ظيور إطار غطرسة القوة اإلسرائيمية ( 1)دراسة ماىيناز محسف 
 مركزي في قناة الجزيرة.
التي توصمت إلى ظيور إطار االعتداءات اإلسرائيمية في الترتيب  (2)دراسة أحمد عوض اهلل

 األوؿ، تاله بفارؽ كبير إطار عمميات المقاومة الفمسطينية.
حركة حماس، ظنًا منيا أف حماس ىي حممت صحؼ الدراسة بعض مسئولية العدواف ل -

التي أسيمت بالعدواف بسبب رفضيا تمديد اليدنة، متجاىمة اعتداءات االحتالؿ اإلسرائيمي 
غالؽ معابر واعتقاؿ مواطنيف.  تجاه الشعب الفمسطيني مف حصار وا 

 التي توصمت إلي تبني األطر الخبرية لممجالت( 3)وتتشابو ىذه النتيجة مع دراسة سالـ عبده
 لالحتالؿ لكي يقـو بالعدواف. سّوغالمصرية رؤية تبرز أخطاء حماس التي أعطت الم

 :عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة -ب 
 :صحيفة القدس .1

، وجاء إطار االعتداءات اإلسرائيمية في %48.97شغمت أطر الصراع الترتيب األوؿ بنسبة 
، ثـ إطار %3.13، تاله إطار عمميات المقاومة الفمسطينية بنسبة %44.13المقدمة بنسبة 

                                                             

 (.357 -295عالقة أساليب توظيؼ المغة بأطر تقديـ األحداث داخؿ التقارير اإلخبارية )ص صمحسف،  (1)
ة ـ في مواقع الفضائيات األجنبية االلكترونية بالمغ2012عوض اهلل، األطر الخبرية لمعدواف عمى غزة عاـ  (2)

 (.178العربية )ص
 (.133-186األطر الخبرية لممعالجة الصحفية لمقضايا العربية في المجالت المصرية )ص صعبده،  (3)
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، وأخيرًا إطار تيديدات المقاومة الفمسطينية بنسبة %1.13التيديدات اإلسرائيمية بنسبة 
0.59%. 

، وتقدمت االىتمامات %43.21واحتمت أطر االىتمامات اإلنسانية الترتيب الثاني بنسبة 
 . %0.70، ثـ االىتمامات اإلسرائيمية بنسبة %42.51اإلنسانية الفمسطينية بنسبة 

ولية االحتالؿ ؤ ، وتقدمت مس%7.81ولية في الترتيب الثالث بنسبة ؤ وجاءت أطر المس
ولية حركة ؤ ، ثـ مس%2.21ولية االحتالؿ وحماس بنسبة ؤ ، تاله مس%2.75اإلسرائيمي بنسبة 
ولية األنظمة ؤ وأخيرًا مس %0.59ولية المجتمع الدولي بنسبة ؤ ، تبعو مس%1.94حماس بنسبة 

 . %0.16نفسيا النسبة لعربية والفصائؿ الفمسطينية با
 :صحيفة الحياة الجديدة .2

، وتقدـ إطار االعتداءات اإلسرائيمية %46.23حصمت أطر الصراع عمى الترتيب األوؿ بنسبة 
، ثـ إطار عمميات المقاومة %0.86، تاله إطار التيديدات اإلسرائيمية بنسبة %44.39بنسبة 

 . %0.18، وأخيرًا إطار تيديدات المقاومة الفمسطينية بنسبة %0.81الفمسطينية بنسبة 
، وتقدمت االىتمامات %40.91وجاءت أطر االىتمامات اإلنسانية في الترتيب الثاني بنسبة 

 . %0.54، ثـ االىتمامات اإلسرائيمية بنسبة %40.38الفمسطينية بنسبة 
ية االحتالؿ اإلسرائيمي ولؤ ، وتقدمت مس%12.84ولية الترتيب الثالث بنسبة ؤ أطر المسشغمت 

ولية ؤ ، ثـ مس%1.62ولية حركة حماس بنسبة ؤ ، تاله مس%8.79ولية بنسبة ؤ أطر المس
ولية ؤ ثـ مس، %0.86ولية المجتمع الدولي بنسبة ؤ ، تبعو مس%0.95االحتالؿ وحماس بنسبة 
 . %0.23ولية الفصائؿ الفمسطينية بنسبة ؤ ، وأخيرًا مس%0.41األنظمة العربية بنسبة 

 : صحيفة األيام .3
، وتقدـ إطار االعتداءات اإلسرائيمية بنسبة %46.08احتمت أطر الصراع الترتيب األوؿ بنسبة 

، ثـ إطار التيديدات %4.27، تاله إطار عمميات المقاومة الفمسطينية بنسبة 38.81%
 . %0.87وأخيرًا إطار تيديدات المقاومة الفمسطينية بنسبة  ،%2.13اإلسرائيمية بنسبة 

، وتقدمت االىتمامات %32.09شغمت أطر االىتمامات اإلنسانية الترتيب الثاني بنسبة 
 .%10.20، ثـ االىتمامات اإلسرائيمية بنسبة %21.90الفمسطينية بنسبة 

ولية األنظمة ؤ مس، وجاءت %21.81ولية عمى الترتيب الثالث بنسبة ؤ حصمت أطر المس
، تاله %1.74ولية الفصائؿ الفمسطينية بنسبة ؤ ، ثـ مس%18.50العربية في المقدمة بنسبة 

، وأخيرًا %0.40ولية حركة حماس بنسبة ؤ ، ثـ مس%1.03ولية االحتالؿ اإلسرائيمي بنسبة ؤ مس
 . %0.16ولية االحتالؿ وحماس بنسبة ؤ مس
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 ثالثًا: أطر النتائج
 في صحف الدراسة م2008 العدوان اإلسرائيميلمموضوعات المتعمقة بنتائج الأطر (: 16جدول )

   الصحيفة
 أطر النتائج 

 اإلجمالي األيام الحياة الجديدة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

عمى 
المستوى 
 الفمسطيني

 22.38 855 16.30 169 31.25 399 19.04 287 تعزيز الوحدة الداخمية
 16.96 648 16.88 175 19.42 248 14.93 225 خسائر بشرية ومادية
 10.10 386 10.80 112 11.12 142 8.76 132 تاميف مساعدات
 5.89 225 14.27 148 1.10 14 4.18 63 توقؼ المفاوضات

 3.51 134 3.86 40 6.97 89 0.33 5 ازدياد االىتماـ  بالقطاع
 2.20 84 0.68 7 0.55 7 4.64 70 أخرى

 61.03 2332 62.77 651 70.39 899 51.89 782 المجموع

عمى 
المستوى 
العربي 
 واإلسالمي

 12.85 491 11.09 115 10.10 129 16.39 247 تحرؾ الرأي العاـ
 2.41 92 3.28 34 2.19 28 1.99 30 كشؼ تخاذؿ األنظمة

 1.02 39 2.51 26 0.47 6 0.46 7 أخرى
 0.97 37 0.19 2 0.63 8 1.79 27 وقؼ التطبيع
 17.24 659 17.06 177 13.39 171 20.63 311 المجموع

 
عمى 

المستوى 
 الدولي
 

 8.85 338 8.20 85 6.26 80 11.48 173 ازدياد االىتماـ بالقضية
 4.61 176 2.51 26 3.13 40 7.30 110 كشؼ االنحياز الدولي
 2.75 105 1.64 17 4.31 55 2.19 33 كشؼ حقيقة االحتالؿ

 0.39 15 0.19 2 0.00 0 0.86 13 أخرى
 16.59 634 12.53 130 13.70 175 21.83 329 المجموع

عمى 
المستوى 
 اإلسرائيمي

 1.88 72 1.74 18 0.94 12 2.79 42 زعزعة األمف
 1.28 49 2.31 24 0.63 8 1.13 17 تدىور أوضاع المجتمع
 1.13 43 1.93 20 0.70 9 0.93 14 خسائر بشرية ومادية

 0.84 32 1.64 17 0.23 3 0.80 12 أخرى
 5.12 196 7.61 79 2.50 32 5.64 85 المجموع

 3821 100 100 1037 100 1277 100 1507 المجموع

 عمى مستوى صحف الدراسة: -أ 

 :تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى البيانات اآلتية

أولت صحؼ الدراسة اىتمامًا واضحًا لمنتائج عمى المستوى الفمسطيني، حيث احتمت المركز 
، %22.38، وجاء تعزيز الوحدة الداخمية في مقدمة ىذه النتائج بنسبة %61.03األوؿ بنسبة 

                                                             

 كانت ال تحتوي عمى نتائج . ألف بعض الموضوعات؛ أقؿ مف حجـ العينة تكراراتجاءت ال 
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ميف مساعدات عينية ونقدية بنسبة أ، تاله ت%16.96ثـ خسائر بشرية ومادية بنسبة 
، ثـ ازدياد االىتماـ بالقطاع بنسبة %5.89، تبعو توقؼ المفاوضات بنسبة 10.10%
 . %2.20، وأخيرًا نتائج أخرى بنسبة 3.51%

، وتقدـ تحرؾ %17.24شغمت النتائج عمى المستوى العربي واإلسالمي المركز الثاني بنسبة 
، تاله نتائج %2.41، ثـ كشؼ تخاذؿ األنظمة العربية بنسبة %12.85الرأي العاـ بنسبة 

 . %0.97، وأخيرًا وقؼ التطبيع بنسبة %1.02أخرى بنسبة 
، وتقدـ ازدياد االىتماـ %16.59احتمت النتائج عمى المستوى الدولي المركز الثالث بنسبة 

، تاله كشؼ %4.61، ثـ كشؼ االنحياز الدولي بنسبة %8.85بالقضية الفمسطينية بنسبة 
 . %0.39، وأخيرًا نتائج أخرى بنسبة %2.75حقيقة االحتالؿ بنسبة 

، وجاء زعزعة %5.12حصمت النتائج عمى المستوى اإلسرائيمي عمى المركز الرابع بنسبة 
ه خسائر ، تال%1.28، ثـ تدىور أوضاع المجتمع بنسبة %1.88األمف في المقدمة بنسبة 

 . %0.84، وأخيرًا نتائج أخرى بنسبة %1.13بشرية ومادية بنسبة 
 تفسير النتائج:

جاء تعزيز الوحدة الداخمية مف أبرز النتائج التي تحققت عمى المستوى الفمسطيني،  -
بسبب حالة التءزر والتضامف التي قاـ بيا أىالي القطاع فيما بينيـ، وأىالي الضفة 

 أشكاؿ الدعـ المادي والمعنوي ل ىالي المتضرريف. الغربية وتقديميـ كافة
حصمت الخسائر البشرية والمادية عمى المستوى اإلسرائيمي عمى نسبة قميمة تقدـ  -

االحتالؿ ومحاوالتو منع المقاومة مف إطالؽ الصواريخ، واستخداـ الطائرات والدبابات 
 في قصؼ مواقع تجمع المقاومة. 

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -ب 
 :صحيفة القدس .1

، وتقدـ تعزيز %51.89جاءت النتائج عمى المستوى الفمسطيني في الترتيب األوؿ بنسبة 
، وجاء ازدياد االىتماـ بالقطاع في آخر النتائج بنسبة %19.04الوحدة الداخمية بنسبة 

0.33% . 
، وجاء ازدياد %21.83حصمت النتائج عمى المستوى الدولي عمى الترتيب الثاني بنسبة 

 . %11.48االىتماـ بالقضية الفمسطينية في المقدمة بنسبة 
، وتقدـ تحرؾ %20.63شغمت النتائج عمى المستوى العربي واإلسالمي الترتيب الثالث بنسبة 

 . %16.39الرأي العاـ ىذه النتائج بنسبة 
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، وجاء زعزعة األمف في %5.64احتمت النتائج عمى المستوى اإلسرائيمي الترتيب الرابع بنسبة 
 . %2.79المقدمة بنسبة 

 :صحيفة الحياة الجديدة .2
، %70.39حصمت النتائج عمى المستوى الفمسطيني عمى الترتيب األوؿ بغالبية ساحقة بنسبة 

، تاله خسائر بشرية ومادية بنسبة %31.25وجاء تعزيز الوحدة الداخمية في المقدمة بنسبة 
19.42%. 

، وتقدمتيا ازدياد %13.70مستوى الدولي في الترتيب الثاني بنسبة جاءت النتائج عمى ال
 .%6.26االىتماـ بالقضية الفمسطينية بنسبة 

شغمت النتائج عمى المستوى العربي واإلسالمي الترتيب الثالث بنسبة متقاربة مع النتائج عمى 
 . %10.10، وتقدـ تحرؾ الرأي العاـ ىذه النتائج بنسبة %13.39المستوى الدولي 

، وجاءت زعزعة األمف %2.50احتمت النتائج عمى المستوى اإلسرائيمي الترتيب الرابع بنسبة 
 . %0.94في المقدمة بنسبة 

 :صحيفة األيام  .3
حظيت النتائج عمى المستوى الفمسطيني باىتماـ واضح، وشغمت الترتيب األوؿ بنسبة 

ية عمى نسب متقاربة، فالخسائر ، وحازت خسائر بشرية ومادية وتعزيز الوحدة الداخم62.77%
 . %16.30، والوحدة الداخمية بنسبة %16.88بنسبة 

، وجاء %17.06حازت النتائج عمى المستوى العربي واإلسالمي عمى الترتيب الثاني بنسبة 
 . %11.09تحرؾ الرأي العاـ في بداية ىذه النتائج بنسبة 

، وتقدمتيا ازدياد %12.53شغمت النتائج عمى المستوى الدولي عمى الترتيب الثالث بنسبة 
 . %8.20االىتماـ بالقضية الفمسطينية بنسبة 

، وجاء تدىور أوضاع %7.61جاءت النتائج عمى المستوى اإلسرائيمي في الترتيب الرابع بنسبة 
 . %2.31المجتمع في المقدمة بنسبة 
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 الحمولرابعًا: أطر 
 في صحف الدراسة م2008 أطر الحمول لمموضوعات المتعمقة بالعدوان اإلسرائيمي(: 17جدول )

 الصحيفة
 أطر الحمول          

 اإلجمالي األيام الحياة الجديدة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

إنياء االنقساـ وتحقيؽ المصالحة 
 الفمسطينية

133 22.85 259 33.12 162 35.84 554 30.51 

 18.61 338 16.15 73 20.97 164 17.35 101 محاكمة االحتالؿ ومالحقتو ومقاومتو
 16.46 299 14.60 66 18.93 148 14.60 85 التدخؿ الدولي والوحدة العربية

 13.27 241 10.18 46 13.04 102 15.98 93 تخفيؼ الحصار والمعاناة عف الشعب
 11.56 210 15.27 69 7.42 58 14.26 83 توقيع ىدنة طويمة األمد

 6.39 116 4.42 20 4.99 39 9.79 57 القضاء عمى المقاومة الفمسطينية
 3.19 58 3.54 16 1.53 12 5.15 30 منع تيريب األسمحة إلى قطاع غزة

  100 1816 100 452 100 782 100 582 المجموع

 أطر الحمول عمى مستوى صحف الدراسة: -أ 

 توضح بيانات الجدوؿ السابؽ النتائج اآلتية:

 حالً بوصفو ساـ وتحقيؽ المصالحة الفمسطينية أولت صحؼ الدراسة اىتمامًا واضحًا بإنياء االنق
، تاله محاكمة االحتالؿ %30.51لمتخمص مف العدواف، واحتؿ ىذا الحؿ الترتيب األوؿ بنسبة 

، ثـ في الترتيب الثالث التدخؿ الدولي %18.61ومالحقتو ومقاومتو في الترتيب الثاني بنسبة 
، وفي الترتيب الرابع تخفيؼ الحصار والمعاناة عف الشعب %16.46والوحدة العربية بنسبة 

مد بنسبة ، تبعو في الترتيب الخامس توقيع ىدنة طويمة األ%13.27الفمسطيني بنسبة 
، وأخيرًا %6.39، ثـ القضاء عمى المقاومة الفمسطينية في الترتيب السادس بنسبة 11.56%

 . %3.19منع تيريب األسمحة إلى قطاع غزة بنسبة 

 

 

 

 

                                                             

 تقدـ حموؿ.ألف بعض الموضوعات كانت  ؛مف حجـ العينة قؿأ لتكراراتجاءت ا 
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 تفسير النتائج:

التي  احتؿ إنياء االنقساـ وتحقيؽ المصالحة الفمسطينية النسبة األكبر مف الحموؿ األخرى
، بسبب حالة االنقساـ السياسي التي عايشيا الشارع إلنياء العدواف صحؼ الدراسة ياتطرح

الفمسطيني، والتي انعكست عمى أداء الفصائؿ أثناء العدواف، والتي أعطت االحتالؿ اإلسرائيمي 
 .المبرر األقوى لزيادة عدوانو وتوسيعو

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -ب 
 صحيفة القدس: .1

جاء إنياء االنقساـ وتحقيؽ المصالحة الفمسطينية أوؿ الحموؿ التي طرحتيا صحيفة القدس      
، %17.35، ثـ محاكمة االحتالؿ ومالحقتو ومقاومتو بنسبة %22.85إلنياء االحتالؿ بنسبة 

، وجاء التدخؿ الدولي %15.98تاله تخفيؼ الحصار والمعاناة عف الشعب الفمسطيني بنسبة 
، ثـ القضاء عمى المقاومة %14.26ة بنسبة متقاربة مع توقيع ىدنة طويمة األمد والوحدة العربي

 . %5.15، وأخيرًا منع تيريب األسمحة إلى قطاع غزة بنسبة %9.79الفمسطينية بنسبة 
 صحيفة الحياة الجديدة: .2

، %33.12ركزت صحيفة الحياة عمى إنياء االنقساـ وتحقيؽ المصالحة الفمسطينية بنسبة      
، تاله التدخؿ الدولي والوحدة العربية %20.97ـ محاكمة االحتالؿ ومالحقتو ومقاومتو بنسبة ث

، تبعو %13.04، ثـ تخفيؼ الحصار والمعاناة عف الشعب الفمسطيني بنسبة %18.93بنسبة 
، %4.99، ثـ القضاء عمى المقاومة الفمسطينية بنسبة %7.42توقيع ىدنة طويمة األمد بنسبة 

 . %1.53ع تيريب األسمحة إلى قطاع غزة بنسبة وأخيرًا من
 : صحيفة األيام .3

احتؿ إنياء االنقساـ وتحقيؽ المصالحة الفمسطينية في مقدمة الحموؿ التي طرحتيا      
، %16.15، ثـ محاكمة االحتالؿ ومالحقتو ومقاومتو بنسبة %35.84الصحيفة، وجاء بنسبة 

، ثـ التدخؿ الدولي والوحدة العربية بنسبة %15.27تاله توقيع ىدنة طويمة األمد بنسبة 
، ثـ %10.18، تبعو تخفيؼ الحصار والمعاناة عف الشعب الفمسطيني بنسبة 14.60%

، وأخيرًا منع تيريب األسمحة إلى قطاع غزة %4.42القضاء عمى المقاومة الفمسطينية بنسبة 
 . %3.54بنسبة 
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 خامسًا: اليات توظيف األطر
 في صحف الدراسة م2008 اليات توظيف األطر لمموضوعات المتعمقة بالعدوان اإلسرائيمي(: 18جدول )

 الصحيفة    
 اليات توظيف األطر       

 اإلجمالي األيام الحياة الجديدة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 58.44 2337 59.79 690 54.29 703 60.90 944 عرض الوقائع واألحداث
 17.85 714 19.50 225 15.52 201 18.58 288 التبرير

 12.90 516 6.07 70 21.31 276 10.97 170 عرض وجية النظر الفمسطينية
 7.38 295 12.82 148 5.33 69 5.03 78 إحصائيات وأرقاـ

