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 ملخص الرسالة باللغة العربٌة

 اإللكتخكنضة لمرحف سػاقعالإلى التعخؼ عمى األشخ الخبخية النتفاضة القجس في  تيجؼ ىحه الجراسة      
عشاصخ اإلبخاز كالػسائط ك السرادر ، كأىع القزايا ك انتفاضة القجس بتغصضةالسػاقع ىحه مجػ اىتساـ ك  األمخيكضة،
السدتخجمة، كمعخفة أكجو الذبو كاالختالؼ بضغ السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة في تغصضتيا الستعجدة 

 كتأشضخىا النتفاضة القجس.
مشيج الجراسات السدحضة، الحؼ تع مغ خاللو استخجاـ كاستخجمت مغ البحػث الػصفضة،  عج ىحه الجراسةوتُ       

أسمػب تحمضل السزسػف، كمشيج دراسة العالقات الستبادلة، الحؼ تع في إشاره تػضضف أسمػب السقارنة السشيجضة، 
ة كجسع الباحث البضانات الخاصة في الجراسة عغ شخيق أدا  ،"الخبخيةاألشخ "نطخية كسا اعتسج الباحث عمى 

"، الػاششصغ بػست األمخيكضتضغ" ك "الشضػيػرؾ تايسد" يصحضفتمػقعي كاختار الباحث ، تحمضل السزسػف استسارة 
مغ مادة ( ٖٖٕ) كتع تحمضل عجدـ، ٕٙٔٓ/أكتػبخ/ٔـ إلى ٕ٘ٔٓ/أكتػبخ/ٔكامتجت السجة الدمشضة لمجراسة مغ 

 .سمػب الحرخ الذاملمػقعي الرحضفتضغ اعتسادا عمى أ
 

 وخخجت ىحه الجراسة بعجة نتائج نحكخ مشيا: 
مخيكضة تمتيا قزايا ي السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األقزايا القتل فئة قزايا انتفاضة القجس فترجرت  -ٔ

 .غكبخ مغ ضعف قزايا القتمى اإلسخائضمضضككانت قزايا القتمى الفمدصضشضضغ أالصعغ، 
 .خاصة السخاسل كالػكاالت الرحفضة األكلضةالجراسة بذكل كبضخ عمى السرادر مػقعا  عتسجا  -ٕ
 .غمب عمضيا فغ التقخيخ الرحفي، ك الخبخية النتفاضة القجسفي مقجمة األشخ ت أشخ األسباب جاء  -ٖ
كأف الدبب الخئضذ في  ،اعتبخ مػقعا الجراسة الفمدصضشضضغ ىع السدؤكلضغ بالجرجة األكلى عغ انتفاضة القجس  -ٗ

 .عالمي الفمدصضشيانجالع االنتفاضة ىػ التحخيس اال
 :الجراسةتػصضات ومغ 

كالرحف الغخبضة، كالتعاشي بسا يمـد معيا اإللكتخكنضة تذكضل ىضئة لخصج كمخاقبة تغصضات كبخيات السػاقع  .ٔ
 مغ أجل تعديد الخكاية الفمدصضشضة كتفشضج الجعاية الريضػنضة.

نجمضدية لمعالع السختمفة كخاصة اإل عالمي عغ القزضة الفمدصضشضة بالمغاتزيادة عسمضة التغصضة كالزخ اإل .ٕ
 الغخبي عبخ خصاب إعالمي مجركس كمػجو. 

كتدكيجىا باألخبار  ،عالمضة حػؿ العالعاالت االعالـ كالرحف كاليضئات اإلالتػاصل الجائع مع كك .ٖ
 .ة الفمدصضشضة بذكل متػالي كمدتسخكالتحجيثات الخاصة بالقزض
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Abstract 

 

            This study aims at identifying the news reporting frames of Al-Quds Intifada in the 

American newspapers’ websites as well as the most important issues highlighted in 

these newspapers’ websites, and the sources these websites relied on in the news 

coverage of Al-Quds Intifada.  

The study adopts the descriptive approachand uses  the content analysis method, and 

the method of mutual relations in which a systematic comparison is used. The study 

uses the theory of news reporting frames, where data was collected by the content 

analysis form, where the researcher selected the websites of "The New York Times" 

and “The Washington Post", and the duration of the study was: (October 1, 2015 to 

October 1, 2016), where 233 news articles from both websites were analyzed. 

 The most important findings of the study: 

1. The murder issues come at first among issues of Al-Quds Intifada. 

2. The websites of the study depend largely on reporters and News Agencies. 

3. The study websites hold the Palestinians responsible for Al-Quds Intifada, 

and shows that the main reason for the outbreak of Al-Quds intifada is the 

Palestinian media incitement. 

The most important recommendations of the study: 

1. Formation of  a body that monitors the coverage of major websites of western 

newspapers, and interact with their coverage suitably . 

2.  Increasing coverage and media reporting on the Palestinian Cause in 

various languages, especially English for the Western. 

3. Communicating regularly with News agencies, newspapers and media 

organizations around the world and update them on the Palestinian Cause. 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

﴿ ِ َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكن تَْعلَُم ۚ َوَكاَن فَْضُل َّللاَّ

ٌَْك َعِظًٌما ﴾ َعلَ
[.113:انُظاء]
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 اإلىجاء
  كالجعاء  بّ الحُ يغجقاف أمي كأبي .. رحسة هللا في األرض، كسبضل هللا إلضو، الحيغ إلى

أكثخ مغ نفدضيسا في كل ركحة.. كيبحالف ما يسمكاف بغضخ  في كل غجكة، كيخافاف عمىّ  عميّ 
حداب، كيعصضاف بال حجكد.. أسأؿ هللا ليسا شػؿ العسخ بالصاعات، كلباس العافضة كصالح 

 الباؿ في الجنضا كاآلخخة..
  أقخب الشاس كأعدىع، كأبػاب الخضخ التي كضعيا هللا بػصاليغ،)أسساءإلى أخػاتي ، 

(، كإلى أـ يػسف كعبضخ ،أـ شيج كحخبة ،أـ اسساعضل كاعتساد ،اميأـ ر  كابتداـ، أـ جسعة
بػ أ(، )نزاؿ َسَشُذجُّ َعُزَجَؾ ِبَأِخضظَ سشج الحضاة الحيغ قاؿ هللا فضيع )رفاؽ الجرب، ك إخػتي، 

سساعضل أبػ عبجالخحسغ،  كشعباف أبػ عبضجة،  كمحسػد إبػ عبجالخحسغ،  ك أالحدغ، كعالء 
 أبػ عبج الخحسغ(.

 مؤمغ كإسالـ، كإلى  ،يشابضع الحب في األرض ،أكالدؼ ،قخة عضشي، كميجة الفؤاد ىإل
 زكجتي الغالضة خضخ الدشج. 

  جسضعا  كاألصحاب األخػاؿ كالخاالت كأبشاء العع كالعائمة ك كإلى األعساـ كالعسات . 
  فمدصضغ عامة، كأسخػ فمدصضغ، ككل  كشيجاء ،خاصة كإلى شيجاء انتفاضة القجس

  صحفي حخ شخيف يتسثل الحق في قػلو كفعمو.
 
 
 

 ...إلضيع جسضعا أىجي ىحا الجيج الستػاضع




 الباحث                                                                  
 يػسف عبج الخحسغ غبغ

 



ِ 

 

 خٌ ُشْكٌخ وَتْقِجي
 اْلِكَتاَب َواْلِحْكَسَة َوَعمََّسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َوَكاَن َفْزُل ّللّاِ َعَمْضَظ َعِطضًساَوَأنَدَل ّللّاُ َعَمْضَظ                                                              

 (ٖٔٔ)الشداء، اآلية: 
في األكلى كاآلخخة، قبل كل الحسج لو ك ، يمضُق بجالؿ كجيو كعطضع سمصانو  رب العالسضغ، حسجا  أحسُج هللا

سشي ما لع أكغ أعمع، كيدخ لي األمخ فأتسست، ثع الرالة شضئ كبعجه، فاهلل بفزمو ىجاني ليحا، كعمّ 
كمغ تبعو بإحداف  ،الصضبضغ الصاىخيغ كعمى آلو كصحبوكالدالـ عمى رسػؿ هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، السعمع األكؿ، 

 بعج ...أما إلى يـػ الجيغ، ثع 
قجـ لي الشرح ، الحؼ شمعت عبج الحسضج عضدىإلى أستاذؼ الجكتػر/ بػافخ الذكخ كجديل العخفاف أتقجـ 

كاإلرشاد كالتػجضو في كل محصة مغ محصات ىحا العسل، فكاف نعع السذخؼ الشاصح الحخيز، كلسدت 
و كل الذكخ مشو سعة الرجر كالربخ كالعصاء، فكاف أخا  كصجيقا  قبل أف يكػف مذخفا  مػجيا ، فم

 .كالتقجيخ
المحْيغ تفّزال  بسشاقذة الخسالة كإثخائيا، األخ الجكتػر  التقجيخ ألعزاء لجشة السشاقذة،ك بالذكخ ـ كسا أتقج

 مشاقذا  خارجضا .كساـ عامخ اقذا  داخمضا ، كاألخ الجكتػر مشأيسغ أبػ نقضخة 
ىحه الجراسة بفزل كمشة مغ هللا سبحانو كتعالى، أف أتػجو بخسالة شكخ كعخفاف  إتساـكال يفػتشي بعج كسا 

ككافة أعزاء  اآلداب، ك كمضة كالبحث العمسي الجامعة اإلسالمضة بغدة، كعسادة الجراسات العمضاجامعتي ل
 .األفاضل ىضئة التجريذ
يثضبيع أحدغ الجداء، كجداىع قجـ لي مداعجة أك مذػرة في دراستي، كأسأؿ هللا أف  كل مغكأشكخ كحلظ 

 هللا عشي كل الخضخ بحػلو كقجرتو.
كأخضخا ، أسأؿ هللا تعالى أف يتقبل مشي ىحا العسل، كأف يجعمو خالرا لػجيو، كأف يكتب لشا أجخ االنتفاع 

 بو في كل زماف، إنو كلي ذلظ كالقادر عمضو، كأف يتػالنا بالحدشى في الجنضا كاآلخخة، الميع آمضغ.
 

 ،،،ولي التػفضق وهللا
 

  الباحث: يػسف عبج الخحسغ شعبان غبغ
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 الجراسة مقجمة
لشضل حقػقو مت االنتفاضات الفمدصضشضة خضارا  استخاتضجضا  اعتسجه الذعب الفمدصضشي في نزالو مثّ 

خت عغ كسا عبّ  ،كحخيتو مشح بجايات القخف العذخيغ، كاتدست ىحه االنتفاضات بالذعبضة كالعفػية
مشح  ةرض الفمدصضشضالغزب الفمدصضشي ضج السسارسات الطالسة بحق االنداف الفمدصضشي كاأل

صات االنتجاب البخيصاني عمى فمدصضغ، كسا تػالت االنتفاضات الفمدصضشضة كانجلعت عشج مح
التي عبخت  ـٜٚٔٔعاـ مغ انتفاضة  بجءا   ،ت الحاليمتعجدة خالؿ القخف العذخيغ كحتى الػق

خفس الجساىضخؼ كالذعبي العخبي إلجخاءات تقدضع الػشغ العخبي لسشاشق ذات إدارات عغ ال
 ـ.ٕ٘ٔٓ، كلضذ انتياء  بانتفاضة القجس عاـ عدكخية مختمفة

كىي مػجة احتجاجات كأعساؿ  أيزا بانتفاضة الدكاكضغ، التي ُسّسضتبجأت انتفاضة القجس 
 ـ،ٕ٘ٔٓ خضخ مغ العاـالخبع األ الفمدصضشضة فيراضي مقاكمة مغ قبل الذعب الفمدصضشي في األ

اإلسخائضمضة السدتسخة ضج الذعب الفمدصضشي بسا في ذلظ  االنتياكاتحضث جاءت كخد فعل عمى 
 قرى كغضخىا. كتجنضذ السدجج األ ،كتقضضج حخية الحخكة لمسػاششضغ ،القتل كاأَلسخ كالتيجضخ

ذركة خصضخة تسثمت في  إلىرىاصات انتفاضة القجس بعج صعػد االنتياكات اإلسخائضمضة إكضيخت 
دػ لسقتل كافة أفخاد أما  ـ،ٕ٘ٔٓيػلضػ  ٖٔلعائمة دكابذة في  حخؽ السدتػششضغ اإلسخائضمضضغ

ما أجج الغزب الذعبي  السدتػششضغ،ثع تتالت اعتجاءات  ،رضضعالعائمة بسا في ذلظ شفل 
عبخ ردكد أفعاؿ كأعساؿ مقاكمة نفحىا فمدصضشضػف ـ ٕ٘ٔٓلضشفجخ في بجاية أكتػبخ  الفمدصضشي،

بجاية  العسمضة التي نفحىا الذاب السقجسي ميشج الحمبي ردا  عمى الجخائع االسخائضمضة، كمّثمت
مجسػعة مغ السدتػششضغ في  شعغ الذيضج ميشجانصالقيا، إذ أف ية عسمضات انتفاضة القجس، كبجال

 ىمجيشة القجس، ككاف قبضل استذياده قج أشار في مشذػر لو عمى حدابو عمى مػقع فضدبػؾ إل
 ”.:"حدب ما أرػ االنتفاضة الثالثة قج انصمقت انتفاضة القجس قائال

 لجشػد االحتالؿ اإلسخائضمي أعساؿ السقاكمة بعسمضات شعغ متكخرة  نتفاضةاالكتزسشت  
، كالتي قػبمت بتراعج كبضخ لعسمضات القسع كالقتل ضج السجنضضغ الفمدصضشضضغ كتشفضح وكمدتػششض

 ،االسخائضمي إلعجامات مضجانضة لمفمدصضشضضغ بحجج محاكلتيع تشفضح عسمضات شعغ جضر االحتالؿ
ا مع تشفضح كصاحب ذلظ ، قصاع غدة ضخبات جػية عمى القػات اإلسخائضمضة كتدامشت األحجاث أيز 

اإلسخائضمضة كالحؼ استسخ شيخيغ، ك محاكلة االحتالؿ إضخاب األسخػ الفمدصضشضضغ في سجػف 
حضث صجمت مذاىج  ،القتل كالتعحيب بحق الصفل أحسج مشاصخة كابغ عسو الحؼ ارتقى شيضجا  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%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%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%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/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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 ـ كقخارٕ٘ٔٓعغ االنتياكات ضج السدجج األقرى في شيخ سبتسبخ  ىحا فزال   ،جيػ العالعالفض
 حطخ مراشب العمع كالخباط في األقرى، كاقتحاـ السدجج األقرى كمحاكلة تقدضسو مكانضا  

 كساط الذعب الفمدصضشي.أفي  عارما   كىػ ما أجج غزبا   كزمانضا  
حجاث االنتفاضة أكمشح ذلظ الحضغ أصبح مػضػع انتفاضة القجس مادة صحفضة، كحطضت  

بسا في ذلظ الرحف الشاشقة باإلنجمضدية، كػف  األمخيكي،خاصة  الغخبي،عالـ بتغصضة مغ اإل
 العالع،اإلنجمضدية تعتبخ كاحجة  مغ أىع المغات العالسضة، كىي لغة عجد مغ الجكؿ السترجرة في 

 مبخاشػرية الكبخػ كىي الػاليات الستحجة.لغة اإل نياأخاصة 
في تحخيظ الخأؼ العاـ تجاه قزايا معضشة  األمخيكضة دكرا  مرحف لعالمضة التغصضة اإل كتؤدؼ

خبار عغ القزضة أفسغ خالؿ ما تصخحو ىحه الرحف مغ مػاضضع ك ، كالقزضة الفمدصضشضة
ف صشاع أكمعخكؼ  ، تجاىيا معضشا   مػقفا  مخيكي ك لجػ الخأؼ العاـ األ تذكل ترػرا  الفمدصضشضة، 

 ، كبالتالي،القخار يمتفتػف لمتساشي بكل قػة مع تػجو الجسيػر كرأيو تجاه القزضة الفمدصضشضة
في تذكضل القخارات تجاه   خصضخ بجكراإللكتخكنضة   األمخيكضة كمػاقعياتػجو الرحف  يحطى

الخسسي، كيعمع القائسػف عمى صشاعة الرحافة ك أعمى السدتػػ الذعبي  القزضة الفمدصضشضة سػاء  
نتخنت، فقج انتذخت أنو كمع التقجـ الكبضخ في كسائل االتراؿ كالتػسع الكبضخ في استخجاـ اإل

 .خبارية التي تقجـ الخبخ لمقارغ كقت حجكثوالرحف اإللكتخكنضة ، كالسػاقع اإل
غصضة، كالتي تحطى بتأثضخ في كمغ أبخز الرحف األمخيكضة التي تشاكلت انتفاضة القجس بالت 

الخأؼ العاـ األمخيكي صحضفة الشضػيػرؾ تايسد كصحضفة الػاششصغ بػست األمخيكضتضغ كمػاقعيسا 
اإللكتخكنضة، فالسػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة تعكذ كجية نطخ الرحف األمخيكضة تجاه 

ل مع السػاضضع السختمفة القزايا الستزسشة في التغصضة، كتتزسغ تػجيات الرحف في التعام
خاصة انتفاضة القجس، فيي ال تشفظ أف تكػف السخآة اإللكتخكنضة لسا تصخحو الرحف، كتعكذ 

جشجة الستبعة في تشاكؿ القزايا كالسػاضضع السختمفة خاصة لدضاسة التحخيخية الخاصة بيا كاألا
 أحجاث انتفاضة القجس.  

اإللكتخكنضة اقع الخبخية النتفاضة القجس في السػ  األشخلحا تدعى ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى 
األمخيكضة، ككضفضة تعامل ىحه السػاقع مع سضاقات انتفاضة القجس في تغصضتيا ليا،  لمرحف

 أكجو االتفاؽ أك االختالؼ بضغ تمظ السػاقع في عخضيا لمقزضة. كالتعخؼ عمى
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  األولالفرل 

 اإلشار العام لمجراسة  

 أىع الجراسات الدابقة:  أوال: 
 العالقة،الباحث لالشالع عمى عجد مغ الجراسات ذات  سعى، الجراسةفي إشار مػضػع 

سيا مغ األحجث إلى األقجـ كقدّ  الجراسة،بسػضػع  الجراسات السترمةكعثخ الباحث عمى عجد مغ 
 الخبخية األشخكدراسات  الفمدصضشضة،االنتفاضات اإلعالـ ك  كفقا لثالثة محاكر ىي: دراسات

 مخيكي.عالـ األكدراسات القزضة الفمدصضشضة في اإل ،كالقزضة الفمدصضشضة
  :االنتفاضات الفمدصضشضةاإلعالم و ول: دراسات السحػر األ 

(8102اٌىزٔش ) راسةد -ٔ
(0): 

الحضاة  القجس في صحضفتيلتعخؼ عمى الرػرة الرحفضة النتفاضة إلى االجراسة تيجؼ   
، كالكذف عغ مػضػعاتيا، كأنػاعيا كاتجاىيا كمرادرىا كشخرضاتيا الججيجة كفمدصضغ

السحػرية كالفاعمة كأىجافيا كمجػ االىتساـ بيا، كأسالضب إخخاجيا، كأثخ التصػر التكشػلػجي 
 عمضيا.

استخجمت شاره كتشتسي ىحه الجراسة إلى البحػث الػصفضة، كاستخجمت مشيج السدح كفي إ 
أسمػب تحمضل السزسػف، ككحلظ مشيج دراسة العالقات الستبادلة كفي إشاره أسمػب السقارنة 

السشيجضة، كتسثل مجتسع الجراسة في الرحف الفمدصضشضة الضػمضة األربع التي ترجر في 
 صحضفتي الحضاة الججيجةكتع اختضار  فمدصضغ كىي: الحضاة الججيجة كالقجس كاألياـ كفمدصضغ،

حضث تع ـ، ٕٙٔٓسبتسسخ ٖٓـ إلى ٕ٘ٔٓكتػبخ أ ٔكفمدصضغ، كامتجت عضشة الجراسة مغ 
عمى العضشة العذػائضة السشتطسة بأسمػب األسبػع  اعتسادا  ( عجدا  مغ كل صحضفة ٘ٗ)تحمضل 

 الرشاعي، كتع جسع بضانات الجراسة مغ خالؿ استسارة تحمضل السزسػف.
 عجة نتائج أىسيا: إلى الجراسةوخمرت 

أضيخت نتائج الجراسة ضعف اىتساـ صحضفتي الجراسة بالرػرة الرحفضة النتفاضة القجس  .أ 
  ( صػرة يػمضا .ٗ.ٗحضث بمغت )

                                                 
(1)

انكزَش.،انصٕرجانصحفٛحالَرفاضحانمذصفٙانصحفانفهظطُٛٛحانٕٛيٛح
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%، كتبايشت ٙ.ٜٙاىتست صحضفتا الجراسة بالرػرة السفخدة بذكل أساسي كذلظ بشدبة  .ب 
% في ٔ.ٜ٘% في صحضفة فمدصضغ، ك ٕ.ٜٛالشدبة في الرحضفتضغ حضث جاءت بشدبة 

  لحضاة.صحضفة ا
السرادر الخارجضة لمرػرة الرحفضة في السختبة األكلى في صحضفتي الجراسة،  جاءت .ج 

 تالىا السرادر السجيمة ثع مرػر الرحضفة.
  :(ٔ) Sabol (2017)دراسة  -ٕ

التعخؼ عمى تغصضة االعالـ األمخيكي لمرخاع اإلسخائضمي  إلىتيجؼ ىحه الجراسة 
تغصضة ىحا الرخاع، في الفمدصضشي كاستخجاـ البعج الجيشي الستعمق بقرة داككد كجالػت 

تغصضة بجاية االنتفاضة  فياألمخيكضة التي اتبعتيا الرحف  ةلضاآلككحلظ الكذف عغ 
 ٕٕؿخجمت تحمضل الخصاب اإلعالمي كاست ،األكلى كبجاية االنتفاضة الفمدصضشضة الثانضة

ػاششصغ بػست الشضػيػرؾ تايسد ك ال تيمقالة عغ االنتفاضة األكلى كالثانضة في صحضف
ديدسبخ  ٜ – ٜٚٛٔديدسبخ  ٜ)األكلي مخيكضتضغ في الدشة األكلى مغ االنتفاضة األ

، (ٕٔٓٓسبتسبخ  ٕٛ- ٕٓٓٓسبتسبخ  ٕٛ( كالدشة األكلى مغ االنتفاضة الثانضة )ٜٛٛٔ
  اعتسجت الجراسة عمى نطخية التأشضخ اإلعالمي ككحلظ نطخية تحمضل الخصاب اإلعالمي. ك 

  الجراسة: ياإلضالشتائج التي خمرت  أبخزومغ 
 قرة داككد كجالػت كتػصضف لمرخاع العخبي اإلسخائضمي لكغ بذكل قمضل. إلىتع اإلشارة  .أ 
كدب التعاشف،  إلىىجؼ تذبضو الرخاع الفمدصضشي اإلسخائضمي برخاع داككد كجالػت  .ب 

بذخرضة داككد بخالؼ ما كانت عمضو التغصضة اإلعالمضة  غلمفمدصضشضضكقج أشضخ 
 األياـ الدتة. لحخباألمخيكضة 

عالـ األمخيكي عشج الحجيث عغ البعج قرة داككد كجالػت في اإل إلىتع اإلشارة  .ج 
 في بجاية االنتفاضات. غالفمدصضشضضحجاث، كالتي كانت في صالح ي تغصضة األاألخالقي ف

 
 
 

                                                 
(1) Slingshots and Giants: the David and Goliath Narrative as Discourse in American News 

Coverage of the Israeli Palestinian Conflict, Sabol. 
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 :  (ٔ)(ٕٙٔٓدراسة رضػان ) -ٖ
صحافة الياتف السحسػؿ جػ اعتساد الذباب الفمدصضشي عمى معخفة م إلىىجفت الجراسة 

كتبشضيا كسرجر لألخبار في أكقات أزمة معضشة كذلظ بالتصبضق عمى انتفاضة القجس، 
كتأتي الجراسة ضسغ الجراسات الػصفضة، كاستخجمت السشيج السدحي ككضفت في إشار 
ىحا السشيج أسمػب مدح جسيػر كسائل اإلعالـ، كتع جسع البضانات باستخجاـ السقابمة 

مفخدة مغ الذباب الفمدصضشي  ٖٖٛػزيع صحضفة االستقراء عمى عضشة مغ الذخرضة كت
ـ، كاستخجمت الجراسة نطخية االعتساد ٕٙٔٓيػلضػ  ٕ –يػنضػ  ٘ٔفي الفتخة السستجة مغ 
 عمى كسائل اإلعالـ. 

  يا الجراسة:إلضومغ أبخز الشتائج التي خمرت 
ػسائل التي اعتسج ضسغ ال األكؿحطضت تصبضقات التػاصل االجتساعي بالسخكد  .أ 

%، تالىا ٕ.ٛٛعمضيا الذباب الفمدصضشي في متابعة أحجاث انتفاضة القجس بشدبة 
 مترفحات السحسػؿ. 

سغ التصبضقات اإلخبارية لستابعة جاء تصبضق قشاة األقرى في السختبة األكلى ض .ب 
حجاث انتفاضة القجس عبخ الياتف السحسػؿ، فضسا جاء الفضدبػؾ في السخكد األكؿ أ

 تصبضقات التػاصل االجتساعي. ضسغ
شكاؿ خبار الدخيعة في السخكد األكؿ في تفزضالت السبحػثضغ بضغ األجاءت األ .ج 

حجاث انتفاضة القجس، ثع جاءت الياشتاقات في السخكد حفضة التي عخضت أالر
 الثاني. 

َ( 8102) أثى ػبِززراطخ  -4
(8)
: 

ىجفت الجراسة إلى تعقب االنتفاضة الذعبضة في الرحافة الفمدصضشضة، كتحجث عغ شخارة 
االنتفاضة، كالتطاىخات كالسػاجيات كاالضصخابات كالعرضاف السجني باإلضافة لمجاف 

                                                 
زمات "دراسة مضجانضة"، تف السحسػؿ كسرجر لألخبار كقت األعمى صحافة اليا اعتساد الذباب الفمدصضشي (ٔ)

 .رضػاف

 .أبػ عامخ ،ـ(ٖٜٜٔ_ ٜٚٛٔاالنتفاضة في الرحف الفمدصضشضة ) (ٕ)
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الذعبضة، كسا تحجث عغ االنتفاضة السدمحة كإعالـ االنتفاضة، كالعػامل التي أثخت عمى 
 افة الفمدصضشضة.حزػر االنتفاضة في الرح

التاريخي الػصفي  :عى مشيجضغ، كاستخجمت الجراسة التحمضمضةكتشتسي الجراسة إلى البحػث  
الضػمضة كشسمت عضشة الرحف ، كالتحمضمي السقارف كاستخجـ الباحث أداة السالحطة

، كجخػ اختضار ٖٜٜٔ-ٜٚٛٔكالسجالت الجكرية، كامتجت العضشة الدمشضة لمجراسة مغ 
 بصخيقة السالحطة لمعضشة.السػاضضع 
 أىسيا:عجة نتائج إلى الجراسة وخمرت 

اىتست كافة الرحف كالسجالت الفمدصضشضة التي كانت ترجر في تمظ الفتخة باالنتفاضة  -أ 
كفعالضتيا، ككقفت عمى أىع التفاصضل خالليا، كسا كأضيخت الرحافة الفمدصضشضة حالة 

الفمدصضشي مغ قمة اإلمكانضات لجيو في  التكاثف الذعبي كاالجتساعي بضغ مكػنات الذعب
 مػاجية السحتل، بل ابتكخ أدكات ككسائل ججيجة في السقاكمة.

أضيخت الرحافة الفمدصضشضة حالة التكاتف الذعبي كاالجتساعي بضغ مكػنات الذعب  -ب 
 الفمدصضشي كمقاكمتو خالؿ االنتفاضة كالتي دفعت بيا إلى أعمى السدتػيات.

تعخضت لو الرحافة في األرض السحتمة دفع بالفمدصضشضضغ التزضضق كالخشق الحؼ  -ج 
كخاصة  تشطضساتو إلى ابتكار إعالـ ججيج أشمق عمضو اسع "إعالـ االنتفاضة" إليراؿ 

 صػتيع لمجاخل كالخارج كالتعبضخ عغ آرائيع.
 : (ٔ)(ٕٔٔٓ) Maurer & Kempfدراسة  -٘

األلسانضة الػششضة لمرخاع افة التعخؼ عمى تقضضع تغصضة الرح إلىىجفت الجراسة 
كتشتسي الجراسة  ،كمجػ تحضد الرحافة األلسانضة ألحج شخفي الشداع الفمدصضشي،سخائضمي اإل

 تحمضلكالسقارنة السشيجضة في  البحػث الػصفضة كاستخجمت أسمػب تحمضل السزسػف  إلى
 ,Die Weltلسانضة ىي: أخسذ صحف  خبارية نذختياإمادة  ٜٖٙعجد  كمقارنة

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung، Frankfurter 
Rundschau and Tageszeitung.،  متعمقة بحجثضغ بارزيغ في سضاؽ الرخاع

                                                 
(1) Coverage of the Second Intifada and the Gaza War in the German Quality Press, Maurer 

and Kempf. 
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 ،ـٕٛٓٓكلى ككحلظ حخب غدة عاـ الفمدصضشضة األ االنتفاضةسخائضمي كىسا: الفمدصضشي اإل
 التأشضخ اإلعالمي.كاعتسجت الجراسة عمى نطخية تختضب األجشجة كأيزا 

 الجراسة:  ياإلضومغ أبخز الشتائج التي خمرت 
لسانضة كبحلت الرحافة األ الجراسة معقجة كثضخا  صحف عالمضة في كانت التغصضة اإل .أ 

  .ٕٛٓٓالجانب الفمدصضشي في تغصضة حخب غدة  إلىاالنحضاز  ا لتجشبا كبضخ  جيج  
ألحجاث الرخاع الفمدصضشي لسانضة عمى حضاد في تغصضتيا كقفت الرحافة األ .ب 

 . سخائضمياإل
تيجيج ا ضج تجافع عغ نفدي كأنيا "سخائضلإ"لسانضة معاناة صػرت الرحافة األ .ج 

انتقجت االستخجاـ السفخط لمقػة ضج الفمدصضشضضغ كتحجثت في حضغ  الفمدصضشضضغ ليا
 الفمدصضشضضغ. الزحاياعغ 

 : (ٔ)(ٕٓٔٓ)  Deprez & Raeymaeckersدراسة  -ٙ
كلي كالثانضة في شخ االخبارية لالنتفاضة الفمدصضشضة األالتعخؼ عمى األ ىلإىجفت الجراسة 

 ك   De Morgenكذلظ في خسذ صحف بمجضكضة ىي:  بمجضكا،الرحافة الفمسشكضة في 
   DeStandaard  كHet Laatste NieuwK  ك Het Volk ك De Financieel 

Economische Tijd/De Tijd  البحػث الػصفضة كاستخجمت  إلىكتشتسي الجراسة
مادة صحفضة في صحف  ٖٔٛاإلعالمي، كتسثمت عضشة الجراسة في تحمضل مشيج السدح 

الجراسة الخسذ، كذلظ عمى مجػ ثالث فتخات كل فتخة مجتيا ستة شيػر في االنتفاضة 
اضة (، ككحلظ ثالث فتخات كل فتخة ستة شيػر خالؿ االنتفٖٜٜٔ-ٜٚٛٔاألكلي )
 . (، كاستخجمت الجراسة نطخية األشخ الخبخيةٕ٘ٓٓ-ٕٓٓٓالثانضة )

 الجراسة:   ياإلضومغ أىع الشتائج التي خمرت 
، %ٛٗ كلى بشدبةالجراسة إشار "الطمع كالتحجؼ" في االنتفاضة األصحف تشاكلت  -أ 

 في االنتفاضة الثانضة. كتداكت ىحه الشدب  %،٘ٔدبة القانػف كالشطاـ" بش "كإشار 

                                                 
 (1)

 Framing the First and Second Intifada: A Longitudinal Quantitative Research Design 

Applied to the Flemish Press, Deprez and Raeymaeckers. 
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زحايا أبخياء في تغصضتيا ألحجاث كالجراسة الفمدصضشضضغ  أضيخت صحف -ب 
 .الثانضةبضشسا أضيختيع كسبادريغ باإلرىاب في االنتفاضة  األكلى،االنتفاضة 

غ بالسذاكل في االنتفاضة يمبادر كسحتمضغ ك الجراسة اإلسخائضمضضغ صحف أضيخت  -ج 
 .االنتفاضة الثانضة في رىابيعإضشضضغ ك أضيختيع ضحايا العتجاءات الفمدصك  االكلى،

 : (ٔ)(ٜٕٓٓ) Stawcki دراسة  -ٚ
شخ الخبخية التي استخجمتيا  ثالث صحف أمخيكضة ىجفت الجراسة  إلى التعخؼ عمى األ

 "  سخائضمياإل" اإلسخائضمي عقب زيارة رئضذ الػزراء  -في تغصضتيا لمرخاع الفمدصضشي
، كتشتسي الجراسة لمبحػث ـٕٓٓٓ قرى في القجس عاـسبق آريضل شاركف لمسدجج األاأل

 كتسثمت عضشة الجراسة في الػصفضة كاستخجمت مشيج السدح اإلعالمي كالسقارنة السشيجضة، 
في الفتخة  الجراسة صحف نذختيا  سخائضميمتعمقة بالرخاع الفمدصضشي اإلمادة صحفضة ٜٗٔ

يل مغ بخ إ ٕٔ –مارس ٕٛككحلظ مغ  ،ـٕٓٓٓأكتػبخ ٕٔسبتسبخ حتى  ٕٛالسستجة مغ 
 ، كاعتسجت عمى نطخية األشخ الخبخية. ـٕٕٓٓعاـ 

 الجراسة:   ياإلضومغ أىع الشتائج التي خمرت        
ابيسا كنضػيػرؾ تايسد عمى مخاسمضيسا ككتّ  كخيدتاف سايشذ مػنضتػراعتسجت صحضفتا  .أ 

عمى ككالة  سانت لػيذ بػست ديدباتربضشسا اعتسجت  ،بذكل شبو كامل كسرادر
 أسػشضتج بخس. 

كاف اإلشار األكثخ استخجاما  مغ قبل صحف الجراسة ىػ "سعي الحكػمة اإلسخائضمضة  .ب 
لتحقضق األمغ" بضشسا كاف اإلشار األقل استخجاما  ىػ إشار الشسصضة الخاصة بصخفي 

 "غضحايا ألعساؿ اإلسخائضمضض غالرخاع مثل " الفمدصضشضض
تشاكليا  كالسػضػعضة فيالستدنة  التغصضةمػنضتػر صحضفة كخيدتاف سايشذ  استخجمت   .ج 

 .تغصضتيا فيمفاىضع صحافة الدالـ كسا اعتسجت  سخائضمي،اإلألحجاث الرخاع الفمدصضشي 

 

                                                 
(1)  Framing the Israeli-Palestinian Conflict: A Study of Frames Used by Three American 

Newspapers, Stawcki.  
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 : (ٔ)(ٜٕٓٓ) Elmasry دراسة  -ٛ
ىجفت الجراسة إلى  التعخؼ عمى آلضة التأشضخ التي اعتسجتيا كل مغ صحضفة الشضػيػرؾ 
تايسد كصحضفة تذضكاغػ تخيبضػف في تقجيسيا لمسػاد الخبخية الستعمقة بالعشف الدضاسي بضغ 

ككحلظ السػاد الخبخية السعبخة عغ مػاقف الصخفضغ، كتشتسي  غاإلسخائضمضضغ كالفمدصضشضض
الجراسة إلى البحػث الػصفضة، كاستخجمت الجراسة مشيج السدح اإلعالمي كأداة تحمضل 

مشيا مغ صحضفة  ٕٔٔمادة خبخية تتعمق بأحجاث االنتفاضة،  ٖٗٙ السزسػف في تحمضل
مادة مغ صحضفة تذضكاغػ تخيبضػف، حضث تع اختضار ندخ الرحف  ٖ٘ٔنضػيػرؾ تايسد، 

الرادرة بعج كقػع أحجاث قتل سػاء فمدصضشضة اك إسخائضمضة، كاعتسجت الجراسة عمى نطخية 
 التأشضخ اإلعالمي.

 يا الجراسة: إلصت ومغ أىع الشتائج التي خمر 
، في حضغ غبحق الفمدصضشضض اإلسخائضمضةعمى تبخيخ عسمضات القتل  الرحضفتافعسمت  .أ 

 . غلع يتع التخكضد عمى الزحايا الفمدصضشضض
 بذكل مدتسخ.دانتيا أبعسمضات القتل الفمدصضشضة بحق اإلسخائضمضضغ ك  الرحضفتافنجدت  .ب 
بحق  اإلسخائضمضةضيخت أشخ األمغ كالجفاع عغ الشفذ في تغصضة عسمضات القتل  .ج 

%، في حضغ ضيخت ذات األشخ في تغصضة ٕ٘بشدبة  في الرحضفتضغ غالفمدصضشضض
 % فقط.  ٙٔبشدبة  غعسمضات القتل الفمدصضشضة بحق اإلسخائضمضض

 :(ٕ) (ٕٛٓٓ)Amer دراسة  -ٜ
 ،قرىضػيػرؾ تايسد حػؿ انتفاضة األصحضفة نالتعخؼ عمى خصاب ىجفت الجراسة إلى  

التي اعتسجتيا الرحضفة في رحفضة الثقافضة ك كتحمضل الدضاقات الدضاسضة كاالقترادية كال
ستخجمت الجراسة مشيج الػصفضة، ا البحػث تغصضة االنتفاضة، كتشتسي ىحه الجراسة إلى

نذخت عمى مجػ  صحفضة مادة 293 السدح االعالمي ككحلظ تحمضل الخصاب في تحمضل

                                                 
(1 )

 Death in the Middle East: An Analysis of How the New York Times and Chicago Tribune 

Framed Killings in the Second Palestinian Intifada, Elmasry . 

 

(2) The Linguistics of Representation: The New York Times Discourse on The 2nd Palestinian 

Intifada، Amer.  
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، كقج اعتسجت عمى نطخية تحمضل ٖٕٓٓكأكتػبخ  ٕٓٓٓ بضغ أكتػبخأربعة أشيخ مشفرمة 
  الخصاب الشقجؼ. 

 الجراسة:  ياإلضومغ أىع الشتائج التي خمرت 
بخز مػضػعاف رئضدضاف في تغصضة صحضفة الشضػيػرؾ تايسد لالنتفاضة الفمدصضشضة  -أ 

الفعل اإلسخائضمي عمضيا، كندع الذخعضة عغ الخئضذ كىسا "االعتجاءات الفمدصضشضة" كرد 
 الفمدصضشي ياسخ عخفات.

خالؿ ترجيخىا في  اليجسات الفمدصضشضة مغ ست صحضفة نضػيػرؾ تايسدضخّ   -ب 
 كربصتيا بالعشف كاليسجضة كاستيجاؼ السجنضضغ االسخائضمضضغ. ،كلىاألالرفحات 

ر رد الفعل عمى االعتجاءات صػرت الرحضفة األعساؿ اإلسخائضمضة بأنيا تأتي في إشا -ج 
 الفمدصضشضة، كسمصت الزػء عمى الخدائخ اإلسخائضمضة كأضيخت البعج اإلنداني ليا.

