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 يهخص انرسانت بانهغت انؼربٍت

األطػر الخبريػػة لمعػدكاف اإلسػراعيمي عمػل قطػاع  ػزة عػػاـ ىػدتت الدراسػة إلػل التعػرؼ عمػل 
جزيػرة كالعربيػػة بالماػة اإلنجميزيػػة، كتػأتي ىػػذه الدراسػة تػػي إطػار الدراسػػات ـ، تػي مػػكقعي ال4102

الكصػػػػػػسية، مسػػػػػػتخدمة مػػػػػػنيا المسػػػػػػل، كتمثمػػػػػػت أداة الدراسػػػػػػة المسػػػػػػتخدمة تػػػػػػي اسػػػػػػتمارة تحميػػػػػػؿ 
المضػػػمكف، كمػػػػا اسػػػتخدمت الدراسػػػػة أسػػػػمكب المقارنػػػة المنيجيػػػػة كاعتمػػػػدت عمػػػل نظريػػػػة األطػػػػر 

 الخبرية.
ة مػف مػكقعي الجزيػرة كالعربيػة بالماػة  اإلنجميزيػة عمػل شػبكة كاختارت الباحثة عينػة قصػدي

ـ كىػػػػي مػػػػدة العػػػػدكاف 4102أ سػػػػطس  42ـ حتػػػػل تػػػػاريخ 4102يكليػػػػك  8االنترنػػػػت مػػػػف تػػػػاريخ 
ـ، كذلؾ مػف خػ ؿ الحصػر الشػامؿ لجميػع مػا نشػر عمػل 4102اإلسراعيمي عمل قطاع  زة عاـ 

عدد مف النتاعا مف صت الدراسة إلل المكقعيف مف مكضكعات خبرية حكؿ ىذا العدكاف، كقد خم
 أبرزىا:

بنسػػبة ـ عمػػل اىتمػػاـ بػػارز 2014حظيػػت تاطيػػة العػػدكاف اإلسػػراعيمي عمػػل قطػػاع  ػػزة عػػاـ  .0
 % .90.3%، ثـ مكقع العربية بالماة االنجميزية بنسبة 28.10

احتؿ الخبر المرتبة األكلل تي األشكاؿ الصحسية المستخدمة تي تاطية العػدكاف اإلسػراعيمي  .4
، كبػػػالنظر إلػػػل القصػػػة الخبريػػػة ثػػػـ، يميػػػو التقريػػػر اإلخبػػػارم ـ2014مػػػل قطػػػاع  ػػػزة عػػػاـ ع

مكقعي الدراسة اعتمد مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية عمل التقريػر اإلخبػارم بالدرجػة األكلػل 
 بينما اعتمد مكقع العربية بالماة اإلنجميزية عمل األخبار بالدرجة األكلل.

سػكاء كانػت أخبػار أك  الخبريػةتػي نشػر المػادة  "أكثر مف مصدر" عملالدراسة  امكقع اعتمد .9
،  ومػف خػ ؿ مراسػمي أك قصص خبرية، يمييا استخداـ مصػادر المكقػع نسسػو إخباريةتقارير 

 .ةيقع اإلخبار االمك  ثـ ككاالت األنباء األجنبية، ثـ
 :أىميا التالي مجمكعة مف التكصياتكقد تـ التكصؿ إلل 

ظيػار المعانػاة اإلنسػانية السمسػطينية التركيزعمل اإلضركرة  .0 ىتمامات اإلنسانية السمسػطينية، كاه
 .جراء اإلعتداءات اإلسراعيمية 

التركيز عمل الشخصيات السمسطينية تيما يتعمؽ باألخبار الخاصة بالقضايا السمسطينية التي  .4
كتقميػػؿ  يعانييػػا مػػف االحػػت ؿ اإلسػػراعيمي كالحصػػار اإلسػػراعيمي كاإلسػػتيطاف كتيكيػػد القػػدس،

 اإلعتماد عمل الشخصيات اإلسراعيمية.
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 ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية
News Frames of the 2014 Israeli Aggression on Gaza on Al-Jazeera & Al-Arabiya 

English Websites 

“A Comparative Analytical Study” 

The study aims to identify the news frames of the Israeli aggression on Gaza in 2014 

on Al-Jazeera and Al-Arabiya English websites. This descriptive study used the 

survey methodology and the content analysis questionnaire as the study tool to 

determine the extent to which news frames are included in the press releases that 

covered the Israeli aggression on Gaza in the English websites of Al-Jazeera and Al-

Arabiya. 

The study also used the systematic comparison method to monitor the similarities 

and differences in news frames on Al-Jazeera and Al-Arabiya English websites in 

their coverage of the Israeli aggression on Gaza in 2014. 

The researcher selected a purposive sample of the English-speaking websites of Al-

Jazeera and Al-Arabiya in the period from 8 July, 2014 to 26 August, 2014 using the 

comprehensive survey technique of all published news materials on both websites 

during this period, which represents the period of the 2014 aggression on Gaza. 

The study concluded a set of results. Most importantly, the study concluded the 

following: 

1. The coverage of the Israeli aggression on the Gaza Strip in 2014 received 

noticeable coverage on Al-Jazeera website during the study period at 

(68.1%), while coverage of the Israeli aggression on Gaza on Al-Arabiya’s 

English website was at (31.9%). 

2. News ranked first in the journalistic forms used to cover the Israeli 

aggression on the Gaza Strip in 2014 by a percentage of 47.7%, followed by 

the news report and finally the news story. In addition, the Al Jazeera's 

English website relied primarily on the news report, while Al Arabiya's 

English website relied mainly on news. 

The study arrived at a set of recommendations, the most important of which are the 

following: 

1. The need to focus on Palestinian humanitarian concerns and to highlight 

the Palestinian human suffering caused by the Israeli aggressions. 

2. To focus on the Palestinian personalities with regard to news on the 

Palestinian issues suffered by the Israeli occupation, such as the Israeli 

siege, settlement and Judaization of Jerusalem, and to minimize 

dependence on Israeli news figures. 

 

 



 ي
 

 

  

 
مكلكخكحكجكمقحقمفخفحف...ُّ 
  َّخلحلجل

 

 [43الحديد: ]



 و
 

 ْاإِلهَذْاء  

 إىل رًح معهمي األًل يف ىذه احلياة

 امليندص مجال إمساعيم سكيك رمحو اهلل""ًاندي 

 إىل رمش احلنان ًانٌفاء ًانعطاء

 "أمي احلبيبت رمحيا اهلل"

 انعهميت ًانعمهيتكاوٌا يل عٌواً طيهت مسرية حياتي مه  إىل

 "سًجي ًابنائي األحباء"

 مه ساودًوي قٌالً ًفعالً ًعمالً إىل

 "إخٌتي ًأخٌاتي األعشاء" 

  سزٍ  ًإىل أرًاح انهيداءاألمه يقفٌا خهف قضبان االحتالل  إىل

 أىدي ىذا انعمم املتٌاضع
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 وتقذٌرٌ شكٌر 

يء، أشػػكره أف حقػػؽ لػػي مػػا أشػػكر ات تعػػالل كأحمػػده، تيػػك المػػنعـ كالمتسضػػؿ قبػػؿ كػػؿ شػػ
أصػػبك إليػػو مػػف خػػ ؿ جػػامعتي الجامعػػة اإلسػػ مية باػػزة، تمػػؾ الجامعػػة الاػػراء التػػي أتتخػػر بػػأنني 
إحػػدل طالباتيػػػا المػػػكاتي خضػػػف المسػػػيرة التعميميػػػة تييػػػا منػػػذ االنتيػػػاء مػػػف مرحمػػػة الثانكيػػػة العامػػػة 

ماجسػػػػتير تػػػػي قسػػػػـ ال رجػػػػةل لتحػػػػاؽ بكميػػػػة التربيػػػػة قسػػػػـ الماػػػػة اإلنجميزيػػػػة، كمػػػػف ثػػػػـ اسػػػػتكماؿ د
 الصحاتة كاإلع ـ.

حيث كاف كأتقدـ بعظيـ الشكر كالتقدير ألستاذم كمشرتي الساضؿ الدكتكر/ طمعت عيسل 
رشاداتو    األثر الجيد تي استكماؿ ىذه الدراسة.لتكجيياتو كاه

 ،األسػتاذ الػدكتكر/ جػكاد الػدلكأيضان إلػل لجنػة المناقشػة كالتحكػيـ ممثمػة تػي كالشكر أسديو 
لتسضػػميما بقبػػكؿ مناقشػػة الرسػػالة، راجيػػة مػػف ات عػػز كجػػؿ أف أنتسػػع بمػػا  كالػػدكتكر/ أحمػػد حمػػاد

يقدمانػػػو مػػػف تكجييػػػات سػػػديدة كمعمكمػػػات قيمػػػة، كالشػػػكر مكصػػػكؿ لمسػػػادة المحكمػػػيف كػػػؿ باسػػػمو 
 كلقبو، حيث كاف لتكجيياتيـ كنصاعحيـ بالغ األثر الناتع كالقيـ.

 كأخيران ،،،

ف كنػػت قػػد أخسقػػت تحسػػبي أنػػي بػػذلت إف كنػػت أحسػػنت تيػػذا ب سضػػؿ مػػف ات كتكتيقػػو، كاه
عمػـ عمػيـ، كأف السضػؿ  مقصارل جيدم تما أنا إال بشر أصػيب كأخطػأ، كأؤمػف بػأف تػكؽ كػؿ ذ

 كمو بيد ات سبحانو كتعالل. 
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 يقذيت انذراست:

ـ مف أبرز األحداث التي 4102يعد العدكاف اإلسراعيمي عمل قطاع  زة صيؼ عاـ 
شامت اىتماـ كساعؿ اإلع ـ بشكؿ عاـ كالصحاتة اإللكتركنية بشكؿ خاص، خاصة كأف ذلؾ 

السمسطيني، كقد احتمت العدكاف  كاف األطكؿ زمنا تي تاريخ االعتداءات اإلسراعيمية ضد الشعب 
ىذه األحداث بؤرة اىتماـ كساعؿ اإلع ـ السمسطينية كالعربية كالدكلية التي تباينت كجيات 

حيث عممت الصحؼ اإللكتركنية العالمية تي إطار سعييا  ،نظرىا، كتناكلت ردكد تعميااتجاىو
ر، مقاالت...(، لمتساعؿ مع ىذه األحداث عمل تقديـ معالجات صحسية متعددة )أخبار، تقاري

 تناكلت مختمؼ جكانب ىذه القضية.

كالعدكاف  ،أنو ال يمكف تي عصرنا الحالي عزؿ أم حدث ميـ ،كمما الشؾ تيو
لتي شيدت بدكرىا تطكرات ىاعمة تي مجاؿ اإلع ـ اعف الثكرة التكنكلكجية عمل  زة  اإلسراعيمي

لتقنيات الرقمية، كىذا ما أضسل عمل اإللكتركني كتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كشبكة اإلنترنت كا
 عصرنا الحاضر ثكرة معمكماتية ىاعمة أصبحت متاحة لجميع األتراد.

كتيمثؿ كساعؿ اإلع ـ أحد مككنات النظاـ االتصالي حكؿ أحداث العدكاف اإلسراعيمي عمل 
كرات إلل جانب دكرىا المتمثؿ تي إحاطة الجميكر بتط يـكممارسة كتداعيات، تيي تس ان  زة تكر 

األحداث عمل الساحة إلل إحداث كحدة تي السكر العاـ لممجتمع كصيا ة رأم عاـ متسؽ عميو 
 تجاه األحداث القاعمة.

كقد لعبت كساعؿ اإلع ـ المحمية كالدكلية دكرا كبيرا تي تاطية العدكاف اإلسراعيمي عمل 
لكتركنية ، كتبيف مف بكساعمو المتنكعة المقركءة، كالمرعية، كالمسكعة ، كاال 4102 زة عاـ 

خ ؿ ىذه الدراسة أف مكقعي الجزيرة كالعربية بالماة اإلنجميزية قاما باستكماؿ الدكر الريادم 
لممكقع االلكتركني بالماة العربية تي تطكير الرسالة اإلع مية المرعية كالمقركءة ، كتمكيف 

بار كالبراما كتحمي تيا عمل الجميكر العربي كالاربي مف المتابعة التساعمية المتكاصمة لألخ
شبكة اإلنترنت، كزيادة عدد متابعي أنشطة قناة الجزيرة كالعربية عبر مكقعييا عمل اإلنترنت 

 إضاتة إلمل جميكر الشاشة .

كبسبب الحصار الخانؽ عمل قطاع  زة كعدـ القدرة لمكصكؿ إلل الصحؼ المطبكعة 
مف قبؿ  ان كاعتماد ان ك أكثر حضكر  جميان اإللكتركنية بدا دكر المكاقع  ،ك يرىا مف الكساعؿ التقميدية



 ن
 

حيث تعد المكاقع االلكتركنية ضمف الكساعؿ  ،الجماىير سكاء تي  الداخؿ المحتؿ أك عبر العالـ
 الميمة المؤثرة تي تشكيؿ الرأم العاـ مف خ ؿ تناكليا القضايا التي ييتـ بيا الجميكر.

باستكماؿ الدكر الريادم لقناة الجزيرة كلممكقع كيقكـ مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية 
اإللكتركني بالماة العربية تي تطكير الرسالة اإلع مية المرعية كالمقركءة، كتمكيف الجميكر 
العربي كالاربي مف المتابعة التساعمية المتكاصمة لألخبار كالبراما كتحمي تيا عمل شبكة 

 .عبر مكقعا عمل اإلنترنت إضاتة لجميكر الشاشة اإلنترنت، كزيادة عدد متابعي أنشطة القناة

 
تـ إط ؽ النسخة االنجميزية مف العربية نت لتككف جسرا تقد  أما مكقع العربية بالماة اإلنجميزية

لمتكاصؿ بيف العربية كالمتحدثيف بالماة االنجميزية ،سكاء كانكا عربا يتحدثكف االنجميزية أك 
أخبار منطقة الشرؽ األكسط ، كال يكتسي تريؽ المكقع   يرعرب يحممكف شاسا خاصا لمتابعة

بنشر أخبار ككاالت األنباء ، بؿ يقكـ يكميا بترجمة التقارير الخاصة بػ " العربية نت "كالقصص 
 . 1االجتماعية

ىذه الدراسة إلل تحميؿ األطر الخبرية لمعدكاف اإلسراعيمي عمل  سعتعمل ما سبؽ،  ءن كبنا
تحميؿ مضمكف عينة مف استخداـ نظرية األطر الخبرية ك  ف خ ؿكذلؾ م ،ـ4102 زة عاـ 

 المكاد الخبرية المتعمقة بيذا العدكاف تي مكقعي الدراسة "الجزيرة، كالعربية بالماة اإلنجميزية".
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 أىم الدراسات السابقة: :أول
مف األحدث إلل األقدـ تي محكريف رعيسيف، ىما:  ان قسمت الباحثة الدراسات السابقة زمني

 محكر دراسات األطر الخبرية، كمحكر دراسات العدكاف اإلسراعيمي. 

 المحور األول: محور دراسات األطر الخبرية: 
 :(1) (4102دراسة منصور ) .0

مػػػػل األطػػػػر الخبريػػػػة لتاطيػػػػة مكاقػػػػع الصػػػػحؼ األمريكيػػػػة ىػػػػدتت الدراسػػػػة إلػػػػل التعػػػػرؼ ع
كالبريطانية لقضية الحصار عمل  ػزة، كمػدل اىتمػاـ ىػذه المكاقػع بيػذه القضػية ، باإلضػاتة إلػل 
بػػػراز آليػػػات كأدكات التػػػأطير  التعػػػرؼ عمػػػل الشخصػػػيات المحكريػػػة، كأطػػػر األسػػػباب كالحمػػػكؿ، كاه

اطيتيػػا ليػػذه القضػػية، كمػػا ىػػي أكجػػو التنشػػابو المختمسػػة التػػي اعتمػػدت عمييػػا مكاقػػع الدراسػػة تػػي ت
 كاالخت ؼ تي المكاقع االلكتركنية لمصحؼ عينة الدراسة.

كتنتمي ىذه الدراسة إلل البحكث الكصسية باستخداـ منيا الدراسات المسحية ، كتي إطاره 
داـ الذم تي إطاره تـ استخ المتبادلةاستخدـ الباحث أسمكب تحميؿ المضمكف، كمنيا الع قات 

 ، كتستند إلل نظرية األطر الخبرية.أسمكب المقارنة المنيجية
لصحيستي النيكيكرؾ تايمز، كالكاشنطف بكست، المكاقع االلكتركنية بتمثمت عينة الدراسة 

ممثمتيف لمجتمع المكاقع االلكتركنية لمصحؼ األمريكية، كالمكاقع االلكتركنية لصحيستي 
باستخداـ ، ـ4109يكليك 9، إلل ـ4112يكينك02الزمنية مف  ، كامتدت السترةالجاردياف كالتايمز

 :كمف أىـ النتاعا، كالمقابمةاستمارة تحميؿ المضمكف أداة 

 402بمغ حجـ التاطية لقضية حصار  زة تي المكاقع االلكتركنية لمصحؼ األمريكية  - أ
 .ان مكضكع 022، تي حيف بمات تي المكاقع االلكتركنية لمصحؼ البريطانية ان مكضكع

حممت المكاقع االلكتركنية لمصحؼ األمريكية كالبريطانية المسؤكلية تي إطار األسباب  - ب
 .تي حصار قطاع  زة عمل حد سكاء سيطرة حركة حماس عؿ القطاع كمسبب رعيس

                                                           

 دراسة : كالبريطانية األمريكية لمصحؼ االلكتركنية المكاقع تي   زة حصار لقضية الخبرية األطر ،منصكر ((1

 . مقارنة تحميمية



9 
 

الشخصيات اإلسراعيمية كالدكلية الرعيسة كشخصيات محكرية تي مكاقع الدراسة  اعتبار - ت
عدـ االىتماـ الكاتي  سمسطينية، كبالتاليكىك دليؿ عمل ضعؼ حضكر الشخصيات ال

 بقضية الحصار مف كجية النظر السمسطينية.

(1) (4102دراسة مشرف ) .4
: 

ىدتت الدراسة إلل رصد األطر الخبرية لقضية حصار  زة تي الصحؼ السمسطينية 
  ،اليكمية، كالكشؼ عف مدل اىتماميا بقضية الحصار كالتعرؼ عمل المصادر التي تعتمد عمييا

كاألشكاؿ الصحسية، مع بياف أطر الألسباب كالحمكؿ كالنتاعا العامة كاالقتصادية، إضاتة إلل 
، مع التعرؼ عمل أكجو يؼ األطر داخؿ الرسالة اإلع ميةالشخصيات المحكرية كآليات تكظ

 .قضية الحصار بيف صحيستي الدراسة االتساؽ كاالخت ؼ تي معالجة
ث الكصسية باستخداـ منيا الدراسات المسحية، كتي إطاره كتنتمي ىذه الدراسة إلل البحك 

استخدـ الباحث أسمكب تحميؿ المضمكف، كمنيا الع قات المتبادلة الذم تي إطاره تـ استخداـ 
 أسمكب المقارنة المنيجية.

، اإلطار اإلع مي عمل نظرية، كاعتمدت استخدمت الدراسة أداة تحميؿ المضمكف
كاختار الباحث صحيستي الحياة الجديدة كتمسطيف عينة ، ألكلكيات"كنظرية األجندة "ترتيب ا

لمدراسة ، كتـ اختيار أعداد الصحيستيف بطريقة العينة العشكاعية المنتظمة بأسمكب الشير 
بكاقع عدد مف كؿ شير . كتمثمت مادة  02/2/4102إلل  4112/ 02/2الصناعي لممدة مف 

دراسة بأشكاليا اكلت قضية حصار  زة تي صحيستي الالمكضكعات التي تن كاتةالدراسة بتحميؿ 
 ، كمف أىـ النتاعا: الصحسية المختمسة

تقدمت صحيسة تمسطيف عمل صحيسة الحياة الجديدة مف حيث اعتمادىا عمل المصادر  - أ
%، أما تي صحيسة الحياة الجديدة تقد 22.2الداخمية، تبمات نسبتيا تي صحيسة تمسطيف 

 %.48.9كانت بنسبة 
ار إقامة تحالؼ دكلي لتشديد الحصار ضمف أطر الصراع عمل نسبة عالية حصؿ إط - ب

 % تي صحيسة الحياة الجديدة.91.2%، مقابؿ 20.2تي صحيسة تمسطيف بنسبة تقدر بػ 

كتي أطر األسباب تقدـ إطار االنقساـ السياسي تي صحيستي الدراسة، كيميو إطار ر بة  - ت
كتتل المعابر ضمف أطر الحمكؿ عمل  إسراعيؿ تي عزؿ قطاع  زة، كحصؿ رتع الحصار

 الترتيب األكؿ تي صحيستي الدراسة.

                                                           

  . األطر الخبرية لحصار  زة تي الصحؼ السمسطينية اليكمية : دراسة تحميمية مقارنةمشرؼ،  (0)
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 :(1)"(4102دراسة الدلو )" .0

ىدتت الدراسة إلل رصد عممية التأطير اإلخبارم تي معالجة قضايا المقاكمة الشعبية 
 السمسطينية تي الصحؼ اليكمية، كالكقكؼ عمل أكجو االتساؽ كاالخت ؼ بيف صحؼ الدراسة.

ىذه الدراسة إلل البحكث الكصسية، كاستخدمت منيا الدراسات المسحية، كتي كتنتمي 
ه أسمكب تحميؿ المضمكف، كمنيا تحميؿ الخطاب، كمنيا دراسة الع قات المتبادلة، الذم إطار 

 ه أسمكب المقارنة المنيجية.إطار كظؼ تي 
ستخداـ أداتي كتمثمت عينة الدراسة بصحيستي األياـ كتمسطيف. كما تـ جمع البيانات با

استمارة تحميؿ المضمكف، كاستمارة تحميؿ الخطاب الصحسي خ ؿ السترة الزمنية تي األكؿ مف 
اتباعا ألسمكب العينة العشكاعية المنتظمة بنظاـ األسبكع  ،4104نكتمبر  آخرإلل  4100نكتمبر 

 الصناعي، كمف أىـ النتاعا:

راع مع قضايا المقاكمة الشعبية تكجد تركؽ ذات داللة احصاعية تي استخداـ أطر الص - أ
 السمسطينية تعكد لمكسيمة اإلع مية. 

تكجد تركؽ ذات داللة إحصاعية تي استخداـ أطر المسؤكلية مع المقاكمة الشعبية  - ب
 لطبيعة القضايا المطركحة. ان السمسطينية لمصمحة صحيسة تمسطيف كذلؾ تبع

طر المرجعية كاالستراتيجيات تكاتقت الصحيستيف تي ترتيب أكلكيات االعتماد عمل األ - ت
 التي اعتمد عمييا منتجك الخطاب تي تقديـ كتدعيـ أتكارىـ.

 :(2)"(4102دراسة عوض اهلل ) .4
ثـ  4104مكضكعات العدكاف عمل  زة عاـ  ىدتت الدراسة إلل رصد كتحميؿ مضمكف

ية بالماة كأطر المكاد الخبرية المنشكرة عمل مكاقع السضاعيات األجنبية االلكتركن الكشؼ عف 
، كالكقكؼ عمل أكجو االتساؽ كاالخت ؼ 4104العربية، حكؿ العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة عاـ 
 بيف مكاقع الدراسة مف حيث التاطية الخبرية.

حيث استخدمت منيا الدراسات المسحية، كمنيا  ، الكصسية البحكثكتنتمي الدراسة إلل 
استمارة تحميؿ المضمكف، بما تي ذلؾ أداة باستخداـ  دراسة الع قات المتبادلة، كتـ جمع بياناتيا

 تحميؿ األطر الخبرية.

                                                           

 لممقاكمة الشعبية تي الصحؼ السمسطينية اليكمية: دراسة تحميمية مقارنة.األطر الخبرية الدلك،  ((1
تي مكاقع السضاعيات األجنبية اإللكتركنية بالماة  ،4104األطر الخبرية لمعدكاف عمل  زة عاـ  ،عكض ات (2)

 العربية: دراسة تحميمية مقارنة.
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كاشتممت عينة الدراسة عمل المكاقع االلكتركنية المتمثمة تي )مكقع تضاعية ركسيا اليكـ، 
، كمف 2012إلل نياية ديسمبر 4104( خ ؿ السترة الزمنية مف أكؿ نكتمبر 42كالحرة، كترنسا 

 أىـ النتاعا:

اىتماـ مكقع ركسيا اليكـ بتاطية أحداث العدكاف بشكؿ مضاعؼ مقارنة بالمكقعيف تزايد  - أ
 (.42اآلخريف مجتمعيف )الحرة كترانس 

 النسبة األعمل لألطر الخبرية كانت ألطر الشخصيات المحكرية. - ب

معظـ حاالت االتجاه العاـ ألطر الصراع كانت لصالل تعات االعتداءات اإلسراعيمية  - ت
 كتداعياتيا.

 :(1) (4102عميان ) سةدرا .3

ىدتت الدراسة إلل رصد األطر الخبرية المستخدمة تي مكاقع السضاعيات األجنبية 
االلكتركنية بالماة العربية حكؿ قضية الطمب السمسطيني لمحصكؿ عمل عضكية الجمعية العامة 

 لألمـ المتحدة، كالكقكؼ عمل أكجو االتساؽ كاالخت ؼ بيف مكاقع الدراسة.
ه الدراسة إلل الدراسات الكصسية، استخدمت منيا المسل اإلع مي، كأسمكب كتنتمي ىذ

المقارنة المنيجية، كتـ جمع بياناتيا باستخداـ أداتي استمارة تحميؿ المضمكف، كالمقابمة 
الشخصية المقننة، كما اعتمدت نظاـ المسل الشامؿ لممادة الصحسية الخبرية الخاصة بقضية 

عربي كمكقع تضاعية الحرة،  BBCة ركسيا اليكـ كمكقع تضاعية الدراسة، تي مكقع تضاعي
 ، كمف أىـ النتاعا:4109يناير  43إلل   4104سبتمبر  43خ ؿ السترة الزمنية مف 

% مف إجمالي األطر 22.21النتاعا المترتبة بنسبة تقارب النصؼ  إطاربرز استخداـ  - أ
 تي مكاقع الدراسة. الخبرية المستخدمة تي تاطية قضية طمب تمسطيف العضكية

ركزت مكاقع الدراسة تي تاطيتيا لقضية طمب تمسطيف عضكية الجمعية العامة لألمـ  - ب
 المتحدة عمل تقديـ الحمكؿ المقترحة لمقضية.

تقارب النسب تي آليات كأدكات التأطير المستخدمة تي مكاقع الدراسة، تي تاطيتيا  - ت
 . لطمب تمسطيف عضكية الجمعية العامة لألمـ المتحدة

 
 

                                                           

ع السضاعيات االلكتركنية األجنبية بالماة العربية: األطر الخبرية لقضية الدكلة السمسطينية تي مكاق، عمياف (1)
 دراسة تحميمية مقارنة. 
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  :(1")(4102) دراسة أبو راس  .2

يناير  42طبيعة كسمات كاتجاىات األطر الخبرية لثكرة  عملىدتت الدراسة إلل التعرؼ 
كاألطر المرجعية التي تستند إلييا تي ظؿ  ،المصرية تي صحيستي تمسطيف كالحياة الجديدة

عمة تي الخطاب اخت ؼ أيديكلكجيتيا، ككيسية تكظيؼ ىذه األطر كالكشؼ عف القكل السا
 الصحسي السمسطيني ألحداث الثكرة كمعرتة األدكار المنسكبة إلييا كاتجاىاتيا.

ه استخداـ إطار تنتمي الدراسة إلل البحكث الكصسية حيث استخدمت المنيا المسحي كتي 
ه  إطار تي ك كمنيا تحميؿ الخطاب كمنيا دراسة الع قات المتبادلة  ،أسمكب تحميؿ المضمكف

ارنة المنيجية، كتـ جمع بيانات الدراسة باستخداـ أداتيف ىما استمارة تحميؿ أسمكب المق
المضمكف كاستمارة تحميؿ الخطاب الصحسي، كتمثمت العينة تي صحيستي تمسطيف كالحياة 

مف ديسمبر  90كحتل  4100ما بيف األكؿ مف يناير ،الجديدة اليكميتيف خ ؿ السترة الزمنية
 ، كمف أىـ النتاعا:4104

يناير تي  42صمت قضية حصار  زة عمل النسبة األكبر مف بيف قضايا ثكرة ح - أ
صحيسة تمسطيف تي حيف حصمت قضية االنتخابات عمل النسبة األكبر تي صحيسة 

% منالمساحة اإلجمالية لعينة 00%، كتي الثانية 93، إذ بمات األكللالحياة الجديدة
 الدراسة.

دمة أطر الصراع بيف األطر الخبرية التي التحركات كاالحتجاجات تي مق إطارتصدر  - ب
 ة كتمسطيف.دالحياة الجدي اعتمدت عمييا صحيستا

استناد الخطاب تي صحيسة الحياة الجديدة عمل األدلة كالكقاعع بنسبة تسكؽ صحيسة  - ت
  لشكاىد التاريخية.عمل ااستند خطابيا عىـ ك تمسطيف التي د

 :(2) (4104) دراسة سيشل  .2
يؿ الطرؽ المختمسة التي تقكـ مف خ ليا كساعؿ اإلع ـ بتأطير ىدتت الدراسة إلل تحم

حدث معيف. بمعنل آخر: دراسة الع قة بيف الػتأطير اإلع مي كالطريقة التي تنتيجيا كساعؿ 
اإلع ـ المييمنة كتمؾ البديمة تي تصكير حدث معيف. كيؼ قدـ ك  االتجاىيف حدث بعينو 

 ث.كتأثير ذلؾ عمل تصكر القارئ لمحد

                                                           

 دراسة تحميمية مقارنة. يناير المصرية تي الصحاتة السمسطينية: 42األطر الخبرية لثكرة ، أبك راس (1)
(2  ( Cissel, Media Framing: A Comparative Content Analysis on Mainstream and 

alternative News coverage of Occupy Wall Street. 
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كتنتمي ىذه الدراسة إلل الدراسات الكصسية كتعتمد عمل منيا الدراسات المسحية، كمف 
خ لو استخدـ الباحث أسمكب تحميؿ المضمكف، كما أف أداة البحث كانت عبارة عف استمارة 

 Foxمثؿ   كتمثؿ مجتمع الدراسة تي مصادر األخبار العم قة أك المتكتمة  ،تحميؿ محتكل

News, The New York Post, CNN, The New York Times, ABC News, 

CNBC and The Wall Street Journal كمصادر األخبار البديمة كتتمثؿ تيTruthdig, 

Mother Jones, Loop21, Democracy Now مكاد إخبارية  2، كتتمثؿ عينة الدراسة تي
أكتكبر لعاـ  8مبر كحتل سبت 02تـ تحميميا مف تاريخ  ،مادة 02مف ك  االتجاىيف بمجمكع 

 كمف أىـ النتاعا:  ،4100

التنكع  إطارمكاد  2الصراع، بينما حممت  إطارمكاد حممت  2كشست الدراسة عف كجكد  - أ
 يف.طار تي اآلراء. كأف عددان مف المكاد كاف يحمؿ اإل

المسعكلية عف  إطارأف المؤسسات العم قة كضعت المحتجيف تي  أظيرت الدراسة - ب
كزت كساعؿ اإلع ـ البديمة عمل قسكة الشرطة تي قمع مسيرات كاحتجاجات العنؼ بينما ر 

 سممية.

بينت الدراسة أف ىناؾ اخت ؼ بيف ىذه الكساعؿ اإلع مية مف ناحية تاطية الحدث  - ت
 سكاء عبر األطر أك عبر الحجـ.

 :(1)(4112دراسة ستاويكي )  .2
الصراع السمسطيني تي ىدتت الدراسة إلل التعرؼ عمل األطر المستخدمة تي تاطية 

 New York Times, Christian Science Monitor, and)،الصحؼ األمريكية الث ث

St. Louis Post Dispatch) ، خ ؿ تترتيف زمنيتيف ىما، السترة ما بعد زيارة أرعيؿ شاركف
ـ، التي تسببت تي اندالع )انتساضة األقصل(، كالسترة ما بعد 4111لممسجد األقصل عاـ 

ـ، كما 4114ممية التي نسذىا المقاكمكف السمسطينيكف تي الضسة الاربية ليمة عيد السصل عاـ الع
 تبعيا مف عممية )إسراعيؿ( التي سميت بػ )السكر الكاقي( تي الضسة الاربية.

األسمكب ك كتنتمل تمؾ الدراسة الل البحكث الكصسية التي استخدمت منيا تحميؿ الخطاب 
ظرية تحميؿ اإلطار اإلع مي، حيث قاـ الباحث بتحميؿ الماة المقارف، كاعتمدت عمل ن

مقاؿ كقصة صحسية مف تمؾ التي نشرت  023المستخدمة، كالمصادر، كالسياقات تي عدد 
 خ ؿ السترتيف الزمنيتيف لمدراسة تي الصحؼ الث ث، كمف أىـ النتاعا:

                                                           

(1) Stawicki, Framing the Israeli-Palestinian conflict: A study of framers Used by 

Three American newspapers. 
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 –السمسطيني اخت ؼ األطر المستخدمة مف جانب جميع الصحؼ األمريكية لمنزاع  - أ
 اإلسراعيمي عمل نحك كبير. 

تاير تي األطر المستخدمة مف جانب جميع الصحؼ التي تـ تحميميا تي المدتيف  - ب
 ـ.4114 –ـ 4111

التكجيات السكرية لكؿ مف الصحؼ األمريكية الث ث كانت ىي العامؿ المحرؾ  - ت
 كاألساسي تي تاطيتيا كتأطيرىا لمصراع اإلسراعيمي السمسطيني.

 :(1)(1122) بيستالردو دراسة  .2
ىدتت الدراسة إلل تحميؿ األطر اإلخبارية لمحرب عمل العراؽ تي كساعؿ اإلع ـ 

، كاختارت الباحثة األسبكع األكؿ قبؿ بداية الحرب كاألسبكع تي الكاليات المتحدةااللكتركنية 
سع صحؼ كذلؾ لتحميؿ عينة مف المادة المنشكرة تي ت ،4119الذم ت  الحرب مباشرة عاـ 

كبرل بالكاليات المتحدة كأكركبا كأمريكا ال تينية بيدؼ إجراء مقارنة بينيـ. كمف أىـ نتاعا 
 الدراسة:

 كتكازنان  أف الصحؼ تي أمريكا ال تينية كأكركبا صكرت الحرب بشكؿ أكثر عمقان  - أ
 تي مصادر األخبار. كتنكعان 

االعتماد عمل قكات اتسمت معالجة الصحؼ األمريكية بالمحدكدية تي تاطيتيا، ك  - ب
 التحالؼ تي معظـ تاطيتيا.

اخت ؼ التناكؿ اإلع مي لمحرب تي كؿ مف الكاليات المتحدة، كأكركبا، كأمريكا  - ت
 ال تينية، بما يعكس أيدكلكجية الكسيمة اإلع مية لمدكلة التابعة ليا.   

 المحور الثاني: محور دراسات العدوان اإلسرائيمي: 
 :(2)(4102)دراسة ثابت   .8

ىدتت ىذه الدراسة إلل معرتة كيؼ تمت إدارة المؤسسات الصحسية السمسطينية أثناء أزمة 
مدل استخداـ ك ، اسيا عمل األداء المينيـ، كانعك4102العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة عاـ 

                                                           

(2) Pestalardo, War on the Media: The news framing of the Iraqi war in the United 

States. 
ـ، 4102سسات الصحسية السمسطينية أثناء أزمة العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة عاـ إدارة المؤ ، ثابت 2))

 كانعكاسيا عمل األداء الميني: دراسة ميدانية.
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تي )التخطيط، التنظيـ،  ، كالمتمثمةكظاعؼ اإلدارية أثناء تمؾ األزمةكتطبيؽ تمؾ المؤسسات لم
 .لل مدل تاعمية األداء الميني ليا، ككذلؾ التعرؼ إلرقابة، القيادة، اتخاذ القرار(، اـالتقيي

الدراسة إلل البحكث الكصسية، كاستخدمت منيجيف، األكؿ: منيا الدراسات تنتمي ىذه 
منيا دراسة الع قات  :مسل أساليب الممارسات اإلع مية، كالثاني ، كتي إطاره أسمكبالمسحية
، كالمقابمة، أما أدكات الدراسة تيي االستبانة، رنة المنيجيةكتي إطاره أسمكب المقا ،االرتباطية

خصصة تي إنتاج مكاد صحسية كتككف مجتمع الدراسة مف المؤسسات الصحسية السمسطينية المت
: عينة المؤسسات الصحسية، حيث تـ ، األكؿراسة تتككنت عمل مستكييف، أما عينة الدمطبكعة

 ،، كصحيسة الرسالة نصؼ األسبكعية، تمثمت تي صحيسة تمسطيف اليكميةديةاختيار عينة عم
كصحيسة االستق ؿ األسبكعية، كمجمة السعادة الشيرية، كالصادرة جميعيا مف مدينة  زة، أما 

، كقد تـ اختيارىا بأسمكب الحصر الشامؿ لكاتة القيادات المستكل الثاني: عينة المبحكثيف
، كالمتمثمة تي )مجمس اإلدارة ، رعاسة التحرير، ل تي المؤسسات المذككرةيا كالكسطاإلدارية العم

، كاعتمدت ( مبحكثان 20كاألقساـ( حيث بمات )إدارة التحرير، سكرتاريا التحرير، رؤساء الدكاعر 
 :حارس البكابة، كمف أىـ النتاعا الدراسة تي إطارىا النظرم عمل نظرية

لمختمسة بنسبة كبيرة ة الكظاعؼ اإلدارية ااستخدمت المؤسسات الصحسية السمسطيني - أ
 .%(20بمات  )

 تالمؤسسات لكظيستي التنظيـ كالقيادة بدرجة متكسطة بما استخداـ ءجا - ب
 .حسب الترتيب %(22.21، )%(22.81)
تكترت براما لتدريب كتأىيؿ الككادر البشرية العاممة داخؿ المؤسسات الصحسية بدرجة  - ت

 .%(22.21متكسطة بكزف نسبي بمغ )
 :(1) (4102) الخوليدراسة   .2
مية السياسة الخارجية السمسطينية، كبياف نشأتيا ىدتت الدراسة إلل التعرؼ عمل تاع   

اعة السياسة ، باإلضاتة إلل بياف العكامؿ المؤثرة تي صنكتطكرىا، كالمراحؿ التي مرت بيا
اإلسراعيمي" عمل عدكاف "خ ؿ اليا ، كالضعؼ تيالخارجية السمسطينية، كالكقكؼ عمل مكاطف القكة

 .4112/4100قطاع  زة 

                                                           

 .4112/4100تاعمية السياسة الخارجية السمسطينية خ ؿ العدكاف "اإلسراعيمي" عمل قطاع  زة  ،الخكلي 1))
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 ،منيا تحميؿ المضمكفقد استخدـ ، ك المنيا التاريخيالتحميمية إلل تنتمي الدراسة    
المقابمة مع متخصصيف، كباحثييف، كأكاديمييف، كبعض أصحاب عمل الباحث أداة كاعتمد 
 : اعاـ النت، كمف أىلمكصكؿ إلل كجيات النظر القريبة ، كذلؾالقرار

ساـ تي النظاـ تراجع مكانة القضية السمسطينية تي المحاتؿ الدكلية بسبب االنق - أ
 .السياسي السمسطيني

، كالخارجية خاصة بعد تكز حركة اسة الخارجية بالمحددات الداخميةتأثرت تاعمية السي - ب
 .يةبسبب نقاط الخ ؼ تي البراما السياس 4112 ماس تي االنتخابات التشريعية عاـح
ي إلل الحت ؿ اإلسراعيمي عدكانو عمل قطاع  زة تي ظؿ اتتقار الشعب السمسطينشف ا - ت

 .قيادة سياسية مكحدة كتاعمة، كتناقض مكاقؼ الرعاسة كالحككمة
 

 :(1) (4102دراسة أبو طو ) .01

ىدتت ىذه الدراسة إلل رصد كتحميؿ األطر الخبرية لمعدكاف اإلسراعيمي عمل  زة لمصحؼ 
ـ ، كالكشؼ 4113يناير  03ـ كحتل 4118ديسمبر  42ؿ المدة مف السمسطينية اليكمية خ 

عف المكضكعات التي تـ التركيز عمييا ، كمقارنة أكجو االتساؽ كاالخت ؼ بيف صحؼ الدراسة 
أطر األسباب كالنتاعا  التعرؼ عملتي ىذا المكضكع، كطريقة تقديميا لمعدكاف اإلسراعيمي ك 

 بو الصحؼ تي العدكاف اإلسراعيمي. كالحمكؿ، كالدكر الذم يجب أف تقكـ

كتنتمي الدراسة إلل البحكث الكصسية، كاستخدمت منيا المسل كتي إطاره تـ تكظيؼ أداة 
تحميؿ المضمكف كتحميؿ األطر الخبرية ، إلجراء دراسة تحميمية ، كمنيا الع قات المتبادلة  

التساؽ كاالخت ؼ بيف الصحؼ كتي إطاره تـ استخداـ المقارنة المنيجية لممقارنة بيف أكجو ا
تأطيرىا  لمعدكاف اإلسراعيمي عمل  زة   السمسطينية اليكمية: القدس، الحياة الجديدة، األياـ تي

 كمف أىـ النتاعا: ـ،4118

ازدياد المكضكعات السياسية تي صحؼ الدراسة المتعمقة بالعدكاف اإلسراعيمي  - أ
 كبسارؽ كبير عف المكضكعات األخرل.

ي الذم حاكؿ الجانب السمسطيني تحقيقو ىك كقؼ العدكاف اليدؼ األساس - ب
 اإلسراعيمي، أما ىدؼ اإلحت ؿ اإلسراعيمي تكاف القضاء عمل المقاكمة السمسطينية.