 2.35 94 1.82 21 1.78 23 3.23 50 عرض وجية نظر االحتالؿ 
عرض وجيتي النظر الفمسطينية 

 1.08 43 0 0 1.78 23 1.29 20 واإلسرائيمية

 100 3999 100 1154 100 1295 100 1550 المجموع

 عمى مستوى صحف الدراسة: -أ 
 تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية:

أولت صحؼ الدراسة اىتمامًا واضحًا بعرض الوقائع واألحداث، وحصؿ ىذا عمى الترتيب األوؿ 
 ، تبعو في الترتيب الثالث%17.85، ثـ في الترتيب الثاني التبرير بنسبة %58.44بنسبة 

، وفي الترتيب الرابع إحصائيات وأرقاـ بنسبة %12.90عرض وجية النظر الفمسطينية بنسبة 
، %2.35، تاله في الترتيب الخامس عرض وجية نظر االحتالؿ اإلسرائيمي بنسبة 7.38%

 . %1.08وفي الترتيب األخير عرض وجيتي النظر الفمسطينية واإلسرائيمية بنسبة 
 تفسير النتائج:
الدراسة عمى عرض الوقائع واألحداث في آليات توظيؼ األطر؛ وذلؾ لمتابعة ركزت صحؼ 

 لمصحؼ  األحداث والتطورات المستمرة لمعدواف، وسرعة مالحقتيا، وعدـ توفر الوقت الكافي
 وعرض وجيات النظر المختمفة.تفسير، لم

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -ب 
 صحيفة القدس: .1
، ثـ التبرير %60.90في مقدمة آليات توظيؼ األطر بنسبة احتؿ عرض الوقائع واألحداث    

، تبعو اإلحصائيات %10.97، تاله عرض وجية النظر الفمسطينية بنسبة %18.58بنسبة 
، وأخيرًا %3.23، ثـ عرض وجية نظر االحتالؿ اإلسرائيمي بنسبة %5.03واألرقاـ بنسبة 

 . %1.29عرض وجيتي النظر الفمسطينية واإلسرائيمية بنسبة 



122 

 

 صحيفة الحياة الجديدة: .2
، %54.29جاء عرض الوقائع واألحداث في المركز األوؿ مف آليات توظيؼ األطر بنسبة     

، ثـ %15.52، تاله التبرير بنسبة %21.31ثـ عرض وجية النظر الفمسطينية بنسبة 
، وعرض ، وأخيرًا عرض وجية نظر االحتالؿ اإلسرائيمي%5.33اإلحصائيات واألرقاـ بنسبة 

 . %1.78وجيتي النظر الفمسطينية واإلسرائيمية والتي جاءت بنسبة متساوية 
 : صحيفة األيام .3
، ثـ %59.79شغؿ عرض الوقائع واألحداث الترتيب األوؿ مف آليات توظيؼ األطر بنسبة    

، ثـ عرض وجية النظر %12.82، تاله اإلحصائيات واألرقاـ بنسبة %19.50التبرير بنسبة 
لـ  حيف ي، ف%1.82بنسبة ، وأخيرًا وجية نظر االحتالؿ اإلسرائيمي %6.07الفمسطينية بنسبة 

 يحظ عرض وجيتي النظر الفمسطينية واإلسرائيمية بأي اىتماـ.
 ةسادسًا: الشخصيات الفاعم

 في صحف الدراسة م2008 المتعمقة بالعدوان اإلسرائيميالشخصيات الفاعمة لمموضوعات (: 19جدول )

 الصحيفة
 الشخصيات الفاعمة

 اإلجمالي األيام الحياة الجديدة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 المحور الفمسطيني
 35.31 1412 44.71 516 39.38 510 24.90 386 غير رسمية
 20.31 812 14.64 169 28.96 375 17.29 268 رسمية
 55.61 2224 59.35 685 68.33 885 42.19 654 المجموع

 
 المحور الدولي

 

 7.90 316 8.06 93 4.86 63 10.32 160 رسمية
 4.90 196 5.72 66 3.63 47 5.35 83 تابعة لمنظمات دولية

 4.80 192 3.47 40 3.24 42 7.10 110 غير رسمية
 17.60 704 17.24 199 11.73 152 22.77 353 المجموع

 المحور العربي

 9.70 388 7.54 87 8.88 115 12.00 186 رسمية
 6.18 247 4.16 48 4.56 59 9.03 140 غير رسمية

 0.65 26 0.17 2 0.93 12 0.77 12 تابعة لمنظمات إقميمية
 16.52 661 11.87 137 14.36 186 21.80 338 المجموع

 المحور اإلسرائيمي
 4.60 184 6.76 78 1.62 21 5.48 85 غير رسمية
 3.40 136 3.29 38 2.24 29 4.45 69 رسمية
 8.00 320 10.05 116 3.86 50 9.93 154 المجموع

 المحور اإلسالمي

 1.28 51 1.04 12 1.08 14 1.61 25 رسمية
 0.78 31 0.35 4 0.54 7 1.29 20 غير رسمية

 0.20 8 0.09 1 0.08 1 0.39 6 تابعة لمنظمات إسالمية
 2.25 90 1.47 17 1.69 22 3.29 51 المجموع

 100 3999 100 1154 100 1295 100 1550 المجموع
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 عمى مستوى صحف الدراسة: - أ

 توضح بيانات الجدوؿ السابؽ النتائج اآلتية:

، وتقدمت %55.61احتؿ المحور الفمسطيني الترتيب األوؿ لمشخصيات الفاعمة بنسبة 
 .%20.31، تالىا الشخصيات الرسمية بنسبة %35.31رسمية بنسبة ال غير الشخصيات

، وجاءت الشخصيات الرسمية في %17.60شغؿ المحور الدولي في الترتيب الثاني بنسبة 
، ثـ %4.90، تالىا الشخصيات التابعة لممنظمات الدولية بنسبة %7.90المقدمة بنسبة 
 . %4.80رسمية بنسبة الالشخصيات غير 

، تقدمت فييا الشخصيات الرسمية %16.52حصؿ المحور العربي عمى الترتيب الثالث بنسبة 
لـ تحظ الشخصيات  حيف ، في%6.18رسمية بنسبة ال، تبعيا الشخصيات غير %9.70بنسبة 

 . %0.65التابعة لممنظمات اإلقميمية سوى بنسبة 
رسمية ال، وتقدمت الشخصيات غير %8.00جاء المحور اإلسرائيمي في الترتيب الرابع بنسبة 

 . %3.40الرسمية بنسبة  ، ثـ الشخصيات%4.60بنسبة 
، وجاءت الشخصيات %2.25حاز المحور اإلسالمي عمى الترتيب الخامس واألخير بنسبة 

 حيف ، في%0.78رسمية بنسبة ال ، تالىا الشخصيات غير%1.28الرسمية في المقدمة بنسبة 
 . %0.20لـ تحظ الشخصيات التابعة لممنظمات اإلسالمية سوى باىتماـ محدود جدا بنسبة 

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: - ب
 صحيفة القدس: .1

، تاله المحور الدولي بنسبة %42.19تقدـ المحور الفمسطيني في المركز األوؿ بنسبة 
، %9.93، تبعو المحور اإلسرائيمي بنسبة %21.80، ثـ المحور العربي بنسبة 22.77%

 . %3.29وأخيرًا المحور اإلسالمي بنسبة 
 صحيفة الحياة الجديدة: .2

، تبعو المحور العربي بنسبة %68.33المحور الفمسطيني عمى الغالبية بنسبة  حصؿ
، %3.86، تاله المحور اإلسرائيمي بنسبة %11.73، ثـ المحور الدولي بنسبة 14.36%

 . %1.69وأخيرًا المحور اإلسالمي بنسبة 
 : صحيفة األيام .3

، %17.24، تاله المحور الدولي بنسبة %59.35شغؿ المحور الفمسطيني المركز األوؿ بنسبة 
، وأخيرًا المحور %10.05، تبعو المحور اإلسرائيمي بنسبة %11.87ثـ المحور العربي بنسبة 

  . %1.47اإلسالمي بنسبة 
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 المبحث الثالث
 والتوصيات أىم نتائج الدراسة

  ممخص بأىـ نتائج الدراسة:

 أوًل: نتائج تحميل المضمون:

اىتماـ صحؼ الدراسة بالموضوعات السياسية المتعمقة بالعدواف اإلسرائيمي اىتمامًا واضحًا  -
، وأغفمت نفسو االىتماـبلـ تحظ الموضوعات العسكرية  ، في حيف%45.36بنسبة 

صحؼ الدراسة الموضوعات اإلعالمية والتي جاءت في الترتيب العاشر مف بيف 
 .%2.25موضوعات العدواف اإلسرائيمي بنسبة 

، %65.89حازت الموضوعات ذات االتجاه اإليجابي عمى معظـ اىتماـ الصحؼ بنسبة  -
بينما يؤخذ عمى الصحؼ الفمسطينية حيازتيا عمى نسبة غير بسيطة مف الموضوعات ذات 

 اً وألفاظ استخدمت الصحؼ مصطمحاٍت و ، %10.73االتجاه السمبي والتي جاءت بنسبة 
 حتالؿ اإلسرائيمي بممارسة عدوانو.تنزع الحؽ الفمسطيني، وتسمح لال

أىـ األىداؼ الخاصة بالجانب الفمسطيني ىو وقؼ العدواف اإلسرائيمي والذي حصؿ عمى  -
، ثـ كسب التضامف والتأييد العربي واإلسالمي والدولي لقطاع غزة والسعي %38.41نسبة 

بنسبة  لمحاولة تخميص القطاع مف عدواف االحتالؿ اإلسرائيمي وجرائمو المستمرة
أىـ األىداؼ الخاصة بالجانب اإلسرائيمي ىو القضاء عمى  ت، بينما كان32.16%

 .%6.40المقاومة الفمسطينية بنسبة 
في استحوذت قضايا الفعاليات التضامنية واالحتجاجية عمى الوسائؿ الفمسطينية المستخدمة  -

رات واالتصاالت التي ، تمتيا الزيا%48.46أثناء العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة بنسبة 
قامت بيا األطراؼ المحمية والعربية لمحاولة الضغط عمى االحتالؿ اإلسرائيمي إلنياء 

، وجاءت قضايا القتؿ والتدمير أىـ الوسائؿ اإلسرائيمية بنسبة %16.05العدواف بنسبة 
11.70%. 

وقؼ  ، التي تدعو إلى%60.37اىتماـ الصحؼ الفمسطينية بالمعالجة الدعائية بنسبة  -
العدواف، والتمسؾ بالمبادرات واألفكار التي طرحت لمتخمص مف االحتالؿ اإلسرائيمي، 

 وتدعو إلى الوحدة الوطنية والوقوؼ جنبًا إلى جنب مع الفصائؿ الفمسطينية.
اعتماد الصحؼ الفمسطينية في الحصوؿ عمى المعمومات واالخبار بصورة كبيرة عمى  -

 .%23.58، ثـ وكاالت األنباء المحمية بنسبة %28.41وكاالت األنباء الدولية بنسبة 
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تركيز اىتماـ صحؼ الدراسة باألحداث المتعمقة بالعدواف الواقعة في الضفة الغربية في  -
، في %12.35، ثـ األحداث الواقعة في قطاع غزة بنسبة %34.26المقاـ األوؿ بنسبة 

 .%1.10جاءت األحداث الواقعة في األمـ المتحدة في الترتيب األخير بنسبة  حيف
، وتفوقيا عمى التقارير %96.15ىيمنة األخبار عمى صحؼ الدراسة بصورة كبيرة بنسبة  -

، وذلؾ لطبيعة األحداث المتسارعة التي تجعؿ مف %3.85اإلخبارية التي كانت بنسبة 
 شر آخر األحداث والتطورات.الخبر ضرورة يجب االعتماد عمييا لن

 ، في حيف%93.49شغمت الصور الخبرية التابعة معظـ اىتماـ صحؼ الدراسة بنسبة  -
، وذلؾ ألف األحداث تفرض %1.86جاءت الصور الموضوعية في آخر االىتماـ بنسبة 

عمى صحؼ الدراسة استخداـ الصور الخبرية لتوضيح التفاصيؿ، ونقؿ األحداث بواقعية 
 أكبر.

مف عناصر اإلبراز بصورة واضحة  اً عنصر دمت صحؼ الدراسة األرضية بوصفيا استخ -
 . %19.56جاءت األلواف بنسبة  ، في حيف%53.08بنسبة 

، %88.55ركزت صحؼ الدراسة في استخداميا لمعناويف عمى العنواف الممتد بنسبة  -
سوى لـ يحظ العنواف العريض  ح مف عموديف حتى سبعة أعمدة، في حيفوالذي يتراو 

 . %0.98باىتماـ محدود جدًا بنسبة 
حصمت موضوعات العدواف في الصفحات الداخمية عمى االىتماـ األبرز بنسبة  -

لـ توجد الموضوعات في الصفحة األخيرة إال بنسبة قميمة جدًا  ، في حيف79.72%
0.60%. 

، بينما لـ تحظ %48.91احتمت موضوعات العدواف في وسط الصفحة بنسبة  -
 . %8.55في أسفؿ يسار الصفحة سوى باىتماـ محدود جدًا بنسبة الموضوعات 

 ثانيًا: أىم نتائج تحميل األطر:

أسباب العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ىو كسر إرادة الشعب الفمسطيني بنسبة أىـ  -
ضعاؼ %18.84إطالؽ الصواريخ الفمسطينية تجاه المحتؿ بنسبة  منع، ثـ 39.94% ، وا 

، وتيرب االحتالؿ مف استحقاؽ %15.52حركة حماس وتدمير بنيتيا العسكرية بنسبة 
، وانتياء التيدئة بفارؽ %6.10، واالنتخابات اإلسرائيمية بنسبة %10.71الدولتيف بنسبة 
 .%1.50، واستعادة قوة الردع لالحتالؿ اإلسرائيمي بنسبة %6.00بسيط بنسبة 

إطار االعتداءات اإلسرائيمية بنسبة  السيماطر األخرى، و تقدـ أطر الصراع عمى األ -
، ثـ أطر االىتمامات اإلنسانية وتقدمت االىتمامات الفمسطينية بنسبة 42.98%
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ولية لالحتالؿ  لية والتي وجيت صحؼ الدراسة المسؤ و ، ثـ أطر المسؤ 36.74%
االحتالؿ طينية عدـ تحميميا ، ويؤخذ عمى الصحؼ الفمس%4.85اإلسرائيمي بنسبة 

، وحركة حماس بنسبة %4.61ولية الكاممة، فقد حممت األنظمة العربية بنسبة المسؤ 
 .%0.56بنسبة نفسو ، والفصائؿ الفمسطينية والمجتمع الدولي بالقدر 1.44%

أىـ آثار ونتائج العدواف عمى المجتمع الفمسطيني تعزيز الوحدة الداخمية لمشعب الفمسطيني  -
، ثـ %22.38مع قطاع غزة بنسبة كافة  وأجزاء الوطف المحتؿوتضامف الضفة الغربية 

، ومف نتائجو عمى المستوى العربي واإلسالمي %16.96الخسائر البشرية والمادية بنسبة 
، ومف نتائجو %2.41، وكشؼ تخاذؿ األنظمة بنسبة %12.85تحرؾ الرأي العاـ بنسبة 

، وكشؼ %8.85ينية بنسبة عمى المستوى الدولي ازدياد االىتماـ بالقضية الفمسط
، وعمى %4.61االنحياز الدولي لالحتالؿ اإلسرائيمي ودعمو وتأييده لما يقـو بو بنسبة 

، وبفارؽ بسيط جدًا تدىور أوضاع %1.88المستوى اإلسرائيمي زعزعة األمف بنسبة 
 . %1.28المجتمع بنسبة 

الحموؿ التي وضعتيا صحؼ الدراسة إلنياء العدواف اإلسرائيمي وتخميص القطاع منو  -
، ومحاكمة %30.51تمثمت في: إنياء االنقساـ وتحقيؽ المصالحة الفمسطينية بنسبة 

، والتدخؿ الدولي والوحدة العربية بنسبة %18.61االحتالؿ ومالحقتو ومقاومتو بنسبة 
، وتوقيع %13.27اة عف الشعب الفمسطيني بنسبة ، وتخفيؼ الحصار والمعان16.46%

، %6.39، والقضاء عمى المقاومة الفمسطينية بنسبة %11.56ىدنة طويمة األمد بنسبة 
 .%3.19ومنع تيريب األسمحة إلى قطاع غزة بنسبة 

ركزت صحؼ الدراسة في آليات عرض األطر لمموضوعات المتعمقة بالعدواف عمى عرض  -
، تاله عرض وجية النظر %17.85، ثـ التبرير بنسبة %58.44الوقائع واألحداث بنسبة 

 . %12.90الفمسطينية بنسبة 
، ثـ في %35.31تفوؽ الشخصيات الفاعمة غير الرسمية في المحور الفمسطيني بنسبة  -

، ثـ في المحور العربي الشخصيات %7.90لدولي  الشخصيات الرسمية بنسبة المحور ا
، تاله في المحور اإلسرائيمي الشخصيات غير الرسمية بنسبة %9.70الرسمية بنسبة 

4.60% . 
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 التوصيات:ثالثًا: 
االىتماـ بنشر مزيد مف التقارير اإلخبارية التي تغطي مناحي الحياة اإلنسانية  .1

استمرار العدواف اإلسرائيمي واعتداءاتو، وعدـ االقتصار عمى  الفمسطينية في ظؿ
 النواحي السياسية والعسكرية واألمنية.

ز يتركلم ؿ عمى تنفيذ حمالت إعالمية،التنسيؽ بيف الصحؼ الفمسطينية مف أجؿ العم .2
 عمى نتائج وآثار العدواف اإلسرائيمي، والمجازر التي يرتكبيا بحؽ أىالي قطاع غزة.

عمؿ عمى تقديـ صورة إعالمية حية لما يطالو الفمسطينيوف مف تدمير ضرورة ال .3
في تحريؾ الرأي العاـ العالمي، ودفع  سياـواعتداءات مف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي لا

 .كافة حكومة االحتالؿ إليقاؼ أشكاؿ عدوانيا
توعية الصحفي الفمسطيني بضرورة االبتعاد عف المصطمحات واأللفاظ التي تخدـ  .4

المشروع والدعاية اإلسرائيمية، واالعتماد عمى المصطمحات التي تبرز الحؽ الفمسطيني 
 وتدافع عنو.

يجب عمى الصحؼ الفمسطينية أف تعمؿ عمى إبراز القضية الفمسطينية مف بدايتيا،  .5
وعدـ عرض األحداث والوقائع التي يقـو بيا االحتالؿ اإلسرائيمي كأنيا منفصمة ورد 

 ا تقـو بو فصائؿ المقاومة الفمسطينية.مشروع وطبيعي لم
عدـ انجرار الصحؼ الفمسطينية خمؼ الخالفات الفمسطينية التي تنشأ بيف الفصائؿ  .6

 الفمسطينية والسمطة الفمسطينية أو بيف الدوؿ العربية.
العمؿ عمى صياغة استراتيجية إعالمية مناسبة خاصة أوقات العدواف واالعتداءات  .7

براز الحؽ اإلسرائيمية إلبراز م جازر االحتالؿ ومخاطره عمى األرض الفمسطينية، وا 
 الفمسطيني.