  والقزضة الفمدصضشضة:   شخ الخبخيةاأل: دراسات ثانضاً 
 :(ٔ)(ٕٚٔٓدراسة مشرػر ) -ٓٔ

األمخيكضة الرحف  مػاقعالسدتخجمة في ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى األشخ الخبخية 
التي  كأدكات التأشضخ السختمفة اتآلض ككحلظ إبخاز غدة،قزضة حرار حػؿ  كالبخيصانضة

كتشتسي الجراسة استخجمتيا السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة لقزضة حرار غدة، 
تحمضل  كأداة استسارةكأداة السقابمة  ،االعالمي كاستخجمت مشيج السدح الػصفضة،لمبحػث 

 الشضػيػرؾ تايسد لرحضفتياإللكتخكنضة السػاقع كأجخيت الجراسة عمى  ،السزسػف 
، كبمغت عضشة الجراسة البخيصانضتضغصحضفتي الجاردياف كالتايسد ك  كالػاششصغ األمخيكضتضغ

سػاقع المغ  مػضػعا   ٗٙٔا  مغ السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة كمػضػع ٕ٘ٔ
 ٗٔمغ دمشضة السجة ال السػاضضع ضسغذخت ىحه حضث نُ  اإللكتخكنضة لمرحف البخيصانضة،

 ـ، كاعتسجت الجراسة عمى نطخية األشخ الخبخية. ٖٕٔٓ يػلضػ ٖإلى  ـ،ٕٚٓٓيػنضػ 
 

                                                 
كالبخيصانضة، دراسة تحمضمضة األشخ الخبخية لقزضة حرار غدة في السػاقع االلكتخكنضة لمرحف االمخيكضة  (ٔ)

 . مقارنة، مشرػر
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 الجراسة:  ياإلضومغ أىع الشتائج التي خمرت 
إلسخائضل في تشاكليا  كامال   صحف الجراسة انحضازا  عالمضة لسػاقع اإل ازت التغصضةانح -أ 

 لقزضة حرار غدة.
تسضدت السػاقع اإللكتخكنضة البخيصانضة باعتسادىا عمى التقخيخ الخبخؼ في تغصضة  -ب 

 % لألمخيكضة.ٙٛ% مقابل ٕ.ٜٛحرار غدة بشدبة 
% في الرحف ٘.ٓ٘ضيخ إشار االىتسامات اإلندانضة بذكل متػسط  بشدبة  -ج 

 % في الرحف األمخيكضة رغع أف الحرار قزضة اندانضة.٘.ٜٗالبخيصانضة ك
 :(ٔ) (ٕٙٔٓشو )دراسة أبػ  -ٔٔ

ىجفت الجراسة إلى رصج كتحمضل األشخ الخبخية التي استخجمتيا الرحف الفمدصضشضة 
كشخيقة تقجيسيا لمعجكاف اإلسخائضمي  ،تيا  لمعجكاف االسخائضمي عمى غدةفي تغصض ػمضةالض

 ،كتشتسي الجراسة لمبحػث الػصفضة كأبخز السػاضضع التي تع التخكضد عمضيا، عمى غدة
مشيج العالقات الستبادلة في السقارنة بضغ الرحف  ك كاستخجمت مشيج السدح االعالمي

تع تػضضف أداة تحمضل السزسػف كأداة تحمضل األشخ الخبخية  ، كساػمضةالضالفمدصضشضة 
السدح الذامل لمسادة الرحفضة الخبخية الخاصة  حضث اعتسجت ،إلجخاء دراسة تحمضمضة

يشايخ  ٜٔـ كحتى ٕٛٓٓديدسبخ  ٕٚغدة  خالؿ الفتخة الدمشضة بالعجكاف اإلسخائضمي عمى 
اعتسجت كسا الحضاة الججيجة( ك  ، كاألياـ،)القجس ػمضةالضـ  في الرحفة الفمدصضشضة ٜٕٓٓ

 . الجراسة نطخية األشخ الخبخية
 الجراسة:  ياإلضومغ أىع الشتائج التي خمرت 

%، كجاء إشار ٘ٔ.ٚٗبشدبة احتمت أشخ الرخاع السخكد األكؿ مغ إجسالي األشخ  .أ 
%، تاله بفارؽ كبضخ إشار عسمضات ٜ.ٕٗاالعتجاءات اإلسخائضمضة في السقجمة بشدبة 

 %.ٖٗ.ٕالسقاكمة الفمدصضشضة بشدبة

                                                 
الضػمضة، دراسة تحمضمضة ـ في الرحف الفمدصضشضة ٕٛٓٓشخ الخبخية لمعجكاف االسخائضمي عمى غدة عاـ األ  (ٔ)

 مقارنة، شو. 
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أىع  أما%، ٖٛبشدبة الفمدصضشي كقف العجكاف اإلسخائضمي  الجانبكاف أىع أىجاؼ  .ب 
 .%ٚبشدبة حػالي  مدصضشضةالقزاء عمى السقاكمة الف فكافاإلسخائضمي  الجانبىجاؼ أ 

%، بضشسا ٕٛاعتسجت صحف الجراسة عمى الػكاالت الجكلضة كسرادر لألخبار بشدبة  .ج 
 .%ٖٕاعتسجت عمى الػكاالت السحمضة بشدبة 

 :(ٔ) (ٕٙٔٓ) عضدىدراسة   -ٕٔ
ـ ٕٗٔٓشخ الخبخية لمعجكاف االسخائضمي عمى غدة عاـ عمى األالتعخؼ  إلىىجفت الجراسة 

الذخرضات السحػرية التي تشاكليا السػقع االلكتخكني لرحضفة نضػيػرؾ تايسد  ككحلظ
 عالمي كأداة اإلكاستخجمت السشيج السدحي  الػصفضة،كتشتسي الجراسة لمبحػث  األمخيكضة،

شخ الخبخية ألحجاث العجكاف االسخائضمي عمى قصاع غدة تحمضل السزسػف في تحمضل األ
 ـٕٗٔٓيػلضػ ٛفي فتخة العجكاف كالتي استسخت مغ  ،خبخيا   مػضػعا   ٓٔٔكالتي بمغت 

 تسجت عمى نطخية األشخ اإلعالمضة.، كاعٕٗٔٓاغدصذ  ٕٙكحتى
 الجراسة:  ياإلضومغ أىع الشتائج التي خمرت 

كسرجر لألخبار ما  غاعتسج مػقع الرحضفة بشدبة كبضخة عمى السخاسمضغ اإلسخائضمضض .أ 
 ضمضة.يذضخ إلى انحضاز السػقع لمخكاية اإلسخائ

كاف إشار )إشالؽ الرػاريخ( أكثخ ُأشخ الرخاع استخجاما  مغ قبل مػقع صحضفة  .ب 
 تبشضو لػجية الشطخ اإلسخائضمضة في تغصضة أحجاث العجكاف االسخائضمي. يؤكجالجراسة ما 

حّسل السػقع في إشار السدؤكلضة مدؤكلضة انجالع الرخاع لحخكة حساس بشدبة  .ج 
يا نضة الفمدصضشضة بذكل أكبخ مغ نطضختاالىتسامات االندا%، كركد عمى إشار ٖ.ٛٙ

 اإلسخائضمضة.

 

 

                                                 

ـ في مػقع صحضفة نضػيػرؾ تايسد األمخيكضة "دراسة  ٕٗٔٓئضمي عمى غدة خااإلساألشخ الخبخية لمعجكاف ( ٕ)
  .  ى"، عضدتحمضمضة 
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 : (ٔ) (ٕٙٔٓدراسة مذخف )  -ٖٔ
التعخؼ عمى األشخ الخبخية التي استخجمتيا الرحف الفمدصضشضة  إلىىجفت الجراسة 

بقزضة ىحه الرحف في تغصضة قزضة حرار غدة، كالكذف عغ مجػ اىتساـ  ػمضةالض
 ،الجراسة لمبحػث الػصفضة كاستخجمت السشيج االعالمي السدحيكتشتسي ، حرار غدة

كفي ضػئيا استخجـ الباحث أسمػب تحمضل السزسػف، كمشيج العالقات الستبادلة كالحؼ 
تحمضل السزسػف في  الباحث أداة كاستخجـ ، استخجـ في إشاره أسمػب السقارنة السشيجضة

الججيجة، فة فمدصضغ كصحضفة الحضاة مغ صحض كشسمت عضشة الجراسة كال   ،جسع البضانات
بأسمػب الذيخ الرشاعي  العذػائضة السشتطسةاختضار أعجاد الرحضفتضغ بصخيقة العضشة  كتع

 ،بػاقع عجد مغ كل شيخ ٕٚٔٓيػنضػ ٗٔكحتى ٕٚٓٓيػنضػ ٗٔفي الفتخة السستجة مغ 
 .عالمي، كنطخية "تختضب االكلػيات"كاعتسج عمى نطخية اإلشار اإل

 الجراسة:  ياالضشتائج التي خمرت ومغ أىع ال
تفػقت صحضفة فمدصضغ في تغصضتيا لقزضة حرار غدة عمى صحضفة الحضاة الججيجة  

مػضػعا في  ٕٙ٘ك مػضػع ا، 417 فمدصضغ صحضفةفي عجد السػاضضع حضث بمغ 
 .الججيجة الحضاةصحضفة 

 ندبةػد السػاششضغ عمى تعديد صسمثل التغصضة اإليجابضة لقزضة حرار غدة  حطضت .أ 
 % في ٜ.ٗٗندبة مدصضغ ك % في صحضفة ف ٜ.ٚٙكبضخة في صحضفتي الجراسة )

 (الحضاة الججيجة. صحضفة
مغ  كبذكل أكبخ% ٙ.ٙٗالسرادر الجاخمضة بشدبة  عمى فمدصضغ صحضفةاعتسجت   .ب 

 %.ٖ.ٕٛبشدبة  ةالتي اعتسجت عمى السرادر الجاخمض الججيجة الحضاة حضفةص
 :(ٕ) (ٕٗٔٓ) عمضاندراسة  -ٗٔ

الخبخية السدتخجمة في مػاقع الفزائضات  عمى األشخىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ  
العخبضة حػؿ قزضة الصمب الفمدصضشي لمحرػؿ عمى عزػية  بالمغةاإللكتخكنضة ة ضاألجشب

كاستخجمت مشيج  الػصفضة،كتشتسي الجراسة لمبحػث  الستحجة،الجسعضة العامة لألمع 

                                                 
  مذخؼ.مقارنة، األشخ الخبخية لحرار غدة في الرحف الفمدصضشضة الضػمضة: دراسة تحمضمضة  (ٔ)

تحمضمضة راسة األشخ الخبخية لقزضة الجكلة الفمدصضشضة في مػاقع الفزائضات اإللكتخكنضة األجشبة بالمغة العخبضة: د (ٕ)
 عمضاف. ،مقارنة
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داة أداة استسارة تحمضل السزسػف ك أككال مغ  السشيجضة،البحث االعالمي كاسمػب السقارنة 
كسا اعتسجت الباحثة السدح الذامل لمسادة الرحفضة الخبخية  ،السقابمة الذخرضة السقششة

كمػقع  ػـالضكىي مػقع فزائضة ركسضا إلكتخكنضة مػاقع في ثالثة  ،بيحه القزضةالخاصة 
كقج امتجت العضشة عمى شػؿ الفتخة الدمشضة  ،كمػقع فزائضة الحخة العخبي BBC فزائضة 

شخ عمى نطخية األالجراسة اعتسجت ، ك ٖٕٔٓيشايخ ٜٕكحتى  ٕٕٔٓسبتسبخ ٜٕمغ 
   . الخبخية

 الجراسة:   ياإلضومغ أىع الشتائج التي خمرت        
كبضخة  بشدبة تغصضةقزضة شمب فمدصضغ عزػية الجسعضة العامة لألمع حطضت  .أ 

، بضشسا بمغت ندبة التغصضة لحات القزضة فيالضمػقع فزائضة ركسضا  %( فيٕ٘)  ـػ
 . الي% عمى التػ ٕٗ% كٕٕ كمػقع فزائضة الحخة العخبي BBC فزائضةمػقعي 

شمب فمدصضغ  تغصضة قزضةفي  استخجاما   الخبخية الرحفضةأكثخ األشكاؿ  كاف الخبخ .ب 
 . %ٕ٘.ٔٚبشدبة  العامة لألمع الستحجة في مػاقع الجراسة الجسعضة عزػية

 عزػية فمدصضغشمب  لقزضةمػاقع الجراسة  تغصضةعمى  السؤبجاالتجاه  سضصخ .ج 
 . % ٖٓ.ٓ٘الستحجة بشدبة  لألمع العامة الجسعضة

  :(ٔ)(ٕٗٔٓ)هللا  دراسة عػض -٘ٔ
 مػاقع الفزائضاتىجفت الجراسة إلى رصج كتحمضل مزسػف السػاد الخبخية التي نذختيا 

 أحجاث العجكاف اإلسخائضمي عمى قصاع غدة عاـ حػؿالعخبضة  اإللكتخكنضة بالمغةاألجشبة 
كتشتسي الجراسة إلى البحػث الػصفضة، كاستخجمت مشيج السدح االعالمي  ،ـٕٕٔٓ

ج دراسة العالقات كاستخجمت أداة تحمضل السزسػف في إشاره، ككحلظ استخجمت مشي
مادة  ٕٛٗكشسمت عضشة الجراسة  ،السقارنة السشيجضة استخجمت أسمػباره شإالستبادلة كفي 
، كالحخة،  )ركسضالكل مغ قشاة  أحجاث العجكاف في مػاقع الجراسةخبخية حػؿ  البـػ

 ، كـٕٕٔٓديدسبخ  ٖٔحتى  ٕٕٔٓنػفسبخ  ٔفي الفتخة السستجة مغ  ( ٕٗكفخندا
    . الخبخيةشخ عمى نطخية األالجراسة اعتسجت 

                                                 
في مػاقع الفزائضات األجشبضة اإللكتخكنضة بالمغة العخبضة: دراسة  ٕٕٔٓاألشخ الخبخية لمعجكاف عمى غدة عاـ  (ٔ)

 عػض هللا.، تحمضمضة مقارنة 
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 الجراسة:  ياإلضومغ أىع الشتائج التي خمرت      
 مػقعكسرجر لألخبار في  اإلسخائضمضةبمغت ندبة االعتساد عمى كسائل االعالـ   .أ 

 %.ٖ.ٖٔ، كفي مػقع قشاة الحخة %(ٚ.ٚـػ )الض، كفي في مػقع ركسضا صفخا   (ٕٗ)فخندا
% بضشسا حطضت ٙ.ٜٗترجر الخبخ السػاد الخبخية السشذػرة في مػاقع الجراسة بشدبة  .ب 

 .%ٗ.٘التقاريخ االخبارية عمى ندبة 
 السػقعضغ اآلخخيغتغصضة ضعف ركسضا الضػـ  في مػقعكانت تغصضة أحجاث العجكاف  .ج 

 .مجتسعضغ لحات السػضػع
 :(ٔ)(ٕٕٔٓ) Cissiel دراسة  -ٙٔ

تيجؼ الجراسة لمتعخؼ عمى العالقة بضغ تأشضخ كسائل االعالـ الخسسضة، كتأشضخ كسائل 
 التي جخت إباف احتجاجات " احتمػا ككؿ ستخيت".  لألحجاثاإلعالـ البجيل 

كتشتسي الجراسة إلى البحػث الػصفضة، كاستخجمت أداة تحمضل السزسػف لتحمضل السػاد 
 ٛعالـ الخئضدضة كالبجيمة في الفتخة ما بضغ سائل اإلالرحفضة الستعمقة باالحتجاجات في ك 

 .، كاعتسجت عمى نطخية األشخ اإلخباريةـٕٔٔٓاكتػبخ  ٚٔسبتسبخ كحتى 
 وخمرت الجراسة إلى عجة نتائج مشيا:

ضيخت أشخ اليضسشة كالخمط بذكل كاضح في كسائل االعالـ الخئضدضة، بضشسا اعتسجت  . أ
 تػضضح ما غايات الستطاىخيغ مغ كراء االحتجاجات.كسائل االعالـ البجيمة عمى أشخ 

الستطاىخيغ بذكل سمبي، بضشسا أضيخت كسائل  كسائل االعالـ الخئضدضة أضيخت . ب
 الذخشة بذكل سمبي. البجيمة االعالـ 

 في تأشضخ حخكة االحتجاجات كذلظ كفقا لمسرجر. كبضخا   كججت الجراسة اختالفا   . ت
  :(ٕ)(ٕٓٔٓ) Hoffmanدراسة  -ٚٔ

سالمضة لحخكة السقاكمة اإلالرحف األمخيكضة  التعخؼ عمى تأشضخ إلىىجفت الجراسة 
كتشتسي كمجػ تأثضخ كسائل اإلعالـ عمى صشاع الدضاسة في الحكػمة األمخيكضة،  حساس

ي كسا استخجمت الجراسة أداة تحمضل الخصاب لمسػاد الخبخية الت، الجراسة لمبحػث الػصفضة 
مادة صحفضة شسمت  ٛٔ، كتسثمت عضشة الجراسة في كة حساسأكردتيا الرحضفة حػؿ حخ 
                                                 

(1)
 Media Framing: A Comparative Content Analysis on Mainstream and 

Alternative News Coverage of Occupy Wall Street, Cissel.  
(2)

 Framing Hamas: A Case Study of U.S. Foreign Policy & Media Coverage, Hoffman. 
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تايسد كخسذ مػاد مغ صحضفة الػاششصغ بػست في  ؾخسذ مػاد مغ صحضفة الشضػيػر 
الذيخ الحؼ سبق االنتخابات التذخيعضة الفمدصضشضة، كخسذ مػاد مغ صحضفة الشضػيػرؾ 

االنتخابات، كذلظ تايسد كثالث مػاد مغ صحضفة الػاششصغ بػست في الذيخ الحؼ تمى 
كاعتسجت عمى  ،ٕٙٓٓفبخايخ  ٕٙكحتى  ٕ٘ٓٓديدسبخ  ٕٙفتخة السستجة مغ في ال

 . عالـ ككحلظ نطخية األشخ الخبخيةكلػيات كأثخ كسائل اإلنطخية تختضب األ
   
   الجراسة:  ياإلضومغ أبخز الشتائج التي خمرت          

الرػرة الدمبضة عغ حخكة مخيكي الخسسي في تبشي ذات استسخ الخصاب األ .أ 
 .ج فػزىا في االنتخابات التذخيعضةحساس حتى بع

نتاج كلع يكغ ىحا الثبات  ،ثابتةكانت الدضاسة األمضخكضة تجاه حساس مشح نذأتيا  .ب 
ناجعة تسضل إلى اإلبقاء عمى سضاسات غضخ كاف نتاج سضاسة ناجحة كفعالة، بل 

 األمخ الػاقع.
كىي التي تسخر  ،قػؼ عمى كسائل االعالـ بشفػذاألمخيكضة تحطى الحكػمة  .ج 

السعمػمات ليا كفق اجشجة تذاركضة تيجؼ لتذكضل اشارات معضشة تخجـ القخارات 
  األمخيكضة.الدضاسضة 

 
 في اإلعالم األمخيكي:  : دراسات القزضة الفمدصضشضةثالثا

  :(ٔ)Weisman (2017)دراسة  -ٛٔ
شضػيػرؾ تايسد الفي كل مغ صحضفة التعخؼ عمى التغصضة اإلعالمضة  إلىىجفت الجراسة 

لمرخاع بضغ فمدصضغ كإسخائضل مغ خالؿ  سيكالبي بي  ةاإلسخائضمض كىآرتذاألمخيكضة 
استخجمت الجراسة مشيج السدح اإلعالمي كمشيج  كقج ـ،ٕٗٔٓتغصضة حخب غدة صضف 

-يػنضػ  ٕٔالثالثة في الفتخة  مادة خبخية نذخت في الرحف ٖٔ٘تحمضل الخصاب لتحمضل 
 مضل الخصاب اإلعالمي. حكقج اعتسجت الجراسة عمى نطخية ت ـ،ٕٗٔٓأغدصذ  ٕٙ
 

                                                 
(1)

 Just Coverage and the Path to Peace: Reporting Operation Protective Edge in Haaretz, BBC 

Online, and The New York Times, Weisman.  
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 الجراسة:  ياإلضالشتائج التي خمرت  أبخزومغ 
 شضػيػرؾ تايسد كالبي بي سي.الفي عشاكيغ كصػر كل مغ  بأفزمضةترجر الفمدصضشضػف  -ٔ
 كىآرتذبضشسا اعتسجت البي بي سي  ،الخبخاءشضػيػرؾ تايسد بكثخة عمى الاعتسجت صحضفة  -ٕ

 . العدكخية كالحكػمضة السرادرعمى 
كسعتجيغ  غاإلسخائضمضض% بضشسا قجمت ٕٕكسعتجيغ بشدبة  غالفمدصضشضضقجمت البي بي سي  -ٖ

 ىآرتذ%، فضسا تداكت الشدبة في صحضفة نضػيػرؾ تايسد، بضشسا صػرت ٖٛبشدبة 
 %. ٖٔبشدضبة  غكاإلسخائضمضض% ٜٕكسعتجيغ بشدبة  غالفمدصضشضض

  :(ٔ) Sahhar (2016)دراسة  -ٜٔ
في  اإلسخائضمضةىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى آثار اعتساد كسائل االعالـ الغخبي عمى السرادر 

تغصضتيا لمرخاع اإلسخائضمي الفمدصضشي، كالصخيقة التي أشخت مغ خالليا ىحه الػسائل الشداع 
تحمضل السدح اإلعالمي ك  كاستخجمت الجراسة مشيج ،الفمدصضشي اإلسخائضمي كقجمتو الجسيػر الغخبي

قاالت مادة ىي عبارة عغ التقاريخ كالس ٕٙٛالشقجؼ لتحمضل عضشة الجراسة السكػنة مغ  الخصاب
 ستخيمضافذا أك  البخيصانضةكالغاردياف  ث صحف ىي صحضفة نضػيػرؾ تايسداالفتتاحضة في ثال

الدػر "عمى األراضي الفمدصضشضة كالستسثمة في عسمضة  اإلسخائضمضة، كذلظ خالؿ اليجسات األستخإلصة
 كاعتسجت الجراسة عمى نطخية ـ،ٕٛٓٓعاـ  "الخصاص السربػب"كعسمضة  ٕٕٓٓعاـ  "الػاقي

 تحمضل الخصاب كنطخية التأشضخ اإلعالمي. 
 الجراسة:  ياإلضومغ أبخز الشتائج التي خمرت 

 "االعتجاءات"صػرت صحف الجراسة األعساؿ اإلسخائضمضة بأنيا ردكد فعل عمى    -ٔ
 الفمدصضشضة كلضذ مبادرات. 

 "لاضصخ "إسخائضحجث تحػؿ شفضف في تغصضة صحف الجراسة لمخدائخ الفمدصضشضة ما  -ٕ
 لخػض معخكة لتبخيخ أعساليا. 

حػؿ  "إسخائضل"تعاشت كل مغ صحضفة الشضػيػرؾ تايسد كذا أستخيمضاف بإيجابضة مع ركاية  -ٖ
ىجؼ الحخب الستسثل في الحفاظ عمى اليػية كبشاء قػة الخدع، في حضغ فشجت صحضفة 

 الغاردياف السداعع اإلسخائضمضة حػؿ ىجؼ الحخب. 

                                                 
(1) Occupied Narrative: on Western Media Collusion with Israel's Wars and Recovering 

the Palestinian Story, Sahhar. 
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 (ٔ) :(ٖٕٔٓ) Abuishaibaدراسة  -ٕٓ
في  األمخيكضة السشيجي الستبع مغ قبل الرحف  عمى الدضاؽالتعخؼ  إلىىجفت الجراسة 

كتشتسي الجراسة لمبحػث الػصفضة  ،شيعالمضة لمرخاع اإلسخائضمي الفمدصضالتغصضة اإل
أداة تحمضل السزسػف كأداة تحمضل الخصاب لتفدضخ الشرػص  كاستخجمت ،الكسضة

كشسمت عضشة  اإلسخائضمي،تجاه الرخاع العخبي  األمخيكضة السدتخجمة مغ قبل الرحف 
 –تايسد  شضػيػرؾال)مخيكضة ىي أربع صحف مادة خبخية نذخت في أ ٓٙتحمضل  الجراسة

يشايخ  األكؿ مغفي الفتخة السستجة  ىضػستغ كخكنضكل( – ػاس تػدؼي –ػاششصغ بػست ال
 نطخية اإلشار اإلعالمي.  ـ، كاعتسجت الجراسة عمىٕٕٔٓكؿ مغ يشايخ حتى األ ـٕٓٔٓ

 الجراسة:   ياإلضومغ أىع الشتائج التي خمرت 
 كبضخ،تذػيو بسخائضمي الجراسة لمرخاع الفمدصضشي اإلصحف تغصضة  اتدست .أ 

بخالؼ ذكخىا  "إلسخائضل"كأشارت بذكل كبضخ  ،غضخ متػازنةحضث كانت ك 
  .لمفمدصضشضضغ

العخب كالفمدصضشضضغ برػرة سمبضة حضث صػرتيع  صحف الجراسةقجمت  .ب 
أضيخت االنتياكات ك  "إسخائضل"مت صػرة بإرىابضضغ معتجيغ في حضغ جسّ 

  . خد فعل عمى الجخائع الفمدصضشضةك اإلسخائضمضة
 اإلسخائضمضةفعاؿ كقخنت األ ،الفمدصضشضة باإلرىاب فعاؿصحف الجراسة األقخنت  .ج 

  .باالنتقاـ كرد الفعل
  :(ٕ)Amer & Amer (2011)دراسة  -ٕٔ

الػجػد  ضج اإلسخائضمضةخبارية لالنتياكات جراسة إلى التعخؼ عمى التغصضة اإلىجفت ال
كتشتسي الجراسة  ،الرحف األمخيكضة سالمي في مجيشة القجس السحتمة فيالعخبي كاإل

كاستخجمت مشيج السدح اإلعالمي كأداة تحمضل الخصاب الشقجؼ  الػصفضة،لمبحػث 
 شضػيػرؾ تايسدالصحضفة تي تشاكلتيا المػضػعا   ٕٖالتي بمغت لسػضػعات العضشة 

                                                 
 (1) 

The American Media Coverage of the Israel-Palestine Conflict (2010- 2012), Abuishaiba.  

(2) 
U.S. Media Coverage of the Situation in Jerusalem: A Discourse Analysis Study, Amer and 

Amer.  
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 ـٕٓٔٓخ سبتسبخ كأكتػبخ مغ عاـ خالؿ شي فاكصحضفة الػاششصغ بػست االمخيكضت
 لشقجؼ.، كاستخجمت الجراسة نطخية تحمضل الخصاب احػؿ الػضع في القجس

 الجراسة:  ياإلضومغ أىع الشتائج التي خمرت 
بذكل  القجس،خبار كالسعمػمات الستعمقة بالػضع في اعتسجت الرحضفتاف انتقاء األ .أ 

 .اإلسخائضمضةمتشاغع كمؤيج لمخكاية 
بحق مجيشة القجس كمشاقزة  اإلسخائضمضةغزت الرحضفتاف الصخؼ عغ االنتياكات  .ب 

 الستحجة.تمظ السسارسات لمقانػف الجكلي كقخارات االمع 
تجاىمت الرحضفتاف أؼ ذكخ لمدضاقات التاريخضة كالدضاسضة لألحجاث التي تشاكلتيا  .ج 

 بالتغصضة.  
 : (ٔ)(ٕٓٔٓ) Ismail & Handley دراسة -ٕٕ

تايسد كصحضفة شضػيػرؾ الىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى تغصضة كل مغ صحضفة 
العخبي  اإلسخائضمضة لمرخاعمخيكضتضغ كصحضفة جضخكزإلصع بػست الػاششصغ بػست األ

كتشتسي الجراسة إلى البحػث الػصفضة  ،سخائضمي ككحلظ الرخاع بضغ حساس كفتحاإل
، كتسثمت عضشة الجراسة الجراسة كاستخجمت مشيج مدح السزسػف االعالمي في صحف

حجثضغ بارزيغ كقعا في غدة في تغصضة  اكلتيا ىحه الرحفمادة خبخية تش ٙ٘في تحمضل 
، ٕٛٓٓيشايخ  ٚٔ-ٔكىسا: " اغالؽ السعابخ كتزضضق الحرار" في الفتخة السستجة مغ 

ككحلظ " اختخاؽ الغديضغ لسجيشة رفح السرخية بعج تصبضق الحرار" في الفتخة السستجة مغ 
 .  ٕٛٓٓيشايخ  ٕٗ-ٛٔ

 الجراسة:   ياإلضومغ أىع الشتائج التي خمرت 
عمى حداب  كدعستيا، اإلسخائضمضةالخكاية  اإلسخائضمضةع بػست إلصالجضخكز  اعتسجت صحضفة .أ 

 مػاقف السدؤكلضغكسا أيجت  السحكػريغ،عالمضة في تشاكليا لمحجثضغ اإل التغصضة السيشضة
 حضث الرقت بيع مرصمح االرىابضضغ.  ،كفشجت الخكاية الفمدصضشضة ،اإلسخائضمضضغ

                                                 
(1)

  Territory Under Siege: 'Their' News, 'Our' News and 'Ours Both' News of the 2008 Gaza 

Crisis , Handley and Ismail. 
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ككصفتيا  الجراسة صػرة جسضمة لحخكة فتح رغع خدارتيا في االنتخاباتصحف رت صجّ  .ب 
عمى عكذ حخكة حساس التي تع  لمجيسقخاشضة،شخيظ حقضقي لمدالـ كمسارس بأنيا 

  .حخكة شغضانضة كأنياالدالـ عسمضة نيا تعضق أترػيخىا ب
 كبضخا   لعبت دكرا  لمدالـ رغع أنيا  مشرفا   الػاليات الستحجة راعضا   صحف الجراسةاعتبخت  .ج 

كرغع انحضازىا الكامل  ٕٚٓٓبضغ فتح كحساس عاـ  تىمضة التي نذبفي تأجضج الحخب األ
 . إلسخائضل

  :(ٔ)(ٕٓٔٓ)  Caballeroدراسة   -ٖٕ
شضػيػرؾ تايسد الصحضفة  تغصضةفي عالمي التعخؼ عمى التحضد اإل إلىىجفت الجراسة 

، كاعتسجت ما يدسى سخائضمياإلالكارثضة الستعمقة بالرخاع الفمدصضشي  لألحجاثاألمخيكضة 
كتشتسي الجراسة ، حالة لمجراسةـ كٕٛٓٓبعسمضة الخصاص السربػب عمى قصاع غدة عاـ 

عضشة  الخصاب، كتسثمتة تحمضل السزسػف، كتحمضل لمبحػث الػصفضة، كاستخجمت أدا 
مغ  يػما   ٕٔؿ العجكاف التي استسخت  فتخةكردتيا الرحضفة في أا مػضػع ٜٔالجراسة في 

نطخية التأشضخ  عمى كاعتسجت الجراسةـ، ٜٕٓٓيشايخ  ٛكحتى  ـٕٛٓٓديدسبخ  ٕٚ
 جشجة. اإلعالمي ككحلظ نطخية تختضب األ
  الجراسة: ياإلضومغ أبخز الشتائج التي خمرت 

اإلسخائضمضة بشدبة أكبخ  تغصضتيا لمػفضات فياألمخيكضة شضػيػرؾ تايسد الصحضفة ضيخ تحضد  .أ 
  عمى التختضب. ٔ-ٕ٘مغ تغصضتيا لمػفضات الفمدصضشضة كذلظ بشدبة 

عالمي كبضخ كتحخيف إ تالعب  عمىاألمخيكضة صحضفة نضػيػرؾ تايسد اشتسمت تغصضة  .ب 
في تغصضتيا ألحجاث العجكاف االسخائضمي عمى  اإلسخائضمضةكتأشضخ متحضد لرالح الخكاية 

 .غدة
سخائضل عمى حداب تذػيو الحقائق كتديضف الخكاية إعسمت الرحضفة عمى تجسضل صػرة  .ج 

 الحقضقة لألحجاث الجارية كالستعمقة بالرخاع الفمدصضشي االسخائضمي.

 
                                                 

(1)
 The Impact Of Media Bias On Coverage Of Catastrophic Events: Case Study From The 

New York Times’ Coverage Of The Palestine/Israel Conflict, Caballero,2010.  
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 مػقع الجراسة مغ الجراسات الدابقة: 
قة مغ خالؿ استعخاض الجراسات الدابقة، يطيخ أف ىحه الجراسة تتذابو مع بعس الجراسات الداب

 في بعس الجػانب، كتختمف مع بعزيا في جػانب أخخػ، كفضسا يمي تفرضل ذلظ: 
 أوجو الذبو واالختالف مع الجراسات الدابقة:  .ٔ

 نػع الجراسة:  .أ 
ترشف ىحه الجراسة ضسغ الجراسات الػصفضة، كىي تتذابو في ذلظ مع معطع الجراسات 

الػصف كتحمضل الخصاب مثل الدابقة، كتختمف عغ عجد مغ الجراسات التي مدجت بضغ 
 (.Sahhar,2016(، كدراسة )Weisman,2017(، كدراسة )Sabol, 2012دراسة )

 السشيج السدتخجم:  .ب 
استخجمت ىحه الجراسة مشيج السدح اإلعالمي، كىي بحلظ تتدق مع العجيج مغ  

(، كدراسة ٕٙٔٓ(، كدراسة )رضػاف، Weisman,2017الجراسات الدابقة مثل: دراسة )
(Maurer&Kempf,2011 ( كدراسة ،)Deprez & Raeymaeckers, 2010   ، )

( كدراسة Sabol, 2012في حضغ أنيا اختمفت عغ عجد مغ الجراسات  مثل دراسة )
(Ross,2003 ( كدراسة )Hoffman,2010 التي استخجمت مشيج تحمضل الخصاب )

ككحلظ  مشيج السدح االعالمي( التي استخجمت  Amer,2008 اإلعالمي، كدراسة )
السدح اإلعالمي  استخجمت مشيج( التي Sahhar,2016، كدراسة )تحمضل الخصاب

السدح  استخجمت مشيج( التي Abuishaiba,2013، كدراسة )الشقجؼ كتحمضل الخصاب
اإلعالمي، كباإلضافة إلى ذلظ، استخجمت الجراسة أسمػب  اإلعالمي كتحمضل الخصاب

(، كدراسة ٕٙٔٓلجراسات التالضة: دراسة )أبػشو،السقارنة السشيجضة كىي بحلظ تتدق مع ا
 (.   Stawcki,2009(، كدراسة )ٕٙٔٓ)مذخؼ،

 األدوات السدتخجمة:  .ج 
اعتسجت الجراسة عمى أداة استسارة تحمضل السزسػف، كىي بحلظ تتذابو مع العجيج مغ 

(، في حضغ أنيا اختمفت عغ عجد مغ Elmasry,2009الجراسات الدابقة مثل دراسة )
( التي اعتسجت عمى أداة تحمضل الخصاب Weisman,2017الجراسات مثل دراسة )

( التي اعتسجت عمى أداة االستبضاف كالسقابمة ٕٙٔٓاإلعالمي، كدراسة )رضػاف، 
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( التي اعتسجت عمى أداة تحمضل الخصاب، كدراسة Amer,2008الذخرضة، كدراسة )
(Sabol, 2012 ،التي استخجمت أداة تحمضل الخصاب ) في حضغ استخجمت عجد مغ

(، كدراسة Hoffman,2010الجراسات أداة تحمضل الخصاب مثل دراسة )
(Ross,2003( كدراسة ،)Sahar,2016( كدراسة ،)Ibrahim,2003 كدراسة ،)
(Handley& Ismail,2010 التي استخجمت أداة تحمضل الشرػص، كدراسة )
(Amer&Amer,2011 التي استخجمت أداة تحمضل الخصاب ) الشقجؼ، كدراسة
(Caballero,2010 ،التي استخجمت أداة تحمضل السزسػف كأداة تحمضل الخصاب )

( التي استخجمت أداة تحمضل السزسػف كأداة تحمضل Abushuaiba,2013كدراسة )
 الخصاب. 

 الشطخية السدتخجمة:  .د 
ات اعتسجت ىحه الجراسة عمى نطخية األشخ الخبخية، كىي بحلظ تتدق مع عجد مغ الجراس

 & Deprez(، ك دراسة ) ٕٙٔٓ(، كدراسة ) أبػ شو ، ٕٚٔٓالدابقة مثل دراسة )مشرػر، 
Raeymaeckers, 2010  في حضغ أنيا اختمفت عغ عجد مغ الجراسات الدابقة مثل ،)

( التي اعتسجت عمى نطخية تحمضل الخصاب اإلعالمي ككحلظ نطخية Sabol , 2012دراسة )
( التي اعتسجت عمى نطخية تحمضل الخصاب Weisman,2017التأشضخ اإلعالمي، ك دراسة )

( التي اعتسجت عمى نطخية االعتساد عمى كسائل االعالـ، ٕٙٔٓاإلعالمي، كدراسة )رضػاف،
( التي اعتسجت عمى تحمضل الخصاب الشقجؼ، كدراسة Amer,2008كدراسة )

(Hoffman,2010 التي  )االعالـ ككحلظ  كلػيات كأثخ كسائلاعتسجت عمى نطخية تختضب األ
عمى نطخية تحمضل الخصاب التي اعتسجت  (Sahhar,2016، كدراسة )نطخية األشخ الخبخية

( التي اعتسجت عمى نطخية Amer&Amer,2011، كدراسة  كنطخية التأشضخ اإلعالمي
( التي اعتسجت عمى نطخية Maurer&Kempf,2011تحمضل الخصاب الشقجؼ ، كدراسة )

( التي اعتسجت عمى Caballero,2010تأشضخ اإلعالمي ، كدراسة )جشجة كأيزا التختضب األ
 .نطخية تختضب االجشجة
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 وعضشتيا:مجتسع الجراسة ه. 
تسثل مجتسع الجراسة في السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة، كىي بحلظ تتدق مع عجد مغ   

( التي تشاكلت بالجراسة السػاقع اإللكتخكنضة لكل مغ Sabol, 2012الجراسات الدابقة مثل دراسة )
( التي تشاكلت ٕٚٔٓ، كدراسة )مشرػر،مخيكضتضغػاششصغ بػست األالشضػيػرؾ تايسد ك الصحضفة 

صحضفتي ك كالػاششصغ األمخيكضتضغ  الشضػيػرؾ تايسد اإللكتخكنضة لرحضفتيالسػاقع بالجراسة 
( التي تشاكلت بالجراسة صحضفة نضػيػرؾ ٕٙٔٓعضدى، البخيصانضتضغ، كدراسة )الجاردياف كالتايسد 

الدابقة مثل دراسة )  أبػشو،  تتايسد، في حضغ أنيا اختمفت في مجتسعيا عغ عجد مغ الجارسا
( التي ٕٙٔٓالضػمضة، كدراسة )مذخؼ، الرحف الفمدصضشضة ( التي تشاكلت بالجراسة ٕٙٔٓ

( التي تشاكلت بالجراسة ٕٗٔٓ، عمضاف)دراسة الضػمضة، ك الرحف الفمدصضشضة تشاكلت بالجراسة 
( التي تشاكلت ٕٗٔٓ، كدراسة ) عػض هللا، ة اإللكتخكنضة  بالمغة العخبضةضػاقع الفزائضات األجشبم

 & Deprez،ٕٓٔٓ، كدراسة ) ة اإللكتخكنضة  بالمغة العخبضةضاألجشب مػاقع الفزائضاتبالجراسة 
Raeymaeckersبمجضكا، كدراسة الفمسشكضة في  حف( التي تشاكلت بالجارسة الر

(Maurer&Kempf,2011  ،( التي تشاكلت بالجراسة الرحف األلسانضة، كدراسة ) رضػاف
 ( التي تشاكلت بالجراسة الذباب الفمدصضشي.ٕٙٔٓ

كفضسا يتعمق بعضشة الجراسة الدمشضة، فيحه الجراسة تتشاكؿ األشخ الخبخية النتفاضة القجس كأحجاثيا 
(، كىي مجة زمشضة تسضد الجراسة عغ ٕٙٔٓأكتػبخ  ٔ –ـ ٕ٘ٔٓأكتػبخ  ٔمشضة )في السجة الد 

 . كافة الجراسات الدابقة
 
 االستفادة مغ الجراسات الدابقة:  . حجودٕ

 تع االستفادة مغ الجراسات الدابقة عمى السدتػيات التالضة: 
استفاد الباحث مغ الجراسات الدابقة في حرػلو عمى ترػر كاضح  السدتػى السعخفي: .أ 

عغ مػضػع الجراسة، ككحلظ التعخؼ عمى أىسضة كمكانة األشخ الخبخية في دراسات 
اإلعالـ، كاآللضة التي يتع مغ خالليا بشاء كتػضضف األشخ الخبخية، ككحلظ بمػرت الجراسات 

 تخكني.الدابقة لجػ الباحث معخفة حػؿ اإلعالـ اإللك
: حضث تعخؼ الباحث مغ خالؿ االشالع عمى الجراسات مدتػى السشاىج واألدوات  .ب 

الدابقة عمى السشاىج السشاسبة ككحلظ األدكات كاآللضات التي ُاستخجمت في دراسات األشخ 
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الخبخية، كحلظ تعخؼ الباحث مغ خالؿ االشالع عمى أدكات الجراسات الدابقة عمى كضع 
ف كأىع الفئات الالزمة لإلجابة عغ تداؤالت الجراسة كالتي تداىع استسارة تحمضل السزسػ 

 في تحقضق أىجافيا. 
ستفادة مغ الجراسات الدابقة في التعخؼ أكثخ عمى نطخية األشخ تع اإل مدتػى الشطخية: .ج 

الخبخية، ككضفضة تػضضفيا في دراستو، كآلضة استخجاميا، ككضفضة تقدضع السزامضغ الخبخية 
 سػاقع اإللكتخكنضة  لمرحف األمخيكضة حػؿ انتفاضة القجس، كذلظ كفقا  التي احتػتيا ال

لألشخ الخبخية التالضة: أشخ الرخاع، كأشخ السدؤكلضة، كإشار االىتسامات اإلندانضة، كإشار 
أسباب انتفاضة القجس، كإشار الحمػؿ، كإشار الشتائج الستختبة كإشار الذخرضات 

لخبخية السدتخجمة مغ قبل السػاقع اإللكتخكنضة  السحػرية، كذلظ بيجؼ معخفة األشخ ا
لمرحف األمخيكضة  في تغصضة انتفاضة القجس كأحجاثيا، باإلضافة لخصج اآللضات 
كاألدكات التي استخجمتيا السػاقع اإللكتخكنضة  لمرحف األمخيكضة  في تأشضخ انتفاضة 

 القجس. 
 يع كمعخفة نتائج تمظ الجراسات،تع االستفادة مغ الجراسات الدابقة في ف مدتػى الشتائج: .د 

الباحث مغ نتائج الجراسات الدابقة في فيع كتفدضخ أكثخ كضػحا لشتائج  كسا استفاد
 دراستو، ككحلظ مقارنة نتائج الجراسات الدابقة مع نتائج الجراسة الحالضة. 

 : االستجالل عمى السذكمة:ثانضاً 
غ باىتساـ كتغصضة خاصة مغ قبل أيزا بانتفاضة الدكاكض ُسّسضتالتي انتفاضة القجس حطضت 

كسائل اإلعالـ األجشبضة، كػنيا مترمة بالقزضة الفمدصضشضة، كالرخاع العخبي اإلسخائضمي الحؼ 
يكتدب اىتساما  إقمضسضا  كدكلضا ، كلسا كانت انتفاضة القجس تعبضخا  كاضحا  عسا يذعخ بو الذعب 

حتالؿ اإلسخائضمي، تجمت أىسضة تدمضط الزػء عمى ردكد الفمدصضشي مغ ضمع كقيخ تحت اال
األفعاؿ عمى ىحه االنتفاضة، خاصة  ردكد األفعاؿ في اإلعالـ األمخيكي، كالتعخؼ عمى اآللضة 
التي تعامل مغ خالليا اإلعالـ األمخيكي مع انتفاضة القجس، كمغ ىشا سعى الباحث لمتعخؼ 

ع الرحف األمخيكضة في تغصضة كمعالجة أحجاث عمى األشخ الخبخية التي استخجمتيا مػاق
انتفاضة القجس، خاصة  أف الرحف األمخيكضة تعكذ السػاقف األمخيكضة، سػاء الخسسضة أك 

التعخؼ عمى الذعبضة تجاه القزضة الفمدصضشضة بذكل عاـ كانتفاضة القجس بذكل خاص،  ككحلظ 
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االتفاؽ  أكجو غصضتيا ليا، كالتعخؼ عمىكضفضة تعامل ىحه السػاقع مع سضاقات انتفاضة القجس في ت
، كعمضو فقج أجخػ الباحث دراسة استكذافضة بضغ تمظ السػاقع في عخضيا لمقزضةأك االختالؼ 
عمى مخحمتضغ:

السػاقع لعضشة عسجية لمسػاد الخبخية التي نذختيا  استصالعضا   أجخػ الباحث مدحا  السخحمة األولى: 
الشضػيػرؾ تايسد كالػاششصغ بػست ك ككؿ ستخيت جػرناؿ كلػس  مخيكضةاإللكتخكنضة لمرحف األ

حػؿ انتفاضة القجس، كذلظ باستخجاـ بعس الكمسات  نجمػس تايسد ك يػ أس إيو تػدؼأ
 ٖٔ-ٔالرحف في الفتخة مغ السػاقع اإللكتخكنضة ليحه السفتاحضة في محخكات البحث داخل 

 . ٕٙٔٓسبتسبخ  ٖٓ-ٔ، كالفتخة ٕ٘ٔٓأكتػبخ 
 وضيخ مغ خالل الجراسة االستكذافضة ما يمي:  

في تغصضة انتفاضة القجس في الفتخة ػقع الػاششصغ بػست في السختبة األكلى جاء م . أ
شضػيػرؾ المادة صحفضة خبخية، كتاله مػقع  ٓٗاألكلى مغ الجراسة االستكذافضة بػاقع 

مادة ثع  ٖٓمادة خبخية، كمغ ثع جاء مػقع ككؿ ستخيت جػرناؿ بػاقع  ٕٖبػاقع 
 مادة.  ٙٔتػدؼ بػاقع إيو س مادة ثع يػ أ ٕٛمػس تايسد بػاقع لػس انج

جاء مػقع الشضػيػرؾ تايسد في السختبة األكلى في تغصضة انتفاضة القجس في الفتخة  . ب
مادة خبخية، تاله مػقع الػاششصغ بػست  ٖٕالثانضة مغ الجراسة االستكذافضة بػاقع 

 ٗمػاد ثع ككؿ ستخيت جػرناؿ بػاقع  ٚايسد بػاقع نجمػس تأمػاد ثع لػس  ٓٔبػاقع 
 مػاد ثع يػ اس إيو تػدؼ بػاقع مادتضغ. 