                                                           

دراسة  ـ تي الصحؼ السمسطينية اليكمية:4118ي عمل  زة عاـ األطر الخبرية لمعدكاف اإلسراعيمأبكطو، ( (1
 تحميمية مقارنة.
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أىـ أسباب العدكاف اإلسراعيمي عمل قطاع  زة كسر إرادة الشعب السمسطييني،  - ت
ضعاؼ حركة حماس ككسر بنيت يا ككقؼ إط ؽ الصكاريخ السمسطينية، كاه

 .العسكرية
 :(1)(4102) زيارةدراسة  .00
اب الصحسي العربي إزاء العدكاف ىدتت ىذه الدراسة إلل رصد كتحميؿ الخط   
البرىنة التي يستند ، كمسارات ـ، كالكقكؼ عمل أطركحاتو4102عاـ عمل  زة  اإلسراعيمي()

تة ترتيب ، كمعر ةالدراسؽ كاالخت ؼ بيف خطاب صحؼ اأكجو االتسك  نتجك الخطاب،مإلييا 
 .االتجاه الساعد لمكضكعات العدكافإزاء قضايا العدكاف عمل  زة ، كالتعرؼ عمل يا أكلكيات

، كاستخدمت منيا تحميؿ الخطاب، ىذه الدراسة إلل البحكث الكصسية كتنتمي   
كمنيا دراسة الع قات  ،لو استخداـ أسمكب تحميؿ المضمكفكالدراسات المسحية الذم تـ خ 

، كما استخدمت الباحثة نظريتي ـ تكظيؼ أسمكب المقارنة المنيجيةكتي إطاره ت، المتبادلة
: استمارتا جمع البيانات عف طريؽ أداتيف ىما، كتـ ر اإلع مي" ك"األجندة اإلع مية""اإلطا

تحميؿ المضمكف كتحميؿ الخطاب الصحسي، كاختارت الباحثة الصحؼ العربية )الراية القطرية، 
، أما المدة الزمنية لمدراسة تتمثمت تي حصر شامؿ لجميع األىراـ المصريةالرأم األردنية، 

ـ 4102المكضكعات التي طرحتيا صحؼ الدراسة بما يخص العداكاف اإلسراعيمي عمل  زة عاـ 
 :ـ، كمف أىـ النتاعا4102سبتمبر أيمكؿ  01تمكز إلل  يكليك0مف 

 .سة الث ثتنكار اىتماـ صحؼ الدراتصدرت مكضكعات التنديد كاالس - أ
 .عمل العدكاف ركز ذماه الساعد الكاف االتجاه المعارض ىك االتج - ب
بيف أطركحات صحؼ الدراسة  حظيت أطركحة المجازر اإلسراعيمية بأكبر نسبة مف - ت

  .، ك ت ىا أطركحة "العجز العربي الدكلي"الث ث
 :(2)(4102دراسة أبو حميد ) .04

الكاريكاتير تي الصحاتة السمسطينية سكـ ر ىدتت الدراسة إلل التعرؼ عمل كيسية معالجة 
كأسمكب  ،كالمكضكعات التي تناكلتيا تي الكاريكاتير ،ـ4102لمعدكاف اإلسراعيمي عمل  زة عاـ 

 كمعرتة أىـ رسامي الكاريكاتير كاتجاىاتيـ تي الصحؼ السمسطينية اليكمية. ،المعالجة

                                                           

 راسة تحميمية مقارنة.: د4102الخطاب الصحسي العربي إزاء العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة عاـ  زيارة، 1))
 ،ـ4102معالجة تف الكاريكاتير تي الصحاتة السمسطينية لمعدكاف اإلسراعيمي عمل  زة عاـ  ،أبك حميد 2))

 دراسة تحميمية مقارنة.
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ضمف أسمكب تحميؿ  ،مسلكاستخدمت منيا ال ،كتنتمي الدراسة إلل الدراسات الكصسية
لرسـ الكاريكاتير التي تناكلت العدكاف  ،كاعتمدت الدراسة أداة تحميؿ المضمكف ،المضمكف

كتـ  ،إلل جانب أداة المقابمة ،تي الصحؼ السمسطينية األربع ،ـ4102اإلسراعيمي عمل  زة عاـ 
 ،القدس كىي صحيسة ،حؼ اليكمية السمسطينيةصاختيار عينة عمدية مف جميع أعداد ال

ـ كحتل 4102يكليك  8مف تاريخ  ،كصحيسة الحياة الجديدة ،كصحسية تمسطيف ،كصحيسة األياـ
مف خ ؿ الحصر الشامؿ لجميع أعدادىا خ ؿ مدة العدكاف  كذلؾ،ـ4102سطسأ  42تاريخ 

 اإلسراعيمي عمل  زة. كمف أىـ النتاعا:

كاف التي تناكلت العداحتمت مكضكعات المساكضات كالتيدعة تي رسكـ الكاريكاتير  - أ
المرتبة األكلل تي صحؼ الدراسة بنسبة ، ـ4102اإلسراعيمي عمل  زة عاـ

%، تمتيا مكضكعات الضحايا السمسطينييف، ثـ مكضكعات المقاكمة 40.2
السمسطينية، ثـ  مكضكعات االعتداءات اإلسراعيمية، ثـ كبنسب متقاربة مكضكعات 

 مكاقؼ األطراؼ المختمسة، كصمكد  زة.

مسماة عند تناكؿ العتمد رسامك الكاريكاتير عمل الشخصيات المحكرية الرمزية  ير ا - ب
، ت ىا الشخصيات %45.3 مكضكعات العدكاف، كالتي جاءت تي المرتبة األكلل بنسبة

 السياسية كاإلسراعيمية، ثـ مكاطنكف تمسطينيكف.

كبير حيث  كؿكاف تي رسكماتيـ تي صحؼ الدراسة بشاستخدـ رسامك الكاريكاتير األل - ت
 %.   29.2بمات نسبتو 

 :(1)(4102)خاطر  دراسة .03
الجامعات السمسطينية عمل شبكات التكاصؿ  ةىدتت الدراسة إلل رصد مدل اعتماد طمب

كأسباب ىذا االعتماد كأىداتو  ،ـ4102ة عاـ ز أثناء العدكاف اإلسراعيمي عمل  االجتماعي 
 كدكاتعو كالتأثيرات الناتجة عنو. 

ه تـ تكظيؼ إطار استخدمت منيا المسل كتي  اسة إلل البحكث الكصسية،كتنتمي الدر 
جميكر كساعؿ اإلع ـ، كتـ جمع البيانات باستخداـ صحيسة االستقصاء، التي تـ  لأسمكب مس

( مبحكث مف طمبة الجامعات الرعيسة تي قطاع 211)ا عمل عينة طبقية عشكاعية قكامياتكزيعي
 –ـ 49/00/4102س مية، كجامعة األزىر( خ ؿ المدة مف  زة )جامعة األقصل، كالجامعة اإل

 ـ. كمف أىـ النتاعا:02/04/4102
                                                           

اعتماد طمبة الجامعات السمسطينية عمل شبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف اإلسراعيمي عمل  ،خاطر (1)
 دراسة ميدانية. ،ـ4102 زة 
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تصدرت شبكات التكاصؿ االجتماعي المصادر التي يعتمد عمييا المبحكثيف تي متابعة  - أ
 %.22.8بنسبة  4102أحداث العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة عاـ 

 ر، ثـ جكجؿ بمس.يتعي ت ه التك جاء السيس بكؾ تي مقدمة شبكات التكاصؿ االجتما - ب

أىـ األسباب تي ثقة المبحكثيف تي المعمكمات التي يحصمكف عمييا مف خ ؿ شبكات  - ت
ـ، كترجع إلل أنيا تربط األحداث 4102التكاصؿ أثناء العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة عاـ 

 بالصكت كالصكرة كالسرعة تي نقؿ األخبار. 

 :(1)(4104) دراسة عدوان  .02
يديعكت  –ث ث )ىآرتس راسة إلل تكضيل دكر الصحؼ العبرية اليكمية الىدتت الد

معاريؼ(، تي تناكليا لممكضكعات السياسية كالعسكرية كاإلنسانية كاالقتصادية  أحرنكت
المختمسة، كتكجياتيا كسبؿ معالجتيا، كالتعرؼ عمل ظركؼ اندالع الحرب اإلسراعيمية عمل  زة، 

اعيمية ليذه الحرب، كاعتمدت الدراسة المنيا التاريخي لسرد كقراءة كتحميؿ األىداؼ اإلسر 
األحداث التاريخية الخاصة بالصحاتة العبرية كالمنيا المقارف لممقارنة بيف الصحؼ العبرية 

عدد مف الصحؼ الث ثة،  31كتـ اختيار عينة مقدارىا الث ث تي تاطيتيا لمحرب عمل  زة، 
لتحميؿ مضمكف كاتجاىات تمؾ الصحؼ  ميؿ المضمكف،كتحميميا باستخداـ أداة استمارة تح

 كالسنكف الصحسية المستخدمة تييا، كمف أىـ النتاعا:

استا ؿ صحؼ الدراسة لممصدر الرسمي السمسطيني لمتعزيز مف سياسات الحككمة  - أ
 لدل الرأم العاـ اإلسراعيمي.

مكع لمج ال يكجد أم اخت ؼ بيف تاطية الصحؼ الث ث لمحرب عمل  زة تبعان  - ب
 لمحرب.  القضايا، كأف التكجو العاـ لمصحؼ كاف مؤيدان 

قامت صحؼ الدراسة بدكر تعبكم يميؿ لمتصرؼ كامتداد لممؤسسة السياسية كالعسكرية  - ت
 تيا تي أداعو.يعمل مصداقيتيا كحياد اإلسراعيمية انعكس سمبان 

(2011) دراسة عالونة ونجادات .02
(2)

 : 
اتة األردنيػػة اليكميػػة نحػػك العػػدكاف اإلسػػراعيمي ىػػدتت الدراسػػة الػػل معرتػػة اتجاىػػات الصػػح

ـ، كىػػػل مػػػف 42/04/4118مػػػف  يكمػػػا بػػػدءان 44قطػػػاع  ػػػزة الػػػذل اسػػػتمر مػػػدة محاتظػػػات عمػػػل 
                                                           

دراسة تحميمية مقارنة لث ث  ،ـ4113 -4118تاطية الصحاتة اإلسراعيمية لمحرب عمل  زة ، عدكاف (1)
 عبرية.  صحؼ

دراسة تحميمية مقارنة تي  ،اتجاىات الصحاتة األردنية نحك العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة، ع كنة كنجادات (2)
 صحيستي الرأم كالدستكر.
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اسػػتخدمت أداة تحميػػؿ المضػػمكف ضػػمف مػػنيا المسػػل اإلع مػػي، حيػػث قػػاـ ، الدراسػػات الكصػػسية
ك)الدستكر( األردنيتيف خػ ؿ  نة عمل اتتتاحيات صحيستي )الرأم(الباحثاف بإجراء التحميؿ كالمقار 

 تترة العدكاف، كمف نتاعا الدراسة: 

أكضحت النتاعا أف الدستكر لـ تتطرؽ التجاه الكحدة الكطنية السمسطينية، تيما عرضت   - أ
%، كبالمقابؿ تإف 011لو الرأم خمسة تكرارات، جاءت جميعيا مؤيدة لو بما نسبتو 

ماس كتصاعؿ المقاكمة السمسطينية، الرأم لـ تعرض أم تكرار التجاه المكقؼ مف ح
 %.011تيما عرضت لو الدستكر خمسة تكرارات مؤيدة لو بنسبة 

% مف اتجاىات المكقؼ األردني، ككقؼ 011اتخذت الدستكر مكقؼ التأييد بنسبة  - ب
م ىذا أالدكؿ اإلس مية، تيما اتخذت الر إط ؽ النار، كالمكقؼ مف حماس، كمكقؼ 

 الرسمي، كالصمكد السمسطيني، كالكحدة الكطنية السمسطيني.المكقؼ مف المكقؼ األردني 
اتجاىات جراعـ العدكاف اإلسراعيمي % مف 011رأم مكقؼ المعارض بنسبة التزمت ال - ت

كالكطف البديؿ، كالمبادرة المصرية لكقؼ العدكاف، تيما اتخذتو الدستكر مف اتجاىات جراعـ 
 العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة، كالكطف البديؿ.

 :(1)(4101)راسة داغر د  .02

ىدتت الدراسة إلل التعرؼ عمل التاطية اإلع مية لمعممية اإلسراعيمية تي مكقع صحيسة 
 نيكيكرؾ تايمز كالبي بي سي عمل اإلنترنت.

كتػػي إطػػػاره  مػػنيا المسػػػل ت عمػػػلعتمػػد، حيػػػث اكتنتمػػي الدراسػػػة إلػػل الدراسػػػات الكصػػسية
بحيث تـ تحميػؿ القصػص  ،رة تحميؿ المضمكفاستخدمت أداة استماتقد أسمكب تحميؿ المضمكف 

( لتحميػؿ المصػادر. 0328كتـ استخداـ نمكذج مكريؿ ) ،كالمقاالت التي نشرت عمل تمؾ المكاقع
 كمف أىـ النتاعا: 

تكجد تركؽ تي استخداـ المصادر تي مكقعي الدراسة عند تاطية الصراع اإلسراعيمي  - أ
 السمسطيني. 

 إسراعيمية أكثر مف المصادر السمسطينية.  عمد المكقعاف إلل استخداـ مصادر - ب
اعتمدت صحيسة النيكيكرؾ تايمز عمل المصادر اإلسراعيمية بشكؿ كبير، أما بالنسبة  - ت

 لمكقع البي بي سي تقد استخدـ عددان متساكيان مف المصادر اإلسراعيمية كالسمسطينية.

 

                                                           

(1) Dagher, The Differences of the Israeli Operation in Gaza (December, 2008 to 

January,2009) in the New York Time and BBC. 
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 :(1)(2009)دراسة النجار   .02
السمسطينيكف ىكيتيـ كىكية العرب تي كساعؿ  ىدتت الدراسة إلل الكشؼ عف كيسية عكس
كتنتمي الدراسة إلل البحكث الكصسية حيث تـ  ،اإلع ـ االجتماعية، مثؿ السيس بكؾ كاليكتيكب

تحميؿ الرساعؿ عمل السيس بكؾ كمقاطع السيديك التي تـ نشرىا كمشاركتيا كتنزيميا عف السيس 
كاستخدمت  ،4113كيناير  4118ف ديسمبر بكؾ كاليكتيكب خ ؿ الحرب عمل  زة تي السترة م

 8كتككنت كؿ مجمكعة مف  ،حيث تـ إنشاء مجمكعتيف ،الدراسة أداة المجمكعات البؤرية
لمكشؼ عف األسباب التي أدت إلل مشاركة  4101أكتكبر  08ك 02أشخاص عقدت تي السترة 

زة كبعدىا. كمف ىؤالء االشخاص تي استخداـ كساعؿ االع ـ االجتماعية خ ؿ الحرب عمل  
 أىـ النتاعا: 

 سيطرة االسراعيمييف عمل كساعؿ اإلع ـ االجتماعي تيس بكؾ كيكتيكب.  - أ
الحرب عمل  زة كانت  ير حاضرة بكثرة تي كساعؿ اإلع ـ االجتماعي تي البمداف  - ب

 االكركبية كاالمريكية. 

انيا يسيطركف اإلسراعيميكف كالمناصركف ليـ كالمجمكعات الداعمة ليـ تي أمريكا كبريط - ت
عمل الطريقة التي تبث تييا تقارير الحرب عمل السيس بكؾ كاليكتيكب، كبالتالي تإنيـ 

 يت عبكف تي كيسية تقديـ السمسطينييف كاإلسراعيمييف.

 موقع الدراسة من الدراسات السابقة:: ثانياً 

  أوجو التفاق والختالف: -0
بالدراسة الحالية كجدت الباحثة  مف خ ؿ االط ع عمل الدراسات السابقة كمقارنتيا

 رصدتو عمل النحك التالي: كاخت تان  تشابيان 

 من حيث نوع الدراسة ومنيجيا:  - أ

مثؿ  كاعتمدت منيا المسل اإلع مي معظـ الدراسات السابقة كانت دراسات كصسية
(، 4102(، ك)أبك طو، 4102( ك)مشرؼ، 4102مثؿ دراسة )منصكر، الدراسة الحالية 

تيما ( ك يرىا، 4102(، ك)أبكراس، 4102(، ك)عمياف، 4102(، ك)عكض ات، 4102ك)الدلك، 
( 4102( ك) أبك راس،4102)الدلك،استخدمت بعضيا منيا تحميؿ الخطاب مثؿ دراسة 

 (.4104كالمنيا التاريخي مثؿ دراسة )عدكاف، ( 4102ك)زيارة، 

                                                           

(1) Najjar, Othering the self: Palestinians Narrating the War on Gaza in the social 

Media.  
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 األدوات المستخدمة: - ب

مارة تحميؿ المضمكف كىك ما يتسؽ مػع الدراسػة معظـ الدراسات السابقة استخدمت أداة است
(، 4102ثػػػػؿ دراسػػػػة )الػػػػدلك، الحاليػػػػة، تيمػػػػا اسػػػػتخدمت بعػػػػض الدراسػػػػات أداة تحميػػػػؿ الخطػػػػاب م

 األخػػرل أداة المقابمػػة مثػػؿ دراسػػة (، تيمػػا اسػػتخدمت بعػػض الدراسػػات4102)أبػػك راس،  كدراسػػة
صػػػػػحيسة االستقصػػػػػاء أك  ( كأخػػػػػرل اسػػػػػتخدمت4102 )الكاريكػػػػػاتير، كدراسػػػػػة (،4102 )عميػػػػػاف،

(، تي حيف تـ استخداـ أداة المجمكعػات البؤريػة تػي دراسػة 4102االستبياف مثؿ دراسة )خاطر، 
 (. 4101 ،)النجار

 النظرية المستخدمة: - ت

 دراسات المحكر األكؿمع  تتسؽاستندت ىذه الدراسة إلل نظرية األطر الخبرية، كىك ما 
(، كدراسة 4102( كدراسة )أبك راس، 4102، ( كدراسة )عمياف4102مثؿ دراسة )الدلك، 

تيما  ،(4113ستاكيكي، ) (، كدراسة4113 أبك رمضاف،(، كدراسة )4102)عكض ات، 
 ،استخدمت بعض الدراسات األخرل نظرية االعتماد عمل كساعؿ اإلع ـ مثؿ دراسة )العبد

4113 .) 
 مجتمع الدراسة والعينة الزمنية: - ث

 الدراسػػػػات السػػػػابقة تػػػػي مكاقػػػػع الكتركنيػػػػة مثػػػػؿ دراسػػػػةتمثػػػػؿ مجتمػػػػع الدراسػػػػة تػػػػي بعػػػػض 
(، تيمػػػػػا تمثػػػػػؿ مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة تػػػػػي  بعػػػػػض 4102(، كدراسػػػػػة )عػػػػػكض ات، 4102)عميػػػػػاف، 

(، كدراسػػػػػػػة )أبػػػػػػػك 4102الدراسػػػػػػػات األخػػػػػػػرل  تػػػػػػػي صػػػػػػػحؼ تمسػػػػػػػطينية، مثػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػة )الػػػػػػػدلك 
سػػػػػػة (، تيمػػػػػػا تمثػػػػػػؿ مجتمػػػػػػع درا4104(، كأخػػػػػػرل عبريػػػػػػة مثػػػػػػؿ دراسػػػػػػة )عػػػػػػدكاف، 4102راس، 

 ، األردنية( تي صحيستي الرأم كالدستكر 4100)ع كنة، 
 يكليػػػك 2مػػػكاد اإلخباريػػػة خػػػ ؿ المػػػدة مػػػف )كتيمػػػا يتعمػػػؽ بالعينػػػة الزمنيػػػة تسػػػيتـ تحميػػػؿ ال

عمػػػل  ػػػزة خ ليػػػا، كىػػػك مػػػا  العػػػدكاف(، كىػػػي المػػػدة التػػػي اسػػػتمر 4102 أ سػػػطس 48 –4102
لراىنػة ككنيػا سػتتناكؿ مػكاد التحميػؿ بالماػة يختمؼ عف بقيػة الدراسػات السػابقة، كتختمػؼ الدراسػة ا
 . اإلنجميزية كىك ما يختمؼ مع الدراسات السابقة أيضان 

 حدود استفادة الدراسة من الدراسات السابقة: -4
 ساعدت الدراسات السابقة الباحثة تي بمكرة مكضكع كتكرة الدراسة. - أ

 ة المناسبة لدراستيا.استسادت الباحثة مف الدراسات السابقة تي كضع االجراءات المنيجي - ب

 ساعدت الدراسات السابقة الباحثة تي الرجكع لمجمكعة جيدة مف الكتب كالمراجع الميمة - ت



02 
 

الكقػػػػػكؼ عمػػػػػل نتػػػػػاعا الدراسػػػػػات السػػػػػابقة كاالسػػػػػتسادة منيػػػػػا كمقارنتيػػػػػا بنتػػػػػاعا الدراسػػػػػة  - ث
 ، كمناقشة النتاعا بكضكح.االستكشاتية التي أجرتيا الباحثة

 مة الدراسة: ثالثًا: الستدلل عمى مشك
خ ؿ العػدكاف يرة كالعربية بالماة اإلنجميزية لمكقعي الجز  الباحثةمف خ ؿ إط ع كمتابعة 
كمع تصاعد كتيرة االعتػداءات كاالنتياكػات اإلسػراعيمية  ،ـ4102اإلسراعيمي عمل قطاع  زة عاـ 

الباحثػػة  الحظػػت عمػػل الشػػعب السمسػػطيني خػػ ؿ المػػدة الزمنيػػة المنحصػػرة بكاحػػد كخمسػػيف يكمػػان 
السياسػػػية  كاأليدكلكجيػػػة، كعػػػرض  كػػػ  المػػػكقعيف ر ػػػـ اخػػػت ؼ الكجيػػػاتتػػػي  ممحكظػػػان  اىتمامػػػان 

المكضػػػػكعات تػػػػي كػػػػ  المػػػػكقعيف، كلمكقػػػػكؼ عمػػػػل  األطػػػػر الخبريػػػػة لمعػػػػدكاف اإلسػػػػراعيمي بالماػػػػة 
زيػػػػرة أيػػػاـ مػػػف مػػػكقعي الج 7"" مػػػدار اإلنجميزيػػػة قامػػػت الباحثػػػة بػػػإجراء دراسػػػة استكشػػػػاتية عمػػػل

( تػي مكقػع الجزيػرة 29حيث بمغ عػدد السنػكف الخبريػة محػؿ الدراسػة ) (1)ربية بالماة اإلنجميزيةكالع
كذلػػؾ باسػػتخداـ أسػػمكب األسػػبكع  .( تػػي مكقػػع العربيػػة بالماػػة اإلنجميزيػػة92بالماػػة اإلنجميزيػػة ك)

كقػػد كشػػست الدراسػػة عػػف كتػػـ االسػػتعانة باسػػتمارة تحميػػؿ المضػػمكف كاألطػػر الخبريػػة ، الصػػناعي 
 لنتاعا التالية:ا

يكجػػد اخػػػت ؼ كاضػػل باسػػػتخداـ المػػػكاد الخبريػػة تػػػي كػػ  المػػػكقعيف، حيػػػث بػػرزت تػػػي مكقػػػع  .0
 الجزيرة بنسبة أعمل منيا تي مكقع العربية. 

طاػػل الطػػابع الخبػػرم عمػػل مكقػػع الجزيػػرة بالماػػة اإلنجميزيػػة تػػي تنػػاكؿ أحػػداث العػػدكاف بينمػػا  .4
حػداث العػدكاف كػاف يامػب عميػو التقريػر كالقصػة مكقع العربية بالماػة اإلنجميزيػة أل  مب عمل
 الخبرية.

عمل مصادره الذاتية، بينما العربية تي الاالب تعتمد عمل مصػادر  يعتمد مكقع الجزيرة  البان  .9
 عامة مثؿ ككاالت األنباء ك يرىا. 

مػػػف الجانػػػب  التػػػي يتعػػػرض ليػػػا السمسػػػطينيكفأظيػػػر مكقػػػع الجزيػػػرة االنتياكػػػات كاالعتػػػداءات  .2
 مي ، تي حيف أظيرت العربية العكس.اإلسراعي

تساكت مكقعي الدراسػة تػي اسػتخداـ  عناصػر اإلبػراز تػي المػكاد الخبريػة المسػتخدمة تػي كػ   .2
حيػث عميػو مف المصداقية  االمكقعيف حيث طال السيديك عمل مكقع الجزيرة مما أضسل مزيد

سيػديكىات كاعتمػدت يقكـ بعرض األحداث بشكؿ آني بينما لػـ تسػتخدـ العربيػة أم نػكع مػف ال
 عمل الصكر  ير ذات الع قة بأحداث العدكاف تي الاالب. 

                                                           

 ـ.4102، أ سطس 44، 02، 8، 0، يكليك، ك 42، 11،08( األياـ ىي: (1
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برزت أطر الشخصيات المحكرية  تي  البية السنكف الخبرية المستخدمة حيث ركزت الجزيرة  .2
عمل الشخصيات المتمثمة بالمسؤكليف تي حركة حماس كجميع األطراؼ الدكليػة كاإلسػراعيمية 

ة أطػر الشخصػيات الاالبػة متمثمػة تػي رعػيس السػمطة السمسػطينية بينما برزت تي مكقع العربيػ
محمػػػكد عبػػػاس كاجتماعاتػػػو مػػػع السيسػػػي كأبػػػك مػػػرزكؽ لكقػػػؼ اطػػػ ؽ النػػػار، كالشخصػػػيات 

 اإلسراعيمية كتقديـ المبررات ليا ككذلؾ الدكلية.

حيػػث كانػػت تعػػرض  ظيػػرت أطػػر االىتمامػػات اإلنسػػانية تػػي مكقػػع الجزيػػرة بنسػػبة عاليػػة جػػدان  .2
أكال بػػأكؿ، السػػف  البشػػرية مػػف المػػدنييف كاألطسػػاؿ كالنسػػاء ككبػػار ـ الخسػػاعريات كحجػػاحصػػاع

بينمػػا العربيػة لػػـ مػدنييف كمستشػسيات كمػػدارس.. الػخ، باإلضػاتة إلػل اسػػتيداؼ أمػاكف تابعػػة ل
 تتطرؽ لذلؾ بشكؿ كبير. 

عربيػة كشؼ مكقػع الجزيػرة عػف أطػر النتػاعا االقتصػادية تػي الجزيػرة بنسػبة أعمػل منيػا تػي ال .8
ف البيػػكت تيػػة لقطػػاع  ػػزة، كالتػػدمير لكثيػػر مػػحيػػث أبػػرز المكقػػع الخسػػاعر الماديػػة لمبنيػػة التح

 كالمؤسسات كالمستشسيات ك يرىا.

 رابعًا: مشكمة الدراسة: 
عمل نتاعا الدراسة االستكشاتية، تإف مشكمة الدراسة تتمخص تي التعرؼ عمل األطر  بناءن 

تي مكقعي الجزيػرة كالعربيػة بالماػة اإلنجميزيػة،  ،4102زة عاـ الخبرية لمعدكاف اإلسراعيمي عمل  
كذلؾ مف خ ؿ التعرؼ عمل مدل اىتماـ المكقعيف بتاطية أحػداث العػدكاف،كأىـ األطػر الخبريػة 
كأطر األسباب كالنتاعا ، كالحمكؿ كأىـ الشخصيات المحكرية، باإلضػاتة إلػل الكشػؼ عػف اليػات 

 و الشبو كاالخت ؼ بيف المكقعيف . كأدكات التأطير المستخدمة ،كأكج

 خامسًا: أىمية الدراسة:
 تكمف أىمية الدراسة الحالية تي: 

تعد الدراسة األكلل مف نكعيا تي تحميؿ المكاد الخبرية الخاصة بالعدكاف عمل  زة عاـ  .0
 تي مكقعي الجزيرة كالعربية بالماة اإلنجميزية، حسب عمـ الباحثة. ،ـ4102

كىي قضية ميمة كجديرة بالبحث  ـ4102ف اإلسراعيمي عاـ تتناكؿ قضية العدكا .4
 كالتحميؿ مف جميع جكانبيا كخاصة اإلع مية منيا.

مف الثقؿ  تركز ىذه الدراسة عمل األطر الخبرية كأساس نظرم كىك ما سيمنحيا مزيدان  .9
 العممي تي الكصكؿ إلل نتاعا تحقؽ أىداؼ الدراسة.
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ة بالماة اإلنجميزية كخاصة بمخاطبة العالـ الاربي أىمية كتأثير مكقعي الجزيرة كالعربي .2
 كالمتحدثيف باإلنجميزية.

 سادسًا: أىداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة بشكؿ أساسي إلل رصد األطر الخبرية المستخدمة تي مكقعي الجزيرة 

ـ، كيندرج تحت ىذا اليدؼ 2014كالعربية بالماة اإلنجميزية حكؿ أحداث العدكاف عمل  زة عاـ 
 ديد مف األىداؼ السرعية عمل النحك التالي:الع

 األىداف الخاصة بتحميل المضمون:
التعرؼ عمل مدل اىتماـ مكقعي الجزيرة كالعربية بالماة اإلنجميزية بتاطية أحداث  .1

 ـ.2014العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة  
زة الكشؼ عف أشكاؿ المكاد الصحسية المستخدمة تي تاطية العدكاف اإلسراعيمي عمل   .2

 ، كالمصادر الصحسية ليا.تي مكقعي الجزيرة كالعربية بالماة اإلنجميزية 2014
رصد أىـ عناصر اإلبراز التي استخدميا مكقعي الجزيرة كالعربية بالماة اإلنجميزية  تي  .3

 .ـ2014تاطية العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة 
اث العدكاف التعرؼ عمل درجة التكاتؽ كاالخت ؼ تي شكؿ كمضمكف التاطية ألحد .4

 ـ، تي مكقعي الجزيرة كالعربية بالماة اإلنجميزية.2014عمل  زة 

 األىداف الخاصة بتحميل األطر الخبرية:
أثنػاء العػػدكاف عمػػل  الجزيػػرة كالعربيػػة األطػػر الخبريػة المسػػتخدمة تػػي مػكقعيالكشػؼ عػػف  .1

 .ـ2014 زة عاـ 
أثنػػػاء  جزيػػػرة كالعربيػػػةالالتػػػي اسػػػتخدميما مكقعػػػا كالحمػػػكؿ أطػػػر األسػػػباب كالنتػػػاعا  رصػػػد .2

 .2014العدكاف عمل  زة عاـ 
معرتة أطر الشخصيات المحكرية التي تناكليا مكقعا الدراسة خ ؿ أحداث العدكاف عمػل  .3

 .2014 زة عاـ 
التعػػػػرؼ عمػػػػل آليػػػػات كأدكات تػػػػأطير مكضػػػػكعات العػػػػدكاف اإلسػػػػراعيمي عمػػػػل  ػػػػزة عػػػػاـ  .4

 ة اإلنجميزية.المستخدمة تي مكقعي الجزيرة كالعربية بالما ،ـ2014
الكشؼ عف أكجو التكاتؽ كاالخت ؼ تػي األطػر الخبريػة المسػتخدمة تػي مػكقعي الجزيػرة  .5

 ـ.2014كالعربية بالماة اإلنجميزية أثناء تناكليا ألحداث العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة 
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 الدراسة: تساؤلتسابعًا: 
المتعمقػػة  ألسػػعمةعػػف ا تػػي ضػػكء مشػػكمة الدراسػػة كأىميتيػػا كأىػػداتيا تسػػعل الدراسػػة ل جابػػة

 ىك متعمؽ منيا باألطر الخبرية عمل النحك التالي:  ككذلؾ ما ،بتحميؿ مضمكف المادة اإلع مية
 تحميل المضمون:أسئمة 

ما مدل اىتماـ مكقعي الجزيرة كالعربية بالماة اإلنجميزية بتاطية أحداث العدكاف عمل  زة  .0
 اإلع مية بصسة عامة؟ ـ خ ؿ تترة الدراسة تي ضكء حجـ التاطية4102

ما األشكاؿ الصحسية لممكاد الخبرية المستخدمة تي مكقعي الجزيرة كالعربية بالماة  .4
 ـ؟4102اإلنجميزية تيما يتعمؽ بالعدكاف عمل  زة 

التػػي اعتمػد عمييػػا مكقعػا الجزيػػرة كالعربيػة بالماػػة اإلنجميزيػة مػػف  الصػحسيةمػا أىػـ المصػػادر  .9
 ـ؟4102ف عمل  زة خ ؿ معالجتيا ألحداث العدكا

مػػػا أىػػػـ عناصػػػر اإلبػػػراز التػػػي اسػػػتخدميا مػػػكقعي الجزيػػػرة كالعربيػػػة بالماػػػة اإلنجميزيػػػة حػػػكؿ  .2
 ـ؟4102أحداث العدكاف عمل  زة 

ـ 4102ما درجة التكاتؽ كاالخت ؼ تي شكؿ كمضمكف التاطية ألحداث العدكاف عمل  زة  .2
 تي المكاقع اإللكتركنية عينة الدراسة؟

 طر الخبرية:تحميل األ تساؤلت
أثنػاء العػدكاف عمػل  ػزة عػاـ  الجزيػرة كالعربيػةأطػر الصػراع التػي اسػتخدميا مكقعػا أنػكاع مػا  .1

2014 

أثنػاء العػدكاف اإلسػراعيمي عمػل  الجزيػرة كالعربيػةأطر المسػؤكلية التػي تناكليػا مكقعػا أنكاع ما  .2
 ـ؟4102 زة عاـ 

أثنػاء العػدكاف  الجزيػرة كالعربيػةا أطر االىتمامػات اإلنسػانية التػي كشػؼ عنيػا مكقعػأنكاع ما  .3
 ـ؟ 4102عمل  زة عاـ 

أطر ردكد األتعاؿ التي اسػتخدميا مكقعػا الجزيػرة كالعربيػة لمعػدكاف اإلسػراعيمي عمػل أنكاع ما  .4
 ـ؟4102 زة عاـ 

أثنػاء العػدكاف عمػل  الجزيػرة كالعربيػةأطر األسباب كالنتاعا التػي اسػتخدميما مكقعػا أنكاع ما  .5
 ـ؟4102 زة عاـ 

خػػ ؿ العػػدكاف عمػػل  ػػزة عػػاـ  الجزيػػرة كالعربيػػة اأطػػر الحمػػكؿ التػػي ترضػػيا مكقعػػأنػػكاع ا مػػ .6
 ـ؟4102
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أطػػػػر الشخصػػػػيات المحكريػػػػة التػػػػي ركػػػػز عمييػػػػا مكقعػػػػا الجزيػػػػرة كالعربيػػػػة بالماػػػػة أنػػػػكاع مػػػػا  .7
ـ كالتػػػي أكردتيػػػا المكاقػػػع 4102اإلنجميزيػػػة خػػػ ؿ تناكليػػػا ألحػػػداث العػػػدكاف عمػػػل  ػػػزة عػػػاـ 

 الدراسة؟ اإللكتركنية عينة

ـ المسػتخدمة 4102ما آليات كأدكات تػأطير مكضػكعات العػدكاف اإلسػراعيمي عمػل  ػزة عػاـ  .8
 ـ؟4102تي مكقعي الجزيرة كالعربية بالماة اإلنجميزية تيما يتعمؽ بأخبار العدكاف عمل  زة 

مػػا أكجػػو االتسػػاؽ كاالخػػت ؼ تػػي تػػأطير مػػكقعي الجزيػػرة كالعربيػػة بالماػػة اإلنجميزيػػة ألحػػداث  .9
 ـ؟4102لعدكاف عمل  زة ا

 انُظري نهذراست: طارثايُاً: اإل

تعتمد ىذه الدراسة عمل نظرية تحميؿ األطر الخبرية، حيث تسمل ىذه النظرية لمباحثيف 
بقياس المحتكل الضمني لمرساعؿ اإلع مية التي تعكسيا كساعؿ اإلع ـ، كيكتر تأطير الرساعؿ 

ة كيسسر دكرىا تي التأثير عمل آراء كاتجاىات اإلع مية القدرة عمل قياس محتكل الرسال
 الجميكر.

نما  كتسترض ىذه النظرية أف "األحداث ال تنطكم تي حد ذاتيا عمل مازل معيف، كاه
مف االتساؽ مف  يحددىا كينظميا كيضسي إلييا قدران  إطارتكتسب مازاىا مف خ ؿ كضعيا تي 

 .(1)خرلجكانب المكضكع كاه ساؿ جكانب أخ ؿ التركيز عمل بعض 

لقضية ما عمل رؤية انتقاعية كعرض انتقاعي لجكانب  طاركتنطكم عممية بناء ككضع اإل
تي النصكص اإلخبارية،  معينة مف األحداث كاختيار متعمد لبعض الكقاعع كجعميا أكثر بركزان 

بيدؼ إحداث تأثيرات معرتية كسمككية تي الجميكر، كبالتالي التأثير تي اتجاىاتو نحك األحداث 
 أك القضايا التي تتضمنيا األطر.

اإلع مي بالقيكد التي تسرضيا المؤسسة الصحسية، كالقيـ المينية لدل  طاركيتأثر اإل
الصحسييف كتكقعاتيـ إزاء الجميكر، كتتمثؿ مصادر التأثير عمل محتكل كساعؿ اإلع ـ، كتحديد 

 :(2)أطرىا تي
، معينػػػان  ان ة إليػػػو كيضػػػسي عمييػػػا معنػػػات الػػػكاردلتركيػػػب المعمكمػػػ ان إطػػػار الصػػػحسي الػػػذم يشػػػكؿ  .1

بػػػػدكرىا تتػػػػأثر بعكامػػػػؿ ىػػػػي: األيدكلكجيػػػػة، كاالتجاىػػػػات كاألنمػػػػاط  طػػػػاركعمميػػػػة تشػػػػكيؿ اإل
 المينية، كتنعكس تي الطريقة التي يؤطر بيا الصحسيكف التاطية الخبرية.

                                                           

 .(928ص) االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة ،مكاكم ك السيد (1)
 .(02ص) عبد الحميد، البحث العممي تي الدراسات اإلع مية (2)
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 نكع مصادر األخبار كطبيعة األحداث. .2

كع الكسػيمة كاتجاىيػا السياسػي، كمػدل نػ :عكامػؿ مثػؿعف عممية اختيار األطر تككف ناتجة  .3
 استق ليا السياسي.

العكامؿ السياسػية كالسػمطات السياسػية كجماعػات المصػالل  :المصادر الخارجية لمتأثير مثؿ .4
 كالنخب األخرل.

 :طارمفيوم اإل
تي النص  ىك عممية اختيار المكضكعات مف الكاقع المدرؾ، كجعميا أكثر بركزان 

كضع مشكمة ما، كتسسيرىا، كتقييميا، ك ل محددان  أف تضمف تعريسان ، بطريقة يمكف االتصالي
تكصيات التعامؿ مع المكضكع المكصكؼ، تاألطر تستدعي االنتباه لبعض المكضكعات مف 

 الكاقع كاه ساؿ عكامؿ أخرل. 

 : طارخصائص اإل
المعنل أك المازل عمل الخبر لتككف لو داللة أك أىمية لدل الجميكر،  طارييضسي اإل . أ

 حدِّد ليـ المدخؿ، أك الزاكية التي يمكف رؤية الخبر مف خ ليا.كي

 ييعىدُّ أداة مساعدة لتسسير األحداث اإلع مية بطريقة تساعد المتمقِّي عمل تيميا. . ب

  :األطرأىم أنواع 
 :(1)أىـ أنكاع األطر الخبرية عمل النحك التالي Semetko & Valkenburg)صنؼ ) 

ز عمل الصراع بيف األتراد كالمؤسسات كالجماعات، الصراع: كىك عنصر يرك إطار .أ 
 كيكثر استخدامو تي الحم ت االنتخابية.

االىتمامات اإلنسانية: يركز عمل الجانب الشخصي كالعاطسي لمحدث، حيث يقدـ  إطار .ب 
 لممكضكع، بيدؼ االستحكاذ عمل اىتماـ الجميكر. ان درامي تشخيصان 

النتاعا االقتصادية لمحدث، كعادة ما يستخدـ النتاعا االقتصادية: ييتـ بإبراز  إطار .ج 
 لجعؿ التأثير االقتصادم الكامف أك النتاعا كاضحة لمجميكر.

األخ قي: يقدمو الصحسيكف عمل نحك  ير مباشر تي الحدث بحيث يحتكم  طاراإل .د 
 النص عمل رسالة أخ قية.

 ؼ ما.  المسؤكلية: يقدـ مسؤكلية التسبب تي المشكمة كحميا عمل عاتؽ طر  إطار .ق 

                                                           

اإلخبارية األمريكية: دراسة تحميمية  CNN( شاىيف، األطر اإلخبارية لقضايا الشرؽ األكسط تي شبكة (1
 .(032ص) Inside the Middle Eastلبرناما 
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 :طارالعوامل المؤثِّرة في بناء اإل
: اآلراء كالقيـ الشخصية كمستكل التعميـ كنكعو كالخمسية المعرتية المستوى الفردي .1

 .كسنكات الخبرة
 سياسة المنظمة كتأثير رؤساء كزم ء العمؿ كالرضا الكظيسي.المستوى الم ؤسَّسي:  .2
 لشرؼ كطبيعة الدكر الميني.معايير القيـ المينية كمكاثيؽ االمستوى الميني:  .3
السمطة كالقيكد التشريعية كاأليديكلكجية كالجميكر العاـ كجماعات المستوى الجتماعي:  .4

 الضاط.

 :طاركيفية استخدام اإل
 ىناؾ مستكياف: 

 .ييتـ بقياس المحتكل  ير الكاضل أك ما ييعرؼ بالمحتكل الضمني المستوى األول:
 ،يؿ اتجاىات الجميكر نحك القضية مكضع الدراسةالمؤثِّر تي تشك المستوى الثاني:

دِّد لنسسيا أطرنا خبرية تستطيع  حيث إف كساعؿ اإلع ـ مف خ ؿ تركيزىا عمل جكانب معيَّنة تيحى
األمر الذم ينعكس تي  ،معايير الجميكر بشأف بعض القضاياتي النياية أف تؤثِّر تي تشكيؿ 

(1)قضاياتحديد آراء كاتجاىات الجماىير نحك ىذه ال
. 

 توظيف نظرية األطر اإلخبارية في الدراسة:
الباحثة بتكظيؼ نظرية األطر مف خ ؿ تقسيـ المضاميف الخبرية  قامتتي ىذه الدراسة 

ـ، كتقا ألنكاع األطر 4102عمل  زة  اإلسراعميي تي المكاقع عينة الدراسة حكؿ أحداث العدكاف
أطر ؿ، كىي: )أطر الصراع، أطر المسؤكلية، الخبرية التي يمكف االعتماد عمييا تي التحمي

االىتمامات اإلنسانية( كاألسباب، كالنتاعا ، كالحمكؿ،  باإلضاتة إلل الشخصيات المحكرية، 
 كآليات كأدكات تكظيؼ األطر.

كيستيدؼ تحميؿ تمؾ األطر الكشؼ عف تكجيات المعالجة الصحسية ألحداث العدكاف 
 مكقعي الجزيرة كالعربية بالماة اإلنجميزية. تي ،ـ4102اإلسراعيمي عمل  زة عاـ 

ككظست الباحثة نظرية األطر تي التعرؼ إلل كيسية تناكؿ المكقعيف لمكضكعات العدكاف 
 عمل  زة، كالتعرؼ عمل ع قة ذلؾ بأيدكلك جية المكاقع عينة الدراسة.

                                                           

 .(22)ص أطر معالجة اإلرىاب تي اإلع ـ المصرم: دراسة تحميمية ،ج ؿ (1)
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 :وأداتهاتاسؼاً: َىع انذراست ويُاهجها 

 نوع الدراسة:.0

يـ يالتي تستيدؼ تصكير كتحميؿ كتق ،إلل الدراسات الكصسية تنتمي ىذه الدراسة
خصاعص مجمكعة معينة أك مكقؼ معيف يامب عميو صسة التحديد أك التي تستيدؼ دراسة 
الحقاعؽ الراىنة المتعمقة بطبيعة ظاىرة أك مكقؼ أك مجمكعة مف الناس أك مجمكعة مف 

مل معمكمات كاتية كدقيقة عنيا األحداث أك مجمكعة مف األكضاع، كذلؾ بيدؼ الحصكؿ ع
عدـ كجكد تركض مسبقة كالدخكؿ تي أسبابيا أك التحكـ تييا، كذلؾ باض النظر عف كجكد  أك 

 .(1) محددة مسبقان 

 الدراسة: منيجا.4

 اعتمدت الدراسة عمل منيجيف ىما:
 البحكث الكصسية، كيعػد إطاركىك أحد المناىا التي تدخؿ تي  منيج الدراسات المسحية:أ.

لمحصكؿ عمل بيانات كمعمكمات كأكصاؼ عف الظػاىرة أك مجمكعػة مػف  منظمان  عمميان  جيدان 
مكضػػػكع البحػػػث مػػػف العػػػدد الحػػػدم مػػػف المسػػػردات المككنػػػة لمجتمػػػع البحػػػث، كلستػػػرة  كاىرالظػػ

الباحثػػة أسػػمكب تحميػػؿ المضػػمكف تػػي دراسػػة  اسػػتخدمته إطػػار كتػػي  :(2) زمنيػػة كاتيػػة لمدراسػػة
العربيػػة بالماػػة اإلنجميزيػػة لمحصػػكؿ عمػػل معمكمػػات كبيانػػات حػػكؿ مضػػمكف مػػكقعي الجزيػػرة ك 

بقصد التعرؼ عمل كيسية تأطير المكاقع كذلؾ  ،4102تاطية أحداث العدكاف عمل  زة عاـ 
 االلكتركنية عينة الدراسة لتمؾ األخبار. 