االرتقاء بالصحافة الفمسطينية المطبوعة مف خالؿ العمؿ عمى تقديـ خدمة إخبارية تقـو  .8
التي تقـو عمى كشؼ األسباب، لتفسير، باستغالؿ المواد الصحفية عمى التحميؿ وا

 الحموؿ.وعرض النتائج واآلثار، والبحث في 
في ظؿ  والسيماضرورة تنوع المصادر التي تعتمد عمييا الصحؼ الفمسطينية اليومية  .9

 تصار عمى مصدر واحد بصورة كبيرة.األحداث والقضايا العصيبة، وعدـ االق
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لعمؿ عمى إيجاد مندوب خاص لمصحؼ ااالعتماد عمى المصادر الخاصة و   .10
يا األراضي الفمسطينية، وعدـ الفمسطينية خاصة في أوقات العدواف التي تمر في

 االعتماد عمى وكاالت األنباء األجنبية في استقاء المعمومات
التركيز عمى عرض الجوانب اإلنسانية لما يقـو بو االحتالؿ اإلسرائيمي مف قصؼ  .11

حصائيات.  وتدمير وتشريد مئات العائالت، وعدـ عرض الشيداء مجرد أرقاـ وا 
خصيات الفاعمة في األحداث العصيبة، وعدـ ضرورة العمؿ عمى الوصوؿ إلى الش .12

 االقتصار عمى شيود العياف المواطنيف فقط، إلبراز الصورة الحقيقية لممواقؼ كافة.
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 المصادر والمراجع

 المراجع العربية: أوًل:

 القرآف الكريـ.

األطر الخبرية لالنتفاضة الفمسطينية وتأثيراتيا المعرفية والوجدانية عمى قراء  ـ(.2002). محمػد إبراىيـ،
جامعة القاىرة: ، اإلعالـ وصورة العرب والمسمميف مر العممي الثامفالمؤت مقدمة إلى ورقة .الصحؼ
 .القاىرة

رسالة ماجستير غير ) الصور الصحفية النتفاضة األقصى في الصحافة المصرية ـ(.2006. )أميرة أحمد،
 القاىرة. جامعة الزقازيؽ، .(منشورة

المجمة المصرية لبحوث  .لمدولة في بناء األطر اإلخبارية أثر األيديولوجية السياسيةـ(. 2007. )جماؿ أحمد،
 .107-175، (3)8، الرأي العاـ

دراسة حالة  مات الدوليةأطر إنتاج الخطاب الخبري في المواقع اإللكترونية في األز ـ(. 2009. )أحمد، جماؿ
المجمة المصرية لبحوث . رة البريطانييفبالتطبيؽ عمى أزمة احتجاز البحا لموقعي بي بي سي والعالـ

 .119 -45، (34ع)، اإلعالـ

، العدد مجمة اآلداب .اية اإلسرائيمية أثناء مذبحة غزةالدع دعاية مذبحة مايو(.-ـ، إبريؿ2009) .خريستو آلمر،
  .98الثاني، ص

العدواف عمى غزة  :في. نتائج العدواف عمى البشر والشجر والحجرـ(. 2009. )حاتـ بو زايدة،أو  ،نعيـ، بارود
 غزة: مركز رؤى لمدراسات واألبحاث.. 192-278)ص ص)(، 2ج )، ـ2009-ـ2008حرب الفرقاف 

اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر ـ(. 2015بربخ، نضاؿ. )
)رسالة ماجستير غير دراسة تحميمية وميدانية ـ 2014لممعمومات أثناء العدواف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

 غزة، فمسطيف.-منشورة(. الجامعة اإلسالمية

 العدواف عمى غزة حرب الفرقاف :في .إسرائيمياً  عيات العدواف عمى غزةقراءة في تدا ـ(.2010.)ناجي البطة،
  .غزة: مركز رؤى لمدراسات واألبحاث (.429-490(، ) ص ص2ج)، ـ2009-ـ2008

المعالجة اإلخبارية لتطورات القضيتيف الفمسطينية والعراقية في قناتي الفضائية ـ(. 2009البطريؽ، أميرة. )
) رسالة ـ دراسة تطبيقية مقارنة 2008-ـ2007عامي المصرية واإلسرائيمية الموجية بالمغة العربية خالؿ 

 جامعة الزقازيؽ، القاىرة. .(ماجستير غير منشورة

 .1، صالراصد العربيالحرب التي أعطت الشرعية لحماس، فبراير(.  7ـ، 2009). بف، ألوؼ

دارة األزمات الدولية ـ(.2010. )السيد بينسي،  .القاىرة: عالـ الكتب. 1ط .اإلعالـ وا 

 .بيروت: المؤسسة العربية لمدراسات والنشر .1ط .الحرب عمى غزة ـ(.2009. )راوية البورنو،
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 اإلخبارية لمقضايا الفمسطينية في إذاعة صوت إسرائيؿ بالمغة العربيةالمعالجة ـ(. 2000. )أحمد عرابي الترؾ،
 ، العراؽ.جامعة بغداد .(رسالة ماجستير غير منشورة)

 ـ2008ديسمبر  27معالجة الصحافة العربية لمعدواف عمى غزة في المدة مف ـ(. 2009. )الحازمي، مبارؾ
، 34)ع)، المجمة المصرية لبحوث اإلعالـ .اسة حالة عمى صحيفة الشرؽ األوسطدر  يناير 22إلى 
397- 467. 

دراسة تحميمية  لسياسيةالخطاب الصحفي الفمسطيني نحو قضايا اإلنساف المدنية واـ(. 2014حسونة، نسريف. )
 غزة، فمسطيف.-الجامعة اإلسالمية ) رسالة ماجستير غير منشورة(.مقارنة 

 اإلنساف في الصحافة الفمسطينية دراسة تحميمية وميدانيةصورة منظمات حقوؽ ـ(. 2014الحمايدة، محمد. )
 غزة، فمسطيف.-)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية

 .القاىرة: عالـ الكتب. 2ط. ـبحوث اإلعالدراسات في مناىج البحث العممي ـ(. 2006). حسيف، سمير

غزة: المكتب اإلعالمي  .قطاع غزةاألداء اإلعالمي خالؿ الحرب عمى ـ(. 2011). أبو حشيش، حسف
 .الحكومي

 .22ص(، 36العدد )، مجمة الفصمية .األسمحة المحرمة دولياً  (.يونيوـ، 2009. )بيجت الحمو،

( . معالجة فف الكاريكاتير في الصحافة الفمسطينية لمعدواف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ ـ(. 2015أبو حميد، حاـز
 غزة، فمسطيف.-)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية ـ دراسة تحميمية مقارنة2014

اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي أثناء العدواف ـ(. 2015خاطر، ترنيـ. )
غزة، -)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية ـ دراسة ميدانية2014اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

 فمسطيف.

 .دمشؽ: المكتبة اإلعالمية. 1ط .اإلعالـ واألزماتـ(. 1999). خضور، أديب

رسالة ماجستير ) األطر الخبرية لممقاومة الشعبية في الصحؼ الفمسطينية اليوميةـ(. 2015. )الدلو، محمػد
 غزة، فمسطيف. الجامعة اإلسالمية. (غير منشورة

دارة األزمات ـ(.2012. )عبد الرزاؽ الدليمي،  .عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع. 1ط .اإلعالـ وا 

    :االطالع تاريخ. الصراع العربي اإلسرائيمي وخصائصو إبريؿ(. 24ـ، 2013).والسحمي، زينب ،آية، دياب
 (http://cutt.us/LT2UW): ـ، الموقع2015نوفمبر 5

المجمة  .بات البرلمانية في الصحؼ الكويتيأطر التغطية اإلخبارية لالستجواـ(. 2009. )الراجحي، مناور
 .219-279، (4) 9 المصرية لبحوث الرأي العاـ،

رسالة ماجستير ) يناير المصرية في الصحافة الفمسطينية 25األطر الخبرية لثورة  ـ(.2014ر. )مني أبو راس،
 .غزة، فمسطيف الجامعة اإلسالمية .(غير منشورة

 .غزة: مركز أبحاث المستقبؿ. ـ2009/1/18-ـ2008/12/27الحرب عمى غزة  ـ(.2010. )حاتـ أبو زايدة،

http://cutt.us/LT2UW
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 .القاىرة: عالـ الكتب. 4ط .فف الكتابة الصحفيةـ(. 1990). أبو زيد، فاروؽ

 .القاىرة: عالـ الكتب. 5ط .فف الخبر الصحفي ـ(.2011. )فاروؽ أبو زيد،

غزة: مركز التأريخ  .1ط .يوميات حربيف عمى غزة: الفرقاف وحجارة السجيؿ ـ(.2014). السحار، جميؿ
 .والتوثيؽ الفمسطيني

فبراير  9:تاريخ االطالع . قراءة نقدية في تجربة السمطة الوطنية الفمسطينية مارس(.  1، ـ2013) .وائؿ سعد،
 ، الموقع:ـ2015

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2013/Critical_Rea(
13.pdf-ding_PA_2) 

 .القاىرة: مكتبة جزيرة الورد. 1ط .حيف صبوا الرصاص عمى غزة ـ(.2010. )خالد سعيد،

إبريؿ  24 :االطالع تاريخ .قراءة استراتيجية في الحرب عمى غزة يناير(. 28ـ، 2009. )وليد سكرية،
  (.(http://paltoday.ps/ar/post/35194 الموقع: ،ـ2014

 .األمني في الصحؼ القومية اليوميةأطر التغطية اإلخبارية ألحداث االنفالت  ـ(.2012. )ماجدة سميماف،
 .353 -428، (1)11، المجمة المصرية لبحوث الرأي العاـ

 .عماف: دار الراية لمنشر والتوزيع .اإلعالـ التنمويـ(. 2011محمػد. ) أبو سمرة،

 .عماف: دار الراية لمنشر والتوزيع)د.ط(.  .اإلعالـ العسكري والحربي ـ(.2011. )محمػد أبو سمرة،

االستيداؼ الصييوني لمعائالت الفمسطينية في حرب  :في .بد منيا مقدمات ال ـ(.2013. )زكريا السنوار،
 .غزة: مركز نساء مف أجؿ فمسطيف (.43-20)ص ص ـ2009الفرقاف 

 ورقة .القناة اإلسرائيمية الموجية بالمغة العربيةخبارية لمقضايا العربية في المعالجة اإل (.ـ2004. )أميرة شاىيف،
 جامعة القاىرة.(، القاىرة: 2ج)المؤتمر العممي السنوي العاشر، مقدمة إلى 

 في االذاعات الحزبية الفمسطينية األطر الخبرية لمقضايا الفمسطينية الداخميةـ(. 2012أبو شباب، محمػد. )
 غزة، فمسطيف. ) رسالة ماجستير غير  منشورة(. الجامعة اإلسالمية  دراسة تحميمية مقارنة

 .القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتب .فف التحرير اإلعالميـ(. 1980. )شرؼ، عبد العزيز

رسالة ماجستير غير ) المعالجة الصحفية لمفاوضات السالـ الفمسطينية اإلسرائيميةـ(. 2012) ، أحمد.الشقاقي
 القاىرة.جامعة الزقازيؽ،  .(منشورة

مؤتمر حرب إلى مقدمة  قةور  .اآلثار االجتماعية لحرب الفرقاف عمى غزةيناير(.  22، ـ2012. )شالش، وليد
 غزة: الجامعة اإلسالمية. ،الفرقاف

 .جدة: دار الشروؽ لمطباعة والنشر. 2ط .الخبر الصحفي وضوابطو اإلسالميةـ(. 1988). كـر شمبي،

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2013/Critical_Reading_PA_2-13.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2013/Critical_Reading_PA_2-13.pdf
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رسالة دكتوراة غير  ) اإلسرائيمي -المعالجة اإلخبارية لقضية الصراع العربيـ(. 2006إبراىيـ. ) صالح،
 ، القاىرة.جامعة القاىرة .(منشورة

مركز الزيتونة : بيروت .خمفياتيا التاريخية وتطوراتيا المعاصرة القضية الفمسطينية ـ(.2012محسف. ) ،صالح
 .لمدراسات واالستشارات

 ـ.2008الوثائؽ الفمسطينية لسنة  ـ(.2011. )(وف)محرر ، وسعد، وائؿ، والكيالي، عبد الحميد محسف، صالح
 .بيروت: مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات. 1ط

 .1، ص4658))العدد ال ننوي إعادة احتالؿ قطاع غزة،  .يناير( 5، ـ2009) .صحيفة األياـ

 .12، ص(4655)العدد ينبغي احتالؿ غزة،  .يناير( 2ـ، 2009) .صحيفة األياـ

تركزت في رأس العامود وحي وادي الجوز ومسيرة نسائية داخؿ  .يناير(10ـ، 2009. )صحيفة الحياة الجديدة
 .4، ص(4739)العدد باحات المسجد، 

شاىد عياف االحتالؿ جمع الكثير مف جثث المقاتميف في أكواـ  .يناير( 10ـ، 2009) ة.ة الجديدصحيفة الحيا
 .1، ص(4739)العدد تغطييا الرماؿ، 

مف أبناء  9أحمد عبد الرحمف يحمؿ حماس المسؤولية عف حياة  .يناير( 17ـ، 2009) ة.صحيفة الحياة الجديد
 .3، ص(4727)العدد فتح فقدوا في الغارة عمى سجف السرايا، 

أبو مغمي يطمع ممثمي الدوؿ والمؤسسات المانحة لمقطاع  .يناير( 17ـ، 2009) .الجديدةصحيفة الحياة 
 .3ص ،(4746)العدد الصحي عمى تطورات الوضع في غزة، 

كنيسة العائمة المقدسة لالتيف في راـ اهلل تقيـ قداسًا تضامنيًا مع  .يناير( 2ـ، 2009) .صحيفة الحياة الجديدة
 .18ص ،(4731)العدد غزة، 

المفتي العاـ يدعو إلى إقامة صالة الغائب عمى أرواح شيداء  .يناير( 7ـ، 2009) .صحيفة الحياة الجديدة
 .8، ص(4736)العدد العدواف اإلسرائيمي، 

العدد قداس مف أجؿ السالـ ومسيرة شموع في عابود تضامنًا مع القطاع،  .يناير( 3ـ، 2009) .صحيفة القدس
 .7، ص(14145)

صابات في صفوؼ الجيش  .يناير( 6ـ، 2009) .صحيفة القدس معارؾ ضارية في محيط مدينة غزة وا 
 .1، ص(14148)العدد اإلسرائيمي، 

مجمة البحوث  .داث الحرب المبنانية اإلسرائيميةمعالجة الخطاب الديني الصحفي ألحـ(. 2007منى. ) طو،
 .416 -375،  (27)ع ،اإلعالمية

  BBCالمعالجة اإلخبارية ألحداث الثورة المصرية في قناتي العربية و ـ(.2011عربي عبد العزيز. ) الطوخي،
مجمة دراسات  .إطار نظرية تحميؿ األطر الخبرية دراسة تحميمية لعينة مف نشرات األخبار في العربية

 .391-431(، 2)17، تربوية واجتماعية
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تداعياتيا عمى القضية السادسة و المعالجة الصحفية لمحرب ـ(. 2008مرواف. ) والصالح، ر،زىي، عابد
 .23-53(، 2)12، غزة مجمة جامعة األقصى .الفمسطينية

قراءات نقدية : في .العالقة وتسوية الصراع مع إسرائيؿ تجربة حماس في الحكـ ـ(.2007. )عدناف أبو عامر،
بيروت: مركز الزيتونة . 1ط(. 289-273) ص ص ـ2007-ـ2006في تجربة حماس وحكومتيا 

 .لمدراسات واالستشارات

-ـ2008ف العدواف عمى غزة: حرب الفرقا :في .مقدمات الحرب عمى غزةـ(. 2010. )أبو عامر، مأموف
 .مركز رؤى لمدراسات واألبحاث ة:غز (. 175 -109)ص ص  (،1ج) ،ـ2009

 ،ـ2009-ـ2008 حرب الفرقاف الحرب عمى غزة :في .الخسائر اإلسرائيميةـ(. 2010. )عدنافأبو عامر، 
 .مركز رؤى لمدراسات واألبحاث ة:غز (. 418 -335(، )ص ص 2ج)

 نشرات قناة الجزيرة اإلخبارية والوعي السياسي بالصراع العربي اإلسرائيميـ(. 2011) .يحياوي عبد الحؽ،
  ر.جامعة قاصدي مرباح، الجزائ .(رسالة ماجستير غير منشورة)

 .القاىرة: عالـ الكتب. 1ط .في الدراسات اإلعالمية البحث العممي ـ(.2004د. )محمػ عبد الحميد،

 .القاىرة: عالـ الكتب. 3ط .نظريات اإلعالـ واتجاىات التأثير. ـ(2010). عبد الحميد، محمػد

 ،ـ2014أكتوبر 28:االطالعتاريخ . الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة  إبريؿ(10 ـ،2009خالد.) عبد العزيز،
الموقع:

vt.(http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/GazaIsrael/sec07.doc_c
htm) 

دارة األزماتـ(. 2012. )إسماعيؿ، عبد الفتاح  .القاىرة: دار العالـ العربي. 1ط .اإلعالـ وا 

القاىرة: . 1ط .الصحفي لمجرائد والمجالت فف التحريرـ(. 2004. )ليمى، عمـ الديفو ، محمود، عبد المجيد
 .السحاب لمنشر والتوزيع

دراسات في تحميؿ الخطاب  بناء تحيزات التغطية الخبريةدور المصادر في  ـ(.2012. )ىشاـ عبد المقصود،
 .دار العالـ العربي :القاىرة، اإلعالمي

اعتماد الجميور العربي عمى القنوات الفضائية األجنبية الموجية بالمغة العربية في  ـ(.2009. )نيى العبد،
، لمصرية لبحوث اإلعالـالمجمة ا .أزمة العدواف اإلسرائيمي عمى غزةأوقات األزمات بالتطبيؽ عمى 

 .462 -359، (33ع)

المجمة  .ضايا العربية في المجالت المصريةاألطر الخبرية لممعالجة الصحفية لمقـ(. 2009. )سالـ عبده،
 .133-186، (33ع)، المصرية لبحوث اإلعالـ

رسالة ماجستير غير  )ـ 2008تغطية الصحافة اإلسرائيمية لمحرب عمى غزة ـ(. 2012. )أحمد، عدواف
 ، غزة.جامعة األزىر .(منشورة

file:///E:/رسالة%20الماجستير/الرسالة/كل%20الرسالة/نهائي%20الرسالة/الرسالة%20معدلة/(http:/www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/GazaIsrael/sec07.doc_cvt.htm
file:///E:/رسالة%20الماجستير/الرسالة/كل%20الرسالة/نهائي%20الرسالة/الرسالة%20معدلة/(http:/www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/GazaIsrael/sec07.doc_cvt.htm
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 ـ2011-ـ2010 ردنية اليومية ألحداث تونس ومصرتغطية الصحافة األ ـ(.2011خالد. ) انتصار العدواف،
 عماف. ،جامعة الشرؽ األوسط .غير منشورة(رسالة ماجستير )

-ـ2008الفرقاف العدواف عمى غزة حرب  :في .النشاط السياسي والدبموماسي ـ(.2010. )عصاـ عدواف،
 غزة: مركز رؤى لمدراسات واألبحاث. (.503-403ص)  ،(1)ج، ـ2009

أىداؼ  السور الواقي إلى الرصاص المصبوبمف سالمة الجميؿ إلى يناير(.  6ـ، 2009. )عز الديف، حساـ
 ، العدداألياـ الفمسطينيةصحيفة  .عييا لمقضاء عمى مقاومة االحتالؿالحروب اإلسرائيمية تتشابو في س

 .10، ص(4659)

دراسة  نحو العدواف اإلسرائيمي عمى غزةاتجاىات الصحافة األردنية ـ(. 2011عمي. )ونجادات،  ،حاتـ، عالونة
 .729-749، (1)27، مجمة أبحاث اليرموؾ ر. مقارنة في صحيفتي الرأي والدستو تحميمية 

نبية االلكترونية الدولة الفمسطينية في مواقع الفضائيات األج األطر الخبرية لقضيةـ(. 2014عمياف، روال. )
 غزة،  فمسطيف.-الجامعة اإلسالمية .) رسالة ماجستير غير منشورة( دراسة تحميمية مقارنةبالمغة العربية 

جراءاتو ومناىجو البحث اإلعالمي ـ(.1994. )السيد أحمد عمر،  .بنغازي: جامعة قاريونس. 1ط .مفيومو وا 

، العدد صحيفة القدس .ائؽ سياسية غيرتيا الحرب عمى غزةحقيناير(.  15ـ، 2009). العناني، خميؿ
 .18ص(، 14157)

نبية في مواقع الفضائيات األج ـ2012األطر الخبرية لمعدواف عمى غزة عاـ ـ(. 2014عوض اهلل، أحمد. )
غزة، الجامعة اإلسالمية  .ماجستير غير منشورة() رسالة  دراسة تحميمية مقارنةااللكترونية بالمغة العربية 

 فمسطيف.