مغ أجل مديج مغ التعسق في معخفة السذكمة كتحجيجىا بذكل دقضق، أجخػ  السخحمة الثانضة:
الباحث في ىحه السخحمة دراسة  استكذافضة  عمى عضشة مغ السػاد الخبخية التي ُنذخت عمى السػاقع 

 ٖٔ-ٔإللكتخكنضة لرحضفتي الشضػيػرؾ تايسد كالػاششصغ بػست في األياـ الدكجضة في الفتخة ا
، مدتخجما  بالبحث يػما  مغ كل شيخ ٘ٔأؼ بػاقع  ٕٙٔٓسبتسبخ ٖٓ-ٔ، كالفتخة ٕ٘ٔٓكتػبخ أ

 hit andيزخب كييخب  -Stab ) يصعغ في السػقعضغ كمسات دالة عمى انتفاضة القجس مثل:
run-   ىجـػ مشفخدlone wolf –  ثػرةUprising –  يجىذrun over –  اشتباؾclash- 

 knifeسكضغ  – Jerusalemالقجس  – demolishييجـ  – Aqsa mosqueالسدجج االقرى
 ( Intifadaانتفاضة  – killيقتل  – detainيعتقل  – terrorismارىاب  – closure اغالؽ -
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مادة خبخية  ٖٔية تتعمق بانتفاضة القجس في السػقعضغ بػاقع مادة خبخ  ٖٓكقج عثخ الباحث عمى 
مادة خبخية في مػقع الػاششصغ بػست، حضث كانت نتائج  ٚٔفي مػقع صحضفة الشضػيػرؾ تايسد ك

 الجراسة االستكذافضة كالتالي: 
اإللكتخكنضة انتفاضة القجس في السػاقع  مػضػعاتجاءت عسمضات الصعغ في مقجمة  -ٔ

%، ثع ٙ.ٕٕ%، تالىا عسمضات القتل بشدبة ٛ.ٖٕاألمخيكضة كذلظ بشدبة  لمرحف
 %، ثع السطاىخات كاالعتقاؿ كقزايا أخخػ. ٖ.ٗٔغالؽ بشدبة عسمضات اإل

في مػقعي الجراسة، حضث جاءت عسمضات الصعغ في السختبة  كلع يختمف التختضب كثضخا  
ىا االشتباكات بشدبة %، تالٕ٘بشدبة الشضػيػرؾ تايسد األكلى في مػقع صحضفة 

غالؽ ثع السطاىخات، أما في مػقع صحضفة الػاششصغ بػست %، ثع القتل ثع اإلٜ.ٕٔ
%، تالىا عسمضات الصعغ بشدبة ٕ٘فجاءت عسمضات القتل في السختبة األكلى بشدبة 

 غالقات كالسطاىخات. ثع اإل االشتباكات%، ثع ٔ.ٖٕ
الرحفضة التي اعتسجت عمضيا السػاقع كلي ضسغ السرادر ترجر السخاسل في السختبة األ -ٕ

%، كجاءت الػكاالت في السختبة الثانضة ٖ.ٖٗاألمخيكضة كذلظ بشدبة  اإللكتخكنضة لمرحف
 %.ٕٓ%، ثع السرادر الستعجدة بشدبة ٚ.ٖٙبشدبة 

بة عمى السخاسل بذكل كامل بشدالشضػيػرؾ تايسد كاعتسج السػقع االلكتخكني لرحضفة 
لكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست عمى الػكاالت السػقع اإل%، في حضغ اعتسج ٓٓٔ

%، كعمى السرادر الستعجدة في السختبة الثانضة بشدبة ٚ.ٗٙبالجرجة األكلى بشدبة 
ٖ٘.ٖ.% 

األمخيكضة  اإللكتخكنضة لمرحففئة شكل السادة الرحفضة في السػاقع  أكال  فيجاء التقخيخ  -ٖ
 %.ٚ.ٙٔ%، تاله الخبخ بشدبة ٖ.ٖٛكذلظ بشدبة 

ي مػقع صحضفة أكال  في مػقعي الجراسة، حضث جاء التقخيخ متساثال فالتختضب ككاف 
في مػقع صحضفة الػاششصغ ك %، ٚ.ٚ%، تاله الخبخ بشدبة ٖ.ٕٜبشدبة الشضػيػرؾ تايسد 

 %. ٘.ٖٕبشدبة الخبخ  تاله%، ٘.ٙٚبشدبة جاء التقخيخ أكال  بػست 
اإللكتخكنضة بخاز التي استخجمتيا السػاقع كلي ضسغ عشاصخ اإلاألالسختبة  الرػرة احتمت  -ٗ

ركابط اإلحالة بشدبة %، تالىا ٕ.ٜٗكذلظ بشدبة في انتفاضة القجس األمخيكضة  لمرحف
 %.ٔ.٘% ثع الفضجيػ بشدبة ٛ.٘ٗ
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في السختبة األكلي في مػقعي الجراسة، حضث جاءت الرػرة  كلع يختمف التختضب كثضخا  
%، تالىا ركابط ٓ٘بشدبة الشضػيػرؾ تايسد ضسغ عشاصخ اإلبخاز في مػقع صحضفة 

أما في مػقع صحضفة الػاششصغ بػست %، ٙ.ٖثع الفضجيػ بشدبة  %،ٗ.ٙٗاإلحالة بشدبة 
ثع  ٕ.٘ٗركابط اإلحالة بشدبة %، تالىا ٗ.ٛٗالسختبة األكلى بشدبة  فيفجاءت الرػرة 

 . %٘.ٙالفضجيػ بشدبة 
األمخيكضة كذلظ  اإللكتخكنضة لمرحفالسػاقع انتفاضة القجس في الرخاع في  تداكت أشخ -٘

 كُأشخ عسمضات السقاكمة الفمدصضشضة في اإلسخائضمضةلكٍل مغ ُأشخ االعتجاءات  %ٓ٘بشدبة 
حضث جاء بشفذ  كلع يختمف التختضب في مػقعي الجراسة،، كل مػقع مغ مػاقع الجراسة

 الشدبة لكل إشار. 
اإللكتخكنضة جاء الفمدصضشضػف في السختبة األكلى ضسغ الجيات التي اعتبختيا السػاقع  -ٙ

%، في حضغ اعتبخت ٚ.ٙٛكذلظ بشدبة  انتفاضة القجساألمخيكضة مدؤكلة عغ  لمرحف
 %.  ٗ.ٖٔاإلسخائضمضضغ كسدؤكلضغ عغ االنتفاضة بشدبة قمضمة بمغت 

أكال كجية مدؤكلة عغ الفمدصضشضػف كلع يختمف التختضب في مػقعي الجراسة، حضث جاء 
%، كسا ٜ.ٙٚكذلظ بشدبة  الشضػيػرؾ تايسدمػقع صحضفة انجالع انتفاضة القجس في 

 .%ٔ.ٜٗمػقع الػاششصغ بػست الفمدصضشضضغ مدؤكلضغ عغ انتفاضة القجس بشدبة اعتبخ 
القجس في مقجمة األسباب ك لمدضصخة عمى السدجج األقرى  اإلسخائضمضةجاءت السحاكالت  -ٚ

األمخيكضة كذلظ بشدبة  اإللكتخكنضة لمرحفالتي أدت النجالع انتفاضة القجس كفقا لمسػاقع 
 %، ثع االحتالؿٕ.ٕٕالتحخيس اإلعالمي الفمدصضشي كذلظ بشدبة تالىا %، ٚ.ٖٚ
%، ثع غضاب األفق الدضاسي ثع اإلحباط الفمدصضشي ثع تػقف العسمضة الدمسضة ٔ.ٔٔبشدبة 

 ثع أسباب أخخػ.
في مػقعي الجراسة، حضث  تقخيبا   متذابيا  انتفاضة القجس  انجالع كجاء تختضب أسباب 

لمدضصخة عمى السدجج األقرى كالقجس في السختبة األكلى في  اإلسخائضمضةجاءت السحاكالت 
االحتالؿ ك %، تالىا التحخيس الفمدصضشي ٚ.ٖ٘بشدبة الشضػيػرؾ تايسد مػقع صحضفة 

، ثع غضاب األفق الدضاسي، أما في مػقع صحضفة لكل مشيسا %ٗ.ٕٔمي بشدبة اإلسخائض
لمدضصخة عمى السدجج األقرى كالقجس في  اإلسخائضمضةالػاششصغ بػست فجاءت السحاكالت 
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%، ثع تػقف ٙ.ٕٕ بشدبة %، تالىا التحخيس الفمدصضشيٚ.ٖٛالسختبة األكلى بشدبة 
  % ثع أسباب أخخػ.ٚ.ٜمتداكية  ةعسمضة الدالـ كاإلحباط الفمدصضشي بشدب

األمخيكضة  اإللكتخكنضة لمرحفاستسخار العشف نتائج انتفاضة القجس في السػاقع  ترجر -ٛ
%، ثع ٚ.ٙٔمتداكية  ة%، تالىا كل مغ الرخاع الجيشي كتػسع االحتالؿ بشدبٕ٘بشدبة 

 انتفاضة شاممة كتقػية حساس كنتائج أخخػ.
ابية، حضث جاءت نتضجة استسخار العشف في كجاءت الشتائج في مػقعي الجراسة مذ

%، تالىا الحخب االىمضة ٙ.ٕٛبشدبة الشضػيػرؾ تايسد السختبة األكلى في مػقع صحضفة 
، أما في مػقع لكل مشيع %ٖ.ٗٔكتذػيو صػرة إسخائضل كصخاع ديشي كغضخىا بشدبة 

نتفاضة كالرخاع الجيشي كاالاستسخار العشف فقج تداكت نتائج صحضفة الػاششصغ بػست 
 لكل مشيع. %ٕٓالذاممة كنتائج أخخػ بشدبة 

كلي ضسغ الحمػؿ السصخكحة كالعسمضة الدمسضة في السختبة األ جاء استئشاؼ السفاكضات -ٜ
%، تالىا كل مغ ٜ.ٕٗاألمخيكضة بشدبة  اإللكتخكنضة لمرحفالنتفاضة القجس في السػاقع 

القسع كحمػؿ مصخكحة النتفاضة ك نذاء دكلة فمدصضشضة إك  نذخ قػة دكلضةك انياء االحتالؿ 
 %.ٖ.ٗٔالقجس بشدبة متداكية 

النتفاضة  في السختبة األكلى ضسغ الحمػؿ السصخكحة جاء استئشاؼ العسمضة الدمسضةكقج 
نياء %، تاله نذخ قػة دكلضة كإٓ٘ة بشدبالشضػيػرؾ تايسد في مػقع صحضفة  القجس

ت حمػؿ الػاششصغ بػست فجاءأما في مػقع صحضفة % لكل مشيسا، ٕ٘االحتالؿ بشدبة 
نذاء دكلة فمدصضشضة إاالنتفاضة بالقػة ككحلظ  الدالـ كقسعمفاكضات عسمضة  ستئشاؼإ

 %.ٖ.ٖٖمتداكية  ةبشدب
انتفاضة القجس فئة االىتسامات اإلندانضة في  اإلسخائضمضةترجرت االىتسامات اإلندانضة  -ٓٔ

تالىا االىتسامات الفمدصضشضة %، ٘.٘ٙاألمخيكضة بشدبة  اإللكتخكنضة لمرحفالسػاقع في 
 %.٘.ٖٗبشدبة 

 اإلسخائضمضةكجاءت الشتائج في مػقعي الجراسة مذابية، حضث جاءت االىتسامات اإلندانضة 
%، تالىا االىتسامات اإلندانضة ٖ.ٙ٘بشدبة الشضػيػرؾ تايسد في مػقع صحضفة  أكال  

اءت االىتسامات %، أما في مػقع صحضفة الػاششصغ بػست فجٚ.ٖٗالفمدصضشضة بشدبة 
 %.ٔ.ٖٕ% ثع االىتسامات اإلندانضة الفمدصضشضة بشدبة ٜ.ٙٚبشدبة  اإلسخائضمضةاإلندانضة 
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جاءت الذخرضات اإلسخائضمضة في السختبة األكلى ضسغ الذخرضات السحػرية التي  -ٔٔ
 %، ثع جاءتٖ.ٔ٘األمخيكضة كذلظ بشدبة  اإللكتخكنضة لمرحفاعتسجت عمضيا السػاقع 

%، تمتيا الذخرضات الجكلضة ٘.ٖ٘الفمدصضشضة في السختبة الثانضة بشدبة  الذخرضات
  %.ٕ.ٖٔبشدبة 

في مػقع أكال  في مػقعي الجراسة، حضث جاءت الذخرضات اإلسخائضمضة  كتصابق التختضب
%، تالىا الذخرضات الفمدصضشضة بشدبة ٗ.ٚٗصحضفة الشضػيػرؾ تايسد بشدبة 

%، أما في مػقع صحضفة الػاششصغ ٘.ٓٔة %، ثع الذخرضات الجكلضة بشدبٔ.ٕٗ
%، تالىا ٖ.٘٘بشدبة في السختبة األكلى بػست فجاءت الذخرضات اإلسخائضمضة 

 .%ٛ.٘ٔثع الجكلضة بشدبة  %ٜ.ٕٛ الفمدصضشضة بشدبةالذخرضات 
تأشضخ انتفاضة  اتكآلضختبة األكلى ضسغ فئة أدكات في الس ةلضالجالترجرت الكمسات  -ٕٔ

%، ثع االقتباسات ٜ.ٜٖاألمخيكضة كذلظ بشدبة  لكتخكنضة لمرحفاإلالقجس في السػاقع 
 % ثع الخمفضات التاريخضة.ٕ.ٜٔ%، تمتيا البضانات كاالخبار بشدبة ٚ.ٕٖبشدبة 

في السختبة  ةلضالجالفي مػقعي الجراسة، حضث جاءت الكمسات  كلع يختمف التختضب كثضخا  
الشضػيػرؾ تايسد تأشضخ انتفاضة القجس في مػقع صحضفة  اتآلضك األكلى ضسغ فئة أدكات 

%، تمتيا البضانات كاالخبار ٔ.ٖٙاالقتباسات بشدبة مساثمة  تداكت مع%، ٔ.ٖٙبشدبة 
 ةلضالجالثع الخمفضات التاريخضة، أما في مػقع صحضفة الػاششصغ بػست فجاءت الكمسات 

البضانات ثع %، ٚ.ٜٕدبة %، تالىا االقتباسات بشٕ.ٖٗفي السختبة األكلى بشدبة 
 .كاالخبار ثع الخمفضات التاريخضة

 مذكمة الجراسة:: ثالثاً 
في تتسثل مذكمة الجراسة في التعخؼ عمى أىع األشخ الخبخية الخاصة بانتفاضة القجس 

 القزضة،مجػ اىتساـ ىحه السػاقع بيحه مغ خالؿ معخفة  األمخيكضة، اإللكتخكنضة لمرحف السػاقع
كمرادرىا، كأشكاليا الرحفضة، كأشخىا  انتفاضة القجس التي ركدت عمضيا، مػضػعاتكأىع 

 استخجمتيا،كأدكات التأشضخ التي  اتآلضكأىع ، الذخرضات السحػريةك  الخبخية كجػانب التخكضد،
 النتفاضة القجس.ىا شضخ في تأ بضغ ىحه السػاقع باإلضافة لسعخفة أكجو الذبو كاالختالؼ
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  : أىسضة الجراسة: رابعاً 
 مسا يمي: الجراسة أىسضتياتدتسج 

"اإلسخائضمي" بأىسضة خاصة عمى مدتػػ العالع، كتتبايغ -يحطى الرخاع الفمدصضشي .ٔ
 األمخيكضة.السػاقف الجكلضة تجاىو خاصة الجكؿ الكبخػ كعمى رأسيا الػاليات الستحجة 

كمػاقف  األمخيكي ل الخأؼ العاـضكبضخ عمى تذك بتأثضخاألمخيكضة التغصضة الخبخية  ُتديع .ٕ
 كخاصة انتفاضة القجس. الفمدصضشضة،الغخبضة تجاه القزضة  السجتسعات

 حجاث كتصػرات ميسة.أػؿ انتفاضة القجس كما تخمميا مغ ح معخفضا   تػفخ الجراسة إشارا   .ٖ
اإللكتخكنضة السػاقع نجرة الجراسات اإلعالمضة التي تشاكلت انتفاضة القجس كخاصة في  .ٗ

  األمخيكضة. لمرحف
األىسضة التي تحطى بيا انتفاضة القجس كقزضة تأصضل لثابت مقاكمة االحتالؿ  .٘

 كاالنتياكات السدتسخة بحق الذعب الفمدصضشي.
ما يديع في الفمدصضشضة  لمقزضةاألمخيكضة  اإللكتخكنضة لمرحفالسػاقع شػع تغصضة ت .ٙ

تفاضة التعخؼ عمى أكجو االتفاؽ كاالختالؼ في الخصاب الرحفي األمخيكي تجاه ان
 القجس.

 :أىجاف الجراسة: خامداً 
 سػاقعالتيجؼ الجراسة بذكل رئضذ إلى التعخؼ عمى األشخ الخبخية النتفاضة القجس في 

 مغ األىجاؼ الفخعضة كىي: الخئضذ عجدكيشبثق عغ ىحا اليجؼ  األمخيكضة، اإللكتخكنضة لمرحف
 انتفاضة القجس. بتغصضةاألمخيكضة  لمرحفاإللكتخكنضة التعخؼ عمى مجػ اىتساـ السػاقع  .ٔ
 لمرحفاإللكتخكنضة  سػاقعلاانتفاضة القجس التي ركدت عمضيا  مػضػعاتمعخفة أىع  .ٕ

  األمخيكضة.
اإللكتخكنضة ع الرحفضة لسػضػعات انتفاضة القجس في السػاقالكذف عغ السرادر  .ٖ

 نتفاضة القجس.التغصضة الخبخية ال فياألمخيكضة  لمرحف
 لمرحفاإللكتخكنضة الرحفضة الخبخية التي استخجمتيا السػاقع  األشكاؿالتعخؼ عمى  .ٗ

 نتفاضة القجس.مع السػضػعات الخبخية الاألمخيكضة 
اإللكتخكنضة التعخؼ عمى عشاصخ اإلبخاز كالػسائط الستعجدة التي استخجمتيا السػاقع  .٘

 تغصضة انتفاضة القجس.إبخاز السػضػعات الخبخية في  فياألمخيكضة  لمرحف
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شخ الخبخية التي استخجمتيا السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة في تغصضة رصج األ .ٙ
 انتفاضة القجس. 

جػانب التخكضد مغ حضث األسباب كالشتائج كالحمػؿ السقجمة في تغصضة السػاقع معخفة  .ٚ
 القجس. النتفاضةاألمخيكضة  لمرحفاإللكتخكنضة 

األمخيكضة  لمرحفإللكتخكنضة االتعخؼ عمى الذخرضات السحػرية في تغصضة السػاقع  .ٛ
 القجس. النتفاضة

اإللكتخكنضة لمرحف  التعخؼ عمى آلضات كأدكات التأشضخ التي استخجمتيا السػاقع .ٜ
 القجس. انتفاضةاألمخيكضة مع مػضػعات 

معخفة أكجو الذبو كاالختالؼ بضغ السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة في تغصضتيا  .ٓٔ
 كتأشضخىا النتفاضة القجس. 

 
 :تداؤالت الجراسة: سادساً 

قبل ما أىع األشخ الخبخية السدتخجمة مغ  كىػ "االجابة عمى تداؤؿ رئضذ  إلىتدعى الجراسة 
كيشبثق عغ ىحا التداؤؿ عجة  "،تغصضة انتفاضة القجس فياألمخيكضة  اإللكتخكنضة لمرحف السػاقع

 تداؤالت كسا يمي: 
نتفاضة األمخيكضة بالتغصضة الخبخية ال لمرحفاإللكتخكنضة اىتساـ السػاقع  درجةما  .ٔ

 القجس؟
 لمرحفاإللكتخكنضة السػاقع ركدت عمضيا  انتفاضة القجس التي مػضػعاتما أىع  .ٕ

 األمخيكضة؟
ما السرادر الرحفضة لمسػاد الخبخية النتفاضة القجس في السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف  .ٖ

 األمخيكضة؟
 لمرحفاإللكتخكنضة في تغصضة السػاقع السدتخجمة الخبخية  الرحفضة األشكاؿما  .ٗ

 القجس؟  النتفاضةاألمخيكضة 
 ما عشاصخ اإلبخاز كالػسائط الستعجدة التي استخجمتيا مػاقع الجراسة في إبخاز .٘

 نتفاضة القجس؟السػضػعات الخبخية ال
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ما أشخ الرخاع التي استخجمتيا السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة في تغصضة  .ٙ
 القجس؟انتفاضة 

عغ انتفاضة  ما الجيات التي اعتبختيا السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة مدؤكلة   .ٚ
 القجس؟

األمخيكضة  لمرحفالسػاقع اإللكتخكنضة ما أشخ االىتسامات االندانضة التي استخجمتيا  .ٛ
 تغصضة انتفاضة القجس؟  في
يكضة النجالع انتفاضة ما أشخ األسباب التي أكردتيا السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخ  .ٜ

 القجس؟
األمخيكضة في تغصضتيا  اإللكتخكنضة لمرحفالسػاقع ما أشخ الحمػؿ التي شخحتيا  .ٓٔ

 النتفاضة القجس؟ 
 ما أشخ نتائج انتفاضة القجس التي أبخزتيا السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة؟  .ٔٔ
اإللكتخكنضة السػاقع مػضػعات انتفاضة القجس في ما الذخرضات السحػرية في  .ٕٔ

  ؟األمخيكضة  لمرحف
 األمخيكضة لتغصضة اإللكتخكنضة لمرحفكأدكات التأشضخ السدتخجمة في السػاقع  آلضاتما  .ٖٔ

 القجس؟ انتفاضة 
كاالختالؼ في التغصضة الخبخية النتفاضة القجس في السػاقع اإللكتخكنضة ما أكجو االتفاؽ  .ٗٔ

 ىحه السػاقع؟ لمرحف األمخيكضة كفي األشخ الخبخية لالنتفاضة في

 اإلشار الشطخي لمجراسة: سابعًا: 

حجػ نطخيات االتراؿ الحجيثة معتجلة إكىي  الخبخية،تعتسج ىحه الجراسة عمى نطخية األشخ 
اإلعالمضة التي تدعى كسضمة  كضخكؼ الخسالةكالتي تسكغ الباحث مغ استكذاؼ مزسػف  التأثضخ،

ككحلظ تأثضخ ، بيا معالجة الخسالة اإلعالمضةست كتفدخ الصخيقة التي ت إليراليا،عالمضة ما إ 
انتقاء  إلىكتذضخ الشطخية  ،نحػ قزضة معضشة كآراء الجسيػرتذكضل اتجاىات  اإلعالـ فيكسائل 
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 اإلعالمضة،عمضو داخل الشرػص التخكضد ك مػضػع معضغ عبخ أ محجدة لقزضة بخاز جػانبإك 
 .(ٔ)كتػضضف أسمػب محجد في شخح السذكمة كتعخيف أسبابيا كأبعادىا كاقتخاح الحمػؿ ليا

كتفتخض الشطخية أف الرحفضضغ يدعػف في الغالب لتبدضط األحجاث كتختضبيا ضسغ أكلػيات  
كمغ ثع يرّجركف معمػمات كحقائق محجدة  قرج،ألشخ خبخية يختاركنيا عغ  معضشة كفقا  

كيتزسغ تحمضل  ،األكلػية كاإلبخاز لتذكضل اتجاه معضغ لجػ الجسيػر الستمقيمغ  كيعصػنيا نػعا  
األشخ الخبخية فحز الجكر الحؼ تقػـ بو الػسضمة االعالمضة في تأشضخ السذكمة كالتأثضخ الحؼ 

يخجع الفزل في بمػرة نطخية األشخ ، حضث تحققو في تذكضل رأؼ الجسيػر كفيسو ليحه السذكمة
خ في عمع االجتساع إيخفضشق جػفساف الحؼ أكج عمى أىسضة األشخ في تحجيج الخبض إلىالخبخية 

عالمضة في أشخ ذات دالالت نطع الخسائل اإل كتعخيف كعشػنة األحجاث كالسعمػمات مغ أجل
كأشار جػفساف أنو يسكغ استخجاـ االشخ في عشػنة كتحجيج القزايا في دراسات ، محجدةكمعاني 
شساف كجمتضغ مفيػـ األشخ الخاص بجػفساف في مجاؿ اإلعالـ كقج كضف كل مغ تػ  االعالـ،

 .(ٕ)فضسا يعخؼ بشطخية األشخ الخبخية

كتبخز أىسضة نطخية األشخ االخبارية في عجة اعتبارات تتسثل في قجرتيا عمى التأثضخ في الصخيقة 
كسا أنيا تقجـ معشى لألحجاث كالسػاضضع  ،التي يفدخ الجسيػر مغ خالليا القزايا السصخكحة

كانسا يقجـ معشى  ،ذلظ أف دكر كسائل االعالـ لضذ فقط يعخض محتػػ معضغ السصخكحة،
 األشخ اإلخبارية تدسح بقضاس الفحػػ اإلعالميأف عغ  فزال   ىحا ،(ٖ) لمسحتػػ السصخكح

 عالمضة التي تصخحيا كسضمة إعالمضة حػؿ قزضة معضشة. الرخيح كغضخ الرخيح لمسعالجة اإل
الدائجة في السجتسع في  االجتساعضة كالتمسضحاتكالخمػز  عالـ السعانياإلكسا تدتخجـ كسائل 

فتػضضف  ،ك تذكضل تػجو معضغ حػؿ قزضة ما، أشخ التي تدتخجميا لتقجيع فكخة ماتكػيغ األ
حجاث دكف أك  ،بخاز لجػانب دكف غضخىاإضة انتقاء ك كسائل االعالـ ألشخ معضشة يتع مغ خالؿ عسم

                                                 
 . ٖٛٗصكالدضج، ، مكاكؼ كنطخياتو السعاصخاالتراؿ  (ٔ)
 .ٔٛصالسذاقبة،  ،ـنطخيات اإلعال (ٕ)

(ٖ)
الجستػر بعج  االستفتاء عمىأشخ معالجة القشػات العامة كاإلسالمضة لمرخاع بضغ القػػ الدضاسضة الفاعمة بذأف   

 (ٙص-٘)صشايخ، مدركع، ي ٕ٘ثػرة 
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تكػيغ تأثضخ معخفي عمى الجسيػر السدتيجؼ بسا  اليكبالت ،(ٔ) اإلعالمضةخخػ داخل الشرػص أُ 
كسا أف عسمضة ، يداىع في تغضضخ اتجاه الجسيػر نحػ القزايا السصخكحة مغ قبل كسائل االعالـ

تداىع في عسمضة جحب الجسيػر الستمقي أك عدكفو  اإلبخاز كاإلغفاؿ لجػانب معضشة مغ األحجاث
راء كتػجيات آضف تأثضخ األشخ الخبخية في تذكل يسكغ ترش ذلظ،كفي ضػء  ،عغ الستابعة

 : (ٕ)لسدتػيضغالجسيػر كفقا  
كيتزسغ ىحا السدتػػ قضاس السحتػػ غضخ الرخيح أك الزسشي الحؼ تقجمو  السدتػى األول:

قزضة معضشة  في تشاكؿعالـ عمى تحجيج مخجعضة كسائل اإل كيتع ذلظ اعتسادا   االعالـ،كسائل 
بسعشى أف تحمضل األشخ في ىحا السدتػػ يتسثل في معخفة  ،السزسػف السحضصة كمخاعاة سضاقات

 .   كالشرػص اعالمضةفي شخيقة تشدضق كتقجيع السػاد  يزّسشيا الرحفضػف الشػاحي االجتساعضة التي 
االعالـ في التخكضد  تدتخجميا كسائلكيتزسغ ىحا السدتػػ قضاس األشخ التي  الثاني:السدتػى 

تدتصضع مغ خالليا التأثضخ في تذكل اتجاىات كمعايضخ  اليكبالت ما،عمى جػانب معضشة لقزضة 
سكغ كسائل االعالـ مغ قمب الحقائق في كال شظ أف عسمضة التأشضخ تُ  ،الجسيػر نحػ قزضة معشضة

ىجاؼ التي تدعى ىحه الػسائل لتحقضقيا كالخسائل تتساشي مع الدضاسة التحخيخية كاألخة لأحضاف كثض
 التي تدعى إليراليا.   

 : (ٖ)يخػ ركبخت انتساف أنيا تتمخز في أربع كضائف كىي، كفضسا يتعمق بػضائف تحمضل اإلشار 
 التعخؼ عمى القزضة كالسذكمة كحجع السكاسب كالخدائخ الستختبة عمضيا. -ٔ
 .تذخضز أسباب السذكمة كالقػػ الفاعمة السدببة ليا -ٕ
   .كضع تقضضسات أخالقضة لمعػامل السدببة لمسذكمة -ٖ
 .شخح حمػؿ كعالج لمسذكمة -ٗ

عالمضة بأنيا تشصػؼ عمى تشطضع السعمػمات كالتفاصضل السختبصة شخ اإلتتدع نطخية األ اليكبالت
الت ليحا كىػ ما يزفي معشى كدال و،إلضبقزضة ما ضسغ إشار معضغ يخبصيا بالحجث السذار 

                                                 
( (ٔ
 .ٕٓٗص ج،ضعبج الحس، خضاإلعالـ كاتجاىات التأث اتينطخ   
الجستػر بعج  االستفتاء عمىأشخ معالجة القشػات العامة كاإلسالمضة لمرخاع بضغ القػػ الدضاسضة الفاعمة بذأف  (ٖ)

 (ٙص_٘)صمدركع،  شايخ،ي ٕ٘ثػرة 
(3 )

 Framing Toward Clarification of Fractured Paradigm, Entman, p.p 51-58. 
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شخ ُتتخجع إلى ألفاظ رمدية ذات كسا أف األُ  ،لمستمقيإيراليا  إلى تراؿباالالحجث يدعى القائع 
كىي ، إيساءات معضشة تعصي الشز اإلعالمي دالالت اضافضة مقرػدة مغ قبل القائع باالتراؿ

  .(ٔ)معضغحجث أبعاد أخخػ ذات عالقة ب بحلظ تتشاكؿ أبعاد معضشة كتتجاىل

 : مفيػم األشخ الخبخية .أ 
يتخمميا  ة،الضاالترعبارة عغ تفاعل بضغ عشاصخ كمكػنات العسمضة  كىي الخبخية:األشخ  -ٔ

كيتع ذلظ كفقا ألجشجة القائع  السصخكح،إبخاز أك إغفاؿ لجػانب معضشة لمقزضة أك الحجث 
بات كالحمػؿ بّ باالتراؿ الحؼ يدعى لتقجيع األحجاث كتفدضخىا كتحجيج السذكالت كالسد

  . (ٕ)كالدضاسة التحخيخية لمسؤسدة اإلعالمضة ااأليجيػلػجضبصخيقة تػافق 
حضث  ليا،بصخيقة تؤثخ عمى فيع الجسيػر  ةالضاالتركىػ عسمضة نقل الخسائل  التأشضخ:  -ٕ

 ،عمى فيع الػضع االجتساعي يقػـ الفخد بفيع الػاقع السعاش في إشار معضغ لضكػف قادرا  
فسرصمح  ،عمضو كيفيع كيترخؼ السحضط بشاء   ،ليحا اإلشار كفقا   أراءهتتذكل  اليكبالت

تأشضخ يتشاكؿ الكضفضة التي تقػـ مغ خالليا كسائل اإلعالـ بعخض مذكمة أك قزضة 
كسا يتصخؽ التأشضخ لألسباب الكامشة كراء ىحه ، كاألحجاثمػمات كتختب السع معضشة،

 . (ٖ)ف تداىع فضياأحمػؿ كالجيات الفاعمة التي يسكغ ككحلظ لم كالسذكالت،األحجاث 
عالمي بأنو اإل اإلشار Robert Entman عخؼ ركبخت انتساف يُ  اإلعالمي:اإلشار  -ٖ

 يزفياالنتقاء الستعسج ألبعاد محجدة لقزضة معضشة كإبخازىا في الشز اإلعالمي بحضث 
عخؼ بأنو كيُ ، )ٗ)حجيج لمقزضة بغضة تحقضق ىجؼ معضغمغ االتداؽ كالتشطضع كالت ذلظ نػعا  

معضشة عغ ىحا السػضػع دكف  كجػانب تبخز أفكارا   بالضكأستشاكؿ مػضػع معضغ بصخؽ 
نتقاء كالتجاىل كاإلبخاز بيجؼ عالمي يعتسج عمى اإلفإف اإلشار اإل اليكبالت ،(٘)خخػ أُ 

                                                 
الػشغ  مغ صحضفتياألشخ اإلخبارية لمسقاكمة اإلسالمضة المبشانضة في الرحافة العخبضة: دراسة تحمضمضة لعضشة  (ٔ)

 . ٜ٘ٔص نجع،"،  ٕٙٓٓالدعػدية كتذخيغ الدػرية خالؿ الحخب اإلسخائضمضة عمى لبشاف، يػلضػ/أغدصذ 

 . ٕٗنطخيات االعالـ كاالتراؿ، حدػنة، ص   (ٕ)
   .boulkaibet ahlem ،http://cutt.us/0Texw، مجكنة  نطخيات اإلتراؿ )ٖ(

 (4)
Framing Toward Clarification of Fractured Paradigm, Journal of Communication, Entman, 

P 51-58. 
الجكلضة: دراسة حالة لسػقعي كالعالع كالبي بي "أشخ إنتاج الخصاب الخبخؼ في السػاقع االلكتخكنضة في األزمات  (٘)

 .ٗ٘أحسج، ص، سي

http://cutt.us/0Texw
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 كيتع ذلظ مغ خالؿ القائع باالتراؿ اعتسادا   معضغ،بخأؼ  الستمقيتذكضل فكخة معضشة كاقشاع 
 شخ كما يعدزىا مغ أفكار كعبارات كألفاظ. جشجتو في اختضار كتحجيج األأيجكلػجضتو ك أعمى 

 : عسل األشخ اإلخبارية آلضة .ب 
 ما،األشخ الخبخية انتقاء  مقرػدا  لجػانب كأبعاد معضشة لحجث أك قزضة  يتزسغ عسل  

مغ غضخىا في الشرػص  ككحلظ تدمضط الزػء عمى كقائع معضشة بحضث تكػف أكثخ بخكزا  
 ،اإلعالمضة في الػقت الحؼ يتع فضو تجاىل أبعاد كجػانب أخخػ لحات الػقائع كاألحجاث

ي تذكضل آراء كتيجؼ ىحه العسمضة إلى إحجاث تغضضخ معخفي لجػ الجسيػر بسا يداىع ف
في اتجاىاتو الستعمقة بيحه األحجاث التي تصخحيا  ككحلظ تغضخا  ، كمجركات معضشة لجيو

 .(ٔ) السقجمةاألشخ 
كىي العسمضة التي تتزسغ  اإلشارالتأشضخ عسمضة كضع  ةآلضبكيقرج التأشضخ:  اتآلض .ج 

تخكضد اإلشار اإلعالمي عمى بعس الجػانب لقزضة أك حجث ما كيغفل جػانب كأبعاد 
 ،الستمقيكذلظ بيجؼ بشاء كاقع اجتساعي لجػ الجسيػر  الحجث،أخخػ لحات القزضة أك 

 :  الخئضدضة مشياالتأشضخ  اتآلضكمغ 
 غضخىا،ث كالتخكضد عمضيا دكف : كتتسثل في اختضار جػانب معضشة مغ الحجاالنتقائضة .ٔ

كتعتبخ  لمحجث،ككحلظ إغفاؿ جػانب ُأخخػ بيجؼ الػصػؿ لتفدضخ كتأكيل معضغ 
 اإلعالمضة.   كتكػيغ األشخاالنتقائضة ىي الخكضدة األساسضة في كضع 

: كىي شخيقة تقػـ مغ خالليا كسائل اإلعالـ باختضار بعس الجػانب لحجث اإلبخاز .ٕ
ما يديع في تخسضخيا  كالتفرضل،كضد عمضيا مغ خالؿ التكخار معضغ كإبخازىا عبخ التخ 

 محجدة.  الػقائع بصخيقةفي أذىاف الجسيػر الستمقي بحضث يقخأ الحجث كيفدخ 
عالـ بإغفاؿ كاستبعاد بعس الجػانب خالليا كسائل اإل : كتقػـ مغاالستبعاد .ٖ

 بذكل مقرػد أك غضخ مقرػد.   معضغكالسعمػمات كاألبعاد لحجث 
 
 

                                                 
 insideو لبخنامج )ضاإلخبارية األمخيكضة: دراسة تحمضم CNNشبكة  في األكسط الذخؽ  لقزايا اإلخبارية األشخ (ٖ)

the middle east شاىضغ، ص )ٜٔ٘ . 
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 :أدوات التأشضخد. 
كقج تسكغ بعس ، تي يتع مغ خالليا عسمضة التأشضخكىي عبارة عغ العشاصخ الشرضة كالسخئضة ال

رغع ما يكتشف ىحه األدكات مغ غسػض  التأشضخ،العمساء مغ كضع بعس الترشضفات ألدكات 
لعمساء كمغ ا ،التأشضخ اتآلضبدبب تجاخميا كبدبب الخمط ما بضشيا كبضغ تعخيف التأشضخ ككحلظ 

 اتآلضعذخ كالحؼ شخح قائسة مغ  James Tankardالحيغ قجمػا قائسة بأدكات التأشضخ العالع 
 كىي:   (ٔ)اإلشارلتحجيج 

 Headlinesالعشاكيغ الخئضدة  .ٔ
 Subheadsالعشاكيغ الفخعضة  .ٕ
 Photosالرػر  .ٖ
 Photo Cautionsكالـ الرػر  .ٗ
 Quotesاالقتباسات  .٘
 Logosالذعارات  .ٙ
 Statisticsاإلحرائضات  .ٚ
 Concluding statements and Paragraphsالبضانات كالِفقخات الختامضة  .ٛ
 Metaphorsاالستعارات  .ٜ

 .Key words ةلضالجالالكمسات  .ٓٔ
 :أنػاع األشخ الخبخيةه. 

البارزة كالتي ُتدتخجـ األشخ الخبخية عجدا  مغ  Valkenburgك Sumikoصشف كل مغ 
 : ، كىي(الجراسات الخاصة باألشخ اإلعالمضةبذكل متكخر مغ قبل العجيج مغ 

يشتذخ بذكل كبضخ في التغصضات  :"Conflict Frame"  إشار الرخاع .ٔ
بضغ شخفضغ متزاديغ، سػاء كانا أفخادا أـ  الرخاع عشرخكيعكذ  اإلخبارية

 جساعات أك غضخىا. 
كيختز  :"Human Interests Frame" إشار االىتسامات اإلندانضة .ٕ

باألبعاد اإلندانضة لمقزضة السصخكحة حضث يعكذ البعج العاشفي كالجانب 
 الذخري لسػضػع التغصضة. 

                                                 
(1)

 The Empirical Approach to the Study of Media Framing in S.D.Reese, Kard, (p.p. 95).  
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كيخكد  :"Economic Consequences Frame" إشار الشتائج االقترادية .ٖ
عمى الجانب االقترادؼ كتأثضخاتو السختمفة سػاء الستعمقة بالفخد أك السجتسع 

 ككل.
حضث يزع ىحا اإلشار السػضػع  :"" Morality Frameاألخالقياإلشار  .ٗ

السصخكح في سضاؽ أخالقي، فضتع تػصضف حجث معضغ أك قزضة معضشة بصخيقة 
أخالقضة كيتع اإلشارة إلضيا بذكل غضخ مباشخ مغ خالؿ اقتباسات معضشة اك 

 عبارات تحسل رسالة كبعج أخالقي.
ار بضغ األفخاد كيخبط ىحا اإلش :"Responsibility Frame" إشار السدؤولضة .٘

أك الجساعات كبضغ السدئػلضة عغ حجكث مذكمة معضشة أك حل قزضة مصخكحة، 
 بحضث يذضخ إلى الستدبب بالسذكمة ككحلظ إلى الحل الستػقع كالستدبب بو.

كيدتخجـ ىحا اإلشار مغ قبل  ":Strategic Frame"  جضةخاتضإشار االست .ٙ
كالتغصضة اإلعالمضة مغ خالؿ تػضضف  الحسالت االنتخابضةكسائل االعالـ في 

 مرصمحات دالة ذات صفة استخاتضجضة كالسكدب كالخدارة.
 