 كىي التي يسعل تييا الباحثكف إلل دراسة الع قات منيج دراسة العالقات المتبادلة:ب. 
بيف الحقاعؽ التي تـ الحصكؿ عمييا بيدؼ التعرؼ عمل األسباب التي أدت إلل حدكث 
الظاىرة، كالكصكؿ إلل استنتاجات كخ صات لما يمكف عممو لتايير الظركؼ كالعكامؿ 

ىذا المنيا استخداـ أسمكب  إطارتي  تـحيث  :(3)المحيطة بالظاىرة تي االتجاه اإليجابي
 ؿ مقارنة نتاعا الدراسة المسحية التحميمية، كالنسب المعكية المقارنة المنيجية، مف خ

لمتكرارات التي ظيرت تي كحدات كتعات التحميؿ المختمسة بيف مكقعي الدراسة، مف حيث 
 ـ.4102المضمكف، كمف حيث األطر التي تكظسيا تي تقديـ أحداث العدكاف عمل  زة عاـ 

                                                           

 (.049ص) حسيف، بحكث اإلع ـ (1)
 .147)ص( ـحسيف،  بحكث اإلع  (2)
 .(021)ص السابؽالمرجع  (3)
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 الدراسة: أداة. 3
ة استمارة تحميؿ المضمكف المبنية عمل نظرية األطر الخبرية، قامت الباحثة باستخداـ أدا
الدراسة المتعمقة بأسعمة تحميؿ المضمكف، كأسعمة تحميؿ  أسعمةلتضـ السعات التي تجيب عمل 
 األطر الخبرية عمل النحك التالي: 

 فئات تحميل المضمون:: أولً 

 : الخبرية فئة شكل المادة. 0

الجزيرة كالعربية  شكاؿ الخبرية التي قدـ بيا مكقعامل األتيدؼ ىذه السعة إلل التعرؼ ع
 ، كتضـ:4102بالماة اإلنجميزية قضية العدكاف عمل قطاع  زة عاـ 

يضسي دقة كمكضكعية عمل  كىك أبسط األشكاؿ الصحسية، كىك عبارة عف تقرير خبر: . أ
يـ بقدر ما حادثة أك كاقعة، أك تكرة صحيحة تمس أكبر عدد مف القراء، كىي تثير اىتمام

 . (1)تسيـ تي تنمية المجتمع كترقيتو

عع تي سيرىا كحركتيا : السف الذم يقكـ عمل المعمكمات كالمعارؼ حكؿ الكقاتقرير خبري . ب
، كيقع ما بيف الخبر كالتحقيؽ ، كال يستكعب جميع الجكانب الرعيسة تي الحدث، الديناميكية
تبطة بالحدث كيسمل بإبراز اآلراء أف يستكعب كصؼ الزماف كالمكاف كالظركؼ المر كيمكف 

 الشخصية لممحرر.

نكع مف أنكاع الكتابة اإلبداعية  ير التقميدية،  كىي حسب رأم الباحثة قصة إخبارية: . ت
، كنقؿ القارئ إلل ، كحكاسو المتعددة تي عرض مادتويستخدـ خ ليا الصحسي مياراتو

حياء مكقع األحداث، مف خ ؿ تقديـ صكرة حية عف الحدث تتسـ با لمكضكعية كالحيكية كاه
 الطابع اإلنساني لمقضايا المطركحة أك ما يعرؼ "باألنسنة".

 :الخبريةمصدر المادة فئة  .08
الجزيرة كالعربية تي  المصادر التي اعتمد عمييا مكقعا تيدؼ ىذه السعة إلل التعرؼ عمل

 :ـ، كتضـ4102اف عمل قطاع  زة عاـ استيقاء مكادىا اإلخبارية المتعمقة بقضية العدك 
أم أف يككف المكقع نسسو قد اعتمد عمل مراسمو كمصدر عبر  مراسل الموقع نفسو: . أ

استخدامو األخبار كالتقارير كالممقاب ت الخاصة بو، أك بسضؿ االستسادة مف مكاقع أخرل 
 قد يتعاممكف معيـ.

                                                           

 (.22، تف الخبر الصحسي )ص( أبك زيد1)
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اطؽ ساسية تي منىي الجياز الذم يتكلل استقاء األخبار مف مصادرىا األ وكالت أنباء: . ب
، كتكزيعيا عمل المكاقع االلكتركنية كالصحؼ كاإلذاعات المرعية متسرقة مف العالـ

  .(1)كالمسمكعة بأجيزتيا الخاصة بيا 
 سكاء كانت مكاقع إخبارية تمسطينية، أك عربية، أك أجنبية( مواقع إخبارية: . ت

 مصادر تـ االعتماد عمييا  ير ما ذكر سابقان. أخرى: . ث

  ستخدمة:فئة عناصر اإلبراز الم .03
الجزيرة كالعربية  استخدميا مكقعاتيدؼ ىذه السعة إلل التعرؼ عمل عناصر اإلبراز التي 

 ، كتضـ:ـ4102سراعيمي عمل قطاع  زة عاـ بالماة اإلنجميزية تي تاطية قضية العدكاف اإل

ىي الصكرة ذات المضمكف الحالي الميـ، المعبرة كحدىاأك مع  يرىا عف  الصور: . أ
بيدؼ التأكيد كالتكضيل شطة أك القضايا كتككف صالحة لمنشر، كتنشر األحداث أكاألن

 كزيادة القابمية عمل القراءة ، ك البا ما تككف تسسيرية أك جمالية أك كثاعقية، كتنقسـ إلل:
، كىذا النكع يعطي القارئ لحدث كقع تي زمف معيف كمكاف معيفىي الصكرة  :خبرية -0

 .(2) حة ما كرد مف معمكمات تي الخبرمتممات لمخبر كال يجعمو يستسسر عف ص
ىي الصكرالنصسية لشخص معيف تنشر مع حديث أك تصريل لو أك خبر  شخصية: -4

عنو لمداللة عمل مكاف معيف ، كذلؾ عند عدـ تكاتر صكرة تاطي عمل نحك ناجل ذلؾ 
 .(3)الحديث أك الخبر

بناء كحدة  ىي الصكر التي تعد أحد العناصر الطباعية التي تستخدـ تي موضوعية: -3
، بحيث تتصؿ بما تحممو ىذه الكحدة مف معنل، كتعبر عف لحظات كقكع طباعية معينة

 .(4)األحداث أك انعكاساتيا
ىي صكر مف األرشيؼ  ير حديثة مف الناحية الزمنية لكنيا قد تككف ذات  أرشيفية: -2

 ع قة بالمكضكع المعركض.
 قع تضـ:كىي مقاطع صكت كصكرة تبث عبر المك  مقاطع الفيديو: . ب
 كىك المقطع الذم يضـ تقريرا إخباريا تمسزيكنيا. تقرير: -0
 كىك عكس التصريل بحيث يضـ المقطع اعتيادية مف عامة الناس.حديث:  -4

                                                           

 (.01( عبد المطيؼ، ككاالت األنباء رؤية جديدة )ص1)

 (.41( عمي، التصكير الصحسي )ص2)

 .(42ص)عمي، التصكير الصحسي  (3)
 (. 92العسكر، اإلخراج الصحسي أىميتو الكظيسية كاتجاىاتو الحديثة )ص (4)
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تضـ الصكر المعالجة عبر الكمبيكتر كالخراعط كالرسكـ البيانية كالتكضيحية،  جرافيك: -3
 كيتـ تصميميا  البا عمل الكمبيكتر.

 طر: فئات تحميل األثانيا: 

 فئة األطر الخبرية:  .0

تيدؼ ىذه السعة إلل التعرؼ عمل أبرز األطر المستخدمة مف قبؿ مكقعي الجزيرة 
 :، كتضـ4102حداث العدكاف عمل  زة عاـ كالعربية بالماة اإلنجميزية تي معالجتيا أل

، 4102ل  زة التي تتمثؿ تي القضايا كاألحداث اليكمية لمعدكاف عمفئة أطر الصراع:  . أ
 ، كمف ىذه األطر:الجزيرة كالعربية بالماة اإلنجميزية ايا مكقععاتو حسبما تناكلكتب

كتشمؿ القصؼ المدتعي  :إطار العتداءات اإلسرائيمية عمى الشعب الفمسطيني وتداعياتيا -0
كما يحدث مف ا تياالت كجرح كقتؿ كتدمير، كما ينجـ عنو مف جرحل كالبرم 

  كدماركأضرار لدل السمسطينييف.

كىي الدعكات كالمطالبات كالجيكد التي يقكـ بيا عدد مف  ر دعوات وجيود التيدئة:إطا -4
 الشخصيات العالمية كقادة الدكؿ كالحككمات بيدؼ الكصكؿ إلع ف ىدنة تنيي العدكاف.

 
كىي التيديدات التي تصدر عف القادة السياسيييف كىي  :إطار التيديدات اإلسرائيمية -9

 جتياح البرم كزيادة عمميات القصؼ كالقتؿ(.العدكاف كاالاإلسراعيمييف، مثؿ )تصعيد 
 إطار الحرب النفسية والمظاىرات والحتجاجات. -2
: كىي العمميات التي تقكـ بيا أثرىا عمى اإلسرائيميينإطار عمميات المقاومة الفمسطينية و  -2

كطنات )إط ؽ الصكاريخ عمل المست المقاكمة السمسطينية لمردعمل العدكاف كمكاجيتتو مثؿ:
جنكد االحت ؿ عمل حدكد قطاع  زة ، كقصؼ الطاعرات(  اإلسراعيمية ، كقصؼ كقنص

 كأضرار تي الجانب اإلسراعيمي. مف قتؿ كدمار لؾذكما ينجـ عف 
كىي التيديدات التي يطمقيا القادة السياسيكف  إطار تيديدات المقاومة الفمسطينية: -2

زيادة أعداد الصكاريخ، كتكسيع المدل كالميدانيكف السمسطينيكف ضد )إسراعيؿ(، مثؿ 
 .كاالستمرار تي اليجكـ كالمقاكمة الجاراتي المستيدؼ بالصكاريخ، كخطؼ الجنكد

 إطارمسعكلية االحت ؿ االسراعيمي،  إطار كيتضمف عن العدوان فئة أطر المسئولية . ب
 أخرل.ك  ، يمسعكلية المجتمع الدكل إطار، المسؤكلية المشتركة إطار مسعكلية السمسطينية،ال
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كتيدؼ لمتعرؼ عمل حجـ الخساعر البشرية التي تتعمؽ أطر الىتمامات اإلنسانية: فئة  . ت
باألطساؿ كالنساء ككبار السف، كذكم االحتياجات الخاصة، ككذلؾ الخساعر المادية المتعمقة 

 ، كتنقسـ إلل تعتيف ىما: بالمستشسيات كالمدارس كاألماكف اآلىمة بالسكاف المدنييف

: كىي الدعكات كالنداءات الصادرة مف الجيات المحمية ىتمامات اإلنسانية الفمسطينيةال .0
أك الدكلية ألجؿ حماية المكاطنيف السمسطينييف كممتمكاتيـ جراء العدكاف كالحصار، ككذلؾ 

 الحاجات الطبية كضركرة رتع المعاناة كالعدكاف عنيـ.
عكات التي تدعك لعدـ تعريض )المدنييف كىي الد الىتمامات اإلنسانية اإلسرائيمية:. 4

اإلسراعيمييف( لخطر القتؿ أك اإلصابة جراء عمميات المقاكمة كسقزط الصكاريخ السمسطينية 
 عمل المستكطنات اإلسراعيمية.

كىي ردكد األتعاؿ المختمسة عمل العدكاف كتبعاتو، التي تصدر عف الدكؿ  أطر ردود األفعال: . ث
 كاف بالقكؿ أك السعؿ كقسمت إلل تعتيف كاآلتي:كالشخصيات كالجماعات سكاء 

كىك ما يكضل مدل االىتماـ العربي كالذم يتمثؿ بالمكاقؼ  إطار ردود األفعال العربية: .0
 العربية المختمسة ما بيف الرسمية كالشعبية، كمف ضمنيا اإلدانات ضد العدكاف اإلسراعيمي.

ل االىتماـ الدكلي بمكاقسو تجاه القضية : ىك الذم يقيس مدإطار ردود األفعال الدولية .4
ـ كاعتداءاتو 4102السمسطينية بشكؿ عاـ ك قضية العدكاف اإلسراعيمي عمل قطاع  زة عاـ 

المتكررة بشكؿ خاص، كيتضمف زيارات التضامف مع الشعب السمسطيني، كاالجتماعات 
السمسطينية،  المتنكعة عمل الصعيد الكزارم كالدكلي، كالمظاىرات المناصرة لممقاكمة

 كالمكاقؼ المرحبة بالتيدعة.    

 اممكاقع يقدمياتيدؼ ىذه السعة لمتعرؼ عمل األسباب المختمسة التي  فئة أطر األسباب: . ج
 .ـ4102الدراسة ألحداث اندالع العدكاف عمل  زة عاـ 

كىي أسباب العدكاف التي نقمتيا المكاقع عينة الدراسة ضمف مكادىا : سباب الفمسطينيةاأل .9
لخبرية نق ن عف شخصيات تمسطينية أك شخصيات أخرل تتبنل جية النظر السمسطينية ا

 كمف ىذه األسباب: 
 أ. الحصار كاالنتياكات اإلسراعيمية المتكاصمة.

 ب. الرد االعتداءات اإلسراعيمية.
 ج. انسداد األتؽ السياسي.

 االنقساـ الداخمي. د.



43 
 

، حيث نقؿ عبر مكقعا الدراسة دكاف كاستمرارهأسباب اندالع الع كىي األسباب اإلسرائيمية: .2
ضمف المكاد الخبرية نق ن عف شخصيات إسراعيمية أك شخصيات أخرل تتبنل كجية النظر 

 اإلسراعيمية مثؿ:
ط ؽ الصكاريخ.أ.   عمميات المقاكمة السمسطينية كاه
 سعي إسراعيؿ لمدتاع عف النسس كاستعادة اليدكء.ب. 
 تي الخميؿ. مقتؿ المستكطنيف الث ثج. 

 د. إنياء حكـ حماس.
كىي النتاعا التي حدثت بعد انتياء أحداث العدكاف اإلسراعيمي، كما تحقؽ فئة أطر النتائج:  . ح

، كقد قسمت ىذه األطر لكؿ طرؼ مف أطراؼ التي كردت تي المكاد الخبرية تي مكقعي الدراسة
 إلل تعتيف:

سطينيف بعد انتياء أحداث العدكاف التي كىي النتاعا التي تحققت لمسم النتائج الفمسطينية: . أ
 كردت ضمف المكاد الخبرية تي المكاقع عينة الدراسة، مثؿ:

 كقؼ العدكاف كتخسيؼ الحصار.. 0
 .نتصار المقاكمة السمسطينية. ا4
 الدعـ الدكلي لمسمسطينييف كاستمرار الزيارات الدكلية..9
 . تزايد دعكات المصالحة.9
 أخرل. 2

كىي النتاعا التي تحققت ل سراعيمييف بعد انتياء أحداث العدكاف، التي ئيمية: ب. النتائج اإلسرا
 كردت ضمف المكاد الخبرية تي المكاقع عينة الدراسة، مثؿ:

 تكقؼ عمميات المقاكمة.. 0
 .الدعـ األمريكي المستمر إلسراعيؿ.4
 أخرل .9
كاف عمل  زة تي تيدؼ إلل التعرؼ عمل أطر حمكؿ قضية أحداث العد :فئة أطر الحمول . خ

 ، كقسمت ىذه الحمكؿ كالتالي :مكقعي الدراسة، مثؿ كقؼ إط ؽ النار أك تكقيع اتساقيات اليدنة

 كقؼ العدكاف كاالعتداءات. .0

 اتساؽ تيدعة داعـ. .4

 رتع الحصار كالمبادرة العربية. .9
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ط ؽ الصكاريخ. .2  كقؼ عمميات المقاكمة كاه

 احت ؿ قطاع  زة كالقضاء عمل المقاكمة. .2

 المصالحة السمسطينية. تحقيؽ .2

الساعمة تي األحداث المختمسة لمعدكاف الشخصيات كىي  فئة أطر الشخصيات المحورية: . د
ـ، كالتي تناكلتيا التاطية الخبرية تي المكاقع اإللكتركنية عينة الدراسة، مف 4102عمل  زة عاـ 
ت حسب جنسية كؿ ىذه األطر إلل تعا، كقد قسمت مكاقسيا أك تصريحاتيا أك أتعالياخ ؿ نشر 

س مية/دكلية( كقد تـ تقسيميـ إلل تعتيف عمل النحك  شخصية إلل: )تمسطينية/إسراعيمية/عربية كاه
 التالي:

، كالمسؤكليف صيات الحككمية المدنية كالعسكريةكتشمؿ الشخ الشخصيات الرسمية: .0
 .نييف كالشخصيات السياسية الساعمةكالناطقيف الرسمييف، كالبرلما

كتشمؿ الصحسييف كالكتاب كالمحمميف كالمسكريف كالشخصيات ات غير الرسمية: الشخصي .4
 الطبية كالمجتمعية كشيكد العياف.

تيػػػػدؼ ىػػػػذه السعػػػػة إلػػػػل التعػػػػرؼ عمػػػػل آليػػػػات كأدكات التػػػػأطير فئــــة تليــــات وأدوات التــــ طير:  . ذ
، ةالعػػدكاف اإلسػػراعيمي عمػػل قطػػاع  ػػز المسػػتخدمة مػػف قبػػؿ مػػكقعي الدراسػػة تػػي تاطيتيػػا لقضػػية 

 كتضـ: 

 استخداـ كممات معينة أك جمؿ ذات دالالت معينة.كممات دللية:  .0

تسميط الضكء عمل زاكية معينة ذات صمة بقضية حصار القطاع، كتي الاالب اإلبراز:  .4
 ال تككف ميمة.

: يقصد بيا ما تحممو العناكيف مف اتجاىات معينة حكؿ المادة العناوين الرئيسة .9
 حصار.الصحسية المتعمقة بقضية ال

 : كىي التصريحات المنقكلة نصا عمل لساف شخصيات معينة.القتباسات .2

كيقصد بيا أحداث تاريخية أك معمكمات ترتكز عمييا قضية  خمفية تاريخية ومعمومات: .2
العدكاف اإلسراعيمي، مثؿ القرارات الدكلية الخاصة بإدانة العدكاف عمل قطاع  زة، 

 راعيمي"، معمكمات عف قطاع  زة ك يرىا." اإلس -معمكمات عف الصراع السمسطيني
أم عرض ركاية معينة حكؿ قضية حصار  زة أكثر مف مرة تي المادة  التكرار: .2

 الصحسية الكاحدة.
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: االعتماد عمل أخبار سابقة منشكرة تي كساعؿ إع ـ أخبار وبيانات صحفية سابقة .2
التي تصدرىا الجيات  ، أك البيانات الصحسية المكتكبة، أك مرعية، أك إلكتركنيةمكتكبة

 .لية كالمؤسسات الحقكقية، ك يرىاالمختمسة مثؿ امؤسسات الدك 

 مجتمع الدراسة وعينتيا:

 مجتمع الدراسة:
 يتمثؿ مجتمع الدراسة تي مكقعي الجزيرة كالعربية الناطقة بالماة اإلنجميزية. 

 عينة الدراسة:

كالعربية بالماة اإلنجميزية،  مف مكقعي الجزيرة الحصر الشامؿتـ اختيار عينة المصادر:  .0
بالماة اإلنجميزية لمجميكر العربي كاألجنبي كيتبعاف لسياسات  افذلؾ أف المكقعيف مكجي
 كأيدكلكجيات مختمسة.

اختارت الباحثة أسمكب الحصر الشامؿ لجميع األخبار كالتقارير الخبرية العينة الزمنية:  .4
تي مكقعي الجزيرة كالعربية بالماة  4102الخاصة بالعدكاف اإلسراعيمي عمل  زة عاـ 

(، كىي المدة التي ـ4102 أ سطس 48 – 4102 يكليك 2مدة مف )اإلنجميزية، خ ؿ ال
 عمل  زة خ ليا. استمر العدكاف

كتـ حصر األخبار كالتقارير اإلنجميزية الخاصة بالعدكاف اإلسراعيمي عمل  زة عف طريؽ 
المحددة لمدراسة، كذلؾ باستخداـ العديد مف  البحث تي أرشيؼ مكقعي الدراسة خ ؿ المدة

 ,tunnels, humanitarian, invasion. etc aggression تاحية الدالة كىيالكممات المس

Rockets, Gaza WAR, ،  Conflict مادة  191، كبمغ عدد مكاد الدراسة تي ك  المكقعيف
 صحسية. 

 وحدات التحميل والقياس: 

 احثة تي دراستيا الكحدات اآلتية لمتحميؿ: : اعتمدت البوحدات التحميل .0

كتتضمف مختمؼ السنكف الصحسية، حيث أف الدراسة  :الوحدة الطبيعية لممادة اإلعالمية .أ 
، كتشمؿ ىنا تسعل لتحميؿ األطر الخبرية تي مكقعي الجزيرة كالعربية بالماة اإلنجميزية

سراعيمي، تيي أنسب الكحدات األخبار، كالتقارير الخاصة باألحداث المتعمقة بالعدكاف اإل
 التي ت عـ طبيعة كأ راض الدراسة البحثية.
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كىي جممة أك عبارة تتضمف السكرة التي يدكر حكليا مكضكع التحميؿ،  :وحدة الموضوع .ب 
كتككف عادة جممة مختصرة محددة تتضمف مجمكعة مف األتكار التي يحتكم عمييا 

 أك اآللية التي تمت بيا. مف حيث األسباب كالنتاعا،، (1)مكضكع التحميؿ"

كىي حسب رأم الباحثة كؿ ما يتعمؽ بالكشؼ عف جنسية كنكع  :وحدة الشخصية .ج 
، كىي الشخصيات ضمف المكاد الخبرية عينة الدراسةالشخصيات المحكرية التي ذكرت 

  الساعمة تي األحداث.
تعاتو كمتايراتو، "نظاـ التسجيؿ الكمي المنتظـ لكحدات المحتكل ك  :أسموب العد والتكرار وىو .4

كيمكف مف خ لو إعادة بناء المحتكل تي شكؿ أرقاـ كأعداد تساعد عمل الكصكؿ إلل نتاعا 
كأسمكب العد الذم استخدمتو الباحثة تي ىذه ، (2)كمية تسيـ تي التسسير كتحقيؽ أىداؼ الدراسة

 الدراسة ىك نظاـ التكرار كأسمكب لمعد كالقياس يظير السعات كالكحدات.

 .: اختبار الصدق والثباتعاشراً  .9

تـ اجراء اختبارم الصدؽ كالثبات إلستمارة تحميؿ المضمكف استمارة تحميل المضمون:  -1
 كاآلتي:

تي ضكء تساؤالت الدراسة التحميمية قامت الباحثة بتصميـ استمارة  اختبار صدق المقياس: -أ
المضمكف، كاختبار  تحميؿ المضمكف، كلتحقيؽ درجة الصدؽ أك الصحة تي استمارة تحميؿ

 ص حيتيا لقياس ما ىك مراد قياسو ، اتبعت الباحثة الخطكات التالية:

 تحديد تعات التحميؿ ككحداتو، كتعريؼ كؿ تعة ككحدة تعريسان محددان. -1

استخداـ أسمكب الصدؽ الظاىرم عف طريؽ عرض استمارة التحميؿ عمل مجمكعة مف  -2
ل ص حية اإلستمارة لمتطبيؽ كم عمتيا ألىداؼ لمحكـ عمل مد (3)الخبراء كالمحكميف

الدراسة، كتي ضكء م حظات المحكميف تـ اعداد استمارة تحميؿ المضمكف تي صكرتيا 
 النياعية.

كتسعل عممية اختبار الثبات إلل التأكد مف كجكد درجة عالية مف  اختبار ثبات المقياس: -ب
 اإلتساؽ بالنسبة لمبعديف اآلتييف:

                                                           

 (.420حسيف، بحكث اإلع ـ )ص (1)

 .(080ص) عبد الحميد،  تحميؿ المحتكل تي بحكث اإلع ـ (2)
 (.0مجمكعة مف السادة المحكميف. ممحؽ رقـ )عرضت اإلستمارة عمل  (3)
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أم ضركرة تكصؿ كؿ تحميؿ إلل النتاعا نسسيا  بين الباحثين القائمين بالتحميل:اإلتساق  -1
 عند تطبيؽ نسس اإلستمارة عمل المضمكف نسسو.

بمعنل ضركرة تكصؿ الباحثيف إلل نسس النتاعا بتطبيؽ نسس تعات اإلتساق الزمني:  -2
، ككمما حقؽ تحميؿ التحميؿ ككحداتو عمل نسس المضمكف إذا أجرم التحميؿ تي أكقات مختمسة

 .(1)المضمكف درجة عالية مف اإلتساؽ بيف ىذه البعديف ازدادت درجة اعتماده كأداة عممية

كتي ضكء ذلؾ قامت الباحثة بإختبار ثبات المقياس )استمارة التحميؿ( بإتباع طريقة إعادة 
مكاد(  6)( مادة، 11%( مف عينة الدراسة، بكاقع )11) اإلختبار، حيث تـ إعادة تحميؿ نحك

لناطقة ا الجزيرةمادة( مف مكقع قناة  13الناطقة بالماة اإلنجميزية، ك) العربيةقناة مكقع مف 
تمثمت  A،B"  لمثبات تـ ترميزىـ بػ يفكنتيجة لكجكد مرمزيف تقد كجدت عنصر  بالماة اإلنجميزية،

لثبات ، كلحساب درجة الثبات بيف ىذيف العنصريف استخدمت الباحثة معامؿ ا(A-B) تي:
 -:(2) ىكلستي

 موقع قناة العربية الناطقة بالمغة اإلنجميزية- أ

 ثبات ىكلستي =
 ت 2

 2+ ف 1ف

مرمزيف كقد كبمغ عدد حاالت االتساؽ بيف المرمزيف الحيث "ت" تمثؿ حاالت االتساؽ بيف ا
ألف " ىي عدد حاالت الترميز لكؿ كاحد، كىي متساكية بطبيعة الحاؿ 2، ف1، ك"ف28ك  30

تعة كىي  17التي يقكماف بالتطبيؽ عمييا كاحدة، كقد بمات  المكقععدد تعات التحميؿ لذات 
 يفكبمات درجات الثبات ليذ تعتبر ميزة حتل يقؿ احتماؿ االتساؽ بيف المرمزيف بالمصادتة،

بترتيب ىذه  ةالباحث ت% لممرمز الثاني، ثـ قام88% لممرمز األكؿ ك82ما يمي:  يفالعنصر 
 ات تصاعديان لجمعيا كالتكصؿ إلل قيمة المتكسط الحسابي.الدرج

 المتكسط الحسابي =
82  +88  

 =85% 
2 

% كىي نسبة مرتسعة إلي حد ما، كتشير إلي ثبات استمارة تحميؿ 85كبالتالل جاءت درجة الثبات 
 المضمكف كص حية المقياس المستخدـ لمتطبيؽ

 مغة اإلنجميزيةالناطقة بال الجزيرةموقع قناة - ب

                                                           

 .(000صالدراسات االجتماعية كاإلع مية )مناىا البحث تي  ،الكتاعي (1)
 .(21ص) اء كتحميؿ المضمكفتمارة اإلستقصالصدؽ كالثبات تي اس ،إماـ (2)
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 ثبات ىكلستي =
 ت 2

 2+ ف 1ف

ك  30مرمزيف كقد كبمغ عدد حاالت االتساؽ بيف المرمزيف الحيث "ت" تمثؿ حاالت االتساؽ بيف ا
" ىي عدد حاالت الترميز لكؿ كاحد، كىي متساكية بطبيعة الحاؿ ألف عدد تعات 2، ف1، ك"ف28

تعة كىي تعتبر ميزة حتل يقؿ  17ييا كاحدة، كقد بمات التي يقكماف بالتطبيؽ عم المكقعالتحميؿ لذات 
% 88ما يمي:  يفالعنصر  يفكبمات درجات الثبات ليذ احتماؿ االتساؽ بيف المرمزيف بالمصادتة،

بترتيب ىذه الدرجات تصاعديان لجمعيا  ةالباحث ت% لممرمز الثاني ، ثـ قام84لممرمز األكؿ ك
 كالتكصؿ إلل قيمة المتكسط الحسابي.

 متكسط الحسابي =ال
84  +88  

 =86% 
2 

% كىي نسبة مرتسعة إلي حد ما، كتشير إلي ثبات استمارة 86كبالتالل جاءت درجة الثبات 
 .تحميؿ المضمكف كص حية المقياس المستخدـ لمتطبيؽ

  86+  85نسبة الثبات تي المكقعيف =   كلحساب 
                                            2 

 % كىي نسبة مقبكلة تي بحكث اإلع ـ . 85.5=                           

 : المفاىيم األساسية لمدراسة:عاشرا
 -كتعريؼ –تقتضل األمانة العممية كالدقة تي تناكؿ الدراسات االكاديمية التعرؼ عمل 

كمساىيميا. لما يشير إليو عنكاف الدراسة كما تتضمنو اجراءاتيا  كؿ مصطمل يتـ تناكلو طبقان 
تناكؿ المصطمحات  ة لمدراسة عمل أف يتـ الحقان يتـ التعرؼ عمل المصطمحات الرعيسكعمية س

 السرعية مع تناكؿ كؿ محكر مف محاكر الدراسة بالشرح كالتحميؿ كمف تمؾ المصطمحات:
، ا لمجميكرىي العممية التي يتـ بمقتضاىا تعريؼ القضايا كاألحداث كتقديمي األطر الخبرية: .0

كذلؾ تكضيل أسبابيا كمبرراتيا، كالتنبؤ بآثارىا المحتممة مستقب ن، انط قان مف المعالجات ك 
 .(1) اإلع مية المتنكعة المقدمة حكؿ األحداث المختمسة

 زة  محاتظاتتي  المقاكمة السمسطينية كحركات إسراعيؿ نزاع عسكرم بيف العدوان اإلسرائيمي: .4
 الجيش اإلسراعيمي أطمؽ عمييا ،أ سطس 42تي  لكانتي 4102يكليك  8ان يـك تعميبدأ 
 (2).العصؼ المأككؿ ا كتاعب عز الديف القساـ بمعركةكسمتي الجرؼ الصامد عممية

                                                           

(1)Callaghan, Schnell “How The News Media Frame Elite Police 

Discource”,political Communications, PP.183-213. 

 (. مكقع إلكتركنيمكقع كيكيبيديا ) (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
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ييػػػتـ بالشػػػأف الػػػدكلي  إخبػػػارم كيػػػب مكقػػػع تػػػرل الباحثػػػة أنػػػو :بالمغـــة النجميزيـــة الجزيـــرة موقـــع.3
كيقػػـك كاالجتمػػاعي كالسياسػػي كالثقػػاتي ك يػػره مػػف خػػ ؿ كتابػػة التقػػارير كاألخبػػار كنشػػر السيػػديكىات، 

 لمكقع بالماة العربيػة تػي تطػكير الرسػالة اإلع ميػة المرعيػة كالمقػركءة،باستكماؿ الدكر الريادم لمقناة كا
كتمكػيف الجميػكر العربػي كالاربػػي مػف المتابعػة التساعميػة المتكاصػػمة لألخبػار كالبػراما كتحمي تيػػا 
عمػػػل شػػػبكة اإلنترنػػػت، كزيػػػادة عػػػدد متػػػابعي أنشػػػطة القنػػػاة عبػػػر مكقعيػػػا عمػػػل اإلنترنػػػت إضػػػاتة 

 لجميكر الشاشة.

كجسػر بػيف قنػاة  4112ىػك مكقػع إخبػارم أطمػؽ تػي أ سػطس  :بالمغـة النجميزيـة العربيـة موقـع .9
كيتميػػػز  4109تمسزيكنيػػػة كالعػػػالـ النػػػاطؽ بالماػػػة اإلنجميزيػػػة، تػػـػ إعػػػادة إنشػػػاؤه تػػػي نػػػكتمبر العربيػػػة ال

،  ن كػام بتصميـ جديد راعد كتريد مف نكعػو كيتػيل مشػاىدة المزيػد مػف خػدمات السيػديك، التػي تقػدـ بحثػان 
كمقػػاطع مترجمػػة مػػف محطػػة تمسزيكنيػػة عربيػػة، كيسػػعل المكقػػع لمكصػػكؿ إلػػل جميػػكر دكلػػي مػػف أجػػؿ 

 .(1)تعميؽ تيـ المجتمعات العربية كالثقاتات كاالقتصادات

 تقسيم الدراسة:: حادي عشر
كالذم حمؿ عنكاف:  تـ تقسيـ الدراسة إلل ث ثة تصكؿ كخاتمة، حيث تناكؿ السصؿ األكؿ

كالذم حمؿ عنكاف: اإلجراءات المنيجية لمدراسة، أما السصؿ الثاني  لمدراسة تناكؿ اإلطار العاـ
تناكؿ قضية العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة عاـ العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة كالمكاقع اإللكتركنية تقد 

دكاف بعنكاف الع، المبحث األكؿ ث ثة مباحثتي المكاقع االلكتركنية ، حيث تـ تقسيمو إلل  ـ4102
، كالمبحث الثاني )المكاقع اإلخبارية عمل شبكة االنترنت(، (اإلسراعيمي )أسبابو كأىداتو كنتاعجو

 كالمبحث الثالث )مكقعا الجزيرة كالعربية بالماة اإلنجميزية.

، كذلؾ مف خ ؿ ث ثة تقد حمؿ عنكاف: نتاعا الدراسة التحميمية كمناقشتيا السصؿ الثالث  أما
أىـ نتاعا الدراسة ، تيما طرح المبحث الثاني الدراسة التحميميةلمبحث األكؿ نتاعا تناكؿ اتمباحث، 

     كتكصياتيا .
 

 

                                                           

 مكقع إلكتركني(.( مكقع العربية )0)



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصـــل الثاني 2
 العدوان اإلسرائيمي عمى غزة 

 المواقع اإللكترونيةو 
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 العدوان اإلسرائيمي عمى غزة والمواقع اإللكترونية:

خاصة بعد حدكث االنقساـ السمسطيني  ،عمل قطاع  زةتكالت االعتداءات اإلسراعيمية 
ـ، ككاف لتمؾ االعتداءات العديد مف النتاعا كالتداعيات السمبية تي كاتة المجاالت، 4112عاـ 

كقد حظيت ىذه االعتداءات باىتماـ إع مي كاسع كخاصة العربي منيا. لذا تـ تقسيـ ىذا 
ـ، 4102ات العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة عاـ إلل بداي :تطرؽ األكؿ ث ث مباحث:السصؿ إلل 

كما يرتبط بو مف تسميات، كمبررات االحت ؿ اإلسراعيمي لشف العدكاف، كاألىداؼ المخطط ليا 
مف قبؿ االحت ؿ جراء العدكاف عمل  زة عاـ، كاألىداؼ السمسطينية مف جراء التصدم لمعدكاف 

ع  زة، كأخيران اإلنجازات العسكرية لممقاكمة اإلسراعيمي، كنتاعا العدكاف اإلسراعيمي عمل قطا
 السمسطينية.

إلل بدايات ظيكر اإلع ـ اإللكتركني، كمسيكمو، كأىميتو، كخصاعصػو،  :الثاني تطرؽك 
كظيػػػكر المكاقػػػع اإللكتركنيػػػة اإلخباريػػػة، كمزاياىػػػا، كأخيػػػران المعػػػايير المينيػػػة الكاجػػػب تكاترىػػػا تػػػي 

 العامميف بيذه المكاقع.

نان نشأة شبكة الجزيرة إلل مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية مبي :الثالثبينما تطرؽ 
كمكقعيا اإلخبارم العربي كاإلنجميزم عمل االنترنت، كممكية كمصادر تمكيؿ مكقعيا  اإلع مية

اإللكتركني بالماة اإلنجميزية، كأبرز األحداث التي تناكليا المكقع، ككظاعؼ المكقع. كتـ التطرؽ 
 MBCكقع العربية بالماة اإلنجميزية مبينان نشأة مجمكعة تمسزيكف الشرؽ األكسط أيضان إلل م

كقناة العربية السضاعية كمكقعيا اإلخبارم العربي كاإلنجميزم عمل االنترنت، كممكية كمصادر 
 تمكيؿ مكقعيا اإللكتركني بالماة اإلنجميزية.
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 لمبحث األولا
 ونتائجو( العدوان اإلسرائيمي )أسبابو وأىدافو

تعرض قطاع  زة تي األعكاـ القميمة الماضية لث ثة اعتداءات صييكنية كبيرة مف قبؿ 
 08 كانتيل تيـ 4118ديسمبر  42 العدكاف الذم بدأ تيكاف أكليا جيش االحت ؿ اإلسراعيمي 

يش ـ، كأطمقت عميو المقاكمة السمسطينية اسـ "معركة السرقاف"، بينما أطمؽ عمييا  ج4113يناير 
 االحت ؿ اإلسراعيمي اسـ عممية "الرصاص المصبكب".

ـ كأطمؽ عميو الجيش 4104نكتمبر  02يكـ  اعتداءن آخركما شف االحت ؿ اإلسراعيمي 
اإلسراعيمي اسـ "عامكد السحاب" كردت عميو تصاعؿ المقاكمة السمسطينية بتسمية "حجارة 

 8اف األخير عمل  زة تي تاريخ ، تيما حدث العدك ـ4104نكتمبر  40كانتيل تي  السجيؿ"
 . يكمان  20ينتيي بعد لـ  4102يكليك مف عاـ 

 م: 2014أوًل: بدايات العدوان اإلسرائيمي عام 
 سبؽ العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة العديد مف األحداث منيا التالي:

ف أسير م 42عدـ إتراج إسراعيؿ عف الدتعة الرابعة مف األسرل السمسطينييف التي تضـ -0
قدامل األسرل السمسطينييف مقابؿ عدـ تكجو السمسطينييف إلل المؤسسات الدكلية، كاستعناؼ 

 .(1) المساكضات
ث ثة مستكطنيف إسراعيمييف تي جنكب الضسة الاربية المحتمة كالتي عرتت تمسطينيان اختساء  -4

ستكطنيف الث ثة عمنت اسراعيؿ أف قكاتيا األمنية عثرت عمل جثث المأحيث ،(2)بعممية الخميؿ
الذيف تقدكا تي الضسة الاربية، قبؿ أربعة أسابيع، ما استدعل رعيس الكزراء بنياميف نتانياىك إلل 

كأعقب ذلؾ  ،(3) عقد اجتماع عاجؿ لحككمة الحرب )الحككمة المصارة( لبحث تطكرات المسألة
رؽ الطسؿ محمد مطالبات صييكنية باالنتقاـ مف العرب، كىك ما أدل إلل خطؼ، كتعذيب، كح

أبك خضير، كقاؿ مسؤكلكف أف الشرطة اإلسراعيمية عمل اقتناع متزايد بأف محمد أبك خضير، 
لمقتؿ  ـ انتقامان 4102يكليك عاـ  4عامان قتؿ صباح يكـ االربعاء  02المقدسي البالغ مف العمر 

 .(4) الث ثة مراىقيف اإلسراعيمييف المختطسيف

                                                           

 .(02ص)  زةيكمان مف الحرب اإلجرامية عمل قطاع  20السحار، (1) 
  (.مكقع الكتركنيمكقع كيكيبيديا )(2) 
  .مكقع إلكتركني(إسراعيؿ تعثر عمل جثث مسقكدييا كتعقد اجتماع حرب ) (9)
 (.مكقع الكتركنيمكقع كيكيبيديا ) (1)
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تؿ اثنيف مف العماؿ العرب دىسان، أدل إلل تصاعد مقتؿ الطسؿ "أبك خضير"، كمق-9
القصؼ بيف  زة ك"إسراعيؿ" حيث شف الجيش اإلسراعيمي سمسمة مف الاارات العنيسة عمل 

 إط ؽ صكاريخ مف القطاع عمل جنكبمطار  زة جنكب قطاع  زة، كذلؾ عقب 
 .(1)"إسراعيؿ

يكليك مف عاـ  2مية بتاريخ استشياد ستة مف عناصر حماس تي  ارة إسراعي-2
 .(2) حيث استيدؼ االحت ؿ أحد األنساؽ تي منطقة المطار شرؽ رتل ،ـ4102

يكليك  8كىكذا بدأ العدكاف اإلسراعيمي عمل قطاع  زة بعد الساعة الكاحدة مف تجر يكـ 
ـ، باستيداؼ منزؿ المكاطف السمسطيني محمد العبادلة تي بمدة القرارة جنكبي القطاع 4102عاـ 

 ."جـك إع ف إسراعيؿ عف بدء حممة عسكرية أطمؽ عمييا اسـ "الجرؼ الصامدكتبع الي

 م: 2014ثانيًا: مسميات العدوان اإلسرائيمي عام 
تعميان يكـ  زة  تي قطاع  المقاكمة السمسطينية تكحركا إسراعيؿ بيفبدأ العدكاف اإلسراعيمي 

كردت كتاعب عز  "،الجرؼ الصامد"عممية الجيش اإلسراعيمي أطمؽ عمييا ك 4102يكليك  8
البنياف  بعممية"كردت حركة الجياد اإلس مي  ك "العصؼ المأككؿ "الديف القساـ بمعركة

 التالي: نحك كالمسميات كانت عمل ال ،(3) "المرصكص

 تسمية جيش الحتالل لمعدوان "الجرف الصامد":  .0

يحرص جيش االحت ؿ اإلسراعيمي عمل إط ؽ تسميات معينة عمل حركبو كعممياتو 
تع معنكيات المقاتميف كىز معنكيات الطرؼ العسكرية، كىذه التسميات تتكخل تي الاالب ر 

ظيار عدالة الحرب كتبريرىا، كعادة ما تككف األسماء ذات ارتباط كث يؽ بمناسبة دينية اآلخر كاه
يمكف سبب تسمية االحت ؿ اإلسراعيمي ليذا االسـ كمف خ ؿ التمعف تي  أك معنل تكارتي،

يحاءاتو خاصة بالعبرية كالعربية، أن م حظة و قد خالسو التكتيؽ كالسداد، ت  حاتز تيو ظ لو كاه
عمل اليجكـ كاالقتحاـ كتحقيؽ االنتصار، كما أف ظ ؿ مصطمل الجرؼ تكحي ابتداء بمعاني 

 .(4) االنجراؼ كالسقكط كليس الصمكد

                                                           

 .(02ص)يكمان مف الحرب اإلجرامية عمل قطاع  زة  20السحار،  (1)
 .02، ص السابؽ المرجع (2)
 .)مكقع إلكتركني( صراع العربي اإلسراعيمي كمجاالتوجكانب ال، ( ثابت(3
 (.مكقع إلكتركنيالحرب النسسية بيف العصؼ المأككؿ كالجرؼ الصامد ) ((4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_2014#cite_note-9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_2014#cite_note-9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_2014#cite_note-10
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كترل الباحثة أف كممة الجرؼ جاءت تي القرآف الكريـ تي سياؽ االنييار كالتداعي كليس 
َس ُبنَْواَىُه َعََل َتْقَوى ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَواٍن َخْْيٌ َأْم َمْن ]قكلو تعالل:   تيالثبات كالصمكد كذلؾ  َأَفَمْن َأسَّ

َس ُبنَْواَىُه َعََل َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْْنَاَر بِِه ِِف َىاِر َجَهنََّم َواَّللَُّ ََل ََيِْدي الَْقْوَم الظَّاِلِِيَ   .[013: التكبة] [َأسَّ

 حماس لمعدوان "العصف الم كول": تسمية حركة  .4
ىك  ،ـ4102االسـ الذم أطمقتو حركة المقاكمة اإلس مية عمل العدكاف األخير عاـ 

معركة حجارة السجيؿ التي تميزت  4104التسمية امتداد لحرب ىذه كانت ك "العصؼ المأككؿ" 
معركة العصؼ بالصكاريخ التي طالت تؿ الربيع المحتمة كتجمت تييا ركح االنتصار، بينما 

.المأككؿ كانت معنية بما تسعمو مف إثخاف تي العدك كجنكده
 (1). 