الخطاب اإلعالمي لصحيفة القدس خالؿ الحرب عمى غزة قراءة نقدية في ـ(. 2009). فارس، عوني
 . 59-50(، 8ع) ،مجمة حوليات القدس .ـ2009كانوف ثاني  19-ـ2008كانوف أوؿ  27افتتاحياتيا 

رسالة ) الوضع الفمسطيني حرب غزة نموذجاً  الفضائيات الفمسطينية عمىتأثير ـ(. 2010. )الفرا، شوقي
 الدنمارؾ. األكاديمية العربية المفتوحة، . (ماجستير غير منشورة

أكتوبر 28  :تاريخ االطالع .مقدمات العدواف واليـو األوؿ لمحرب ديسمبر(.26ـ، 2010)فمسطيف أوف اليف
 (http://www.felesteen.ps/details/15112) :، الموقعـ2013

 .دار الكتب المصرية :القاىرة. 1ط .لماذا يكرىوف حماس ـ(.2009. )أحمد فيمي،

تاريخ . صييونية والتقارير الدوليةحرب غزة قراءة في الصحافة ال. )أغسطس11ـ، 2010)  .عادؿ فيمي،
 الموقع:، ـ2014إبريؿ  21 :االطالع

(http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=action=historysubmit&diff=62111&ol
did=61383) 
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، ـ2014إبريؿ  24 :االطالع تاريخ. أسباب العدواف عمى غزة مارس(.  1ـ، 2009ر. )قاسـ، عبد الستا
 (www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2009/1/3) الموقع:

 .القاىرة: دار الكتاب العربي. 1ط. ىولوكوست غزة ـ(.2010. )مجدي كامؿ،

مجمة البحوث  .جات االجتماعية في الخطاب الصحفيأطر معالجة االحتجا ـ(.2008. )كماؿ، آماؿ
 .254-197، (30) 1 اإلعالمية،

الزيتونة بيروت: مركز . 1ط .دراسات في العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ـ(.2009. )عبد الحميد الكيالي،
 .لمدراسات واالستشارات

 .أسئمة السياسة والمقاومة مى غزةنقاشات عمى ىامش حرب إسرائيؿ ع (.مايو-، إبريؿـ2009) ماجد.كيالي، 
 .91ص ،مجمة اآلداب

المجمة . األحداث داخؿ التقارير اإلخباريةعالقة أساليب توظيؼ المغة بأطر تقديـ ـ(. 2009. )محسف، ماىيناز
 .357 -295، (33ع)، لبحوث اإلعالـالمصرية 

دارة األزمات مدخؿ نظري ـ(.2007. )عادؿ محمػد، القاىرة: دار الفجر لمنشر . 1ط .تطبيقي -الصحافة وا 
 .والتوزيع

 ـ2009-ـ2008صورة موقؼ مصر الرسمي إزاء العدواف اإلسرائيمي عمى غزة  ـ(.2009. )ىشاـ محمػد،
المجمة المصرية لبحوث  .في خطابات الصحؼ اليومية المصريةدراسة مقارنة لعناصر الصورة اإلعالمية 

 .299 -233، (34ع) اإلعالـ،

 راـ اهلل. .مدنيوف مستيدفوف (.ـ2009. )المركز الفمسطيني لحقوؽ  اإلنساف

تاريخ  .رىدؼ واحد وانتصار متكر حروب عمى غزة 3أغسطس(.27ـ، 2014.) المركز الفمسطيني لاعالـ
 :الموقع، ـ2014أغسطس  20 االطالع:

https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=161321)) 

ـ المشيد 2010تقرير مدار االستراتيجي ـ(. 2010مدار المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية. )
 .األياـ لمطباعة والنشرمؤسسة : راـ اهلل .ـ2009اإلسرائيمي

ـ المشيد اإلسرائيمي 2009مدار االستراتيجي تقرير ـ(. 2009مدار المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية. )
 .مؤسسة األياـ لمطباعة والنشر: راـ اهلل ـ.2008

مركز  :بيروت .ـ2008التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة . ـ(2009)مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات. 
 .الزيتونة لمدراسات واالستشارات

مركز  :بيروت. ـ2006التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة . ـ(2007مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات. )
 .الزيتونة لمدراسات واالستشارات
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 :بيروت. 1ط .ـ2007التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة  ـ(.2008مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات. )
 .مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات

 .تقرير معمومات عف العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ـ(.2009. )مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات
 .بيروت: مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات

لحرب عمى غزة مف وجية نظر خبراء ا .(سبتمبر18ـ، 2009).المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية مدار
 (http://cutt.us/5GJP)، الموقع:ـ 2014أكتوبر 20. تاريخ االطالع: ف في مجاؿ األمف القوميإسرائيميي

. واالنتصارلمصبوب جدلية اليزيمة قراءة في حرب الرصاص ا ديسمبر(. 28ـ، 2011. )مركز عكا لمدراسات
، الموقع:  ـ2014أكتوبر 28 :االطالعتاريخ 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=932651)) 

 22: االطالع تاريخ .الموقؼ الخميجي مف الحرب عمى غزة يوليو(.20ـ، 2014) .المرىوف، عبد الجميؿ زيد
  :الموقع ،ـ2015فبراير

(27519518.html-blog.com/article-http://palestinesolidarity.over) 

أطر معالجة القنوات العامة واإلسالمية لمصراع بيف القوى السياسية الفاعمة بشأف ـ(. 2013)رشا. مزروع، 
  5 (،9ع) ،دورية إعالـ الشرؽ األوسط .يناير دراسة تحميمية مقارنة 25االستفتاء عمى الدستور بعد ثورة 

-6. 

 .عماف: دار أسامة لمنشر والتوزيع. 1ط . نظريات اإلعالــ(. 2011). المشاقبة، بساـ

 22: االطالع تاريخ .الدور الفمسطيني في أزمة غزة والحموؿ الممكنة مارس(. 3ـ، 2009. )المصري، ىاني
  :الموقع، ـ2015فبراير

(27519255.html-blog.com/article-http://palestinesolidarity.over) 

 .القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب .اإلعالـ واألزمات المعاصرة ـ(.2009. )ىويدا مصطفى،
 .القاىرة: الدار المصرية المبنانية. 1ط .اإلعالـ ومعالجة األزمات ـ(.2005. )حسف مكاوي، 

 .القاىرة: الدار المصرية المبنانية .1ط .االتصاؿ ونظرياتو المعاصرةـ(. 1998ليمى. )والسيد، ، حسف، مكاوي

مصر: مكتبة الفالح . 1ط .اإلخراج الصحفي: الحموؿ الفنية لصحافة المستقبؿـ(. 2010. )مكي، عبد المطمب
 لمنشر والتوزيع.

دو واحد ومواقؼ إقميمية ع غزةحروب عمى 3 أغسطس(.4ـ، 2014). يفة الحدث الفمسطينيصحموقع  
 :الموقع ـ، 2015فبراير 28 :االطالع تاريخ. متغيرة

(http://www.alhadath.ps/article.php?id=1f32eay2044650Y1f32ea( 

 :، الموقعـ2014نوفمبر 16  :االطالع تاريخ. قطاع غزة الحرب عمى فبراير(.  28ـ، 2009) .بشير نافع،
(http://www.alzaytouna.net/permalink/5326.html) 

http://cutt.us/5GJP5
http://palestinesolidarity.over-blog.com/article-27519518.html
http://palestinesolidarity.over-blog.com/article-27519255.html
http://www.alhadath.ps/article.php?id=1f32eay2044650Y1f32ea
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 تاريخ .تعامؿ االتحاد االوروبي مع الحرب عمى غزة المغزى والداللة مارس(. 3ـ، 2009. )ناير، سامي 
  :الموقعـ، 2014فبراير22 : االطالع

(http://palestinesolidarity.over-blog.com/article-27519440.html.) 

ؤتمر إلى م ورقة مقدمة .جاجات في الصحؼ األردنية اليوميةصورة االحتـ(. 2012) .نجادات، عمي عقمة
  .جامعة فيالدلفيا: األردف ،ثقافة التغيير ر فيالدلفيا السابع عش

 .القاىرة: الدار المصرية المبنانية. 1ط .اإلخراج الصحفيمدخؿ إلى فف  ـ(.2001. )سعيد النجار،

المجمة المصرية  .ية المبنانية في الصحافة العربيةاألطر اإلخبارية لممقاومة اإلسالمـ(. 2007. )نجـ، طو
 .257 -177، (3)8، لبحوث اإلعالـ
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 (1ممحق رقم )

 حضرة الدكتور/......................................... حفظو اهلل

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
لرسالة تضع الباحثة بيف يديؾ استمارة تحميؿ المضموف، والتي تـ اعدادىا لمدراسة التحميمية 

طر الخب" الماجستير بعنواف:
أ
 ".الفلسطٌنٌة الٌومٌة الصحففي  م 2008 رًة للعدوان اإلسرائٌلي على غزة عامال

صحؼ الفمسطينية األطر الخبرية في الوتيدؼ الدراسة إلى رصد وتحميؿ وتفسير 
، ـ2009يناير 19وحتى ـ2008ديسمبر27اليومية لمعدواف اإلسرائيمي عمى غزة خالؿ الفترة مف

والكشؼ عف آليات المعالجة ودراسة الموضوعات التي تـ التركيز عمييا، ومقارنة أوجو االتفاؽ 
ريقة تقديميا لمعدواف اإلسرائيمي، ومعرفة واالختالؼ بيف صحؼ الدراسة في ىذا الموضوع، وط

 األطر الخبرية التي ركزت عمييا صحؼ الدراسة مف حيث أطر األسباب والحموؿ والنتائج.
 

وتشكر الباحثة لكـ التكـر بتحكيـ استمارة تحميؿ المضموف، والتي تتضمف فئات محتوى 
 ية.واألطر الخبر وشكؿ المضموف، المضموف، 

 الباحثة:

 عال مخيس أبوطه

 املشرف:

 د. أمين مخيس أبو نقرية

 األستاذ املساعد بقسم الصحافة واإلعالم

 المرفقات:

 أىداؼ الدراسة وتساؤالتيا. -
 اإلجرائية. التعريفات -
 استمارة تحميؿ المضموف. -
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 :اندراسة أهداف

 فػػػي ـ2008الخبريػػػة لمعػػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة عػػػاـ تيػػدؼ الدراسػػػة إلػػػى تعػػػّرؼ األطػػػر 
 مف خالؿ :عمييا،  والموضوعات والقضايا التي تـ التركيز ،اليوميةالصحؼ الفمسطينية 

 أىداف تتعمق بالمضمون: -أ 

ـ عمى غزة  في صػحؼ 2008المتعمقة بالعدواف اإلسرائيميمعرفة القضايا والموضوعات  .1
 الدراسة.

ـ عمى غػزة فػي 2008تعّرؼ اتجاه مضموف المادة الصحفية المتعمقة بالعدواف اإلسرائيمي .2
 صحؼ الدراسة.

ـ عمػػى غػػزة  التػػي ركػػزت عمييػػا المػػواد الصػػحفية 2008رصػػد أىػػداؼ العػػدواف اإلسػػرائيمي .3
 الخبرية في صحؼ الدراسة.

ـ كمػا وردت 2008وسائؿ المتبعة لتحقيؽ أىػداؼ العػدواف اإلسػرائيمي عمػى غػزة معرفة ال .4
 في صحؼ الدراسة.

تعػػػرؼ المصػػػادر الصػػػحفية التػػػي اعتمػػػدت عمييػػػا صػػػحؼ الدراسػػػة فػػػي معالجػػػة العػػػدواف  .5
 ـ.2008اإلسرائيمي عمى غزة 

ـ فػػػػي صػػػػحؼ 2008رصػػػػد منشػػػػأ األحػػػػداث المتعمقػػػػة بالعػػػػدواف اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى غػػػػزة  .6
 الدراسة.

معرفػػة أىػػداؼ المعالجػػة الصػػحفية لمموضػػوعات المتعمقػػة بالعػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة  .7
 ـ في صحؼ الدراسة.2008

تّعػػرؼ الفنػػوف الصػػحفية الخبريػػة التػػي غمبػػت عمػػى صػػحؼ الدراسػػة فػػي عرضػػيا لمعػػدواف  .8
 ـ.2008اإلسرائيمي عمى غزة 

ـ 2008غػػزة رصػػد أنػػواع الصػػور المسػػتخدمة مػػع موضػػوعات العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى  .9
 في صحؼ الدراسة.

معرفػػػػة عناصػػػػر اإلبػػػػراز التػػػػي صػػػػاحبت موضػػػػوعات العػػػػدواف اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى غػػػػزة  .10
 ـ في صحؼ الدراسة.2008
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معرفػػػػػة أوجػػػػػو االتفػػػػػاؽ واالخػػػػػتالؼ فػػػػػي طريقػػػػػة معالجػػػػػة صػػػػػحؼ الدراسػػػػػة لمعػػػػػدواف  .11
 ـ.2008اإلسرائيمي عمى غزة 

 أىداف تتعمق باألطر الخبرية: -ب 

عمػػى ـ 2008معرفػػة األطػػر الخبريػػة التػػي وظفتيػػا صػػحؼ الدراسػػة لمعػػدواف اإلسػػرائيمي  .12
 غزة.

عمػػػى  ـ2008 لمعػػػدواف اإلسػػػرائيمي لتػػػي قػػػدمتيا صػػػحؼ الدراسػػػةااألسػػػباب أطػػػر رصػػػد  .13
 غزة.

أطػػر الصػػراع التػػي اسػػتخدمتيا صػػحؼ الدراسػػة فػػي معالجػػة العػػدواف اإلسػػرائيمي  تعػػّرؼ .14
 ـ.2008عمى غزة 

ات اإلنسػػػػانية التػػػػي وردت فػػػػي صػػػػحؼ الدراسػػػػة حػػػػوؿ العػػػػدواف رصػػػػد أطػػػػر االىتمامػػػػ .15
 ـ.2008اإلسرائيمي عمى غزة 

معرفة أطر المسئولية التي ركزت عمييا صػحؼ الدراسػة حػوؿ العػدواف اإلسػرائيمي عمػى  .16
 ـ.2008غزة 

كمػػػػا غػػػػزة عمػػػػى ـ 2008التػػػػي نجمػػػػت عػػػػف العػػػػدواف اإلسػػػػرائيمي  رصػػػػد أطػػػػر النتػػػػائج .17
 أوضحتيا صحؼ الدراسة.

تعػػرؼ أطػػر الحمػػوؿ التػػي قػػدمتيا صػػحؼ الدراسػػة إلنيػػاء العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة  .18
 ـ.2008

فػي معالجػة العػدواف  الدراسػةصػحؼ توظيػؼ األطػر التػي اعتمػدت عمييػا تعّرؼ آليػات  .19
 عمى غزة. ـ2008 اإلسرائيمي

معػػػدواف ل لدراسػػػة فػػػي تناوليػػػاصػػػحؼ اا ركػػػزت عمييػػػمعرفػػػة الشخصػػػيات الفاعمػػػة التػػػي  .20
 عمى غزة.ـ 2008يمي اإلسرائ

 تعػػّرؼ أوجػػو االتفػػاؽ واالخػػتالؼ بػػيف صػػحؼ الدراسػػة فػػي تأطيرىػػا لمعػػدواف اإلسػػرائيمي .21
 عمى غزة. ـ2008
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 :سادسًا: تساؤلت الدراسة

صػػػحؼ الفمسػػػطينية اليوميػػػة لمعػػػدواف الخبريػػػة لمطػػػر األتسػػػعى ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى تعػػػّرؼ 
الحمػػوؿ المقترحػػة إلنيػػاء العػػدواف، وذلػػؾ و  أطػػر األسػػباب والنتػػائجعمػػى غػػزة، و  ـ2008 اإلسػػرائيمي

 مف خالؿ اإلجابة عف التساؤالت، وقد تـ بمورة التساؤالت في قسميف:
 القسم األول: تساؤلت تتعمق بتحميل المضمون:

ـ التػي 2008ما الموضوعات والقضػايا واألفكػار المتعمقػة بالعػدواف اإلسػرائيمي عمػى غػزة  .1
 تـ طرحيا عبر صحؼ الدراسة؟

ـ 2008مػػا ىػػو اتجػػاه مضػػموف المػػادة الصػػحفية المتعمقػػة بالعػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة  .2
 في صحؼ الدراسة؟

ـ التػػي ركػػز عمييػػا مضػػموف المػػواد 2008مػػا أىػػـ أىػػداؼ العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة  .3
 الصحفية في صحؼ الدراسة؟ 

كمػػا ركػػػزت ـ 2008مػػا الوسػػائؿ المتبعػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ العػػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة  .4
 عمييا المواد الصحفية في صحؼ الدراسة؟

مػػػػا المصػػػػادر الصػػػػحفية التػػػػي اعتمػػػػدت عمييػػػػا صػػػػحؼ الدراسػػػػة فػػػػي معالجػػػػة العػػػػدواف  .5
 ـ؟2008اإلسرائيمي عمى غزة 

ـ فػػػي صػػػحؼ 2008مػػػا ىػػػو منشػػػأ األحػػػداث المتعمقػػػة بالعػػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة  .6
 الدراسة؟

نشػػورة عػػف العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة مػػا أىػػداؼ المعالجػػة الصػػحفية لمموضػػوعات الم .7
 ـ في صحؼ الدراسة؟2008

مػػا الفنػػوف الصػػحفية التػػي غمبػػت عمػػى معالجػػة صػػحؼ الدراسػػة لمعػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى  .8
 ـ؟2008غزة 

مػػػا أنػػػواع الصػػػور الصػػػحفية المسػػػتخدمة مػػػع موضػػػوعات العػػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة  .9
 ـ في صحؼ الدراسة؟2008

ـ 2008صػػػػاحبة لموضػػػػوعات العػػػػدواف اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى غػػػػزة مػػػػا عناصػػػػر اإلبػػػػراز الم .10
 المنشورة في صحؼ الدراسة؟

ـ مػػػػػف 2008مػػػػا ىػػػػػو موقػػػػػع الموضػػػػػوعات المتعمقػػػػػة بالعػػػػػدواف اإلسػػػػػرائيمي عمػػػػػى غػػػػػزة  .11
 الصحيفة في صحؼ الدراسة؟



145 

 

ـ مػف الصػفحة 2008ما ىو موقع الموضوعات المتعمقة بالعدواف اإلسرائيمي عمى غػزة  .12
 في صحؼ الدراسة؟

أوجػػػو االتفػػاؽ واالخػػػتالؼ فػػي حجػػػـ وشػػكؿ التغطيػػػة لمعػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػى غػػػزة  مػػا .13
 ـ في صحؼ الدراسة؟2008

 القسم الثاني: تساؤلت تتعمق باألطر الخبرية:

ـ، كمػػػػا وضػػػػعتيا 2008مػػػا أطػػػػر األسػػػػباب التػػػي أدت لمعػػػػدواف اإلسػػػػرائيمي عمػػػى غػػػػزة  .14
 صحؼ الدراسة؟