  اٌسراطخ: فٍاٌرجزَخ  األطز ٔظزَخ رىظُفو. 
التي األشخ الخبخية سضدتخجـ الباحث نطخية األشخ الخبخية في دراستو بيجؼ معخفة ك 

كعخض  النتفاضة القجساستخجمتيا السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة في التغصضة اإلخبارية 
خئضدضة لذخرضات الكيذسل ذلظ التعخؼ عمى ا ،أحجاثيا السختمفة سػاء الدضاسضة أك السضجانضة

عغ تحجيج فزال  ،السعتسجة في ىحه السػاقع التأشضخ كأدكاتآلضات ك ، السدتخجمة في عسمضة التغصضة
اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة في رصجىا كتغصضتيا ألحجاث  السػاقعالجػانب التي ركدت عمضيا 

في تشاكؿ اإلعالـ األمخيكي انتفاضة القجس، إذ يتدشى مغ خالؿ ذلظ معخفة الكضفضة السعتسجة لجػ 
اضة القجس بيا، السبتغاة مغ اعتساد ىحه الكضفضة التي تع تقجيع انتف ىجاؼاألانتفاضة القجس، ك 

 .في السعالجة الرحفضة النتفاضة القجس اإلعالـ األمخيكيكأيزا الكذف عغ تػجيات 
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 :تيااىجيا وأدشانػع الجراسة ومثامشا: 
 نػع الجراسة: .ٔ

عمى الطػاىخ  التعخؼكالتي مغ صفاتيا الجراسات الػصفضة، مغ ىحه الجراسة  ُتعج
الستعمقة السعمػمات مغ خالؿ جسع أكبخ قجر مغ البضانات ك  عشاصخىا كمكػناتياككصفيا كتحجيج 

كبالتالي الخمػص إلى صػرة عغ الطاىخة ؛ بيحه الطػاىخ، كمغ ثع تفدضخ ىحه البضانات كتحمضميا
، كيخػ الباحث أف الجراسات الػصفضة ىي الشػع األندب (ٔ)محل الجراسة تتدع بالسػضػعضة كالجقة

السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة في السعالجة الرحفضة  السدتخجمة مغ قبلشخ لسعخفة األ
 . القجسالنتفاضة 

 مشاىج الجراسة: .ٕ
 :مشيج السدح اإلعالمي .أ 

كىػ أحج السشاىج السدتخجمة في إشار البحػث الػصفضة، كىػ عبارة عغ جيج عمسي 
كالبضانات مشطع ييجؼ لمحرػؿ عمى أكصاؼ الطاىخة محل الجراسة ككافة السعمػمات 

غ فتخة كالبحث ضس العجد الحجؼ لسفخدات مجتسع معضغ الخاصة بيا، كذلظ مغ خالؿ
كضف الباحث مشيج السدح اإلعالمي لمتعخؼ عمى ، ك (ٕ)زمشضة محجدة تكفي لمجراسة

، كسا القجس التغصضة الخبخية الخاصة بالسػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة النتفاضة
بيجؼ الحرػؿ عمى أسمػب تحمضل السزسػف؛ ىحا السشيج يدتخجـ الباحث في إشار 

السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف  البضانات الستعمقة بأخبار انتفاضة القجس ككضفضة تأشضخ
السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة  مجػ اىتساـ األمخيكضة ليحه األخبار، كالتعخؼ عمى 

الخئضدضة التي استخجمتيا بسػضػع انتفاضة القجس، كاألشخ الخبخية  الرحف األمخيكضة 
كأدكات التأشضخ،  اتالقجس، كعخض آلضأحجاث انتفاضة تمظ السػاقع في عخض 

في  عتسجت عمضيا السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضةالخئضدضة التي ا كالذخرضات 
 .السعالجة الرحفضة الخاصة بانتفاضة القجس

 
  

                                                 
 . ٕٔٔالبحث العمسي مفيػمو كإجخاءاتو كمشاىجو، العسخ، ص( ٔ)

 ٚٗٔصاإلعالـ، حدضغ، بحػث -دراسات في مشاىج البحث العمسي (ٕ)
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  دراسة العالقات الستبادلة:شيج م .ب 
التي تع  لحقائقالتي تخبط بضغ ادراسة العالقات كىػ مشيج يدتخجمو الباحثػف في 

كمغ ثع استشتاج  ،مدببات حجكث الطاىخة محل الجراسةعمى التعخؼ مغ أجل الحرػؿ 
الستعمقة بالطاىخة كالسحضصة  الطخكؼ كالعػاملما يسكغ القضاـ بو بيجؼ إحجاث تغضضخ في 

 .(ٔ) بذأف الطاىخة جابييإاتجاه ذؼ  تغضخ إلىبيا بغضة التػصل 
أحج أدكات كىػ  ،السشيجضةىحا السشيج أسمػب السقارنة  إشارستخجـ الباحث في كا 

ستقخاء الخاصة بتحقضق الفخكض العمسضة، فسغ خالليا يتع مقارنة الشتائج التي خمرت اإل
الخاصة بالتكخارات التي اشتسمت عمضيا  ةالسدحضة التحمضمضة، كالشدب السئػيإلضيا الجراسة 

كحجات كفئات التحمضل بضغ السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة، مغ حضث األشخ 
السدتخجمة كالسزسػف السعتسج مغ قبل السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة في 

الباحث مغ خالؿ استخجاـ السقارنة  السعالجة الرحفضة النتفاضة القجس، كيدتجؿ
قع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة السشيجضة عمى أكجو االختالؼ كاالتفاؽ في تغصضة السػا

 النتفاضة القجس كتأشضخىا ليحه االنتفاضة. 

 الجراسة: ةأدا . ٖ
استسارة تحمضل السزسػف السبشضة عمى نطخية  الجراسة أداة ستخجـ الباحث في إشار ىحه ا

 :األشخ الخبخية
 الخبخية:استسارة تحمضل السزسػن السبشضة عمى نطخية األشخ 

حجػ األدكات البحثضة السدتخجمة بكثخة في الجراسات اإلعالمضة، فيي تتزسغ إكىي  
كالتداؤالت تحمضل السزسػف، التي تجضب عمضيا كل مغ التداؤالت الستعمقة بلفئات ا

لػصف السحتػػ أسمػب تحمضل السزسػف كيدعى تحمضل األشخ الخبخية، الستعمقة ب
 .(ٕ)الرخيح كالطاىخؼ لمشز اإلعالمي كصفا  كسضا  مشطسا  

 

                                                 

 ٛٚٔص، الحسضجعبج  ،لبحث العمسي في الجراسات اإلعالمضة( أ)
 .ٖٖٕبحػث اإلعالـ، حدضغ، ص (ٕ(
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وفضسا يمي تقدضع فئات تحمضل السزسػن وتحمضل األشخ الخبخية السدتخجمة في استسارة 
 تحمضل السزسػن: 

الباحث حضث استخجـ تداؤالت الجراسة، ا لالتحمضل ِكفق قاـ الباحث بتقدضع فئات التحمضل:فئات 
الرحفضة  الخبخية لمسػادتحمضل األشخ أخخػ خاصة بتحمضل السزسػف، كفئات خاصة ب فئات

 األمخيكضة. اإللكتخكنضة لمرحف سػاقعالانتفاضة القجس في الستعمقة بالخبخية 
 أواًل: فئات تحمضل السزسػن:

التي  السػضػعاتكتيجؼ ىحه الفئة إلى التعخؼ عمى أبخز انتفاضة القجس:  مػضػعاتفئة  (ٔ
   استخجمتيا السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة في تغصضتيا النتفاضة القجس، كتذسل:

كىي أعساؿ القتل التي تشفحىا قػات االحتالؿ االسخائضمي أك السدتػششػف عسمضات القتل:  .أ 
، أك عسمضات القتل التي يشفحىا فمدصضشضػف ضج أك اإلسخائضمضضغ بحق الفمدصضشضضغ

 إسخائضمضضغ. 
كىي العسمضات التي يصعغ فضيا الفمدصضشضػف جشػدا  مغ جضر االحتالؿ عسمضات الصعغ:  .ب 

اإلسخائضمي أك السدتػششضغ، ككحلظ عسمضات الصعغ التي يشفحىا مدتػششػف إسخائضمضػف ضج 
 . مػاششضغ فمدصضشضضغ

ك مدتػششػف أكىي عسمضات إشالؽ الشار التي يشفحىا جشػد عسمضات إشالق نار:  .ج 
إسخائضمضػف ضج الفمدصضشضضغ، أك التي يشفحىا مقاكمػف فمدصضشضػف ضج جشػد كمدتػششي 

  االحتالؿ االسخائضمي.
كىي عسمضات دىذ باستخجاـ الدضارات يشفحىا فمدصضشضػف ضج الجشػد عسمضات الجىذ:  .د 

 .غفحىا مدتػششػف ضج مػاششضغ فمدصضشضض، أك يشغكالسدتػششضغ اإلسخائضمضض
ضج مػاششضغ  غكىي عسمضات اعتقاؿ يشفحىا جشػد االحتالؿ الفمدصضشضضاالعتقال:   .ه 

 .غفمدصضشضض
حضاء لتي تفخضيا قػات االحتالؿ عمى األكىي اإلجخاءات األمشضة ااإلغالقات األمشضة:  .ك 

 كالسشاشق الفمدصضشضة مغ خالؿ نذخ القػات كنرب الحػاجد كفخض الصػؽ األمشي. 
كقػات  غكتتزسغ االشتباكات التي تجخؼ بضغ السػاششضغ الفمدصضشضضاالشتباكات:  .ز 

 كقػات االحتالؿ. غاالحتالؿ، أك بضغ السقاكمضغ الفمدصضشضض
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أشخاؼ أخخػ دكلضة مغ أجل كىي الجيػد التي تبحليا أشخاؼ الرخاع أك : جيػد الدالم .ح 
 تػشضج عسمضة الدالـ كإيجاد حل سمسي النتفاضة القجس.

في األراضي الفمدصضشضة  " االسخائضمضةقػات االحتالؿ "كىػ نذخ مديج مغ  نذخ قػات: .ط 
 مشع أؼ أعساؿ مقاكمة.  بيجؼالسحتمة 

 رفزا   كىي السطاىخات كاالحتجاجات التي يشطسيا السػاششػف الفمدصضشضػف السطاىخات:  .ؼ 
 . اإلسخائضمضة تلمسسارسا

مشفحؼ  سػاء   غكىػ ىجـ القػات االسخائضمضة لبضػت مػاششضغ فمدصضشضضىجم بضػت:   .ك 
  العسمضات أك غضخىع.

سخائضمضضغ بحق جاءات التي يشفحىا السدتػششػف اإلاالعتكىي : اعتجاء مدتػششضغ .ل 
 أك مستمكاتيع.  غالفمدصضشضض

ف ضج ػ سخائضمضإكىػ التحخيس اإلعالمي الحؼ يسارسو قادة تحخيس إسخائضمي:  .م 
  السدتػػ الخسسي أك الذعبي. سػاء   غالفمدصضشضض

 كتتزسغ أؼ قزايا أخخػ ضسغ قزايا االنتفاضة غضخ ما سبق.  أخخى: .ف 
كاف السرجر فخد  كىي فئة تكذف عغ مرجر السعمػمة، سػاء   فئة مرجر السادة الرحفضة: (ٕ

 اإللكتخكنضة لمرحف سػاقعأك مجسػعة، كالسرجر عبارة عغ األداة التي اعتسجت عمضيا ال
 بانتفاضة القجس، كتزع:الحرػؿ عمى أخبارىا كمػادىا الرحفضة الخاصة  فياألمخيكضة 

 كسرجرأك الػسضمة اإلعالمضة بحضث تعتسج عمضو مرحضفة كىػ السشجكب التابع ل :سخاسلالأ.  
اإلخبارية حػؿ حجث  التقاريخكالسعمػمات الستعمقة بحادثة معضشة، ككحلظ األخبار محرػؿ عمى ل

 . (ٔ)محجد
كىي مؤسدات تختز بجسع األخبار كما يتبعيا مغ تفاصضل كصػر عغ  ب. وكاالت أنباء:

حػادث معضشة مغ أماكغ كقػعيا حػؿ العالع، ثع تعسل عمى تدكيج مؤسدات الشذخ ككسائل 
 .(ٕ) بيا كالرحف كالفزائضات كالػسائل األخخػ السخئضة كالسدسػعةاالعالـ 

إلى أكثخ مغ مرجر مغ السرادر الدابقة في استقاء السادة  ستشاداال ج. متعجد السرادر:
 الرحفضة.

                                                 
 .ٜٛ ص، شمبي اإلسالمضة، كضػابصو الرحفي الخبخ (ٔ)
 .ٓٔص ،المصضفعبج  "،ككاالت األنباء رؤية ججيجة"(ٕ)
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األخخػ غضخ ما تع ذكخه، مثل السؤسدات  سرادركىي كافة ال خخى:وسائل اإلعالم األد.  
الحكػمضة كاألىمضة كالرحف كالسجالت كالسػاقع الرحفضة اإللكتخكنضة كاالذاعات كالقشػات 

 التمفديػنضة. 
القالب الرحفي الحؼ استخجمتو السػاقع اإللكتخكنضة  فئةكتعشي  فئة شكل السادة الرحفضة: (ٖ

ستعمقة بانتفاضة القجس كاألحجاث السترمة لمرحفة األمخيكضة في عخض السادة الرحفضة ال
 :بيا، كتذسل

سػضػعضة الجقة ك صحفي يتدع بال تقخيخ، كُيعخؼ بأنو أبدط األشكاؿ الرحفضةكيعتبخ  خبخ:الأ.  
ثضخ اىتساميع بقجر يعجد مغ القخاء، ك تحطى بأىسضة لجػ أك فكخة صحضحة مػضػع أك جث ححػؿ 

 .(ٔ)ديع في تشسضة السجتسع كتخقضتويما 
تحقضق الرحفي، كيتزسغ قجرا  مغ الخبخ كالكُيعخؼ بأنو فغ صحفي يتػسط : تقخيخالب.  

كيحتػؼ عمى كصف  ،الجيشامضكيكتحخكيا سضخىا الستعمقة بػاقعة معضشة في  السعمػمات كالسعارؼ
لمدماف كالسكاف السختبط بتمظ الػاقعة، كيسكغ لمسحخر أف يبجؼ رأيو الذخري فضو، كرغع أف 

الخئضدة عج أكثخ تفرضال  مغ الخبخ، إال أنو ال يسكشو أف يتزسغ جسضع جػانب الحجث التقخيخ يُ 
، كسا يتضح مداحة كالسكاف كالطخكؼ السختبصة بالحجثػصف الدماف لكشو يتدع ل ،محل السعالجة

 .(ٕ)رأؼ السحخر الذخري بخازإل
كىي قرة خبخية ُتعخض مغ خالؿ مجسػعة مغ الرػر الفتػغخافضة  القرة السرػرة:-ج

 الستدمدمة عغ حجث معضغ. 
كىي فئة العشاصخ التي استخجمتيا السػاقع  :والػسائط الستعجدةفئة عشاصخ اإلبخاز  (ٗ

كاألحجاث التابعة  انتفاضة القجساألخبار الستعمقة بإبخاز اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة في 
 :ذسل ىحه الفئةكتع ىحه العشاصخ في إبخاز السزامضغ اإلخبارية السصخكحة، حضث ُتدي ،ليا

مغ أك مع غضخىا  كحجىابحضث تعبخ الرػرة  ،الي كميعحمزسػف صػر ذات  كىي الرػر:.  أ
 كقابمة صالحة كػف أك الػقائع أك الذخرضات أك السػاضضع كالقزايا كتعغ األحجاث الرػر 

، السحتػػ السعخكض قخاءةكيتع نذخىا لمتأكضج كالتفدضخ كالتػضضح بسا يديج القابمضة عمى  لمشذخ،
 ، كتشقدع إلى:الرػرة جسالضة أك كثائقضة أك تفدضخية كغالبا  ما تكػف 

                                                 
 .ٙ٘ص زيج،فغ الخبخ الرحفي، أبػ  (ٔ)
 . ٖٔصأبػ زيج،  الرحفضة، الكتابة فغ (ٕ)
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بحضث تذكل ىحه  ،كمكاف محجديغكقع في زمغ كىي صػرة حجث معضغ  خبخية:صػرة  -ٔ.أ
لجػ القارغ، كىػ ما يجعل القارغ ال يدتفدخ عغ مجػ صحة كمرجاقضة  متسسات لمخبخالرػرة 

 .(ٔ) السعمػمات الػاردة في الخبخ السصخكح
أك ترخيح عشو مع حجيث كىي صػرة نرفضة لذخرضة معضشة يتع نذخىا  شخرضة:صػرة  -ٕ.أ

صػرة كجػد عجـ كيتع استخجاميا للمجاللة عمى مكاف معضغ، متعمق بو، كذلظ  خبخ أكصخح بو 
 .(ٕ)عمى نحػ ناجح تغصي ذلظ الحجيث أك الخبخ

في بشاء كحجة السدتخجمة العشاصخ الصباعضة كىي صػرة ُتعتبخ مغ  مػضػعضة:صػرة  -ٖأ.
لحطات كقػع األحجاث تعكذ ، بحضث تترل بسا تحسمو ىحه الػحجة مغ معشى، ك محجدة شباعضة

 .(ٖ)انعكاساتياكتعبخ عغ 
زمانضا  غضخ  غضخ حجيثة كتكػف  مغ األرشضفيتع الحرػؿ عمضيا ىي صػر  أرشضفضة:صػرة  -ٗأ.

 .صخكحقج تكػف ذات عالقة بالسػضػع الس أنيا
 تزع:، ك عبخ السػقعيتع بثيا كىي مقاشع صػت كصػرة  مقاشع الفضجيػ: ب.

 ٓ: كىػ فضجيػ تقخيخ تمفديػني اك جدء مشوتقخيخ -ٔب.

 : كىػ فضجيػ يعخض ترخيح شخرضة معضشة.ترخيح -ٕب.

 .: فضجيػ يعخض الحجث مباشخةمباشخ -ٖب.

  : فضجيػ يعخض الحجث كسا كقع كشػع مغ التػثضق. تػثضق -ٗب.

 : كىي مقاشع فضجيػ غضخ ما تع ذكخه سابقا، كاألفالـ القرضخة مثال. ػ أخخ  -٘ب.
التي يتع معالجتيا عبخ الحاسػب، ككحلظ الخسػـ البضانضة كاألشكاؿ الخسػـ كتتزسغ  :ظج. جخافض

 التػضضحضة كالخخائط، كالتي يتع أيزا ترسضسيا في الغالب عبخ الحاسػب.
كمػاد إعالمضة ذات  أخخػ كىي االحاالت كالخكابط التي تشقل القارغ لسػاقع : د. روابط اإلحالة

 .صمة بالسادة الخبخية السصخكحة
 معو. : كىي الخدكد التي يكتبيا القخاء تعقضبا  عمى السػضػع، كتفاعال  ه. التعمضقات

                                                 

 ٕٓص ،عمي الرحفي،الترػيخ  (ٔ)
 ٕ٘عمي، ص الرحفي،الترػيخ  (ٕ)
 ٖٙاإلخخاج الرحفي أىسضتو الػضضفضة كاتجاىاتو الحجيثة، العدكخ، ص (ٖ)
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: كىي عشاكيغ لسػاضضع ذات صمة يتع ادراجيا بجانب أك اسفل السػضػع لسديج و. الشز الفائق
 مغ االشالع.

 فئات تحمضل األشخ الخبخية: :ثانضا
سػاقع الاستخجمتيا الخئضدضة التي األشخ لسعخفة ىحه الفئة كتدعى  فئة األشخ الخبخية: .ٔ

 ، كتزع:انتفاضة القجس كاألحجاث السترمة بيااإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة في تغصضة 
الستتابعة السترمة بانتفاضة القجس، كالتي  كتذسل األحجاث كالقزايا أشخ الرخاع: .أ 

 بالسعالجة، كمشيا:األمخيكضة لمرحف اإللكتخكنضة تشاكلتيا السػاقع 
كىي كافة االعتجاءات كاالنتياكات التي : أشخ االعتجاءات اإلسخائضمضة ٔأ/

أك السدتػششػف اإلسخائضمضػف بحق  ةقػات االحتالؿ اإلسخائضمضتشفحىا 
 الفمدصضشضضغ أك مستمكاتيع.

كىي أعساؿ السقاكمة التي يشفحىا  أشخ عسمضات السقاومة الفمدصضشضة: ٕأ/
 .االحتالؿ اإلسخائضميالفمدصضشضػف بذكل عاـ ضج 

 السدؤكلضة األمخيكضةلمرحف اإللكتخكنضة السػاقع  تحسضل كتتزسغأشخ السدؤولضة:  .ب 
 كىي كسا يمي:  ألحج شخفي الرخاع،عغ انتفاضة القجس 

 كىي الترخيحات الرادرة مغ مرادر مختمفة تحسل  :ضػن سخائضماإل ٔب/
فاضة القجس كاألحجاث السترمة بيا، السدؤكلضة عغ انت االحتالؿ اإلسخائضمي

 كتذسل:
 )قػات االحتالؿ اإلسخائضمي )الجضر 
  االسخائضمضػف السدتػششػف 
  جيات إسخائضمضة أخخػ 
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كىي الترخيحات الرادرة مغ مرادر  :ػن السدؤولالفمدصضشضػن ىع  ٕب/
، مختمفة تحسل الذعب الفمدصضشي السدؤكلضة عغ انتفاضة القجس كأحجاثيا

 كتذسل:
  األفخاد الفمدصضشضػف 
 الفرائل الفمدصضشضة 
 الدمصة الفمدصضشضة 

سالمضة في داخل كتذسل أؼ جيات أخخػ مثل الحخكة اإل أخخى: ٖب/
    .            ٛٗأراضي 

كيقرج بيا األسباب التي اعتبختيا مػاقع الجراسة كراء انجالع إشار األسباب:  .ج 
 :كتذسلانتفاضة القجس، كما سبق ذلظ كما تاله مغ كقائع كأحجاث، 

كىػ الترخيحات الفمدصضشضة الرادرة التحخيس االعالمي الفمدصضشي:  ٔج/
 .ىاكاستسخار السقاكمة عغ جيات فمدصضشضة تحخض عمى 

كىي اإلجخاءات االسخائضمضة التي تدعى الدضصخة عمى السدجج األقرى:  ٕج/
 كتغضضخ األمخ الػاقع في مجيشة القجس.دضصخة عمى السدجج األقرى، لم

 غكىػ السسارسات االسخائضمضة بحق الفمدصضشضض :االحتالل اإلسخائضمي ٖج/
جخاءات إراضي الفمدصضشي كما يتزسشو مغ انتياكات ك كمستمكاتيع في األ

 احتاللضة.
كمة التي يشفحىا فمدصضشضػف ضج كىػ أعساؿ السقا :" اإلرىاب الفمدصضشي" ٗج/
   سخائضمضضغ، كيتع كسسيا باإلرىاب. اإل
كىي االعتجاءات التي يشفحىا السدتػششػف  عشف السدتػششضغ: ٘ج/

 كمستمكاتيع. غاالسخائضمضػف ضج الفمدصضشضض
عساؿ السرادرة كالبشاء ضج األراضي الفمدصضشضة بغضة أ كىي  االستضصان: ٙج/

 االستضصاف فضيا. 



48 

 

كىػ حالة الذعػر باإلحباط كالضأس لجػ  االحباط الفمدصضشي: ٚج/
 ئضمي كما يشجع عشو مغ مسارسات. الفمدصضشضضغ بدبب االحتالؿ االسخا

 أؼ أسباب أخخػ غضخ ما تع ذكخه سابقا . أخخى: ٛج/
ا الشتائج الستختبة عمى انتفاضة القجس كالتجاعضات يقرج بي :إشار الشتائج الستختبة . د

التي نتجت عغ أحجاثيا الستدمدمة، سػاء كانت تمظ الشتائج إيجابضة أـ سمبضة، 
 مثل:   كبسختمف أنػاعيا كمدتػياتيا

كيقرج بو استسخار االشتباكات كالسػاجية بضغ الذعب  استسخار العشف: ٔد/
 الفمدصضشي كقػات االحتالؿ اإلسخائضمي.

كىػ تجمضخ عسمضة الدالـ بضغ الفمدصضشضضغ  تجمضخ العسمضة الدمسضة: ٕد/
 كاالسخائضمضضغ. 

كالضأس لجػ الفمدصضشضضغ  باإلحباطكىػ حالة الذعػر  االحباط الفمدصضشي: ٖد/
 بدبب االحتالؿ االسخائضمي كما يشجع عشو مغ مسارسات. 

كيقرج بو االحتالؿ كاالنتذار الكامل لقػات االحتالؿ في  االحتالل: مديج مغ ٗد/
األراضي الفمدصضشضة بسا في ذلظ مجف الزفة الغخبضة كتػسضع السدتػششات كضع 

 األراضي. 
 ؿ الرخاع عمى أساس ديشي بضغ الضيػد كالسدمسضغ.كىػ تحػ  الرخاع الجيشي: ٘د/
كيقرج بيا تحػؿ السػاجيات كاالشتباكات في كافة  االنتفاضة الذاممة: ٙد/

األراضي الفمدصضشضة كبذكل شامل بسا في ذلظ القجس كالزفة كغدة كأراضي 
 . ٛٗاؿ
كيقرج بو تعديد كتقػية حخكة حساس كنيجيا الجاعي لسقاكمة  تقػية حساس: ٚد/

 االحتالؿ اإلسخائضمي كشخده مغ األراضي الفمدصضشضة السحتمة. 
 أؼ نتائج أخخػ غضخ ما تع ذكخه سابقا .  أخخى: ٛد/
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كىي الحمػؿ التي شخحتيا السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة  إشار الحمػل: . ق
نطخ األشخاؼ الفمدصضشضة أك اإلسخائضمضة أك أشخاؼ أخخػ  النتفاضة القجس، مغ كجية

 مثل:
كُيقرج بو اندحاب قػات االحتالؿ مغ القجس كالسدتػششات  نياء االحتالل:إ ٔق/

 . ٜٚٙٔكاألراضي السحتمة في الزفة الغخبضة لحجكد عاـ 
كىػ استخجاـ قػات االحتالؿ  استخجام القػة والقسع ضج الفمدصضشضضغ: ٕق/

 خساد االنتفاضة الفمدصضشضة.اإلسخائضمي لسديج مغ القػة مغ أجل قسع كإ
كُيقرج بيا استئشاؼ السفاكضات بضغ الجانبضغ ككحلظ  :السفاوضاتاستئشاف  ٖق/

 التشدضق األمشي بسا يعصي أمال أف قزضة الذعب الفمدصضشي قضج الحل. 
كُيقرج بيا نذخ قػة دكلضة في السشاشق الجيشضة السقجسة  دولضة: تػفضخ حساية ٗق/

 .غالفمدصضشضضلحساية  لمجسضع في القجس كالسدجج األقرى
ىالضيع بسا في ذلظ كىػ فخض عقػبات عمى السشفحيغ كأ عقػبات ضج السشفحيغ:  ٘ق/

 ىجـ البضػت كالغخامات كحجد الجثامضغ كاالبعاد.
سخائضمضة ججيجة في االراضي إكىػ نذخ قػات  نذخ مديج مغ القػات: ٙق/

   الفمدصضشضة مغ أجل مشع أؼ أعساؿ مقاكمة مغ قبل الفمدصضشضضغ. 
نذاء دكلة فمدصضشضة بحضث يذعخ إكُيقرج بو  نذاء دولة فمدصضشضة:إ ٚق/

 ف ليع دكلة تسثميع دكف تحجيج أراضي ىحه الجكلة.أالفمدصضشضػف 
كتتزسغ االىتساـ بالبعج اإلنداني في سخد األحجاث  إشار االىتسامات اإلندانضة: . ك

 كاألخبار كتتزسغ:
كيقرج بيا جػانب السعاناة كالقيخ الحؼ  االىتسامات اإلندانضة الفمدصضشضة: ٔك/

 يحضاه الفمدصضشضػف بدبب مسارسات كقسع االحتالؿ اإلسخائضمي. 
كيقرج بيا السعاناة كالخػؼ الحؼ يحضاه  :اإلسخائضمضةاالىتسامات اإلندانضة  ٕك/

 السػاششػف اإلسخائضمضػف ككحلظ جشػد االحتالؿ بدبب اليجسات الفمدصضشضة.  
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سػاقع كىي الذخرضات الفاعمة كالسحػرية التي استخجمتيا ال الذخرضات السحػرية:أشخ  .ٕ
 معالجتيا الرحفضة ألحجاث انتفاضة القجس. اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة في

 
 اإلسخائضمضة بذكل عاـ كتذسل:كىي الذخرضات  :االسخائضمضةالذخرضات  .أ 

الحكػمضة : كىػ الذخرضات اإلسخائضمضة الذخرضات الخسسضة ٔأ/
 ..الخ.شقضغ الخسسضضغرئضذ الػزراء ككزيخ الجفاع كالشامثل  كالخسسضة

ىي الذخرضات التي ال تحطى  الذخرضات غضخ الخسسضة: ٕأ/
مثل الشذصاء السجنضضغ كالكتاب كالسحممضغ تسثضمي  بصابع رسسي أك

 .كغضخىع ، كالذيػد كالعػاـاإلسخائضمضضغ كاديسضضغكالسفكخيغ كاأل
 كىي الذخرضات الفمدصضشضة بذكل عاـ كتذسل: :الفمدصضشضةالذخرضات  .ب 

الخسسضة : كىي الذخرضات الفمدصضشضة الخسسضة الذخرضات ٔب/
شقضغ رئضذ الدمصة الفمدصضشضة، كرئضذ الػزراء كالشا مثل

 ..الخ.الخسسضضغ
    ىي الذخرضات التي ال تحطى  الذخرضات غضخ الخسسضة: ٕب/

الشذصاء مدؤكلي الفرائل الفمدصضشضة ك بصابع رسسي أك تسثضمي مثل 
، الفمدصضشضضغ كاديسضضغالسجنضضغ كالكتاب كالسحممضغ كالسفكخيغ كاأل

 ..الخ. ـكالذيػد كالعػا
الخسسضة   سالمضةالجكلضة أك العخبضة أك اإلكىي الذخرضات  :الجولضةذخرضات ال  .ج 

الذخرضات السسثمة  ، ككالشاشقضغ الخسسضضغكالػزراء ، رؤساء الجكؿمثل 
لمسشطسات الجكلضة كاألمع الستحجة كمجمذ االمغ الجكلي كمحكسة الجشضات الجكلضة 

  كغضخىع.كمشطسات حقػؽ االنداف،  اكاألكنخك 
الجيشضة أك ذخرضات ال: مثلبخالؼ ما سبق ترشضفو شخرضات ىي ك  أخخى:  .د 

 فشضة.ال
 آلضاتعمى كمغ خالؿ ىحه الفئة يتع التعخؼ وأدوات التأشضخ السدتخجمة:  آلضاتفئة   .ٖ

 تغصضتيا التي استخجمتيا السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة في كأدكات التأشضخ
  :تذسل، ك النتفاضة القجس كاألحجاث السترمة بيا
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بضانات ليا عالقة أحجاث تاريخضة أك كىي السعمػمات الستعمقة ب خمفضة تاريخضة ومعمػمات: .أ 
 ،مثل: القخارات ذات العالقة بانتفاضة القجس، مباشخة كغضخ مباشخة بانتفاضة القجس

ككحلظ ، اإلسخائضمي-ضشيالقزضة الفمدصضشضة كالرخاع الفمدصبكالسعمػمات الخاصة 
لفمدصضشضة السحتمة كما تذيجه مغ أحجاث السترمة باألكضاع في األراضي اسعمػمات ال

 الخ...كقػات االحتالؿ اإلسخائضمي. غبضغ الفمدصضشضض تػاجياكم
لمرحف اإللكتخكنضة كيقرج بيا اعتساد السػاقع  دابقة:الرحفضة البضانات األخبار وال  .ب 

 في ذات العالقة بانتفاضة القجس، كالتي تكػف مشذػرة سابقا   خبارعمى األاألمخيكضة 
، أك كالسكتػبةاإللكتخكنضة ك كالسخئضة، اإلعالـ السختمفة، بسا في ذلظ السدسػعة كسائل 

حقػقضة، السؤسدات أك الجكلضة، السؤسدات الرادرة عغ الالرحفضة كالترخيحات البضانات 
 .مغ الجيات السختمفة غضخىا كأ

التي ذخرضات كىي أقػاؿ أك ترخيحات يتع نقميا كسا ىي نرا  عغ ال االقتباسات:   .ج 
 .أصجرتيا

و العشاكيغ تجاه السزسػف الحؼ إلضكُيقرج بيا االتجاه الحؼ تذضخ  العشاويغ الخئضدضة:  .د 
حػؿ انتفاضة القجس كأحجاثيا، سػاء كاف األمخيكضة  اإللكتخكنضة لمرحفتعخضو السػاقع 
 .أك سمبضا   ابضا  ىحا االتجاه إيج

مفخدات لغػية معضشة أك مرصمحات معضشة تحسل  استخجاـكيقرج بيا  :ةلضدال كمسات   .ق 
 دالالت ليا بعج سمبي أك إيجابي.

كيعشي تكخار تقجيع ركاية أك مزسػف معضغ عغ انتفاضة القجس، في مادة  التكخار:  .ك 
 .رمقرػد مغ كراء ىحا التكخا ليإخبارية كاحجة سعضا لتخسضخ بعج دال

كيقرج بو إبخاز جانب معضغ أك زاكية محجدة متعمقة بانتفاضة القجس كاألحجاث  اإلبخاز:  .ز 
 .السترمة بيا، كيتع ذلظ دكنا  عغ جػانب أخخػ ال يتع التخكضد عمضيا كإبخازىا بشفذ القجر

في معالجتيا األمخيكضة لمرحف اإللكتخكنضة كل ما اعتسجت عمضو السػاقع  أخخى:   .ح 
 سابقا .الرحفضة النتفاضة القجس بخالؼ مت تع ذكخه 
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 :نتهاٌمجتمع الدارسة وعتاسعا: 

 مجتسع الجراسة: .ٔ
السػاقع  كمغ أىسيااإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة،  سػاقعالمجتسع الجراسة في  تسثلي

كصحضفة  تايسدأنجمػس  ، كصحضفة لػساألمخيكضة "لشضػيػرؾ تايسد"ا رحضفةلاإللكتخكنضة 
حضفة كص ،"نضػيػرؾ ديمي نضػز" ، كصحضفة، كصحضفة ذا كاششصغ تايسد"الػاششصغ بػست"
 ، كصحضفة الفايششذاؿ تايسد.، كصحضفة ككؿ ستخيت"نضػيػرؾ بػست"

  عضشة الجراسة: .ٕ
مػقع ك ،صحضفة "الشضػيػرك تايسد" ىسا مػقع غختار الباحث مػقعي صحضفتضغ أمخيكضتضا

األمخيكضتضغ، حضث أف مػاقع ىحه الرحف ىي مغ أعمى   صحضفة "الػاششصغ بػست"
حدب مػقع إلصكدا لتختضب السػاقع اإلخبارية،  رحف في معجؿ كصػؿ الجسيػر إلضياال

فقج جاء مػقع صحضفة نضػيػرؾ تايسد في السختبة الثالثة عمى السػاقع اإلعالمضة األمخيكضة 
كاألكؿ عمى السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف، كجاء مػقع الػاششصغ بػست في السختبة 

اقع اإللكتخكنضة لمرحف عمى السػ  اقع اإلعالمضة األمخيكضة كالثانيالدابعة عمى السػ 
، كسا حطضت انتفاضة القجس باىتساـ مغ قبل الرحضفتضغ كفق الجراسة (ٔ)األمخيكضة

 كسا تحطى مػاقع الجراسة بسعجؿ كصػؿ عالي ججا   االستكذافضة التي أجخاىا الباحث،
سيػلة البحث كالػصػؿ إلى حضث ترل ألرقاـ قضاسضة في أعجاد الترفح ، ىحا باإلضافة 

الخبخية في السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف عضشة الجراسة، كذلظ بشاء  عمى عجة لمسػاد 
خضارات يسكغ استخجاميا في الػصػؿ لمسادة الخبخية عمى تمظ السػاقع مثل تاريخ الشذخ 

 أك كمسات مفتاحضة. 
 
 
 
 
 

                                                 

(ٔ)  https://www.alexa.com/topsites/category/Top/News   مػقع ألضكدا، تاريخ ترفح السػقع
:ٜٔ/ٔٔ/ٕٓٔٚ 

https://www.alexa.com/topsites/category/Top/News
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 وفضسا يمي نبحة عغ مػاقع الجراسة: 
 :(ٔ)مػقع صحضفة الشضػيػرك تايسد .أ 

في مجيشة نضػيػرؾ، كتػزع األمخيكضة الضػمضة التي ترجر  الشضػيػرؾ تايسديتبع لرحضفة 
شضػيػرؾ الكأصجرت  ـ،ٔ٘ٛٔكقج أسديا ىشخؼ رايسػنج كجػرج جػند سشة  ،عالسضا أيزا

شضػيػرؾ تايسد سشة التغضخ اسسيا بعج ذلظ إلى ض، لٜٔ٘ٔأكؿ أعجادىا سشة الضػمضةتايسد 
تايسد إحجػ أكبخ السؤسدات اإلعالمضة في العالع، شضػيػرؾ الكتعتبخ شخكة ـ، ٜٚ٘ٔ

صحضفة في أنحاء مختمفة مغ الػاليات الستحجة مشيا  ٕٓحضث تستمظ أكثخ مغ 
ككاف لمرحضفة باإلضافة إلى صحف أخخػ ، ػناؿ ىضخالج تخيبضػف كبػستغ غمػبشااإلنتخن

خيا شخرضات كعخؼ تاري، ميع في تأسضذ ككالة األنباء العالسضة )أسػشضتج بخس( دكرُ 
أما   ـ،ٜٙٛٔميسة مثل أدكلف أككذ الحؼ اشتخػ الجخيجة بعج تعخضيا لإلفالس سشة 

، ٜٜٙٔبالشدبة لسػقعيا االلكتخكني فمو حزػر قػؼ عمى شبكة االنتخنت مشح العاـ 
 مغ أعمى السػاقع ترفحا .   شف كػاحجٍ كُص 

 :(ٕ)مػقع صحضفة الػاششصغ بػست .ب 
أكبخ كأقجـ الرحف األمضخكضة  كىي إحجػ األمخيكضة، يتبع لرحضفة الػاششصغ بػست

كىي جدء مغ شخكة  ـ،ٚٚٛٔأسديا ستمدػف ىضتذضشد سشة ، ك الرادرة في كاششصغ
كاشتخاىا رجل األعساؿ  ،لإلفالس ٖٖٜٔتعخضت الرحضفة سشة ، ك ػاششصغ بػستال

ظ حضغ يػجضغ مايخف، لتعخؼ بعجىا فتخة تصػر كبضخ في التػزيع، كازدادت قػتيا بعج ذل
كيبجك ـ،  ٜٗ٘ٔػاششصغ تايسد ىضخالج سشة الصحضفة  الضػمضةأقجمت عمى شخاء مشافدتيا 

بالقزايا الستعمقة بالبضت األبضس كالكػنغخس كالحكػمة،  اىتساـ كاششصغ بػست كبضخا  
 .مع صحف أخخػ ذات اىتساـ اقترادؼ مثل ككؿ ستخيت جػرناؿ مثال مقارنة  

ء كاششصغ بػست في مقاشعة كػلػمبضا كمضخيالنج كشساؿ كتتخكد الشدبة السيسة مغ قخا 
زاد مغ شيخة كاششصغ بػست كتعديد مكانتيا داخل ىـخ الرحافة األمضخكضة ، ك فخجضشضا

التي  ٕٜٚٔتصخقيا لقزضة ككتخ جضت، إحجػ أشيخ القزايا الدضاسضة في أمضخكا سشة 
                                                 

 ٕٚٓٓاكتػبخ  ٕٛ، http://cutt.us/7AULB، ٕٚٔٓنػفسبخ  ٕٔصحضفة نضػيػرؾ تايسد،  (ٔ)
 

 .http:// http://cutt.us/jQoxS، ٕٚٔٓنػفسبخ  ٕٔصحضفة الػاششصغ بػست،  (ٕ)

 

http://cutt.us/7AULB
http://cutt.us/7AULB
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ككانت كراء كذف ، يضبصت فضيا أجيدة لمتشرت داخل السقخ الخئضدي لمحدب الجيسقخاش
التحقضق الرحفي فضيا، الكاتب كالرحفي السذيػر بػب كدكرد صاحب  خضػشيا كقاد

كانتيت باستقالة الخئضذ ريتذارد ، الكتاب السذيػر "حالة إنكار" كأيزا كارؿ بضخندتضغ
سمدمة تقاريخىا الخاصة، ككذفت خالليا عغ ٜٔٚٔكقج نذخت سشة الحقا، نضكدػف 

الدخية لمبشتاغػف"، كىي دراسة أعجتيا كزارة الجفاع األمضخكضة  ؽكراُسسي "األمحتػػ ما 
، كقج تعخضت ٜٚٙٔك ٜ٘ٗٔترف العالقة بضغ الػاليات الستحجة كفضتشاـ بضغ سشة 

 الرحضفة لزغػط عجيجة لػقف نذخىا. ثشاءىاأ
 

 :الدمشضة الجراسة عضشة-ٖ
عاـ التي انجلعت في أكتػبخ نتفاضة القجس األشخ الخبخية الخاصة باالجراسة عمى تحمضل تخكد 

الدمشضة أف السجة  أفعاؿ، كيخػ الباحثردكد تزسشتو مغ أحجاث كقخارات كنتائج ك ، كما ـٕ٘ٔٓ
، حضث أف فتخة مشاسبة كعضشة زمشضة لمجراسةىي  ،ٕٙٔٓاكتػبخ ٔإلى  ٕ٘ٔٓاكتػبخ ٔالسستجة مغ 

ساىست بذكل كبضخ في تذكل شابع  بارزة   ىحه الفتخة كاكبت انصالؽ انتفاضة القجس، كأحجاثا  
جضر يجـ مغ قبل القتل ك القسع ك مثل أعساؿ الحجاث أكما تسخس عشيا مغ  بيا،الضاالنتفاضة كأس

 عساؿ فجائضة عجيجة قاـ بيا مػاششػف فمدصضشضػف. أ ككحلظ  ،السخائضمي ضج الفمدصضشضضغا االحتالؿ
في السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف لسشذػرة ا ةيمسػاد الخبخ ل اختار الباحث الحرخ الذاملكقج 

األمخيكضة عغ انتفاضة القجس كاألحجاث الستعمقة بيا، كذلظ خالؿ السجة الدمشضة السقخرة لمجراسة، 
يتع اختضار السػاد لمتحمضل مغ خالؿ البحث في السػاقع اإللكتخكنضة محل الجراسة، عغ شخيق 

 السػقعضغ مثل:استخجاـ بعس الكمسات السفتاحضة في البحث داخل 
 Uprisingثػرة  – lone wolfىجػـ مشفخد   -hit and runيزخب كييخب  -Stab ) يصعغ 
 demolishييجـ  – Aqsa mosqueالسدجج االقرى -clashاشتباؾ  – run overيجىذ  –
يعتقل  – terrorismارىاب  – closure اغالؽ - knifeسكضغ  – Jerusalemالقجس  –

detain –  يقتلkill –  انتفاضةIntifada ) 
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 :اسٌوالق لٌوحدات التحل: عاشرا  

  :لضوحجات التحم  -ٔ
 :الجراسة شةضالسشذػرة عمى السػاقع ع ةيمزسػف السػاد الخبخ  لضكىي كحجات تحم

كىي الػحجة اإلعالمضة التي سضتشاكليا الباحث  :ةضلمسادة اإلعالم ةضعضالػحجة الصب -أ 
بعخض السادة الخبخية مغ خالؿ ىحه الػحجة بالتحمضل، إذ أف القائع باالتراؿ يقػـ 

خبار كالتقاريخ الستعمقة بانتفاضة القجس ، كتذسل الػحجة اإلعالمضة ىشا األاإلعالمضة
 البحثضة الجراسة كأغخاض عةضأندب الػحجات التي تالئع شبكاألحجاث السترمة بيا، فيي "

"(ٔ) . 
" انتفاضة  الجراسة ةضتشاكؿ قزأؼ فكخة أك مػضػع يكىي  الفكخة: السػضػع أو وحجة -ب 

اآللضة التي تست  أك األسباب أك الشتائج ثضتتعمق بيا مغ حاألحجاث التي  أكالقجس" 
 ".)ٕ(بيا

الذخرضات السحػرية كالفاعمة التي تع ذكخىا في السػاد الخبخية كىي  :ةضوحجة الذخر -ج 
القجس،  السعخكضة مغ قبل السػاقع اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة حػؿ انتفاضة

 كاألحجاث الستعمقة بيا.
  :أسمػب العج والقضاس -ٕ

مغ  سكغيك  خاتو،ضالكسي السشتطع لػحجات السحتػػ كفئاتو كمتغ لضىػ "نطاـ التدج
بشاء السحتػػ في شكل أرقاـ كأعجاد تداعج عمى الػصػؿ إلى نتائج  إعادة خاللو

كأسمػب العج ، (ٖ) الجراسةأىجاؼ  قضكاالستجالؿ، كتحق خضتديع في التفد ةضكس
 اس،ضنطاـ التكخار كأسمػب لمعج كالقىػ ىحه الجراسة الباحث في  استخجموالحؼ 

 .كالػحجات الفئات طيخي

 الصدق والثبات:إجراءات عشر:  حادي

يمـد الباحث التحقق مغ صجؽ نتائج تحمضل البضانات التي خُمز   :إجزاءاد اٌصسق -1
إلضيا، كيتحقق الرجؽ مغ خالؿ التأكج أف أداة القضاس السدتخجمة تقضذ بالفعل السخاد 

                                                 
 ٜٕٓص ، عاشف العبج كزكي عدمي، بحػث الخأؼ العاـ األسمػب اإلحرائي كاستخجاماتو في (ٔ)

 ٕٔٔص ، عدميك العبج ، األسمػب اإلحرائي كاستخجاماتو في بحػث الخأؼ العاـ (ٕ)

 ٔٛٔ ص، الحسضجعبج ، السحتػػ في بحػث اإلعالـ لضتحم (ٖ)
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مغ خالؿ  قضاسو، كمغ ثع إمكانضة تعسضع نتائج الجراسة عمى مجتسع الجراسة،  كيتع ذلظ
  :(ٔجخاءات التي قاـ بيا الباحث)عجد مغ اإل

حجد الباحث فئات كأدكات تحمضل السزسػف بذكل دقضق مدتفضجا  مغ الجراسة  .أ 
 االستكذافضة التي اجخاىا.