 تسمية حركة الجياد اإلسالمي لمعدوان "البنيان المرصوص":  .9
أعمنت سرايا القدس، الجناح العسكرم لحركة الجياد اإلس مي السمسطينية، أنيا أطمقت 

ير عمل قطاع  زة ىك عدكاف شامؿ اسـ  "البنياف المرصكص" كذلؾ باعتبارىا العدكاف األخ
ية الكحدة الكطنية كتيو داللة عمل أىم ،طاؿ كاتة الشعب السمسطيني بكاتة مناحيو كتصاعمو

 .(2) ؼ الجيد السمسطيني السمسطيني لمكاجية اعتداءات االحت ؿ الااشـتكتعزيزىا كتكا

 : مبررات الحتالل اإلسرائيمي لشن العدوان: ثالثاً 
يؿ إلل أسباب كمبررات لمقياـ بأعماليا العدكانية الشرسة ضد الشعب إسراع تحتاجال 

السمسطيني الكاقع تحت االحت ؿ اإلسراعيمي، تيي تاتصب األراضي السمسطينية كتعتدم عمل 
كؿ ما تييا منذ زمف بعيد تتظمـ كتقصؼ كتشرد كتيجر كتقتؿ، إال أنيا كتي حالة المجازر 

 الكاىية. كالحركب تختمؽ الذراعع كاألسباب

كاإلقميمية،  سمسمة مف المتايرات الدكلية المنطقة تيو شيدتأتي ىذا العدكاف تي كقت كقد 
لتثير التساؤؿ عف أسباب ىذا العدكاف تي الكقت الحالي، إذ يرل البعض أف إسراعيؿ استامت 

ض انشااؿ العرب بالثكرات لتقكـ بحربيا عمل السمسطينييف، كيرل آخركف أنيا محاكلة لتقكي
الكتاؽ السمسطيني كالحد مف عكدة القطاع إلل العمؽ السمسطيني تي ظؿ تردم الع قات بيف 

 .حماس كالقاىرة

                                                           

 . (.مكقع إلكتركنيالحرب النسسية بيف العصؼ المأككؿ كالجرؼ الصامد )( 9)
 .  4102نكتمبر  40 مدير المكتب اإلع مي لحركة الجياد اإلس مي،، مقابمة مع )داككد شياب(( (2
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كال أحد يستطيع أف ينكر أف الحرب التي تشنيا إسراعيؿ عمل  زة ىي نسس الحرب منذ 
ـ، كىي سياسية ممنيجة تقكـ عمل عدـ إعطاء الشعب السمسطيني حقكقو، كأف صكاريخ 0328
قاكمة اإلس مية )حماس( ما ىي إال حجة تتذرع بيا إسراعيؿ كاإلدارة األميركية معيا، دكف الم

 .(1) االلتسات إلل الحصار كالقتؿ كاالحت ؿ الذم يستشرم تي الجسد السمسطيني سنة بعد أخرل

تيما ترل الباحثة أف كؿ الذراعع كاألسباب تي جميع الحركب كالمجازر كاالعتداءات تقدـ 
حيث تظير أنيا الضحية كالمقاكمة السمسطينية ىي الج د  ،تي قالب إسراعيمي دتاعي كتؤطر

كالجانب المستسز الذم يجبرىا عمل الرد بتمؾ االعتداءات القاسية، كيعتبر اإلسراعيميكف المقاكمة 
، كىذا ما حدث خ ؿ  حركة إرىابية يجب القضاء عمييا لمحساظ عمل أمنيـ اإلسراعيمي المزعـك

ـ عمل قطاع  زة، حيث أف االعتداء جاء كرد تعؿ قكم كانتقامي 4102كاف األخير مف عاـ العد
لما حدث مف خطؼ كمقتؿ المستكطنيف الث ثة تي الخميؿ عمل أيدم مقاكميف مف حماس قبيؿ 

 بدء اليجـك العسكرم عمل القطاع. 

 أربعةتتمخص تي  كبالنظر لألسباب اإلسراعيمية المعمنة لدل االحت ؿ اإلسراعيمي تإنيا
 ة مباشرة كىي: أسباب رعيس

 القضاء عمى المقاومة الفمسطينية: .0

مراران أف اليدؼ األساس تي كاتة تصريحاتيا اإلع مية أعمنت "الحككمة اإلسراعيمية" 
ـ كسابقتيا مف الحركب ىك نزع س ح المقاكمة السمسطينية تي  زة، كتجريدىا مف 4102لحرب 

 .الدكلة اإلسراعيمية" كأمف مكاطنيياالس ح الذم ييدد أمف "

نتنياىك بشكؿ صريل رعيس الكزراء اإلسراعيمي بنياميف كنزع س ح المقاكمة طرحو 
قاع ن: "كاتقنا عمل المقترحات المصرية إليجاد ترصة لنزع س ح القطاع، مف الصكاريخ 

ـ المتحدة "ركف كالقذاعؼ كاألنساؽ بطرؽ دبمكماسية"، كما طرحو مندكب "إسراعيؿ" تي األم
 .(2) بقكلو: "ال بد مف نزع س ح حماس ل نتقاؿ لمخطكة التالية  بركسر"

 

 

 
                                                           

 (.مكقع إلكتركني) قناة الجزيرة( 0)
 (.مكقع إلكتركنيقراءة تي حرب إسراعيؿ الثالثة عمل قطاع  زة ) كمكب، ((2
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 اختبار ولء ودعم أمريكا:  .4

كعمػػل الكجػػو الخصػػكص أمريكػػا، حػػكؿ  ،يبػػدك أف المساكضػػات األخيػػرة بػػيف إيػػراف كالاػػرب
ؿ الػدعـ كالػػكالء الاربػػي البرنػاما النػػككم اإليرانػي خمػػؽ قمقػان متصػػاعدان عنػد القػػادة اإلسػراعيمييف حػػك 

ليػػا، تطالمػػا اعتقػػدت "إسػػراعيؿ" بجػػدكل الحػػؿ العسػػكرم مقارنػػة بػػالحمكؿ الدبمكماسػػية التػػي تتبعيػػا 
أمريكا، ليذا شرعت إسراعيؿ باليجكـ عمػل  ػزة تػي محاكلػة منيػا ليػدـ محػاكالت الصػمل كالتيدعػة 

 .(1) بيف إيراف كالارب

 تقويض المصالحة والوحدة الوطنية:  .9

قػػاء الشػػاط  تػي  ػػزة بػػيف حركتػػي تػتل كحمػػاس قبيػػؿ العػدكاف اإلسػػراعيمي عمػػل  ػػزة أسػسر ل
نيػػػػاء االنقسػػػػاـ  بأسػػػػابيع قميمػػػػة إلػػػػل إتمػػػػاـ المصػػػػالحة السمسػػػػطينية المنتظػػػػرة منػػػػذ سػػػػبعة أعػػػػكاـ كاه

السمسػػطيني، كتشػػكيؿ حككمػػة تكنػػكقراط كطنيػػة بقيػػادة رامػػي الحمػػد ت، كىػػذا الػػذم  -السمسػػطيني 
ىك، كالػػذم بػػدأ حممتػػو الدبمكماسػػية عمػػل السػػمطة السمسػػطينية بأنيػػا كضػػعت أ ضػػب بنيػػاميف نتنيػػا

اإلسػراعيمي عمػل  ػزة  العػدكافيدىا بيد إرىابٌيي حماس، كأنيا رتضت اليد الممدكدة لمس ـ، تكػاف 
 .2)) لقياس مدل س مة ىذه المصالحة كمدل قكتيا كعصيانيا عمل االنكسار مجددان 

  عمميات المقاومة:الرد عمى  .2

يث اعتبرت إسراعيؿ كجكد تصاعد تي األحداث كبكتيرة أسرع، مع اختطاؼ ث ثػة شػباف ح
يػاؿ يسػراح، بػالقرب مػف مسػتكطنة إسػراعيمية تػي الضػسة  ييكد، ىػـ جمعػاد شػاعر كنستػالي ترينكػؿ كاه

يكنيػك  91ـ، كبعػد عمميػة بحػث طكيمػة عثػر الجػيش اإلسػراعيمي تػي 4102يكنيػك  04الاربية تي 
لشػػػباف اإلسػػػراعيمييف الث ثػػػة بػػػالقرب مػػػف منطقػػػة حمحػػػكؿ. كاتيمػػػت إسػػػراعيؿ ـ عمػػػل جثػػػث ا4102

 ذلػؾ، حماس بأنيػا المسػعكلة عػف خطػؼ الشػباف الث ثػة. كلػـ تنػؼ حمػاس أك تؤكػد ضػمكعيا تػي 
 .األمر الذم أثار مكجة  ضب عارمة داخؿ إسراعيؿ عمل كاتة المستكيات

العسػػكرم لحركػة حمػػاس، تػػي السػػابع  باإلضػاتة إلػػل قيػػاـ كتاعػب عػػز الػػديف القسػاـ، الػػذراع
تػػي  صػػاركخان، 21إسػػراعيؿ بمػػا يقػػرب مػػف  ـ بقصػػؼ مػػدف إسػػراعيمية تػػي جنػػكب4102مػػف يكليػػك 
المتحدث العسكرم اإلسراعيمي "بيتر ليرنر" أف نشطاء تي  زة أطمقكا أكثر  أدعل تيوالكقت الذم 

يكف أنو تـ إط ؽ أكثر مف صاركخان عمل إسراعيؿ، بينما قاؿ مسعكلكف عسكريكف إسراعيم 81مف 
 .السابقة الندالع العدكاف اإلسراعيميصاركخ عمل إسراعيؿ عمل مدل الث ثيف يكمان  411

                                                           

  (.مكقع إلكتركني)األسباب االستراتيجية لمعدكاف عمل  زة مجدم، ( (1
 (.)مكقع إلكتركني أسباب كتداعيات كدالالت -( جرادات، العدكاف عمل  زة (2
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كيتضل لمباحثة أنو مع طكؿ تترة العدكاف عمل قطاع  زة، أنيػا لػـ تنػدلع عسكيػان ىكػذا بعػد 
يمية(، تػاألمر يبػدك مسػتكطنيف اإلسػراعيمييف )حسػب الركايػة اإلسػراع اختطاؼ حماس لمث ثة ةحادث

مخططان لو منذ تترة، كأف األىداؼ المعمنة مػف جانػب إسػراعيؿ ليسػت ىػي األسػباب الحقيقيػة تقػط 
كراء ىذا اليجكـ الطكيؿ كالضخـ الذم أسسر عف سقكط المعػات مػف الشػيداء كالمصػابيف العػزؿ، 

إسػراعيؿ، كمػا  ، ىؿ ىػي حمػاس أـا العدكافكاختمؼ الباحثكف كالمحممكف حكؿ مف بدأ كخطط ليذ
ف كتي المستقبؿ، تي ظؿ تايرات مػكازيف القػكل التػي عمل ك  الجانبيف اآل العدكاف ات ىذتداعيا

 تشيدىا المنطقة.

 م: 2014: األىداف اإلسرائيمية لمعدوان عمى غزة عام رابعاً 
يػكازم تػػي  اتاريخيػػ اال يػزاؿ الاػزك اإلسػػراعيمي لقطػاع  ػػزة تػي كػػؿ حركبػو كاعتداءاتػػو، حػدث

مف الصراعات العربيػة اإلسػراعيمية، التػي ليػا  اـ، ك يرى0384ـ، 0322ـ، 0328ميتو أحداث أى
جميعػػان نسػػس األىػػداؼ كالنتػػاعا االسػػتراتيجية، التػػي تػػنعكس عمػػل المنطقػػة العربيػػة بكامميػػا، تتيتػػز 
عػػركش كتيجػػاف  يظػػف أصػػحابيا أنيػػا صػػمبة صػػمدة، ذلػػؾ أف لمحػػرب قػػكانيف تعميػػا الخاصػػة التػػي 

يبقػػل  العػػدكافلحسػػابات العقميػػة البػػاردة، كمػػف أبػػرز القػػكانيف البسػػيطة، أنػػو ال شػػيء بعػػد تتجػػاكز ا
، سػػكاء أدرؾ ذلػػؾ الحكػػاـ أـ لػػـ يػػدرككا. كتػػأتي تػػي مقدمػػة األىػػداؼ التػػي العػػدكافكمػػا كػػاف قبػػؿ 

تسػػعل إسػػراعيؿ لتحقيقيػػا، تكجيػػو ضػػربة مؤلمػػة لحركػػة حمػػاس تػػي الضػػسة الاربيػػة كقطػػاع  ػػزة، 
حككمػػة لػة تعطيػػؿ اتسػاؽ المصػػالحة، كنػزع الشػػرعية الدكليػة التػػي حصػمت عمييػػا تضػ ن عػػف محاك 
 .(1)الكتاؽ السمسطينية

ـ، كالتػػػي أسػػػػمتو 12/12/4102كبػػػدأ كاضػػػحان تػػػػكر انػػػدالع العػػػػدكاف تجػػػر الث ثػػػاء تػػػػاريخ 
"إسػػػػراعيؿ" "الجػػػػرؼ الصػػػػامد"، أنيػػػػا تسػػػػعل لتحقيػػػػؽ عػػػػدد مػػػػف األىػػػػداؼ كاأل ػػػػراض العسػػػػكرية، 

 :(2)أىميا
 تياؿ ما تطالو يدىا مف القيادة السياسية لحركة حماس.ا .0

حداث شمؿ استراتيجي تي القطاع..4  ضرب النكاحي المكجستٌية، كاه

 تدمير قكاعد إط ؽ الصكاريخ، كمخازف الس ح، كمستكدعات الذخيرة..9

 القضاء عمل ما يمكف القضاء عميو مف البنية العسكرية لممقاكمة السمسطينية..2

                                                           

العدكاف عمل  زة قد يحمؿ انجازات سياسية لممقاكمة ، السياسات كدراسة لألبحاث العربي المركز  (0)
 (.مكقع إلكتركنيالسمسطينية )

  (.مكقع إلكتركنيالبدايات كالمآالت ) ،( أبك عامر، الحرب عمل  زة(2
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األىداؼ العديدة السابقة ل حت ؿ اإلسراعيمي تي اعتداعو عمل قطاع  كضكح كبالر ـ مف
  زة إال أنو حسب تصريحات القادة اإلسراعيمييف ىناؾ مساريف ليذه األىداؼ: 

تي تدمير القدرة العسكرية لحماس أك عمل  الذم يتمثؿ المسار العسكرم األمني:.0
لمحركة بتيديد األمف الشخصي لممكاطف  األقؿ شؿ ىذه القدرة كتحجيميا بشكؿ ال يسمل

 .اإلسراعيمي

المسار السياسي: تكما يقاؿ الحرب ىي أحد أدكات الدبمكماسية كاالنتصار تي .4
 .(1) الحرب، كيعتمد بشكؿ أساسي عمل عممية االستثمار كالتكظيؼ

كمما ال شؾ تيو أف تي مقدمة األىداؼ التي تسعل )إسراعيؿ( لتحقيقيا، يأتي  تكجيو 
ضربة مؤلمة لحركة حماس تي الضسة الاربية كقطاع  زة، تض ن عف محاكلة تعطيؿ اتساؽ 

 .(2) المصالحة، كنزع الشرعية الدكلية التي حصمت عمييا حككمة الكتاؽ السمسطينية

رىاصاتو كمعايشتيا ألحداث العدكاف  كترل الباحثة بعد االط ع عمل بدايات العدكاف كاه
أنو جاء كرد تعؿ عمل قصؼ متبادؿ مع المقاكمة السمسطينية  ،طاعالصييكني األخير عمل الق

تي  زة إثر تسجر األكضاع تي الضسة الاربية بعد خطؼ المستكطنيف لمطسؿ السمسطيني محمد 
أبك خضير تي القدس المحتمة كتعذيبو كحرقو، إال أف إعادة اعتقاؿ قكات االحت ؿ لعشرات مف 

مجمس التشريعي السمسطيني مف حركة حماس، أظير أف محررم صسقة "شاليط"، كنكاب تي ال
قرار إسراعيؿ باالعتداء عمل قطاع  زة لممرة الثالثة ييدؼ إلل قياس قدرة المقاكمة السمسطينية 
كبالتالي تدمير البنية التحتية ليـ، كتحريض المكاطنيف ضدىـ، كىك اليدؼ المعمف ل حت ؿ تي 

 كاتة اعتداءاتيا ضد القطاع.  

 م:2014لمعدوان عمى غزة عام  التصدي: األىداف الفمسطينية من خامساً 
 تصدل السمسطينيكف لمعدكاف اإلسراعيمي ردا عمل ىذه االعتداءات كسعيا لتحقيؽ مطالبيـ

 :(3) التاليالمتمثمة 
 رتع الحصار الظالـ عف قطاع  زة ك تتل المعابر. .0

دخاؿ المكاد الخاصة باإلعمار.إعادة إعمار القطاع ك  .4  اه

 تل معبر رتل البرم الذم يربط  زة بالعالـ الخارجي بشكؿ داعـ.ت .9

                                                           

 (.مكقع الكتركني( نعيرات كآخركف، الحرب عمل  زة ... قراءة الكاقع كدالالت المستقبؿ )(1

 (.مكقع الكتركني) دكاف اإلسراعيمي الجديد عمل  زةمركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات، الع( ال(2
  (.مكقع الكتركنيقراءة تي حرب إسراعيؿ الثالثة عمل قطاع  زة ) كمكب، ((3
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 البدء تي إعادة إعمار مطار  زة. .2

 البدء تي عمؿ ميناء  زة. .2

 ميؿ بحرم تي البحر. 04السماح بالصيد لمساتة  .2

 .المسرج عنيـ تي صسقة شاليطسرل الذيف تـ اعتقاليـ مؤخران ك اإلتراج عف األ .2
 عتقاليـ.اإلتراج عف النكاب الذيف تـ ا .8

 ـ.0339اإلتراج عف الدتعة الرابعة مف األسرل المتبقيف مف ما قبؿ اتساؽ أكسمك  .3

ترض عمل حركة و عمل الر ـ مف أن-ينية مف العدكاف كتأتي أىداؼ المقاكمة السمسط
، تقيادة ه، إال أنيا حاكلت تكظيسو لمخركج مف أزمتيا، حيث إنو لـ يعد أماميا ما تخسر -حماس

أنيا قدمت كؿ التنازالت الممكنة مف أجؿ إنجاز المصالحة الداخمية لكي تتخمص الحركة ارتأت 
، سيما تي ظؿ تدىكر األكضاع االقتصادية كالمعيشية تبعيات الثقيمة لحكميا قطاع  زةمف ال

قد تاقـ لمشعب السمسطيني تي القطاع، كلكف ما تاجأ حركة حماس ىك أف اتساؽ المصالحة 
ألؼ  42، إذ أف السمطة السمسطينية رتضت دتع ركاتب أكثر مف ااألكضاع االقتصادية سكءن 

مكظؼ يعممكف تي دكاعر حككمة  زة، تي حيف رتضت إسراعيؿ السماح بنقؿ المساعدة المالية 
التي قدمتيا دكلة قطر لدتع ركاتب ىؤالء المكظسيف، مما دتع حماس إلل السعي لتضميف أم 

تضمف تقميص مظاىر الحصار تبعياتو كالتزاـ  اعيمي بنكدان اتساؽ تيدعة بينيا بيف االحت ؿ اإلسر 
االحت ؿ اإلسراعيمي بسحب اعتراضو عمل نقؿ األمكاؿ ال زمة لدتع ركاتب المكظسيف، إلل 

يف أترج عنيـ تي صسقة تبادؿ األسرل األخيرة عاـ ذجانب اإلتراج عف األسرل السمسطينييف ال
بعد خطؼ كقتؿ المستكطنيف الث ثة تي الضسة  خران ـ، كأعاد جيش االحت ؿ اعتقاليـ مؤ 4100
  .(1) الاربية

إبراز قكة المقاكمة عممت عمل خ ؿ العدكاف اإلسراعيمي  المقاكمة السمسطينيةيتضل لمباحثة أف 
محاكلة الضاط عمل ، ك السمسطينية كجاىزيتيا لمرد عمل أم اعتداء مف الجانب اإلسراعيمي

براز مدل التساؼ الشعب السمسطيني ، ك ماؿ اإلجرامية بحؽ تمسطيفاإلسراعيمييف لعدـ تكرار األع اه
 زعزعة األمف اإلسراعيمي كبث الرعب تي صسكتو.، ك حكؿ المقاكمة ر ـ كؿ التضييؽ كالدمار

 

 

 

 
 

                                                           

  (.مكقع الكتركني( النعامي، تكازف الرعب: مآالت الحرب الثالثة عمل  زة )0)
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 : 1: نتائج العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزةسادساً 
يػػػد مػػػف النتػػػاعا العد ،ـ4102األخيػػػر عمػػػل قطػػػاع  ػػػزة تػػػي عػػػاـ  لمعػػػدكاف اإلسػػػراعيميكػػػاف 

كالخسػػاعر البشػػرية كالماديػػة، التػػي شػػممت مسػػاكف المػػكاطنيف كجميػػع القطاعػػات االقتصػػادية دكف 
اسػػتثناء، ممػػا ترتػػب عميػػو خسػػاعر كبيػػرة مػػا زاؿ يعػػاني منيػػا االقتصػػاد السمسػػطيني حتػػل المحظػػة، 

 كيمكف إجماؿ نتاعا العدكاف اإلسراعيمي تي النقاط التالية: 

 مف المسنيف. 014امرأة ك 429طس ن ك 223بينيـ  4093 بمغ عدد الشيداء  .0

حيث  ،مسنيف 201سيدة ك 4188طس  ك 9922، منيـ 00048بمغ عدد الجرحل  .4
 سجمت محاتظة خانيكنس النسبة األعمل لمشيداء.

 شييدان. 291مجزرة بحؽ تسعيف عاعمة تمسطينية بكاقع  23ارتكب االحت ؿ الصييكني  .9

بشكؿ جزعي، بحيث باتت تمؾ  09222شكؿ كمي، كمنزال ب 4928دمر االحت ؿ  .2
بشكؿ جزعي، كما دمر  013بشكؿ كمي ك المنازؿ ال تصمل لمسكف، كستيف مسجدان 

 .برجيف سكنييف كبرجيف تجارييف كانت تضـ مكاتب لمصحاتييف

ألؼ مكاطف تي  222بمغ عدد المشرديف قبيؿ لحظات مف إع ف كقؼ إط ؽ النار  .2
المدارس كبعض األماكف التي كانت  عدد كبير مفعيف عمل كاتة أنحاء القطاع، مكز 

 تؤكم العاع ت.

االقتصادية أكثر مف ث ثة مميارات كنصؼ مميار دكالر، حيث تـ تدمير  بمات الخساعر .2
 .بشكؿ كامؿ، ما تسبب بتسريل ث ثيف ألؼ عامؿ مصنعان  092

ؽ ما ذكرتو كساعؿ جنديا كث ثة مستكطنيف، كت 22مف بينيـ  سبعكف صييكنيان  تـ قتؿ .2
 إع ـ صييكنية، تي حيف أف المقاكمة تؤكد أف األرقاـ أضعاؼ ذلؾ بكثير.

الدكالر الذم ارتسع سعر صرتو مقابؿ  ، خاصةتياكت قيمة الشيكؿ أماـ العم ت الدكلية .8
، كانخسضت قيمة الشيكؿ تي األسكاؽ بسعؿ تضرر المكسـ العدكافالشيكؿ خ ؿ أياـ 

 تي "إسراعيؿ".السياحي كاالقتصادم 

تجاه المستكطنات كالمدف الصييكنية،  صاركخان  2222 بإط ؽ المقاكمة السمسطينيةقياـ  .3
 .ىدتا بقطاع  زة، تي مجمميا بيكت السكاف المدنييف 2429بينما ىاجـ جيش االحت ؿ 

سراعيؿ إلل قبكؿ ىدنة محددة مف ىنا نستطيع القكؿ أنو  ثمة جممة مف األسباب دتعت حماس كاه
ينا، تتضمف، تي خطكطيا العامة، كقسنا إلط ؽ النار، كرتعنا لمحصار عف قطاع  زة. ىذه زمن

سراعيؿ كمصر كاالتحاد األكركبي  األسباب منيا ما ىك مشترؾ بيف أطراؼ عدة، تشمؿ حماس كاه
                                                           

1
)موقعانكترووً(موقعانجسٌرةوجاإلخباري
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حيث دعت مصر  ،حركة حماس، كأخرل تتعمؽ بإسراعيؿكالكاليات المتحدة، كمنيا ما يتعمؽ ب
اعيمي كالسمسطيني إلل كقؼ إط ؽ النار الشامؿ كالمتبادؿ بالتزامف مع تتل الطرتيف اإلسر 

سراعيؿ بما ييحقؽ سرعة إدخاؿ المساعدات اإلنسانية كاإل اثية  المعابر بيف قطاع  زة كاه
أمياؿ بحرية، كاستمرار المساكضات  2كمستمزمات إعادة اإلعمار كالصيد البحرم انط قان مف 

تيف بشأف المكضكعات األخرل خ ؿ شير مف بدء تثبيت كقؼ إط ؽ  ير المباشرة بيف الطر 
 .(1) ( لبدء سرياف كقؼ إط ؽ النار42/8/4102النار يـك )

تحقيقان لسرياف االتساؽ تبادؿ الطرتاف الحكار حكؿ تنسيذ  بنكد كقؼ اط ؽ النار، كالتي 
 (2)كاف أبرزىا التالي:

زة على وقف إطالق كل توافق حماس والفصائل األخرى الناشطة في غ .0

 .الصكاريخ كالمكرتر عمل إسراعيؿ

  .تكقؼ إسراعيؿ كؿ العمميات العسكرية بما تي ذلؾ الضربات الجكية كالعمميات البرية  .4
تكاتؽ إسراعيؿ عمل تتل المزيد مف معابرىا الحدكدية مع  زة لمسماح بتدتؽ أيسر  .9

 .إلعمار إلل القطاعلمبضاعع بما تي ذلؾ المعكنة اإلنسانية كمعدات إعادة ا
تي إطار اتساؽ ثناعي منسصؿ تكاتؽ مصر عمل تتل معبر رتل عمل حدكدىا مع  .2

 .2. زة
يتكقع مف السمطة السمسطينية بقيادة الرعيس محمكد عباس تسمـ المسؤكلية عف إدارة  .2

 ..حدكد  زة مف حماس

انحيف تتكلل السمطة السمسطينية قيادة تنسيؽ جيكد إعادة اإلعمار تي  زة مع الم .2
 .الدكلييف بما تي ذلؾ االتحاد األكركبي

 911ينتظر مف إسراعيؿ أف تضيؽ المنطقة األمنية العازلة داخؿ حدكد قطاع  زة مف  .2
 .متر إذا صمدت اليدنة 011متر إلل 

تكسع إسراعيؿ نطاؽ الصيد البحرم قبالة ساحؿ  زة إلل ستة أمياؿ بدال مف ث ثة . 8
 ..حيا إذا صمدت اليدنةأمياؿ مع احتماؿ تكسيعو تدري

كتي إطار االتساؽ كذلؾ كاتؽ الطرتاف عمل التعامؿ مع القضايا األكثر تعقيدا كالتي . 3
ىي محكر خ ؼ بينيما بما تي ذلؾ اإلتراج عف سجناء تمسطينييف كمطالب  زة بميناء 

 .عبر محادثات أخرل  ير مباشرة تبدأ تي  ضكف شير

                                                           

  (. مكقع الكتركني( اليندم، قراءة تي العدكاف اإلسراعيمي عمل قطاع  زة )(1
(.موقعانكترووً)روضٍاانٍووبانعربٍت،بىودوقفإطالقانىاربٍهحماشوإضرائٍم (4)



 
 

  48 

مشتركة لجميع  مصمحة مثمتبؽ تإف اليدنة المقترحة عمل ما س كترل الباحثة أنو بناءن 
إلل االعتراؼ  تضطر حماسالمكقعة لـ تجعؿ  اليدنةت األطراؼ، خصكصان حماس ك"إسراعيؿ"،
كبالنسبة إلل  تض تحكيؿ اليدنة إلل تساكض سياسي،"بإسراعيؿ" كالتخٌمي عف س حيا، كىي تر 

لجنكبية، كتقٌمص إمكانية كقكع انسجار تي  زة، اليدنة ليا ىدكءن عمل حدكدىا ا اتاحت"إسراعيؿ"، 
 جٌراء الحصار كاألكضاع اإلنسانية المزرية تييا.

 : النجازات العسكرية لممقاومة: سابعاً 
حققت المقاكمة السمسطينية العديد مف االنجازات  العسكرية بالر ـ مف الخساعر البشرية  

 :(1) تي صسكتيا كصسكؼ المدنييف، كىي كالتالي
قدرة تاعقة عمل الترابط القيادم  مما يعكسبشكؿ سريع  الصدمةكزت المقاكمة تجا .0

 كاالستعداد لحرب أكسع مف ذلؾ كليجمة أشد شراسة.

دارة المعركة مف تحت األرض. .4  أظيرت المقاكمة قدرة عالية عمل التخسي كاه

 .العدكافمميكف إسراعيمي عمل البقاء تي الم ج  طيمة أياـ  4إجبار أكثر مف  .9
دعت المقاكمة تي استخداـ الصكاريخ )عصب المقاكمة السمسطينية( حيث أصبل مداىا اب .2

كذات تحكـ  كثر تطكران أي صارت كزاد عدد راجمات الصكاريخ، الت  أطكؿ، ككثاتتيا أعمل،
 الكتركني.

بيب، ىرتسيميا كالقدس.. أإلل قمب العدك، كضرب مدنو الرعيسة )تؿ القدرة عمل الكصكؿ  .2
 خطكطان حمراء. -ذات يكـ  –برت الخ( التي اعتي 

 تكقؼ الحياة المدنية كاالقتصادية كتعٌطؿ حركة االنتاج تي المصانع اإلسراعيمية. .2

 التي تميزت عمل الدكاـ بالتسكؽ. ،ضرب الصكرة الذىنية لقكة الردع اإلسراعيمية .2

 تحقيؽ معادلة ردع تمثمت تي خضكع العدك لشركط المقاكمة. .8

ؿ عف المنطقة العازلة التي سبؽ كترضيا عمل طكؿ الشريط التناز  إر اـ العدك عمل .3
 الحدكدم مع قطاع  زة.

 كصكؿ الصياديف السمسطينييف إلل أبعد مدل يمكف الكصكؿ إليو حسب اتساؽ اكسمك. .01

كقؼ اال تياالت كاالستيداتات التي ظمت اسراعيؿ تنسذىا تحت حجة إبطاؿ "القنابؿ  .00
 ."مكقكتة" ك"المطاردة الساخنة

                                                           

فاقانمطتقبمقراءةفًانحرباألخٍرةعهىغسة:اندوافع،انىتائج،وآ،اإلضرائٍهٍتنهدارضاثاطهصمركس ((1

 (.موقعانكترووً)
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كح الت حـ كالتضامف بيف أبناء الكطف، كقد انعكس ذلؾ تي مسيرات االبتياج عكدة ر  .04
التي شارؾ تييا أبناء "تتل" ك"حماس" تي شكارع  زة كالضسة، مع ما تحممو ىذه األجكاء 

 مف تييعة إلزالة آثار االنقساـ كمسبباتو.

ة تي قمب تؿ رتع الركح المعنكية لممقاكمة تي الضسة الاربية كالقياـ بعممية تسجيري .09
س مي كعالمي  ير مسبكؽ، أربؾ مخططات االحت ؿ، صاحبو  أبيب تضامف عربي كاه

 أدل إلل ىركلة العدك لطمب تدخؿ الكسطاء لكقؼ إط ؽ النار. ضا طان  كشٌكؿ عام ن 
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 المبحث الثاني
 المواقع اإلخبارية عمى شبكة النترنت

 

ع ـ اإللكتركني، كتطكره، كيعرج عمل بعض مساىيمو، ثـ يتناكؿ ىذا المبحث ظيكر اإل
يتطرؽ إلل أىميتو تي إحداث التأثير ، ثـ تنتقؿ الباحثة لمحديث عف خصاعص اإلع ـ 

 اإللكتركني،كأىـ مزايا المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية، كطبيعة المعايير المينية لمعامميف تييا.

الكطف  تي الحديثة اإلع مية الدراسات كر ـ عربية،ال الثقاتة تي كممة اإلع ـ شيكع ر ـت
 تيقتصرأحيانان  كيضيؽ االتصاؿ، مسيـك ليشمؿ يتسع أحيانان  اإلع ـ تإف اصط ح ك يره، العربي

 .(1)كحدىا المعركتة كساعؿ اإلع ـ عمل
كأعممنيو  ت ف، لي خبر كأذنبت. كيقاؿ: استعمـ كأعممت، أعمـ مصدر المغة في واإلعالم

كمشتقاتيا، مادة "عمـ"  مف المختمسة المعاجـ إياه. كتعدد تأعممتو الخبر كاستعممني أعممو، حتل
 بشيء،اإلنباء اإلخبار أك  كتعني الجيؿ، ضد ىك الذم العمـ تعني استعماالتيا مف كثير تي تيي

 مختمسةت عدة مصطمحا تيناؾ ل ع ـ، االصط حي المعنل عف كثيران  تبتعد ال مساىيـ كىي

 .(2)ع ـل 
الناس  مف كبيرة عمل أعداد مكحدة خيالية أك كاقعية رساعؿ بث ىك اصطالحًا: واإلعالم

 .(3)كالثقاتية كاالجتماعية االقتصادية النكاحي مف بينيـ تيما يختمسكف

حيث أنيا تشكؿ  المختمسة، بأشكاليا اإلع ـ تي كساعؿ كاإلع ـ لو أىمية كبيرة تكمف
 كاالتصاليةالمعمكماتية  الثكرة ظؿ تي تنكعت التي الجماىيرم، ة االتصاؿعممي تي العمكد السقرم

 الحادم القرفمطمع  كحتل التاريخ تجر منذ المعمكرة تشيده لـ الذم كالتكنكلكجية الحديثة، األمر

 الصحيحةالمعمكمات  كتقديـ النشر "عممية:كالعشريف. كاإلع ـ يعرؼ اصط حان أيضان بأنو

 كاألتكارالمحددة،  كالكقاعع الدقيقة، كالمكضكعات ، كاألخبار الصادقة،الكاضحة كالحقاعؽ

 مخاطبة عملكيقكـ . "العاـ لمصالل خدمة مصادرىا مع ذكر الراجحة لمجماىير، المنطقية، كاآلراء

 .(4)كمكضكعيةبأمانة  كاإلقناع كالحكار كعمل المناقشة الجماىير كعكاطسيما السامية، عقكؿ

                                                           

 . (010ص)( حمزة، اإلع ـ تي اإلس ـ (1
 . 010ص ،( المرجع السابؽ4)
 . 014صالمرجع نسسو، ( 9(
 (.مكقع الكتركني( المصاكرة، اإلع ـ كاألمف الكطني كتحديات العكلمة )2)
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 تزكيدتستيدؼ التي  نشاط االتصاؿ أكجو كاتة": أنوبـ بشكؿ شامؿ مكف تعريؼ اإلع كي

 القضايا، كالمكضكعات، عف السميمة كالمعمكمات الصحيحة، كاألخبار الحقاعؽ بكاتة الجميكر

 درجة أكبر إلل خمؽ يؤدم بما تحريؼ كبدكف مكضكعية، بطريقة األمكر كمجريات كالمشك ت

 اإلع مية لممادة جميكر المتمقيف تعات لدل الشاممة كاإلحاطة كاإلدراؾ كالكعي المعرتة مف ممكنة

 تي يسيـ كبما القضايا كالمكضكعات، ىذه عف الصحيحة المكضكعية كالمعمكمات الحقاعؽ، بكاتة

 المثارة كالمشك تالكقاعع تي  الجميكر لدل الصاعب الرأم كتككيف العاـ الرأم تنكير

 ."(1)ةكالمطركح

عممية نقؿ معمكمات أك أخبار أك أحداث مف خ ؿ " :ـ إجراعيان بأنوكتعرؼ الباحثة اإلع 
كساعؿ اإلع ـ المختمسة بشرط أف يتكاتر تي ىذه المعمكمات المصداقية كالحيادية كتككف بعيدة 

، كىذا بشكؿ أك بآخر "عف التحيز إلضاتة جانب معرتي ىاـ لدل المستقبميف مف تعات الجميكر
 .المطركحة القضاياكاتة تجاه عاـ كتككف الرأم األكثر صكابان ليـ تي تنكير الرأم اسيس
 وانًىاقغ اإلخبارٌت: اإلػالو اإلنكتروًَ : ظهىرأولً 

الحالي ىك  كالمعمكماتي، تالعصرج التطكر اإلنساني اكىذا نت لكؿ عصر كسيمة إع ـ
االنترنت عصر ظاىرة استخداـ كساعؿ اإلع ـ اإللكتركنية كالتي تعتمد بشكؿ أساسي عمل 

كتقنية المعمكمات عمل اخت ؼ مسمياتيا. تطبيعة شبكة االنترنت التي تتميز باآلنية كبالسرعة 
تي نقؿ المعمكمات، تجعميا الكسيمة األمثؿ لمتكاصؿ، أضؼ إلل ذلؾ سيكلة االستخداـ ليذا 

لبرمجة الكسيط مف دكف أف يككف لممستخدـ خبرات تقنية عالية أك أم اختصاص تي ا
المتمقي أف يتصؿ عبر الكمبيكتر أك عبر الياتؼ المحمكؿ لخكض كماتية، إذ يكسي مف المعم

 .(2)محتكل االنترنت

الكبير،  العممي التطكر نتيجة حصمت التي التايرات ظؿ تي اإلع ـ كساعؿ كقد ازدىرت
ـ عمل يد العال ،ـ0222 عاـ ألمانيا تي الطباعة اخترعت أف تييا. كبعد الحياة كتاير أساليب

 اإلنسانيالعالـ  دخكؿ مع االنتشار، كاسع دكران  المطبكعة اإلع ـ كساعؿ األلماني جكتنبرغ أخذت

 اإلع ـمي د  ظؿ تي سريع بشكؿ تطكرىا عصر الصناعات الكيرباعية كاإللكتركنية. ككاصمت

(3)اإلع ـ مف جديدة عف أشكاؿ كبركز مؤشرات الرقمي كالسضاعي،
. 

                                                           

 .44 ( حسيف، اإلع ـ كاالتصاؿ بالجماىير كالرأم العاـ(1
(2) Flew, New media: an introduction (p. 9). 

 .(42ص) ( أبك معاؿ، أثر كساعؿ اإلع ـ عمل الطسؿ(3
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أك ما ظير  كباألخص اإللكتركني، ،اإلع ـ كساعؿ مجاؿالتطكر الممحكظ تي  كمع
شبكة  عمل نشرىا يتـ إلكتركنيان باالعتماد عمل شبكة االنترنت الصحيسة اإللكتركنية التي

التي  المادة حسظ إلل باإلضاتة داخميا، القارئ باستدعاعيا كتصسحيا كالبحث اإلنترنت. كيقـك
المختمسة،  اإلع ـ مياديف عمل كاسعة ىذا ترؾ طسرةتي طباعتو. ك  ير ب ما كطبع منيا يريدىا
(1)الكرؽ عمل ال تقط عمل اإلنترنت، المكجكد اإلع ـ شك ن جديدان مف كلد مما

. 

إع ف تي  كتسبب نكعيان، حدث انق بان أصعيد الصحاتة  عملالياـ كىذا التقدـ التكنكلكجي 
 م ييفالتقميدية  الصحاتة سمبت جديدة، إع مية مكاقع المطبكعات الكرقية، كمي د بعض انتياء

 المجاؿ، ىذاتي  الجديد مكاكبة تي يسارعكف اإلع مية اآللة جعؿ صناع مما القراء دكف مقدمات،

 القرف مفالتسعينات  مطمع كحتل .ك يرىا كاالجتماعية مستقبؿ برامجيـ السياسية خكتان عمل

 بيف المعمكماتنقؿ  تي كتستخدـ بيكتر،أجيزة الكم شبكة تربط مجرد كاف اإلنترنت العشريف،

 كظيكر الدكلية،العنكبكتية  الشبكة كمع ظيكر. البحكث كمراكز الحككمية كالجامعات اإلدارات

 بالسعؿ الشبكةكتحكلت  االستخداـ الجماىيرم ل نترنت، تزايد خدمات اإلنترنت مزكدم شركات

 أصبل كعندمامعان. الجماىيرم  كاالتصاؿ كظاعؼ االتصاؿ الشخصي، تؤدم اتصاؿ كسيمة إلل

المحظة تي معظـ ، كالمستخدـ حتل اإللكتركني يسمل بالنشر ما انسجر، عادية ظاىرة اإلنترنت
 .(2)دكؿ العالـ كلكف بدرجات متساكتة

 مستقبؿ مسألة يبحثكف كالتمسزيكف المطبكعة الصحاتة أصحاب بدأ األخيرة اآلكنة كتي
تي  التنسيذييف بالمسعكليف حدا مما االتصاؿ، لكساعؿ تركنيااللك اإلع ـ تصدر بعد صناعاتيا
ىناؾ  كاف إف التساؤؿ إلل تايمز كىي مف أكاعؿ الصحؼ حكؿ العالـ كأشيرىا نيكيكرؾ صحيسة
 تكيناتالتمسزة  عمل القاعمكف طرح سنكات. كما بعد عشر منيا كرقية مطبكعة نسخة كجكداحتماؿ 

 مف تناتسيتيديد  بكجكد إقرارىـ مع لي ن، األخبار شبكةكجكد  إمكانية حكؿ كع مات استسياـ

 ألخبار تيديدان يشكؿ  اإلنترنت أف كالمحمميف اإلع ـ أصحاب كساعؿ مف كثير يرل اإلنترنت. تيما

 .(3)كالصحؼ اإلخبارية التمسزيكف كأبرزىا شبكة ،ةالتقميدي اإلع ـ كساعؿ

تة بشكؿ خاص ككساعؿ اإلع ـ يتضل لمباحثة مما سبؽ أنو بالر ـ مف تطكر الصحا
األخرل بشكؿ عاـ، كاستسادتيا مف تقنيات المعمكمات كشبكة االنترنت إال أنو تي جميع الدكؿ 

                                                           

 .(31ص)( نصر، اإلنترنت كاإلع ـ: الصحاتة اإللكتركنية 2)
 .34ص المرجع السابؽ،( (2

(3) Ahlers, News Consumption and the New Electronic Media (p. 29). 
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التقميدية، بالر ـ مف زيادة االىتماـ  اإلع ـ العربية كمنيا تمسطيف ما زاؿ ىناؾ اىتماـ بكساعؿ
 بكساعؿ اإلع ـ اإللكتركنية. 