ما األطر الخبرية التػي تركػز عمييػا صػحؼ الدراسػة فػي تقػديـ العػدواف اإلسػرائيمي عمػى  .15
 ـ؟2008غزة 

ما أطر الصراع التػي اسػتخدمتيا صػحؼ الدراسػة فػي معالجػة العػدواف اإلسػرائيمي عمػى  .16
 ـ؟2008غزة 

مػػػػػا أطػػػػػر االىتمامػػػػػات اإلنسػػػػػانية التػػػػػي وردت فػػػػػي صػػػػػحؼ الدراسػػػػػة، حػػػػػوؿ العػػػػػدواف  .17
 ـ؟2008ة اإلسرائيمي عمى غز 

ما أطر المسئولية التػي وردت فػي صػحؼ الدراسػة، حػوؿ العػدواف اإلسػرائيمي عمػى غػزة  .18
 ـ؟2008

ـ، حسػػػب مػػػا 2008مػػػا أطػػػر النتػػػائج التػػػي نجمػػػت عػػػف العػػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة  .19
 أوضحتيا صحؼ الدراسة؟

فػي ـ 2008ما أطر الحموؿ التي إلنياء األزمة المتعمقة بالعػدواف اإلسػرائيمي عمػى غػزة  .20
 صحؼ الدراسة؟

مػػا آليػػػات توظيػػػؼ األطػػػر الخبريػػػة التػػػي وردت فػػػي المػػػواد الصػػػحفية المتعمقػػػة بالعػػػدواف  .21
 ـ في صحؼ الدراسة ؟2008اإلسرائيمي عمى قطاع غزة 

مػف ىػي الشخصػػيات الفاعمػة التػػي ركػزت عمييػا صػػحؼ الدراسػة لػػدى تغطيتيػا لمعػػدواف  .22
 ـ؟2008اإلسرائيمي عمى غزة 

تالؼ بػػيف صػػحؼ الدراسػػة فيمػػا يتعمػػؽ بػػاألطر الخبريػػة التػػي تػػـ مػػا أوجػػو االتفػػاؽ واالخػػ .23
 ـ؟2008توظيفيا في عرض العدواف اإلسرائيمي عمى غزة 

 : عينة اندراسة

 أما  عينة الدراسة فتـ تحديدىا مف خالؿ:
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 عينة الصحؼ .2
ـ، 2008تشػػمؿ الصػػحؼ الفمسػػطينية اليوميػػة التػػي صػػدرت أثنػػاء العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة  

 ، وىي:حصر جميع الصحؼوقد تـ اختيار 

 ـــدس ، ـ1951: صػػػحيفة يوميػػػة سياسػػػية ناطقػػػة بالمغػػػة العربيػػػة، تأسسػػػت سػػػنةصـــحيفة الق
، وصػاحب االمتيػاز ومحررىػا المسػئوؿ محمػود أبػو الزلػؼ، ـ1968/11/8صدرت بتػاريخ 

 ومػػديرىا العػػاـ مػػرواف أبػػو الزلػػؼ، ورئػػيس تحريرىػػا وليػػد أبػػو الزلػػؼ، ومػػدير التحريػػر مػػاىر
 الشيخ، وتصدر في مقرىا الرئيس في مدينة القدس.

  صػػػحيفة فمسػػػطينية يوميػػػة سياسػػػية مسػػػتقمة، تصػػػدر عػػػف مؤسسػػػة األيػػػاـ صـــحيفة األيـــام :
لمطباعػػػػػػػػة والصػػػػػػػػحافة والنشػػػػػػػػر والتوزيػػػػػػػػع فػػػػػػػػي راـ اهلل، صػػػػػػػػدر العػػػػػػػػدد األوؿ منيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي 

، وليػػػػا أربعػػػػة مالحػػػػؽ أسػػػػبوعية )ممحػػػػؽ رياضػػػػي يػػػػـو السػػػػبت، وممحػػػػؽ ـ1995/12/25
 الديواف يـو الثالثاء، وممحؽ المرأة يـو الخميس، وممحؽ اليـو الثامف يـو الخميس(.

 ــدة : صػػحيفة يوميػػة شػػاممة، أسسػػيا نبيػػؿ عمػػرو، وحػػافظ البرغػػوثي، صــحيفة الحيــاة الجدي
، وتصدر في راـ اهلل بالضفة الغربيػة، صػدرت ـ1995/8/19صدر العدد األوؿ منيا عاـ 

، وليػػػػا ـ1995ات والنشػػػػر الفمسػػػػطيني الصػػػػادر عػػػػاـ الصػػػػحيفة بموجػػػػب قػػػػانوف المطبوعػػػػ
 ممحقاف رياضي وقضايا الحياة.

  وتم استثناء صحيفة فمسطين لتوقفيـا عـن الصـدور أثنـاء العـدوان اإلسـرائيمي عمـى غـزة
 .م2008

 عينة الفترة الزمنية:  .4
العػدواف ، حيث شػيدت ىػذه الفتػرة ـ2009/1/19إلى  ـ2008/12/27تغطي الدراسة الفترة مف 

 اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.

 عينة األعداد المختارة: .5
تعتمػػد الدراسػػة عمػػى أسػػموب الحصػػر الشػػامؿ لجميػػع األشػػكاؿ الصػػحفية الخبريػػة )الخبػػر، التقريػػر 

 -ـ2008/12/27دواف اإلسػػػػػػػػرائيمي عمػػػػػػػى قطػػػػػػػػاع غػػػػػػػزة مػػػػػػػػفاإلخبػػػػػػػاري(، التػػػػػػػي تناولػػػػػػػػت العػػػػػػػ
بدايػػػة أحػػػػداث العػػػػدواف، ، لمحصػػػوؿ عمػػػػى دقػػػة وسػػػػالمة النتػػػػائج، وىػػػي تبػػػػدأ مػػػػع ـ2009/1/19

عالف اليدنة. وتنتيي حتى بداية  وقؼ إطالؽ النار وا 
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 انحعريفبت اإلجرائية: 

 فئات تحميل المضمون: 

 : فئبت حمحوى املضمون )مبذا قيم(:انقسم األول

: تسػػتيدؼ توضػػيح عػػالـ يػػدور موضػػوع المحتػػوى، وتفيػػد فػػي الكشػػؼ عػػف فئــة الموضــوع .1
 وتنقسـ إلى : مراكز االىتماـ بموضوعات معينة،

: وىػػػي المػػػواد الصػػػحفية التػػػي تتعمػػػؽ باألنشػػػطة السياسػػػية لمحكومػػػات، سياســـي .1.1
والشخصػػػػػيات الرسػػػػػمية واألحػػػػػزاب، والمػػػػػؤتمرات والتصػػػػػريحات والبيانػػػػػات السياسػػػػػية، 

 والعالقات الدولية، وتشمؿ القضايا الفرعية:
: وتشػػػػمؿ التصػػػػريحات السياسػػػػية التػػػػي األنشــــطة السياســــية لحكومــــة رام اهلل  .1.1.1

تصػػػدر عػػػف السػػػمطة الفمسػػػطينية فػػػي راـ اهلل برئاسػػػة السػػػيد محمػػػود عبػػػاس، أو سػػػفراء 
فمسػػطيف فػػي مختمػػؼ الػػدوؿ، والجيػػود واالتصػػاالت السياسػػية التػػي تقػػـو بيػػا الطػػالع 

عمػػػى العػػػدواف اإلسػػػرائيمي ونتائجػػػو، والمواقػػػؼ السياسػػػية التػػػي تصػػػدر  كافػػػة األطػػػراؼ
 عنيا.
صػريحات السياسػية التػي تقػـو بيػا حكومػة : التاألنشطة السياسية لحكومة غزة  .1.1.2

غػزة بقيػادة إسػماعيؿ ىنيػة، واألنشػطة واالتصػاالت السياسػية التػي تقػـو بيػا الطػالع 
األطػػراؼ العربيػػة واإلسػػالمية عمػػى مجريػػات األحػػداث فػػي غػػزة، وآثػػار العػػدواف عمػػى 

 غزة.
: وتشػػمؿ الجيػػود واألنشػػطة التػػي تقػػـو بيػػا أنشــطة مؤسســات المجتمــع المــدني .1.1.3

مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني، مثػػؿ: منظمػػة التطػػوع مػػف أجػػؿ السػػالـ، االتحػػاد العػػاـ 
 لممرأة الفمسطينية، االتحاد العاـ لعماؿ فمسطيف.

: وتشػػمؿ مواقػػؼ الفصػػائؿ الفمسػػطينية األنشــطة السياســية لمفصــائل الفمســطينية .1.1.4
مػػػػف العػػػػدواف اإلسػػػػرائيمي، وتصػػػػريحات قػػػػادة  -بمػػػػف فػػػػييـ حركػػػػة حمػػػػاس -كافػػػػة 

السياسػػػػية، وجيػػػػود واتصػػػػاالت الفصػػػػائؿ لوقػػػػؼ العػػػػدواف، وجمػػػػب الػػػػدعـ  الفصػػػػائؿ
 والتضامف.
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:  تشػػػمؿ العالقػػػات التػػػي تقػػػـو بيػػػا العالقـــات السياســـية لالحـــتالل اإلســـرائيمي .1.1.5
قنػػػاع الػػػرأي العػػػاـ  سػػػوي حكومػػػة االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي أو أحػػػد وزرائيػػػا لت العػػػدواف، وا 

مسػئولي االحػتالؿ  عػفبأسباب وأىمية العدواف عمى غزة، والتصريحات التي تصدر 
 لمتعبير عف أىداؼ العدواف.

: وتشػمؿ مواقػؼ الحكومػات والسػمطات والشػعوب موقف وجيود األطراف العربية .1.1.6
وقطػر  العربية مف العػدواف اإلسػرائيمي عمػى قطػاع غػزة، مثػؿ: موقػؼ مصػر وسػوريا

والسػػعودية وجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة، واالتصػػاالت والجيػػود التػػي قامػػت بيػػا األطػػراؼ 
العربية لوقؼ العدواف اإلسرائيمي عدا المبادرات العربية التػي طرحػت إلنيػاء العػدواف 

 اإلسرائيمي، مثؿ: انعقاد قمة عربية، واجتماع وزراء الخارجية العرب.
ؿ موقػؼ الحكومػات والسػمطات : تشػمموقف وجيود األطراف اإلسالمية .1.1.7

والشعوب اإلسالمية مف العدواف اإلسرائيمي، واالتصاالت والجيػود التػي قامػت 
بيػػػا األطػػػراؼ اإلسػػػالمية لوقػػػؼ العػػػدواف عػػػدا المبػػػادرات التػػػي طرحػػػت إلنيػػػاء 

 العدواف اإلسرائيمي، مثؿ: إيراف وتركيا وغيرىا.
تبنتيػا أطػراؼ  السياسػية التػي المواقػؼ موقف وجيود األطـراف الدوليـة: .1.1.8

دوليػػػػة مػػػػف العػػػػدواف اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى غػػػػزة، مثػػػػؿ: موقػػػػؼ الواليػػػػات المتحػػػػدة 
األمريكيػػة، أو أوروبػػا وغيرىػػا، والجيػػػود التػػي قامػػت بيػػػا أطػػراؼ دوليػػة لوقػػػؼ 
االعتػػػداءات اإلسػػػرائيمية بحػػػؽ أىػػػالي قطػػػاع غػػػزة، مثػػػؿ: جيػػػود األمػػػيف العػػػاـ 

عػدا المبػادرات التػي طرحتيػا  ل مـ المتحدة باف كي موف، واالتحاد األوروبي،
 أطراؼ دولية إلنياء العدواف.

: المبػادرات التػي طرحػت مػف قبػؿ أطػراؼ المبادرات العربية واإلسالمية والدولية .1.1.9
عربيػػػػة أو إسػػػػالمية أو دوليػػػػة إلنيػػػػاء العػػػػدواف اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى قطػػػػاع غػػػػزة ،مثػػػػؿ: 

 المبادرة المصرية.
شػػػػػئوف العسػػػػػكرية، مثػػػػػؿ: العمميػػػػػات : وىػػػػػي المػػػػػواد الصػػػػػحفية التػػػػػي تتعمػػػػػؽ بالعســـــكري .1.2

العسػػػػػػػكرية، والتشػػػػػػػكيالت العسػػػػػػػكرية، والحصػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػى األسػػػػػػػمحة، والتصػػػػػػػريحات العسػػػػػػػكرية، 
 والمساعدات العسكرية، وتشمؿ الفئات الفرعية:
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: وتشػمؿ إطػالؽ الصػواريخ الفمسػطينية األنشطة العسكرية لمفصـائل الفمسـطينية .1.2.1
دي لقػوات االحػتالؿ اإلسػرائيمي، عمى األراضي المحتمة، وجيود الفصائؿ في التصػ

وحمايػػػػة المنػػػػاطؽ الحدوديػػػػة، والوعػػػػود التػػػػي تطمقيػػػػا فصػػػػائؿ المقاومػػػػة لمػػػػرد عمػػػػى 
عمميػػات جػػيش االحػػتالؿ، والمػػؤتمرات لمنػػاطقيف باسػػـ فصػػائؿ المقاومػػة، وخسػػائر 

صابات الفصائؿ.  وا 
: وتشػمؿ قصػؼ وتػدمير مؤسسػات قصف الحتالل لممؤسسات والمنازل وغيرىا .1.2.2

ابعة لمحكومة كالوزارات ومقار شرطية وأمنية، مثؿ: قصؼ مبنػى المجمػس ت ومبافٍ 
التشريعي، ومبنى الخدمة العامة والبريد، ومنػازؿ قػادة الفصػائؿ والتنظيمػات، مثػؿ: 

 قصؼ منزؿ القيادي نزار رياف، وقصؼ منازؿ وممتمكات المواطنيف.
سرائيمي ببسػط : وىو قياـ قوات االحتالؿ اإلتوغل جيش الحتالل في قطاع غزة .1.2.3

عػػػادة نشػػر أسػػػمحتيا مثػػػؿ توغػػػؿ  سػػيطرتيا وقواتيػػػا عمػػػى أجػػػزاء مػػف قطػػػاع غػػػزة، وا 
 دبابات االحتالؿ في األجزاء الشمالية والشرقية مف قطاع غزة.

: وىو قياـ قوات االحتالؿ بتػدمير وقصػؼ األنفػاؽ الفمسػطينية استيداف األنفاق .1.2.4
لمنػػاطؽ الحدوديػػة، وفػػتح عمػػى الحػػدود المصػػرية، ومػػا نػػتج مػػف تػػدمير أجػػزاء مػػف ا

أجزاء فػي الحػدود مػع مصػر، واقتحػاـ الحػدود المصػرية وموقػؼ الشػرطة المصػرية 
 مف ذلؾ.

: وتشػمؿ تجييػزات جػيش االحػتالؿ العسػكرية أنشطة الحتالل العسكرية األخرى .1.2.5
مػػػػف دبابػػػػات وطػػػػائرات، وعمميػػػػة اإلعػػػػداد والتحضػػػػير لمعػػػػدواف، واسػػػػتدعاء جنػػػػود 

لقاء المنشورات عمػى أىػالي القطػاع إلخػالء االحتياط، ورفض الخدمة ال عسكرية، وا 
 منازليـ، وعمميات االعتقاؿ التي تقـو بيا قوات االحتالؿ.

: وىػي المػواد الصػحفية التػي تتعمػؽ بالجوانػب األمنيػة المرتبطػة بالعػدواف اإلسػرائيمي أمني .1.3
لتػػػي تخػػػرج عمػػػى قطػػػاع غػػػزة، مثػػػؿ: المظػػػاىرات واإلضػػػرابات والمسػػػيرات والمواجيػػػات الشػػػعبية ا

 تنديدًا بالعدواف اإلسرائيمي وتضامنًا مع أىؿ غزة، وتشمؿ الفئات الفرعية:
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: وتشػػمؿ مواجيػػات الفمسػػطينييف فػػي الضػػفة المواجيــات الشــعبية ضــد الحــتالل .1.3.1
الغربية المحتمة والقدس، وجميع أنحاء فمسػطيف والمظػاىرات التػي خرجػت لمتضػامف مػع 

 تقدميا مؤسسات فمسطينية لمختمؼ القناصؿ.قطاع غزة، ومذكرات االحتجاج التي 
: وتشمؿ المظاىرات الشعبية والرسػمية المظاىرات والمسيرات العربية واإلسالمية .1.3.2

فػػػػػي الػػػػػدوؿ العربيػػػػػة واإلسػػػػػالمية والتضػػػػػامف العربػػػػػي وأيػػػػػاـ الغضػػػػػب لمتنديػػػػػد بالعػػػػػدواف 
رىػا والتضامف مع أىالي غزة، مثؿ المظاىرات في مصر، ولبناف، والعػراؽ، وتػونس وغي

 مف الدوؿ.
: وتشػػػػمؿ المسػػػيرات التػػػػي انطمقػػػت فػػػػي الػػػػدوؿ المظـــاىرات والمســــيرات الدوليــــة .1.3.3

والعواصػػػػـ األجنبيػػػػة تضػػػػامنًا مػػػػع القطػػػػاع، مثػػػػؿ بػػػػاريس وقبػػػػرص، والواليػػػػات المتحػػػػدة 
 األمريكية.

: المظػاىرات التػي قػاـ بيػا اإلسػرائيميوف فػي المظاىرات عند الحتالل اإلسـرائيمي .1.3.4
إمػػا لػػدعـ قػػوات االحػػتالؿ والمطالبػػة بضػػرب غػػزة،  ـ1948عػػاـ األراضػػي المحتمػػة منػػذ 

 أو المطالبة بوقؼ العمميات واالنسحاب مف غزة.
: ىػػػػي الموضػػػػوعات األمنيػػػػة التػػػػي تتعمػػػػؽ بمجتمػػػػع أوضــــاع الحــــتالل األمنيــــة .1.3.5

اء سػقوط الصػواريخ الفمسػطينية عمػى األراضػي المحتمػة، والجػدؿ القػائـ جػرّ مػف االحتالؿ 
عػػػالف حالػػػػة االسػػػتنفار خوفػػػًا مػػػػف فػػػي حكومػػػة االحػػػتالؿ  بتوسػػػػيع العػػػدواف أو وقفػػػو، وا 

عمميػػات فمسػػطينية لمػػرد عمػػى االعتػػداءات اإلسػػرائيمية، واإلجػػراءات األمنيػػة التػػي اتخػػذىا 
 جيش االحتالؿ مثؿ إعداد المالجه ومصادرة ىواتؼ الجنود.

: وتشػػمؿ وضػػع األجانػػب مػػف مختمػػؼ الجنسػػيات، ومػػا األجانــب فــي قطــاع غــزة .1.3.6
 بإجالئيـ وتركيـ القطاع.يتعمؽ 

: وىػػػػػي المػػػػػواد الصػػػػػحفية التػػػػػي تتنػػػػػاوؿ األنشػػػػػطة االقتصػػػػػادية فػػػػػي مختمػػػػػؼ اقتصـــــادي .1.4
المجاالت، وتأػثيرات العدواف عمييا، مثؿ: األوضػاع االقتصػادية، البنيػة التحتيػة، وتشػمؿ الفئػات 

 الفرعية:
: وتشػػػػمؿ قصػػػػؼ العتــــداءات اإلســــرائيمية عمــــى القطــــاع القتصــــادي .1.4.1

ع فمسػػػػطينية أو مصػػػػادر االقتصػػػػاد الفمسػػػػطيني كتػػػػدمير القطػػػػاع وتػػػػدمير مصػػػػان



151 

 

الزراعي، أو الخسائر التي لحقت بمختمػؼ القطاعػات نتيجػة العػدواف اإلسػرائيمي، 
 وتوقؼ األنشطة االقتصادية.