اختار الباحث عضشة عذػائضة مشتطسة مغ مػاقع صحف الجراسة كعضشة مسثمة  .ب 
 لسجتسع الجراسة الحؼ سضتع تعسضع نتائج الجراسة عمضو.

الستسارة تحمضل السزسػف عمى عجد مغ مػاد مػقعي  ا  مبجئض ا  أجخػ الباحث اختبار  .ج 
الجراسة بحضث يتدشى لو التأكج مغ صالحضة االستسارة لمقضاس، كمغ ثع تع إجخاء 

 بعس التعجيالت لسديج مغ الجقة.
حضث تع  )2(عخض استسارة تحمضل السزسػف عمى عجد مغ أساتحة اإلعالـ .د 

 الجراسة.لتداؤالت كأىجاؼ  مغ مالحطاتيع كفقا  االستفادة 
 :ثجبدإجزاءاد اٌ -ٕ

جخاءات تيجؼ إلى التأكج مغ درجة اتداؽ أداة جسع السعمػمات بحضث تدتصضع قضاس إكىي      
الطػاىخ السخاد قضاسيا بجقة عالضة كالخخكج بشتائج متصابقة إذا ما تكخرت عسمضة القضاس باستخجاـ 

 .(ٖ)ىخذات األداة مدتقبال لجسع ذات البضانات أك قضاس نفذ الطػا 
 ٕٔمغ عضشة الجراسة األصمضة، بػاقع  مػضػعا   ٕٗكلتحقضق ذلظ أعاد الباحث تحمضل عجد       

لشطاـ العضشة العذػائضة السشتطسة بػاقع  كل صحضفة كتع اختضار السػاضضع كفقا   مػضػعا مغ
 % مغ عضشة الجراسة األصمضة.ٓٔمػضػع كاحج مغ كل شيخ، كبشدبة 

 

                                                 
 (.ٔٗزغضب، مشاىج البحث كاالستخجامات اإلحرائضة في الجراسات اإلعالمضة )ص (ٔ)
 .مػسى عمي شالب أستاذ الرحافة السذارؾ في جامعة األزىخ د.  ( ٕ)

 .د. رائج دمحم أبػ ربضع أستاذ الرحافة السداعج في جامعة األزىخ     
 د.نبضل الصيخاكؼ      
 د.أيسغ أبػ نقضخة     

 (.ٖٓٔ، ٜٖٓحدضغ، مخجع سابق )ص (ٖ)
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ىػلدتي، كالتي تقضذ الثبات في تحمضل البضانات االسسضة في كاستخجـ الباحث معادلة 
 ، كيتع ذلظ مغ خالؿ السعادلة التالضة:(ٔ)ضػء ندب االتفاؽ بضغ السخمديغ

   ت ي ف =      ىػلدت ثبات
ف    ف 

 

( ىي عجد الحاالت التي ٔحضث إف )ت( ىي عجد الحاالت التي يتفق فضيا السخمداف، ك )ف     
 (.ٕ( ىي عجد الحاالت التي قاـ بتخمضدىا السخمد رقع )ٕ(، ك )فٔالسخمد رقع )قاـ بتخمضدىا 

كبشاء  عمى السعادلة الدابقة، أضيخت نتائج اختبار الثبات في مػقع الشضػيػرؾ تايسد عمى فئة 
، كفي ٔالقزايا كجػد فخؽ في التحمضل بضغ العضشة األصمضة كعضشة الثبات في فئة الصعغ بسقجار

، كفي فئة دىذ ٔ، كفي فئة اشتباؾ بسقجارٔ، كفي فئة اعتقاؿ بسقجارٔلشار بسقجارفئة إشالؽ ا
 ، كاتفاؽ العضشتضغ في بقضة الفئات.ٔبسقجار

 :كبتصبضق السعادلة عمى ىحه الفئة يتزح أف
 ٓٓٔ×        عجد الحاالت الستفق عمضيا×  ٕ    ندبة الثبات =              

 السعادةالحاالت األصمضة + الحاالت 
 %.٘ٚ=   ٓٓٔ×   ٛٔ×ٕكىحا يعشي أف ندبة الثبات في ىحه الفئة = 

                  ٕٗ+ٕٗ 
 كباتباع نفذ الصخيقة كنفذ الخصػات مع الفئات األخخػ، جاءت الشتائج كالتالي 

 %.ٓٓٔندبة ثبات فئة السرجر الرحفي:  -
 %.ٓٓٔندبة ثبات فئة األشكاؿ الرحفضة:  -
 %.ٚ.ٜٗالرخاع  ندبة ثبات  فئة  أشخ -
 %.ٜٗندبة ثبات عشاصخ اإلبخاز:  -
 %.ٖٜندبة ثبات فئة أشخ الجيات السدؤكلة:  -
 %.ٕٛندبة ثبات فئة أشخ األسباب:  -
 %.٘ٚندبة ثبات فئة الشتائج:  -

                                                 
 (.ٜ٘ٔزغضب، مخجع سابق )ص (ٔ)
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 %.ٓٛندبة ثبات الحمػؿ السصخكحة: -
 %ٖٜندبة ثبات فئة أشخ االىتسامات االندانضة:  -
 %ٗٛندبة ثبات فئة الذخرضات السحػرية:  -
 %ٜٙندبة ثبات فئة آلضات كأدكات التأشضخ:  -

كبحا تبمغ ندبة الثبات في مػقع الشضػيػرؾ تايسد = 
(ٚ٘+ٔٓٓ+ٔٓٓ+ٜٗ.ٚ+ٜٗ+ٜٖ+ٕٛ+ٚ٘+ٛٓ+ٜٖ+ٛٗ+ٜٙ / )ٕٔ =ٜٛ% 

كباتباع نفذ الصخيقة كنفذ الخصػات في قضاس ندبة الثبات في السػقع اإللكتخكني لرحضفة 
 ي:  الػاششصغ بػست، جاءت الشتائج كسا يم

 %ٓٓٔانتفاضة القجس: مػضػعاتندبة ثبات فئة  -
 %.ٓٓٔندبة ثبات فئة السرجر الرحفي:  -
 %.ٓٓٔندبة ثبات فئة األشكاؿ الرحفضة:  -
 %.ٜٗأشخ الرخاع  ثبات فئةندبة  -
 %.ٙ.ٜ٘ندبة ثبات عشاصخ اإلبخاز:  -
 %.ٜٗندبة ثبات فئة أشخ الجيات السدؤكلة:  -
 %.ٗ.ٜٛندبة ثبات فئة أشخ األسباب:  -
 %.83.3ندبة ثبات فئة الشتائج:  -
 %.87.5ندبة ثبات الحمػؿ السصخكحة: -
 %7ٜٖ.ندبة ثبات فئة أشخ االىتسامات االندانضة:  -
 %ٓٓٔندبة ثبات فئة الذخرضات السحػرية:  -
 %ٓٓٔندبة ثبات فئة آلضات كأدكات التأشضخ:  -

كبحا تبمغ ندبة الثبات في مػقع الػاششصغ بػست = 
(ٔٓٓ+ٔٓٓ+ٔٓٓ+ٜٗ+ٜ٘.ٙ+ٜٗ+ٜٛ.ٗ+ٖٛ.ٖ+ٛٚ.٘+ٜٖ.ٚ+ٔٓٓ+ٔٓٓ / )ٕٔ =

ٜٗ.ٛ% 
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 %ٜٔ.ٜ=  ٓٓٔ×        ٜٗ.ٛ+ ٜٛكبحلظ ندبة الثبات الكمضة       = 
ٕ 

 ت.كىػ ما يعشي أف الجراسة تتستع بجرجة عالضة مغ الثبا

 المفاهٌم األساسٌة للدراسةعشر:  ثانً

ضغ اإلعالـ كالقائس كسائلمغ قبل  اإلخبارؼ  السحتػػ  عضإعادة تشط " ىي األشخ الخبخية: (ٔ
أك االقتشاع  إدراكيعك  غضفي إشار اىتسامات الستمقبحضث يزعػف ىحا السحتػػ  ياضعم

 "(ٔ) التشطضعتدتيجفو بعج إعادة  بالسعشى أك السغدػ الحؼ
أيزا بانتفاضة الدكاكضغ، كىي مػجة احتجاجات كأعساؿ  كُسّسضت انتفاضة القجس: (ٕ

خضخ مغ الخبع األ فيالسحتمة  الفمدصضشضةراضي مقاكمة مغ قبل الذعب الفمدصضشي في األ
السدتسخة ضج الذعب  اإلسخائضمضة الجخائعحضث جاءت كخد فعل عمى  ،ٕ٘ٔٓالعاـ 

حخكة لمسػاششضغ كتجنضذ الفمدصضشي بسا في ذلظ القتل كاأَلسخ كالتيجضخ كتقضضج حخية ال
نتياكات كضيخت ارىاصات انتفاضة القجس بعج صعػد اال ،قرى كغضخىاالسدجج األ

ذركة خصضخة تسثمت في حخؽ السدتػششضغ اإلسخائضمضضغ لعائمة دكابذة في  إلى اإلسخائضمضة
ثع تتالت  ،دػ لسقتل كافة أفخاد العائمة بسا في ذلظ شفل رضضعأما  ،ٕ٘ٔٓيػلضػ  ٖٔ

لضشفجخ في بجاية أكتػبخ  الفمدصضشي،ما أجج الغزب الذعبي  السدتػششضغ،اعتجاءات 
  ى اآلف.كيدتسخ حت ٕ٘ٔٓ

مرحف اإللكتخكنضة التابعة لىي السػاقع ك  األمخيكضة:لمرحف اإللكتخونضة السػاقع  (ٖ
ػيػرؾ "الشضاألمخيكضة الضػمضة، كتذسل في ىحه الجراسة مػقعضغ ىسا مػقع صحضفة 

 The Washington "الػاششصغ بػست"مػقع صحضفة ، ك New York Timesتايسد"
Post . 

 
 
 

                                                 
 . ٚٛٔصالحسضج،  عبج، خضاالعالـ كاتجاىات التأث اتينطخ  (ٔ)
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 :عشر: تقسٌم الدراسة ثالث

الفرل األكؿ اإلشار العاـ لمجراسة  تشاكؿ، حضث فرػؿ ثالثة ىحه الجراسة إلى عضتقد عت
كالحؼ يذسل: الجراسات الدابقة كمذكمة الجراسة كأىجافيا كتداؤالتيا كاإلشار الشطخؼ، كنػع الجراسة 

 كاجخاءات الرجؽ كالثبات كمشيجيا كأدكاتيا، كمجتسع الجراسة كعضشتيا، ككحجات التحمضل كالقضاس
 كمفاىضع الجراسة كتقدضسيا. 

، غضإلى مبحث يشقدع ثضح، واإلعالم األمخيكي انتفاضة القجس فتشاكؿالفرل الثاني  أما
اإلعالـ  السبحث الثاني يتشاكؿ ساض، فانتفاضة القجس كتجاعضاتياالسبحث األكؿ كقائع كأحجاث 

 انتفاضة القجس.ك األمخيكي 
 ،ثالثة مباحثكذلظ مغ خالؿ  ،كمشاقذتيا ةضمضشتائج الجراسة التحمل الثالثالفرل  كيعخض

في الستعمقة بانتفاضة القجس  ةيسحتػػ السػاد الخبخ العامة ل دساتالاألكؿ تشاكؿ السبحث يحضث 
 ةيدسات العامة لألشخ الخبخ اللسبحث الثاني ا يتشاكؿك اإللكتخكنضة لمرحف األمخيكضة،  السػاقع

 أماالخاصة بانتفاضة القجس كاألحجاث الستعمقة بيا،  ةيالخبخ  في السػادالتي تع استخجاميا 
 خالصة نتائج الجراسة كتػصضاتيا.  فضعخض السبحث الثالث
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 اإلعالم األمخيكي و  انتفاضة القجس
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 السبحث األول                        
 انتفاضة القجس وتجاعضاتياوقائع وأحجاث             

التي حجثت مشح  عغ االنتفاضات الفمدصضشضةمخترخة كيتشاكؿ ىحا السبحث نبحة 
 نتفاضة القجس، كارىاصاتا  التعخيف يعخض ثع، بجاية القخف العذخيغ كحتى زمغ الجراسة

عغ األسباب  ، ىحا فزال  اشتسمت عمضياإلى حجكثيا ثع الطخكؼ التي حجثت فضيا كالػقائع 
التي أدت النجالع ىحه االنتفاضة، كالتجاعضات التي تختبت عمضيا عشج مختمف األشخاؼ ذات 

 . تجاه انتفاضة القجساألشخاؼ  التي تبشتيا ىحه سػاقفالعالقة، كال
 : نبحة عغ االنتفاضات الفمدصضشضة أواًل:

مشح أف بجأت بػادر السذخكع الريضػني في  فمدصضغ التاريخضة في بجايات القخف العذخيغ، 
تذكمت حالٌة مغ الخفس الذعبي لجػ الجساىضخ الفمدصضشضة ليحا السذخكع، كىػ ما تجمى 

ُأخخػ في فمدصضغ إلى مغ خالؿ الثػرات كاالنتفاضات الستتالضة، التي كانت تشجلع مغ فتخٍة 
 سخائضميكاستسخ األمخ في ضل االحتالؿ اإل ،الضيػدؼ كالسذاريع الريضػنضةضج االستضصاف 

إباف قضاـ ما يدسى بجكلة إسخائضل، حضث شيجت األراضي  ٜٛٗٔعاـ  لجدء مغ فمدصضغ
الفمدصضشضة السحتمة العجيج مغ االنتفاضات كالثػرات الفمدصضشضة ضج السحتل االسخائضمي 
كسضاساتو العجكانضة بحق الذعب الفمدصضشي بسا في ذلظ القتل الجساعي كتذخيج السػاششضغ 

يا كبشاء السدتػششات كاحالؿ السدتػششضغ، كتيػيج ، كسمب األرض كتيجضخ أىمغالفمدصضشضض
صضغ التاريخضة البمجات كالسجف الفمدصضشضة بغضَة تغضضخ الػاقع الجغخافي كالجيسغخافي في فمد

سخائضمي، فكانت االنتفاضات الفمدصضشضة تعبضخا  عغ الغزب الذعبي لرالح االحتالؿ اإل
 .ق األرض كاالنداف الفمدصضشيالفمدصضشي ضج الدضاسات العشرخية اإلسخائضمضة بح
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ومغ أبخز االنتفاضات الفمدصضشضة التي انجلعت عمى مجى تاريخ الكفاح الفمدصضشي ضج 
 مذخوع الريضػنضة وكحلظ االحتالل الريضػني ما يمي: 

 : ٜٚٔٔانتفاضة عام  .ٔ

جاءت ىحه االنتفاضة تعبضخا  عغ الخفس الجساىضخؼ كالذعبي العخبي بذكل عاـ  
تقدضع الػشغ العخبي لسشاشق ذات إدارات عدكخية مختمفة، كشاركت فضو  إلجخاءات

 .(ٔ) الجساىضخ الفمدصضشضة بفاعمضة

 : ٜٜٔٔنتفاضة عام ا .ٕ

كافة القخػ كالبمجات الفمدصضشضة، كتسضدت بالغزب  ٜٜٔٔشسمت انتفاضة عاـ  
 ككضعجخاءات بحق فمدصضغ التاريخضة، خفس الكبضخ لعجد مغ القخارات كاإلالعاـر كال
 داخل الضيػدية دكلة االنتجاب بالػكالة االنتجاب البخيصاني كاعتخاؼ تحت فمدصضغ
فمدصضغ، كبجء تػافج السياجخيغ الضيػد إلى فمدصضغ، كبشاء  عمى االنتجاب حكػمة

فمدصضغ، كتعخضت االنتفاضة لمقسع عمى يج سمصة االنتجاب  السدتػششات في
 عمضيا. سضغالبخيصاني التي اعتقمت السئات مغ القائ

 :مٜٕٜٔ نتفاضة عاما .ٖ

كُتعخؼ أيزا  ب "انتفاضة البخاؽ"، كجاءت كخد فعل غاضب مغ الجساىضخ 
سالمضة السضسا حائط البخاؽ، بحق السقجسات اإل الضيػدية الفمدصضشضة عمى االعتجاءات

كشيجت انتفاضة البخاؽ زخسا  كبضخا ، حضث شسمت كافة القخػ كالبمجات الفمدصضشضة، 
حزػٌر الفٌت في مجيشة صفج كالخمضل، كلع ُتسيل سمصات االنتجاب  ككاف ليا

البخيصاني االنتفاضة شػيال ، حضث قابمتيا بالقسع كالتشكضل، فأعمشت الدمصات 
 الحكع  البخيصانضة حالة الصػارغ كاعتقمت السئات مغ الشاشصضغ في االنتفاضة، كصجر

ات االنتجاب البخيصاني باإلعجاـ عمى عجد مغ ناشصي االنتفاضة، كأعجمت سمص
، كىع دمحم جسجـػ كعصا  ٖٜٓٔيػنضػ  ٚٔ ثالثة مغ أبخز قضادات االنتفاضة في

                                                 
ٜٛص ،مدعػد، جياد شعب فمدصضغ خالؿ نرف قخف  (ٔ)
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حجازؼ، كىػما أجج حالة مغ الغزب العاـر كسط الجساىضخ الفمدصضشي  الديخ كفؤاد
 .(ٔ)كأدػ النتذار السطاىخات في كافة أنحاء البالد

 م:ٖٜ٘ٔعام  انتفاضة .ٗ

 القداـ الجيغ القداـ، حضث انتقل الذضخ عد الجيغ عد الذضخكُتعخؼ أيزا بانتفاضة 
الفخندضة  مغ سػريا إلى فمدصضغ بعج صجكر حكٍع باإلعجاـ بحقو مغ قبل الدمصات

كبجأ  ،ٕٕٜٔفي فبخايخ عاـ  كتػجو إلى حضفا بدبب نذاشو الجيادؼ في سػريا، 
غ الصمبة، كلسا بدغ بشذخ رسائمو الجيادية كالتػعػية، حضث تتمسح عمى يجيو الكثضخ م

نجسو كأدركت سمصات االنتجاب البخيصاني خصخ الذضخ، شاردتو فتخة مغ الدمغ، إلى 
أف تع حراره في أحخاش يعبج بالقخب مغ مجيشة حضفا، كدار اشتباؾ بضغ الذضخ كمغ 

مغ نػفسبخ  ٕٔمع قػة بخيصانضة، استذيج عمى أثخىا كمغ معو في  غمعو مغ الفجائضض
 .(ٕ)ـٖٜ٘ٔ

  :مٖٜٙٔانتفاضة عام  .٘

كاستسخت  ،ٖٜٙٔابخيل  ٕٓ، كانجلعت فيالكبخػ  الفمدصضشضة كُتعخؼ أيزا بالثػرة
كمذاركة كاسعة في كل البمجات كالسجف  ججا   كتسضدت بدخع كبضخٍ  قخابة ثالث سشػات،

 إلىالفمدصضشضة، كاصصمحت عمى العجيج مغ األىجاؼ كاف أبخزىا كقف ىجخة الضيػد 
قو سمصات االنتجاب، كسا اعتسجت مذخكع التقدضع الحؼ كانت تدػّ كرفس  ، فمدصضغ

إباف نذػب  ٜٖٜٔالعسل السدمح ضج االنتجاب البخيصاني، كخفت بخيقيا عاـ 
  .(ٖ)الحخب العالسضة الثانضة كالتجخل العخبي الخسسي

 :مٜٚٛٔانتفاضة عام  .ٙ

ضب عمى كُتعخؼ أيزا  بانتفاضة الحجارة، كانجلعت االنتفاضة كخّد فعٍل غا 
السسارسات االسخائضمضة بحق الذعب الفمدصضشي، كتفجخت شخارتيا عمى إثخ دىذ 

                                                 
ٖٙٔص ،مدعػد، جياد شعب فمدصضغ خالؿ نرف قخف  ((ٔ

 .ٖٗتاريخ فمدصضغ الحجيث، الكضالي، ص  (( ٕ
ٜٛص ،مدعػد، جياد شعب فمدصضغ خالؿ نرف قخف  ((ٖ
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ـ، ٜٚٛٔ خديدسب ٛفي  غمدتػشغ إسخائضمي بذاحشتو مجسػعة  مغ العساؿ الفمدصضشضض
ما أدػ الستذياد أربعة عساؿ كجخح عجد آخخ، كاتدعت رقعة االنتفاضة في مجف 

 غالزفة الغخبضة كقصاع غدة كافة، حضث انجلعت السػاجيات بضغ الذباف الفمدصضشضض
كجضر االحتالؿ اإلسخائضمي، الحؼ قابل فعالضات االنتفاضة بكل كحذضة، فقسعت 

سباشخ كاالعتقاؿ كالزخب كسضاسة تكدضخ شالؽ الشار الإالسطاىخات كاستخجمت 
  .(ٔ)العطاـ لمسعتقمضغ

كقج استخجمت الجساىضخ الفمدصضشضة التطاىخات كرشق الحجارة كدالح في مػاجية 
تخسانة االحتالؿ االسخائضمي، الحؼ كاف يقابل السطاىخات بالخصاص الحي بشضة القتل، 

فقج ارتقى خالؿ سشػات  ،غفزال عغ االعتقاؿ كالتعحيب بحق الذباف الفمدصضشضض
في حضغ  أخخكف، ألف ٜٓ كُجخح نحػ شيضج، االنتفاضة الخسذ األكلى قخابة األلف

فمدصضشي، كدمخت حػالي  ألف ٘ٔسخائضمي قخابة اعتقمت قػات االحتالؿ اإل
مشدؿ، كقج تسضدت االنتفاضة بالسذاركة الذعبضة الػاسعة في كافة مجف الزفة ٖٓٓٔ

حت في فخض القزضة الفمدصضشضة عمى األجشجة العالسضة، الغخبضة كقصاع غدة، كنج
سخائضمي، لفمدصضشي القابع تحت االحتالؿ اإلكعسمت عمى إبخاز مطمػمضة الذعب ا

كالسسارسات العشرخية لالحتالؿ، كُتّػجت االنتفاضة  ةكفزحت الجخائع اإلسخائضمض
 .(ٕ)قصاع غدة كالزفة الغخبضةإلى بعػدة الدمصة الفمدصضشضة 

  م :ٜٜٙٔ انتفاضة .ٚ

سبتسبخ  ٕ٘عخؼ أيزا باسع انتفاضة الشفق، حضث انصمقت مطاىخات غاضبة ؼ كتُ 
في كافة أنحاء األراضي الفمدصضشضة رفزا  كتشجيجا  بالسسارسات االسخائضمضة  ٜٜٙٔ

كمجيشة القجس، كتسثمت شخارتيا في افتتاح سمصات األقرى الداعضة لتيػيج السدجج 
ا شكل ، مسمتخا   ٓ٘ٗالسبارؾ بصػؿ األقرى سخائضمي لشفق تحت السدجج اإلاالحتالؿ 

قرى، ككحلظ تدبب في ترجعات في األبشضة تيجيجا  ألساسات السدجج األ

                                                 
ٙٛٔ-٘ٛٔ، صشاش، الذخؽ األكسطالسػاجية كالدالـ في ( ٔ)

(ٕ )
.ٖٔ، الخيساكؼ، صالتاريخي لمشزاؿ الػششي الفمدصضشي خالؿ القخف العذخيغ السدار 
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كاإلنذاءات اإلسالمضة التي مخ مغ تحتيا، كساعج عمى انجالع االنتفاضة ضخكؼ 
اإلغالقات أخخػ كاستسخار االستضصاف اإلسخائضمي عمى األراضي الفمدصضشضة ك 

جخاءات ، فزال  عغ اإلغحخكة الفمدصضشضض السدتسخة كالقضػد السفخكضة عمى
 .(ٔ)غاالقترادية السجحفة بحق الفمدصضشضض

 :مٕٓٓٓانتفاضة عام  .ٛ

، ٕٓٓٓففي الثامغ كالعذخيغ مغ سبتسبخ عاـ  عخؼ أيزا بانتفاضة األقرى،كتُ  
 األقرى لسدججاقتحاـ اعمى  شاركف  رئضلأقجـ رئضذ الػزراء االسخائضمي آنحاؾ أ

السبارؾ تحت حخاسة مذجدة مغ قػات االحتالؿ كبرحبة أعجاد كبضخة مغ 
نصالؽ النتفاضة األقرى، كالتي جاءت كىػ ما شكل شخارة اإل ،السدتػششضغ الضيػد

كشتاٍج لمعجيج مغ الطخكؼ التي ساىست كبذكل كبضخ في تفجخ ىحه االنتفاضة كقػتيا 
يػيجية لسجيشة القجس كمعالسيا عغ السسارسات الت عمى أكثخ مغ صعضج، ففزال  

لػسط حباط الذجيج يدضصخ عمى اسالمضة، كمحاكلة الدضصخة عمضيا، كاف اإلاإل
فق الدضاسي، كعجـ التػصل لحل يزسغ قضاـ دكلة الفمدصضشي نطخا  النعجاـ األ

كسمػ، كيزاؼ إلى ذلظ أفمدصضشضة مدتقمة بعج حػالي عذخ سشػات عمى اتفاقات 
اسات القتل كاليجـ كاالعتقاؿ التي تفاقست كبذكل كبضخ في تمظ الفتخة ضج أبشاء سض

 ٚالذعب الفمدصضشي، كسا ساىع القسع الػحذي لالنتفاضة مشح يػميا الثاني بقتل 
فمدصضشي في انتذار االنتفاضة في كافة أنحاء األراضي  ٕٓٓكجخح قخابة  غفمدصضشضض

 .(ٕ)الفمدصضشضة

سخائضمي كالقضػد التي اضة، كاتدعت رقعتيا رغع القسع اإلكتػالت أحجاث االنتف
فخضتيا قػات االحتالؿ عمى األراضي الفمدصضشضة السحتمة، كرغع تقدضع  السشاشق 
الفمدصضشضة إلى كانتػنات صغضخة تفرل بضشيا الحػاجد االسخائضمضة، كتصػرت 

سػاجيات االنتفاضة مغ تشطضع السدضخات الخافزة النتياكات االحتالؿ إلى ال
                                                 

(ٔ)
.ٕٔٔٓمايػ  ٜٕ ،http://cutt.us/ueR4t،ٕٚٔٓ اغدصذ ٕالتدمدل التاريخي لمثػرات الفمدصضشضة، 

 ، ٕٚٔٓاغدصذ  ٓٔغدالف، أبػ كاالستسخارية ، ىضثع االشتعاؿ عػامل" الثانضة األقرى انتفاضة ( ٕ)

http://cutt.us/SZukt  ،42  4102ٌولٌو .

http://cutt.us/ueR4t
http://cutt.us/SZukt
http://cutt.us/SZukt
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سخائضمي، حضث استخجـ السباشخة بضغ الجساىضخ الفمدصضشضضغ كقػات االحتالؿ اإل
الذباف الفمدصضشضػف الحجارة كالدجاجات الحارقة في مػاجية جشػد االحتالؿ الحيغ 

الحضة كالخصاص السصاشي كقشابل الغاز ضج الستطاىخيغ، ككحلظ  ةاستخجمػا الحخضخ 
سخائضمي الػحذي سضاسة االعتقاؿ في قسع االنتفاضة، ثع مع استسخار القسع اإل

 .لالنتفاضة
تصػرت السػاجية إلى االشتباكات السدمحة بضغ قػات االحتالؿ كرجاؿ السقاكمة ك 

خية مشطسة كمخصصة استيجفت الفمدصضشضة، كالتي ما لبثت أف تصػرت ألعساؿ عدك
عغ العسمضات االستذيادية  قػات االحتالؿ كالحػاجد العدكخية كالسدتػششات، فزال  

التي نفحىا فجائضػف فمدصضشضػف،  كالتي تشػعت بضغ اليجسات السدمحة التي يشفحىا 
ىجاؼ أ مدمحػف مدتخجمضغ  الحداـ الشاسف في التفجضخ ك زرع عبػات ناسفة في 

  .(ٔ)سخائضمضةإ
كقج قابمت قػات االحتالؿ ىحه األعساؿ بػحذضة ضارية، حضث كثفت مغ سضاسة  

"عسمضة الدػر الػاقي" القتل كالقسع كالحسالت العدكخية الذخسة، كالتي كاف أبخزىا 
فمدصضشضا   ٓ٘، حضث استذيج فضيا أكثخ مغ  ٕٕٓٓالعدكخية ضج مخضع جشضغ عاـ 

ضة اإلسخائضمضة في قسع االنتفاضة اخخكف، كقج حفدت الػحذ ٓٓٗكأصضب قخابة 
السقاكمة الفمدصضشضة عمى السزي ُقجما  في تصػيخ أسالضب كتكتضكات ججيجة 
تدتخجميا ضج قػات االحتالؿ، فرشعت السقاكمة العبػات الشاسفة كالرػاريخ 

كاستخجمتيا في قرف السدتػششات كالسػاقع  قرضخة السجػ كقحائف الياكف،
 خل قصاع غدة كفي غالفو السحضط.دا ةالعدكخية اإلسخائضمض

كرغع أف  االنتفاضة الفمدصضشضة الثانضة لع تكغ بحات زخع البجاية بعج مخكر الدشػات 
االكلى ليا، إال أنيا استسخت في تذكضل ضغط عمى االحتالؿ االسخائضمي بكافة 

 .(ٕ)الدبل التي تع استخجاميا إباف انصالقيا
                                                 

(ٔ)
ديدسبخ  ٜ،  http://cutt.us/I1Pq5، ٕٚٔٓاغدصذ  ٖٓ،عالكنةكساؿ ، انتفاضة فمدصضغ الكبخػ االكلى

ٕٓٓٛ .

ٔٛٔص ،االكسط، الذخؽ  دراسات الريضػني، مخكد الكضاف بسدتقبل الشطخ تعضج األقرى انتفاضة ((ٕ

http://cutt.us/I1Pq5
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 انتفاضة القجسبجايات : ثانضاً 
 تاريخضة عغ انتفاضة القجسنبحة  .ٔ

ـ في ما يدسى حخب ٜٚٙٔمجيشة القجس عاـ ما تبقى مغ  "إسخائضلما يدسى ب" احتل
الشكدة، حضث سضصخت عمى كامل الزفة الغخبضة، كمشح ذلظ الحضغ لع تتػقف السداعي 
اإلسخائضمضة لتيػيج مجيشة القجس، كتغضضخ معالسيا الجغخافضة كالجيسغخافضة لرالح دكلة 
االحتالؿ التي ىجفت لجعميا ذات شابع ييػدؼ بحت، كمغ أجل ذلظ كضعت الخصط 
كاالستخاتضجضات التيػيجية شػيمة األجل، بل كبحلت  كل الجيػد لتخسضخ مبجأ أف القجس 

 .عاصسة ديشضة كسضاسضة ليا، ككحلظ الحرػؿ عمى االعتخاؼ الجكلي بحلظ
انػف يعتخؼ بالقجس عاصسة مارست ضغػشا  كبضخة عبخ الكػنغخس إلصجار قكسا 

، حضث صادؽ الكػنغخس األمضخكي ٜٜ٘ٔأكتػبخ  ٖٕإلسخائضل، كىػ ما حجث بالفعل في 
عمى قانػف يدسح بشقل الدفارة األمضخكضة مغ تل أبضب إلى القجس، كاالعتخاؼ بالقجس 
عاصسة إلسخائضل، كسا عدزت إسخائضل عسمضة االستضصاف بذكل كبضخ في مجيشة القجس، 

صقػس مغ تػاجج السدتػششضغ في السجيشة، ككفخت ليع الجعع كالحساية لسسارسة الككثفت 
كحائط األقرى سالمضة، كخاصة في باحات السدجج التمسػدية داخل السقجسات اإل

 .(ٔ)البخاؽ
أقخت العجيج مغ الدضاسات كالسسارسات التي تيجؼ لتيػيج القجس بذكل كامل، كندع كسا 

كأصجرت عجدا  كبضخا  مغ القخارات  ٕبكافة تفاصضميا، سالمضة كالعخبضةصبغتيا اإل
السعالع الجغخافضة كالسقجسات داخل السجيشة، التي شسمت السػاششضغ السقجسضضغ ك كاإلجخاءات 

 كىػ ما جعل السجيشة بقعة أحجاث كمػاجيات مدتسخة عمى مخ العقػد الساضضة.  
ي تيػيج السجيشة، كتغضضخ شابعيا لع تجخخ بمجية االحتالؿ اإلسخائضمي في القجس أؼ جيج ف

سالمضة السقجسضة إلى أخخػ عبخية، فزال  عغ اإلنذائي، كتبجيل أسساء معالسيا اإل
بدعع البحث عغ بقايا أثخية تخبصيع بالبمجة القجيسة األقرى عسمضات الحفخ أسفل السدجج 

دالـ، كىػ ما في القجس السحتمة، خاصة ما يدعسػف أنو بقايا ليضكل الشبي سمضساف عمضو ال
                                                 

، ٕٚٔٓسبتسبخ ٘، س..القشبمة السػقػتة، الجديخة نتالقجإلى تذخيع نقل سفارة كاششصغ   ( ٔ) 
http://cutt.us/AznlE 


. ٗٙٔ، ص مجمة شؤكف فمدصضشضة، القجس بضغ كاقع مخيخ كمفاكضات عقضسة  ( ٕ)
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لع يثبت بأؼ حاٍؿ حتى كقتشا ىحا، كال يخفى عمى عاقل حقضقة ىحه السداعي التي تيجؼ 
السبارؾ، كىػ ما يتفق عمضو الضيػد بكافة األقرى إلقامة اليضكل السدعػـ مكاف السدجج 

 .  (ٔ)أشضافيع كتػجياتيع داخل إسخائضل
التيػيجية ضج السجيشة السقجسة عبخ كعدزت بمجية االحتالؿ االسخائضمي مغ اجخاءاتيا 

تجمضخ السقابخ اإلسالمضة في السجيشة، كبشاء الحجائق التمسػدية، كبشاء متخك األنفاؽ أسفل 
السدجج األقرى، فزال عغ تذضضج الكشذ الضيػدية في البمجة القجيسة، كالتي كاف أبخزىا 

ـ كخصػة ٕٓٔٓكشضذ الخخاب بجػار السدجج األقرى، حضث تع بشاؤه في مارس عاـ 
جخاءات ج األقرى، بل امتجت اإلأكلى عمى شخيق بشاِء ما ُيدّسى بػ"اليضكل" مكاف السدج

قرى، كفخض قضػد مذجدة عمى السرمضغ، مشع الػصػؿ إلى السدجج األإلى سخائضمضة اإل
قرى، في الػقت الحؼ ما حـخ أعجادا  كبضخة مغ السقجسضضغ  مغ الػصػؿ لمسدجج األ

مات السدتػششضغ لباحات السدجج االقرى، الحيغ اعتادكا عمى تأدية تكثفت فضو اقتحا
عغ مشع مراشب العمع كِحَمِق القخآف  الصقػس التمسػدية كتجنضذ باحات السدجج، فزال  

 .(ٕ)مغ االنعقاد داخل السدجج
سخائضمضة في جعل السجيشة السقجسة بقعة ممتيبة ساىست كل ىحه الطخكؼ كاإلجخاءات اإل

لالنفجار في أؼ كقت، كىػ ما لع يمق عشج السؤسدة األمشضة اإلسخائضمضة تفيسا، بل قابمة  
عمى العكذ، زادت كتضخة انتياكات القػات اإلسخائضمضة لمسقجسات، ك تفاقست اعتجاءات 
السدتػششضغ اإلسخائضمضضغ عمى السػاششضغ الفمدصضشضضغ، كسا سارعت بمجية االحتالؿ 

دضاسات القسعضة كالتيػيجية، كأصجرت السديج مغ قخارات االسخائضمي بفخض مديج مغ ال
السشع كاالغالقات بحق مجيشة القجس كالسقجسضضغ، كىػ أدػ في الشياية النصالؽ مػاجيات 
كاشتباكات كأعساؿ مقاكمة ضج االحتالؿ اإلسخائضمي ُعخفت الحقا باسع "انتفاضة القجس"، 

 .(ٖ)كسسضت أيزا ب" انتفاضة الدكاكضغ"
 
 

                                                 
 . ٖمدمع، يػسف القخضاكؼ، ص كل قزضة القػجس مػسػعة (ٔ)
.ٖكاضح، دلػؿ، ص عخبي كغضاب مدتسخ كتيػيج مخيخ كاقع القجس ( ٕ)
   .٘صاسساعضل، القجس كاشفة العػرات،  (ٖ)
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 إرىاصات انتفاضة القجس: .ٕ
حباط الذجيج الحؼ يعضذو الذعب الفمدصضشي جخاء فذل العسمضة الدمسضة في في ضل اإل

إقامة دكلضة فمدصضشضة، كفذل الدمصة الفمدصضشضة في تحقضق أؼ مغ الصسػحات الفمدصضشضة 
ق الفمدصضشضضغ سخائضمضة بحبعج حػالي ربع قخف مغ السفاكضات، شيجت االنتياكات اإل

سالمضة في البمجة القجيسة تراعجا  مزصخدا  مشح الشرف الثاني مغ كحلظ السقجسات اإلك 
، كسا تدايجت اعتجاءات السدتػششضغ بذكل غضخ مدبػؽ، كىػ ما جعل األجػاء ٕٚٔٓالعاـ 

الحؼ ُعخؼ  نفجاراالتو بالتحجيج، كمغ ارىاصات ىحا تشحر بانفجاٍر قخيٍب ال يعمع أحج تػقض
 الحقا  ب "انتفاضة القجس" ما يمي:

، أقجـ مدتػششػف ييػد عمى حخؽ مشدؿ عائمة دكابذة لضال ، ٕ٘ٔٓمغ يػلضػ  ٖٔفي  .أ 
مقتل إلى بادة لعائمة كاممة في بضتيا ، كىػ ما أدػ إحضث كانت العائمة نائسة في جخيسة 

مة ُاصضب بحخكؽ خصضخة، شفل رضضع كلحق بو الػالج كالػالجة، كتبقى شفل كحضج مغ العائ
غضخ  أنو نجى، كقج أججت ىحه الجخيسة حالة مغ الغزب الذعبي الكبضخ عمى مسارسات 
السدتػششضغ كاعتجاءاتيع، ككلجت شعػرا  شعبضا  كاسعا  بزخكرة االنتقاـ، ككقف االنتياكات 