لكتركنية كانتشارىا عمل شبكة االنترنت تي انط ؽ شكؿ ساىـ ظيكر الصحاتة اإلكقد 
جديد ليذه الصحاتة الكاعدة كىي المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية، التي لـ تخرج مف ككنيا صحيسة 

المحددات اإللكتركنية تي التبكيب، كتي طريقة  لذات كتخضع مضامينيا مف حيث متكاممة
 .(1)عرضيا لممكضكعات، كأسمكب تحرير مكادىا

العربية ألخبار  كالبكابة نت، كالعربية نت، الجزيرة مثؿ عربية إخبارية مكاقع عدة أينشأت كقد
 التمييز بيف ضركرة باتجاه دتع الذم األمر الحصر، ال المثاؿ عمل سبيؿ كمو كىذا التقنية،

ف كاف  الخمط كعدـ اإلخبارم اإللكتركني، المكقع كبيف اإللكتركنية الصحيسة االثنيف مف بينيما، كاه
 .(2)أشكاؿ الصحاتة اإللكتركنية

كترل الباحثة أف مكقع الجزيرة نت كالعربية نت مف أىـ المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية 
العربية لككنيما يصدراف بالماة العربية كالماة اإلنجميزية، مما يسسل المجاؿ أماـ عدد أكبر مف 

 مي كباألخص المتحدثيف بالماة اإلنجميزية.  القراء كالمتصحسيف ل ط ع عمل محتكاىما اإلع 

عنكاف  ذات اإللكتركنية، الصحاتة أشكاؿ كتعرؼ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية بأنيا أحد
مقابؿ  أك بالمجاف، الشبكة، لمستخدمي متاحة المعمكماتية، تككف االتصاؿ شبكة ثابت عمل
 عمل شبكة معتمدة العالـ، تي الجارية اثاألحد عف كتعرض معمكمات األخبار، تيي تيقدـ اشتراؾ،

 األخبار، كتحميميا نشر إلل تيدؼ تيي األنباء، خ ؿ االشتراؾ تي ككاالت أك مف المراسميف، مف

 أخرل: اقتصادية، مكضكعات تقديـ إلل باإلضاتة دكرم، المكقع، كبشكؿو  صسحات عمل

 االختصاص: الصحسي، ذكم مف كثقاتية، كتنية، بإشراؼ مجمكعة كرياضية، كاجتماعية،

 .(3)الكساعط المتعددة" كمصممي الشبكي،

أحد أشكاؿ الصحاتة اإللكتركنية " :كتعرؼ الباحثة المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية بأنيا
دارة تككف مسؤكلة  كتعمؿ مف خ ؿ شبكة االنترنت كلكؿ مكقع ىيعة تحرير كمسؤكؿ تحرير كاه

، كلكؿ مكقع مككنات كمحتكيات معينة يتقاطع "عاألشكاؿ الصحسية عبر المكق اتةعف نشر ك

                                                           

 (.402ص) لصحاتة اإللكتركنية( الدليمي، اإلع ـ الجديد كا(1
 (.32ص) مقدمة تي االتصاؿ الجماىيرم: المداخؿ كالكساعط ( نصر،0)

معالجة المكاقع اإلخبارية، اإللكتركنية العربية، لكاقع األقباط تي مصر )دراسة تحميمية مقارنة، األطرش، ( (3
 .(29ص)ـ 90/04/4101ـ إلل 10/10/4101لمكقعي الجزيرة نت كالعربية نت( السترة مف 
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تييا الجانب اإلع مي مع الجانب التكنكلكجي، كقد يككف ىناؾ خدمات تساعمية تسمل 
لمتصحسي المكقع الرد أك التعميؽ عمل ما يتـ نشره، كىذه المكاقع يتـ تحديثيا أخبارىا كتقاريرىا 

ة أك الرياضية أك الثقاتية باستمرار حسب كتنكنيا الصحسية كتي كاتة المجاالت سكاء السياسي
 آخر المستجدات. 

 اإلػالو اإلنكتروًَ: : يفهىوثاٍَاً 
اإلع ـ الحديثة كىي الدما بيف يعتمد اإلع ـ اإللكتركني عمل كسيمة جديدة مف كساعؿ 

كساعؿ اإلع ـ التقميدم، بيدؼ إيصاؿ المضاميف المطمكبة بأشكاؿ متمايزة كمؤثرة بطريقة اتة ك
، كيتيل االنترنت ل ع مييف ترصة كبيرة لتقديـ مكادىـ اإلع مية المختمسة، بطريقة كسعأ

إلكتركنية عبر ما يسمل باإلع ـ الجديد أك اإلع ـ الرقمي، حيث يكجد اليكـ مجمكعة مف 
األساليب كاألنشطة الرقمية الجديدة التي تمكننا مف إنتاج كنشر كاستي ؾ المحتكل اإلع مي 

 مؼ أشكالو مف خ ؿ األجيزة اإللكتركنية )الكساعط( المتصمة أك الاير متصمة باإلنترنت.بمخت

كظيرت كساعؿ اإلع ـ اإللكتركني أك اإلع ـ الجديد كمصطمل كاسع النطاؽ تي الجزء 
األخير مف القرف العشريف ليشمؿ دما كساعؿ اإلع ـ التقميدية مثؿ األت ـ كالصكر كالمكسيقل 

منطكقة كالمطبكعة، مع القدرة التساعمية لمكمبيكتر كتكنكلكجيا االتصاالت، كتطبيقات كالكممة ال
الثكرة العممية التي شيدىا مجاؿ االتصاؿ كاإلع ـ، حيث ساىمت الثكرة التكنكلكجية تي مجاؿ 
االتصاؿ تي التامب عمل الحيز الجاراتي كالحدكد السياسية، كالتي أحدثت تايير بنيكم تي 

ىي كساعؿ اإلع ـ  بكساعؿ اإلع ـ الجديدة دالكيؼ تي كساعؿ اإلع ـ. كالمقصك ـ ك نكعية الك
كالشبكية كالتساعمية كذلؾ لتسريقيا عف كساعؿ اإلع ـ التقميدية )المطبكعة كالمسمكعة  الرقمية
 .(1)كالمرعية(

 يعرؼ اإلع ـ اإللكتركني بأنو إع ـ عصر االنترنت كتكنكلكجيا المعمكمات، تقد كاف
كليػدان لتزاكج ظاىرتيف بارزتيف عرؼ بيمػا ىػذا العػصر ظػاىرة تسجػر المعمكمػات كظاىرة 
االتصاالت عف بعد. كيعرؼ أيضان بأنو اإلع ـ الذم يعتمد عمل استخداـ الكمبيكتر 
كاالتصاالت عف بعػد تػي إنتػاج المعمكمات كالتسمية كتخزينيا كتكزيعيا. كالذم يميز اإلع ـ 

ني عف التقميدم أنو قادر عمػل إضػاتة خاصية جديدة ال يكترىا اإلع ـ القديـ كىي اإللكترك 
التساعؿ الذم يعني قدرة كسيمة االتصاؿ الجديدة عمل االستجابة لحديث المستخدـ تمامان كما 
يحدث تػي عمميػة المحادثة بيف شخصيف. ىذه الخاصية أضاتت بعدان جديدان ميمان إلػل أنمػاط 

                                                           

(1) Flew, New media: an introduction (PP. 48-42 ). 
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ع ـ الجماىيرم الحالية التي تتككف تي العادة مف منتجات ذات اتجػاه كاحػد يػتـ كسػاعؿ اإل
إصدارىا مف مصدر مركزم مثؿ الصحيسة أك قناة التمساز أك الراديك إلل المستيمؾ مع إمكانية 

 .(1)اختيار مصادر المعمكمات كالتسمية متل أرادىا كبالشكؿ الذم يريده

نو إع ـ متعدد الكساعط كىذا يعني أف المعمكمات يتـ كيتميز اإلع ـ اإللكتركني بأ
عرضيا تي شكؿ مزيا مف النص كالصكرة كالسيػديك، ممػا يجعػؿ المعمكمة أكثر قكة كتأثيران، ىذه 
المعمكمات ىي معمكمات رقمية يتـ إعدادىا كتخزينيا كتعديميا كنقميا بشكؿ إلكتركني. يتميز 

كسيكلة استخداميا، كىػذه الخػصاعص  يرت مف أنماط  اإلع ـ الجديد أيضان بتنكع كساعمو
 .(2)السمكؾ الخاصة بكساعؿ االتصاؿ

 جديد ترع مف تركع اإلع ـ كنكع" :كتعرؼ الباحثة اإلع ـ اإللكتركني إجراعيان بأنو

، كالمبادئ العامة التقميدم اإلع ـ كمعاصر يشترؾ مع  عف يميزه . كما"كاألىداؼ تي المسيـك

 إيصاؿ بيدؼ الحديثة، كساعؿ اإلع ـ مف جديدة كسيمة عمل قميدم أنو يعتمدالت اإلع ـ

 سرعة ل ع مييف سيمت ميزة . كىذهكسعأ بطريقة كمؤثرة ،بأشكاؿ متمايزة المطمكبة المضاميف

 أكبر شراعل إلل عبر الكصكؿ كبيرة، بسرعة المينية تي الساحة كتسجيؿ حضكر ميماتيـ، إنجاز

 .الجميكر مف
 اإلنكتروًَ: اإلػالو : أهًٍتثانثاً 

الشراعل  اتجاىات تي التأثير إحداث تي دكران محكريان كىامان  اإللكتركني اإلع ـ يمعب
التي  كاآلليات بالظركؼ مرتبطة متساكتة بدرجات كلكف مجتمع مف المجتمعات، أم تي المختمسة

حيث أف تأثيره تي الدكؿ كالدكؿ،  المجمكعات أك األتراد مستكل عمل سكاء استخدامو تييا، يتـ
(3)المتقدمة يختمؼ عف الدكؿ النامية

. 

السمطات  عمل لمضاط أساسية كسيمة اإللكتركني اإلع ـ الضا طة الجماعات كتستخدـ
 رجاؿ النظاـ مف عدد إلل المكجية االلتماسات أك النشرات، أك المذكرات، بكساطة كذلؾ الحاكمة،

 تستخدمو الجماعات الذم اإلع ـ تاعمية تمعب كىنا نظرىا. بكجية إقناعيـ بيدؼ أك الحكـ

 كسيمةاإللكتركنية  الصحاتة لمطالبيا. كتعد كاإلذعاف الحككمة، عمل التأثير تي الضا طة

 تيي ،عدةكمزايا  بصسات التصاتيا بو ال يستياف مستقبؿ ليا كيتكقع بأىمية كبيرة، تتسـ إع مية

                                                           

 .(224ص) ( شيخاني، اإلع ـ الجديد تي عصر المعمكمات(1
 .(032ص) ك عمـ الديف، الكمبيكترات كتكنكلكجيا االتصاؿ عبد الحسيب ((2
 (.مكقع الكتركنيمعتز عكس الريل ) االتحاد الدكلي لمصحاتة اإللكتركنية، ((3
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 القراءةزر  ضاطة عبر بإمكانو إذ الكقت، اتتي ذ حاسة مف ممارسة أكثر لممتصسل تتيل

 كتيمـ لو،المصاحبة  الصكرة إلل إضاتة الخبر العاجؿ، تي تمقي كالسرعة كاالستماع، كالمشاىدة

 الصحاتةعف  الرقيب مقص ك ياب األحياف ىذا الخبر، مف الكثير تي يعزز الذم السيديك

 مف الصادرالضجيا  كؿ العالـ إلل ركجياخ كال يستمـز بالسرعة، تتميز صحاتو كىي اإللكتركنية،

 التك تي األحداثمع  تتساعؿ حية تيي صحاتة مف الكرؽ، أطناف إلل الحاجة كال الطباعة، آالت

 حجـ معرتة تيالزمنية  المساتات ضيؽ البريد اإللكتركني أف الحدث. كما كاف أينما كالمحظة

 عمل بقعة أية تيالمتمقي  عمل كتأثيرىا كمعناىا بيف الكممة كالمباشر السريع، السعؿ كرد التساعؿ

 عمل نسسو يسرضكاقعان ممارسان  أصبحت الصحاتة اإللكتركنية تإف األرضية. كعميو الكرة كجو

 .(1)اإلع مية الساحة

خمؽ  خ ؿ مف كذلؾ السياسة، ككضع القرار صنع تكقيت تي اإلع ـ كساعؿ كتؤثر
المرتقبة  كنيايتيا األعماؿ عف كاألسعمة الشبيات طرح طريؽ عف ككذلؾ اتتعاليا، أك األزمات

 تكظيؼيتـ  األخير، التقني المرتبطة بالتطكر كبخاصة أشكاليا، بكاتة اإلع ـ كتداعياتيا. تكساعؿ

ثارة بعيد المدل، كيدؼ المطمكب التايير إجراء سبيؿ اإلمكانات تي  السترةتي  المكضكع كاه

(2)األقؿ عمل المنظكرة
. 

 : اإلػالو اإلنكتروًَ ائص: خصرابؼاً 
ىناؾ مجمكعة مف السمات كالخصاعص التي يتميز بيا اإلع ـ اإللكتركني، تتمثػػػػػػػػػػػػػػؿ تي  

 (3)التالي:
أك  ب  استثناء لمجميع متاحة كسيمة االستخداـ: ىك تكمسة كانخساض كسيكلة تاحةإ .0

 .االع مية ك ير االع مية احتكار، لممؤسسات

 الكصكؿ المكضكعات، كمركنة مختمؼ كمناقشة المحتكل تي مركنة: الشمكؿكال الشمكلية .4

 كالمكاقع. المعمكمات مصادر مف كبير الل عدد

 كالحكاجز المكانية الحدكد كؿ كالمكاف: ألنو يتخطل الزماف حدكد كتجاكز االنسيابية .9

 . كالسيادية كالقانكنية كالثقاتية كالحكاجز الماكية

                                                           

 (.)مكقع الكتركني معتز عكس الريل، االتحاد الدكلي لمصحاتة اإللكتركنية( (1
 .)024ص(دكر كساعؿ االتصاؿ تي صنع القرارات تي الكطف العربي ، ( حمادة (2
الجديد تي السعكدية: دراسة تحميمية تي المحتكل اإلخبارم لمرساعؿ النصية القصيرة )ص  اإلع ـ، ( المحارب(3
 (.28-22ص 
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بيف  المستمرة كالمداخ ت كالتساعؿ لمتكاصؿ ترص يكتر والتساعمية: ألن الرقمية .2
 المستخدميف.

استخداميا عمل  يمكف كجماىيرية شخصية كسيمة االتصاؿ الشخصي كالجماىيرم: ىك .2
 . الجماىير مخاطبة المستكل الشخصي كتل

بيف  اإلع ـ التقميدية بأتقية االتصاؿ كساعؿ عف االتصاؿ األتقي: ألنو يتميز .2
حادية االتصاؿ ىرمية بدالن مف المستخدميف  . الرسالة مصدر كاه

أكثر مف كسيمة تي  بيف الجمع االنترنت خ ؿ مف التعدد كالتنكع تي الكساعط: ألنو يمكف .2
القديمة  بيف الكساعؿ الدما ثـ الخ. كمف.... كالنصكص  كالصكر نقؿ السيديكىات

 .كالحديثة

كاتة  عمل االنتشار ىي كساعؿ كاسعة كالعالمية: تكساعؿ اإلع مي اإللكتركني االنتشار .8
 المحمية كاالقميمية. المستكيات

الكقت، نسس  كمتمقيان تي مرس ن  يككف أف شخص أم بإمكاف تعدد األدكار: حيث أنو جعؿ .3
مبدعان لمحتكل  أك منتجان  أك معمقان  أك محرران  يصبل أف شخص أم كأصبل بإمكاف

 .(1)معيف

التي اتسمت بيا أشكاؿ اإلع ـ اإللكتركني، ىي يتضل مما سبؽ أف المزايا كالخصاعص 
بمثابة نقاط التمايز بينيا كبيف كساعؿ اإلع ـ التقميدم، حيث أصبحت بسعميا ىذه الكساعؿ 

 تناتس بشدة كتجذب عدد كبير مف الجميكر عمل حساب كساعؿ اإلع ـ التقميدية. 
 اإلخبارٌت: النكتروٍَت انًىاقغ : يزاٌاخايساً 

مف المزايا التي تـ تحقيقيا بسعؿ ظيكر كتطكر المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية  ىناؾ العديد
  (2)تتمثؿ تي التالي:

ال تقتصر خدماتيا عمل تتبع أخبار السياسة عمل مدار الساعة، بؿ تقدـ أخباران رياضية  .0
نقاش  كمنتديات بحث كمحركات اقتصادية معمكمات كثقاتية كتنية كأدبية، كتكتر

 المحمكلة. لميكاتؼ اؿكمنصات إرس
بأشكاؿ األخبار  كتقديـ األخبار، حكؿ إلييا الرجكع يمكف إضاتية معمكمات مصادر إتاحة .4

اإلع ـ كساعؿ  تي متاحة  ير جديدة خدمات كنص(، كتكتير كتيديك متنكعة )صكت
                                                           

(1) Montagnese, Impact of Social Media on National Security (P.4). 
-21دراسة كصسية لمكقع الجزيرة نت عمل الشبكة العنكبكتية )ص ص –المكاقع اإلخبارية العربية  ( حمداف،(2
20). 
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عداد التقميدية،  مثؿ تساعميةخدمات  كتقديـ الميمة، األحداث عف مميزة ممسات صحسية كاه

 كالمعمكماتاألخبار  مصادر تحديد إلل الرأم، إضاتة كاستط ع يد اإللكتركنيالبر 

 التحديث كمراعاةكسمعتيا، المكقع  تصدر التي اإلع مية المؤسسة ثـ شيرة المنشكرة،

تاحة  .بالمادة ترتبط كمكاقع مرجعية معمكمات االنتقاؿ لمصادر كاه

األخبار  نقؿ تي السضاعيات مع اتستتن بذلؾ كىي الخبر نقؿ تي السرعة كتعني السكرية، .9
 بمكاعيد تمتـز السضاعيات كأف خاصة األخبار تساصيؿ نقؿ تي كربما تسبقيا العاجمة

ف الساعة عمل رأس تككف ما  البان ، نشرات ثابتة مف  ذلؾ عف التعكيض تحاكؿ كانت كاه
 .الشاشة عمل تظير التي األخبار العاجمة خ ؿ

 ذلؾتإف  القصيرة كالسقرات بالجمؿ تتميز اإلخبارية مكاقعال عمل األخبار أف تر ـ العمؽ، .2

 كالمرتقاتالتشعبية  بالركابط بالقضية اإلحاطة خ ؿ مف العمؽ صسة مف تحقيؽ ال يمنع

 التحمي تالتقارير  ثـ األخبار تي القضية تناكؿ عف إمكانية تض ن  الممحقة بالخبر،

 األخرل. مف السنكف ك يرىا

ؿ شك مف أكثر تي اإلع مية المادة تقديـ عمل اإلخبارية المكاقع رةالتنكع كيتمثؿ تي قد .2
 .المتعددة الكساعط كاستخداـ كالمرتقات الركابط عف تض ن  صحسي،

يعد لـ  بحيث التساعمية، ىك عمكمان  اإللكتركني كىك الجديد اإلع ـ يميز ما أىـ التساعمية، .2
خ ؿ  مف مشاركان  أصبل نوكلك يذاع أك ينشر يتمقل ما سمبي طرؼ مجرد المتمقي

 .كالمكاطف الصحسي الرأم كاستط ع النقاش التعميقات كحمقات

ان بيا أك بالقنكات التي أصدرتيا األرشسة حيث تكتر ىذه المكاقع أرشيسان إلكتركنيان خاص .2
 .كقت أم كتي يريدىا التي المكضكعات إلل بالرجكع مما يسمل لممستخدـ

الكصكؿ  إمكانية ليا كتر مما ليا الحي البث لتقديـ اعيةالسض لمقنكات كبيرة ترصة تكتير .8
السضاعية  القنكات ببث تييا السمطات تسمل ال بمداف تي المشاىديف مف كبيرة إلل أعداد

كالعربية  كالجزيرة اإلخبارية بالسضاعيات المرتبطة اإلخبارية ميزة خاصة لممكاقع كىي
 إف. إف كالسي

 هٍٍ فً انًىاقغ اإلنكتروٍَت اإلخبارٌت:: انًؼاٌٍر انًهٍُت نهؼايدساً سا

ىناؾ معايير كشركط كمكاصسات يجب أف يتحمل تييا العامميف تي المكاقع اإللكتركنية  
 (1)اإلخبارية لكي تضمف ليـ التسكؽ كالتميز الميني، تتمثؿ تي التالي:

                                                           

 –ة المعالجة اإلع مية النخساض أسعار البتركؿ تي المكاقع اإللكتركنية لمسضاعيات اإلخباري، مشطةبك ( (1
 .(02ص)الجزيرة نت كالعربية نت أنمكذجان 
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 .مستنيرة قرارات اتخاذ مف الجميكر لتمكيف المعمكمات مف كاسع نطاؽ لتكتير السعي .0

 .كجو أكمؿ كعمل بدقة األخبار كتقديـ الحقيقة عمل لمحصكؿ السعي .4

كساعؿ  عف المأخكذة المكاد كاتة إلل كاإلشارة بكضكح، المعمكمات مصدر عف الكشؼ .9
 .إع مية أخرل

الجميكر  ر بات كاحتراـ المصالل، تضارب كتجنب كمكضكعية بصدؽ األخبار تقديـ .2
 .األخبار كعناصر

 المجتمع كنقمو لمجميكر دكف تحيز أك نمطية.السعي إلل تيـ تنكع  .2
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 الثالثلمبحث ا
 موقعا الجزيرة والعربية بالمغة اإلنجميزية

كيتناكؿ ىذا المبحث مكقعي الدراسة مكقعي الجزيرة كالعربية بالماتيف العربية كاإلنجميزية، 
اإلنجميزية كأبرز الكظاعؼ التي يقكماف كيتطرؽ إلل أىـ األحداث التي يتناكليا المكقعاف بالماة 

 .بيا
 :يىقغ انجزٌرة أولً: 

 العربية: بالمغة الجزيرة موقع .0

 بالماػة اإلخبػارم نػت الجزيػرة مكقع استطاع ـ2001 العاـ منذ الممتدة سنكاتو مدل عمل
 العربيػػػة اإلخباريػػػة المكاقػػػع عػػػرش عمػػػل ربػػػعكت بػػػاطراد ينمػػػك أف www.aljazeera.net العربيػػػة

 الحيػػة كالتسػػاع ت الخاصػػة كالتاطيػػات األخبػػار تشػػمؿ متنكعػػة إخباريػػة خدمػػة مقػػدمان  اإللكتركنيػػة
 ككػذلؾ االلكتركنػي اإلعػ ـ مجػاؿ تػي اكتسػبيا التػي الخبرة مف مستسيدان  الجزيرة لقناة الحي كالبث
 مكاقػػع شػػبكة ليصػػبل المكقػػع صػػمـ لقػػدك  .لعربػػيا ل عػػ ـ نكعيػػة إضػػاتات مػػف الجزيػػرة تقدمػػو مػػا

 :(1) ىي لممعرتة مصادر أربعة لمزكار تكتر
ــــاراأل .ب   لألحػػػػداث شػػػػاممة تاطيػػػػة يقػػػػدـ حيػػػػث لألخبػػػػار الػػػػرعيس العربػػػػي المكقػػػػع كىػػػػك :خب

 الساعة. مدار عمل كتطكراتيا

 فعػػ كذلػػؾ األخبػػار كراء لمػػا عمقػػان  األكثػػر األبعػػاد ذات اآلراء يقػػدـ مكقػػع كىػػك :المعرفــة .ج 
 المعمقة. كالدراسات العممي كالبحث التحميؿ طريؽ

 لمػا كاممة بسج ت كيحتسظ الجزيرة، قناة تبثو ما بعرض الخاص المكقع كىك :الفضائية .د 
 لمزكار. تكتيرىا يتـ ضخمة بيانات قاعدة تي القناة تنتجو

 الخػػػػدمات لبيػػػػع التػػػػركيا عبػػػػره كيػػػػتـ اإللكتركنػػػػي لمتسػػػػكيؽ الجزيػػػػرة أداة كىػػػػك :األعمــــال .ق 
 عمكمان. القناة كلمنتجات اإلخبارية

 ىػػػذه مػػف مكقػػػع كػػؿ تػػػي ينشػػر مػػػا كأىػػـ آخػػػر تكضػػل ببكابػػػة األربعػػة المكاقػػػع ىػػذه كتػػرتبط
 األـ الجزيػػػػػرة لقنػػػػػاة الريػػػػػادم الػػػػػدكر اسػػػػػتكماؿكالكظيسػػػػػة األساسػػػػػية لممكقػػػػػع اإللكتركنػػػػػي  المكاقػػػػػع.
 مػف العربػي الجميػكر كتمكػيف ،كالمقػركءة المرعيػة العربيػة اإلع ميػة الرسػالة تطػكير تي اإلخبارية
 عػػػدد كزيػػػادة اإلنترنػػػت، شػػػبكة عمػػػل كتحمي تيػػػا كالبػػػراما لألخبػػػار المتكاصػػػمة التساعميػػػة المتابعػػػة

                                                           

الجزيرة نت  -( المعالجة اإلع مية النخساض أسعار البتركؿ تي المكاقع  اإللكتركنية لمسضاعيات اإلخبارية 0)
 .(04ص) كالعربية نت أنمكذجان 

http://www.aljazeera.net/
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 ىػػػذا كرؤيػػػة .الشاشػػػة لجميػػػكر إضػػػاتة اإلنترنػػػت عمػػػل مكقعيػػػا عبػػػر الجزيػػػرة قنػػػاة أنشػػػطة متػػػابعي
 كالحيػاد كالمكضػكعية بالدقة متزمةالم المتكازنة كالمعمكماتية اإلع مية المعالجة تي تتجسد المكقع

 .كالثقاتيػػػة كاالجتماعيػػػة الحضػػػارية كمككناتػػػو العربػػػي الجميػػػكر مػػػع االنسػػػجاـ لتحقيػػػؽ كالمراعيػػػة
 كالمكضػػػكعية اآلخػػػر، كالػػػرأم "الػػػرأم الػػػداعـ القنػػػاة شػػػعارلممكقػػػع  التحريريػػػة السياسػػػات كتتضػػػمف
 التخاطػػػب  مػػف المسػػتيدتة كالسعػػة ب،الخطػػا كتعميػػػـ كالتكثيػػؽ، كالدقػػة كالتثبػػت، السػػبؽ، ك كالحيػػاد
 كانتيػاءن  القػرار صػناع مػف ابدءن  كالسياسي العقدم كتعدده اتيكالثق السكرم بتنكعو العربي الجميكر
 كالبػػػػاحثيف، كاإلع ميػػػػيف كالمثقسػػػػيف، كالدبمكماسػػػػييف القػػػػرار، صػػػػناع :كمػػػػنيـ كالطػػػػ ب، بالشػػػػباب
 (1)."كالشباب كالط ب

(2)تي التالي: المكقع معمكمات مصادر تتمثؿ
 

 .الجزيرة كقناة نت الجزيرة مراسمي تقارير .أ 
 .كالدكلية العربية األنباء ككاالت .ب 
 .كالمتخصصة العامة كالمكسكعات المراجع .ج 
 .كالباحثكف الكتٌاب .د 

يتبػػػيف ممػػػا سػػػبؽ حػػػرص القػػػاعميف عمػػػل قنػػػاة الجزيػػػرة األـ اإلخباريػػػة عمػػػل إطػػػ ؽ مكقػػػع 
صػؿ مػع متصػسحي الشػبكة المعمكماتيػة كالكصػكؿ إلػل إلكتركني ليا يطمػؽ عميػو الجزيػرة نػت لمتكا

أكبػػػػر عػػػػدد مػػػػف المشػػػػاىديف خاصػػػػة تػػػػي ظػػػػؿ تكجػػػػو العديػػػػد مػػػػف الجميػػػػكر إلػػػػل تصػػػػسل المكاقػػػػع 
اإللكتركنية أكثر مف القنكات السضاعية لككنيػا متاحػة تػي جميػع األكقػات كتػي مختمػؼ الظػركؼ، 

عية، كحرصػػت إدارة القنػػاة التػػي سػػنكات مػػف تأسػػيس قنػػاة الجزيػػرة السضػػا 2تكانػػت االنط قػػة بعػػد 
يعتبر المكقع اإللكتركني تػابع ليػا عمػل أف يكػكف مكقػع شػامؿ ياطػي جميػع األحػداث كبػاألخص 

 السياسية منيا.  

 موقع الجزيرة بالمغة اإلنجميزية:.4

اإلنجميزية( انطمؽ بعد مكقع الجزيرة نت بالماة العربية كذلؾ  نت )النسخة مكقع الجزيرة
كأعيد إط ؽ المكقع اإللكتركني مف جديد مع إط ؽ القناة التمسزيكنية  ،ـ4119تي عاـ 

ـ زار المكقع اإللكتركني ما يقدر 4119ـ. كتي شير مارس مف عاـ 4112اإلنجميزية تي عاـ 
بنحك مميكف زاعر أمريكي. كتـ االعتداء إلكتركنيان عمل المكقع أكثر مف مرة كلكف تـ معالجة 

                                                           

 .)مكقع إلكتركني( ( مكقع الجزيرة نت اإلخبارم(1
 .السابؽ( المرجع 4)
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تمكنت دمات استضاتة اإلنترنت عدة مرات بسعؿ ىذا السبب. كقد ذلؾ، كتـ تايير مقدمي خ
الحاجز  تحطيـ  بسعؿ إط ؽ المكقع اإلخبارم اإللكتركني بالماة اإلنجميزية مف شبكة الجزيرة
 الحمـتحقيؽ  مف تمكنت تقد بالماة اإلنجميزية، نت مكقع الجزيرة خدمات إط ؽ طريؽ الماكم عف

 ناتذةتتل  باتجاه تخطك الجزيرة كالقارات، كىكذا مختمؼ الشعكب بيف االتصاؿ بتذليؿ المتعمؽ

اإللكتركنييف كمكقعا الجزيرة  .مف خ ليا العالـ لمشاىدة باإلنجميزية لمناطقيف السرصة تتيل جديدة
بالماة العربية كاإلنجميزية يقدماف خدمة إخبارية تشمؿ األخبار كالتاطيات الخاصة كالتساع ت 

لقناة الجزيرة العربية كاإلنجميزية، مستسيداف مف الخبرة التي اكتسبتيا شبكة  كالبث الحي الحية
كقد سبؽ كحصؿ المكقعاف عمل عدة جكاعز مف بينيا  الجزيرة تي مجاؿ اإلع ـ اإللكتركني.

عمييا المكقع بالماة اإلنجميزية حيث تـ تصنيسو مف أتضؿ خمس مكاقع الجاعزة التي حصؿ 
 .(1)ـ4112إخبارية تي جميع أنحاء العالـ كذلؾ تي عاـ 

كالجػػػػاعزة األكلػػػػل تػػػػي تعػػػػة اسػػػػتخداـ التقنيػػػػة التكنكلكجيػػػػة العالميػػػػة مػػػػف األكاديميػػػػة العربيػػػػة 
كجػػاعزة الشػػيخ سػػالـ العمػػي  ـ التػػي حصػػؿ عمييػػا المكقػػع العربػػي،4100تػػي عػػاـ  اإلنترنػػت لجػػكاعز

ـ لحصكؿ المكقع العربي عمػل المركػز األكؿ بػيف 4102بر عاـ تي ديسم الككيت لممعمكماتية تي
المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية العربية كالرابع بيف أتضؿ خمسػة مكاقػع إلكتركنيػة تػـ اختيارىػا، كمػا 
حصػػؿ مكقػػع العربيػػة نػػت النسػػخة العربيػػة عمػػل الجػػاعزة األكاديميػػة العربيػػة لجػػكاعز اإلنترنػػت كىػػي 

عػػاـ   (Pan Arab Web Awards)ل مسػتكل العػػالـ "بػاف أراب"تعتبػر مػف أىػـ الجػػكاعز عمػ
بعد تصدره تعة المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية تي المنطقة العربية، كتسكقو عمل أكثػر مػف  ـ4109

ـ حصػػػػؿ المكقػػػػع العربػػػػي عمػػػػل جػػػػاعزة 4101سػػػػبعماعة مكقػػػػع إلكتركنػػػػي، كتػػػػي يكنيػػػػك مػػػػف عػػػػاـ 
تػي المنطقػة العربيػة، كأعمنػت بالعاصػمة العمانيػة مسػقط، كحصػؿ عػاـ  المكاقع اإللكتركنية أتضؿ
تيجي لألخبػػار عمػػل الشػػبكة العنكبكتيػػة تػػي احتسػػاؿ كبيػػر ـ عمػػل جػػاعزة أتضػػؿ مكقػػع اسػػترا4113

 (2).اإلمارات العربية المتحدة نظمتو األكاديمية العربية لجكاعز اإلنترنت تي

يتبيف مما سبؽ أف القاعميف عمل قناة الجزيرة األـ اإلخبارية لـ ينتظركا إط ؽ قناة الجزيرة 
ؽ بالماة اإلنجميزية ليقكمكا بإط ؽ مكقع إلكتركني لمجزيرة بالماة اإلنجميزية، بؿ أنيـ بعد إط 

مكقع الجزيرة نت بالماة العربية قامكا بتطكير ىذا المكقع ليصبل أيضان بالماة اإلنجميزية كذلؾ 
ـ بعد سنتيف مف إط ؽ المكقع بالماة العربية، كزادت تاعمية ىذا المكقع بعد 4119تي عاـ 

                                                           

(1) Abdul-Mageed and Herring, Arabic and English News Coverage on 

Aljazeera.Net (p. 3). 
 .م )مكقع إلكتركني(( مكقع الجزيرة نت اإلخبار (2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AB_%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AB_%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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عف تأسيس شبكة الجزيرة اإلع مية لقناة الجزيرة بالماة اإلنجميزية حيث أصبل مكقع مستقؿ 
كأصبل بالتالي  www.aljazeera.comمكقع الجزيرة نت بالماة العربية كامتداده اإللكتركني 

دارتو تتبع لقناة الجزيرة بالماة اإلنجميزية، كمف خ ؿ ىذا  مستقؿ عف المكقع اإلخبارم العربي كاه
ىديف المتحدثيف بالماة اإلنجميزية خاصةن أنيا الماة المكقع كصمت الجزيرة ألكبر عدد مف المشا

األكثر انتشاران حكؿ العالـ، كحرصت إدارة القناة اإلنجميزية التي يعتبر المكقع اإللكتركني تابع 
 ليا عمل أف يككف مكقع شامؿ ياطي جميع األحداث كباألخص السياسية منيا.  

 :موقع الجزيرة بالمغة اإلنجميزية وممكية تمويل.3

ممكية كتمكيؿ مكقع الجزيرة نت بالماة اإلنجميزية كباعتبارىا أحد مككنات شبكة الجزيرة 
كبالتالي مصادر تمكيؿ الشبكة تعتبر مصادر تمكيؿ ليذا المكقع  ،اإلع مية كتتبع ليا

القطرية خصصت دعمان ماليان سخيان لمشبكة كمككناتيا بحيث بمغ  اإللكتركني حيث أف الحككمة
مدار  عمل لمشبكة كتمكيؿ أمريكي كذلؾ دكالر مميكف كأربعيف ماعة نشأة الشبكة حكالي تي بدايات

مف  استق ليا المالي الخمس السنكات بعد تحقؽ أف شريطة سنكات األكلل مف عمرىا،خمس ال
الشبكة ممثمة أساسان  تستطيع أف يأمؿ خميسة بف حمد األمير كاف حيث تقكـ ببثيا، التي اإلع نات
 الدعـتقدـ  القطرية الحككمة كبقيت يحدث لـ ذلؾ أف إال ماليان، أف تستقؿ ناة اإلخباريةتي الق

 لخمؽالمتكاصمة  ر ـ المحاكالت لجميع قنكات كمراكز كمكاقع الشبكة اإللكتركنية المالي المستمر

(1) نسقاتيا معيا مككنات الشبكة تاطية تستطيع دخؿ أخرل مصادر
. 

القناة اإلخبارية األـ  ت بالماة اإلنجميزية منخسضة بالمقارنة معنسقات مكقع الجزيرة ن تعد
أم  نسقات مع قكرنت ما إذا جدان  مرتسعة كقناة الجزيرة بالماة اإلنجميزية حيث تعتبر األكلل نسقاتيا

لكتركني ال يستطيع تاطية نسقاتو العالـ العربي، كلكف المكقع اإل تي أخرل تضاعية إخبارية
أك  المستقمة األىـ لمعظـ المكاقع اإللكتركنية المالي المكرد تعتبر كالتي ،ناتكأف اإلع  خصكصان 

ارم اإللكتركني بالماة اإلنجميزية الخاصة، لكف إشكالية الجزيرة كشبكة مف ضمنيا المكقع اإلخب
لعدـ باإلضاتة  المعمف، بمد بيا المعمف أك يتحكـ إلل مكقع يتحكؿ أف ال يريد أنو اإلع نات مع
باإلع نات تمتم   العربية المنكعة، كالتي بالمكاقع اإللكتركنية مكقع شبيو إلل التحكؿ تي تيار ب
اإلع نات قميؿ جدان إذا ما قكرف ليا، لذلؾ التمكيؿ الذم يتأتل مف  أساسي دخؿ مصدر لتكتر

                                                           

 القرف الحادم كالعشريف: بيف مطرقة العكلمة كسنداف الدكلة ؼإلع ـ العربي عمل مشار ، ا(  ريب ك منصكر0)
 .(42ص)

http://www.aljazeera.com/
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لااية  ال يزاؿ حيث مكازنة المكقع، تاطية مف بالجزء اليسير إال يساىـ ال بحجـ  النسقات لذلؾ
(1) المكقع كجميع مككنات شبكة الجزيرة اإلع مية تمكؿ القطرية اليـك الحككمة

.
 

القطرية  الحككمة كممكية المكقع كما ممكية شبكة الجزيرة تيي شبكة قطرية المنشأ تمثؿ
اإلع ـ  كبيرة بدرجات تسكؽ إع مية كحرية باستق لية تتمتع كلكنيا كسياساتيا داخميان كخارجيان،

تبقل  كلكف الدكلة تيي مممككة لمقطاع الخاص كتدار بشكؿ مستقؿ، إع ـ أك حمي القطرمالم
أعضاء  مقدرة عدـ مطمقة، كالدليؿ عمل ذلؾ أك كاممة  ير اإلع مية ىذه االستق لية كالحرية

 القطريةالخارجية  أك السياسة القطرية الداخمية األكضاع أك قطر تي نظاـ الحكـ عمل نقد الشبكة

الشبكة ؿ مككنات قب كثيرة مف أحياف تي ال ذع لمنقد تتعرض الدكؿ العربية التي ببقية كةأس
 (2)كباألخص القناة اإلخبارية األـ.

أف شبكة الجزيرة اإلع مية كالتي كانت نكاتيا متمثمة تي قناة الجزيرة اإلخبارية  لنا يتبيف
، كىي ال تتبع إلل كزارة األع ـ أسستيا الحككمة القطرية بدعـ أميرم تي تمؾ المحظةاألـ 

الحككمية مما منحيا حيز كبير مف الحرية، كلككف ىذه الشبكة بمككناتيا المختمسة مف قنكات 
تضاعية كمراكز دراسات كمكاقع إلكتركنية إخبارية نسقاتيا مرتسعة تإنيا تعتمد بشكؿ أساسي تي 

لصالل الشركات كالمؤسسات، كىذا  التمكيؿ عمل الحككمة القطرية كاإلع نات التي يتـ نشرىا
التمكيؿ الحككمي يجعؿ ىناؾ سيطرة مطمقة مف الحككمة القطرية عمل سياسات الشبكة 

 اإلع مية. 
 أبرز األحداث التي تناوليا موقع الجزيرة بالمغة اإلنجميزية:.2
 (3)تمثمت أىـ كأبرز ىذه األحداث تي التالي: 

اإلنجميزية التنسيؽ مع قناة الجزيرة بالماة كني بعمل  زة: حرص المكقع اإللكتر  العدكاف .أ 
بشكؿ حي كشامؿ حيث أصبل المكقع  بذلؾ العدكافعمل تاطية األحداث المتعمقة 

مصدر مكثكؽ بو، سكاء لممتابعيف أك كساعؿ اإلع ـ األخرل. كلدل القناة الجزيرة 
سراعيؿ.  مكاتب داعمة تي تمسطيف كاه

                                                           

 تصاؿ تي العالـ العربي. ثكرة المعمكمات ككساعؿ اال، (  ريب(1
 .(24-28أبك الرب، الجزيرة كقطر خطابات السياسة كسياسات الخطاب )ص ص  (2)

(3) Aljazeera, Al Jazeera English - Broadcasting to 130 Million Households in more 

than 100 Countries Every Angle, Every Side  (PP. 3-4). 
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لكتركني خدمات تاطية شاممة منذ بداية النزاع، حرب أتاانستاف: حيث كتر المكقع اإل .ب 
المتعمقة  تي تمؾ التاطية لتشمؿ كؿ األحداثحيث تعاكف مع ترؽ القناة اإلنجميزية 

 بالقكة األمنية الدكلية التابعة لمناتك كأحداث طالباف.
 المعقدة كالسريعة.  طل المكقع جميع جكانب األحداثجكرجيا: حيث ك ركسياحرب  .ج 

  طل المكقع أحداث القمع المكجية لممسمميف تي تمؾ الدكلة. ميانمار: حيث .د 

إعصار ميانمار: كانت قناة الجزيرة اإلنجميزية كالمكقع اإللكتركني مف أكلل الشبكات  .ق 
 عمل األرض داخؿ ميانمار التي تاطي اإلعصار.

ك، ا تياؿ بنظير بكتك: سارع المكقع اإللكتركني تي تاطية األحداث المتعمقة با تياؿ بكت .ك 
 كتـ إجراء تاطية شاممة لمتحمي ت السياسية التي تمت عممية اال تياؿ.

انتخابات زيمبابكم: حيث حرص المكقع اإلخبارم عمل تاطية أحداث االنتخابات مف  .ز 
داخؿ الدكلة لتشمؿ جميع القضايا السياسية المحيطة باالنتخابات، بما تي ذلؾ تخكيؼ 

 ماسية لحميا.الناخبيف كما ت  ذلؾ مف محاكالت دبمك 

انتخابات كينيا: حيث سارع المكقع اإللكتركني بالتعاكف مع القناة اإلنجميزية عمل تاطية  .ح 
 أحداث االنتخابات كما تمل ذلؾ مف أعماؿ عنؼ.

عرض المكقع اإللكتركني األخبار المتعمقة  تخابات الرعاسية األمريكية: حيثاالن .ط 
يف األمريكييف. باإلضاتة إلل تقارير تبيف بالمرشحيف الرعاسييف األمريكييف كآراء الناخب

 كيسية تأثير االنتخابات عمل بقية دكؿ العالـ كآراء الناس مف جميع أنحاء العالـ.

ياطي مكقع الجزيرة اإللكتركني بالماة اإلنجميزية جميع األحداث حكؿ العالـ، كيستمد تي 
يجعمو متميز تي تاطية ىذه الاالب مصادر ىذه األحداث مف قناة الجزيرة اإلنجميزية، مما 

 األحداث كمتابعتيا باستمرار، مما يستقطب أكبر عدد مف المتصسحيف ليذا المكقع حكؿ العالـ.