ـــــة .1.4.2 ـــــة والدولي : المسػػػػػاعدات التػػػػػي تقػػػػػدميا مختمػػػػػؼ المســـــاعدات العربي
 األطراؼ لدعـ االقتصاد الفمسطيني.

ضػػػػوعات التػػػػي تتنػػػػاوؿ قضػػػػايا اإلعمػػػػار، والجيػػػػود : المو إعمــــار غــــزة  .1.4.3
 المبذولة مف األطراؼ المختمفة إلعادة اإلعمار أو عرقمة اإلعمار.

: وىػي المػواد الصػحفية التػي تتمثػؿ فػي االنشػطة االجتماعيػة ومػا يتصػؿ بحيػاة اجتماعي .1.5
طنيػػػػة، النػػػاس، مثػػػؿ: مػػػؤازرة أىػػػالي الشػػػػيداء والجرحػػػى، واالحتفػػػاالت والمناسػػػبات واألعيػػػاد الو 

 والمخيمات التي تقاـ تضامنًا مع غزة، وتشمؿ الفئات الفرعية:
: تشػػمؿ مػػؤازرة ومسػػاندة أىػػالي الشػػيداء أو الجرحػػى مثػػؿ األنشــطة الجتماعيــة .1.5.1

 فتح بيوت عزاء لشيداء قطاع غزة.
: األنشػػطة والفعاليػػات والمسػػاعدات التػػي تقػػدميا وزارة الشػػؤوف نشــطة الخيريــةاأل .1.5.2

ت الخيريػػػػػػة المحميػػػػػػة والعربيػػػػػػة والمؤسسػػػػػػات الخاصػػػػػػة لػػػػػػدعـ االجتماعيػػػػػػة أو الجمعيػػػػػػا
 المتضرريف وأىالي الشيداء والجرحى.

: وىي المواد الصحفية التي تتعمؽ باألوضاع الصحية في قطاع غػزة، مثػؿ أخبػار صحي .1.6
سػػػعاؼ والمسػػػاعدات الطبيػػػة، وعػػػودة ، والتجييػػػزات الطبيػػػة، وسػػػيارات اإلالمستشػػػفيات والعيػػػادات
 ؿ إلى المستشفيات، وتشمؿ الفئات الفرعية:المنقطعيف عف العم

: وتشػػػػػمؿ المستشػػػػػػفيات والعيػػػػػادات وسػػػػػػيارات أوضـــــاع المؤسســــــات الصــــــحية .1.6.1
 اإلسعاؼ، واالحتياجات المطموبة نتيجة ما يتعرض لو قطاع غزة مف عدواف.

: وتشػػػػػمؿ المؤسسػػػػػات الصػػػػػحية مػػػػػف اســـــتيداف الحـــــتالل لمقطـــــاع الصـــــحي .1.6.2
ومػػػػػا تتعػػػػػرض لػػػػػو مػػػػػف قصػػػػػؼ وتػػػػػدمير مستشػػػػػفيات وعيػػػػػادات وسػػػػػيارات اإلسػػػػػعاؼ 

 واستيداؼ.
: وتشػػػػمؿ إمػػػػداد قطػػػػاع غػػػػزة باألدويػػػػة والمعػػػػدات واألدوات المســــاعدات الطبيــــة .1.6.3

الطبيػػة، والقوافػػؿ الطبيػػة التػػي تحضػػر إلػػى قطػػاع غػػزة لاسػػياـ فػػي عػػالج المصػػابيف، 
 وتقديـ العوف الصحي، مثؿ: التبرع بالدـ مف مستشفى المقاصد في القدس.
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عػػاـ،  عمػػى نحػػوٍ : وتشػػمؿ أوضػػاع القطػػاع الصػػحي لمقطــاع األوضــاع الصــحية .1.6.4
وعػػودة المنقطعػػػيف عػػػف العمػػؿ نتيجػػػة األزمػػػة التػػػي يعانييػػا القطػػػاع، واآلثػػػار الصػػػحية 

 الناتجة عف القصؼ اإلسرائيمي.
: وتشػػػػػمؿ المػػػػػواد الصػػػػػحفية التػػػػػي تتعمػػػػػؽ بالمؤسسػػػػػات التعميميػػػػػة كالجامعػػػػػات تعميمـــــي .1.7

عتػػداءات وقصػػؼ إسػػرائيمي عمػػى المنشػػءت التعميميػػة، والمػػدارس، وكػػؿ مػػا يتصػػؿ بػػالتعميـ مػػف ا
دانػػة، أو تضػػامف، وتشػػمؿ الفئػػات  ومػػا يصػػدر عػػف المؤسسػػات التعميميػػة مػػف بيانػػات اسػػتنكار وا 

 الفرعية:
: وتشػػمؿ األنشػػطة التػػي تقػػـو بيػػا المؤسسػػات أنشــطة مؤسســات التعمــيم .1.7.1

التعميميػػػػػػة، ومػػػػػػا يصػػػػػػدر عنيػػػػػػا مػػػػػػف تعميػػػػػػؽ االمتحانػػػػػػات وتأجيػػػػػػؿ الدراسػػػػػػة، 
 خصيص حصص دراسية لشرح أحداث العدواف وآثاره.وت
: االعتػداءات التػي يقػـو العتداءات اإلسرائيمية عمـى مؤسسـات التعمـيم .1.7.2

بيػػػا جػػػيش االحػػػتالؿ عمػػػى مؤسسػػػات التعمػػػيـ كالجامعػػػات والمػػػدارس والمعاىػػػد 
 ورياض األطفاؿ مف قصؼ وتدمير.

والدوليػة : المساعدات والدعـ مػف الجيػات العربيػة دعم القطاع التعميمي .1.7.3
 "األونروا" إلعادة بناء المؤسسات التعميمية.

ات الشػػػعرية : وىػػػي المػػػواد الصػػػحفية التػػػي تتعمػػػؽ بالمجػػػاؿ الثقػػػافي، مثػػػؿ: األمسػػػيّ ثقـــافي .1.8
جراء العػدواف اإلسػرائيمي، واالعتػداءات اإلسػرائيمية مف والثقافية التي تقاـ تضامنًا مع قطاع غزة 
قػػع التػػراث الثقػػافي، وبيانػات االسػػتنكار واإلدانػػة التػػي عمػى المؤسسػػات الثقافيػػة، مثػػؿ: قصػؼ موا

 تصدر عف المؤسسات الثقافية.
 

: وىػػي الموضػػوعات الصػػحفية التػػي تتعمػػؽ بالمجػػاؿ اإلعالمػػي و تشػػمؿ المػػواد إعالمــي .1.9
الصػػحفية التػػي تتعمػػؽ باألوضػػاع اإلعالميػػة فػػي قطػػاع غػػزة، مثػػؿ: قتػػؿ الصػػحفييف ومػػنعيـ مػػف 

فػػػػي منػػػػاطؽ األحػػػػداث كالمنػػػػاطؽ الحدوديػػػػة، والجيػػػػود اإلعالميػػػػة العربيػػػػة لتوحيػػػػد بػػػػث  الوجػػػػود
  الفضائيات العربية لمتضامف مع قطاع غزة، وتشمؿ الفئات الفرعية:
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: وتشػػػػػمؿ إصػػػػػابة أو استشػػػػػياد الصػػػػػحفييف أو اســـــتيداف الصـــــحفيين .1.9.1
فػي  دالوجػو اء العػدواف اإلسػرائيمي عمػى قطػاع غػزة، أو مػنعيـ مػف جػرّ مف اعتقاليـ 

 مناطؽ األحداث.
: قصػؼ قػوات االحػتالؿ العتداءات اإلسرائيمية عمى القطاع اإلعالمـي .1.9.2

 لممؤسسات والمواقع اإلعالمية، والتدمير الذي يطاؿ ىذه المؤسسات.
: األنشػػػػطة التػػػػي تقػػػػـو بيػػػػا مختمػػػػؼ المؤسسػػػػات األنشــــطة اإلعالميــــة .1.9.3

وتوحيد بػث القنػوات، اإلعالمية، مثؿ: الجيود اإلعالمية العربية لمتضامف مع غزة 
واختػػراؽ المواقػػع اإللكترونيػػة اإلسػػرائيمية لنشػػر صػػور وأحػػداث العػػدواف اإلسػػرائيمي، 

 والجيود اإلعالمية التي تقـو بيا الفصائؿ الفمسطينية.
: وىػػػي المػػػواد الصػػػحفية التػػػي تتعمػػػؽ باالحتفػػػاالت الدينيػػػة، والتضػػػامف اإلسػػػالمي دينـــي .1.10

الدينيػة، وقصػؼ دور العبػادة والمسػاجد، وتشػمؿ الفئػات  والمسيحي مع غزة بالصػموات، والفتػاوى
 الفرعية:

: وتشػػػػمؿ قصػػػػؼ االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي لػػػػدور العتــــداءات اإلســــرائيمية .1.10.1
 أثناء تأدية الصالة.في العبادة )المساجد والكنائس(، واستيداؼ المصميف 

: وتشػػػمؿ مختمػػػؼ األنشػػػطة التػػػي تقػػػـو بيػػػا األطػػػراؼ األنشـــطة الدينيـــة .1.10.2
اإلسػػػالمية أو المسػػػيحية لمتضػػػامف مػػػع قطػػػاع غػػػزة، مثػػػؿ: الصػػػالة عمػػػى الشػػػيداء، 
وصالة الكنائس، والفتاوى الدينيػة لمػدفاع عػف الفمسػطينييف، ورسػائؿ رؤسػاء الكنػائس 

 لممطالبة بوقؼ العدواف، والتصريحات التي تصدر مف الشخصيات الدينية. 
ــــ .1.11 : وتشػػػػمؿ المػػػػواد الصػػػػحفية التػػػػي تتعمػػػػؽ بالقضػػػػايا القضػػػػائية والحقوقيػػػػة، مثػػػػؿ: وقيحق

محاكمة مجرمي االحتالؿ، االنتياكات اإلسرائيمية لحقوؽ األسرى الفمسػطينييف نتيجػة لتضػامنيـ 
مع غزة، وأنشطة المؤسسات الحقوقية لتوثيؽ جرائـ االحػتالؿ كجريمػة اسػتيداؼ وقتػؿ األطفػاؿ، 

ار واإلدانػػػػػة لممؤسسػػػػػات الحقوقيػػػػػة، وتعميػػػػػؽ المثػػػػػوؿ أمػػػػػاـ محػػػػػاكـ االحػػػػػتالؿ وبيانػػػػػات االسػػػػػتنك
 اإلسرائيمي تضامنًا مع القطاع.

: وىي المواد الصحفية التػي تتعمػؽ باألزمػة اإلنسػانية فػي قطػاع غػزة الناتجػة عػف انساني .1.12
ة نقص الوقود والغذاء والمخابز، والوضع المائي، والحصػار وقضػية المعػابر وتأثيرىػا عمػى حركػ
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السػػكاف، والمسػػاعدات اإلنسػػانية العربيػػة والدوليػػة العاجمػػة لتػػوفير االحتياجػػات األساسػػية  لسػػكاف 
 قطاع غزة.

: وتشػػمؿ المػواد الصػػحفية التػػي تتعمػػؽ بالجانػػب الفنػي، وتتمثػػؿ فػػي إحيػػاء المناسػػبات فنــي .1.13
ات إقامػة أمسػيّ الوطنية أو إلغاء االحتفاالت الوطنية تنديدًا بالعدواف وتضػامنًا مػع األىػالي، مثػؿ 

ات الفنيػػػة فػػػي إسػػبانيا والبرتغػػػاؿ، أو تخصػػػيص عائػػػدىا غنائيػػة لمتضػػػامف مػػػع غػػػزة مثػػؿ األمسػػػيّ 
ألىالي قطػاع غػزة، أو إلغػاء حفػالت غنائيػة، وحفػالت رأس السػنة، وتصػريحات الفػانييف العػرب 

 بخصوص العدواف عمى غزة.
ي فمسػػطيف وخارجيػػا : وىػػي المػػواد الصػػحفية التػػي تتعمػػؽ باألنشػػطة الرياضػػية فػػرياضــي .1.14

التػػػي تقػػػاـ تضػػػامنًا مػػػع غػػػزة، واالعتػػػداءات اإلسػػػرائيمية عمػػػى المؤسسػػػات الرياضػػػية، وتضػػػامف 
 الرياضييف مع غزة، وبيانات اإلدانة التي تصدر عف األندية والمؤسسات الرياضية.

 يوجػد موضوعات ذات صمة بالعدواف اإلسرائيمي عمػى قطػاع غػزة، وال : وتشمؿ أيأخرى .1.15
 فئة مف الفئات السابقة. صنؼ فيو تحت أيليا مكاف ت

ألنيا تيدؼ لمكشؼ عف اتجاه محتػوى ىػذا  ؛: ترتبط ىذه الفئة بموضوع االتصاؿفئة التجاه .2
 االتصاؿ، وتنقسـ إلى: إيجابي، سمبي، محايد، غير واضح.

 وقد تـ تقسيـ ىذه الفئة إلى فئات فرعية:

اتجاه إيجابي لمصحيفة لػدى تغطيتيػا : يشمؿ الموضوعات التي تعكس مواقؼ أو إيجابي .2.1
 لمعدواف اإلسرائيمي، وما يترتب عمييا، مثؿ:

 صمود أىالي القطاع في وجو العدواف اإلسرائيمي، وعدـ استسالميـ لو. -
التكافػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي بػػػػػيف الفمسػػػػػطينييف فػػػػػي مختمػػػػػؼ أرجػػػػػاء الػػػػػوطف، وثقػػػػػتيـ بالنصػػػػػر  -

 وبقضيتيـ.
 جمات االحتالؿ والرد عمى اعتداءاتو.قدرة الفصائؿ الفمسطينية عمى التصدي لي -
إعطػػػاء االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي صػػػفاتو وأفعالػػػو التػػػي يسػػػتحقيا " جػػػرائـ االحػػػتالؿ، مجػػػزرة،  -

 إبادة جماعية، العدواف الوحشي".
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الحكومػػػة، والخالفػػػات فػػػي  كالتإبػػػراز الخالفػػػات فػػػي جانػػػب االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي، ومشػػػ -
 عسكرية.الكنيست، واإلحباط والفرار مف الخدمة ال

لمصػحيفة لػدى تغطيتيػا  اً سػمبي اً أو اتجاىػ : يشػمؿ الموضػوعات التػي تعكػس مواقػؼَ سمبي .2.2
 لمعدواف اإلسرائيمي، وما يترتب عمييا، مثؿ:

 استسالـ أىالي القطاع، وخضوعيـ لقير وظمـ االحتالؿ اإلسرائيمي. -
الضػربات دوف إبراز مظاىر االنقساـ والنػزاع السياسػي بػيف الفصػائؿ الفمسػطينية، وتمقييػا  -

 تمكنيا مف التصدي.
براز اليأس واالحباط والفشؿ. -  عكس مظاىر التفكؾ في الحياة بيف أىالي القطاع، وا 
إضفاء صفات إيجابية عمى االحتالؿ اإلسػرائيمي وحكومتػو "الجػيش اإلسػرائيمي، الحكومػة  -

 اإلسرائيمية، مدف وبمدات إسرائيمية، وزير الدفاع اإلسرائيمي، جنوب إسرائيؿ".
 : الموضوعات التي تعرض مواقؼ الصحؼ اإليجابية والسمبية معًا.محايد .2.3
: الموضػػػػوعات التػػػػي ال يظيػػػػر فييػػػػا اتجػػػػاه واضػػػػح، وال تعػػػػرض الجوانػػػػب غيــــر واضــــ  .2.4

 اإليجابية وال السمبية.
اث أو الفػػػاعموف لتحقيقيػػػا، : وتتنػػػاوؿ ىػػػذه الفئػػػة  األىػػػداؼ التػػػي تسػػػعى األحػػػدفئـــة األىـــداف .3

داؼ التػػػػي تضػػػػمنتيا الموضػػػػوعات الصػػػػحفية المتعمقػػػػة بالعػػػػدواف أىػػػػـ األىػػػػؼ لتعػػػػرّ وتسػػػػعى 
 اإلسرائيمي، وتشمؿ:

 أىداؼ خاصة بالجانب الفمسطيني، وتشمؿ:  .3.1
 إنياء الحصار الذي يتعرض لو القطاع. .3.1.1
 المطالبة بوقؼ العدواف اإلسرائيمي. .3.1.2
 توفير الحماية الدولية لسكاف قطاع غزة. .3.1.3
 .االعتراؼ بوجود حركة حماس عربيًا ودولياً  .3.1.4

 أىداؼ خاصة بالجانب اإلسرائيمي، وتشمؿ:  .3.2
 إعادة احتالؿ قطاع غزة، والقضاء عميو. .3.2.1
 إقامة منطقة حدودية عازلة. .3.2.2
 وقؼ إطالؽ الصواريخ الفمسطينية. .3.2.3
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 وقؼ تيريب األسمحة لمقطاع. .3.2.4
 إعالف تيدئة شاممة. .3.2.5
 استعادة الجندي األسير. .3.2.6
 القضاء عمى المقاومة، وخاصة حركة حماس. .3.2.7

: وتعنػػي الوسػػائؿ أو الطػػرؽ التػػي ركػػزت عمييػػا صػػحؼ الدراسػػة بحيػػث المتبعــةفئــة الوســائل  .4
 يتـ المجوء إلييا لتحقيؽ أىداؼ األطراؼ المختمفة، وتشمؿ الفئات الفرعية:

 :وسائل فمسطينية .4.1
 الحوار والمصالحة الفمسطينية. .4.1.1
 المقاطعة الدبموماسية مع االحتالؿ. .4.1.2
يػػػػدؼ إطػػػػالع الػػػػدوؿ الزيػػػػارات واالتصػػػػاالت التػػػػي تقػػػػـو بيػػػػا السػػػػمطة ب .4.1.3

اإلقميميػػػػة والدوليػػػػة والػػػػرأي العػػػػاـ عمػػػػى االعتػػػػداءات والممارسػػػػات اإلسػػػػرائيمية، 
 والمطالبة بممارسة ضغوط عمى االحتالؿ لوقؼ عدوانو.

 .ميات التضامنية واالحتجاجيةاعالف .4.1.4
 المبادرات العربية واإلسالمية والدولية إلنياء العدواف. .4.1.5
 ضي المحتمة.تنفيذ عمميات استشيادية داخؿ األرا .4.1.6
 إطالؽ الصواريخ الفمسطينية عمى االحتالؿ اإلسرائيمي .4.1.7

 :  وسائل إسرائيمية .4.2
 اغتياالت قادة فصائؿ المقاومة لمنيؿ منيا. .4.2.1
 التوغؿ البري لدبابات االحتالؿ في قطاع غزة. .4.2.2
 قصؼ وتدمير البنية التحتية في القطاع. .4.2.3

ىػػداؼ التػػي يسػػعى إلييػػا : تيػػتـ ىػػذه الفئػػة بالكشػػؼ عػػف األفئــة أىــداف المعالجــة الصــحفية .5
 القائـ باالتصاؿ مف خالؿ معالجة المادة الصحفية، وتنقسـ ىذه الفئة إلى:

تفسػػػيرية: تعنػػػي االعتمػػػاد عمػػػى المعالجػػػة القائمػػػة عمػػػى التفسػػػير والتحميػػػؿ، مػػػف  .5.1
 خالؿ شرح األحداث وعرض خمفياتيا.



157 

 

نػػة، دعائيػػة: تعنػػي أف المعالجػػة الصػػحفية تسػػتيدؼ الػػدعوة لموقػػؼ أو فكػػرة معي .5.2
 مثؿ الدعوة لمقاطعة االحتالؿ اإلسرائيمي وقطع العالقات الدبموماسية.