حساية اإلسخائضمضة، في ضل كقػؼ قػات األمغ الفمدصضشضة مػقف الستفخج، كعجـ تػفضخىا ال
 . (ٔ)ألبشاء الذعب الفمدصضشي مغ قػات االحتالؿ كاعتجاءات السدتػششضغ

كقبة الرخخة بػتضخة متدارعة، كىػ األقرى تدايجت االنتياكات االسخائضمضة بحق السدجج  .ب 
 ٚٔما خمق نػعا  مغ االحتكاؾ كاالشتباؾ السباشخ بضغ السقجسضضغ كقػات االحتالؿ، ففي 

، مشعت قػات االحتالؿ الشداء مغ الرالة في السدجج االقرى، كأغمقت ٕ٘ٔٓاغدصذ 
 كالتحقضق معيع، كمغ  ثعاألقرى بعس أبػاب السدجج، كتع استجعاء حخاس السدجج 

قرى بعاد عجد مشيع عغ السدجج، ككثف السدتػششػف مغ اقتحاـ باحات السدجج األإ
، أصجر مػشضو يعالػف كزيخ الجفاع ٕ٘ٔٓسبتسبخ  ٜكأداء الصقػس التمسػدية فضو، ثع في 

اإلسخائضمي قخارا   بحطخ مراشب العمع ك مشع الخباط في السدجج األقرى السبارؾ، 
بضغ السرمضغ كقػات االحتالؿ التي حاصخت السدجج  لتشجلع السػاجيات في ذات الضػـ

 .كأشمقت قشابل الغاز كقشابل الرػت عمى السرمضغ داخل السدجج
                                                 

 ٗ،http://cutt.us/6okMG،ٕٚٔٓاكتػبخ  ٕٔتدمدل زمشي لمتػتخ في القجس كالزفة الغخبضة، الجديخة نت ( ٔ)
 . ٕ٘ٔٓاكتػبخ 

http://cutt.us/6okMG
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 ٗٔكاستسخت االشتباكات بضغ الفضشة كاألخخػ عمى أثخ ىحا القخار، لتذيج تػتخا  كبضخا  في  
لػزيخ الدراعة األقرى سبتسبخ، حضث ترجػ السرمػف كالسخابصػف في السدجج 

إلسخائضمي أكرؼ آرئضل، الحؼ اقتحع األقرى مع مجسػعة مغ السدتػششضغ الضيػد تحت ا
حساية قػات االحتالؿ اإلسخائضمي ككحجات السدتعخبضغ، حضث قسعت القػات اإلسخائضمضة 

 .(ٔ)السرمضغ كالسخابصضغ، ما أدػ إلصابة عجد مشيع بجخكح، كاعتقاؿ عجد آخخيغ
الفمدصضشضضغ في الزفة الغخبضة كالقجس بذكل خاص،  ارتفعت حجة السػاجيات بضغ الذباف .ج 

جخاء انقالب سضارتو بعج رشقيا  ٕ٘ٔٓسبتسبخ  ٙٔفقج قتل مدتػشغ اسخائضمي في 
بالحجارة مغ قبل شباف فمدصضشضضغ، كقج بجأت السػاجيات كاالشتباكات مع قػات االحتالؿ 

سخائضمي فزال ، عغ تشتج حالة  مغ التػتخ كعجـ االستقخار عمى السدتػػ الدضاسي اإل
السضجاف، كىػ ما دفع لجشة الخارجضة كاألمغ التابعة لمكشضدت إلصجار قخار بتعديد القػات 
اإلسخائضمضة في القجس، كسا ىجد كزيخ األمغ الجاخمي جمعاد أرداف أف قػات االحتالؿ 

ظ ستدتخجـ كافة الػسائل الستاحة العتقاؿ رماة الحجارة كالدجاجات الحارقة، كتبع ذل
إصابة أربعة جشػد مغ كحجة السدتعخبضغ اإلسخائضمضة إثخ إشالؽ نار كإلقاء زجاجات حارقة 

 . (ٕ)عمى مخكد شخشة االحتالؿ في حي جبل السكبخ بالقجس
ارتفع عجد الزحايا الفمدصضشضضغ نتضجة عسمضات القتل السباشخ عمى يج قػات االحتالؿ،  .د 

الذابضغ  ٕ٘ٔٓمغ سبتسبخ  ٕٕاالحتالؿ في فإلى جانب  قتل عائمة دكابذة، قتمت قػات 
عاما( عشج مفخؽ خخسا جشػب الخمضل، كسا أعجـ  ٕٔضضاء عبج الحمضع محسػد التالحسة )

جشػد االحتالؿ بجـ بارد الفتاة الفمدصضشضة السشتقبة ىجيل اليذمسػف عشج نقصة عدكخية 
جشػد غ قبل نقابيا كالخزػع لمتفتضر م إسخائضمضة في الخمضل، بعج أف رفزت خمع

 اإلسخائضمي. االحتالؿ 
مكانضا  كزمانضا  عمى األقرى تراعجت السحاكالت االسخائضمضة الستػاصمة لتقدضع السدجج  .ق 

، قجـ نػاب ٕٗٔٓغخار ما حجث في السدجج اإلبخاىضسي في الخمضل، ففي فبخايخ مغ عاـ 
لسقجسات متصخفػف لمكشضدت مذخكعضغ بقانػنضغ تزسشا سحب الػصاية األردنضة عمى ا

مكانضا  كزمانضا  بضغ الضيػد كالسدمسضغ، كتال تمظ األقرى اإلسالمضة، كتقدضع السدجج 
                                                 

 .ٙىا الثالث، مشرػر، صانتفاضة القجس تشيي شيخ ( ٔ)
 . ٙٚ، مؤسدة القجس الجكلضة، صاألحجاث كالسآالتقخاءة في مدار  – ٕٙٔٓالتقخيخ الدشػؼ حاؿ القجس ( ٕ)
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السبادرة كقائع عمى األرض تعدز التقدضع السكاني كالدماني لألقرى، كتع فخض قضػد 
ككحلظ الحخاس كالعاممضغ في األقرى اضافضة عمى السرمضغ كالسخابصضغ في السدجج 

أبخزىا مشع دخػؿ السرمضغ كالشداء كشمبة العمع في أكقات يتع فضيا  السدجج كأكقافو، كاف
اقتحاـ السدجج مغ قبل جساعات السدتػششضغ، ىحا فزال  عغ أكامخ االعتقاؿ كاإلبعاد 

 . (ٔ)بحق السرمضغ كالسخابصضغ في االقرى
 :انصالق انتفاضة القجس .ٖ

األراضي السحتمة، ككحلظ شكمت الجخائع االسخائضمضة الستتابعة بحق الفمدصضشضضغ في 
االنتياكات الستػاصمة بحق اإلنداف كاألرض كالسقجسات في مجيشة القجس، حالة مغ 

 .(ٕ)االستضاء كالخغبة  الذجيجة في االنتقاـ مغ االحتالؿ االسخائضمي كالسدتػششضغ
كساعج عمى تفاقع ىحا الذعػر لجػ أبشاء الذعب الفمدصضشي ما يتع نذخه مغ تػثضق 
بالرػر كالفضجيػ العتجاءات قػات االحتالؿ عمى السرمضغ، كخاصة الشداء في السدجج 

كباحاتو، ككحلظ الرػر كالسقاشع التي تػثق عسمضات القتل كاالعتقاؿ كالتشكضل األقرى 
 .(ٖ)مى يج قػات االحتالؿ اإلسخائضمي كالسدتػششضغبحق السػاششضغ الفمدصضشضضغ ع

كجاءت ُأكلى الخدكد مسثمة  في عسمضة عدكخية  نفحىا مجسػعة مغ الذباف الفمدصضشضضغ 
بالقخب مغ مدتػششة إيتسار اإلسخائضمضة شخؽ نابمذ، كالتي   ٕ٘ٔٓكتػبخ أفي األكؿ مغ 

كشكمت ىحه  كزكجتو، سخائضمضةأدت لسقتل ضابط إسخائضمي كبضخ في قػات االحتضاط اإل
العسمضة تعبضخا  عغ رغبة شجيجة لجػ أبشاء الذعب الفمدصضشي في رد االعتبار كاالنتقاـ 
لجماء الذيجاء كالسقجسات اإلسالمضة، حضث أليست العسمضة  الذباب الفمدصضشي بزخكرة 

قػات الجضر التحخؾ كعجـ االكتفاء باالشتباكات السعيػدة بقحؼ الحجارة كالدجاجات عمى 
 .(ٗ)اإلسخائضمي

                                                 
(ٔ)

اكتػبخ  ٘ٔالتقدضع السكاني كالدماني لمسدجج االقرى..القشبمة السػقػتة، الجديخة نت، 
ٕٓٔٚ، http://cutt.us/opvW1 

( ٕ)
.ٕ٘ٔٓاكتػبخ  http://cutt.us/Z5kWVٕٜ،ٕٚٔٓاكتػبخ  ٘ٔانتفاضة القجس إرادة شعب، دمحم شاىضغ،

 .ٙالثالث، مشرػر، ص شيخىا تشيي القجس انتفاضة  (ٖ)
 ٓٔ، http://cutt.us/EllnG، ٕٚٔٓاكتػبخ  ٚٔانتفاضة القجس..بضغ الشطخية كالتصبضق، كساؿ عالكنة،  (ٗ)

 .ٕ٘ٔٓاكتػبخ 

http://cutt.us/Z5kWV
http://cutt.us/EllnG
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كتػالت العسمضات التي بادر إلضيا أبشاء الذعب الفمدصضشي، حضث شكمت العسمضة التي نفحىا 
انصالقيا عاما باكػرَة عسمضات انتفاضة القجس، كبجاية  ٜٔالذاب السقجسي ميشج الحمبي 

استذياده شعغ الذيضج ميشج مجسػعة مغ السدتػششضغ في مجيشة القجس، ككاف قبضل  فقج
:"حدب  انتفاضة القجس قائالإلى قج أشار في مشذػر لو عمى حدابو عمى مػقع فضدبػؾ 

 ”  .ما أرػ االنتفاضة الثالثة قج انصمقت
غمب عمي انتفاضة القجس شابُع الفخدية في تشفضح العسمضات الفجائضة، كعجـ التشطضع مغ ك 

بتاريخيا في ىحا السجاؿ، كىػ ما قبل الفرائل الػششضة  كقػػ السقاكمة التي ُعخفت 
أعصى زخسا  اضافضا  لحجع العقجة التي كاجيت سمصات االحتالؿ الحقا  في مػاجية 

 .(ٔ)عسمضات كفعالضات انتفاضة القجس
تشػعت العسمضات التي نفحىا السػاششػف الفمدصضشضػف ضج جشػد االحتالؿ كالسدتػششضغ 

شالؽ الشار كإلقاء إفزال عغ عسمضات لتذسل الجىذ بالدضارات كالصعغ بالدكاكضغ، 
الحجارة كزجاجات السػلػتػؼ، كاالشتباكات كالتطاىخات عشج الترجؼ لقػات االحتالؿ 

 .(ٕ)أثشاء اقتحاميا لمسجف كالبمجات الفمدصضشضة، أك عمى الحػاجد العدكخية
كيخػ الباحث أف بجاية انتفاضة القجس تسثمت بالفعل بعسمضة الذيضج ميشج الحمبي، كذلظ الرتباشيا 
الجغخافي بسجيشة القجس، ككحلظ التساس السباشخ مع األسباب التي فجخت االنتفاضة كعسمت عمى 

لسخابصات استسخارىا بعج ذلظ، كالتي تسثمت بالسسارسات االسخائضمضة ضج السقجسات كاالعتجاء عمى ا
 كالتشكضل بالسرمضغ كاالعتجاء عمى حخمة السدجج االقرى. األقرى في السدجج 

 
 
 
 
 
 

                                                 
(ٔ) 

،2117اكرٕتز18، ٌحٌى قاعود،اندالعها على شهر مرور بعد القدس انتفاضة تداعٌات

http://cutt.us/ETdgE،42115َٕفًثز.

 .ٙٚص، مؤسدة القجس الجكلضة ،قخاءة في مدار األحجاث كالسآالت – ٕٙٔٓالتقخيخ الدشػؼ حاؿ القجس  (ٕ)

http://cutt.us/ETdgE
http://cutt.us/ETdgE


74 

 

 :أسباب انتفاضة القجسثالثًا: 
لقج جاءت انتفاضة القجس كخّد فعل شبضعي مغ قبل الذعب الفمدصضشي القابع تحت االحتالؿ عمى 

الفمدصضشضضغ، فزال  عغ جخائع سضاسات االحتالؿ العشرخية كاالنتياكات السسشيجة لحقػؽ 
حاكالت تيػيجىا كتغضضخ شابعيا سالمضة، كمخة، كاالعتجاءات عمى السقجسات اإلالسدتػششضغ السدتس

سالمي، كأخحت انتفاضة القجس شابع االحتجاجات الذعبضة كالعسمضات الفجائضة في الزفة اإل
ـ، كىي ٕ٘ٔٓبجاية  أكتػبخ  ـ، كالتي انصمقتٜٛٗٔالغخبضة كقصاع غدة كاألراضي السحتمة عاـ 

 . (ٔ)حق لمذعب الفمدصضشي كفمتو كافة القػانضغ كالتذخيعات الدساكية كالػضعضة
لسا كانت انتفاضة القجس عبارة عغ نتضجة كرد فعل، فقج تعجدت األسباب التي أدت إلى انجالعيا ك 

 في األراضي الفمدصضشضة السحتمة، كنحكخ مشيا ما يمي:
 :وغضاب األفق الدضاسياإلحباط الذجيج  -ٔ

لعب اندجاد األفق الدضاسي دكرا  كبضخا  في تيضئة األجػاء السضجانضة كالدضاسضة لحالة مغ 
االنفجار، فقج ساد الضأس أكساط الذعب الفمدصضشي بعج فذل الدمصة الفمدصضشضة في إقامة 
دكلة فمدصضشضة، كعجدىا عغ تحقضق أٍؼ مغ األىجاؼ التي انصمقت بشاء  عمضيا عسمضة 

استسخت قخابة ربع قخف، كعمى رأسيا إقامة الجكلة الفمدصضشضة السدتقمة التفاكض، كالتي 
باتت تفخض شخكشا  ججيجة  عمى  يسخائضماالحتالؿ اإلكقزضة القجس كالالجئضغ، حتى أف 

استئشاؼ السفاكضات مع الدمصة الفمدصضشضة، كعمى رأسيا اعتخاؼ الدمصة الفمدصضشضة  
مضة لمضيػد، كاستسخت إسخائضل في دكلة قػ  يئضمسخااالحتالؿ اإلبضيػدية الجكلة، كأف 

جخاءات االغالؽ كالبشاء االستضصاني كتقدضع القجس كعسمضات اليجـ كالتيجضخ إ
لمفمدصضشضضغ، ما نتج عشو صعػبات كبضخة عانى مشيا االقتراد الفمدصضشي، كحخية الحخكة 

 .كالدفخ كالعسالة
ككخد عمى ذلظ، تػجيت الدمصة الفمدصضشضة لألمع الستحجة مغ أجل استرجار قخارات 

عمى االلتداـ بسا تع االتفاؽ عمضو في ُأكسمػ كما تبعو مغ  يسخائضماالحتالؿ اإلإلجبار 

                                                 
، شعت، كمخصصاتيا إلجياض انتفاضة القجس، كانعكاساتيا عمى الكضاف الريضػنياأليجيػلػجضة الريضػنضة  (ٔ)

 . ٖٕٗص
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تشكخت لجسضع القخارات، كلع تشفح أيا  مشيا في ضل  يسخائضماالحتالؿ اإلتفاىسات، غضخ أف 
 .(ٔ)مغعمضيا في مجمذ األ صاية األمخيكضةالػ 

، كشيج ٕٚٓٓكسا شجدت إسخائضل مغ حرارىا الفخكض عمى قصاع غدة مشح عاـ 
القصاع تقمضرا  في الخجمات كالكيخباء كنقرا  حادا  في الكيخباء كمضاه الذخب، فزال  عغ 
ارتفاع ندبة البصالة كانتذار الفقخ، كالسشع مغ الدفخ كالعالج، ككحلظ عسمضات القرف 

كقج أدػ ذلظ كمُّو لتخاجع االىتساـ بالقزضة الفمدصضشضة في  كالتجمضخ السدتسخة ضج القصاع،
كالثػرات السزادة  العخبضة الخسسضة ككحلظ الذعبضة في ضل ثػرات الخبضع العخبياألكساط 

 .(ٕ)ليا، كما نتج عغ ذلظ مغ اضصخابات كحخكب في سػريا كالعخاؽ كالضسغ كلضبضا كمرخ
حباط التي سادت الػسط حالة الضأس كاإل كسا فاقع االنقداـ الفمدصضشي الجاخمي مغ  

الفمدصضشي، كالحؼ أسيع بذكل كبضخ في تخدؼ الػضع الدضاسي كاالقترادؼ كاالجتساعي، 
 . (ٖ)كانتذار الضأس كغضاب األمل لجػ أبشاء الذعب الفمدصضشي كخاصة فئة الذباب

 استسخار االعتجاءات اإلسخائضمضة: -ٕ
في جخائع السدتػششضغ ككحلظ انتياكات قػات شكمت االعتجاءات اإلسخائضمضة مسثمة  

االحتالؿ لمحقػؽ الفمدصضشضة الحافد األكبخ لجػ جساىضخ الذعب الفمدصضشي لالنتقاـ كرد 
شيخ يػلضػ  ٖٔاالعتبار لمزحايا الفمدصضشضضغ، ككانت جخيسة حخؽ عائمة دكابذة في

جت العائمة كّميا ـ عمى يج السدتػششضغ الضيػد أبذع تمظ االعتجاءات، حضث استذيٕ٘ٔٓ
تباعا ، كلع يشج مغ الجخيسة اإلسخائضمضة إال الصفل أحسج دكابذة الحؼ ُأصضب بحخكؽ 
خصضخة مكث ألشيخ يتعالج مغ أثخىا، ىحا فزال  عغ سضصخة السدتػششضغ عمى السباني، 

 .(ٗ)كشخد أىميا مشيا تحت غصاء قانػني مغ سمصات االحتالؿ
األقرى كسا استسخت حسالت االقتحاـ التي يشفحىا السدتػششػف الضيػد لباحات السدجج  

السبارؾ، كأداء الصقػس التمسػدية كالتػارتضة في باحات السدجج، كاالعتجاء عمى السرمضغ 
                                                 

 .2115َٕفًثزhttp://cutt.us/ETdgE،4، ٕٚٔٓديدسبخ  ٕٓ،قاعػد يحضى ،تجاعضات انتفاضة القجس (ٔ)
(ٕ)

 .http://cutt.us/Vr5SA، ٕٚٔٓديدسبخ  ٕٓالخسالة نت، عبخؼ، تقخيخ -أربعة أسباب النتفاضة القجس
أبػ مشرػر  ،مخكد رؤية لمجراسات كاألبحاث – أسباب كدكافع اليبة الجساىضخية كسضشاريػىات السدتقبل (ٖ)

   http://roayacenter.ps/?p=800، ٕٚٔٓديدسبخ  ٕٔ،كخيع
(ٗ)

، ، شعثكانعكاساتيا عمى الكضاف الريضػنياأليجيػلػجضة الريضػنضة كمخصصاتيا إلجياض انتفاضة القجس، 
 .ٕٗٗص

http://cutt.us/ETdgE
http://roayacenter.ps/?p=800
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كالسخابصضغ فضو، ىحا إلى جانب االنتياكات التي تشفحىا قػات االحتالؿ اإلسخائضمي بذكل 
اششضغ الفمدصضشضضغ ككحلظ األراضي كالسقجسات اإلسالمضة، يذسل ذلظ مدتسخ بحق السػ 

عسمضات القتل السضجاني لمسػاششضغ، كاالعتقاؿ السسشيج كالسدتسخ، كاقتحاـ السجف، كمجاىسة 
البضػت لضال ، باإلضافة لالعتجاء السدتسخ عمى السػاششضغ، كىجـ البضػت كفخض 

عمى الشاس، كفخض القضػد عمى الحخكة  االغالقات كنرب الحػاجد العدكخية لمتزضق
 كالتشقل.

زاؼ إلى ذلظ االعتجاءات العدكخية كعسمضات القرف كاالجتضاح السدتسخ ضج قصاع يُ 
غدة، ككحلظ تذجيج الحرار، كمشع السػاششضغ مغ الدفخ لمعالج أك التعمضع، كقج رافق ذلظ 

ما أضخ باالقتراد  أيزا احتجاز عائجات الزخائب السخررة لمدمصة الفمدصضشضة، كىػ
 .(ٔ)الفمدصضشي

 :تيػيج القجس والسقجسات اإلسالمضة -ٖ
احتمت مجيشة القجس مخكد القمب مغ الرخاع كالسػاجيات بضغ الجساىضخ الفمدصضشضة كقػات 

ة اإلسخائضمضة التي استسخت االحتالؿ اإلسخائضمي، فقج كانت السجيشة محّط أشساع الدمص
سالمي، فتػالت اعتجاءات السجيشة كندع شابعيا اإلت لتيػيج جخاءات كقخاراإبفخض 

السدتػششضغ عمى السقجسات اإلسالمضة في البمجة القجيسة، كزادت كتضخة االقتحامات لمسدجج 
كباحاتو مغ قبل جساعات السدتػششضغ بسعجالت غضخ مدبػقة في الخبع االخضخ األقرى 

ي كبسذاركة مئات مغ ، حتى أف االقتحامات  أخحت تحجث بذكل يػمٕ٘ٔٓمغ العاـ 
 .(ٕ)السدتػششضغ

عمى فخض كقائع ججيجة في السدجج األقرى  أيزا   عسمت سمصات االحتالؿ اإلسخائضمي
كاألكقاؼ اإلسالمضة في مجيشة القجس، ففخضت القضػد عمى كصػؿ السرمضغ لمسدجج 
األقرى، كمشعت مراشب العمع كاعتقمت السخابصضغ في السدجج في محاكلة لفخض 

                                                 
 ، ٕٚٔٓديدسبخ  ٕ٘، سارؼ عخابي،اليبة الفمدصضشضة: كضف خخؽ الفمدصضشضػف الججار  (ٔ)

http://cutt.us/vLaaG ،ٖٔ  ٕ٘ٔٓاكتػبخ . 
 .ٔص، جخيجة األياـ الفمدصضشضة ،اقتحامات األقرى تتػاصل كرشق الحجارة يتراعج  (ٕ)

http://cutt.us/vLaaG
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الدماني كالسكاني لمسدجج االقرى، كلحلظ فخضت قػات االحتالؿ قضػدا  ججيجة  التقدضع
 .(ٔ)عمى السقجسضضغ حخمت جدءا  كبضخا  مشيع مغ الرالة في السدجج

سخائضمي في القجس بإجخاءات تيػيجيو لمسجيشة كبػتضخة متدارعة، كقامت بمجية االحتالؿ اإل 
شسمت أعساؿ ىجـ لكثضخ مغ األبشضة كاألماكغ التاريخضة في البمجة القجيسة في القجس، 

أسساء عبخية، ككحلظ أسساء السػاقع التاريخضة إلى كغضخت األسساء العخبضة لسعالع السجيشة 
السعالع كالسػاقع الجغخافضة اإلسالمضة التي تع تغضضخ كاألثخية في السجيشة، حضث تعجػ عجد 

 .(ٕ)ألف مػقع كمعمع ٕٔأسسائيا إلى مدسضات بالعبخية إلى أكثخ مغ 
كسا استسخت سمصات االحتالؿ اإلسخائضمي في فخض سضاسة التزضضق كالخشق ضج أىالي 

لسيغ مجيشة القجس، كشسل ذلظ فخض الزخائب عمضيع، كمشعيع مغ العسل في كثضخ مغ ا
مغ خالؿ حجب التراريح كمشع التخخضز، كحخمانيع  مغ البشاء ك التعسضخ في السجيشة، 
باإلضافة إلى سحب اليػيات مغ أىالي مجيشة القجس، كاعتقاؿ الخجاؿ كالشداء كاألشفاؿ، 

كيخابصػف فضو، في سضاسة مسشيجة لمزغط عمى األقرى خاصة الحيغ يختادكف السدجج 
 ة.السقجسضضغ لتخؾ السجيش

 :استسخار البشاء االستضصاني في األراضي الفمدصضشضة -ٗ
تتبشى دكلة االحتالؿ اإلسخائضمي مشح انذائيا سضاسة  تقػـ عمى ضع األراضي كمرادرة 
السستمكات، كال تتػانى في سغ القػانضغ التي تتضح لدمصات االحتالؿ ككحلظ السدتػششضغ 

 . (ٖ) السشذئات عمضيا كػضع يج تسيضجا  لزسياالدضصخة عمى األراضي الفمدصضشضة، كإقامة 
فعمى السدتػػ الخسسي، تجعع سمصات االحتالؿ سضاسة البشاء االستضصاني كتػسعة 
السدتػششات كبشاء مدتػششات ججيجة عمى األراضي الفمدصضشضة، بل إنيا تجعع جساعات 

غ السشاشق السدتػششضغ، كتػفخ ليع الجعع السادؼ كالحساية كحلظ لسرادرة السديج م
الفمدصضشضة كقزسيا كضسيا لمسدتػششات االسخائضمضة، كىػ ما كّلج حالة مغ الغزب لجػ 
الذعب الفمدصضشي الحؼ ُحـخ مغ أرضو كمستمكاتو، كعدز حالة الحشق كالغزب في 

                                                 
http://alquds-،ٕٚٔٓديدسبخ  ٕٛ، الّتيػيج في القجس "مذخكع االحتالؿ الحؼ ال ييجأ (ٔ)

online.org/news/6450،ٔ  ٕٙٔٓابخيل. 

 .24ص، زناتً ،محاوالت التهوٌد والتصدي لها من واقع النصوص والوثائق واإلحصاءات :القدس تهوٌد  (ٕ)

  . 2-3السكاكٌن، بٌومً، ص انتفاضة: الثالثة الفلسطٌنٌة االنتفاضة (ٖ) 

http://alquds-online.org/news/6450
http://alquds-online.org/news/6450
http://alquds-online.org/news/6450
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أكساط الذعب الفمدصضشي بشاُء ججار الفرل العشرخؼ الحؼ ضع كثضخا  مغ األراضي 
، كفرل (ٔ)سخائضمضة، كقضج حخكة الفمدصضشضضغ بذكل كبضخالفمدصضشضة لمسدتػششات اإل

األحضاء كالسجف الفمدصضشضة عغ بعزيا البعس، كمدؽ شسل كثضخ مغ العائالت 
الفمدصضشضة كحلظ، كعدزت سضاسة االستضصاف اإلسخائضمضة مغ تػافج السدتػششضغ عمى 

السدتػششات كمرادرة السدتػششات اإلسخائضمضة في الزفة الغخبضة، كسعضيع لتػسضع 
 األراضي، حتى أف عجد السدتػششضغ في مدتػششات الزفة الغخبضة كالقجس تجاكز اؿ

 .(ٕ)ألفا   ٓ٘ٚ
 أىجاف انتفاضة القجس: رابعًا: 

ىجفت انتفاضة القجس مشح انصالقيا لتحقضق عجٍد مغ األىجاؼ التي تتالقى مع شسػحات الذعب 
 : (ٖ)كمغ أبخز ىحه األىجاؼ حقػقو،الفمدصضشي، كسعضو لشضل 

جخاءات كالقضػد اإلسخائضمضة السفخكضة عمى مجيشة القجس، كخاصة الػاقع كقف اإل .ٔ
السفخكض عمى السدجج األقرى، كتسكضغ الفمدصضشضضغ مغ كافة أنحاء األراضي 

كالسقجسات داخل مجيشة القجس، كىػ ما األقرى الفمدصضشضة مغ الػصػؿ لمسدجج 
 ـ. ٕٓٓٓنتفاضة الثانضة في عاـ كاف سائجا  قبل اال

كقف سضاسة االستضصاف اإلسخائضمضة التي تيجؼ لقزع األراضي الفمدصضشضة، كتيجضخ  .ٕ
حالؿ السدتػششضغ الضيػد مكانيع، كالترجؼ ليجـ السشازؿ إالسػاششضغ الفمدصضشضضغ، ك 

كفرل األحضاء كالسجف كالعػائل الفمدصضشضة عغ بعزيا مغ خالؿ ججار الفرل 
 العشرخؼ.

رفع الحرار اإلسخائضمي السفخكض عمى قصاع غدة، كالزغط عمى االحتالؿ  .ٖ
اإلسخائضمي مغ أجل االستجابة لمحاجات اإلندانضة كالحضاتضة الخاصة بأىل قصاع غدة، 
بسا في ذلظ فتح السعابخ كاتاحة الدفخ كالعالج، كالدساح لكافة السػاد الحضاتضة 

                                                 
.43، العٌلة، صسٌاسات االحتالل وممارساته إلجهاض انتفاضة القدس  (ٔ)

يػنضػ  ٘، http://cutt.us/MINrR ،4102دٌسمبر  31مرات،  2عدد المستوطنٌن فً الضفة تضاعف   (ٕ)
ٕٓٔٚ . 

 ، 4102ٌناٌر 0،اللداويمصطفى االنتفاضة الثالثة: اآلمال المرجوة واألهداف الممكنة،   (ٖ)
 http://cutt.us/88lbI،ٜ  ٕ٘ٔٓنػفسبخ. 

http://cutt.us/MINrR
http://cutt.us/88lbI
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كانضة بشاء مشافح خارجضة ترل قصاع غدة بالعالع، بالجخػؿ لقصاع غدة، فزال  عغ ام
 ما سضديع في تحدضغ مدتػػ الحضاة داخل قصاع غدة.

إعادة فخض القزضة الفمدصضشضة عمى األجشجة العالسضة كاإلقمضسضة مخة ُأخخػ بعج أف   .ٗ
 خفتت أضػائيا جخاء ضخكؼ االقمضع كالثػرات العخبضة كالثػرات السزادة.

االحتالؿ حتجدىع يأسضخ فمدصضشي  ٓٓٓٚعغ قخابة  الزغط مغ أجل االفخاج .٘
في ضخكؼ غضخ إندانضة، كتسارس ضجىع أبذع أسالضب الحخماف كالتشكضل  يسخائضماإل

 .(ٔ)كالتعحيب، أك عمى األقل تحدضغ ضخكؼ اعتقاليع
دحخ االحتالؿ عغ أرض فمدصضغ كتيضئة الطخكؼ لتحخيخ فمدصضغ مغ خالؿ  .ٙ

 صات االحتالؿ كجساعات السدتػششضغ. السقاكمة بكافة أشكاليا ضج سم
 تجاعضات انتفاضة القجس:خامدًا: 

لقج شكمت انتفاضة القجس حجثا  ميسا  كمدتسخا  عمى مدتػػ األراضي الفمدصضشضة، ككحلظ عمى 
السدتػػ األمشي كالدضاسي اإلسخائضمي، حضث تختب عمى االنتفاضة تجاعضات عجة، مشيا ما ىػ 

 إيجابي كما ىػ سمبي، كفضسا يمي تفرضل ذلظ: 
 :(ٕ)تجاعضات ايجابضة النتفاضة القجس  -ٔ

ضة القجس شخح القزضة الفمدصضشضة عمى األجشجة العالسضة كاالقمضسضة، أعادت انتفا .أ 
حضث عسمت عمى إبخاز معاناة الذعب الفمدصضشي في ضل االحتالؿ، كسمصت الزػء 
عمى الجخائع اإلسخائضمضة، كجعمت مغ القزضة الفمدصضشضة مادة إعالمضة حاضخة في 

 كسائل اإلعالـ السختمفة.
ة جػا  كششضا  مالئسا  لسداعي الػحجة الفمدصضشضة كإنياء شخحت االنتفاضة الفمدصضشض .ب 

ؿ العسل الشزالي ضج االحتالؿ االنقداـ الفمدصضشي الجاخمي، كذلظ مغ خال
سخائضمي كالتػحج عمى مقاكمة االحتالؿ اإل سخائضمي في الزفة الغخبضة كقصاع غدة،اإل

 بكافة الدبل.
عدزت االنتفاضة الفمدصضشضة مغ ركح التكافل السجتسعي كاألىمي بضغ السػاششضغ  .ج 

الفمدصضشضضغ عمى اختالؼ انتساءاتيع الدضاسضة كالػششضة، كتجّمى ذلظ في دعع 
                                                 

(ٔ)
.ٕٚٔٓابخيل  ٕٛ، ( http://cutt.us/NzZig، ٕٛٔٓيشايخ  ٘،األسخػ في سجػف االحتالؿ، ككالة الخأؼ عجد

 .ٜٛ-ٜٚص، الشعامي،  تجاعضات –سسات  –انتفاضة القجس : بضئة  (ٕ)

http://cutt.us/NzZig
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السجتسع الفمدصضشي لعػائل األسخػ كالجخحى كالذيجاء، فزال  عغ السداىسة مغ قبل 
ادة بشاء البضػت التي يتع ىجميا، كمقاكمة الذخائح السختمفة لمذعب الفمدصضشي في إع

عسمضات اليجـ مغ قبل حذػد الشاس الحيغ يسشعػف ىجـ بضػت مشفحؼ العسمضات ضج 
قػات االحتالؿ االسخائضمي، حضث أف سضاسة ىجـ البضػت اتبعتيا قػات االحتالؿ ضسغ 

شضغ ك اإلجخاءات العقابضة  ضج عػائل السقاكمضغ الحيغ يشفحكف عسمضات ضج السدتػش
 قػات االحتالؿ بيجؼ الفّت في عزج االنتفاضة كاستسخارىا.

األقرى كقفت االنتفاضة سجا  مشضعا  أماـ سضاسات التيػيج اإلسخائضمضة بحق السدجج  .د 
كمجيشة القجس، حضث أفذمت سضاسة سمصات االحتالؿ التي سعت لفخض كقائع ججيجة 

ض ا، كسا ترجت االنتفاضة كمكان عمى األرض بيجؼ تقدضع السدجج األقرى زمانض ا
لعسمضات اقتحاـ السدجج األقرى كتجنضذ باحاتو مغ قبل السدتػششضغ الضيػد، كمشعت 

كباحاتيا بقخارات األقرى الػزراء اإلسخائضمضضغ كأعزاء الكشضدت مغ دخػؿ السدجج 
اسخائضمضة، كىػ ما ساىع في تعديد ركح السقاكمة لجػ السقجسضضغ، كدفعيع لالستسخار 

 .(ٔ)اكمة االحتالؿ كإجخاءاتو الطالسة بحق القجس كالسقجسضضغفي مق
 لجػ خمقت االنتفاضة نػعا  مغ الياجذ األمشي كالتػتخ الجائع لجػ كافة السدتػيات  .ق 

، خاصة  عمى السدتػػ األمشي كالسدتػػ الدضاسي، حضث شكمت  يسخائضماالحتالؿ اإل
عجدىع عغ التعامل مع انتفاضة حالة  مغ الحْضخة الذجيجة لجػ ىحه السدتػيات بدبب 

 .(ٕ)حجاثياالقجس كأ
كساط السدتػششضغ الضيػد ككحلظ سمصات أنذخت االنتفاضة شعػرا  بالخػؼ لجػ  .ك 

االحتالؿ بدبب تراعج العسمضات الفجائضة، كخاصة عسمضات الصعغ كالجىذ التي 
 يشفحىا شباف فمدصضشضػف بذكل مشفخد.

سخائضمي، حضث تخاجع القصاع الدضاحي مدت انتفاضة القجس كبذجة باالقتراد اإل .ز 
اإلسخائضمي بذكل كبضخ نتضجة أحجاث االنتفاضة، فزال  عغ التخاجع في األسػاؽ 

                                                 
.7ص،يُصٕر،انثانث شٓزْا ذُٓٙانمذص اَرفاضح (ٔ)

مارس  ٗ، http://cutt.us/GnigW ،ٕٛٔٓيشايخ ٓٔ، دمحم، كساـ قخاءة في تصػرات القجس كانتفاضاتو (ٕ)
ٕٓٔٙ. 

http://cutt.us/GnigW
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التجارية كفخص االستثسار، كأعساؿ السقاىي كالسصاعع ، كقج ُقجرت خدائخ االقتراد 
 .(ٔ)اإلسخائضمي في الذيخ األكؿ مغ االنتفاضة بسمضار كثالثسئة ممضػف دكالر

 التجاعضات الدمبضة النتفاضة القجس:  -ٕ
انتفاضة القجس مغ التجاعضات الدمبضة كأؼ عسٍل نزالٍي يقػـ بو شعب تحت  لع تخلُ 

 االحتالؿ ، كمشيا ما يمي: 
ساىست االنتفاضة بذكل غضخ مباشخ في اضيار حالة االنقداـ الدضاسي  .أ 

في غدة تبارؾ الفمدصضشي الجاخمي، ففي الػقت الحؼ كانت فضو فرائل السقاكمة 
عسمضات االنتفاضة كتجعػا لمتحذضج، تبشت الدمصة الفمدصضشضة في الزفة الغخبضة 

، كفي كثضخ مغ األحضاف عبخت عغ  مػقفا  متحبحبا  مذػبا  بالححر تجاه االنتفاضة
  .(ٕ)معارضتيا ليا، كىػ ما ساىع في مديج مغ التذتت الدضاسي

عغ السذاركة الزعضفة لمقػػ كالفرائل لع تتذكل قضادة مػحجة لالنتفاضة، فزال  .ب 
الػششضة، إذ غمب عمى أحجاث االنتفاضة العفػية الذعبضة، كاتدست عسمضاتيا 
بالصابع الفخدؼ العفػؼ غضخ السخصط لو، كسا انو في الػقت الحؼ ساد التػتخ 

مداحة ضضقة لفعالضات االنتفاضة  كاالشتباؾ حجكد قصاع غدة، اتضحت
 مع قػات االحتالؿ مغ قبل الدمصة الفمدصضشضة. لسطاىخات االشتباكاتكا

غضاب التبشي الجبمػماسي لالنتفاضة كأحجاثيا جعل الذعب الفمدصضشي يطيخ  .ج 
بسطيخ السعتجؼ، كاالسخائضمضضغ ىع الزحضة، بل إف الدمصة حاكلت استغالؿ 

، كىػ ما لع تأبو لو  يسخائضماالحتالؿ اإلاالنتفاضة لتحدضغ شخكط التفاكض مع 
 خة مصمقا ، بل رفزت العػدة لمتفاكض مججدا .االخض

استخجمت قػات االحتالؿ أسالضب متعجدة مغ القسع كالتشكضل بالذعب الفمدصضشي،  .د 
ففخضت مديج مغ القضػد كاالغالقات عمى السشاشق الفمدصضشضة السحتمة، كزادت 
 حسالت االعتقاؿ ضج ابشاء الذعب الفمدصضشي، كانتذخت سضاسضة االعجاـ السضجاني

لكثضخ مغ الذباب الفمدصضشي لسجخد االشتباه فضيع، حضث ساىع كل ذلظ في تعاضع 
 السعاناة الفمدصضشضة، كتفاقع الػضع السأساكؼ في األراضي الفمدصضشضة.