 وظائف موقع الجزيرة بالمغة اإلنجميزية:.2

 اإلنجميزية بالماة الجزيرة لقناة الريادم الدكر استكماؿالكظيسة األساسية لممكقع اإللكتركني 
 جميع تي الجميكر كتمكيف كالمقركءة، المرعية لمخارج المكجية اإلع مية الرسالة تطكير تي

 اإلنترنت، شبكة عمل كتحمي تيا كالبراما لألخبار المتكاصمة التساعمية المتابعة مف العالـ أنحاء
 إضاتة اإلنترنت عمل مكقعيا عبر اإلنجميزية بالماة الجزيرة قناة أنشطة متابعي عدد كزيادة
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 مكاقع شبكة ليصبل ـ2006 عاـ تطكيره بعد كباألخص المكقع صمـ لقدك  .ةالشاش لجميكر
 :(1) كىي التالية المعرتة مصادر لمزكار تكتر
 األخبار. .أ 

 الشرؽ األكسط. .ب 

 األت ـ الكثاعقية. .ج 

 التحقيقات. .د 

 العركض. .ق 

 الرأم. .ك 

 قضايا أخرل. .ز 

 األعماؿ. .ح 

 بالدقة الممتزمة لمتكازنةا كالمعمكماتية اإلع مية المعالجة تي تتجسد المكقع ىذا كرؤية
 بمككناتيـ العالـ أنحاء جميع تي الجميكر مع االنسجاـ لتحقيؽ كالمراعية كالحياد كالمكضكعية

 ،الدكلي الجميكر ،التخاطب مف المستيدتة كالسعة .كالثقاتية كاالجتماعية الحضارية المختمسة
 .(2) انتشاران  األكثر الدكلية الماة أنيا حيث اإلنجميزية بالماة المتحدثيف كباألخص

 :(3(تي التالي المكقع معمكمات مصادر تتمثؿ
 .اإلنجميزية بالماة الجزيرة كقناة ككـ الجزيرة مراسمي تقارير .أ 
 .كالدكلية العربية األنباء ككاالت .ب 
 .كالمتخصصة العامة كالمكسكعات المراجع .ج 
 .كالباحثكف الكتٌاب .د 

اة اإلنجميزية تنطمؽ مف كظاعؼ شبكة ة لمكقع الجزيرة اإللكتركني بالمالكظيسة الرعيس
الجزيرة اإلع مية كباألخص قناة الجزيرة بالماة اإلنجميزية، كتي سبيؿ ذلؾ صمـ كطكر المكقع 
ليشمؿ العديد مف األقساـ إلل جانب األخبار، كيستند المكقع تي مصادر المعمكمات عمل العديد 

 مف المصادر المكثكقة. 

 
 

                                                           

 (.مكقع الكتركنيم بالماة اإلنجميزية )( مكقع الجزيرة اإلخبار (1
 .)مكقع إلكتركني( ( مكقع الجزيرة اإلخبارم بالماة اإلنجميزية(2
 .المرجع السابؽ (3)
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 :ثاٍَاً: يىقغ انؼربٍت 

 قع العربية بالمغة العربية:مو  .0

ـ بعد سنة 4112مف شير تبراير عاـ  40كانت انط قة مكقع العربية نت اإلخبارم تي 
تي شير  العربية قناة إط ؽ بدأت مع تخطيط عممية مف انط ؽ قناة العربية اإلخبارية، بعد

عمل  صكؿلمح المشاىد ككجية اإلنترنت، عمل القناة كاجية ـ، ليصبل4119مارس مف عاـ 
 . كمتابعتيا كالتقارير كالصكر أكثر لممكضكعات تساصيؿ

حيث انتقؿ إلل مكقع ، كالمكقع العربية شاشة بيف تكامؿ عممية ـ بدأت4113عاـ  تي
مف  النشر إمكانيات إلييا مضاتان  كبراما، لقاءات كأخبار مف الشاشة تقدمو لما إلكتركني متمسز

 زياراتتي  مسبكقة  ير زيادة أدل إلل مما كالسيديكىات، ركالصك  كالخمسيات تي التساصيؿ التكسع

 . المكقع

كيقدـ المكقع اإللكتركني مكضكعاتو الخاصة التي يمده بيا شبكة مراسميف كاسعة حكؿ 
يتضمف  العالـ، كالتي تقكـ الشاشة بدكرىا بعرض أىـ ما تييا كتساع ت القراء معيا. كالمكقع

 الصحاتةمسيرة تي  إضاتة لتقديـ كيسعل المكقع إط ؽ منذ يةالعرب براما لكؿ النصكص الكاممة

عنو  تنقؿكما  يكميان، متصسل ألؼ 50 نحك إلل زكاره عدد ككصؿ العربي، تي العالـ اإللكتركنية
 .اإلنترنت األخرل مكاقع

 (1):كيتككف مكقع "العربية .نت" مف عدة أقساـ كصسحات، ىي كالتالي
بار كآخرىا، كتضـ أقسامان كزكايا يمكنؾ مف خ ليا أف الصسحة األكلل: تشمؿ أىـ األخ .أ 

تتعرؼ عمل كؿ ما ينشر عمل صسحات المكقع. يكجد عمل الصسحة األكلل أيضان 
االستستاء األسبكعي الذم يمنحو تريؽ التحرير عناية خاصة مف ناحية اختيار األسعمة 

رحيا، معات آالؼ كاإلجابات عمييا، كتمقل المكقع عمل عدد مف االستستاءات التي ط
المشاركات. كيكجد عمل الصسحة أيضان قسـ "اختيارات القراء"، حيث كانت "العربية 
ثارة لمتعميقات...."، كىك  .نت" أكؿ مكقع عربي أتاح خاصية "أكثر المكضكعات قراءة كاه
المربع الذم يمقل إقباالن كبيران مف زكار المكقع، حيث يقكـ المكقع تمقاعيان بحساب أكثر 

رساالن لألصدقاءال ثارة لمتعميقات كاه  .مكضكعات قراءة كاه

                                                           

 ..)مكقع إلكتركني( مكقع الجزيرة اإلخبارم بالماة اإلنجميزية(1)
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عرب كعالـ: يتـ تييا نشر األخبار كالمقاالت كالتقارير السياسية المتعمقة بمنطقة الشرؽ  .ب 
األكسط كالعالـ العربي، باإلضاتة لألرشيؼ الكامؿ لألخبار كالتقارير كالمقاالت المتعمقة 

 .بيا عمل المكقع

سحة نظران ل قباؿ كاالىتماـ الكبير لقراء السعكدية عمل السعكدية: أنشعت ىذه الص .ج 
المكقع، حيث ينشر تييا األخبار المتعمقة بالسعكدية مف مختمؼ مناطؽ المممكة كعمل 

 .مدار الساعة

المارب العربي: كيحتكم ىذا القسـ عمل صسحات لدكؿ شماؿ إتريقيا. المارب كالجزاعر  .د 
ليا األخبار كالمناسبات كالنشاطات المختمسة ليذه كتكنس كليبيا كمكريتانيا، ينشر مف خ 

 .الدكؿ

الرياضة: يتـ تييا نشر األخبار كالمقاالت كالتقارير الرياضية، باإلضاتة لألرشيؼ  .ق 
الكامؿ لألخبار الرياضية عمل المكقع. كتقدـ صسحة "رياضة" تاطيات خاصة متكاممة 

السيديكىات كالممسات التساعمية. لمبطكالت الرياضية الميمة مف حيث التقارير كالصكر ك 
كما تقدـ خدمة البث المباشر لنتاعا المباريات تي البطكالت السعكدية، كمعظـ الدكريات 
 .العالمية مثؿ اإلنجميزم كاإليطالي كاإلسباني، إضاتة ل حصاعيات المتعمقة بكؿ مباراة

خصصة تي ذلؾ الطب كالصحة: تنشر تييا األخبار كالتقارير الطبية كالمقاالت المت .ك 
المجاؿ، باإلضاتة لألرشيؼ الكامؿ لممكضكعات الطبية كالصحية التي تنشر عمل 

 .المكقع

 .العربية استايؿ: تقدـ ىذه الصسحة كؿ ما يتعمؽ بجديد عالـ المكضة كالجماؿ .ز 

الثقاتة كالسف: تنشر تييا األخبار كالتقارير كالمكضكعات السنية تي الاناء كالمكسيقل  .ح 
صدارات الكتب كالدراما التم سزيكنية كالسينما، باإلضاتة إلل التقارير كاألخبار الثقاتية كاه

كالمقاالت ذات الصمة كاألرشيؼ الكامؿ لكؿ ما ينشر تي المكقع متعمقان تي ىذا 
 .المجاؿ

األخبػػػػار كالتقػػػػارير كالمكضػػػػكعات كالمقػػػػاالت العمميػػػػة كالتكنكلكجيػػػػة  تنشػػػػر التكنكلكجيػػػػا: .ط 
 .ألرشيؼ الكامؿ لما ينشر تي المكقع عف ذلؾكالتقنية، باإلضاتة إلل ا

كمكضػػػػػكعات كمقػػػػػاالت السػػػػػكؽ كالمػػػػػاؿ كالبكرصػػػػػة،  كتقػػػػػارير األسػػػػػكاؽ العربيػػػػػة: أخبػػػػػار .م 
 .باإلضاتة إلل األرشيؼ الكامؿ لما ينشر عنيا تي المكقع

األخيرة: تقدـ كجبة أخبار  ير سياسية منكعة يحرص تريؽ المكقع عمل أف تتميز بخسة  .ؾ 
 .لاتيا، مع حساظيا عمل األصكؿ المينية محتكاىا كس سة



 
 

  69 

اآلراء: تمثؿ الصسحة ممتقل تكريان لعدد كبير مف كتاب الرأم الذيف تنشر مقاالتيـ سكاء  .ؿ 
. كتنشر كانت خاصة بالمكقع أك كانت مختارة مف أتضؿ ما نشر تي الصحاتة العربية

ناسبة المقاؿ ة ثـ تتكزع عمل الصسحات األخرل، كؿ حسب ماآلراء تي الصسحة الرعيس
 .لطبيعة الصسحة

 .مف الصحاتة: تقدـ تقريران يكميان عف أبرز المكضكعات التي تناكلتيا الصحاتة .ـ 

البث المباشر: يتـ مف خ لو مشاىدة البث الحي لقناتي العربية كالحدث مباشرة عمل  .ف 
 .المكقع

 .تيديك العربية: يشمؿ جميع السيديكىات التي تنشر تي المكقع .س 

 .: تيديكىات لمبراما التي تبثيا قناة العربيةبراما العربية .ع 

بسيديكىات تتعمؽ بيا تـ بثيا تي قناة  المكضكعات المختمسة التي يتـ نشرىا ترتؽ  البان  .ؼ 
 .العربية

جكاؿ العربية: تقدـ الخدمة متابعة إخبارية مباشرة لألخبار السياسية كاالقتصادية  .ص 
، كالرساعؿ متعددة الكساعط (SMS)كالرياضية مف خ ؿ الرساعؿ النصية القصيرة 

(MMS) 4112، كأطمقت الخدمة تي أ سطس. 

حصؿ مكقع العربية اإللكتركني جاعزة "أتضؿ تخطيط استراتيجي لممكاقع العربية" 
كىك المكقع الذم  (InvestInSaudi.com) كذلؾ عف مكقع استثمر تي السعكدية عٌماف تي

أسستو كأدارتو قناة العربية لصالل الييعة العامة ل ستثمار تي السعكدية، كىي ىيعة حككمية 
 معنية بتطكير البيعة االستثمارية السعكدية.

برناما " نكاتذ" ك"العربية  إلل جانب ذلؾ يقدـ المكقع خدمات إضاتية متعددة مثؿ
كأطمؽ مكقع "العربية كدكاست" ك"عمل خطل العرب"، ك"دراسات العربية" ك"العرب تي أميركا". ر ب

سعيان لتمبية العربية، مكقع إلكتركني( ) )مكقع اإلنجميزية كالنسخة األكردية .نت" النسخة
ر ميـ مف سكاف الشرؽ األكسط تي دكؿ إس مية، مثؿ أتاانستاف كباكستاف احتياجات جميك 

كقطاعات مف شبو القارة اليندية. كتتيل تمؾ الصسحات نقؿ الصكت العربي إلل ىؤالء، كما تتيل 
تي المقابؿ االستماع إلييـ مف خ ؿ تعميقاتيـ عمل األخبار، كأطمؽ المكقػع تي مارس مف عاـ 

كتستيدؼ العربية، مكقع إلكتركني(،  )مكقع"العربية .نت" نسخة بالسارسية ـ، كأطمؽ مكقع 4118

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://www.alarabiya.net/urdu
http://www.alarabiya.net/urdu
http://www.alarabiya.net/urdu
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الجاليات الناطقة بالسارسية تي العالـ العربي، باإلضاتة إلل مرتادم المكقع مف إيراف ك يرىا مف 
 (1)ـ.4118ـ الدكؿ الناطقة بالسارسية. كأطمؽ المكقع تي مارس مف عا

يتبيف مما سبؽ حرص القاعميف عمل قناة العربية السضاعية عمل إط ؽ مكقع إلكتركني 
ليا يطمؽ عميو العربية نت لمتكاصؿ مع متصسحي الشبكة المعمكماتية كالكصكؿ إلل أكبر عدد 
مف المشاىديف خاصة تي ظؿ تكجو العديد مف الجميكر إلل تصسل المكاقع اإللكتركنية أكثر 

القنكات السضاعية التي تعرض مف خ ؿ شاشات التمساز، تكانت االنط قة بعد سنة تقريبان مف 
مف تأسيس قناة العربية السضاعية، كحرصت إدارة القناة التي يعتبر المكقع اإللكتركني تابع ليا 
عمل أف يككف مكقع شامؿ ياطي جميع األحداث كباألخص السياسية منيا، كأف يحتؿ مكقع 

 كم بالمقارنة مع المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية األخرل التي تتبع لقنكات تضاعية عربية.  تناتسي ق
 موقع العربية بالمغة اإلنجميزية:.4

ليككف جسران لمتكاصؿ بيف العربية " تـ إط ؽ النسخة اإلنجميزية مف "العربية.نت
أك  ير عرب يحممكف شاسان خاصان كانكا عربان يتحدثكف اإلنجميزية  كالمتحدثيف باإلنجميزية، سكاءن 

لمتابعة أخبار منطقة الشرؽ األكسط، حيث أف المكقع يعتمد تي نشره لألخبار عمل قناة العربية 
السضاعية كلكف بعد ترجمتيا تالقاعميف عمل إدارة القناة كانكا حريصيف عمل الكصكؿ إلل أكبر 

كأبعادىا الحضارية المتباينة، كال شريحة مف الجميكر عمل مستكل العالـ بثقاتاتيـ المختمسة 
يكتسي تريؽ المكقع اإللكتركني بنشر أخبار ككاالت األنباء، بؿ يقكـ يكميان بترجمة التقارير 

ـ، 4112كأطمؽ المكقع تي أ سطس مف عاـ  ."العربية.نت" كالقصص االجتماعيةػ .الخاصة ب
 (2)سنكات مف إط ؽ قناة العربية السضاعية. 2بعد 

 موقع العربية بالمغة اإلنجميزية: مكيةوم تمويل.3

ممكية كتمكيؿ مكقع العربية نت بالماة اإلنجميزية كباعتبارىا الذراع اإللكتركني بالماة 
( MBCاإلنجميزية لقناة العربية السضاعية التي تتبع لمركز تمسزيكف الشرؽ األكسط )مجمكعة 

يتبع لمجمكعة مف الم ؾ المستثمريف تالقناة ممكلة بالكامؿ مف تمسزيكف الشرؽ األكسط كالذم 
كالمكقع  اإللكتركني القطاع  القناة مكعة الحريرم كسعكدييف، حيث تتبعالعرب أىميـ مج

الخاص كيكتركف التمكيؿ ليا، باإلضاتة إلل التمكيؿ التي تقدمو الشركات كالمؤسسات التي تعمف 
كقعيا اإللكتركني تعتبر أقؿ مف قناة مف خ ؿ القناة كالمكقع اإللكتركني، كلكف نسقات القناة كم

                                                           

(1) Maysam, Al Arabiya: The “Saudispeak” of the Arab World  (p. 345). 
(2)  Ibid,  p. 345. 
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انتشارىا أقؿ مف قناة الجزيرة. كتكلل إدارة القناة حيف  سضاعية كمكقعيا اإللكتركني لككفالجزيرة ال
، ثـ الحرب عمل العراؽ ، حيث بدأت تاطيةصالل الق ب إنشاعيا كزير اإلع ـ األردني السابؽ

كذلؾ بعد مركر عاـ عمل تأسيس القناة،  عبد الرحمف الراشد مي السعكدمتكلل اإلدارة اإلع 
 (1)نجميزية يتبع إداريان لمقناة السضاعية.كالمكقع اإللكتركني بالماة اإل

مف سعكدييف كمستثمريف عرب آخريف حرص عمل  MBCيتبيف أف مؤسسي مجمكعة 
تأسيس ذراع إخبارم لممجمكعة بما يتبعو مف مكاقع إلكتركنية كينسقكف عمييا مف أمكاليـ الخاصة 

كمكقع العربية نت اإللكتركني مقابؿ تحقيؽ األرباح المجزية بسعؿ عكاعد قناة العربية السضاعية 
بالنسخة العربية كالنسخة اإلنجميزية، كحرصكا عمل أف تككف اإلدارة سعكدية لككف نسبة الممكية 
 األكبر سعكدية كليككف ىناؾ انسجاـ مع متطمبات السياسة الخارجية لممممكة العربية السعكدية.

 وظائف موقع العربية بالمغة اإلنجميزية: .2

لمكقع العربية نت بالماة اإلنجميزية تنطمؽ مف كظاعؼ قناة العربية  ةالكظيسة الرعيس
 تزكيد عمل تقـك مستقمة تحرير سياسة عمل يستند الذم العربية ميثاؽالسضاعية كينبع مف 

كتي سبيؿ ذلؾ  كمكضكعي. كشامؿ دقيؽ متكازف كتحميؿ سريعة إخبارية بخدمة المشاىديف
قساـ مع التركيز عمل الجانب اإلخبارم، كيستند المكقع صمـ كطكر المكقع ليشمؿ العديد مف األ

  (2)تي مصادر المعمكمات عمل العديد مف المصادر المكثكقة كالمعتمدة إع ميان.
 (3)كيتككف مف األقساـ كالصسحات التالية:

 .الصسحة األكلل: ينشر تييا أىـ قضايا اليكـ كآخر األخبار .أ 

 .مي ت المتعمقة بالشرؽ األكسطالشرؽ األكسط: تضـ كاتة األخبار كالتح .ب 

 .الدكلية: تيتـ بالشأف الدكلي .ج 

 .ةيالمنكعة: تقدـ أخباران منكعة  ير سياس .د 

 .الممسات الساخنة: تتناكؿ بإسياب القضايا الساخنة السياسية ك ير السياسية .ق 

 .المكتبة التساعمية: قسـ خاص بممسات الصكر .ك 

 .م عف أبرز القضايا كأحداث الساعةاآلراء: تضـ الصسحة آراء عدد كبير مف كتاب الرأ .ز 

 .أسكاؽ كتكنكلكجيا: تنشر أخبار األسكاؽ كالماؿ كالتطكرات العممية كالتكنكلكجية كالتقنية .ح 

                                                           

 (.مكقع الكتركني) ( مكقع العربية نت اإلخبارم بالماة اإلنجميزية(1
 .المرجع السابؽ( (2
 .المرجع نسسو ((3
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF
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 .ثقاتة كمجتمع: تنشر األخبار كالمكضكعات االجتماعية كالثقاتية .ط 

 .االستستاء: استستاء أسبكعي حكؿ أىـ قضايا الساعة .م 

سياسية كالعاجمة كالرياضية كاالقتصادية بالماة اإلنجميزية جكاؿ العربية: إرساؿ األخبار ال .ؾ 
 .عبر الجكاؿ

 براما العربية: ينشر قاعمة ببراما قناة العربية كمكاعيدىا .ؿ 

 .تيديك: ينشر بعض السيديكىات بالماة اإلنجميزية الخاصة بقناة العربية .ـ 

 الممتزمة الشاممة نةالمتكاز  كالمعمكماتية اإلع مية المعالجة تي تتجسد المكقع ىذا كرؤية
 الثقاتات كتعدد الميني السمكؾ كقكاعد معايير مراعاة ظؿ تي كالشساتية كالدقة بالمكضكعية

 التي العربية السضاعية قناة شعار مع يتطابؽ كىذا العالـ، حكؿ لمجميكر الحضارية كاألبعاد
 مف المستيدتة كالسعة .طرؼ ألم منحاز  ير بشكؿ المحايدة اإلع مية التاطية عمل تحرص
 (1)العالـ. حكؿ اإلنجميزية بالماة كالناطقيف المتحدثيف كباألخص الدكلي الجميكر التخاطب

(2)تي التالي: المكقع معمكمات مصادر تتمثؿ
 

 .السضاعية العربية كقناة العربية بالماة نت العربية مراسمي تقارير .أ 
 .كالدكلية العربية األنباء ككاالت .ب 
 .كالمتخصصة عامةال كالمكسكعات المراجع .ج 
 .كالباحثكف الكتٌاب .د 
 

                                                           

(1) Al-Hammoure, the Road to the White House through Arab Eyes: Analysis of 

Frames and Credibility as Presented by Alarabiya, Alhurra and Aljazeera (p. 33). 
 .)مكقع إلكتركني( ( مكقع العربية اإلخبارم بالماة اإلنجميزية(2



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انفصم انثانث 3

 َتائج انذراست انتحهٍهت ويُاقشتها
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 انًبحث األول

 يُاقشت َتائج انذراست انتحهٍهٍت

يتنػػاكؿ ىػػذا المبحػػث نتػػاعا الدراسػػة التحميميػػة لممػػكاد الخبريػػة المتعمقػػة بالعػػدكاف اإلسػػراعيمي 
كالعربيػػة بالماػػة اإلنجميزيػػة خػػ ؿ المػػدة الزمنيػػة لمدراسػػة،  الجزيػػرة ـ تػػي مػػكقعي4102عمػػل  ػػزة 

كىػي العينػة التػي شػممت كاتػة المػكاد الخبريػة التػي نشػرت بشػكؿ خبػر أك تقريػر اخبػارم أك قصػػة 
ـ كحتػػػػػل 2014/07/08اخباريػػػػػة خػػػػػ ؿ المػػػػػدة الزمنيػػػػػة لمدراسػػػػػة كىػػػػػي مػػػػػدة العػػػػػدكاف مػػػػػا بػػػػػيف 

 ـ.2014/08/26
 ويُاقشتها: و2014واٌ اإلسرائٍهً ػهى غزة أولً: َتائج تحهٍم يضًىٌ انؼذ

 :م2014الىتمام بتغطية العدوان اإلسرائيمي عمى غزة  .0

 ـ2014مدل اىتماـ مكقعي الدراسة بتاطية العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة  (:3 .1جدول )
 الدراسة اموقع            

 المواد 

 التجاه العام موقع الجزيرة ربيةموقع الع

 % ك % ك % ك

 100 191 68.1 130 31.9 61 المجموع

 :لسابؽيتضل مف خ ؿ الجدكؿ ا
تسكؽ مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية تي المكاد الخبرية التي  طت مف خ ليا العدكاف 

، تي حيف جاء %68.1ـ، حيث جاءت بالمرتبة األكلل بنسبة 4102اإلسراعيمي عمل  زة عاـ 
 %.31.9مكقع العربية بالماة اإلنجميزية بالمرتبة الثانية بنسبة 

التي تمتمؾ المكقع  قناة الجزيرةكترجع الباحثة التساكت الكبير بيف مكقعي الدراسة إلل أف 
ليا مكتبيا اإلع مي تي قطاع  زة كالذم تعتمد عميو تي جمع كنشر المكاد اإلع مية، تي 

ـ، بحجة أف المكقع 4109ربية تـ ا  ؽ مكتبيا تي نياية يكليك/تمكز عاـ حيف أف مكقع الع
بثت أخباران  ير صحيحة عف الحككمة، كعميو قرر الناعب العاـ إ  ؽ المكتب بشكؿ مؤقػت، 
كالتحسظ عمل جميع مقتنياتو كممتمكاتو، كمنع جميع العامميف مف الدخكؿ إلل مكتب "العربية"، 

 .(1)رماؿ كسط مدينة  زةالكاقع تي مبنل بحي ال

 

                                                           

 (.مكقع الكتركنياليف ) ف( مكقع الخميا أك  (1
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 األشكال الصحفية: .4
 األشكاؿ الصحسية الخبرية المستخدمة تي عرض مكضكعات العدكاف  (:3 .2جدول )

 ـ4102اإلسراعيمي عمل  زة 
  موقعي الدراسة     

 الشكل الصحفي
 التجاه العام موقع الجزيرة موقع العربية

 % ك % ك % ك
 47.7 91 42.3 55 59 36 خبر

 38.6 74 44.6 58 26.2 16 تقرير إخباري
 13.7 26 13.1 17 14.8 9 قصة خبرية

 100 191 100 130 100 61 المجموع

أف أكثر األشكاؿ الصحسية الخبرية لمعدكاف اإلسراعيمي  ،ن حظ مف نتاعا الجدكؿ السابؽ
حيث احتؿ المرتبة األكلل مف بيف األشكاؿ  ،ة كاف الخبرتي مكقعي الدراس ـ4102عمل  زة 

%، يمييا التقرير اإلخبارم تي المرتبة الثانية كبسارؽ ليس كبيران بنسبة 47.7الصحسية بنسبة 
 %.13.7%، كتي المرتبة األخيرة جاءت القصة الخبرية بنسبة قميمة بمات 38.6

حسية األخرل إلل أف الخبر ىك كترل الباحثة أف تسكؽ الخبر عمل باقي األشكاؿ الص
أساس أم شكؿ صحسي، اضاتة إلل أىمية الخبر كتناسبو مع طبيعة المكاقع اإللكتركنية عمل 
شبكة اإلنترنت التي تعتمد عمل كؿ ما ىك جديد كعاجؿ، حيث تتسـ المكاقع اإللكتركنية تي 

 تكريتيا كسرعتيا تي نقؿ األخبار كتحديثيا المستمر لممضمكف.
( 2014اعا ىذه الدراسة مع نتاعا عدد مف الدراسات السابقة منيا دراسة )عمياف، كتتسؽ نت

%، كجاءت  26.6 %، كالتقرير الخبرم بنسبة71.5حيث كاف الخبر األكثر استخدامان بنسبة 
 .(1)%1.8القصة المصكرة متأخرة بنسبة 

عمل ( حيث اعتمدت الدراسة 2014مع دراسة )عكض ات، إلل حد كبير كما تتسؽ 
، كىذا يدلؿ عمل (2)%5.4%، كالتقرير اإلخبارم بنسبة 94.6الخبر بشكؿ كبير بنسبة بمات 

 .أىمية الطابع الخبرم تي التاطية الصحسية لألحداث
 كتي النتاعا التسصيمية عمل مستكل مكقعي الدراسة كؿ عمل حدة:

 

                                                           

األطر الخبرية لقضية الدكلة السمسطينية تي مكاقع السضاعيات االلكتركنية األجنبية بالماة العربية: عمياف، ( (1
 .(136ص) دراسة تحميمية مقارنة

تي مكاقع السضاعيات األجنبية اإللكتركنية بالماة  ـ4104األطر الخبرية لمعدكاف عمل  زة عاـ عكض ات، ( 4)
 .(118ص) العربية: دراسة تحميمية مقارنة
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 :موقع العربية بالمغة اإلنجميزية .أ 

ية بالماة اإلنجميزية أف أكثر األشكاؿ الصحسية الخبرية تدلؿ نتاعا الدراسة تي مكقع العرب
%، كبسارؽ كبير يميو التقرير الصحسي بنسبة 59استخدامان جاء الخبر بالمرتبة األكلل بنسبة 

 %.14.8 %، كتي المرتبة األخيرة القصة الخبرية بنسبة ضعيمة بمات26.2
 :موقع الجزيرة بالمغة اإلنجميزية .ب 

ة ف مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية اعتمد عمل التقارير اإلخباريأكضحت نتاعا الدراسة أ
حيث احتؿ التقرير اإلخبارم المرتبة األكلل ـ، 4102تي تاطية العدكاف عمل قطاع  زة عاـ 

%، كحمت القصة الخبرية 55احتؿ الخبر المرتبة الثانية بنسبة  ،ؽ بسيطر %، كبسا58بنسبة 
 %.17بالمرتبة األخيرة بنسبة 

خ ؿ متابعة الباحثة لنتاعا الدراسة بيف مكقعي الدراسة كجدت أف ىناؾ اخت تان تي  كمف
اعتماد ك  المكقعيف عمل األشكاؿ الصحسية، حيث اعتمد مكقع العربية عمل الخبر كأساس تي 
التاطية حيث أنيا ال تحتاج لارتة تحرير تيي تعتمد بشكؿ أساسي عمل السرعة تي نقؿ 

تمد مكقع  الجزيرة عمل التقارير الصحسية، كىذا ما يميز قناة الجزيرة تي األخبار، بينما اع
راتيا اإلخبارية، كيعكد اعتمادىا عمل التقارير إلمكانية قياـ مراسمييا باعدادىا داخؿ قطاع شن

 زة حيث يمكف ليا التكاصؿ تيما كراء الخبر كاجراء المقاب ت مع الشخصيات البارزة كالمدنييف 
حداث بشكؿ أكبر مف مكقع العربية التي تـ ايقاؼ عمميا تي قطاع  زة تي يكليك كتصكير األ

، كترل الباحثة أف ىناؾ شبو اتساؽ تي اعتماد مكقعي الدراسة عمل القصة الخبرية كلكف ـ4109
 بدرجة متأخرة  عف باقي األشكاؿ الصحسية.

 ة:يالصحفالمصادر  .9

  ـ4102ة لمكضكعات العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة يالمصادر الصحس (:3 .3جدول )
 تي مكقعي الدراسة

 الدراسة     موقعي          
 المصادر

 اإلتجاه العام موقع الجزيرة موقع العربية
 % ك % ك % ك

 53.4 102 52.3 68 55.7 34 أكثر من مصدر
 30.3 58 44.6 58 - - الموقع نفسو

 15.2 28 1.5 2 44.3 27 اجنبية كالت انباءو 
 مواقع

 اخبارية
 0.5 1 0.8 1 - - فمسطينية

 0.5 1 0.8 1 - - عربية
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 الدراسة     موقعي          
 المصادر

 اإلتجاه العام موقع الجزيرة موقع العربية
 % ك % ك % ك

 100 191 100 130 100 61 المجموع

مف خ ؿ نتاعا الجدكؿ السابؽ ن حظ أف مكقعي الدراسة اعتمدا تي تاطيتيما لمعدكاف 
مصدر حيث جاءت بالمرتبة األكلل كبمات  ـ عمل استخداـ أكثر مف4102اإلسراعيمي عاـ 

مف خ ؿ  ا تـ انتاجو مف خ ؿ المكقع نسسو%، يمييا تي استخداـ المصادر م53.4نسبتيا 
 نسبة استخداـ مصادر المكقع نسسو مراسمييا كمكتبيا اإلع مي تي قطاع  زة حيث بمات

%، 15.2الثة كبمات نسبتيا %، كجاء اإلعتماد عمل ككاالت األنباء األجنبية بالمرتبة الث30.3
 %.1كتي المرتبة األخيرة جاء اإلعتماد عمل المكقع اإلخبارية بنسبة 

مف نقص تي التاطية الصحسية،  يعانيا زاال ال المكقعيف اإلخباريف كترل الباحثة أف
عمل تمبية الحاجة اإلع مية المتكاممة لمتصسحي  لؿ عمل عدـ قدرة المكقع اإلخبارمىذا يدك 

لذا نجد أف اعتمادىا عمل أكثر مف مصدر كاف بدرجة عالية، كما نجد أف مكقع العربية  المكقع
عتمد المكقع عمل انتاج ذاتي يكال  ،تعتمد تي مصادرىا عمل ككاالت أجنبية كأكثر مف مصدر

كىذا قد يعكد إليقاؼ عمؿ مكتبيا اإلع مي تي قطاع  زة  ،كمصدر تي نشر المادة الصحسية
، تي الكقت الذم نجد تيو أف مكقع الجزيرة يعتمد عمل ثمث المادة الصحسية ـ4109تي يكليك 

 .مف خ ؿ مكتب القناة تي قطاع  زة

اعتمدت تي  البية أخبارىا كتقاريرىا اإلخبارية عمل كالحظت الباحثة أف قناة العربية 
 .السرنسية AFP ، كككالة APالككاالت األجنبية كككالة ركيترز، كككالة 

 اعا التسصيمية عمل مستكل مكقعي الدراسة كؿ عمل حدة:كتي النت
 :موقع العربية بالمغة اإلنجميزية .أ 

تكضل نتاعا الدراسة تي مكقع العربية بالماة اإلنجميزية اعتمادىا بشكؿ كبير عمل أكثر 
% مثؿ صحسييف مستقميف أك شراء المادة اإلخبارية مف ككاالت صحسية 55.7مف مصدر بنسبة 
صكؿ عمل المادة مف اشتراكات تي ككاالت أجنبية، يميو اعتماد مكقع العربية محمية، أك الح

%، تي حيف لـ يعتمد 44.3عمل ككاالت األنباء األجنبية تي المرتبة الثانية كاألخيرة بنسبة 
 المكقع عمل مصادر اخبارية أخرل كالمكقع اإلخبارية أك الصحؼ بشتل أنكاعيا.

قػع العربيػة عمػل ككػاالت األنبػاء األجنبيػة بنسػبة عاليػة كتؤكد الباحثة عمل أف اعتماد مك 
أنيا ال تستطيع أف تمارس عمميا بشكؿ طبيعي تي قطاع  زة، لتاطية األحداث كمكقع الجزيرة، 
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، كأف اعتمادىػػا عمػػل مصػػادر ذاتيػػة تعنػػل أف كػػـ اسػػتدعي اإلعتمػػاد عمييػػا بشػػكؿ رعػػيسكىػػذا مػػا 
الميػػداني الخػػاص بػػالمكقع كػػاف عبػػر صػػحسييف المعمكمػػات التػػي حصػػمت عمييػػا مػػف خػػ ؿ العمػػؿ 

خبػر، مستقميف ال يتبعكف لممكقع اإللكتركني بؿ كانكا يزكدكف المكقع بنظاـ القطعة سػكاء كانػت )
خػػ ؿ نتػػاعا الدراسػػة كالتػػي قػػد ال تكثقيػػا مػػف مػػا اسػػتنتجتو الباحثػػة  تقريػػر، أكمػػادة مصػػكرة(، كىػػذا

 مراجع سابقة تي دراسات أك كتب عممية.

 :لجزيرة بالمغة اإلنجميزيةموقع ا .ب 
حيث جاءت  ،اعتمد المكقع عمل استخداـ أكثر مف مصدر تي نشر المادة الصحسية

كمصدر لألخبار  %، يميو اعتماد المكقع عمل نسسو52.3بالمرتبة األكلل كبمات بنسبتيا 
، %1.5%، ثـ اعتمادىا عمل ككاالت األنباء األجنبية بنسبة 44.6بالمرتبة الثانية كبنسبة 
 %.1قع اإلخبارية السمسطينية كالعربية بنسبة اكبالمرتبة األخيرة المك 

( كالتي تشير إلل كجكد 4101كتتناسب ىذه النتيجة إلل حد ما مع نتيجة دراسة )دا ر، 
تركؽ تي استخداـ مكقع صحيسة نيكيكرؾ تايمز، كمكقع بي بي سي عمل االنترنت لممصادر 

، لكنيا تختمؼ مع النتيجة المكجكدة تي نسس الدراسة سطينيعند تاطية الصراع اإلسراعيمي السم
كالتي تؤكد اعتماد صحيسة نيكيكرؾ تايمز عمل المصادر اإلسراعيمية بشكؿ كبير، أما بالنسبة 

 لمكقع البي بي سي تقد استخدـ عددا متساكيان مف المصادر اإلسراعيمية كالسمسطينية.

% مف األخبار ضيعؿ 30.3ماة اإلنجميزية عمل كترل الباحثة أف اعتماد مكقع الجزيرة بال
جدان حيث أف الجزيرة تمتمؾ مكقع بالماة العربية كالماة اإلنجميزية كتستطيع االعتماد عمل المكقع 

يصبل ىناؾ تكامؿ بيف المكقع كالقناة، تإف اعتمادىا عمل  يثكمصدر ميـ لممعمكمات ح
لمتكاممة لممكقع بالماة اإلنجميزية، كلكف % عمل أكثر مف مصدر يعد قصكران مف التاطية ا52.3

نظران لزيادة النسقات تي شبكة الجزيرة اإلخبارية ترل الباحثة أف ىذا القصكر تي التاطية قد يعكد 
لمتكمسة العالية التي تنسقيا عمل مراسمييا كمكاتبيا تي الدكؿ المختمسة، حيث البد أف يككف ىناؾ 

: "تكرة التكامؿ مر التي تعتقد أفَّ يناة كىذا ما تؤكده د. نيل مكالق تكامؿ ما بيف المكقع اإلخبارم
ة لمسضاعيات الدكلية، كما يعززه مصطسل كاظـ أف ية ظيكر المكاقع اإللكتركنيكاضحة منذ بدا

كجكد مكقع إلكتركني لمسضاعية ال يعني تبعية المكاقع التحريرية لممكقع، تالمكقع يخضع لييعة 
 .(1)حرير مصارة تنظر تي متطمبات المكقع الخاصةتحرير عامة لكف لو ىيعة ت

                                                           

األطر الخبرية لقضية الدكلة السمسطينية تي مكاقع السضاعيات االلكتركنية األجنبية بالماة العربية:  ( عمياف،1)
 .(140ص) ارنةدراسة تحميمية مق
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 عناصر اإلبراز: .2

 عناصر اإلبراز التي اعتمد عمييا مكقعا الدراسة لعرض مكضكعات العدكاف  (:3 .4جدول )
 ـ4102 زة اإلسراعيمي عمل 

 موقعي الدراسة        
 عناصر اإلبراز

 اإلتجاه العام موقع الجزيرة بيةموقع العر 
 %          ك % ك % ك

 
 

 الصور

  5.2 10 0.7 1 14.7 9 صيةشخ 
 

84.9 
 54.4 104 51.5 67 60.7 37 خبرية

 12 23 14.6 19 6.6 4 موضوعية
 13.3 25 11 14 18 11 أرشيفية

 مقاطع
 الفيديو

  10.5 20 15.4 20 - - تقرير
 3.6 7 5.3 7 - - حديث 15.1

 1 2 1.5 2 - - الجرافيك
 100 191 100 130 100 61 (1)المجموع

ن حظ أف مكقعي الدراسة اعتمدا تي تاطيتيما لمعدكاف  ،مف خ ؿ نتاعا الجدكؿ السابؽ
ـ عمػل اسػتخداـ الصػكر بدرجػة كبيػرة كعنصػر ابػراز لممػادة الصػحسية 4102اإلسراعيمي عمل  زة 

بارم أك قصة خبرية، حيث احتمػت الصػكر المرتبػة األكلػل مػف بػيف سكاء كانت خبر أك تقرير اخ
مقابػػؿ مػػا حققتػػو مقػػاطع السيػػديك حيػػث جػػاء بنسػػبة ضػػعيمة جػػدان  %84.9عناصػػر اإلبػػراز بنسػػبة 

 % مف اجمالي مقاطع السيديك المستخدمة.10.5% حيث تسكؽ تقرير السيديك بنسبة15.1بمات 

كاتة أنكاعيا لدل مكقعي الدراسة يعكد  كتكضل الباحثة أف تسكؽ استخداـ الصكر عمل
، كأصبحت  إلل أف العمؿ الصحسي الحديث أصبل تنان بصريان يعتمد عمل الصكرة كالرسـك
الصكرة السكتك راتية تشكؿ أكبر نسبة تي األىمية بالنسبة لممكاقع اإلخبارية اإللكتركنية حيث 

كلة التقاط الصكرة كارساليا لممكقع، ساعد عمل ذلؾ التقدـ التكنكلكجي كالتقنيات الحديثة تي سي
كىذا ال يقمؿ مف أىمية مقاطع السيديك التي تستطيع أف تقدـ مادة صحسية مصكرة كمسسرة كلكف 
لسرعة األحداث تصبل الصكرة أسيؿ كأسرع تي تكضيل كتسسير ما تحممو الصكرة مف قكة تي 

ف تسكؽ الص يتكصيؿ المضمكف اإلع م كر الخبرية جاءت متناسبة المراد تكصيمو لمقارئ، كاه
بتسكقيا عمل أنكاع الصكر األخرل كذلؾ يعكد لطبيعة تاطية الصكرة لألحداث التي تشكؿ أخباران 

 % مف الخبر.31حية كمباشرة كتكمؿ الخبر بشكؿ كبير، حيث أف الصكرة الخبرية تشكؿ 

ف اإلستسادة كترل الباحثة أف ىناؾ قصكران كاضحان مف قبؿ القاعميف تي مكقعي الدراسة م
مف مقكمات البيعة اإللكتركنية بشكؿ كبير، كعدـ استخداـ مقاطع السيديك بشكؿ أكسع، حيث أنو 
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يتعارض مع خصكصية اإلع ـ اإللكتركني القاعـ عمل الدما بيف النص كالكساعط المتعددة إلل 
 جانب عناصر اإلبراز التقميدية ليشكؿ نصان اخباريان صكتيان أك مصكران.

 تاعا التسصيمية عمل مستكل مكقعي الدراسة كؿ عمل حدة:كتي الن
 :موقع العربية بالمغة اإلنجميزية .أ 

تكضل نتاعا الدراسة تي مكقع العربية بالماة اإلنجميزية اعتمادىا بشكؿ كبير عمل 
%، كعدـ اعتمادىا عمل مقاطع 100كبنسبة  ؿاستخداـ الصكر بأنكاعيا المختمسة تي بشكؿ كام

كاعيا، كىذا يدلؿ عمل صعكبة اعتماد مكقع العربية عمل مراسميف داخؿ قطاع السيديك بشتل أن
، حيث أنيا اعتمدت تي جمع أخبارىا عمل ككاالت 2014 زة أثناء العدكاف عمل قطاع  زة عاـ

 (.3.4أجنبية كما يكضحو جدكؿ رقـ )
 %،60.7جاءت الصكر الخبرية بالمرتبة األكلل مف اجماؿ الصكر المستخدمة بنسبة 

%،  14.7%، يمييا تي الترتيب الصكر الشخصية بنسبة18بنسبة  رشيسيةيمييا الصكر األ
 %.6.6كبالمرتبة األخيرة الصكر المكضكعية بنسبة 

 :موقع الجزيرة بالمغة اإلنجميزية .ب 
اعتمػػػػد المكقػػػػع عمػػػػل اسػػػػتخداـ الصػػػػكر بأنكاعيػػػػا المختمسػػػػة تػػػػي المرتبػػػػة األكلػػػػل بنسػػػػبة 

 %.22.2لسيديك بنسبة %، يميو استخداـ مقاطع ا77.8
كبتسضيؿ النسب جاءت الصػكر الخبريػة بالمرتبػة األكلػل مػف اجمػاؿ الصػكر المسػتخدمة 

%، ثـ تي الترتيب الصكر المكضػكعية بنسػبة 11بنسبة  رشيسية%، يمييا الصكر األ51.5بنسبة 
 %.0.7% كبالمرتبة األخيرة، الصكر الشخصية بنسبة 14.6

%، حيػػث جػػاء بالمرتبػػة األكلػػل 22.2مقػػاطع السيػػديك كجػػاء اعتمػػاد مكقػػع الجزيػػرة عمػػل 
%، كتيػػػػديك الجراتيػػػػؾ 5.3%، يميػػػػو الحػػػػديث 15.4مقػػػػاطع السيػػػػديك المسػػػػتخدمة بػػػػالتقرير بنسػػػػبة 

 %.1.5بالمرتبة األخيرة بنسبة 

كت حظ الباحثة أف ىناؾ اخت تان بارزان بيف مكقعي الدراسة تي استخداـ عناصر 
ربية بالماة اإلنجميزية ال يعتمد عمل مقاطع السيديك بشتل أنكاعيا، اإلبراز،  تي حيف إف مكقع الع

ـ أحدث ييا تقديجب عميحيث  ات أخرل،يلمناتسة الحادة مع الجزيرة كتضاععمل الر ـ مف ا
ف عبر االستسادة مف يبيدؼ جذب أكبر نسبة مف المستخدم ات تي مكقعيا اإللكتركنييالتقن
ة ة النصكص المكتكبيك يخدـ حية اإلنترنت، تإف ىذا ال عيحيا بيارات الكاسعة التي تتيلخا
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ة ياز التي تكترىا البيعة اإللكتركناب تكامؿ عناصر اإلبر ية، تايالمسترضة تي المكاقع اإللكتركن
 ة المعركضة كقدرتيا عمل الجذب كحتل اإلقناع لممستخدـ.يضعؼ مف قكة المادة الصحسي

 ،تقريػػر السيػػديك كالحػػديث كالجراتيػػؾ ،اعيػػاأف مقػػاطع السيػػديك بشػػتل أنك  ممػػا سػػبؽ كيتضػػل
ة يػػعػػة المكاقػػع اإللكتركنيتناسػػب مػػع طبيجزيػػرة بالماػػة اإلنجميزيػػة كىػػك مػػا ظيػػرت بقػػكة تػػي مكقػػع ال

ك تػي مػنل األخبػػار يديػالتػي تعتمػد تػي عمميػا عمػػل دمػا الكسػاعط المتعػددة، كمػا تسػػيـ مقػاطع الس
كقػػػع، كعمػػػل صػػػعيد اسػػػتخداـ الصػػػكر ف لمميتػػػي جػػػذب المسػػػتخدمة أكبػػػر تسػػػيـ يػػػك يالمعركضػػػة ح

بشتل أنكاعيا ىناؾ تقارب كبير جدان بػيف مػكقعي الدراسػة خاصػة أنيمػا يتسقػا عمػل الػدكر المتقػدـ 
 كالبارز لمصكر الخبرية عمل باقي أنكاع الصكر المستخدمة تي المكاد الصحسية.