نقديػة: تعنػػي توجيػػو النقػػد لطػػرؼ مػا أو ألفعالػػو وممارسػػاتو أو أقوالػػو، مثػػؿ انتقػػاد  .5.3
 الموقؼ العربي والدولي المتواطه.

غيػػػػر محػػػػددة اليػػػػدؼ: ىػػػػي الموضػػػػوعات التػػػػي ال يظيػػػػر فييػػػػا ىػػػػدؼ واضػػػػح  .5.4
 لممعالجة الصحفية.

: تيػتـ ىػذه الفئػة بتحديػد الجيػة أو المصػدر الػذي نقمػت عنػو صػحؼ المصادر اإلعالميةفئة  .6
الدراسة المادة المتعمقة بالعدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، ويػتـ إسػناد المعمومػات إليػو، وقػد 

 تـ تقسيـ ىذه الفئة إلى فئات فرعية:
نفسػػيا المدينػػة  : ىػػو الصػػحفي الػذي تعتمػػد عميػػو الصػػحيفة، ويكػػوف مػػفالمنــدوب .6.1

 التي تصدر فييا.
: ىػػػو الصػػػحفي الػػػذي تعتمػػػد عميػػػو الصػػػحيفة مػػػف خػػػارج المدينػػػة التػػػي المراســـل .6.2

 تصدر فييا.
 : وكالت أنباء، وتشمل .6.3

ـــة .6.3.1 : ىػػػي وكػػػاالت تعمػػػؿ داخػػػؿ حػػػدود الدولػػػة، وقػػػد تكػػػوف وكـــالت محمي
رسػػػمية أي تابعػػػة لمحكومػػػة أو خاصػػػة، وتيػػػتـ بتغطيػػػة األخبػػػار عمػػػى صػػػعيد 

 ."وفا، معاً "الدولة، وفي فمسطيف يوجد 
: ىػػػػي وكػػػػاالت تعمػػػػؿ مػػػػف خػػػػالؿ شػػػػبكة واسػػػػعة مػػػػف وكــــالت دوليــــة .6.3.2

كميػة  المندوبيف والمراسميف في جميع أنحػاء العػالـ، وىػي بػذلؾ تػوفر لمصػحؼ
كبيػػرة مػػػف األخبػػػار مػػػا كانػػػت تسػػتطيع أي صػػػحيفة الحصػػػوؿ عمييػػػا بوسػػػائميا 
الذاتية، ومف أشير وكاالت األنباء العالمية األسوشيتدبرس األمريكيػة، ورويتػر 

 .(1)البريطانية، ووكالة األنباء الفرنسية
: ىي مكاتب خاصة تزود الصحيفة بالمادة الصػحفية، مثػؿ الػرواد مكاتب خاصة .6.4

 واإلعالـ، والبمد لمصحافة. لمصحافة
                                                             

 (.107ص) أبو زيد، فف الخبر الصحفي (1)
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: ىػػي مصػػادر االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي التػػي تعتمػػد عمييػػا صػػحؼ مصــدر إســرائيمي .6.5
الدراسػػة، مثػػؿ إذاعػػة االحػػتالؿ، والصػػحؼ الصػػادرة عػػف االحػػتالؿ ىػػءرتس، يػػديعوت 

.  أحرنوت، معاريؼ، إسرائيؿ اليـو
: ىػػػي المػػػادة الصػػػحفية المنسػػػوبة إلػػى أكثػػػر مػػػف مصػػػدر مػػػف أكثـــر مـــن مصـــدر .6.6

 مصادر السابقة.ال
 : ىي المادة الصحفية التي لـ يذكر مصدرىا.دون مصدر )مجيول المصدر( .6.7

ويقصػػػد بيػػػػا المكػػػػاف أو الموقػػػع الجغرافػػػػي الػػػػذي نشػػػأت فيػػػػو الوقػػػػائع فئــــة منشــــأ األحــــداث:  .7
 واألحداث المتعمقة بالعدواف اإلسرائيمي، وقد تـ تقسيـ ىذه الفئة إلى فئات فرعية:

: وتضػػـ األحػػداث الواقعػػة فػػي أنحػػاء فمسػػطيف، ـ1967فمســطين المحتمــة عــام  .7.1
 وتضـ التقسيمات:

: وىػػو جػػزء مػػف األراضػػي الفمسػػطينية المتبقيػػة بعػػد االحػػتالؿ قطــاع غــزة .7.1.1
، ـ1967، وكػػاف تابعػػًا لػػادارة المصػػرية قبػػؿ احتاللػػو عػػاـ ـ1948اإلسػػرائيمي عػػاـ 

 وىو مالصؽ لسيناء المصرية.
: وىػػػػي جػػػػزء مػػػػف األراضػػػػي الفمسػػػػطينية المتبقيػػػػة بعػػػػد الضــــفة الغربيــــة .7.1.2

مػػػع  -إلػػػى جانػػػب القػػػدس الشػػػرقية–، وكونػػػت ـ1948االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي عػػػاـ 
، فوقعػت تحػت ـ1967األردف المممكة األردنية الياشمية، حتى كانت ىزيمػة عػاـ 

االحػتالؿ وظمػت تابعػة إداريػًا لػ ردف بعػػد االحػتالؿ، حتػى قػرار الممػؾ حسػيف عػػاـ 
 بفؾ االرتباط بينيما. ـ1988
: وىػػػػي جػػػزء مػػػف األراضػػػػي الفمسػػػطينية المتبقيػػػة بعػػػػد القـــدس المحتمـــة .7.1.3

مػػػع  -إلػػػى جانػػػب القػػػدس الشػػػرقية–، وكونػػػت ـ1948االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي عػػػاـ 
، فوقعػت تحػت ـ1967األردف المممكة األردنية الياشمية، حتى كانت ىزيمػة عػاـ 

ي عاصػػمة موحػػدة لػػو بشػػطرييا الشػػرقي االحػػتالؿ، وقػػد أعمنيػػا االحػػتالؿ اإلسػػرائيم
 .ـ1980والغربي عاـ 
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 :  ـ1948فمسطين المحتمة عام  .7.2
: وىو ذلؾ الجزء مػف فمسػطيف الػذي اسػتولى عميػو االحػتالؿ اإلسػرائيمي، 48أراضي 

، وتبمػػػ  مسػػػاحتو ـ1948وأقػػػاـ مغتصػػػباتو عميػػػو بعػػػد ىزيمػػػة الجيػػػوش العربيػػػة عػػػاـ 
 % مف أراضي فمسطيف.77

األحداث المتعمقػة بالعػدواف اإلسػرائيمي التػي حػدثت فػي الػدوؿ تضـ دول عربية:  .7.3
 العربية، وتشمؿ:

 مصر: الرئاسة والحكومة والشعب المصري. .7.3.1
 قطر: األمير والحكومة والشعب القطري. .7.3.2
 السعودية: الممؾ والحكومة والشعب السعودي. .7.3.3
 دوؿ عربية أخرى. .7.3.4

التػػػي حػػػدثت فػػػي : تضػػػـ األحػػػداث المتعمقػػػة بالعػػػدواف اإلسػػػرائيمي دول إســـالمية .7.4
 الدوؿ اإلسالمية، وتشمؿ:

 تركيا: الرئاسة والحكومة والشعب التركي. .7.4.1
 إيراف: الرئاسة والحكومة والشعب اإليراني. .7.4.2
 دوؿ إسالمية أخرى. .7.4.3

 التي وقعت في دوؿ أجنبية، وتضـ: وتضـ األحداثدول أجنبية:  .7.5
 الواليات المتحدة األمريكية. .7.5.1
 االتحاد األوروبي. .7.5.2
 دوؿ أجنبية أخرى. .7.5.3

 .مم المتحدةاأل .7.6
: تػدور ىػذه الفئػات حػوؿ الشػكؿ الػذي قػدـ : فئبت شكم االجصبل )كيف قيم(انقسم انثبني

 فيو مضموف االتصاؿ، وتشمؿ الفئات التالية:

: وتعنػػي الشػػكؿ أو القالػػب الصػػحفي الػػذي وضػػعت فيػػو المػػادة المنشػػورة، فئــة الفــن الصــحفي .8
 وتشمؿ فئات فرعية، وىي كاآلتي:
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أنػو  صػحيفةرى رئػيس التحريػر أو رئػيس قسػـ األخبػار فػي : ىو كؿ خبر يالخبر .8.1
جػػػدير بػػػأف يجمػػػع أو يطبػػػع وينشػػػر عمػػػى النػػػاس لحكمػػػة أساسػػػية ىػػػي أف الخبػػػر فػػػي 

ًا ميمػمضمونو يضـ أكبر جمع مف الناس يروف في مادتػو إمػا فائػدة ذاتيػة أو توجييػًا 
 .(1)ألداء عمؿ أساسي أو تكميفًا بواجب معيف

بػػػيف الخبػػػر والتحقيػػػؽ، وال يسػػػتوعب جميػػػع الجوانػػػب ىػػػو فػػػف يقػػػع مػػػا  :التقريـــر .8.2
الرئيسػػػة فػػػي الحػػػدث، ويمكػػػف أف يسػػػتوعب وصػػػؼ الزمػػػاف والمكػػػاف والظػػػروؼ المرتبطػػػة 

 .(2)بالحدث، ويسمح بإبراز اآلراء الشخصية لممحرر
: تعػػد الصػػورة مػػف أىػػـ العناصػػر التيبوغرافيػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى إضػػفاء فئــة الصــور والرســوم .9

عمػػى قيمػػة المحتػػوى، وتنقسػػـ ىػػذه الفئػػة  ميمػػةد وجودىػػا مػػف الػػدالئؿ القيمػػة لممضػػموف، ويعػػ
 إلى: 

 : ىي صور تقدـ معمومات إخبارية إضافية لمنص الصحفي.صور خبرية تابعة .9.1
: ىػي الصػػور التػي تعػد أحػػد العناصػر الطباعيػػة التػي تسػػتخدـ صـور موضــوعية .9.2

في بناء وحدة طباعية معينة، بحيث تتصؿ بما تحممو ىػذه الوحػدة مػف معنػى، وتعبػر 
 .(3)عف لحظات وقوع األحداث أو انعكاسيا 

: وىػػػػػي الصػػػػور التػػػػػي تعبػػػػر عػػػػػف الشخصػػػػيات ذات العالقػػػػػة صــــور شخصـــــية .9.3
ؿ الصورة أكثر مػف شخصػية ذات عالقػة بيػذه بالوحدات التحريرية المنشورة، وقد تحم

الوحػػػػػػدات، وتتميػػػػػػػز غالبػػػػػػًا بصػػػػػػػغر أحجاميػػػػػػا بػػػػػػػالنظر إلػػػػػػى الصػػػػػػػور اإلخباريػػػػػػػة أو 
 .(4)الموضوعية، حيث يمكف أف تنشر عمى عمود واحد أو عموديف

: وىي العناصر التي تـ اسػتخداميا إلبػراز المػادة الصػحفية المنشػورة، فئة عناصر اإلبراز .10
 اىتماـ القارئ ليا، وتـ تقسيـ ىذه الفئة إلى: ألىميتيا ولجذب 

                                                             

 (.100ص)( شرؼ، فف التحرير اإلعالمي 1)
 (.135ص ) أبو زيد، فف الكتابة الصحفية (2)
 .(116ص) أبو زيد، فف الكتابة الصحفية (3)
 .(93ص) اإلخراج الصحفي الحموؿ الفنية لصحافة المستقبؿ، مكي 4))
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: ىو األشكاؿ اليندسية الرباعية، التي يمكف صػنعيا باسػتخداـ أربػع قطػع اإلطار .10.1
 .(1)غميظاَ مف أحد الجداوؿ سواء خطًا بسيطًا أو زخرفيًا، رقيقًا أو 

: ىػػو وضػػع أرضػػية فاتحػػة أو غامقػػة، إلبػػراز المػػادة التحريريػػة، ولفػػػت األرضــية .10.2
 االنتباه إلى الموضوع لمتعبير عف أىميتو.

ة، والفرعيػػػػة والمقدمػػػػة، أو ويف الرئيسػػػػ: ىػػػػو اسػػػػتخداـ األلػػػػواف فػػػػي العنػػػػااأللــــوان .10.3
 األرضية، وذلؾ ل ىمية.

 مجموعػة أو السػطر عػف عبػارة وىػي والثانويػة، الرئيسػة العنػاويف : ىػيفئـة العنـوان .11
 لػدى المنشػورة المػادة أىميػة ا زادتوكممػ ،اهمحتػو  وتوضػح الموضػوع تسػبؽ التػي األسػطر
 اتسػاعيا حيػث مػف العنػاويف وتنقسػـ الصػفحة، عمػى المادة عنواف اتساع مف زادت الصحيفة

 :إلى
: وىػػػو العنػػػواف العػػػريض الممتػػػد بعػػػرض الصػػػفحة األولػػػى، ويتصػػػدر المانشـــيت .11.1

 في الصفحة. كافة العناويف األخرى
كنػػػػو يتصػػػػدر ليػػػػا، لا: ىػػػػو العنػػػػواف الػػػػذي يمتػػػػد بعػػػػرض الصػػػػفحة بكمالعــــريض .11.2

 الصفحات الداخمية، وىذا ما يميزه عف المانشيت الذي يتصدر الصفحة األولى.
ــد .11.3 : ىػػو العنػػواف الػػذي يحتػػؿ اتسػػاعًا أقػػؿ مػػف العنػػواف العػػريض، وأكثػػر مػػف الممت

العنػػػػواف العمػػػػودي، فيػػػػو يمتػػػػد باتسػػػػاع يتػػػػراوح مػػػػف عمػػػػوديف إلػػػػى سػػػػبعة أعمػػػػدة فػػػػي 
مػػػػف عمػػػػوديف إلػػػػى خمسػػػػة أعمػػػػدة فػػػػي  الصػػػػحيفة "السػػػػتاندر"، ويمتػػػػد باتسػػػػاع يتػػػػراوح

 الصحيفة "التابمويد".
 : ىو العنواف الذي يأخذ اتساع عمود واحد فقط.العمودي .11.4

 فئة موقع المادة من الصفحة: .12
 أعمى يميف الصفحة. .12.1
 أعمى يسار الصفحة. .12.2
 وسط الصفحة. .12.3
 أسفؿ يسار الصفحة. .12.4

                                                             

 .(254ص) النجار، مدخؿ إلى فف اإلخراج الصحفي1))
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 أسفؿ يميف الصفحة. .12.5
 فئة موقع المادة من الصحيفة: .13

 أولى. .13.1
 وداخمية معًا.أولى  .13.2
 داخمية. .13.3
 أخيرة. .13.4

 واشحمهث عهي انفئبت اآلجية: حتهيم األطر اخلربية:

أدت إلػػػػى العػػػػدواف : وتتنػػػػاوؿ ىػػػػذه الفئػػػػة أطػػػػر األسػػػػباب والػػػػدوافع التػػػػي أطــــر األســــباب .14
 ، وزيادة حدتو كما أظيرتيا صحؼ الدراسة، وتشمؿ الفئات الفرعية:اإلسرائيمي عمى غزة

 االنتخابات اإلسرائيمية. .14.1
 انتياء التيدئة. .14.2
 منع إطالؽ الصواريخ الفمسطينية. .14.3
 إضعاؼ حركة حماس، وتدمير البنية العسكرية ليا. .14.4
 استعادة قوة الردع لالحتالؿ اإلسرائيمي. .14.5
 حكاـ الحصار عميو.كسر إرادة الشعب الفمسطيني، وا   .14.6
 الدولتيف. السيماتيرب حكومة االحتالؿ مف استحقاؽ عممية المفاوضات و  .14.7

تتمثػػؿ فػػي وقػػائع وأحػػداث العػػدواف اإلسػػرائيمي كمػػا أظيرتيػػا صػػحؼ الدراسػػة، : و أطــر الصــراع .15
 وىي:

: وتشػػمؿ جميػػع االعتػػداءات اإلسػػرائيمية التػػي يقػػـو إطــار العتــداءات اإلســرائيمية .15.1
بيػػا االحػػتالؿ مػػف قصػػؼ وتػػدمير واسػػتيداؼ، ومػػا ينػػتج مػػف قتػػؿ وجػػرح، وخسػػائر بشػػرية 

 ومادية.
ــــدات اإلســــرائيمية .15.2 التيديػػػػدات التػػػػي تصػػػػدر عػػػػف االحػػػػتالؿ : وىػػػػي إطــــار التيدي

اإلسرائيمي وقادتو وحكومتو، مثؿ: تصعيد العدواف واالجتياح البري، توسػيع رقعػة العػدواف 
 وزيادة مساحتو، زيادة عمميات القصؼ.
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: وىػػػي العمميػػػات التػػػي تقػػػـو بيػػػا فصػػػائؿ إطـــار عمميـــات المقاومـــة الفمســـطينية .15.3
ئيمي والػػػرد عميػػػو ومواجيتػػػو، مثػػػؿ: إطػػػالؽ المقاومػػػة الفمسػػػطينية لمتصػػػدي لمعػػػدواف اإلسػػػرا

 الصواريخ الفمسطينية عمى البمدات المحتمة، وتنفيذ عمميات استشيادية.
: وىػػي تيديػػدات المقاومػػة الفمسػػطينية ضػػد طــار تيديــدات المقاومــة الفمســطينيةإ .15.4

 االحتالؿ اإلسرائيمي، مثؿ: زيادة أعداد الصواريخ، واالستمرار في المقاومة.
حد  طرفػي الصػراع، ولية العدواف اإلسرائيمي وتداعياتو أل: وتشمؿ تحميؿ مسؤ وليةأطر المسؤ  .16

 فئات: ال وتنقسـ إلى مجموعة مف
المختمفػة التػي : وىػي التصػريحات الصػادرة مػف الجيػات ولية حركة حمـاسمسؤ  .16.1

 ولية العدواف.تحمؿ حركة حماس مسؤ 
 الفصػػػػػائؿ: وىػػػػػي التصػػػػريحات التػػػػػي تحمػػػػؿ الفصـــــائل الفمســــطينيةولية مســــؤ  .16.2

 ولية العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.الفمسطينية مسؤ 
تػي تحمػػؿ حكومػػة : وىػي التصػػريحات الصػػادرة الولية الحــتالل اإلســرائيميمســؤ  .16.3

 ولية العدواف عمى قطاع غزة.االحتالؿ وجيشو مسؤ 
ــةمســؤ  .16.4 فػػة : وىػػي التصػػريحات الصػػادرة مػػف الجيػػات المختمولية األنظمــة العربي

 ولية العدواف عمى قطاع غزة.العربية مسؤ التي تحمؿ األنظمة 
درة التػػػي تحمػػؿ المجتمػػػع وىػػػي التصػػريحات الصػػا ولية المجتمـــع الــدولي:مســؤ  .16.5

 ولية العدواف عمى قطاع غزة.الدولي مسؤ 
وىػي التصػريحات الصػادرة التػي تحمػؿ ولية الحتالل وحركة حمـاس معـًا: مسؤ  .16.6

 عمى قطاع غزة.ولية العدواف مسؤ  مشتركة حكومة االحتالؿ وحركة حماس
: وتشػػػػمؿ التركيػػػػز عمػػػػى المسػػػػاعدات واالىتمامػػػػات اإلنسػػػػانية أطــــر الىتمامــــات اإلنســــانية .17

واالحتياجات الضرورية الالزمة لحماية المواطنيف، وتوفير األمف والغذاء، والمسػاعدات الطبيػة 
 والمادية، وتنقسـ إلى فئتيف:

ادرة مػػػف الجيػػػات : وتشػػػمؿ النػػػداءات الصػػػالىتمامـــات اإلنســـانية الفمســـطينية .17.1
المحمية واإلقميمية والدولية التػي تػدعو لوقػؼ العػدواف وحمايػة المػواطنيف الفمسػطينييف، 