                                                 
 .ٚص، كاالستذاراتمخكد الديتػنة لمجراسات ، مدتقبل انتفاضة القجس كانعكاساتيا عمى الجانب اإلسخائضمي (ٔ)
(ٕ)

 2117طثرًثز11،انًُٛزيحًٕد،انرحٕالخاالطرزاذٛجٛحفٙانًُطمح،ٔاَعكاطاذٓاعهٗانًشٓذانفهظطُٛٙ

http://cutt.us/DBSp0،212115اكرٕتز.
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 السػاقف السختمفة تجاه انتفاضة القجس:سادسًا: 
لسا كانت انتفاضة القجس ذات أثٍخ كبضٍخ خاصة عمى السدتػػ اإلسخائضمي، فقج تبايشت السػاقف 

 مشيا عمى السدتػيات السحمضة كاالقمضسضة كالجكلضة، كفضسا يمي نعخض أبخزىا: 
 السػقف الفمدصضشي مغ انتفاضة القجس:   -ٔ

دضاسي كغضاب ال شظ أف انتفاضة القجس جاءت في فتخة  ساد فضيا اندجاد األفق ال
األمل لجػ الفمدصضشضضغ، سػاء عمى السدتػػ الذعبي، أك عمى السدتػػ الخسسي الستسثل 
في الدمصة الفمدصضشضة، كعّبخ عغ ذلظ رئضذ الدمصة الفمدصضشضة محسػد عباس في 

، كالحؼ أكج ٕ٘ٔٓسبتسبخ  ٖٓخصابو الحؼ ألقاه أماـ الجسعضة العامة لألمع الستحجة في 
الدالـ، كفذل مدار السفاكضات مع االحتالؿ اإلسخائضمي، مصالبا  كافة فضو فذل عسمضة 

األشخاؼ الجكلضة بالػقػؼ مع الذعب الفمدصضشي، كتحسل السدؤكلضة في تحقضق شسػحاتو 
 .(ٔ)في الحخية كتقخيخ السرضخ

تدامغ خصاب رئضذ الدمصة مع ارىاصات انتفاضة القجس التي ضيخت في تمظ الفتخة، 
كالتي تجمت في ارتفاع كتضخة االعتجاءات اإلسخائضمضة عمي الذعب الفمدصضشي، كتدايج 

كاعتبخ اإلسخائضمضػف أف االحتقاف كالغزب الذعبي الفمدصضشي عمى الجخائع االسخائضمضة، 
كدعع ضسشي مغ رئضذ الدمصة ألحجاث االنتقاـ  مػافقة خصاب عباس يعبخ عغ

كالتطاىخات التي انصمقت بعج أياـ قمضمة مغ خصابو، تعبضخا  عغ الغزب الفمدصضشي ضج 
الجخائع كاالنتياكات اإلسخائضمضة، كمغ جانبيا أيجت حخكة السقاكمة اإلسالمضة حساس 

حخكة لع تخغب في غضخ أف ال ،انتفاضة القجس، كدعت لتعديدىا كدعسيا بكافة الدبل
ترجر االنتفاضة كفرضل مدمح بحضث تطيخ ىي السبادرة لالنتفاضة كأحجاثيا، كذلظ 

 .(ٕ)لخغبة الحخكة في أف تأخح انتفاضة القجس شابعا  شعبضا  مقاكما  شامال  
أما بالشدبة لحخكة فتح، فمع يترجر مػقٌف مػحٌج ليا مغ االنتفاضة، ففي الػقت الحؼ 

دات كالفئات مغ حخكة فتح كخاصة الذباب تؤيج انتفاضة القجس كانت فضو بعس القضا

                                                 
(ٔ)

، http://cutt.us/mP7Jy ٕٚٔٓسبتسبخ  ٕٔ، القجرةأحسج  االنتفاضة الفمدصضشضة : أسباب كمػاقف كنتائج،
 .ٕ٘ٔٓاكتػبخ ٜٔ

مخكد الديتػنة لمجراسات ، مدتقبل االنتفاضة كانعكاساتيا عمى الجانب اإلسخائضمي، في تقجيخ استخاتضجي (ٕ)
  ٖص، كاالستذارات البحثضة

http://cutt.us/mP7Jy
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كتذارؾ فضيا كلػ بشدب قمضمة، كانت فئة القضادة العمضا مغ حخكة فتح، كخاصة 
تػضضف إلى السشخخشضغ في الدمصة كقضادتيا يخغبػف في تيجئة االنتفاضة، بل إنيع سعػا 

الحخاؾ الذعبي كػرقة ضغط عمى االحتالؿ اإلسخائضمي مغ أجل الخجػع لسدار 
، االحتالؿ اإلسخائضمي التفاكض، كتحدضغ شخكط السفاكضات، كىػ ما لع يحجث مغ قبل 

أما بالشدبة لحخكة الجياد اإلسالمي كغضخىا مغ الفرائل، فكانت مؤيجة النتفاضة 
تػيات معضشة، كشجعت عمى استسخار االنتفاضة القجس، كانخخشت في أعساليا ضسغ مد

كترعضجىا، كنادت الفرائل الفمدصضشضة بتذكضل لجشة لجعع االنتفاضة كتعديدىا خذضة 
 .(ٔ)مغ إفذاليا

 السػقف اإلسخائضمي مغ انتفاضة القجس: -ٕ
ساد اعتقاٌد كبضٌخ في األكساط الدضاسضة اإلسخائضمضة أف انتفاضة القجس ىي مجخد ىبة 

شار رد الفعل القرضخ، كأنيا ستخبػ سخيعا  بالشطخ إلى البضئتضغ الفمدصضشضة تأتي في إ
كاإلقمضسضة، غضخ أف تراعج االنتفاضة فاجأ ىحه السدتػيات، كىػ ما أدػ لحالة مغ 
الحضخة كاإلرباؾ داخل الػسط الدضاسي اإلسخائضمي، مع اختالؼ كبضخ في تقجيخات التعامل 

 .خائضمضة السكػنة لالئتالؼ الحاكعمع االنتفاضة بضغ األحداب االس
سعى نتانضاىػ مغ البجاية إلى احتػاء االنتفاضة عبخ السػاجية بػتضخة مشخفزة، تتزسغ  

أسالضب العقاب الجساعي، كتغضضخ قػاعج إشالؽ الشار لمجشػد الحيغ يحتكػف بالفمدصضشضضغ، 
كاتباع سضاسة فخؽ تدج مع السشاشق الفمدصضشضة؛ بسكافأة السشاشق اليادئة، كعقاب 

شيا ناشصػف، أما أحداب الضسضغ الستصخؼ داخل الحكػمة السشاشق التي يخخج م
االسخائضمضة كعمى رأسيا "البضت الضيػدؼ" ، فقج شخحت االستسخار في االستضصاف كبخنامج 
تقدضع األقرى بالخغع مغ أجػاء االنتفاضة الزاغصة، كبعزيع دعى  الجتضاح الزفة 

النتفاضة الدابقة ضج مخضع عسمضة الدػر الػاقي التي قاـ بيا شاركف في ا عمى غخار
  .(ٕ)جشضغ

                                                 
 ،4102ابرٌل  2عرفة أبوخالد ، الفلسطٌنٌةمواقف األطراف الفلسطٌنٌة فً االنتفاضة  (ٔ)

http://cutt.us/FHLh  ،43  4102سبتمبر .  

http://cutt.us/ksY0i ،4102ابرٌل  2، مستقبل انتفاضة القدس وتأثٌرها على إسرائٌل، مركز الزٌتونة (ٕ ) 

http://cutt.us/FHLh
http://cutt.us/FHLh
http://cutt.us/ksY0i
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أما أحداب السعارضة، فقج دعى  حدب السعدكخ الريضػني  إلى التػجو لتدػية سضاسضة 
مع الدمصة الفمدصضشضة، أما حدب السعارضة الخئضدي اآلخخ "يػجج مدتقبل" بدعامة يائضخ 

دار التفاكض، لتذغضل م البضج، فقج اتيع  نتشضاىػ بالعجد في مػاجية االنتفاضة، كدع
أما حدب "إسخائضل بضتشا" بدعامة لضبخماف، فصالب بسديج مغ القسع لالنتفاضة كالعػدة 
لدضاسة االغتضاالت، كأيا  كانت مػاقف األحداب السذكمة لالئتالؼ الحكػمي االسخائضمي، 
فقج اتبعت الحكػمة اإلسخائضمضة سضاسة القسع كاالعجامات السضجانضة بحق الذباف 

ضغ، ككحلظ كثفت قػات االحتالؿ مغ حسالت االعتقاؿ كمجاىسة البضػت، الفمدصضشض
كفخض االغالقات عمى السجف الفمدصضشضة، كسضاسة ىجـ السشازؿ كسحب اليػيات 

جخاءات التعدفضة بحق الذعب الفمدصضشي، كىػ ما زاد مغ السقجسضة كغضخىا مغ اإل
 غزب الفمدصضشضضغ كفاقع معاناتيع. 

 سالمضة:مػاقف الجول العخبضة واإل  -ٖ
سالمضا ، خاصة في ضل إال شظ أف القزضة الفمدصضشضة قج احتمت أكلػية متأخخة عخبضا  ك 

الػاقع الججيج الحؼ نتج عغ ثػرات الخبضع العخبي، كاالضصخابات التي تػلجت في كثضخ 
استقخار،  مغ البمجاف العخبضة نتضجة الثػرات السزادة، كما تال ذلظ مغ تػتخ كعجـ

كانعكذ ذلظ عمى السػاقف العخبضة كاإلسالمضة مغ األحجاث في األراضي الفمدصضشضة 
سالمضة في مجيشة القجس، اإلالسحتمة، خاصة االنتياكات اإلسخائضمضة السدتسخة لمسقجسات 

سالمضة ع تتجاكز ردكد الفعل العخبضة كاإلقرى السبارؾ، حضث لكعمى رأسيا السدجج األ
 .(ٔ)يي، كالسصالبة بػقف االنتياكات اإلسخائضمضةالتشجيج الذف

خانة الفعل أك السسارسة العسمضة، كتجمى ذلظ في مػقف القسة إلى لع تشتقل ىحه الخدكد 
، الحؼ اقترخ عمى السصالبات ٕٙٔٓالعخبضة التي انعقجت في مػريتانضا في يػلضػ 

ة أيزا ، العخبضة كاإلسالمضكاالستشكار فقط، كيشدحب السػقف ذاتو عمى مػاقف الجكؿ 
سالمضة تجاه اب الفعل عغ السػاقف العخبضة كاإلغ إذ  سالمضة،ككحلظ مشطسة التعاكف اإل

مغ تيػيج كتجمضخ لمسقجسات، ككحلظ االنتياكات بحق االحتالؿ اإلسخائضمي قػـ بو يما 
 في القجس.االنداف كالجغخافضة في األراضي الفمدصضشضة السحتمة، كخاصة البمجة القجيسة 

 
                                                 

(ٔ)
  ٖٗ-ٖٖ، صدرزؼ ، عضغ عمى األقرى
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 :السػاقف الجولضة  -ٗ
اختمفت السػاقف الجكلضة مغ انتفاضة القجس، فكسا العادة، لع يحجث أؼُّ تغضخ في 

فضسا يتعمق بالرخاع الفمدصضشي اإلسخائضمي، االحتالؿ اإلسخائضمي السػقف األمخيكي تجاه 
الفمدصضشي ضسغ  فقج أدانت الػاليات الستحجة أعساؿ السقاكمة التي يشفحىا أبشاء الذعب 

انتفاضة القجس ضج االحتالؿ اإلسخائضمي كمدتػششضو، كأعمشت عغ دعٍع كتفيٍع كبضخ 
لإلجخاءات كاالنتياكات اإلسخائضمضة، معتبخة إياىا تأتي في إشار الجفاع عغ الشفذ 
كمحاربة اإلرىاب، كجاء مػقف ركسضا عمى الشقضس مغ السػقف األمخيكي، كالحؼ اعتبخ 

كالعشف الجائخ، ما ىػ اال نتاج لمدضاسة اإلسخائضمضة كمحاكلة تغضخ كضع أف السػاجيات 
 .(ٔ)القجس

دعت ركسضا كحلظ عبخ مقتخح لسجمذ األمغ إلى  تػفضخ حساية دكلضة لمذعب 
الفمدصضشي، كسا حثت عمى اإلبقاء عمى الػضع الحؼ كاف سائجا  في القجس قبل انجالع 

إلى حج  كبالشدبة لمسػقف األلساني، فقج جاء متساىضا  انتفاضة القجس كتيجئة الترعضج، 
، االحتالؿ اإلسخائضمي أمغ  كبضخ مع السػقف األمخيكي، حضث أبجػ قمقا  كبضخا  عمى

جخاءات اإلسخائضمضة التي يتع اتخاذىا عمى أنيا إجخاءات كقائضة تأتي في كتفيسا  لصبضعة اإل
 .الرىابإشار حساية السػاششضغ اإلسخائضمضضغ كمحاربة ا

أما بالشدبة لفخندا، فكاف ليا مػقٌف كاضح مغ انتفاضة القجس كأحجاثيا، حضث قّجمت  
فخندا  مذخكع قخار إلى مجمذ األمغ يصالب بتػفضخ مخاقبضغ دكلضضغ عشج األماكغ السقجسة 
اإلسالمضة كالسدضحضة في مجيشة القجس، كربسا كاف ىحا السػقف نتاج تغضٍخ لضذ بالبدضط 

الفخندي مغ القزضة الفمدصضشضة ككل، إذ سبق لفخندا أف صػتت عمى  في السػقف
مذخكع قخار شخحتو الجكؿ العخبضة، يتزسغ إنياء االحتالؿ اإلسخائضمي، كإقامة دكلة 
فمدصضشضة مدتقمة، كقج رفزت الػاليات الستحجة مذخكع القخار الفخندي معتبخة إياه مزخا  

 بإسخائضل كحقيا في الجفاع عغ نفديا.

                                                 
،  ٕٛٔٓابخيل  ٜيحضى الضعقػبي،، "متخاذؿ"ك" متفاعل" بضغ القجس أحجاث مغ الجكلضة السػاقف (ٔ)

http://cutt.us/tSHef ٖٔ  ٕٚٔٓيػلضػ. 
 

http://cutt.us/tSHef
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كيتزح مسا سبق أف انتفاضة القجس لع تحع بالجعع اإلقمضسي أك الّجكلي، فعمى السدتػػ العخبي  
كاإلسالمي، لع تتعج السػاقف الترخيحات الكالمضة السشجدة بالجخائع اإلسخائضمضة، كتأيضج حق الذعب 
الفمدصضشي في الشزاؿ مغ أجل الحخية، كغاب عغ ىحه السػاقف أؼ مسارسات عسمضة تجاه 

االحتالؿ اإلسخائضمي نتفاضة القجس، أما عمى مدتػػ السػاقف الجكلضة، فقج رجحت الكفة بتأيضج ا
في مسارساتيا ضج الذعب الفمدصضشي كمقجساتو، كحتى السػاقف التي أيجت حق الذعب  كدعسو

الفمدصضشي في الحرػؿ عمى حخيتو كتقخيخ السرضخ كانت خجػلة، كلع تتجاكز السػاقف الكالمضة 
 .خمت تساما  مغ أّؼ خصػات عسمضة تابعةالتي 

يصخح أمخا  كاقعا  عمى الذعب الفمدصضشي، كىػ أخح زماـ السبادرة كاالستسخار في الشزاؿ  الػاقع ىحا
بكافة الدبل كاألدكات الستاحة مغ أجل تحقضق شسػحو في الحخية االستقالؿ كبشاء الجكلة، 

عمى السدتػػ االحتالؿ اإلسخائضمي لجػ قخار فاستسخار الشزاؿ كاالنتفاضة  سضؤدؼ لعجـ االست
األمشي أك االزدىار االقترادؼ، كيجعميا تعضر أزمة ال تدتصضع االستسخار معيا، ما يػلج حالة 

 مغ الزغط عمضيا إليجاد حل لقزضة الذعب الفمدصضشي كتمبضة مصالبو. 
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 السبحث الثاني
 عالم األمخيكي وانتفاضة القجساإل 

 بذكل عاـ، مغ القزضة الفمدصضشضةاألمخيكضة  السبحث مػقف الػاليات الستحجةكيتزسغ ىحا 
مخيكي مغ االنتفاضات مػقف اإلعالـ األككحلظ  ،بذكل خاص كاالنتفاضات الفمدصضشضة

التي حجثت، كالتػجيات التي يتبشاىا تجاه االنتفاضات الفمدصضشضة كمجػ اندجاميا مع  الفمدصضشضة
 انتفاضة القجس.  ىيا، كخاصة الدضاسضة األمخيكضة تجا

  :الفمدصضشضةالػاليات الستحجة والقزضة أوال: 
العمغ في أكاخخ القخف التاسع عذخ، كالجيػد الحثضثة تتػاصل إلى مشح ضيػر السداعي الريضػنضة 

لتصبضق الفكخة الريضػنضة التي تقزي بإقامة كشغ قػمي لمضيػد في فمدصضغ، حضث اعتسجت 
عمى تػثضق العالقات كبشاء الكضانات السؤثخة ليا في الحكػمات كاليضئات ذات الحخكة الريضػنضة 

بخيصانضا ىي الػجية األبخز لمحخكة  الدمصة كالتأثضخ في الكضانات الجكلضة السؤثخة، ككانت
الريضػنضة، حضث تغمغمت في األكساط الحكػمضة البخيصانضة، كندجت عالقات قػية كمؤثخة مع 

لقخار في بخيصانضا، كىػ ما نتج عشو حرػؿ الحخكة الريضػنضة عمى شخرضات كدكائخ صشع ا
إلى عجة مكاسب مغ بخيصانضا العطسى في ذلظ الػقت تسثمت في كعج بمفػر كدعع اليجخة الضيػدية 

 .(ٔ)في ضل االنتجاب البخيصاني عمضيافمدصضغ كالتسيضج لمفكخة الريضػنضة عمى أرض فمدصضغ 
القػػ العالسي إباف انتياء الحخب العالسضة الثانضة، حضث أخح نجع كمع بجاية التغضخ في مضداف  

الػاليات الستحجة في الرعػد كقػة عالسضة كبخػ، بجأت أنطار الحخكة الريضػنضة تتجو نحػ 
الػاليات الستحجة لتربح داعسا  كمؤيجا  لمحخكة الريضػنضة كأفكارىا، كلحلظ تخكد نذاط الحخكة 

ستحجة، بذكل رئضدي مع عجـ االستغشاء عغ بخيصانضا التي كانت مشدلتيا الريضػنضة في الػاليات ال
تتأخخ عغ الػاليات الستحجة شضئا فذضئا، كقج نجحت الحخكة الريضػنضة في بشاء دكائخ تأثضخ ليا 
مغ خالؿ حسالت الجعاية ككدب الػالءات باإلغخاءات السادية كالجعع الدضاسي، كاستغالؿ 

 ات الضيػد كالجعع السالي.الحسالت االنتخابضة كاصػ 
كاستثسخت الحخكة الريضػنضة في ىحا الدضاؽ التعاشف العالسي مع الضيػد بعج محشتيع في الحخب 

دكائخ كآلضات صشع القخار في إلى العالسضة الثانضة،  حضث تسكشت عبخ كل تمظ الجيػد مغ التدمل 
كخاصة انذاء كشغ ، لريضػنضةة، كالتأثضخ عمضيا في سبضل تحقضق األىجاؼ ااألمخيكضالدضاسة 

                                                 
(ٔ) 

.98،انفزا،ص(و1948-1884)عايٙتٍٛيااأليزٚكٛحانًرحذجانٕالٚاخفٙانصَٕٓٛٙانُشاط
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ة مػقف التأيضج كالشرخة األمخيكضقػمي لمضيػد في فمدصضغ، كلحلظ غمب عمى الدضاسضة الخارجضة 
في كافة الدضاقات السصخكحة، كاضفاء الذخعضة عمى االحتالؿ اإلسخائضمي لمحكخة الريضػنضة كالحقا 

 كتأيضج سضاساتيا كافة. باالعتخاؼ بيا كلضذ انتياء بحسايتيا  بجءا   إسخائضلدكلة 
 عجة مخاحل:  إلىة تجاه القزضة الفمدصضشضة ويسكغ تقدضع الدضاسة األمخيكض

 م: ٜٛٗٔعام  إسخائضلدولة ما يدسى بمخحمة ما قبل قضام  .ٔ
ىجافيا داخل يات الستحجة لمحخكة الريضػنضة كأ تسضدت ىحه السخحمة بجعع كبضخ مغ الػال

، كخخج بتأكضجات عمى ٕٜٗٔفي مجيشة نضػيػرؾ عاـ فمدصضغ، فقج انعقج مؤتسخ بالتضسػر 
 تػثضق العالقات بضغ الػاليات الستحجة كالحخكة الريضػنضة، كاعتسجت الػاليات الستحجة فكخة

فمدصضغ، بل  إلى الريضػنضة انذاء كشغ لمضيػد في فمدصضغ، كدعست بقػة اليجخة
بخيصانضا لمدساح باليجخة الضيػدية بذكل مصمق، حتى أف الخئضذ  لجػ نفػذىا كاستخجمت 

 البخيصانضة الحكػمة رئضذ اتمي مغ  ٜ٘ٗٔمغ اغدصذ  ٖٔشمب في  تخكماف األمخيكي
 كتدامشا مع انتخاب  ٜٙٗٔاكتػبخ  ٗ فمدصضغ، ثع في إلى ييػدؼ ألف مائة ادخاؿ آنحاؾ

 بسذخكع كسا أكصى كل سخيع،بذ آخخ ييػدؼ ألف مائة الكػنغخس، شمب ادخاؿ أعزاء
 (ٔ)الضيػدية الػكالة اقتخحتيا التي الخصػط غخار عمى فمدصضغ تقدضع

 م: ٜٚٙٔ-مٜٛٗٔعام  مغ .ٕ
مايػ ٗٔ ، كاإلعالف عغ قضاميا فيإسخائضلجكلة بتبجأ ىحه السخحمة بتذكل ما يسدى 

تػالى إعالنيا، ثع  مغ فقط  دقضقة ٔٔ، حضث اعتخفت بيا الػاليات الستحجة بعج  ٜٛٗٔ
 تبشي سفخاف أف  نجاؼ األمخيكيلمجكلة الشاشئة، حضث يقػؿ الكاتب  الجعع األمخيكي

كدعسيا السالي ك الدضاسي ىػ األساس الحؼ ىضأ ليحه  الريضػنضة لمحخكة الستحجة الػاليات
الجكلة االستسخار في السحضط االقمضسي السعادؼ ليا، كسا أف الػاليات الستحجة ىضئت 

االحتالؿ  ، ثع بعج أف كشجٜٜٗٔػ ماي ٔٔفي  ساـ لألمع  الستحجة سخائضل االنزإل
السحضصة، سعت الػاليات  ةراضي العخبضقجاميا عمى أرض فمدصضغ كبعس األأاإلسخائضمي 

ؼ مػاجيات ألكفقا  يشقصعف يكػف كضعا نيائضا ال أ مخ الػاقع عمىالستحجة لتثبضت األ

                                                 
(ٔ )

 18،عثذانحكٛىالفٙ،ص1982-1948انذٔرااليزٚكٙفٙانحزٔبانعزتٛحاالطزائٛهٛح
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ضساف الشاشئة، كعسمت عمى  إسخائضلدكلة ما يدسى بعدكخية، كالسحافطة عمى كجػد 
 مع الستحجة.ذلظ في األركقة الجكلضة كاأل

كقج تعاممت الػاليات الستحجة في تمظ السخحمة مع القزضة الفمدصضشضة بشػع مغ التقديع 
نيا قزضة الجئضغ في حاجة لإلغاثة كالسداعجة إلى أف ألضيا عمى إالدضاسي، حضث نطخت 

، كلحلظ تع شخح بعس يسخائضمترفضة قزضتيع في حل نيائي لمرخاع العخبي اإل يتع
 ،ـٜ٘٘ٔ عاـ داالس كمذخكع ،ة التي تدعى لتحقضق ىحه الغاية مثلالسذخكعات األمخيكض

 .(ٔ)ـٜ٘٘ٔ عاـ ايجف كمذخكع
 مٜٔٛٔحتى عام  مٜٚٙٔمغ عام  .ٖ

إسخائضل، في حضغ تسثل  تسضدت ىحه الفتخة باستسخار الجعع الدضاسي كالسالي الكبضخ لجكلة 
بالقزضة الفمدصضشضة في عجة محاكالت لحل مذكمة الالجئضغ كترفضة  االىتساـ األمخيكي

القزضة الفمدصضشضة كانيائيا، فقج تع شخح عجة حمػؿ لسذكمة الالجئضغ مشيا التػشضغ 
ردف الزفة الغخبضة كمرخ لحق العػدة، كسا تع اقتخاح أف تجيخ األل ذامالكالتعػيس غضخ 

آنحاؾ جػف كضشضجؼ أف يتع  األمخيكي، ككاف مسا تع اقتخاحو مغ قبل الخئضذ (ٕ)قصاع غدة
دارتو مع بعس ػيس كالعػدة لكغ بذخكط، كتػاصمت إحل مذكمة الالجئضغ عبخ التع

شاصخ كالسمظ حدضغ كالسمظ سعػد، عمى الدعساء العخب في تمظ الفتخة مثل جساؿ عبج ال
 .(ٖ)ىحا األساس، كىػ ما قػبل بالخفس

، إسخائضللسا يدسى ب ة الجاعسةئضذ جػندػف لضؤكج عمى الدضاسة األمخيكضكجاء بعجه الخ  
كتذكمت عالمات التػاصل األكلي في تمظ الفتخة ، أدنى اىتساـ بالقزضة الفمدصضشضةدكف 

ة عغ التػاصل مع دارة األمخيكضالتحخيخ، فخغع عدكؼ اإل ة كمشطسةاألمخيكضدارة بضغ اإل
  .(ٗ)ف التصػرات الدضاسضة كاالقمضسضة أضيخت لدـك التػاصل بضغ الصخفضغإال أالسشطسة، 

                                                 
(ٔ )

،2118اتزٚم11،،يٕطٕعحانُكثح2118ٕٚن21ٕٛ،ذارٚخاالطالع1956-1955يشزٔعداالص

http://cutt.us/EYXDj  . 
ٕ ))

 .65،صأحًذٕٚطفاحًذٔاخزٌٔصُاعحانكزاْٛحفٙانعاللاخانعزتٛحاأليزٚكٛح،

)3(
 Zionist Organizations of Amrerica John Kennedy on Israel Zionism and Jewish Issue, 

Ernest Barhaarash, p60. 
ٗ) )

،و،ذحانفانشٛاطٍٛعهٗحزقارضانزطم2112األلصٗانثاَٛحٔذٕاتعٓااَرفاضحإنٗفهظطٍٛيٍفجزانرارٚخ

.137حظٍٛشزٚف،ص

http://cutt.us/EYXDj
http://cutt.us/EYXDj
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كقج بجأ ىحا التػجو يفخض نفدو بجاية الدبعضشات، كقج شكل حادث خصف فمدصضشضضغ 
لثالث شائخات  في   ـٜٓٚٔسبتسبخ  ٙيشتسػف لمجبية الذعبضة لتحخيخ فمدصضغ في 

ػف لمتػاصل مع مشطسة سصارات االردنضة بجاية التػاصل، إذ اضصخ األمخيكضاحجػ ال
 .(ٔ)ضغ عمى متغ تمظ الصائخاتخ الفمدصضشضة بغضة االفخاج عغ األمخيكضالتحخي

، بجأ التػاصل بضغ مشطسة ـٜٔٛٔحتى  ـٜٚٚٔكفي فتخة حكع الخئضذ جضسي كارتخ 
ة، كشيجت تمظ الفتخة  تػقضع الدالـ بضغ مرخ األمخيكضة كاإلدارة التحخيخ الفمدصضشض

ة بزخكرة الػصػؿ لحل مساثل بضغ دارة األمخيكض، كىػ ما شكل دافعا لجػ اإلإسخائضلك 
ى عقج ضضغ، كلحلظ تػافق الػاليات الستحجة كاالتحاد الدػفضضتي عمسخائضمالفمدصضشضضغ كاإل

شخاؼ السؤتسخ بسا في ذلظ ، كحزخت كافة األمغ أجل الدالـ ٜٚٚٔمؤتسخ لمدالـ عاـ 
الصخؼ الفمدصضشي، كنادػ حضشيا كارتخ بزخكرة حرػؿ الفمدصضشضضغ عمى كشغ كحل 

لجػ الػاليات الستحجة في التعاشي مع القزضة  ججيجا   مذكمة الالجئضغ، كىػ ما مثل تػجيا  
أمخيكضة في ت مغ أؼ اشخكحا الفمدصضشضة، اذ لع يكغ انذاء كشغ لمفمدصضشضضغ جدءا  

 .  (ٕ)رض الػاقع شضئاالدشػات الساضضة، غضخ أف تمظ االشارات لع تحقق عمى أ
 : مٜٜٜٔحتى عام  مٜٔٛٔمغ عام   .ٗ

 ةفي سشػات الثسانضشات، تأثخ تعامل الػاليات الستحجة مع القزضة الفمدصضشضة بالحخب البارد
 باعتبارهالحتالؿ اإلسخائضمي لمع االتحاد الدػفضتي، كبالتالي تعدزت الدضاسة الجاعسة 

كلي عاـ خؽ االكسط، ثع جاءت االنتفاضة األماـ الدػفضضت في الذأ مخيكضا  أ حاجدا  
ة آنحاؾ خصة لمدالـ بضغ العخب  ، كالتي عمى إثخىا شخحت اإلدارة األمخيكضٜٚٛٔ

االحتالؿ تزسشت عقج مؤتسخ دكلي إلشالؽ عسمضة السفاكضات بضغ االحتالؿ اإلسخائضمي ك 
العزػية في ردف كالفمدصضشضضغ بخعاية الجكؿ دائسة ككل مغ مرخ كسػريا كاألاإلسخائضمي 

  ٜٛٛٔ مغ األكؿ مغ مايػ بجءا  مجمذ االمغ، كاقتخحت أف تستج السفاكضات لدتة أشيخ 
لمػصػؿ لسخحمة انتقالضة مغ الحكع الحاتي لمفمدصضشضضغ في قصاع غدة كالزفة الغخبضة تقـػ 

 .نفديع لمسجمذ االدارؼ الحاكعأ خابات مغ الفمدصضشضضغعمى انت

                                                 
 .031العالقات السٌاسٌة العربٌة األمرٌكٌة فً محتواها اإلسرائٌلً، امٌن نخلة ، ص (ٔ)

.021الوالٌات المتحدة والفلسطٌنٌٌن، ترجمة كوكب الرٌس، دمحم شدٌد ، ص (( ٕ
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يتع االنتقاؿ لسخحمة السفاكضات الشيائضة بضغ الفمدصضشضضغ  ٜٛٛٔثع بعج ذلظ في ديدسبخ  
، ثع أعمشت اإلدارة األمخيكضة بعج ذلظ في رفزت الخصة إسخائضلف ، غضخ أضضغسخائضمكاإل
 ،ي مع مشطسة التحخيخ الفمدصضشضةاستعجادىا لمبجء في حػار ثشائ ٜٛٛٔديدسبخ  ٗٔ
مشت عغ التػصل التفاؽ ثشائي مع السشطسة ة الحطخ عغ السشطسة، ثع ما لبثت أف أعرافع

 .(ٔ)كايجاد تدػية سمسضة لمقزضة الفمدصضشضة إسخائضلتزسغ ضخكرة بجء مفاكضات مع 
لمتدػية ب الحؼ شخح مبادرة ة بخئاسة جػرج بػش األدارة األمخيكضثع جاءت بعج ذلظ اإل 

ف السبادرة أخخػ، حضث صخح بضغ مغ جية كاإلسخائضمضضغ مغ جية أبضغ العخب كالفمدصضشض
بعس االضافات االخخػ كاألرض مقابل ك  ٖٖٛك  ٕٕٗقائسة عمى قخارؼ االمع الستحجة 

  .(ٕ)الدالـ
 ٖٓكبالفعل ندقت الػاليات الستحجة لسؤتسخ يجسع الصخفضغ، سسي مؤتسخ مجريج في 

شخاؼ مغ خالؿ السفاكضات السباشخة، ، بيجؼ تحقضق تدػية سمسضة بضغ األٜٜٔٔاكتػبخ 
االحتالؿ ككحلظ  كالفمدصضشضضغاالحتالؿ اإلسخائضمي بحضث تتزسغ السفاكضات بضغ 

كالجكؿ العخبضة االخخػ، كضع الػفج الفمدصضشي حضشيا حشاف عذخاكؼ كحضجر اإلسخائضمي 
 عبج الذافي كفضرل الحدضشي كغضخىع. 

كشخح الػفج الفمدصضشي رؤيتو السبجئضة لعسمضة الدالـ كالتي تقػـ عمى االعتخاؼ بسشطسة 
التحخيخ كسسثل لمذعب الفمدصضشي كقضاـ دكلة فمدصضشضة في قصاع غدة كالزفة الغخبضة 

رفزت  ، غضخ أف إسخائضلكالقجس الذخقضة عاصسة ليا، كالبشاء عمى قخارات االمع الستحجة 
 إسخائضل نو كاف ىشاؾ مفاكضات سخية بضغكانت الشتضجة صفخ، غضخ ألفمدصضشي ك الصخح ا

 كمشطسة التحخيخ بالتػازؼ مع ىحه السفاكضات كنتج عشيا ما عخؼ باتفاؽ اكسمػ، الحؼ
جخاء إمخيكضة ك بخعاية أ "يسخائضماإل"نتذار عادة اإلتزسغ تذكضل الدمصة الفمدصضشضة كإ 

 .(ٖ)كقزايا فخعضة اخخػ  انتخابات فمدصضشضة
الدمصة ة في تمظ الفتخة عمى مذخكع السفاكضات الثشائضة بضغ األمخيكضشخفت االدارة أك 

في  تمكئاالحتالؿ اإلسخائضمي الفمدصضشضة كإسخائضل مغ أجل تصبضق اتفاؽ أكسمػ، غضخ أف 
                                                 

ٔ))
 .191غشجارٚحا،طاْزشاع،صإنٗانًٕاجٓحٔانظالوفٙانشزقاالٔطط"انطزٚك

(2 )
 To play the hegemony: Fifty Years of U.S. Policy toward the middle east , Michael 

Hudson, p.311. 
ٖ ) )

.166ص،طاليحٔاخزٌٔٔانعزب،غظاٌانظٛاطحاأليزٚكٛح
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 قجمت دعسا  كفي السقابل  لداميا بو،فاؽ كلع تدتصع الػاليات الستحجة إتصبضق بشػد االت
مخ عمى ما ىػ عمضو حضث لع تدتصع الػاليات الفمدصضشضة، كاستسخ األلمدمصة  مالضا  

بتشفضح االتفاؽ لحلظ لع يتحقق شيء مسا تع االتفاؽ االحتالؿ اإلسخائضمي لداـ إالستحجة 
بعس التختضبات االمشضة التي ترب  مع  عمضيا سػػ دخػؿ الدمصة لقصاع غدة كالزفة

 العػامل لكغ معقجة، ةاألمخيكض السػاقف ىحه أسباب فإف أخخػ، كمخة إسخائضل،في مرمحة 
 إلى العذخيغ القخف  مغ الدبعضشضات في ةاألمخيكض الخارجضة الدضاسة تحػؿ تذسل الخئضدضة
 الدػفضات مغ ثقضل نفػذ ذات مشصقة في الباردة لمحخب كحرغ إسخائضل مغ االقتخاب

 ىع الحيغ االنجضمضػف  السدضحضػف  يقػدىا االحتالؿ اإلسخائضمي  لجعع الثسانضشضات في كحخكة
 .(ٔ)الستحجة الػاليات في" إسخائضلسا يدسى بل السػالضغ" الشاخبضغ أكثخ

  ٕ٘ٔٓ-ٜٜٜٔمغ عام   .٘
دارة عمى تعديد جيػد الدالـ، كخصصت إ في تمظ الفتخة كاف االىتساـ االمخيكي مشربا  

كمضشتػف آنحاؾ لعقج قسة سالـ بضغ الدمصة الفمدصضشضة كاسخائضل حضث زار عخفات كاششصغ 
لضتع تختضب ما عخؼ بسفاكضات كامب ديفضج التي خمرت  ٕٓٓٓحديخاف عاـ  ٘ٔفي 
 استسخار السفاكضات بضغ الجانبضغ.إلى 

مرخاع لتشيي جيػد كمضشتػف بالفذل في التػصل لحل لاألقرى ثع جاءت انتفاضة  
االسخائضمي الفمدصضشي، لضأتي بعجه جػرج بػش االبغ الحؼ اتدع تعاشضو مع قزضة الرخاع 
باعتباره مدألة اقمضسضة مدببة لمرجاع كمحاكؿ تجشب الغػص فضيا بذكل كبضخ غضخ أف 

دارتو إاىتسامو بالقزضة كالجبمػماسضة لحل الرخاع زاد في فتخة كاليتو الثانضة، كشخحت 
ضغ الصخفضغ ع القزضة الفمدصضشضة تسثمت في كقف العشف كحػار مدتسخ بخصة لمتعاشي م

حادية الجانب مدتفدة أجخاءات إجخاءات اقترادية كامشضة مع االلتداـ بعجـ اتخاذ يتزسغ إ
عساؿ أ ف أخخ، ككل ذلظ في سبضل الػصػؿ لحل الجكلتضغ الستعايذتضغ، غضخ لمصخؼ اآل

 .مجف الزفة كمخضع جشضغسخائضمي االحتالؿ اإلاالنتفاضة تراعجت كاجتاح 
الحؼ يقزي بحل  ٖٕٓٓدارة بػش بسا يدسى خخيصة الصخيق في عاـ إثع تقجمت  

جخاءات خاصة بصخفي الرخاع لتصبضقيا حتى إالجكلتضغ بخعاية الخباعضة الجكلضة، كتزسشت 
                                                 

)1( Is the American media biased in favor of Israel, Max fisher, 25 july 2018, 

http://cutt.us/cb9JB, 23 July 2014.  
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حل نيائي عبخ السفاكضات، كقج كافقت الدمصة عمى خخيصة الصخيق غضخ  إلىالتػصل 
مشيا، ثع االحتالؿ اإلسخائضمي ، كتيخب تعجيل تقخيبا   ٗٔحكػمة شاركف شالبت بف أ

جاءت بعج انتخابات السجمذ التذخيعي كفػز حساس كحجكث الرجع الجاخمي بضغ فتح 
كحساس، كفي ضل ىحا الػضع جاءت مبادرة انابػلضذ لسحاكلة استكساؿ العسمضة الدمسضة 

بالتػصل  كافتتح بػش قسة انابػلضذ كاعجا   ٕٚٓٓتذخيغ الثاني  ٕٚمخيكضة في أبخعاية 
 .(ٔ)، كىػ ما لع يحجثٕٛٓٓلحل مع نياية 

ف أ كباما الحؼ سعى الستكساؿ العسمضة الدمسضة ككاف كاضحا  أدارة إجاء بعج ذلظ عيج 
خاصة في مجاؿ التػسع  بذيءاالحتالؿ اإلسخائضمي ف تمـد أضعف مغ أ إدارتو

لة الػساشة كزيخ الخارجضة جػف ججكػ، كقج تػلى مدأ دعى لػقفة دكف االستضصاني الحؼ 
االحتالؿ اإلسخائضمي فضيا  صة كضخؼ حضشيا كالتي ماشلكضخؼ الحؼ عخض ما يدسى بخ

في العسمضة الدمسضة، كرغع حباشو مغ الجسػد قج عبخ أكباما في غضخ مخة عغ إفذمو، ك كأ
نيا لع تتخل عشيا كفخضت ة إال أإدراؾ إدارة أكباما لجكر إسخائضل في إفذاؿ العسمضة الدمسض

فمدصضغ  بإعالفمع الستحجة لجسعضة األ عمى الدمصة الفمدصضشضة عشجما تػجيتعقػبات 
مداىستيا في دكلة ككحلظ انزساـ فمدصضغ لسضدانضة الضػنضدكػ كقصعت الػاليات الستحجة 

 .   (ٕ)ثخ ذلظمشطسة الضػندكػ عمى إ
 :والقزضة الفمدصضشضة األمخيكيعالم اإلثانضًا: 
عغ الدضاسات العامة أك الخاصة  كسائل االعالـ الخئضدضة سػاء   شفرل االعالـ األمخيكيال ي     

إذ إف ، األمخيكضة تجاه القزايا السصخكحة بسا فضيا القزضة الفمدصضشضةالتي تتبعيا الحكػمات 
تتأثخ بسحجدات  الفمدصضشي يسخائضماإل لمرخاع الستحجة الػاليات في الدائجة اإلعالمضة التغصضة

 كالسشطسات ضةسخائضماإل العامة العالقات كمشطسات ة،األمخيكض الدضاسضة الشخبُ كثضخة تزعيا 
 .الخاصة ةاألمخيكض

كتذضخ كثضخ مغ التقاريخ حػؿ اإلعالـ األمخيكي كتعاشضو مع القزضة الفمدصضشضة، إلى أف تغصضة  
، ففي فضمع كثائقي  أصجرتو االحتالؿ اإلسخائضمياإلعالـ األمخيكي تسضل إلى التحضد لرالح 

 كالرخاع األمخيكي اإلعالـ: السػعػدة كاألرض كالجعاية الدالـ"بعشػاف  ،"التعمضسضة مضجيا" مؤسدة
                                                 

 .، ، ٌوسف حمودة41102-4112السٌاسة الخارجة للوالٌات المتحدة تجاه القضٌة الفلسطٌنٌة  ( (ٔ

  .، خالد عٌاد4103-0123سٌاسة الوالٌات المتحدة تجاه العملٌة السلمٌة   ( (ٕ
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الكبضخ الحؼ يتعسجه اإلعالـ األمخيكي  ويتذػ الإلى أشارت نتائج الفضمع  ،" الفمدصضشي يسخائضماإل
 األمخيكي لمجسيػر مؤسدات اإلعالـ األمخيكي تقجـ  أف كضف يػضح، كسا األرض عمى محقائقل

، الجانب أحادية كمشطػرات ة محجكدة تاريخضات سضاقك  كمساتتتبشى  محجكدة   إخبارية   تغصضة  
مغ أجل الحفاظ  اإلخبارية التغصضة في لتالعبكتتزسغ السحجدات العامة لإلعالـ األمخيكي ا

تحرل عمضيا كسائل االعالـ مغ السشطسات الزاغصة  التي كالدضاسضة السالضة لسرالحعمى ا
لمجسيػر  ـاإلعال يقجميا التي الخاشئة السعمػماتكالسؤسدات السػالضة إلسخائضل، كبالتالي تذكل 

االحتالؿ يجابضة تجاه إحػؿ القزضة الفمدصضشضة، تكػف سمبضة تجاه الفمدصضشضضغ ك  عامة ترػرات
، كسا كيتجشب االعالـ األمخيكي تغصضة كثضخ مغ الجػانب التي تداىع في إبخاز اإلسخائضمي 

 ضغلمفمدصضشض الضػمضة الحضاة الرػرة بذكل شامل كعادؿ، إذ تغضب التقاريخ السفرمة عغ
 حطخاإلسخائضمضة كمسارسات العقاب الجساعي ك التفتضر نقاط كالرعػبات التي يػاجيػنيا بدبب 

 حخكة ةاألمخيكض اإلعالـ كسائلكسا يغضب عغ  ؛كاالعتقاؿ كىجـ السشازؿ كسحب اليػيات التجػؿ
 .(ٔ)ضةسخائضماإل الدالـ

 حسمةلاالحتالؿ اإلسخائضمي  لجانب ةاألمخيكض اإلعالـ كسائلكيخجع ىحا االنحضاز الكبضخ مغ 
 مغ الستحجة الػاليات داخل سخائضلإل السػالضة السشطسات مغ عجدتتبشاىا  مشتطسة عامة عالقات

 العامة الذؤكف  جشةل السشطسات ىحهسخائضل، كمغ أشيخ إل سػاتضةال غضخ األخبار تقمضل أجل
 ك الستحجة الػاليات في لػبي أجشبي  أقػػ  تعتبخ التي ، (AIPAC أيباؾ ضةسخائضماإل ةاألمخيكض

 كسائلكىي ُتعشى بسخاقبة   (CAMERA) األكسط الذخؽ التغصضة الجقضقة الخاصة ب لجشةكحلظ 
االحتالؿ اإلعالـ، حضث تعسل ىحه السشطسات عمى إبعاد أؼ ركاية قج تشاقس أك تزخ بدسعة 

مخيكضة بذأف التعاكف مع ، كحتى أنيا تزع قضػدا  شجيجة عمى كسائل االعالـ األاإلسخائضمي
مشطسات أك كسائل إعالـ إسخائضمضة قج تشاقس الخكاية اإلسخائضمضة الخسسضة، كمغ األمثمة عمى ذلظ 

، كغالبا ما تعتسج كسائل االعالـ األمخيكضة خصػشا ىآرتذ مثل ضةسخائضماإل اإلخبارية السرادر
سخائضمي، كمشيا ترػيخ أعساؿ عخيزة في تغصضة الرخاع بضغ الذعب الفمدصضشي كاالحتالؿ اإل

                                                 
(1)

 U.S. Media Coverage of Israel-Palestine Conflict, Sonia Netnin, 25 july, 2018, 

http://www.scoop.co.nz/stories/HL0502/S00151.htm, 14 February 2005.  
 

http://www.scoop.co.nz/stories/HL0502/S00151.htm
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 تتعخض التي القانػنضة الدمصات بأف انصباعنيا دفاع عغ الشفذ كتعصي أباالحتالؿ اإلسخائضمي 
 .(ٔ)لميجػـ

فإف كسائل اإلعالـ األمخيكضة تخمق ىحا االنصباع عبخ  كخماف،أ سضث األمخيكي يلمرحف كفقاك 
 عشج السحتمة األراضي أك االحتالؿ، مثل كمسات استخجاـ استخاتضجضات عجيجة مشيا مثال عجـ 

 السدتػششات شخعضة عجـ إخفاء، ككحلظ االشتباكاتتحجث فضيا  التي األرض إلى اإلشارة
، إلضيا اإلشارة عشج السدتعسخات أك السدتػششات مثل كمسات خالؿ عجـ استخجاـ  مغ ضةسخائضماإل

، إذ تخكد عمى الجانب أحاديةفالتغصضة االعالمضة األمخيكضة لمقزضة الفمدصضشضة غالبا  ما تكػف 
ة، كاحضانا  كثضخة ال يتع ترجيخ الخكاية لفمدصضشضالخكاية اإلسخائضمضة بأضعاؼ حجع تشاكليا لمخكاية ا

 .(ٕ)الفمدصضشضة، كيتع االقترار فقط عمى ما يرجره الجانب اإلسخائضمي
ا أجخيشا لقج: "يعخفػف  ػف الباحثة الضدػف كيخ مؤسدة مشطسة " لػ كاف األمخيكضتقػؿ   مغ عجد 

 أف ككججناتعاشي اإلعالـ األمخيكي مع الرخاع اإلسخائضمي الفمدصضشي،  حػؿ اإلحرائضة الجراسات
 الخاصة تمظمغ  بكثضخ أكثخ بتفاصضل ضةسخائضماإل الػفضات تغصي كانت ةاألمخيكض اإلعالـ كسائل

 األشفاؿ كفضات عغ تكتب تايسد نضػيػرؾ صحضفة كانت ، السثاؿ سبضل عمى، فبالفمدصضشضضغ
 الفمدصضشضضغ؛ األشفاؿ كفضات ت تكتب عغكان سام أضعاؼ بدبعة أكبخ بسعجؿ ضضغسخائضماإل

 ضضغسخائضماإل الزحايا حػؿ السقجمة الذخرضة السعمػمات ككسضة الكمسات كيشدحب ذلظ عمى عجد 
 .لفمدصضشضضغع القمضل مغ ىحه السعمػمات عغ الزحايا االكب مقارنة

 األشفاؿ كفضات تغصي كانت الحركة فتخات في اإلنتخنت لذبكة اإلخبارية البخامج أف ُيالحع كسا 
، كسا لفمدصضشضضغعغ األشفاؿ ا السقجمة التغصضة مغ أكبخ مخة ٗٔ إلى ترل بسعجالت ضضغسخائضماإل

 التقاريخ جسضع نقل خاللو مغ تعي كالحؼ ، السشصقة في بخس أسػشضتج ككالة مكتب أفكججنا 
 مغ كامل شبو بذكل يعسل إسخائضل في ىػ مػجػد  ، ةاألمخيكض الرحف في تطيخ التي اإلخبارية

 أف عمست، كسا االحتالؿ اإلسخائضمي  جضر في خجمػا مشيع كثضخك  كييػد ضضغإسخائضم صحفضضغ قبل
 يتحجث كالجه كاف بضشسااالحتالؿ اإلسخائضمي  جضر في يخجـ كاف تايسد نضػيػرؾ مكتب رئضذ ابغ
العاممػف  الرحفضػف  يقػـ أفذلظ كججنا أنو مغ الصبضعي  إلىفي الرحضفة، كباإلضافة  الشداع عغ

                                                 
(1)

  The Israeli-Palestinian Conflict in American, Arab, and British Media: Corpus-

Based Critical Discourse Analysis , Magdi Ahmed Kandil, p2. 
)2( 

Uprising without explanation.. (Fairness and Accuracy In Reporting), Ackerman, S. 