 يُاقشتها:و و2014 ثاٍَاً: َتائج تحهٍم األطر انخبرٌت نهؼذواٌ اإلسرائٍهً ػهى غزة

 أطر الصراع: .0
 أطر الصراع المستخدمة تي مكقعي الدراسة مع مكضكعات (:3 .5جدول )

 ـ4102 زة العدكاف اإلسراعيمي عمل 

 أطر الصراع
 اإلتجاه العام موقع الجزيرة موقع العربية

 % ك % ك % ك
 58 79 31 53 27 26  العتداءات السرائيمية إطار
 45.1 63 26.1 45 19 18 دعوات وجيود التيدئة إطار
 25.4 35 14 24 11.4 11 التيديدات اإلسرائيمية إطار

 20.8 28 10.4 18 10.4 10 الحرب النفسية والمظاىرات والحتياجات
 20.5 25 7 12 13.5 13 عمميات المقاومة وأثرىا عمي اإلسرائيميين  إطار

 16.7 21 6.3 11 10.4 10 المقاومة تيديدات
 13.5 17 5.2 9 8.3 8 أخرى

(1)المجموع  96 100 172 100 268 100 

مف خ ؿ نتاعا الجدكؿ السابؽ جاءت أطر الصراع المستخدمة تي مكقعي الدراسة مع 
ـ، حيث جاء إطار االعتداءات االسراعيمية عمل 4102مكضكعات العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة 

%، ثـ إطار 45.1%، يمييا إطار دعكات كجيكد التيدعة بنسبة 58السمسطيني بنسبة  الشعب
%، يمييا اطار الحرب النسسية كالمظاىرات كاالحتياجات 25.4التيديدات اإلسراعيمية بنسبة 

%، يمييا اطار 20.5رىا عمي اإلسراعيمييف بنسبة أث%، ثـ إطار عمميات المقاكمة ك 20.8بنسبة 

                                                           

حتكم عمل أكثر مف إطار تيمكف أف  ادة الكاحدةالتي تـ تحميميا، ألف الم مكاد( المجمكع ىنا ال يساكم عدد ال(1
 لمصراع.
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مثؿ صراع  %13.5%، كتي المرتبة األخيرة أخرل بنسبة 16.7مة بنسبة تيديدات المقاك 
 الدبمكماسية اإلسراعيمية كالسمسطينية تي الخارج، كتجنيد اإلع ـ تي كسب الرأم العاـ الدكلي.

 كتي النتاعا التسصيمية عمل مستكل مكقعي الدراسة كؿ عمل حدة:
 :موقع العربية بالمغة اإلنجميزية .أ 

ابؽ أطر الصراع الكاردة ضمف المكاد الخبرية مكقعي الدراسة عمل أظير الجدكؿ الس
انات تكاتقان تي النسب الكاردة تي أطر الصراع عمل ية بالماة اإلنجميزية، كأظيرت البمكقع العربي

مكقع العربية بالماة اإلنجميزية مع االتجاه العاـ لمكقعي الدراسة إلل حد كبير، حيث أظيرت 
ت اإلشارة ألطر الصراع كانت لصالل إطار االعتداءات االسراعيمية عمل النتاعا أف معظـ حاال

%، ثـ إطار 18%، يمييا إطار دعكات كجيكد التيدعة بنسبة 27الشعب السمسطيني بنسبة 
%، ثـ إطار التيديدات اإلسراعيمية بنسبة 13.5رىا عمي اإلسراعيمييف بنسبة أثعمميات المقاكمة ك 

%، يمييا اطار تيديدات 10.4ية كالمظاىرات كاالحتياجات بنسبة %، يمييا الحرب النسس11.4
 %.8.3%، كتي المرتبة األخيرة اطار أخرل بنسبة 10.4المقاكمة بنسبة 

 موقع الجزيرة بالمغة اإلنجميزية : .ب 
ة مكقعي الدراسة عمل يالصراع الكاردة ضمف المكاد الخبر أظير الجدكؿ السابؽ أطر 

انات تكاتقان كام ن تي النسب الكاردة تي أطر يكأظيرت الب يزية،مكقع الجزيرة بالماة اإلنجم
مع االتجاه العاـ لمكقعي الدراسة، حيث أظيرت ، الصراع عمل مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية

النتاعا أف معظـ حاالت اإلشارة ألطر الصراع كانت لصالل إطار االعتداءات االسراعيمية عمل 
%، ثـ إطار 26.1%، يمييا إطار دعكات كجيكد التيدعة بنسبة 31الشعب السمسطيني بنسبة 

%، يمييا الحرب النسسية كالمظاىرات كاالحتياجات بنسبة 14التيديدات اإلسراعيمية بنسبة 
%، يمييا تيديدات 7رىا عمي اإلسراعيمييف بنسبة أث%، ثـ إطار عمميات المقاكمة ك 10.4

 %.5.2أخرل بنسبة   %، كتي المرتبة األخيرة6.3المقاكمة بنسبة 
( كالتي أكدت عمل كجكد 4102كتتكاتؽ ىذه النتيجة إلل حد ما مع نتاعا دراسة)الدلك،

تركؽ ذات داللة إحصاعية تي استخداـ أطر الصراع مع قضايا المقاكمة الشعبية السمسطينية 
معظـ ( كالتي أكدت أف 4104تعكد لمكسيمة اإلع مية، كتنسجـ مع نتاعا دراسة ) عكض ات، 

 حاالت االتجا العاـ ألطر الصراع كانت لصالل تعات االعتداءات اإلسراعيمية كتداعياتيا.
كترل الباحثة أف نتاعا الجدكؿ السابؽ أظيرت تكاتقان كبيران تي ترتيب نسب أطر الصراع 
بيف مكقعي الدراسة، حيث اتسؽ ك  المكقعيف تي اطار التيديدات اإلسراعيمية التي حظيت 

 ة األكلل مف النسب كىي إطار االعتداءات االسراعيمية عمل الشعب السمسطيني معبالمرتب
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 ن اطار التيديدات اإلسراعيمية بيف مكقع كآخر تجاءت تي ينت قمياخت ؼ النسبة بينيما، كتبا
مكقع العربية بالماة اإلنجميزية بالمرتبة الرابعة تي حيف جاء تي مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية 

مرتبة الثالثة، كما ت حظو الباحثة أف اطار دعكات كجيكد التيدعة جاءت تي المرتبة الثانية بال
ف دؿ ذلؾ يدؿ عمل طبيعة اإلنتياكات اإلسراعيمية كالعنؼ الممنيا ضد  ،تي مكقعي الدراسة كاه

 العدكافاألمر الذم استدعي تدخؿ دكلي كعربي لكقؼ  ،شعبنا السمسطيني كخرؽ لمقكانيف الدكلية
 عمل  زة كالعمؿ باتجاه الدعكة لمتيدعة ككقؼ التصعيد العسكرم اإلسراعيمي.

 أطر المسؤولية: .4
 األطر المستخدمة تي مكقعي الدراسة لتحميؿ المسعكلية عف العدكاف اإلسراعيمي  (:3 .6جدول )

 ـ4102عمل  زة 
 دراسةموقعي ال                 

 تحميل المسؤولية 
 اإلتجاه العام موقع الجزيرة موقع العربية

 % ك % ك % ك
 44.1 105 50.7 76 33 29 تحميل المسؤولية لإلسرائيميين
 28.6 68 20.7 31 42 37 تحميل المسؤولية لفمسطينيين

 27.3 65 28.6 43 25 22 مسؤولية مشتركة
 100 238 100 150 100 88 (1المجموع)

ة تي مكقعي الدراسة لتحميؿ ضل نتاعا بيانات الجدكؿ السابؽ األطر المستخدمتك 
ف معظـ أانات الجدكؿ بـ، كأظيرت ب4102سراعيمي عمل  زة لية عف العدكاف اإلؤك المس

% حيث 44.1ؿ" بنسبة ية "إلسراعيالدراسة حممت المسؤكل الحاالت التي كردت تي مكقعي
% تي مكقع 33لية ل سراعيمييف تي مكقع الجزيرة، ك% تحميؿ المسؤك 50.7جاءت بما نسبتو 

%، 28.6ف بنسبة يينية لمسمسطيمؿ المسؤكلف تحييما كانت المكاد التي احتكت مضامالعربية، ت
 % مف المكاد تحمؿ الجانبيف مسؤكلية مشتركة.27.3تيما كانت ما نسبتو 

                                                           

حتكم عمل أكثر مف إطار تيمكف أف  ة الكاحدةداالتي تـ تحميميا، ألف الم اد( المجمكع ىنا ال يساكم عدد المك (1
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 كتي النتاعا التسصيمية عمل مستكل مكقعي الدراسة كؿ عمل حدة:

 وقع العربية بالمغة اإلنجميزية:م .أ 
حيث أظير الجدكؿ السابؽ أف مكقع العربية بالماة اإلنجميزية يحمؿ المسؤكلية 

%، تيما كانت نسبة تحميؿ المسؤكلية 42لمسمسطينييف عف العدكاف اإلسراعيمي بنسبة 
%، كما أظير الجدكؿ أف تحميؿ المسؤكلية مشتركة بيف السمسطيينيف 33ل سراعيمييف 

%، كبيذه النتيجة تإف مكقع العربية بالماة اإلنجميزية يتعارض 25اإلسراعيمييف بمات نسبتيا ك 
 بشكؿ كبير مع االتجاه العاـ إلجمالي مكقعي الدراسة. 

نجد أف مكقع العربية حمؿ المسؤكلية لمسمسطينييف  ،كمف خ ؿ نتاعا الجدكؿ السابؽ
ييف تي مقاكمة االحت ؿ اإلسراعيمي ال % كىي نسبة مرتسعة أم أف حؽ السمسطين42بنسبة 

تي الكقت الذم اىتمت  .ينظركف إليو عمل أنو حؽ مشركع كمقاكمة مف أجؿ نيؿ اإلستق ؿ
% كىنا تصبل التاطية اإلع مية ىي لمجرد الكسب اإلع مي 65.9بالسمسطينييف انسانيان بنسبة 

، ة لمتابعة القضية السمسطينيةلقناككسب الجميكر كحالة إنسانية تحتاج العطؼ مف جماىير ا
 ب  قضية تي تاطية العربية لمعدكاف اإلسراعيمي عاـ دلؿ عمل السمسطينييف أصبحكا خبران كىذا ي
 ـ. 2014

 موقع الجزيرة بالمغة اإلنجميزية: .ب 

تشير النتاعا إلل أف المكضكعات التي تحمؿ الجانب اإلسراعيمي )االحت ؿ اإلسراعيمي( 
تي مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية كانت األكثر  ،ـ2014يمي عمل  زة عف العدكاف  اإلسراع

%، كأخيران تحميؿ المسؤكلية 28.6%، ت ىا المسؤكلية المشتركة بنسبة 50.7كبنسبة 
 %.20.7لمسمسطينييف بنسبة 

كأظيرت نتاعا الجدكؿ السابؽ اخت تان تامان تي اتجاىات النسب بيف مكقعي الدراسة، 
نجميزية مع االتجاه العاـ لممكقع، ا إلل عدـ كجكد تكاتؽ لمكقع العربية بالماة اإلكتشير النتاع

حد كبير، تنجد  ث جاءت متكاتقة إلليكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية حنما يختمؼ األمر تي ميب
ة ل سراعيمييف جاء بالمرتبة األكلي ككاف متكاتقان مع اإلتجاه العاـ النتاعا يأف تحميؿ المسؤكل

العامة، حيث اختمؼ مع مكقع العربية بالماة اإلنجميزية الذم حمؿ المسعكلية لمسمسطينييف 
بالمرتبة األكلل، األمر الذم يؤكد عمل اخت ؼ سياسة التاطية اإلع مية لك  المكقعيف 

  كأىداتيما.
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( كالتي تشير إلل كجكد تركؽ ذات 4102كتتكاتؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )الدلك، 
اللة إحصاعية تي استخداـ أطر المسؤكلية مع المقاكمة الشعبية السمسطينية لمصمحة صحيسة د

 تمسطيف كذلؾ تبعا لطبيعة القضايا المطركحة.
 أطر اإلىتمامات اإلنسانية: .9

 راسة مع مكضكعات العدكاف أطر اإلىتمامات اإلنسانية المستخدمة تي مكقعي الد (:3 .7جدول )
 ـ4102 زة اإلسراعيمي عمل 

 موقعي الدراسة             
 أطر الىتمامات اإلنسانية

 اإلتجاه العام موقع الجزيرة موقع العربية
 % ك % ك % ك

 60.8 149 58.2 93 65.9 56 اىتمامات انسانية فمسطينية
 39.2 96 41.8 67 34.1 29 إسرائيميةاىتمامات انسانية 

 100 245 100 160 100 85 (1)المجموع

مف خ ؿ تحميؿ بيانات الجدكؿ السابؽ يتضل أف أطر اإلىتمامات اإلنسانية 
ف االىتمامات ـ، أشارت إلل أ4102المستخدمة تي مكضكعات العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة 

ىتمامات اإل %، تي حيف جاءت60.8ة جاءت بالمرتبة األكلل بنسبة ينية السمسطياإلنسان
ف معظـ حاالت %، كأظيرت بيانات الجدكؿ ا39.2ة بالمرتبة الثانية بنسبة ياإلنسانية اإلسراعيم
%، ت ىا  60.8اجات كانت لصالل اإلىتمامات اإلنسانية السمسطينية بنسبةياإلشارة لتمؾ االحت

 %.39.2اجات اإلنسانية اإلسراعيمية بنسبة ياالحت

 تكل مكقعي الدراسة كؿ عمل حدة:كتي النتاعا التسصيمية عمل مس

 :موقع العربية بالمغة اإلنجميزية .أ 
بيانات الجدكؿ السابؽ أف نسبة المكاد التي شممت مضامينيا االىتمامات  تأظير 

ما تيما كانت ي% ، ت65.9اإلنسانية السمسطينية تي مكقع العربية بالماة اإلنجميزية بمات نسبتيا 
 %.56ف ييميعة ل سرايبة اإلىتمامات اإلنساننس
 :موقع الجزيرة بالمغة اإلنجميزية .ب 

بيانات الجدكؿ السابؽ كجكد تكاتؽ بيف نتاعا مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية كنتاعا  تأظير 
ث جاءت نسبة اإلىتماـ اإلنسانية السمسطينية ية، حيمف حيث االىتمامات اإلنسان الدراسة

                                                           

تكم عمل أكثر مف إطار تحيمكف أف  ادة الكاحدةالتي تـ تحميميا، ألف الم كاداكم عدد الم( المجمكع ىنا ال يس(1
 لمصراع.
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ة يمية اإلسراعياجات االنسانيمكنيا إلل االحتتـ اإلشارة تي مضما كانت المكاد التي ي%، ت58.2
 %.41.8بنسبة 

قعي الدراسة مع كجكد ف مك يتامان تي االىتمامات اإلنسانية بكت حظ الباحثة كجكد تكاتقان 
طة تي النسب، حيث جاءت اإلىتمامات اإلنسانية السمسطينية تي مكقع العربية ياخت تات بس

بتيا تي مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية بنسبة سيف كانت نتي ح 65.9% بالماة اإلنجميزية بنسبة
 % كىذا بدكره ينعكس تي ترتيب النسب عمل اإلىتمامات اإلنسانية اإلسراعيمية.58.2

 أطر ردود الفعال: .2

 في موقعي الدراسة م4102أطر ردود الفعال لمعدوان اإلسرائيمي عمى غزة  (:3 .8جدول )
 موقعي الدراسة          

 األفعالردود 
 اإلتجاه العام موقع الجزيرة موقع العربية

 % ك % ك % ك
 49.1 111 54.4 80 19.2 31 عربية
 50.9 115 45.6 67 60.8 48 دولية

 100 226 100 147 100 79 (1)المجموع

طار ردكد األتعاؿ عمل العدكاف احتمت ردكد األتعاؿ الدكلية المرتبة األكلل تي ا
%، ت ىا ردكد أتعاؿ عربية بنسبة 50.9ـ تي مكقعي الدراسة، كذلؾ بنسبة 2014اإلسراعيمي 

49.1.% 
 كتي النتاعا التسصيمية عمل مستكل مكقعي الدراسة كؿ عمل حدة:

 :موقع العربية بالمغة اإلنجميزية .أ 

جميزية مع النتاعا العامة لردكد األتعاؿ يظير الجدكؿ تكاتؽ نتاعا مكقع العربية بالماة اإلن
ـ تي مكقعي الدراسة، حيث جاءت ردكد األتعاؿ الدكلية أكالن 4102لمعدكاف اإلسراعيمي عمل  زة 

 %. 19.2%، ت ىا ردكد األتعاؿ العربية بنسبة 60.8بنسبة 
 :موقع الجزيرة بالمغة اإلنجميزية .ب 

لماة اإلنجميزية مع النتاعا العامة لردكد يشير الجدكؿ إلل اخت ؼ نتاعا مكقع الجزيرة با
تي مكقعي الدراسة، حيث جاءت ردكد األتعاؿ  ـ2014األتعاؿ لمعدكاف اإلسراعيمي عمل  زة 

 %. 45.6%،، ت ىا ردكد األتعاؿ الدكلية بنسبة 54.4العربية أكالن بنسبة 

                                                           

حتكم عمل أكثر مف إطار تيمكف أف  ةالكاحد ادةالتي تـ تحميميا، ألف الم اد( المجمكع ىنا ال يساكم عدد المك (1
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دكاف اإلسراعيمي كت حظ الباحثة كجكد تقارب تي ردكد األتعاؿ العربية كالدكلية حكؿ الع
، كىذا يدلؿ عمل مدل اإلىتماـ الدكلي كالعربي بمكاقسو تجاه ـ4102عاـ عمل قطاع  زة 

 مف ضمنيا ،القضية السمسطينية كالتي تمثمت تي مكاقؼ مختمسة كانت ما بيف رسمية كشعبية
ني، كاالجتماعات يارات تضامف مع الشعب السمسطياإلدانات ضد العدكاف اإلسرعيمي كز 

تصاالت المتنكعة عمل الصعيد الكزارم كالدكلي، كالمظاىرات المناصرة كالمؤيدة لممقاكمة كاال
مكاقؼ المرحبة بالتيدعة، كترل الباحثة أف اىتماـ الجزيرة بردكد السعؿ العربية جاء الة، ك ينيالسمسط

عكاسو مف طبيعة تركيز الجزيرة عمل الدكر العربي تجاه العدكاف اإلسراعيمي عمل قطاع  زة كان
 عمل تحركاتيا العربية لكقؼ العدكاف. 

 أطر األسباب الفمسطينية: .2
 م من وجية نظر الفمسطينيين 4102أطر أسباب العدوان اإلسرائيمي عمى غزة  (:3 .9جدول )

 في موقعي الدراسة
 موقعي الدراسة                      

 فمسطينيةاألسباب ال
 اإلتجاه العام موقع الجزيرة موقع العربية

 % ك % ك % ك
 39.2 86 38.4 56 41.1 30 نتياكات السرائيمية المتواصمةإل االحصار و 

 34.2 75 36.3 53 30.1 22 اإلسرائيميةالرد عمى العتداءات 
 14.2 31 11.6 17 19.2 14 انسداد الفق السياسي

 6.4 14 6.2 9 6.8 5 فئة أخرى
 6 13 7.5 11 2.8 2 النقسام الداخمي

 100 219 100 146 100 73 (1)المجموع

مف   2014تكضل نتاعا بيانات الجدكؿ السابؽ أسباب العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة
 كجية نظر السمسطينييف تي مكقعي الدراسة، حيث جاءت األسباب حسب ما حققتو مف تكرارات

%، يمييا الرد عمل  39.2االسراعيمية المتكاصمة بنسبة النتياكاتاك حيث جاء الحصار 
%، يمييا أخرل 14.2%، ثـ انسداد االتؽ السياسي بنسبة 34.2االعتداءات االسراعيمية بنسبة 

 %.6%، كتي المرتبة األخيرة االنقساـ الداخمي بنسبة 6.4بنسبة 
 كتي النتاعا التسصيمية عمل مستكل مكقعي الدراسة كؿ عمل حدة:
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 قع العربية بالمغة اإلنجميزية:مو  .أ 
انات الجدكؿ السابؽ تكاتقان إلل حد ما مع نتاعا الدراسة، حيث جاءت أطر يأظيرت ب
ة عمل مكقع العربية بالماة اإلنجميزية، كالتي ية التي كردت تي المكاد الخبر ينياألسباب السمسط
%، يمييا 41.1اعيمية بنسبة ( سببان، حيث جاء أكالن الرد عمل االعتداءات االسر 73بمغ عددىا )

%، ثـ انسداد االتؽ السياسي بنسبة 30.1الحصار كاالنتياكات االسراعيمية المتكاصمة بنسبة 
 %.2.8%، كتي المرتبة األخيرة االنقساـ الداخمية بنسبة 6.8%، ثـ أخرل بنسبة 19.2

 موقع الجزيرة بالمغة اإلنجميزية: .ب 

ل حد ما مع نتاعا الدراسة، حيث جاءت أطر األسباب انات الجدكؿ السابؽ تكاتقان إليأظيرت ب
( 146ة التي كردت تي المكاد الخبرية عمل مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية، كالتي بمغ عددىا )ينيالسمسط

%، يمييا انسداد 38.4سببان، حيث جاء تي مقدمتيا الحصار كاالنتياكات االسراعيمية المتكاصمة بنسبة 
%، ـث االنقسـا 11.6%، اطار الرد عمل االعتداءات االسراعيمية بنسبة 36.3 االتؽ السياسي بنسبة

 %.6.2%، كتي المرتبة األخيرة أخرل بنسبة 7.5الداخمي بنسبة 
د األسباب يات تحديف مكقعي الدراسة تي أكلك يأظيرت ىذه النتاعا كجكد اتساؽ كاضل ب

زيرة بالماة اإلنجميزية كمكقع العربية ة لمعدكاف، حيث نجد أف األكلكيات تي مكقع الجينيالسمسط
نتياكات االسراعيمية المتكاصمة بالمرتبة األكلل، كما أف اإلبالماة اإلنجميزية كانت تعة الحصار ك 

تعة اإلنقساـ كالمناكسات الداخمية لـ تحظ باىتماـ كبير تي مكقع العربية بالماة اإلنجميزية تي 
 .   7.5%العربية بنسبةحيف أنيا جاءت تي مكقع الجزيرة بالماة 

 أطر األسباب اإلسرائيمية: .2
 م من وجية نظر اإلسرائيمين 4102أطر أسباب العدوان اإلسرائيمي عمى غزة  (:3 .10جدول )

 في موقعي الدراسة  
 موقعي الدراسة                 

 اإلسرائيميةاألسباب 
 اإلتجاه العام موقع الجزيرة ةموقع العربي

 % ك % ك % ك
 37.5 93 37 56 38.1 37 عمميات المقاومة الفمسطينية واطالق الصواريخ

 33.1 82 34 51 28 27 سعي اسرائيل لمدفاع عن النفس واستعادة اليدوء
 21.4 53 21.1 32 21.6 21 فئة أخرى

 8 19 4.6 7 12.3 12 مقتل المستوطنين الثالثة بالخميل
 2 5 3.3 5 - - انياء حكم حماس

 100 248 100 151 100 97 (1)المجموع

                                                           

حتكم عمل أكثر مف تيمكف أف  ادة الكاحدةالتي تـ تحميميا، ألف الم مكاد( المجمكع ىنا ال يساكم عدد الم(1
 إطار لمصراع.



 
 

  89 

مف  4102أظيرت بيانات الجدكؿ السابؽ أطر أسباب العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة
ث بمغ عدد األسباب التي طرحت ضمف المكاد يكجية نظر اإلسراعيميف تي مكقعي الدراسة، ح

رجعت الجيات اإلسراعيمية كمف أيدىا العدكاف كأحداثو ( سبب، كقد أ248الخبرية تي المكقعي )
حيث جاء اطار عمميات المقاكمة السمسطينية  ،إلل األسباب التالية حسب ما حققتو مف تكرارات

%، يمييا اطار سعي اسراعيؿ لمدتاع عف النسس كاستعادة اليدكء 37.5كاط ؽ الصكاريخ بنسبة 
يمييا اطار مقتؿ المستكطنيف الث ثة بالخميؿ  %،21.4%، ثـ اطار أخرل بنسبة  33.1نسبة
 %.2%، كتي المرتبة األخيرة اطار انياء حكـ حماس بنسبة 8بنسبة 

 كتي النتاعا التسصيمية عمل مستكل مكقعي الدراسة كؿ عمل حدة:
 موقع العربية بالمغة اإلنجميزية: .أ 

ي المكاد الخبرية انات الجدكؿ السابؽ أطر األسباب اإلسراعيمية التي كردت تيأظيرت ب
( سببان، حيث حظيت 97مكقعي الدراسة عمل مكقع العربية بالماة اإلنجميزية، كالتي بمغ عددىا )

%، يمييا اطار سعي اسراعيؿ 38.1اطار عمميات المقاكمة السمسطينية كاط ؽ الصكاريخ بنسبة 
كتي المرتبة %، 21.6%، ثـ اطار أخرل بنسبة 28لمدتاع عف النسس كاستعادة اليدكء نسبة 

 %. 12.3األخيرة اطار مقتؿ المستكطنيف الث ثة بالخميؿ بنسبة 
 موقع الجزيرة بالمغة اإلنجميزية: .ب 

انات الجدكؿ السابؽ أطر األسباب اإلسراعيمية التي كردت تي المكاد الخبرية يأظيرت ب
بان، حيث ( سب151مكقعي الدراسة عمل مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية، كالتي بمغ عددىا )

%، يمييا اطار سعي 37حظيت اطار عمميات المقاكمة السمسطينية كاط ؽ الصكاريخ بنسبة 
%، ثـ 21.1%، يمييا اطار أخرل بنسبة 34اسراعيؿ لمدتاع عف النسس كاستعادة اليدكء بنسبة 
%، كتي المرتبة األخيرة اطار انياء حكـ 4.6اطار مقتؿ المستكطنيف الث ثة بالخميؿ بنسبة 

 %. 3.3ماس بنسبة ح

ات تحديد يف مكقعي الدراسة تي أكلك يأظيرت نتاعا الجدكؿ السابؽ كجكد تكاتؽ كبير ب
األسباب اإلسراعيمية لمعدكاف، حيث نجد أف األكلكيات تي مكقعي الدراسة كانت تعة عمميات 

اؾ %، تي حيف كاف ىن37.5المقاكمة السمسطينية كاط ؽ الصكاريخ بالمرتبة األكلل كبنسبة 
العربية بالماة اإلنجميزية لـ يتطرؽ بأم مادة خبرية حكؿ تعة انياء  اخت تان بسيطان تي أف مكقعي

 %.3.3حكـ حماس عمل عكس مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية التي بماتو نسبتو 
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 مجموع األسباب: .2
 الفمسطينية واإلسرائيمية في موقعي الدراسةمجموع األسباب  (:3 .11جدول )
 موقعي الدراسة             

 أطــر األسباب
 اإلتجاه العام موقع الجزيرة موقع العربية

 % ك % ك % ك
 41.1 173 39.8 100 42.9 73 األسباب الفمسطينية
 58.9 248 60.2 151 57.1 97 األسباب اإلسرائيمية

 100 421 100 251 100 170 المجموع

أظيرت بيانات الجدكؿ السابؽ األسباب السمسطينية كاإلسراعيمية تي مكقعي الدراسة، 
ـ مف كجية نظر اإلسراعيميف 4102حيث جاءت أطر أسباب العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة 

ف جاءت أطر أسباب العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة ي%، تي ح58.9بالمرتبة األكلل بنسبة 
 %.41.1السمسطينييف بنسبة ـ مف كجية نظر 4102

( كالتي تقكؿ إف أىـ أسباب 4102كتتسؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )أبك طو، 
العدكاف اإلسراعيمي عمل قطاع  زة كسر إرادة الشعب السمسطيني، ككقؼ إط ؽ الصكاريخ 

ضعاؼ حركة حماس ككسر بنيتيا العسكرية.  السمسطينية، كاه
اعيمية كانت األعمل نسبة كذلؾ يدلؿ عمل مدل قكة كترل الباحثة أف األسباب اإلسر 

الييمنة اإلع مية اإلسراعيمية عمل تسكيؽ الرسالة اإلع مية تي ككاالت األنباء الدكلية كتدكيميا 
عمل كساعؿ اإلع ـ المختمسة، كىذا يكضل قكة المكبي الصييكني تي مجاؿ اإلع ـ الدكلي 

 كانعكاسو عمل اإلع ـ العربي.

 تائج الفمسطينية:أطر الن .8
 أطــر النتائج الفمسطينية الواردة في موقعي الجزيرة والعربية بالمغة اإلنجميزية عينة الدراسة (:3 .12جدول )

 موقعي الدراسة  
 النتائج  الفمسطينية

 اإلتجاه العام موقع الجزيرة موقع العربية
 % ك % ك % ك

 29.4 68 28.7 45 30.7 23 توقف العدوان وتخفيف الحصار
 22.8 53 23.6 37 21.3 16 انتصار المقاومة

 الدعم الدولي لمفمسطينيين
 واستمرار الزيارات الدولية

14 18.7 35 22.3 49 21.1 

 18.1 42 18.4 29 17.3 13 تزايد دعوات المصالحة
 8.6 20 7 11 12 9 أخرى

 100 232 100 157 100 75 (1)المجموع
                                                           

ل أكثر مف إطار حتكم عمتيمكف أف  ةالكاحد ادةالتي تـ تحميميا، ألف الم اد( المجمكع ىنا ال يساكم عدد المك (1
 لمصراع.
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ة التي حدثت بعد ينيانات الجدكؿ السابؽ كجكد خمسة مف أطر النتاعا السمسطيأظيرت ب
ـ، كبشكؿ عاـ أشار االتجاه العاـ لمنتاعا 2014مي عمل  زة عاـ يانتياء أعماؿ العدكاف االسراع

ىـ كأبرز ة عمل مكقعي الدراسة إلل اعتبار تكقؼ العدكاف كتخسيؼ الحصار أحد أينيالسمسط
%، تمتيا انتصار المقاكمة 29.4النتاعا التي حظيت بنسبة مرتسعة حيث حازت عمل نسبة 

%، ثـ تزايد 21.1%، ثـ الدعـ الدكلي لمسمسطينييف كاستمرار الزيارات الدكلية بنسبة 22.8بنسبة 
% مثؿ ضمانات عمل 8.6%، كتي المرتبة األخيرة أخرل نسبة 18.1دعكات المصالحة بنسبة 

ـ العدكاف مجددان، كتكاصؿ الدعـ الدكلي لمشعب السمسطيني، كدعـ قطاع  زة بالمستمزمات عد
 الضركرية مف أدكية ككقكد ككيرباء.

 كتي النتاعا التسصيمية عمل مستكل مكقعي الدراسة كؿ عمل حدة:
 موقع العربية بالمغة اإلنجميزية: .أ 

دراسة، حيث كانت النتاعا انات الجدكؿ السابؽ تكاتقان تامان مع نتاعا اليأظيرت ب
ة التي خضعت لمدراسة بمكقع العربية بالماة اإلنجميزية، يالسمسطينية التي كردت تي المكاد الخبر 

ف الجدكؿ أف تكقؼ العدكاف كتخسيؼ الحصار أحد أىـ كأبرز النتاعا التي حظيت بنسبة يكب
 مف انتصار المقاكمة %، تمتيا تي ك ن مكقعي الدراسة ك ن 30.7مرتسعة حيث حازت عمل نسبة 

%، ثـ 18.7%، ككذلؾ الدعـ الدكلي لمسمسطينييف كاستمرار الزيارات الدكلية بنسبة 21.3بنسبة 
 %. 12%، كتي المرتبة األخيرة أخرل نسبة 17.3تزايد دعكات المصالحة بنسبة 

 موقع الجزيرة بالمغة اإلنجميزية: .ب 
اعا الدراسة، حيث كانت النتاعا انات الجدكؿ السابؽ تكاتقان تامان مع نتيأظيرت ب

ة التي خضعت لمدراسة بمكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية، يالسمسطينية التي كردت تي المكاد الخبر 
%، 34.6حيث جاء أكالن تكقؼ العدكاف كتخسيؼ الحصار بنسبة مرتسعة حيث حازت عمل نسبة 

 37% كبكاقع 22.3ار المقاكمة بنسبة تمتيا بالمرتبة الثانية تي ك ن مكقعي الدراسة ك ن مف انتص
%، ثـ 22.3مادة خبرية، ككذلؾ تعة الدعـ الدكلي لمسمسطينييف كاستمرار الزيارات الدكلية بنسبة 

 %.3.8%، كتي المرتبة األخيرة أخرل نسبة17جاءت تزايد دعكات المصالحة بنسبة 

ا العامة، حيث جاء انات الجدكؿ السابؽ اتساؽ مكقعي الدراسة معان مع النتاعيأظيرت ب
ت ىذه السعة بأعمل النسب عمل يث حظيبالمرتبة األكلل تعة تكقؼ العدكاف كتخسيؼ الحصار، ح

% عمل 30.7تي مكقع الجزيرة العربية بالماة اإلنجميزية، كبمات  28.7مكقعي الدراسة، تبمات 
ؿ مف حيت الترتيب مع مكقع العربية بالماة اإلنجميزية، كما كاتسؽ مكقعي الدراسة تي باقي البداع
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اخت ؼ النسب كالتكرارات، كىذا يدلؿ عمل أف تكقؼ العدكاف كتخسيؼ الحصار سيؤدم 
 بالضركرة إلل تخسيؼ حدة الصراع بيف السمسطينييف كاإلحت ؿ اإلسراعيمي. 

 أطر النتائج اإلسرائيمية: .3
 لنتائج اإلسرائيمية الواردة في موقعي الجزيرة والعربية أطــر ا (:3 .13جدول )

 بالمغة اإلنجميزية عينة الدراسة
 موقعي الدراسة                

 النتائج  اإلسرائيمية
 اإلتجاه العام موقع الجزيرة موقع العربية

 % ك % ك % ك
 38.1 92 41.5 64 46.3 38 توقف عمميات المقاومة
 25.4 60 31.2 48 35.4 29 تمر إلسرائيلالدعم المريكي المس

 16.5 39 27.3 42 18.3 15 أخرى
 100 236 100 154 100 82 (1)المجموع

انات الجدكؿ السابؽ أطر النتاعا اإلسراعيمية التي حدثت بعد انتياء أعماؿ يأظيرت ب
كص ـ، كىي النتاعا التي تـ التطرؽ ليا ضمف نص2014مي عمل  زة عاـ يالعدكاف االسراع
ة التي خضعت لمتحميؿ، كبشكؿ عاـ أشار االتجاه العاـ لمنتاعا اإلسراعيمية عمل يالمكاد الخبر 

مكقعي الدراسة إلل تكقؼ عمميات المقاكمة أحد أىـ كأبرز النتاعا التي حظيت بنسبة مرتسعة 
%، ثـ 25.4%، تمتيا الدعـ االمريكي المستمر إلسراعيؿ بنسبة 38.1حيث حازت عمل نسبة 

 %.16.5أخرل نسبة  تعة

 كتي النتاعا التسصيمية عمل مستكل مكقعي الدراسة كؿ عمل حدة:
 موقع العربية بالمغة اإلنجميزية: .أ 

انات الجدكؿ السابؽ النتاعا اإلسراعيمية التي كردت تي مكقع العربية بالماة يأظيرت ب
سراعيمية النتاعا التي ف الجدكؿ أف تكقؼ عمميات المقاكمة كانت أىـ النتاعا اإلياإلنجميزية، كب

%، تمتيا الدعـ االمريكي المستمر إلسراعيؿ 46.3حظيت بنسبة مرتسعة حيث حازت عمل نسبة 
 ؿ لمر بة الدكلية تي كقؼ العدكاف% مثؿ اإلمتثا18.3%، ثـ تعة أخرل نسبة 35.4بنسبة 

 بالشركط اإلسراعيمية.
 

                                                           

حتكم عمل أكثر مف إطار تيمكف أف  ةالكاحد مادةالتي تـ تحميميا، ألف ال اد( المجمكع ىنا ال يساكم عدد المك (1
 لمصراع.
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 موقع الجزيرة بالمغة اإلنجميزية: .ب 
السابؽ النتاعا اإلسراعيمية التي كردت تي مكقع الجزيرة بالماة انات الجدكؿ يأظيرت ب

ف الجدكؿ أف تكقؼ عمميات المقاكمة أحد أىـ كأبرز النتاعا التي حظيت بنسبة ياإلنجميزية، كب
%، ثـ تمتيا بالمرتبة الثانية الدعـ االمريكي المستمر 41.5مرتسعة حيث حازت عمل نسبة 

% مثؿ الكقؼ 27.3تي المرتبة األخيرة تعة أخرل نسبة  %، ثـ جاءت31.2إلسراعيؿ بنسبة 
السكرم مف طرؼ السمسطينيف لمحرب، التدخؿ الدكلي بالمساعدات اإلنسانية، كسر ىيبة 

 السمسطينييف، تعميؽ االنقساـ السمسطيني.

انات الجدكؿ السابؽ اتساؽ مكقعي الدراسة معان مع النتاعا العامة، حيث جاء يأظيرت ب
ت ىذه السعة بأعمل النسب عمل مكقعي يث حظيكلل تعة تكقؼ عمميات المقاكمة، حبالمرتبة األ

مكقع % عمل 46.3% تي مكقع الجزيرة العربية بالماة اإلنجميزية، كبمات 41.5الدراسة، تبمات 
، كما تشابيت المرتبة الثانية تي مكقعي الدراسة مع اخت ؼ تي عدد العربية بالماة اإلنجميزية

% تي مكقع 31.2النسب حيث جاءت تعة الدعـ االمريكي المستمر إلسراعيؿ بنسبة التكرارات ك 
% عمل مكقع العربية بالماة اإلنجميزية، كتي 35.4الجزيرة العربية بالماة اإلنجميزية، كبمات 
% تي مكقع الجزيرة العربية بالماة اإلنجميزية، 27.3المرتبة األخيرة حظيت تعة أخرل بنسبة 

 مل مكقع العربية بالماة اإلنجميزية.% ع18.3كبمات 
 مجموع النتائج: .01

 مجموع النتائج الفمسطينية واإلسرائيمية في موقعي الدراسة (:3 .14جدول )
 موقعي الدراسة             

 أطــر األسباب
 اإلتجاه العام موقع الجزيرة موقع العربية

 % ك % ك % ك
 49.5 232 50.4 157 47.7 75 األسباب الفمسطينية
 50.5 236 49.6 154 52.3 82 األسباب اإلسرائيمية

 100 468 100 311 100 157 المجموع

أظيرت بيانات الجدكؿ السابؽ النتاعا السمسطينية كاإلسراعيمية تي مكقعي الدراسة، حيث 
مف كجية نظر اإلسراعيميف بالمرتبة األكلل ـ 4102جاءت نتاعا العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة 

ـ مف كجية 4102%، تي حيف جاءت أطر أسباب العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة 50.5بنسبة
 %.49.5نظر السمسطينييف بنسبة 

 كتي النتاعا التسصيمية عمل مستكل مكقعي الدراسة كؿ عمل حدة:
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 موقع العربية بالمغة اإلنجميزية: .أ 

لسابؽ تكاتقان تامان مع نتاعا الدراسة، حيث جاءت النتاعا أظيرت بيانات الجدكؿ ا
%، تمتيا النتاعا 52.3اإلسراعيمية التي كردت تي مكقع العربية بالماة اإلنجميزية أكالن بنسبة 

 %.47.7السمسطينية بنسبة 
 موقع الجزيرة بالمغة اإلنجميزية: .ب 

سة، حيث جاءت النتاعا أظيرت بيانات الجدكؿ السابؽ اخت تان تامان مع نتاعا الدرا
%، تمتيا النتاعا 50.4السمسطينية التي كردت تي مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية أكالن بنسبة 

 %.49.6اإلسراعيمية بنسبة 

كترل الباحثة أف اإلخت ؼ بيف مكقعي الدراسة يعكد لمسياسة التحريرية التي تتبعيا تي 
 تاطية األخبار السمسطينية.