مدادىـ بالمعونات اإلنسانية الالزمة.  ورفع المعاناة عنيـ، وا 
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: وتشػػػػػمؿ النػػػػػداءات التػػػػػي تػػػػػدعو لحمايػػػػػة الىتمامـــــات اإلنســـــانية اإلســـــرائيمية .17.2
مقاومػػػة الفمسػػػطينية، وتوضػػػح خطػػػر سػػػقوط اإلسػػػرائيمييف مػػػف صػػػواريخ ال سػػػتوطنيفالم

 الصواريخ.
اء العػدواف اإلسػرائيمي عمػػى قطػاع غػػزة جػػرّ مػف : وتعنػي النتػائج التػػي تحققػت أطـر النتــائج .18

 كما أبرزتيا المادة الصحفية في صحؼ الدراسة، وتنقسـ إلى: 
 نتائج عمى المستوى الفمسطيني، وتشمل: .18.1

 خسائر بشرية، ومادية، واقتصادية. .18.1.1
 المساعدات العينية والمادية.تأميف  .18.1.2
 توقؼ المفاوضات بيف الفمسطينييف واالحتالؿ اإلسرائيمي. .18.1.3
 .الوحدة الداخميةتعزيز  .18.1.4
 ازدياد االىتماـ بالقطاع. .18.1.5
 أخرى. .18.1.6

 نتائج عمى المستوى اإلسرائيمي، وتشمل: .18.2
 زعزعة األمف اإلسرائيمي. .18.2.1
 تدىور أوضاع المجتمع اإلسرائيمي. .18.2.2
 الخسائر البشرية والمادية. .18.2.3
 أخرى. .18.2.4

 نتائج عمى المستوى العربي واإلسالمي، وتشمل: .18.3
 كشؼ تخاذؿ األنظمة العربية. .18.3.1
 وقؼ التطبيع مع االحتالؿ اإلسرائيمي. .18.3.2
 تحرؾ الرأي العاـ العربي واإلسالمي. .18.3.3
 أخرى. .18.3.4

 نتائج عمى المستوى الدولي، وتشمل: .18.4
 لالحتالؿ اإلسرائيمي. الدوليكشؼ االنحياز  .18.4.1
 ة الفمسطينية.ازدياد االىتماـ الدولي بالقضي .18.4.2
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 كشؼ حقيقة االحتالؿ اإلسرائيمي. .18.4.3
 أخرى. .18.4.4

: تعنػػي الحمػػوؿ التػػػي اقترحتيػػا األطػػراؼ المختمفػػة إلنيػػاء العػػدواف اإلسػػػرائيمي، أطــر الحمــول .19
 وتحقيؽ األمف واالستقرار في المنطقة حسب صحؼ الدراسة، وتنقسـ إلى:

 توقيع ىدنة طويمة األمد. .19.1
 الفمسطينية.إنياء االنقساـ وتحقيؽ المصالحة  .19.2
 ، وتعاوف األنظمة العربية.التحرؾ الدولي .19.3
 منع تيريب األسمحة إلى قطاع غزة. .19.4
 تخفيؼ الحصار والمعاناة عف الشعب الفمسطيني. .19.5
 و عمى جرائمو ضد الشعب الفمسطيني، ومقاومتو.محاكمة االحتالؿ ومعاقبت .19.6
 القضاء عمى المقاومة الفمسطينية. .19.7

ــف األطــر .20 والبػػراىيف التػػي اسػػتخدمت فػػي عػػرض المػػادة الصػػحفية : وتعنػػي األدلػػة اليــات توظي
المتعمقػػة بالعػػدواف اإلسػػرائيمي فػػي صػػحؼ الدراسػػة، لتػػدعيـ الموضػػوع وتأكيػػد صػػحتو، وتنقسػػـ 

 إلى:
 عرض وجية النظر الفمسطينية. .20.1
 عرض وجية نظر االحتالؿ اإلسرائيمي. .20.2
 عرض وجيتي النظر الفمسطينية واإلسرائيمية. .20.3
 عرض الوقائع واألحداث. .20.4
 ض إحصائيات وأرقاـ.عر  .20.5
 التبرير. .20.6

ويقصد بيا الشخصيات التي تؤدي دورًا بارزًا في رسـ السياسػات واتخػاذ الشخصيات الفاعمة:  .21
القرارات، ومف ثػـ تظيػرىـ صػحؼ الدراسػة عمػى أنيػـ وراء األحػداث، وتػـ تقسػيـ الفػاعميف إلػى 

 عدة محاور:
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 المحور الفمسطيني، وينقسم إلى: .21.1
شخصػػػيات رسػػػمية: وتشػػػمؿ الشخصػػػيات الحكوميػػػة والمدنيػػػة الرسػػػمية،   .21.1.1

 السفراء، الناطقيف الرسمييف.
 شخصيات غير رسمية: شيود العياف، الشعب الفمسطيني. .21.1.2

 المحور اإلسرائيمي، وينقسم إلى: .21.2
 شخصيات رسمية: حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي، واألحزاب. .21.2.1
 مي.شخصيات غير رسمية: مجتمع االحتالؿ اإلسرائي .21.2.2

 المحور العربي، وينقسم إلى: .21.3
 شخصيات رسمية. .21.3.1
 شخصيات غير رسمية. .21.3.2
شخصػػيات تابعػػػة لمنظمػػات إقميميػػػة، وتشػػػمؿ شخصػػيات جامعػػػة الػػػدوؿ  .21.3.3

 العربية، مجمس التعاوف الخميجي.
 

 المحور اإلسالمي، وينقسم إلى: .21.4
 شخصيات رسمية. .21.4.1
 شخصيات غير رسمية. .21.4.2
التعػػػػاوف ية، مثػػػػؿ: منظمػػػػة شخصػػػيات تابعػػػػة لمنظمػػػػات إسػػػالم .21.4.3
 اإلسالمي.

 المحور الدولي، وينقسم إلى: .21.5
 شخصيات رسمية. .21.5.1
 شخصيات غير رسمية. .21.5.2
 شخصيات تابعة لمنظمات دولية. .21.5.3
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 : استمارة تحميل المضمون(2ممحق رقم )

 2009/2008استمارة تحميؿ المضموف: في صحيفة:......................شير.........

 أواًل: فئات مضموف االتصاؿ رقـ الصفحة مسمسؿ

 منشأ األحداث المصادر اإلعالمية أىداؼ المعالجة الوسائؿ المتبعة األىداؼ  االتجاه الموضوع  

         

         
 

رقـ  مسمسؿ
 الصفحة

 ثانيًا: فئات شكؿ االتصاؿ

مف الموقع  العنواف عناصر اإلبراز الصور والرسوـ الفف الصحفي  
 الصفحة

الموقع مف 
 الصحيفة

 المساحة
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 ثالثًا: فئات تحميؿ األطر الخبرية  رقـ الصفحة ـ.

أطر  أطر األسباب  
 الصراع

 الشخصيات الفاعمة  آليات توظيؼ األطر أطر الحموؿ أطر النتائج أطر االىتمامات  أطر المسئولية
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 الموضوع نوع

 اقتصادي (4) أمني (3) عسكري (2) سياسي  (1)

 اهلل
 راـ

ومة
حك
ة ل
اسي
لسي
ة ا
شط

األن
 

غزة
مة 
حكو

ة ل
اسي
لسي
ة ا
شط

األن
نية 
سطي

الفم
ئؿ 

صا
 لمف
سية

سيا
ة ال

شط
األن

يمي 
سرائ

 اإل
الؿ

الحت
ة ل
اسي
لسي
ت ا

القا
الع

 

ية 
عرب
ؼ ال

طرا
 األ

يود
وج
ؼ 

موق
مية 

سال
 اإل

راؼ
ألط

ود ا
وجي

ؼ 
موق

 

ولية
 الد

راؼ
ألط

ود ا
وجي

ؼ 
موق

ولية 
والد
ية 
الم
إلس

ة وا
عربي

ت ال
ادرا
لمب
ا

نية 
سطي

الفم
ئؿ 

صا
 لمف
رية
سك
 الع

طة
ألنش

ا
رىا 
وغي

زؿ 
منا
 وال
ات
سس
ممؤ
ؿ ل
تال
الح

ؼ ا
ص
ق

 

غزة
ع 
قطا

ي 
ؿ ف

تال
الح

ش ا
 جي

غؿ
تو

 
فاؽ

األن
ؼ 

يدا
است

 
رى
ألخ

ة ا
كري
عس
ؿ ال

تال
الح

ة ا
شط

أن
الؿ 

الحت
د ا
ض
ية 
شعب

ت ال
جيا

موا
ال

 

ربية
 الع

رات
مسي

 وال
رات

ظاى
الم

 
رات

ظاى
الم

 
مية
سال

 اإل
رات

مسي
وال

 
ولية

 الد
رات

مسي
 وال
رات

ظاى
الم

يمي 
سرائ

 اإل
الؿ

الحت
د ا
 عن

رات
ظاى

الم
 

نية
ألم
ؿ ا
تال
الح

ع ا
ضا
أو

غزة 
ع 
قطا

ي 
ب ف

جان
األ

 

دي
صا

القت
ع ا

قطا
ى ال

 عم
يمية

سرائ
 اإل

ات
داء
العت

ا
 

ولية
والد

ية 
عرب
ت ال

عدا
مسا

ال
 

غزة
ار 
عم
إ
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 (8) تعميمي (7) صحي  (6) اجتماعي (5)
 ثقافي

 (11) ديني (10) إعالمي  (9)
 حقوقي

(12) 
 انساني

(13 )

 فني
(14) 

 رياضي
(15 )

 أخرى

ية 
ماع

الجت
ة ا
شط

األن
 

رية 
لخي
ة ا
شط

األن
 

ية 
صح

ت ال
سسا

لمؤ
ع ا

ضا
أو

حي 
ص
ع ال

قطا
ؿ لم

تال
الح

ؼ ا
يدا
است

 
بية
الط
ت 
عدا

مسا
ال

 
ع 
قطا

ة لم
صحي

ع ال
ضا
ألو
ا

 
يـ 
تعم
ت ال

سسا
 مؤ

طة
أنش

 
عميـ

 الت
ات
سس
 مؤ

عمى
ية 
رائيم

إلس
ت ا

داءا
العت

ا
 

ي 
ميم
لتع
ع ا

قطا
ـ ال

دع
 

 
ييف
صحف

ؼ ال
يدا
است

 
يمية

سرائ
 اإل

ات
داء
العت

ا
 

مي
عال

 اإل
طاع

 الق
عمى

 

مية
عال

 اإل
طة
ألنش

ا
ية  
رائيم

إلس
ت ا

داءا
العت

ا
 

ية 
لدين
ة ا
شط

األن
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 أىداف المعالجة فئة الوسائل المتبعة فئة األىداف فئة التجاه

ي 
جاب
اي

 

بي
سم

حايد 
م

ضح 
ر وا

غي
 

  

ني
طي
فمس
ب ال

جان
 بال
صة

 خا
اؼ
أىد

 

   

يمي
سرائ

 اإل
نب
لجا
ة با

ص
 خا

اؼ
أىد

 

  

  

 

نية
طي
فمس
ئؿ 

وسا
 

 

ية 
رائيم

 إس
ائؿ
وس

 

رية
فسي
ت

ئية 
دعا

 

دية
نق

 

دؼ
 الي

ددة
مح
ير 
غ

 

    

صار
الح
اء 
إني

 

واف
لعد
ؼ ا

وق
ولية 

 الد
اية
حم
ال

اس 
حم
ؼ ب

عترا
اال

طاع 
 الق
الؿ

احت
دة 
إعا

 

زلة
 عا

طقة
 من
امة
إق

حة 
ألسم

ب ا
يري
ؼ ت

وق
ممة 

 شا
ئة 
تيد
ف 
عال

إ
 

دي
لجن
دة ا

تعا
اس

 

ومة
مقا
ى ال

 عم
ضاء

الق
سية 

وما
لدبم
ة ا
طع
مقا
ا ل

ت  
صاال

االت
ت و

زيارا
ال

رات 
ظاى

والم
ت 
جيا

موا
ال

 

رات
مباد

ال
 

دية
شيا

الست
ت ا

مميا
الع

 

ريخ
صوا

ؽ ال
طال

إ
 

ادة
 الق
الت

غتيا
ا

 

ري
 الب
غؿ
لتو
ا

مير 
التد
ؼ و

ص
الق
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 فئة منشأ الحداث فئة المصادر اإلعالمية

وب
مند
ال

سؿ 
مرا
ال

 

ت 
كاال

و
باء
أن

 

  

صة
 خا

تب
مكا

يمي 
سرائ

ر إ
صد

م
در 

ص
ف م

ر م
أكث

صدر 
 الم

وؿ
جي
م

 

 

اـ 
 ع
تمة
مح
ف ال

سطي
فم

67 

اـ 
 ع
تمة
مح
ف ال

سطي
فم

48 

 

ية 
عرب

وؿ 
د

 

   

ية 
الم
 إس
وؿ
د

 

بية
أجن
وؿ 

د
حدة 

لمت
ـ ا
ألم
ا

 

  

 

ية 
محم

 

ولية
د

 

    

غزة
ع 
قطا

ربية 
 الغ

ضفة
ال

تمة 
مح
س ال

القد
 

ي 
ض
أرا

48 

صر 
م

 

طر 
ق

دية 
عو
الس

رى 
 أخ
وؿ
د

 

كيا 
تر

 

راف
إي

 

رى
 أخ
وؿ
د

 

حدة
لمت
ت ا

واليا
ال

وبي 
ور
 اال

حاد
االت

رى 
 أخ

بية
أجن
وؿ 

د
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 ثانيًا: فئات شكل التصال
الفن 

 الصحفي 
 من الصفحةالموقع  الموقع من الصحيفة  العنوان عناصر اإلبراز الصور والرسوم

خبر
ال

رير 
التق

 

بعة
ة تا

خبري
ور 

ص
 

عية
ضو

مو
ور 

ص
 

صية
شخ

ور 
ص

 

طار
اإل

ضية 
ألر
ا

 

واف
األل

يت 
انش
م

ض 
عري

 

متد
م

دي 
مو
ع

 

ولى
أ

مية 
داخ

خيرة 
أ

 

معاً 
ية 
اخم
 ود
ولى

أ
حة 

صف
ف ال

يمي
ى 
أعم

حة 
صف

ر ال
يسا
ى 
أعم

 

حة
صف

ط ال
وس

حة 
صف

ف ال
يمي
ؿ 
أسف

حة 
صف

ر ال
يسا
ؿ 
أسف
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 ثالثًا: فئات تحميل األطر الخبرية

أطر  أطر المسئولية أطر الصراع أطر األسباب
 الىتمامات 

 أطر النتائج

رية
سك
 الع

نية
 الب
مير

وتد
س، 

حما
كة 
حر
ؼ 

ضعا
إ

 

يمي
سرائ

 اإل
الؿ

الحت
ع ل

لرد
وة ا

ة ق
عاد
است

 

مية
رائي
إلس

ت ا
خابا

النت
ا

 

دئة
لتي
ء ا
تيا
ان

 

نع 
م

نية
سطي

الفم
خ 
واري

ص
ؽ ال

طال
إ

 

عميو
ار 
ص
الح
اـ 
حك

ي وا 
طين

فمس
ب ال

شع
ة ال
إراد
سر 

ك
 

تيف
دول
ؽ ال

حقا
است
ف 
ؿ م

تال
الح

ب ا
ير
ت

 

رى
أخ

 

مية
رائي
إلس

ت ا
داءا

العت
ر ا
إطا

 

مية
رائي
إلس

ت ا
ديدا

لتي
ر ا
إطا

نية 
طي
فمس
ة ال

اوم
لمق
ت ا

مميا
 ع
طار

إ
نية 

طي
فمس
ة ال

اوم
لمق
ت ا

ديدا
 تي
طار

إ
 

اس
حم
كة 
حر
ية 
سئول

م
 

ية 
سئول

م
يمي

سرائ
 اإل

الؿ
الحت

ا
 

ربية
 الع

ظمة
األن
ية 
سئول

م
 

ية 
طين

فمس
ة ال

ساني
اإلن
ت 
اما
ىتم

اال
 
مية
رائي
إلس

ة ا
ساني

اإلن
ت 
اما
ىتم

اال
 

 

ني
سطي

الفم
وى 

مست
ى ال

 عم
ائج
نت

 

 

يمي
سرائ

 اإل
وى
مست

ى ال
 عم
ائج
نت

 

 

مي
سال

واإل
ي 
عرب
ى ال

ستو
 الم

عمى
ج 
نتائ

 

 

ولي
 الد

وى
مست

ى ال
 عم

ائج
نت

 

              

 

   

دية
وما
رية 

 بش
ائر
خس

 

ات
وض

مفا
ؼ ال

توق
ات 

عد
مسا

ف ال
أمي
ت

خمية 
الدا
دة 
لوح
ز ا
عزي
ت

طاع 
بالق
اـ 
ىتم

 اال
دياد
از

 
رى
أخ

 

مف
 األ

زعة
زع

 

مع
مجت

ع ال
ضا
 أو
ىور

تد
 

دية
وما
رية 

 بش
ائر
خس

 

رى
أخ

 

ظمة
األن
ذؿ 

تخا
ؼ 

كش
 

بيع
لتط
ؼ ا

وق
 

اـ 
 الع

رأي
ؾ ال

حر
ت

 

رى
أخ

ؼ  
كش

ولي
 الد

ياز
النح

ا
ضية 

بالق
اـ 
ىتم

 اال
دياد
از

 

الؿ
الحت

ة ا
حقيق

ؼ 
كش

 

رى
أخ
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 فئات تحميل األطر الخبرية

 الشخصيات الفاعمة  اليات توظيف األطر  أطر الحمول

 
المد

ة ا
طويم

نة 
 ىد

قيع
تو

 

نية
طي
فمس
ة ال

الح
ص
 الم

قيؽ
وتح

اـ 
نقس
 اال

ياء
إن

 

ربية
 الع

ظمة
األن
وف 

وتعا
ة، 
عربي

ة ال
وحد

ال
 

غزة
ع 
قطا

ى 
ة إل

سمح
 األ

ريب
 تي
منع

ب  
شع
ف ال

 ع
اناة
لمع
ر وا

صا
الح
ؼ 

خفي
ت

 
بتو
عاق
 وم

الؿ
الحت

ة ا
اكم
مح

 
مة 
قاو
 الم

عمى
اء 
ض
الق

نية
سطي

الفم
 

نية
سطي

الفم
ظر 

 الن
جية

ض و
عر

يمي 
سرائ

 اإل
الؿ

الحت
ر ا
 نظ

جية
ض و

عر
 

مية
رائي
إلس

ة وا
طيني

فمس
ر ال

لنظ
ي ا

جيت
ض و

عر
 

اث
حد
واال
ئع 
وقا
ض ال

عر
 

رقاـ
ت وأ

ائيا
ص
إح

 

رير
التب

 

ني
طي
فمس
ر ال

حو
الم

يمي 
سرائ

 اإل
ور
مح
ال

 

 

ي 
عرب
ر ال

حو
الم

 

   

مي
سال

 اإل
ور
مح
ال

 

  

ي 
دول
ر ال

حو
الم

 

               

ية 
رسم

مية 
رس
ير 
غ

 

ية 
رسم

مية 
رس
ير 
غ

 

ية 
رسم

مية 
رس
ير 
غ

 

مية
إقمي
ت 
ظما

لمن
عة 

تاب
 

ية 
رسم

مية 
رس
ير 
غ

 

عة 
تاب

مية
سال

ت إ
ظما

لمن
 

ية 
رسم

مية 
رس
ير 
غ

 

ولية
ت د

ظما
لمن
عة 

تاب
 

                          

 

 