 أطر الحمول: .00
 الدراسة اكما أوردىا موقع 4102أطر حمول العدوان اإلسرائيمي عمى غزة  (:3 .15ل )جدو

 موقعي الدراسة             
 أطــر الحمول

 اإلتجاه العام موقع الجزيرة موقع العربية
 % ك % ك % ك

 27 63 27.2 46 22.1 17 وقف العدوان والعتداءات
 24.5 58 25.4 43 19.5 15 اتفاق تيدئة دائم

 20.3 48 23 39 24.7 19 رفع الحصار والمبادرة العربية
 11.8 28 8.3 14 18.2 14 (1)أخرى

 11.4 27 10.7 18 11.7 9 وقف عمميات المقاومة واطالق الصواريخ الفمسطينية
 3.4 8 3.6  6 2.6 2 احتالل قطاع غزة والقضاء عمي  المقاومة

 1.6 4 1.8 3 1.2 1 تحقيق المصالحة الفمسطينية
 100 236 100 169 100 77 (2)المجموع

ـ تي 4102انات الجدكؿ السابؽ أطر حمكؿ العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة يتشير ب
ـ، 4102مكقعي الدراسة، كجكد ستة مف أطر الحمكؿ مقترحة إلنياء العدكاف عمل قطاع  زة 

%، يمييا 27حيث جاء كقؼ العدكاف كاالعتداءات بنسبة  ،ب التكراراتحيث جاءت مرتبة حس
%، 20.3%، ثـ اطار رتع الحصار كالمبادرة العربية بنسبة 24.5اطار اتساؽ تيدعة داعـ بنسبة 

                                                           

 ( أخرل مثؿ ضبط النسس، تدخؿ المجتمع الدكلي، حؿ مشاكؿ قطاع  زة.(1
حتكم عمل أكثر مف إطار تيمكف أف  ادة الكاحدةلمالتي تـ تحميميا، ألف ا اد( المجمكع ىنا ال يساكم عدد المك 2)

 لمصراع.
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% مثؿ ضبط النسس، تدخؿ المجتمع الدكلي، حؿ مشاكؿ قطاع 11.8يمييا اطار أخرل بنسبة 
%، يمييا اطار 11.4ة كاط ؽ الصكاريخ السمسطينية بنسبة  زة، ثـ اطار كقؼ عمميات المقاكم

%، كتي المرتبة األخيرة اطار تحقيؽ 3.4احت ؿ قطاع  زة كالقضاء عمل المقاكمة بنسبة 
 %.1.6المصالحة السمسطينية بنسبة 

 كتي النتاعا التسصيمية عمل مستكل مكقعي الدراسة كؿ عمل حدة:

 موقع العربية بالمغة اإلنجميزية: .أ 

ة مكقعي يانات الجدكؿ السابؽ أطر الحمكؿ التي كردت تي المكاد الخبر يكضحت بأ
الدراسة عمل مكقع العربية بالماة اإلنجميزية، أف اطار رتع الحصار كالمبادرة العربية حظيت 

%، ثـ اطار اتساؽ تيدعة 22.1%، يمييا اطار كقؼ العدكاف كاالعتداءات بنسبة 24.7بنسبة 
%، ثـ اطار كقؼ عمميات المقاكمة كاط ؽ 18.2يمييا اطار أخرل بنسبة %، 19.5داعـ بنسبة 

%، ثـ اطار احت ؿ قطاع  زة كالقضاء عمي المقاكمة بنسبة 11.7الصكاريخ السمسطينية بنسبة 
 %.1.2%، كتي المرتبة األخيرة اطار تحقيؽ المصالحة السمسطينية بنسبة 2.6

 موقع الجزيرة بالمغة اإلنجميزية: .ب 

ة مكقعي الدراسة يانات الجدكؿ السابؽ أطر الحمكؿ التي كردت تي المكاد الخبر يأظيرت ب
عمل مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية، أف اطار كقؼ العدكاف كاالعتداءات حظيت بنسبة 

%، يمييا اطار رتع الحصار كالمبادرة 25.4%، يمييا اطار اتساؽ تيدعة داعـ بنسبة 27.2
ار كقؼ عمميات المقاكمة كاط ؽ الصكاريخ السمسطينية بنسبة %، ثـ اط23العربية بنسبة 

%، يمييا اطار احت ؿ قطاع  زة كالقضاء عمي  المقاكمة 8.3%، ثـ اطار أخرل بنسبة 10.7
 %. 1.8%، كتي المرتبة األخيرة اطار تحقيؽ المصالحة السمسطينية بنسبة 3.6بنسبة 

سة تي ترتيب أطر الحمكؿ كتؽ اإلتجاه يكضل الجدكؿ السابؽ اخت تان بيف مكقعي الدرا
العاـ لمجدكؿ، حيث حظيت تعة كقؼ العدكاف كاإلعتداءات بأعمل نسبة تي مكقع الجزيرة بالماة 
اإلنجميزية كتكاتقت مع االتجاه العاـ، تي حيف حظي حؿ رتع الحصار كالمبادرة العربية بالنسبة 

ع ذلؾ ألنيا المبادرة الكحيدة التي تـ تسميط األعمل تي مكقع العربية بالماة اإلنجميزية كقد يرج
الضكء عمييا اع ميان كاعتبرت كمسكغ لحؿ الصراع السمسطيني اإلسراعيمي، كأف عممية كقؼ 
العدكاف كرتع الحصار قد تمت المطالبة بيما سابقان حيث تعرض قطاع  زة ألكثر مف عدكاف 

 زة، تيما جاء حؿ اتساؽ تيدعة داعـ كاستمر بعد تكقسو كذلؾ إلستمرار الحصار المسركض عمل 
متشابو مف حيث الترتيب تي المرتبة الثانية بيف مكقعي الدراسة مع اخت ؼ النسب، كما ظير 
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اخت تا تي ترتيب النسب كالترتيب بيف مكقعي الدراسة تي تعة كقؼ عمميات المقاكمة كاط ؽ 
العربية بالماة اإلنجميزية بينما جاءت الصكاريخ السمسطينية حيث كانت بالمرتبة األخيرة تي مكقع 
 %. 10.7تي المرتبة الرابعة تي مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية كبنسبة

( كالتي تقكؿ إف اليدؼ 4102كتتكاتؽ ىذه النتيجة إلل حد ما مع نتيجة دراسة )أبك طو، 
ىدؼ  األساسي الذم حاكؿ الجانب السمسطيني تحقيقو ىك كقؼ العدكاف اإلسراعيمي، أما

 االحت ؿ اإلسراعيمي تكاف القضاء عمل المقاكمة السمسطينية.
 الشخصيات المحورية: .04

غزة الشخصيات المحورية المستخدمة في عرض موضوعات العدوان اإلسرائيمي عمى  (:3 .16جدول )
 في موقعي الدراسة م4102

 راسةموقعي الد             
 الشخصيات المحورية

 اإلتجاه العام موقع الجزيرة موقع العربية
 % ك % ك % ك

 شخصيات
 تمسطينية

  24.7 83 26.6 64 19.8 19 رسمية
 11.6 39 11.2 27 12.5 12  ير رسمية 36.3

 شخصيات
 دكلية

  19.9 67 19.2 46 21.8 21 رسمية
 6.2 21 7.5 18 3.1 3  ير رسمية 26.1

 تشخصيا
 اسراعيمية

  10.8 80 19.2 46 25 24 رسمية
 2.8 10 3 7 3.1 3  ير رسمية 23.6

 شخصيات عربية
 كاس مية

  9.3 30 8.7 21 9.4 9 رسمية
 4.7 17 4.6 11 5.3 5  ير رسمية 14

 100 336 100 240 100 96 (1)المجمكع

 ة تي عرضتكضل نتاعا بيانات الجدكؿ السابؽ الشخصيات المحكرية المستخدم
يرت بيانات الجدكؿ ، كأظتي مكقعي الدراسة ـ4102مكضكعات العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة 

%، ت ىا الشخصيات الدكلية بنسبة 36.3ف الشخصيات السمسطينية جاءت أكالن بنسبة أ
%، ثـ الشخصيات العربية كاإلس مية بنسبة 23.6%، ثـ الشخصيات اإلسراعيمية بنسبة 26.1

14.% 

 لنتاعا التسصيمية عمل مستكل مكقعي الدراسة كؿ عمل حدة:كتي ا
 

                                                           

تكم عمل أكثر مف تحيمكف أف  ادة الكاحدة التي تـ تحميميا، ألف الم اد( المجمكع ىنا ال يساكم عدد المك (1
 إطار لمصراع.
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 :موقع العربية بالمغة اإلنجميزية .أ 
انػػات الجػػدكؿ السػػابؽ تكاتقػػان إلػػل حػػد مػػا مػػع نتػػاعا الدراسػػة ، حيػػث كانػػت أعمػػل يأظيػػرت ب
%، 28.1مية بنسػبة يات اإلسػراعي%، ثػـ تمييػا الشخصػ32.3ة بنسبة ينيات السمسطيمرتبة لمشخص

ات العربيػة كاإلسػ مية ي%، ثػـ الشخصػ24.9لمرتبػة الثالثػة الشخصػيات الدكليػة بنسػبة يا تي ايتم
 .14.7%بنسبة 

 :موقع الجزيرة بالمغة اإلنجميزية .ب 
انػػات الجػػدكؿ السػػابؽ تكاتقػػان تامػػان مػػع نتػػاعا الدراسػػة، حيػػث كانػػت أعمػػل مرتبػػة يأظيػػرت ب
ة الشخصػػػيات الدكليػػػة يػػػلثانيػػػا تػػػي المرتبػػػة اي%، تم37.8ة بنسػػػبة ينيات السمسػػػطيكانػػػت لمشخصػػػ

ات العربيػػػػػػة ييمييػػػػػػا الشخصػػػػػػ %،22.2مية بنسػػػػػػبة يات اإلسػػػػػػراعي%، تمييػػػػػػا الشخصػػػػػػ26.7بنسػػػػػػبة
 %.13.3كاإلس مية بنسبة 

عمػػل أف تنػػاكؿ ( كالتػػي أكػػدت 4102كتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع نتيجػػة دراسػػة )منصػػكر، 
مػل كيؤكػد عمػل ضػعؼ الشخصيات اإلسراعيمية كشخصػيات محكريػة تػي مكاقػع الدراسػة كػاف األع

 حضكر الشخصيات السمسطينية.
كترل الباحثة أف اىتماـ مكقعي الدراسة بالشخصيات السمسطينية يعكد لدكرىا الساعؿ 

قطاع  زة، كأف تأخر  فعمل الصعيد اإلقميمي كالدكلي بمطالبتيا برتع العدكاف اإلسراعيمي ع
خصيات محكرية قد يرجع لمدل اىتماـ مكقعي الدراسة بالشخصيات العربية كاإلس مية كش

 تي الصراع السمسطيني كاإلسراعيمي، حيث داعما يككف التحرؾطر ضعؼ صناعة القرار لدل 
 يتـ تدكيمو عربيان. دكليان بشكؿ بارز لكقؼ األزمات 

 تليات وأدوات الت طير: .09
 الواردة في موقعي الجزيرة والعربية  تليات وأدوات الت طير (:3 .17جدول )

 عينة الدراسة بالمغة اإلنجميزية
 موقعي الدراسة                  

 فئات تليات وأدوات الت طير
 اإلتجاه العام موقع الجزيرة موقع العربية

 % ك % ك % ك
 35.5 148 33.4 94 39.7 54 الكممات الدللية

 20.4 85 21 59 19.1 26 اإلبراز
 18.4 77 16.3 46 22.7 31 عناوين الرئيسيةال

 11.8 49 13.9 39 7.4 10 القتباسات
 6.2 26 8 22 3 4 خمفية تاريخية ومعمومات

 6 25 5 14 8.1 11 التكرار
 1.7 7 2.4 7 - - أخبار وبيانات صحفية سابقة

 100 417 100 281 100 136 (1)المجموع

                                                           

كثر مف إطار حتكم عمل أتيمكف أف  ةالكاحد ادةالتي تـ تحميميا، ألف الم اد( المجمكع ىنا ال يساكم عدد المك (1
 لمصراع.
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ر المستخدمة تي تاطية العدكاف يات كأدكات التأطيتيظًير نتاعا الجدكؿ السابؽ تنٌكع آل
ت كأدكات التأطير المستخدمة ، جاءت النتاعا العامة أف آليا2014اإلسراعيمي عمل قطاع  زة 

مرتبة طبقان لما أحرزتو مف تكرارات حيث جاء اطار الكممات الداللية بالمرتبة األكلل  جاءت
%، 18.4ة بنسبة ، ثـ اطار العناكيف الرعيس%20.4%، يمييا اطار اإلبراز بنسبة 35.5كبنسبة 

%، ثـ 6.2%، يمييا اطار خمسية تاريخية كمعمكمات بنسبة 11.8ثـ اطار االقتباسات بنسبة 
%، كتي المرتبة األخيرة اطار أخبار كبيانات صحسية سابقة بنسبة 6اطار التكرار بنسبة 

1.7.% 

 كؿ عمل حدة:كتي النتاعا التسصيمية عمل مستكل مكقعي الدراسة 
 :ة بالمغة اإلنجميزيةموقع العربي .أ 

أظيرت بيانات الجدكؿ السابؽ تكاتقان إلل حد ما مع نتاعا الدراسة، حيث كانت أطر 
آليات كأدكات التأطير المستخدمة التي كردت تي المكاد الخبرية التي خضعت لمدراسة بمكقع 

و مف تكرارات حيث جاءت الكممات العربية بالماة اإلنجميزية، جاءت مرتبة طبقان لما أحرزت
%، التكرار 19.1%، اإلبراز بنسبة 22.7%، العناكيف الرعيسية بنسبة 39.7الداللية بنسبة 

 %.3%، ثـ خمسية تاريخية كمعمكمات بنسبة 7.4 %، االقتباسات بنسبة8.1بنسبة 
 :موقع الجزيرة بالمغة اإلنجميزية .ب 

مع نتاعا الدراسة، حيث كانت أطر آليات انات الجدكؿ السابؽ تكاتقان تامان يأظيرت ب
ة التي خضعت لمدراسة بمكقع الجزيرة يكأدكات التأطير المستخدمة التي كردت تي المكاد الخبر 

مرتبة طبقان لما أحرزتو مف تكرارات حيث جاءت الكممات الداللية  بالماة اإلنجميزية، جاءت
%، االقتباسات بنسبة 16.3نسبة ة ب%، العناكيف الرعيس21%، اإلبراز بنسبة 33.4بنسبة 
 %.2.4%، ثـ التكرار بنسبة 8%، خمسية تاريخية كمعمكمات بنسبة 13.9

أظيرت بيانات الجدكؿ السابؽ اتساؽ نتاعا مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية كاممة مع 
النتاعا العامة، تي حيف اختمست بعض الشيء مع مكقع العربية بالماة اإلنجميزية مع النتاعا 
العامة، حيث جاء بالمرتبة األكلل اطار الكممات الداللية بالمرتبة األكلل تي ك  مكقعي 
الدراسة، حيث حظيت بأعمل النسب عمل مكقع العربية بالماة اإلنجميزية الدراسة تبمات 

، كما اختمؼ مكقعي مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية % عمل33.4%، تي حيف بمات 39.7
ة األخيرة، حيث جاءت اطار أخبار كبيانات صحسية سابؽ تي مكقع الجزيرة الدراسة تي المرتب

 %، تي حيف لـ تحظ بأم نسبة تي مكقع العربية بالماة اإلنجميزية. 2.4بالماة اإلنجميزية بنسبة 
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 المبحث الثاني
 نتائج الدراسة وتوصياتياأىم 

 نتائج الدراسة: أىمأوًل: 
التي تكصمت إلييا الدراسة التحميمية، كمف أىـ  خ صة ألىـ النتاعا ةستعرض الباحثت

 نتاعا الدراسة:
ـ اىتمامان بارزان تي مكقعي 2014حازت تاطية العدكاف اإلسراعيمي عمل قطاع  زة  .0

الدراسة، حيث تسكؽ تييا مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية تي استعراض المكاد الخبرية 
 %.31.9ة اإلنجميزية بنسبة %، تي حيف جاء مكقع العربية بالما68.1بنسبة 

احتؿ الخبر المرتبة األكلل تي األشكاؿ الصحسية المستخدمة تي تاطية العدكاف  .4
%، يميو التقرير اإلخبارم ثـ القصة 47.7ـ بنسبة 2014اإلسراعيمي عمل قطاع  زة 

الخبرية، مع م حظة التبايف تي النتاعا التسصيمية لمكقعي الدراسة، حيث اعتمد مكقع 
ية بالماة اإلنجميزية عمل األخبار تي حيف اعتمد مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية العرب

 %. 30.3عمل التقرير اإلخبارم بنسبة
ـ بدرجة كبيرة 4102الدراسة تي تاطيتيما لمعدكاف اإلسراعيمي عمل  زة  ااعتمد مكقع .9

ما %، تي84.9عمل استخداـ الصكر كعنصر ابراز لممادة الصحسية الخبرية بنسبة 
%، تي 15.1اعتمد مكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية عمل استخداـ مقاطع السيديك بنسبة 

حيف لـ يعتمد مكقع العربية بالماة اإلنجميزية عمل استخداـ مقاطع السيديك، كىذا يكضل 
ضعؼ استا ؿ ما تكتره البيعة اإللكتركنية مف امكانات الكساعط المتعدة بشكؿ كبير 

 سير المادة الخبرية.يكتلتكظيسيا تي شرح 
الدراسة عمل استخداـ "أكثر مف مصدر" تي نشر المادة الخبرية سكاء  ياعتمد مكقع .2

%، يمييا 53.4كانت أخبار أك تقارير اخبارية أك قصص خبرية حيث بمات نسبتيا 
استخداـ مصادر المكقع نسسيا مف خ ؿ مراسمييا كمكتبيا اإلع مي تي قطاع  زة 

قع اإلخبارية حيث ااإلعتماد عمل ككاالت األنباء األجنبية، ثـ المك  %، ثـ30.3بنسبة 
%، كتبرز النتاعا قمة تكظيؼ مكقعي الدراسة امكانياتيا البشرية 1بمات نسبتيا 

 ـ.2014كالتكنكلكجية بشكؿ كاؼ تي تاطية العدكاف اإلسراعيمي عمل قطاع  زة 
أطر الصراع استخدامان  أكثرني جاء إطار االعتداءات االسراعيمية عمل الشعب السمسطي .2

%، 45.1%، يميو إطار دعكات كجيكد التيدعة بنسبة 58تي مكقعي الدراسة بنسبة 
 %.16.7كجاءت بالمرتبة األخيرة قبؿ تعة أخرل تعة تيديدات المقاكمة بنسبة 
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ة السمسػػػػطينية بدرجػػػػة أساسػػػػية بنسػػػػبة يالدراسػػػػة عمػػػػل االىتمامػػػػات اإلنسػػػػان يركػػػػز مػػػػكقع .2
مضػػمكنيا إلػػل اإلىتمامػػات اإلنسػػانية  الػػلانػػت المػػكاد التػػي تػػـ اإلشػػارة مػػا كي%، ت60.8
ة، إلشػػػػارات تحمػػػػؿ يػػػػف المػػػػكاد الخبر ي%، كمػػػػا احتػػػػكت مضػػػػام39.2ة بنسػػػػبة يمياإلسػػػػراع
ف، ينية لمسمسػػطي% تحمػػؿ المسػػؤكل28.6%، مقابػػؿ 44.1ف بنسػػبة ييمية ل سػػراعيالمسػػؤكل

 % تحمؿ الجانبيف مسؤكلية مشتركة.27.3ك

ات السمسػػطينية قاعمػػة الشخصػػيات التػػي اسػػتندت إليػػا مػػكقعي الدراسػػة يخصػػتصػػدرت الش .2
َـّ الشخصػػ36.3بنسػػبة  َـّ الشخصػػي%، تمتيػػا الشخصػػيات الدكليػػة، ثػػ ات يات اإلسػػراعيمية، ثػػ

العربيػػػة كاإلسػػػ مية، كتباينػػػت الشخصػػػيات المحكريػػػة تػػػي مػػػكقعي الدراسػػػة حيػػػث جػػػاءت 
ع العربيػػػػة بالماػػػػة اإلنجميزيػػػػة بنسػػػػبة الشخصػػػػيات اإلسػػػػراعيمية بالمرتبػػػػة األكلػػػػل تػػػػي مكقػػػػ

%، تػػػي حػػػيف جػػػاءت الشخصػػػيات السمسػػػطينية تػػػي مكقػػػع الجزيػػػرة بالماػػػة اإلنجميزيػػػة 7.1
 .%19بالمرتبة األكلل بنسبة 

%، مقابػػػؿ  50.9ـ دكليػػػة بنسػػػبة2014جػػاءت ردكد األتعػػػاؿ عمػػػل العػػػدكاف اإلسػػػراعيمي  .8
ار، حيػػػػث جػػػػاءت ردكد ف تػػػػي ىػػػػذا اإلطػػػػيردكد أتعػػػػاؿ عربيػػػػة، كتبػػػػايف المػػػػكقع% 49.1

األتعاؿ الدكلية تي مكقع العربية بالمرتبة األكلػل، تػي حػيف جػاءت ردكد األتعػاؿ العربيػة 
 تي مكقع الجزيرة بالماة العربية بالمرتبة األكلل.

% كأحػد 39.2جاء الحصار كاالنتياكات االسػراعيمية المتكاصػمة بالمرتبػة األكلػل كبنسػبة  .3
ردت تػػي مػكقعي الدراسػػة، كتػي المرتبػػة األخيػرة االنقسػػاـ أىػـ األسػباب السمسػػطينية التػي ك 
%، تػػػي حػػػيف جػػػاءت تعػػػة عمميػػػات المقاكمػػػة السمسػػػطينية 6كالمناكسػػػات الداخميػػػة بنسػػػبة 

% كأحػػػػد أىػػػػـ األسػػػػباب اإلسػػػػراعيمية 37.5كاطػػػػ ؽ الصػػػػكاريخ بالمرتبػػػػة األكلػػػػل كبنسػػػػبة 
 %.2حماس بنسبة ـ، كتي المرتبة األخيرة انياء حكـ 4102لمعدكاف عمل قطاع  زة 

% كأحد أىـ الحمكؿ 27حظي كقؼ العدكاف كاالعتداءات بالمرتبة األكلل كبنسبة  .01
ـ تي مكقع العربية بالماة اإلنجميزية 4102المقترحة إلنياء العدكاف عمل قطاع  زة عاـ 

كمكقع الجزيرة بالماة اإلنجميزية، تي حيف جاء بالمرتبة األخيرة تحقيؽ المصالحة 
 سبة. السمسطينية بن

احتػػػؿ تكقػػػؼ العػػػدكاف كتخسيػػػؼ الحصػػػار المرتبػػػة األكلػػػل تػػػي النتػػػاعا السمسػػػطينية التػػػي  .00
%، تػي حػيف جػاء تكقػؼ 29.4أبرزىا مكقعػا الدراسػة لمعػدكاف، حيػث حظيػت عمػل نسػبة 
 %.38.1عمميات المقاكمة تي مقدمة النتاعا اإلسراعيمية بنسبة 
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العػػدكاف اإلسػػراعيمي عمػػل قطػػاع ر المسػػتخدمة تػػي تاطيػػة يات كأدكات التػػأطيػػتنٌكعػػت آل .04
ـ تػػي مػػكقعي الدراسػػة، حيػػث تقاربػػت نسػػبة ىػػذه اآلليػػات مػػع تصػػدر الكممػػات 4102 ػػزة 

%، كجػػػاءت تػػػي المرتبػػػة األخيػػػرة أخبػػػار كبيانػػػات صػػػحسية سػػػابقة 35.5الدالليػػػة بنسػػػبة 
 %.1.7بنسبة 

 :ثانيًا: التوصيات
ثة تضع التكصيات لممكاقع مف خ ؿ النتاعا التي تكصمت ليا ىذه الدراسة، تإف الباح

العربية اإلخبارية بشكؿ عاـ كلمكقعي الجزيرة كالعربية بالماة اإلنجميزية بشكؿ خاص كىي 
 كالتالي: 

ظيػػػػػار المعانػػػػػاة اإلنسػػػػػانية  عمػػػػػل زيػػػػػادة التركيػػػػػز .0 اإلىتمامػػػػػات اإلنسػػػػػانية السمسػػػػػطينية، كاه
تي اظيػار اإلىتمامػات السمسطينية جراء اإلعتداءات اإلسراعيمية كتي المقابؿ عدـ الكقكع 

 اإلنسانية لمجتمع االحت ؿ اإلسراعيمي.
ابراز كجية النظر السمسطينية تي النتاعا كالحمكؿ لكؿ األحداث التي تمر بيا القضية  .4

السمسطينية كعدـ التأطير مف كجية نظر االحت ؿ اإلسراعيمي الذم يعمؿ عمل تشكيو 
 الحقاعؽ كالظيكر بمظير الضحية.

باألخبار الخاصة بالقضايا السمسطينية  لشخصيات السمسطينية تيما يتعمؽالتركيز عمل ا .9
التي يعانييا مف االحت ؿ اإلسراعيمي كالحصار اإلسراعيمي كاإلستيطاف كتيكيد القدس، 

 كتقميؿ اإلعتماد عمل الشخصيات اإلسراعيمية.
التكرار كالبيانات التنكيع تي استخداـ آليات كأدكات التأطير كبالذات الخمسيات التاريخية ك  .2

 الصحسية السابقة كاإلقتباسات.
زيػػادة اإلىتمػػاـ بتاطيػػة األحػػداث السمسػػطينية، كبالػػذات تػػي حػػاالت تصػػاعد اإلعتػػداءات  .2

اإلسػػراعيمية، حيػػث أف المكاقػػع العربيػػة بالماػػة اإلنجميزيػػة كالتػػي تتمتػػع بشػػيرة كاسػػعة ككػػـ 
القضػػػػية عمػػػػل كالتعريػػػػؼ ير كبيػػػػر مػػػػف المتػػػػابعيف كالميتمػػػػيف تسػػػػتطيع الكصػػػػكؿ لمجمػػػػاى

 السمسطينية.

اإلسػػتسادة مػػف البيعػػة اإللكتركنيػػة كتكظيػػؼ الكسػػاعط المتعػػددة تػػي تػػدعيـ المػػكاد الصػػحسية  .2
بالذات المكاقع اإللكتركنية الخاصة بالسضاعيات، التػي تعتمػد عمػل مقػاطع السيػديك بشػكؿ 

خبػػػػار، كبيػػػر تػػػػي نشػػػػر مكادىػػػػا اإلخباريػػػة لمػػػػا ليػػػػا مػػػػف أىميػػػة تػػػػي تكضػػػػيل كتسسػػػػير األ
 كاإلعتماد عمل نشر التقارير كالقصص المصكرة.



 
 

  102 

االعتماد بشكؿ أكبر عمل المصادر الخاصة كالتقميؿ مف اإلعتماد عمل أخبار كتقارير  .2
 ككاالت األنباء األجنبية التي تتعامؿ مع القضية السمسطينية كتؽ سياسة تحريرية.

ة العربية كاألجنبية أثناء تكثيؼ الصحسييف السمسطينييف تكاصميـ مع المكقع اإلخباري .8
األزمات المداىـ باألحداث كاألخبار كالمكاد الصحسية التحريرية كمقاطع السيديك لتكصيؿ 

 الرسالة اإلع مية السمسطينية مف مصادرىا األساسية.
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 المصادر والمراجع

 :المراجع العربيةأوًل: 
مارس  01، تاريخ االط ع: معتز عكس الريل ـ(.4112اإللكتركنية. ) لمصحاتة الدكلي االتحاد

 .http://www.drmoiz.com/3axalree7/280605.htm ـ، المكقع:4102

معالجة المكاقع اإلخبارية، اإللكتركنية العربية، لكاقع األقباط تي  ـ(.4104. )إياد، األطرش
: الجزيرة نت، كالعربية نت( السترة مف: مصر )دراسة تحميمية مقارنة، لمكقعي

جامعة األزىر،  .)رسالة ماجستير  ير منشكرة( ـ(90/04/4101ـ( إلل )0/0/4101)
  زة.

المجمة كتحميؿ المضمكف.  االستقصاءالصدؽ كالثبات تي استمارة ـ(. 0383سمكل. ) ،إماـ
 .(يكليك) 0 ،العممية لكمية اإلع ـ

 عمل" اإلسراعيمي" العدكاف خ ؿ السمسطينية الخارجية السياسة تاعميةـ(. 4102. )اعدر ، خكليلا
)رسالة ماجستير  ير منشكرة(. الجامعة  دراسة تحميمية مقارنة ،4112/4100  زة قطاع

 اإلس مية،  زة.

اإلع مية النخساض أسعار البتركؿ تي المكاقع اإللكتركنية  المعالجةـ(. 4102. )نكاؿ، بكمشطة
كرقة مقدمة إلل المنتدل  .الجزيرة نت كالعربية نت أنمكذجان  –ية لمسضاعيات اإلخبار 

 اإلع مي السنكم السابع، الرياض، الجمعية السعكدية ل ع ـ كاالتصاؿ.

مايك  41، تاريخ االط ع: جكانب الصراع العربي اإلسراعيمي كمجاالتو(. ـ4102. )أحمد، ثابت
 . -/http://www.aljazeera.net/specialfiles/pagesـ، المكقع: 4102

 اإلسراعيمي العدكاف أزمة أثناء السمسطينية الصحسية المؤسسات إدارةـ(. 4102. )محمد، ثابت
)رسالة ماجستير  ميدانية دراسة: الميني األداء عمل كانعكاسيا ـ،4102 عاـ  زة عمل

 .الجامعة اإلس مية،  زة  ير منشكرة(.

، تاريخ اب تي اإلع ـ المصرم "دراسة تحميمية"معالجة اإلرى أطر (.ـ4102. )أشرؼ، ج ؿ
 (، http://studies.aljazeera.net/ar/.html ، المكقع: 4102 تبراير 00االط ع: 
 بحكث اإلع ـ . القاىرة: عالـ الكتب.   .ـ(4112حسيف، سمير. )

 كتب.ال عالـ :القاىرة .العاـ كالرأم بالجماىير كاالتصاؿ اإلع ــ(. 0382) .سمير، حسيف
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 .العربي الكطف تي القرارات صنع تي االتصاؿ كساعؿ دكر ـ(.0339. )بسيكني إبراىيـ، حمادة
 دراسات الكحدة العربية. مركز بيركت،

 عمل نت الجزيرة لمكقع كصسية دراسة -العربية  اإلخبارية المكاقعـ(. 4109. )حساـ ،حمداف

 العربية المستكحة، الدنمارؾ. اديميةاألك .)رسالة ماجستير  ير منشكرة( العنكبكتية الشبكة

معالجة تف الكاريكاتير تي الصحاتة السمسطينية لمعدكاف اإلسراعيمي  .ـ(4102) .حاـز، أبك حميد
الجامعة  .(منشكرة  ير )رسالة ماجستير ـ: دراسة تحميمية مقارنة4102عمل  زة عاـ 
 .اإلس مية،  زة

ت السمسطينية عمل شبكات التكاصؿ االجتماعي اعتماد طمبة الجامعا ـ(.4102. )ترنيـ، خاطر
)رسالة ماجستير  ير منشكرة(،  ـ: دراسة ميدانية4102أثناء العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة 

 الجامعة اإلس مية،  زة.

الخبرية لممقاكمة الشعبية تي الصحؼ السمسطينية اليكمية:  األطر ـ(.4102. )محمد، الدلك
 الجامعة اإلس مية،  زة. .ماجستير  ير منشكرة( )رسالة دراسة تحميمية مقارنة

دار  :)د.ط(. عماف. اإللكتركنية كالصحاتة الجديد اإلع ـ ـ(.4100. )عبد الرزاؽ، الدليمي
 كاعؿ لمنشر.

 يناير المصرية تي الصحاتة السمسطينية: 42األطر الخبرية لثكرة ) ـ(.4102أبك راس، منير. )

 الجامعة اإلس مية،  زة. .اجستير  ير منشكرة()رسالة م دراسة تحميمية مقارنة

)د.ط(.  .الجزيرة كقطر خطابات السياسة كسياسات الخطاب ـ(.4101) .محمد ،الرب أبك
 دار أبك  كش لمنشر كالتكزيع. :القدس

سراعيؿـ(. 4102ركسيا اليكـ بالعربية. ) تاريخ االط ع  .بنكد كقؼ إط ؽ النار بيف حماس كاه
 https://arabic.rt.com/news/756175 المكقع: ـ، 4102يناير  49

إخراج صسحة المحتكيات تي المج ت السمسطينية، دراسة تحميمية  .ـ(4102زيارة، أمينة. )
)رسالة ماجستير  ير منشكرة(.  مقارنة بيف مج ت )نضاؿ الشعب، حقكؽ الناس، العكدة(

 معة اإلس مية،  زة.الجا

 . القاىرة: عالـ الكتب. 4. طتف الخبر الصحسيـ(. 0382أبك زيد، تاركؽ. )

 :، بيركتقناة الجزيرة: كسر المحرمات تي السضاء اإلع مي العربي ـ(.4119. )مسيد، الزيدم
 دار الطميعة.

https://arabic.rt.com/news/756175
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مركز :  زة )د.ط(.. يكمان مف الحرب اإلجرامية عمل قطاع  زة 05 .ـ(4102. )جميؿ ،السحار
 التاريخ كالتكثيؽ السمسطيني.

دار  :، عمافالمؤسسات اإلع مية: أنماط كأساليب القيادةإدارة  .ـ(4100)محمد. ، سمطاف
 المسيرة لمنشر كالتكزيع.

اإلخبارية  CNNاألطر اإلخبارية لقضايا الشرؽ األكسط تي شبكة  (.ـ4112، ىبة. )شاىيف
المجمة المصرية لبحكث ، Inside the Middle Eastاألمريكية: دراسة تحميمية لبرناما 

 .032ص (،42)، عاإلع ـ

الخبرية لمقضايا السمسطينية الداخمية تي اإلذاعات الحزبية  األطر ـ(.4104. )محمد ،شبابأبك 
معيد البحكث كالدراسات .  ير منشكرة( )رسالة ماجستير السمسطينية: دراسة تحميمية مقارنة

 العربية، القاىرة.

، مجمة جامعة دمشؽالمعمكمات،  عصر تي الجديد اإلع ـ(. ـ4101. )سميرة ،يخانيش
 .281-292ص ، ص(0+4)42

ـ تي  4118األطر الخبرية لمعدكاف اإلسراعيمي عمل  زة عاـ ـ(. 4102. )ع  ،طو أبك
)رسالة ماجستير  ير منشكرة(. الجامعة  دراسة تحميمية مقارنة الصحؼ السمسطينية اليكمية:

 س مية،  زة .اال

 2، تاريخ االط ع: عمل  زة ... البدايات كالمآالت الحرب(. ـ4102. )عدناف ،عامر أبك
 ./ http://www.aljazeera.net/knowledgegateـ، المكقع: 4102يكنيك 

 :القاىرة .كتكنكلكجيا االتصاؿ الكمبيكترات (.د.ت. )محمكد ،محمد ك عمـ الديف، عبد الحسيب
 نشر كالتكزيع.دار الشركؽ لم

دار الشركؽ لمنشر  :جدة .تحميؿ المحتكل تي بحكث اإلع ـ ـ(.0389. )محمد، عبد الحميد
 كالتكزيع.

دار عالـ  :القاىرة .البحث العممي تي الدراسات اإلع مية ـ(.4112. )محمد، عبد الحميد
 الكتب.

 اىرة: دار المعارؼ.الق)د.ط(. . ككاالت األنباء رؤية جديدةـ(. 0328عبد المطيؼ، شسيؽ. )

 .دار السكر العربي: بيركت .اإلس ـاإلع ـ تي  .(د.ت). عبد المطيؼ حمزة
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اعتماد الجميكر العربي عمل القنكات السضاعية األجنبية المكجية بالماة  (.ـ4113. )نيل، العبد
المجمة العربية تي أكقات األزمات بالتطبيؽ عمل أزمة العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة، 

 .224-923ص ص ،(99)ع ،مصرية لبحكث اإلع ـال

ـ: دراسة 4113 -4118تاطية الصحاتة اإلسراعيمية لمحرب عمل  زة  .ـ(4104)أحمد ، عدكاف
 جامعة األزىر،  زة،  .)رسالة ماجستير  ير منشكرة( تحميمية مقارنة لث ث صحؼ عبرية

بية كالجزيرة( السضاعيتيف تي اإلع مي لقناتي )العر  الخطاب. ـ(4100) .باسـ ىاشـ، العزاكم
)رسالة ماجستير  ير  دراسة ميدانية – 4101التاطية اإلع مية ل نتخابات العراقية 
 .منشكرة(، ، جامعة الشرؽ األكسط، عماف

دار أسامة لمنشر  :، عمافالسضاعيات العربية كدكرىا اإلع مي ـ(.4113. )تارس، عطكاف
 كالتكزيع.

اتجاىات الصحاتة األردنية نحك العدكاف اإلسراعيمي (. ـ4100مي. )، عنجاداتك  حاتـ ،ع كنة
، مجمة أبحاث اليرمكؾعمل  زة: دراسة تحميمية مقارنة تي صحيستي الرأم كالدستكر، 

42(0 ،)243-223. 

 . القاىرة: دار المعرتة .0ـ(. التصكير الصحسي. ط0381عمي، عبد الجبار. )

ة لقضية الدكلة السمسطينية تي مكاقع السضاعيات األطر الخبري ـ(.4102. )ركال ،عمياف
 .)رسالة ماجستير  ير منشكرة( االلكتركنية األجنبية بالماة العربية: دراسة تحميمية مقارنة

 الجامعة اإلس مية،  زة.

تي مكاقع السضاعيات  4104الخبرية لمعدكاف عمل  زة عاـ  األطر ـ(.4102. )أحمد، عكض ات
. )رسالة ماجستير  ير منشكرة( ية بالماة العربية: دراسة تحميمية مقارنةاألجنبية اإللكتركن

 الجامعة اإلس مية،  زة.

مشارؼ القرف الحادم  عملاإلع ـ العربي ـ(. 4111. )خالد ،منصكر إدمكند ك ، ريب
 باحثات الكتاب السادس. :، بيركتكالعشريف: بيف مطرقة العكلمة كسنداف الدكلة

صحيسة البياف ككساعؿ االتصاؿ تي العالـ العربي،  المعمكماتثكرة ـ(. 4110. )إدمكند،  ريب
 يناير. 02، اإلمارتية

مايك  02 تاريخ االط ع:ما أسباب العدكاف اإلسراعيمي عمل  زة،  (.ـ4102. )قناة الجزيرة
 .http://www.aljazeera.net/news/survey/2014/7/7ـ، المكقع: 4102
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 2. تاريخ االط ع راءة تي حرب إسراعيؿ الثالثة عمل قطاع  زةق ـ(.4102كمكب، عرابي. )
 .https://www.amad.ps/ar/Details/47762ـ، المكقع: 4102مارس 

مايك  02. تاريخ االط ع األسباب االستراتيجية لمعدكاف عمل  زةـ(.  4102مجدم، كريـ. )
 /https://elbadil.com/2014/08ـ، المكقع: 4102

اإلع ـ الجديد تي السعكدية: دراسة تحميمية تي المحتكل ـ(. 4100)ف محارب سعد ب، المحارب
 دار جداكؿ لمنشر كالتكزيع.: بيركت. اإلخبارم لمرساعؿ النصية القصيرة

قراءة تي الحرب األخيرة عمل  زة: الدكاتع،  ـ(.4104. )اإلسراعيمية لمدارسات اطمس مركز
   ـ، المكقع: 4102يناير  42 تاريخ االط ع .النتاعا، كآتاؽ المستقبؿ

https://paltoday.ps/ar/post/153754 
 إنجػػػازاتالعػػػدكاف عمػػػل  ػػزة قػػػد يحمػػػؿ ـ(. 4102. )السياسػػػات كدراسػػة لألبحػػػاث العربػػػي المركػػز

 ـ، المكقػػػػػػػػع:  4102أبريػػػػػػػػؿ  4تػػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػػ ع  .سياسػػػػػػػػية لممقاكمػػػػػػػػة السمسػػػػػػػػطينية

https://www.zamanalwsl.net/news/article/51508 

األطر الخبرية لحصار غزة في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة ـ(. 4102مشرؼ، رامي. )

 )رسالة ماجستير  ير منشكرة(، الجامعة اإلس مية،  زة. ، دراسة تحميميةتحليلية مقارنة

 42تاريخ االط ع:  .العكلمة كتحديات الكطني كاألمف اإلع ـ (.ـ4101. )أحمد عيد ،المصاكرة
 (.http://www.dahsha.com/=30974ـ، المكقع: )2410مايك 

 42االط ع اريخ ت. أرقاـ تي  زة عمل اإلسراعيمي العدكاف(. 4108الجزيرة نت اإلخبارم )مكقع 
 المكقع: ـ،4102مايك ، 

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/8/27/على-اإلسرائيلي-العدوان-

 أرقام-في-غزة
  ـ.4102إبريػػػػػػػػػػػػؿ  9االطػػػػػػػػػػػػ ع اريخ تػػػػػػػػػػػػ .العربيػػػػػػػػػػػػةكؿ حػػػػػػػػػػػػ (.4108العربيػػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػػت )مكقػػػػػػػػػػػػع 

-biya.net/ar/tools/%D8%AD%D9%88%D9%84https://www.alara
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

 الشػركؽ دار :)د.ط(. عمػاف .الطسػؿ عمػل اإلعػ ـ كسػاعؿ ـ(.0332أبػك معػاؿ، عبػد الستػاح. )

 كالتكزيع. لمنشر

الػػػػدار  :)د.ط(. القػػػػاىرة. االتصػػػػاؿ كنظرياتػػػػو المعاصػػػػرةـ(. 0338، حسػػػػف، كالسػػػػيد، ليمػػػػل. )مكػػػػاكم
 المصرية المبنانية.

http://www.dahsha.com/=30974
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/8/27/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/8/27/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.alarabiya.net/ar/tools/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/tools/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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األطر الخبرية لقضية حصار  زة تي المكاقع االلكتركنيػة لمصػحؼ ـ(. 4102). محمد، منصكر
الجامعػػػة  )رسػػػالة ماجسػػػتير  يػػػر منشػػػكرة (. دراسػػػة تحميميػػػة مقارنػػػةاألمريكيػػػة كالبريطانيػػػة :

 اإلس مية،  زة.

أخبػػػار العػػػراؽ تػػػي السضػػػاعيات العربيػػػة تحميػػػؿ مضػػػمكف ألخبػػػار  ـ(.4113. )، تػػػارسالميػػػداكم
األكاديميػػة  .)رسػالة دكتػػكراه  يػر منشػػكرة( ي "الجزيػػرة" ك"العربيػة" السضػػاعيتيفالعػراؽ تػػي قنػات

 العربية المستكحة، الدنمارؾ.

 مكتبػة: الككيػت ،اإللكتركنيػػة كاإلعػ ـ: الصػحاتة اإلنترنػػت ـ(.4119. )حسػني محمػد ،نصػر

 كالتكزيع،. لمنشر الس ح

 مكتبػة :، القػاىرةكالكسػاعط خؿالمػدا الجمػاىيرم االتصػاؿ تػي مقدمػة .ـ(4110) .حسػني، نصػر

 .كالتكزيع لمنشر الس ح

 ، تػػاريخ االطػػ ع: تػػكازف الرعػػب: مػػآالت الحػػرب الثالثػػة عمػػل  ػػزة .(ـ4102) .صػػالل، النعػػامي
 .http://studies.aljazeera.net/ar/reports/7.html ـ، المكقع: 4102يكنيك  2

 :، نػابمستػي الكاقػع كدالالت المسػتقبؿالحرب عمل  زة قراءة (. 4113. )راعد كآخركف ،النعيرات
 المركز السمسطيني لمديمقراطية كالدراسات.

مػايك  2، تػاريخ االطػ ع: تي العدكاف اإلسػراعيمي عمػل قطػاع  ػزة قراءة (.د.ت. )عمياف، اليندم
 . www.shuun.ps/pale-664-ar.htmlـ، المكقع: 4102

. القػػاىرة: 0. طاالجتماعيػػة كاإلع ميػػةمنػػاىا البحػػث تػػي الدراسػػات ـ(. 0383الكتػػاعي، محمػػد. )
 مكتبة األنجمك المصرية.
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 الممحق األول
 الســــــــــــــادة المحكميــــــــــن

 
 مكان العمل الدرجة األكاديمية السم ر.م
 الجامعة  اإلس مية بازة أستاذ دكتكر تي اإلع ـ أ.د جكاد الدلك  .0
 الجامعة اإلس مية بازة ذ مساعد تي اإلع ـأستا د. أيمف أبك نقيرة  .4
 الجامعة اإلس مية بازة أستاذ مساعد تي اإلع ـ د. حسف أبك حشيش  .9
 جامعة األزىر بازة أستاذ مشارؾ تي اإلع ـ د. مكسل أبك طالب  .2
 جامعة األقصل أستاذ مساعد تي اإلع ـ زىير عابدد.   .2
 جامعة األقصل ـأستاذ مساعد تي اإلع  د. ماجد الترباف  .2
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 الممحق الثاني
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 (1ممحق رقم )
 : فئات الشكلأولً 
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 (4ممحق رقم )

 الخبرية المستخدمة )فئات الصراع، الىتمامات النسانية، المسؤولية( األطرثانيًا: فئات 
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 (3ممحق رقم )

 يات المحورية: فئة الشخصثالثاً   

 :اسم الموقع                                          : رقم الستمارة
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 (2ممحق رقم )

 أسباب العدوان أطر: فئات رابعاً 

 :اسم الموقع                                          : رقم الستمارة
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 (2ممحق رقم )
 الحمول والنتائج( أطر) المادة الخبرية، فئاتفئات أطر : خامسا  

 :اسم الموقع                                          : رقم الستمارة
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 (2ممحق رقم )

 الت طير المستخدمة وأدوات تليات فئات: سادساً 

 :اسم الموقع                                          : رقم الستمارة

 الكممات الدللية 
 اإلبراز 

 
العناوين 
 القتباسات الرئيسية 

خمفية تاريخية 
 التكرار ومعمومات

 وبيانات أخبار
 صحفية سابقة

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 