(2001)..  
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 السخاسل، فسثال يسخائضماإل الجضر مع كثضقة شخرضة ركابط بشدج ةاألمخيكض اإلعالـ كسائل في
 مغ ألكثخ األكسط الذخؽ  عغ ككتب غصى الحؼ ريبػرت، ككرلج نضػز أنج نضػز في الكبضخ األجشبي

 فضيا يكتب كاف التي الفتخة خالؿاالحتالؿ اإلسخائضمي  جضر في يخجـ ابغ لو كاف عام ا، ٓٗ
 .ىشاؾ

 لدشػات إسخائضلما يدسى بجكلة  في عاش بمضتدر ككلف إف إف الدي محيع أفكعمست  أيزا  
 المػبيلرالح  كعسل" إسخائضل صػت" باسع الستحجة الػاليات أنحاء جسضعبل كسافخ إلى  ، عجيجة

، ككضفضة تبشي كسائل ةمجػ تأثضخ إسخائضل في كسائل االعالـ األمخيكضإلى اإلسخائضمي، كيذضخ ذلظ 
 . (ٔ)لمخكاية اإلسخائضمضة بذكل كامل ةاالعالـ األمخيكض

كيقػؿ الباحث في االعالـ الغخبي مرصفى بضػمي أف الدضاسة العامة لإلعالـ األمخيكي لع  
تتغضخ، إذ يتع التالعب بدضاقات التقجيع االخبارية، ككحلظ السرصمحات كالكمسات بصخيقة دقضقة 
تعسل عمى تفخيغ الخكاية الرحضحة مغ مزسػنيا، كتقمب الحقائق رأسا  عمى عقب، كىحا ىػ 

، مزضفا  أف الفمدصضشضضغ يتعخضػف الدمغ مغ لعقػدلسعتسج في كسائل اإلعالـ األمخيكي الشيج ا
لمسػت السددكج، فتارة  يسػتػف عمى يج االحتالؿ اإلسخائضمي، كمخة أخخػ عبخ لغة االعالـ 

، حضث ال يتع ذكخ االحتالؿ الفمدصضشي الرخاع تأشضخ في خبضثة شخيقةاألمخيكي الحؼ يتبشى 
 .(ٕ)كال تكمضفو بأؼ فعل في الػقت الحؼ يتع إلقاء المػـ عمى الفمدصضشضضغ في كل حجثاإلسخائضمي 

 
 :عالم األمخيكي وقزضة القجساإلثالثًا: 

 دائسا   فييي، كلحلظ سخائضمالرخاع الفمدصضشي اإل في  رئضدضا   محػرا  لقج كانت القجس كال زالت 
عمى السدتػػ الجيشي  ألىسضتيا في كافة أحجاث القزضة الفمدصضشضة كأبعادىا السختمفة، نطخا   حاضخة  

ؼ تعتبخىا حالالحتالؿ اإلسخائضمي لسػاء بالشدبة لمذعب الفمدصضشي أك بالشدبة  ،قمضسيكاإل
مي كلحا ال تكاد تخمػ أؼ تغصضة إعالمضة لمرخاع الفمدصضشي اإلسخائضبجية كالسػحجة، األعاصستيا 

مغ التصخؽ لمقجس، كيشدحب ذلظ عمى االعالـ األمخيكي كتعاشضو مع القزضة الفمدصضشضة بذكل 

                                                 
(1)

 Alison Weir, American media distortion on Palestine, 27 July 2018, http://cutt.us/rCnBt , May 

2013.  

 

(2)
 Moustafa Bayoumi, In America's news headlines, Palestinians die mysterious deaths, 2 

August 2018, http://cutt.us/sm0UY, 16 May 2018. 

http://cutt.us/rCnBt
http://cutt.us/sm0UY
http://cutt.us/sm0UY
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عاـ، فاإلعالـ األمخيكي في تعاشضو مع  القزضة الفمدصضشضة  لع يشفظ عغ اعتساد محجدات عامة 
جكلة ما يدسى بتتػافق مع الدضاسة الخارجضة األمخيكضة، كمػقفيا مغ قزضة القجس مشح قضاـ 

 بعس في التػازف  مغ شيء إضيار امحاكلتيسخائضل، كالتي تشحاز بذكل شبو كامل إلسخائضل رغع إ
 .بالقجس الستعمقة القزايا

االحتالؿ لقج سعت الػاليات الستحجة إلبقاء األمػر في مجيشة القجس عمى ما ىي عمضو بعج سضصخة 
، ككانت تيجؼ لتػشضج سضصخة ٜٛٗٔعمى الجدء الغخبي مغ مجيشة القجس عاـ اإلسخائضمي 

عمى ما تحرمت عمضو مغ مجيشة القجس، كخذضة مغ أؼ تجاعضات تكػف االحتالؿ اإلسخائضمي 
القجس الحافد األكبخ ليا، كسا امتشعت الػاليات الستحجة عمى مخ عقػد عغ الجخػؿ في مشاكافات 

خبضة بذأف القجس، كذلظ لسكانة القجس عشج السدمسضغ، ككحلظ إلبقاء في عالقاتيا مع الجكؿ الع
تأثضخىا حاضخا  عمى الجكؿ العخبضة، كاستسخت بالجعػة بذكل عاـ لمحفاظ عمى األماكغ السقجسة في 
مجيشة القجس، غضخ أف السػقف األمخيكي رغع عجـ رضاه عغ الدضاسات اإلسخائضمضة تجاه السجيشة 

ضخ مباشخة، كيفذل أؼ جيػد أمسضة أك دكلضة إلدانة السسارسات اإلسخائضمضة كاف يؤيجىا بصخيقة غ
تجاه السجيشة، كلحلظ كاف االعالـ األمخيكي شػاؿ تمظ الفتخة يمتـد بالخكاية الستدقة مع الدضاسة 

 الخارجضة األمخيكضة كالسػاتضة لمخكاية اإلسخائضمضة فضسا يتعمق بالقجس.
ي  لقزضة القجس بتغمضب األحقضة اإلسخائضمضة في أرض القجس، عالـ األمخيككاتدست تغصضة اإل

كأنيا العاصسة التاريخضة لجكلة إسخائضل، كيشبع الخصاب السعتسج في كسائل االعالـ األمخيكي مغ 
ة كالخصاب االستذخاقي، حضث غالبا ما تدتخجـ الريضػنض سدضحضةمحجدات كمعايضخ تتدق مع ال

ػف نجضمضيدتخجميا اال عبارات ضتيا لمقجس كالقزايا الستعمقة فضياكسائل اإلعالـ األمخيكي في تغص
الحتالؿ لالجاعسة  كالدضاسات الشطخ كجياتتسخيخ  يديل ، كىػ ماصػلياأل السدضحي كالسجتسع

بحق الفمدصضشضضغ  في مجيشة  الفمدصضشضة مسصالبات، كال تعصي أؼ مداحة مؤثخة لاإلسخائضمي 
 . االحتالؿ اإلسخائضمي مع كبضخ بذكل ا  متعاشفا  أمخيكض ا  عام ا  رأيالقجس أك أرضيع، كتخمق 

قرة داككد كجالػت كتػصضف لمرخاع العخبي إلى ككثضخا  ما أشارت كسائل االعالـ األمخيكضة 
األمخيكضة  الحكػمة في الدضاسة صانعيفي تذكضل سضاسات  اآلراء، إذ تداىع ىحه يسخائضماإل
 .(ٔ)االحتالؿ اإلسخائضمي  مع ستعاشفةال

                                                 
(1 )

 Slingshots and Giants: the David and Goliath narrative as discourse in American 

news coverage of the Israeli Palestinian conflict, Karey Sabol, 2012 
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األمخيكضة كالخكاية السعتسجة مغ قبل ىحه الػسائل بالتعاشف  اإلعالـ كسائلكلحلظ اتدست تغصضة  
 ىحا، ك ضةإسخائضمك  صيضػنضة مرادرمع إسخائضل كتبشي الخكاية اإلسخائضمي، ككاف اعتسادىا عمى 

لتي صجرت عغ الرخاع العخبي ا اإلعالمضةكالشذخات  كالكتب خبار كالتقاريخاألفي  حتى كاضح
ـ، كالتي أشمقت عمضيا كسائل اإلعالـ ٜٛٗٔ، كمغ األمثمة عمى ذلظ حخب عاـ ياإلسخائضم

، كفي السقابل غابت الخكاية الفمدصضشضة،  حضث نادرا  ما ضةسخائضماإلاألمخيكضة اسع حخب االستقالؿ 
كسائل االعالـ األمخيكي ، ككاف الخصاب االنجضمي في كالفمدصضشضضغ العخب أصػاتتع ذكخ 

 .(ٔ)حاضخا بقػة في تغصضتيا لسجيشة القجس كقزاياىا
 التػصضفاتك  الشسصضة الرػرمغ خالؿ  كالفمدصضشضضغ كسا تشاكلت كسائل االعالـ األمخيكي العخب 

عضة مغ الشاحضة كالخج كالغباء بصبضعتيع، الستعربضغب العخب، بسا في ذلظ كصف الدمبضة
 أبشاء إسخائضل" االجتساعضة، كيتع تػضضف ىحه الرػر بالتدامغ مع  مرصمحات انجضمضة مثل 

 نضػيػرؾ صحضفة مخاسل، فسثال القجيسة الذاـ بالد في ججيجة حزارة نذاءالحيغ يدعػف إل "الججد
 في ٜٛٗٔ عاـيا انجالع أثشاء الحخب عغعسل عمى تقجيع أرائو  بضمبي كضشضث تخيبضػف  ضخالجى

االحتالؿ اإلسخائضمي "نجع ججيج في الذخؽ األكسط، كيقرج بحلظ بعشػاف  ٜٓ٘ٔأصجره عاـ  كتاب
بأعجاء مغ كل  محاشة إسالمضة، حزارة خزع في ػا عاش "الججد ضضغسخائضماإل"، حضث يدعع بأف 

 ضغب متكخر بذكل ةاألمخيكض الرحضفة مخاسل يقارف جانب، كمزصخكف لمجفاع عغ انفديع، ك 
 .الستػحذضغكيرف الفمدصضشضضغ ب غ،األمضخكضض غكالثػريض "الججد ضضغسخائضماإل"

األمخيكي لسجيشة القجس، حضث اعتسجت  االعالـىحا الدضاؽ االعالمي اندحب أيزا عمى تشاكؿ 
مجيشة  ك الججد ضضغسخائضماإل مغ لكل التيجيج بأف يػحيا  استذخاقض كسائل االعالـ األمخيكي خصابا  

 كاف، كيتع تغضضب الدنفدو إلسالـناتج عغ ا الثالثة، األدياف لجسضع مقجسة مجيشة كىي لقجس،ا
، حتى تع ترػيخ العخب كغداة في حخب عاـ أرضيع في كأجانب كتػصضفيع  فمدصضغ في العخب

كأف  ،اليجػـ تحت ستكػف  السقجسة األرض، كأف ٖٜٚٔككحلظ حخب  ٜٚٙٔكعاـ  ٜٛٗٔ
، حضث يطيخ الضيػد كأنيع مجافعضغ، "ة عغ األرض السقجسةالسجافع"ىي  الضيػدية القػات

 الدشضغ آالؼ مشحكالفمدصضشضضغ كسياجسضغ، ككثضخا  ما تع ترػيخ الرخاع حػؿ القجس بأنو مستج 

                                                                                                                                             

 
 (1 ) Stephen Bennett, Jerusalem as a City ‘Reclaimed’: Orientalism and Biblical Discourse in 

US Media 1948 and 1967, 20 August 2018,  
http://www.palestine-studies.org/jq/fulltext/78400 

 

http://www.palestine-studies.org/jq/fulltext/78400


99 

 

الزالت تخزع  كاإلسالـ كالضيػدية لمسدضحضة السقجسة، كأف القجس التػراتضة العرػر مشح يتغضخ لعك 
 .مدصضشضضغ لزسيا لمحزارة الضيػدية الججيجةلمعشت بدبب معارضة الف

-ٜٙٙٔ  بخيدتضجال صحافة في ضضغسخائضمكاإل العخب صػر" في كتابو بمكاكؼ  مػنتي جانضذيقػؿ 
 دائسا الحتالؿ اإلسخائضمي ل نتراركاالاالحتالؿ اإلسخائضمي  لرالح اإلعالمي االنحضاز أف" ٗٚ

السعالجة  تعكذ كالتي األكسط، الذخؽ  لقادة الرحفضة الرػرعبخ  بػضػح رؤيتو يسكغ"
 أدؽ كبرػرة" أبصاؿ" كػ ، حضث يتع ترػيخىع غاإلسخائضمضض القادةالرحفضة، كخاصة صػر 

، كتزفي التغصضة الرحفضة األمخيكضة ليؤالء القادة صفات مثل أنيع " "رائعضغ فشانضغ" ك" كفائديغ"
 .(ٔ)عدكخية بأنيا قػية كفعالة كماىخةأقػياء كحاسسػف، فزال عغ تسجضج القػات ال سضاسضػف  قادة

االحتالؿ ك كتتكخر ىحه التػصضفات في الحجيث عغ السػاجيات العدكخية التي حجثت بضغ العخب  
، كتستج ىحه العقضجة في التغصضة ٖٜٚٔكايزا عاـ  ٜٚٙٔككحلظ عاـ  ٜٛٗٔفي عاـ اإلسخائضمي 

 اإلعالـ كسائلاالعالمضة لجػ كسائل االعالـ األمخيكضة إلى مجيشة القجس كمكانتيا، حضث أف 
، كىحا يعتبخ تػجو عاـ القجس كمجيشة فمدصضغكأحقضتيا في  الضيػديةاألمخيكضة تعتسج السصالبات 

 مغ، كبالتالي  ضةسخائضماإل الشطخ لػجيات العالـ األمخيكضة التي تشحاز بذكل كبضخلجػ كسائل ا
 لغدة يسخائضماإل الحرار عغيذاىجكف تمفازاتيع  الحيغ ػف األمخيكض يدسع أف السحتسل غضخ

، كسا يتع ترجيخ الخكاية اإلسخائضمضة الستعمقة بكافة ىشاؾ فمدصضشضضغيحضاىا ال التي كالسعاناة
 .الستعمقة بالرخاع اإلسخائضمي العخبي، كخاصة مجيشة القجساالحجاث 

كسا أف أبخز اإلعالمضضغ كالسقجمضغ كالكتاب في كسائل االعالـ األمخيكضة ىع مغ الضيػد  
مسغ ىع  ساحقة أغمبضة كسساع رؤية عمى لمسذاىج إجسالي تأثضخ ىشاؾاألمخيكضضغ، كبالتالي 

غ اشخاؼ الشداع، حتى أف السرجر الخئضذ الحؼ اعتسج مؤيجيغ إلسخائضل اك يسضمػف لصخؼ كاحج م
عمضو االعالـ األمخيكي في استقاء ركاياتو حػؿ الرخاع اإلسخائضمي الفمدصضشي بذكل عاـ كقزضة 

كمعطع مغ يعسمػف فضو  ،القجس في بخس أسػشضتج ككالة تبالقجس كجدء مغ ىحا الرخاع كاف مك
 غ، فعمى سبضل السثاؿ ابيسخائضماإل الجضر في خجمػا مشيع كثضخك  كييػد ف إسخائضمضػ  ف ػ صحفض ىع
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يخسل  كالجهفي الػقت الحؼ كاف  يسخائضماإل الجضر في يخجـ كاف تايسد نضػيػرؾ مكتب رئضذ
 .(ٔ)لمرحضفة آخخ تصػرات السذيج في فمدصضغ السحتمة

كيذسل تبشي الخكاية اإلسخائضمضة فضسا يتعمق بالقجس أيزا اعتساد السرصمحات اإلسخائضمضة ككحلظ 
السدسضات التي اشمقتيا إسخائضل عمى األماكغ السقجسة كالسعالع الخئضدضة في مجيشة القجس مثل 

 Temple mountفي إشارة إلى أرض فمدصضغ التاريخضة، ك  The holy landاألرض السقجسة 
جبل السكبخ، كغضخىا مغ إلى شارة إي إشارة لمحـخ القجسي الذخيف، كجبل صيضػف في ف 

السرصمحات كالسدسضات اإلسخائضمضة التي يحكخىا االعالـ األمخيكي باستسخار دكف حتى ذكخ ما 
 اإلعالـ كسائليقابميا مغ أسساء عخبضة فمدصضشضة، كيتػاصل اعتساد ىحه التػجيات مغ قبل 

 أف تخامب دكنالج إعالف أعقاب يخضيا لفمدصضغ كالقجس، كاستسخ ذلظ حتى  ففي ع ةاألمخيكض
 تل مغ ةاألمخيكض الدفارةكستشقل الحتالؿ اإلسخائضمي ل كعاصسة بالقجس ستعتخؼ الستحجة الػاليات

 استذخاقي خصاب باستخجاـ القزضة ةاألمخيكض اإلعالـ كسائل غصت حضث ،القجس إلى أبضب
 كالتحجؼ ضةسخائضماإل الحخب جخائع ذكخلع تأت عمى  التغصضة، إذ أف غالب دقضق كغضخ مألػؼ

السدمسضغ  بضغ  الرخاع ، بل كاف الغالب عمى التغصضة تعسضسيا حػؿالجكلي لمقانػف  الستػاصل
 .األكسط الذخؽ  فيكالضيػد 

كجكلة تقجيسو  مغ بجال   ديشي، كرخاع الرخاع تأشضخكسا استسخت كسائل االعالـ األمخيكي في 
 ذلظ في بسا ديارىع، مغ الفمدصضشضضغ مغ اآلالؼ مئات شخدتذات قػة كبضخة  احتمت أرضا  ك 

 اإلندانضة التكمفة يحجب كالجيغ الجبمػماسضة عمى اإلعالـ كسائل تخكضد ، كال شظ أفالقجس
 .)ٕ(الفمدصضشضضغاإلسخائضمي بحق  لالحتالؿ الستدايجة
  : واالنتفاضات الفمدصضشضة عالم األمخيكياإلرابعًا: 

مثمت االنتفاضات الفمدصضشضة أبخز األحجاث التي تخممت الرخاع اإلسخائضمي الفمدصضشي، خاصة 
أنيا استسخت فتخات متفاكتة مغ الػقت، كحطضت بدخع كبضخ عمى السدتػػ الدضاسي كالجساىضخؼ، 

، كالتي كاف االعالـ كىػ ما انعكذ عمى االىتساـ االعالمي بيا مغ كافة كسائل االعالـ
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مشيا، كلسا كاف االعالـ األمخيكي ال يشفظ عغ الخصػط العخيزة لمسػاقف  األمخيكي جدءا  
الدضاسضة التي تبشتيا الػاليات الستحجة تجاه الرخاع اإلسخائضمي الفمدصضشي بذكل عاـ، فقج ترجرت 

كاية الفمدصضشضة في انحضاز الخكاية اإلسخائضمضة كسائل االعالـ األمخيكضة بذكل عاـ، كتأخخت الخ 
كاضح كضاىخ لمجانب اإلسخائضمي في ذلظ الرخاع، كلع يختمف ىحا السػقف لجػ كسائل االعالـ 

 األمخيكي بخرػص االنتفاضة الفمدصضشضة األكلى كالثانضة.
ظ االعالـ كقج حطضت االنتفاضة األكلى بدخع كبضخ في كسائل االعالـ العالسضة، بسا في ذل

االحتالؿ اإلسخائضمي جضر كجمضة لمعالع، كضيخت فضو كحذضة  حجاثيا كاضحةج كانت أاألمخيكي، كق
ا مع االنتفاضة، كمغ أبخز ىحه في قسع السطاىخات الفمدصضشضة، كاستخجاـ القػة السفخشة في تعاممي

حجاث التي حطضت برجػ كاسع في كسائل االعالـ العالسضة قتل الصفل دمحم الجرة في أحزاف األ
صابة أبضو بجخاح، ككحلظ اجتضاح مخضع جشضغ، فزال عغ الدضاسات اإلسخائضمضة الػحذضة أبضو كإ

بحق الستطاىخيغ كدضاسة تكدضخ العطاـ كاالعجامات السضجانضة كغضخىا، لحا فخضت ىحه األحجاث 
نفديا عمى سضاؽ التغصضة االعالمضة األمخيكضة، كىػ ما فخض نػعا  مغ إلدامضة الحكخ ليحه 

كغ تغصضتيا لع تخمػ مغ تأشضخ يخفف مغ كشأتيا عمى الستعخض لػسضمة االعالـ، مع األحجاث، ل
مع ، غضة بحق الفمدصضشضضسخائضمتبخيخ عسمضات القتل اإل التخكضد الكبضخ عمى العجكانضة الفمدصضشضة، ك

 ، بل عمى العكذ تع ادانة أعساؿ القتل الفمدصضشضة ، كتعغالتخكضد عمى الزحايا الفمدصضشضض عجـ 
 .(ٔ)تأشضخ األفعاؿ اإلسخائضمضة في سضاؽ الحفاظ عمى األمغ كالجفاع عغ الشفذ

كسا اتدست التغصضة في كسائل االعالـ األمخيكي بذكل عاـ بتفخيغ سضاقات التغصضة مغ حقضقتيا  
عبخ حخفيا لقزايا أخخػ تشقل التخكضد مغ الحجث السعخكض إلى مػاضضع أخخػ تفخغ الحجث مغ 

ىجؼ آخخ مقرػد، فسثال عشج الحجيث عغ إلى عالـ ىتساـ الستعخض لػسضمة اإلكتحػؿ ا  مزسػنو
 سبتسبخ ٕٛرئضل شاركف في أحادثة اقتحاـ السدجج األقرى مغ قبل رئضذ الػزراء اإلسخائضمي 

، كالتي مثمت شخارة انتفاضة األقرى، تع ذكخ الحادثة في سضاؽ عاـ مع شابع ديشي، كأف ٕٓٓٓ
الديارة تأتي لسعمع مقجس عشج الجيانات الثالث في إشارة إلى أحقضة أؼ شخز بسا في ذلظ شاركف 
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ت بديارة ىحا السكاف، كسا تع عخض إجخاءات الحكػمة اإلسخائضمضة لقسع االحتجاجات  كالسطاىخا
 .(ٔ)في سضاؽ محاكلة تحقضق األمغ كفس أعساؿ الذغب التي تزخ بالسػاششضغ كاالقتراد

كيشدحب ىحا أيزا  عمى التغصضة عشج  الحجيث عغ عجد الزحايا الفمدصضشضضغ السختفع مقارنة  
بالعجد البدضط مغ الزحايا اإلسخائضمضضغ، يتع تسضضع القزضة عبخ ذكخ االعتجاءات الفمدصضشضة 

االكتػماتضكضة، مقابل  األسمحة كحتى السػلػتػؼ، دجاجاتكإلقاء الحجارة كالحخؽ  ب الكثضخة
محاكالت حثضثة مغ القػات اإلسخائضمضة لمجفاع عغ الشفذ مع تجشب كقػع ضحايا قجر اإلمكاف، كسا 
تتعسج كسائل اإلعالـ األمخيكضة تغضضب عشاصخ تكاد تكػف مغ أصل الرخاع مثل مرصمح 

ت الكمسة جسضعيا، فيي ال تكاد تحكخ البتة، ككحلظ تغضضب قخارات األمع الستحجة االحتالؿ كمذتقا
كالسػاقف الجكلضة الستعمقة بالرخاع اإلسخائضمي الفمدصضشي كخفس االستضصاف كاإلقخار بأف سضصخة 

 .إسخائضل عمى مشاشق فمدصضشضة ىػ احتالؿ، كحق العػدة كتقخيخ السرضخ لمذعب الفمدصضشي الخ
 اإلخبارية البخامج التغصضة الرحفضة  ألحجاث االنتفاضة الفمدصضشضة الثانضة في  فيفسثال  

 NBC Nightly" ك" ABC World News Tonight" - الخئضدضة لمذبكات الثالث السدائضة
News "ك "CBS Evening News"، مادة كتدعضغ تدع في كغدة الغخبضة الزفة ذكخ تع 
 التدعة بضغ مغ، إذ أف أربع مػاد فقط ٕٔٓٓ سبتسبخ أكاخخ في االنتفاضة  بجء مشح إخبارية

 السائة في ٜٓ مغ أكثخ فإف ، كبالتالي ،" االحتالؿ" ك" السحتمة" كمسةت استخجم مادة كالتدعضغ
 .(ٕ)أخفقت في اإلشارة إلى احتالؿ السشاشق الفمدصضشضة التمفديػنضة التقاريخ مغ

يقػؿ سضث اكضخماف كىػ صاحب بحث في تغصضة االعالـ األمخيكي النتفاضة األقرى، إف 
تغصضة كسائل االعالـ األمخيكي ألحجاث انتفاضة األقرى كانت تتبع كتالػج يػمي يعخض 

ضة في اشار الجفاع عغ الشفذ، إسخائضمالسبخرة كالتي يقابميا ردكد االعتجاءات اإلسخائضمضة غضخ 
شخؼ مغ اشخاؼ الرخاع،  كل مغ معالجة مطالع مألػف ا بجال   نسص ا تتبع ت التقاريخكبالتالي أصبح

 الجشػد ع لسػاجيةيالفمدصضشضضغ أك دكافع ب عغ سضاؽ التغصضة أؼ ذكخ لسطالعكبالصبع يغض
االغالؽ كالتفتضر اإلسخائضمضة كمرادرة األراضي كبشاء  ضغ، كسا يغضب أؼ ذكخ لدضاساتسخائضمضاإل
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السدتػششات، خاصة حػؿ مخضع جشضغ الحؼ شكل أحج أبخز أحجاث انتفاضة األقرى الثانضة، كسا 
 قانػني غضخ في الزفة الغخبضة ىػ  بأكسمو االحتالؿ أف حقضقة إلىتغضب بذكل كامل أؼ إشارة 

إسخائضل  كتكخار ا مخار ا شالبت قج الجكلي األمغ مجمذ قخارات أف، ك جشضف اتفاقضات بسػجب
 .مغ تمظ األراضي باالندحاب 

 كمغ السرصمحات التي انتذخت بذكل كبضخ في سضاقات التغصضة األمخيكضة النتفاضة األقرى 
ال بج مغ استخجاميا عشج التصخؽ لمرخاع اإلسخائضمي  تعػيحةكالحؼ أصبح ك" الفمدصضشي العشف"

 الفمدصضشضضغ ك جانب مغ" فعش" السػاجيات ىي عبارة عغ  أفالفمدصضشي، ضسغ إشار مفاده 
سخائضمي، كيتع ترجيخىا في الرفحات األكلى ك ربصيا بالعشف كاليسجضة اإل الجانب مغ" رد"

كاستيجاؼ السجنضضغ اإلسخائضمضضغ، ىحا فزال عغ شضصشة الذخرضات الفمدصضشضة كندع الذخعضة 
 .(ٔ)يععشيا مثل ياسخ عخفات، كذكخ البعج اإلنداني لمزحايا اإلسخائضمضضغ كقرر

 مجخد ا أنيكسا تع ترػيخ انتفاضة األقرى بذكل مجسل في الكثضخ مغ سضاقات التغصضة عمى  
، ضةسخائضماإل القػات ضج نارية أسمحة باستخجاـ الفمدصضشضة السضمضذضات، ككعضج مغ الكخاىضة مغ فػرة

ىحا فزال  عغ ربط الدضاؽ اإلسخائضمي في األحجاث بخمفضات مغ التاريخ األمخيكي لخمق حالة مغ 
 ٖٕ في التايسد مجمة غالؼ قرة فيالتساثل كالتػحج ضج الصخؼ الفمدصضشي، فعمى سبضل السثاؿ 

الفمدصضشي اإلسخائضمي،  الشداع دمػية مغ أجل ترػيخ صػرتضغ ، عخضت القرة ٕٔٓٓ أكتػبخ
 الزفة في  فمدصضشي لخجل كاألخخػ " كػؿ إس إس يػ" السجمخة الحخبضة الدفضشة ضكلاألكلى لي

 تدعة مقتػال ، كقج كتب عشػاف  الشافحة مغ يإسخائضم جشجؼ إلقاء بعجيخفع يجيو مبتيجا    الغخبضة
 .ضضغسخائضماإل غم كاثشاف امضخكضا   بحارا   عذخ سبعة": اإلرىاب" مغ ضحايا  عذخ

مغ أكثخ الذػاىج ربسا كانت حادثة قتل الصفل دمحم الجرة كىػ في حزغ أبضو كيخػ الباحث أف 
عمى تالعب كسائل االعالـ األمخيكضة في الدضاقات الحقضقضة ألحجاث االنتفاضة كاالنحضاز بذكل 

 فياالحتالؿ اإلسخائضمي  جشػدقتمو  عاما   عذخ اثشي العسخ مغ البالغكامل إلسخائضل، فسحسج الجرة 
تطيخ  كقج انتذخت مقاشع فضجيػ كالجه، خمفكىػ يحاكؿ االحتساء  ٕٔٓٓ سبتسبخ ٖٓ في غدة

االستيجاؼ  السباشخ لمصفل كأبضو كىع يدتغضثاف الجشػد اإلسخائضمضضغ  بػقف اشالؽ الشار عمضيسا، 

                                                 
(1)

 The Linguistics of Representation: The New York Times Discourse on The 2nd Palestinian 

Intifada Amer,p183،.  
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 سخطج تدببت ىحه الحادثة في غضخ أف الجشػد لع يتػقفػا حتى قتمػا الصفل كأصابػا أباه بجخاح، كق
الذجيجة  سخاكغةاألمخيكضة اترف بال اإلعالـ كسائلإسخائضل، لكغ تعامل  عمى العالعكبضخ حػؿ 

كمحاكلة تفخيغ الحادثة مغ زخسيا عبخ تسضضع الحقضقة، حضث صػرت الحادثة بأنيا مقتل شفل 
االحتالؿ جضر ائضمضضغ، كبالتالي أخمت مدئػلضة جخاء تبادؿ إلشالؽ نار بضغ الفمدصضشضضغ كاإلسخ 

 .مغ الحادثةاإلسخائضمي 
 أحج اعتخؼ حضث الربي، عمى الشار أشمقػاىع مغ  جشػدىا بأف بعج فضسا إسخائضل كأقخت

 أضخ قجلسدؤكلضة الجضر اإلسخائضمي  األكلي اإلنكار بأفالحكػمة  اإلسخائضمضة  باسع الستحجثضغ
، كقج كانت  صحضفة نضػيػرؾ تايسد آنحاؾ أكثخ إسخائضمضة  في تغصضة حادثة قتل حكػمتو بسرجاقضة

 الشار أشمقػا ربسا الفمدصضشضضغ أف يقػؿ يسخائضماإل الجضر" الجرة، فقج صّجرت خبخ الحادثة بعشػاف 
، كىػ ما يعج تبّشي كامل لمخكاية اإلسخائضمضة، ٕٓٓٓ نػفسبخ  ٕٛكذلظ في " غدة فتى عمى

، االحتالؿ اإلسخائضمي لكافة كسائل االعالـ األمخيكضة، كانت ححرة مغ ذكخ المػـ عمى كبالشدبة 
 . (ٔ)كاتفقػا عمى أف الصفل قتل في تبادؿ إلشالؽ الشار

 ترػيخ في كبضخة صعػبة اإلعالـ كسائل تػاجو لع ،في التغصضة االعالمضة ةشضالسي اختفاء كمع
 السحتمة الغخبضة الزفة في" الفمدصضشي العشف"ؿ حتسضةكشتائج  السحىمة الفمدصضشضة البذخية الخدائخ

 .اإلنداف لحقػؽ  جدضسةاإلسخائضمضة ال نتياكاتدكف ذكخ اال كغدة
كمغ التػجيات العامة لػسائل االعالـ األمخيكضة في تغصضة االنتفاضات الفمدصضشضة، التجاىل التاـ 

فسثال  أك يمقي بالمػـ عمضيا،االحتالؿ اإلسخائضمي ألؼ قخار دكلي أك تحقضق قانػني قج يزخ بدسعة 
 كالحؼ ٕٔٓٓ أكتػبخ ٚ في الستحجة لألمع التابع األمغ مجمذ عغ الرادر مقخارفي تغصضتيا ل

 تجاىمتو ،" احتالؿ كقػة" كضعيا سضاؽ في" الفمدصضشضضغ ضج لمقػة السفخط إسخائضل استخجاـ" يجيغ
ذكخت السػضػع  الكبضخة الجكلضة التغصضة ذات اليامة الرحف، فكبضخ حج إلى األمخيكضة  الرحافة

 بػست، ككاششصغ تخيبضػف  كشضكاغػ غمػب بػسصغ مثل ،سضاؽ أخبار أخخػ  فيك  عابخة سلفي ج
 فيمدجمة  أمخيكضة صحضفة ٖٙ أصل مغ فقط صحف  ثالث، كسا أف "تػداؼ إيو إس يػ" ك

، قج نضػزداؼ ايالنج كلػنغ تايسد، كنضػيػرؾ تايسد أنجمػس لػس ، كىي نكدذ بضانات قاعجة
 في عشاكيغ السقاالت اسع  تحكخ لع غضخ أنيا  ،عغ قخار األمع الستحجة ىحا مقاالت خررت

                                                 
(1)

 Covering the Intifada, how the media reported the Palestinian Uprising, Jushua 

Muravchick, 2003, USA, Washington institute for near east policy.    
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 الجكلضة العفػ مشطسة ترخيح تسام ا الرحف معطعإسخائضل، كفي ذات الدضاؽ أيزا، تجاىمت 
 لحقػؽ  الجدضسة لالنتياكات إسخائضل نسػذج" عخض بذأف  ٕٔٓٓ نػفسبخ األكؿ في االستثشائي

 .(ٔ)"الحخب جخائع مدتػػ  إلى يخقى قج كالحؼ اإلنداف
كجعل الخكاية اإلسخائضمضة في الحتالؿ اإلسخائضمي لبذكل شبو كامل  اإلعالـ كسائلكرغع انحضاز 

 الضػمضة كالتغصضة الفضجيػ لقصات أف إال ،صجارة التغصضة الستعمقة بالرخاع اإلسخائضمي الفمدصضشي
االحتالؿ أثارت تداؤالت كثضخة تدببت في عجـ الخضا لجػ إسخائضل، كلحلظ انتيج  لالنتفاضة

مشح البجاية سبال لمدضصخة عمى كسائل االعالـ ك التأثضخ عمضيا، سػاء مغ خالؿ الزغط اإلسخائضمي 
 ية فعامال قاتعالا  لممقخ   ضةسخائضماإل الخارجضة كزارةأك حسالت العالقات العامة، لحا أسدت  

سخائضل مع كسائل االعالـ كصشاع القخار كمؤسدات إل العامة العالقات استخاتضجضة لتعديد نضػيػرؾ
، كالتي سعت ألف تكػف ضةسخائضماإل ليحه السؤسدة رئضدضا   ىجفا   أف أف ديالخأؼ العاـ، ككانت ال

 CNN مخاسمة لصخد االحتالؿ اإلسخائضمي سخائضل، كسا سع إل تأيضجا   أكثخ اتجاه في الذبكة تغصضة
 .(ٕ)الحتالؿ اإلسخائضمي ل مػالضغ مخاسمضغ، كتعضضغ أمضغ ركال الفمدصضشضة

أشخت الرخاع اإلسخائضمي  ةاألمخيكض اإلعالـ كسائل أفكالباحثضغ  السخاقبضغكقج استشتج  كثضخ مغ 
الفمدصضشي تاريخضا  في تغصضتيا لتكػف في صف إسخائضل، فكثضخا  ما اعتسجت كسائل االعالـ 

في استقائيا لألحجاث، ككاف اعتسادىا عمى السرادر  ةاإلسخائضمضاألمخيكضة عمى السرادر 
الدضاقات الدمبضة الفمدصضشضة يكاد ال يحكخ مقارنة بالسرادر اإلسخائضمضة، ىحا فزال عغ ربط 

  .(ٖ)بالقادة الفمدصضشضضغ عمى عكذ القادة اإلسخائضمضضغ الحيغ تع ترػيخىع في سضاقات ايجابضة 
 
 
 
 

                                                 
(ٔ)

 Covering the Intifada, how the media reported the Palestinian Uprising, Jushua 

Muravchick, 2003, USA, Washington institute for near east policy.   

 
(ٕ)

 Al-Aqsa Intifada and the U.S. Media, Seth Ackerman , 30 August 2018, institute for 

.studies.org/jps/fulltext/40907-http://www.palestine   Palestine Studies,  

(ٖ)
  Zelizer, How bias shapes the news journalism, (2002) 

http://www.palestine-studies.org/jps/fulltext/40907
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 وانتفاضة القجس األمخيكيعالم اإلخامدًا: 
لع يختمف سضاؽ التغصضة الخاصة بانتفاضة القجس عغ سضاقات التغصضة العامة التي اعتسجتيا 
كسائل االعالـ األمخيكضة في معالجتيا لقزايا الرخاع اإلسخائضمي الفمدصضشي، خاصة االنتفاضات 

ي الفمدصضشضة الدابقة، إذ أف التػجيات كالخصػط العخيزة التي تطيخ في تغصضة االعالـ األمخيك
ألحجاث انتفاضة القجس ىي ذاتيا السعتسجة حػؿ كل األحجاث كالسفاصل السساثمة تقخيبا ، كتذسل 
التحضد الػاضح لمخكاية اإلسخائضمضة كما يشصػؼ عمضو ىحا التحضد مغ إبخاز كتأيضج كتعديد لسفخدات 

خكاية عمى حداب الجانب الفمدصضشي، في كقت يتع فضو تغضضب الالحتالؿ اإلسخائضمي لداعسة 
الفمدصضشضة كتأخضخىا كمحاكلة التقمضل مغ أىسضة الشقاط كالقزايا السفرمضة التي تعتسج عمضيا الخكاية 

 .(ٔ)القجس انتفاضة ألحجاثالفمدصضشضة، ففي تػجو تغصضة اإلعالـ األمخيكي 
 اإلعالمضة لمتغصضة العاـ الدضاؽ أف ،"كالتشسػية الدضاسضة الجراسات" مخكد أعجه أضيخ تقخيخ 

 عمى الفمدصضشضضغ كمعاممة ،القػات اإلسخائضمضة كتبخئة ،ةالفمدصضشض الزحضة لػـ عمى يقػـ الغخبضة،
 في الػقت الحؼ يتع فضو  ،الزحايا أك الفمدصضشضضغ مػضػع التغصضة أسساء دكف ذكخ أرقاـ أنيع

فسثال  لألحجاث،" ضةسخائضماإل" الخكاية كتبشي ،في الجانب اإلسخائضمي كالسرابضغ القتمى عمى التخكضد
 في ييػديا   ديشضا   مػقعا   يحخقػف  فمدصضشضػف "بعشػاف  تقخيخا    ةاألمخيكض تايسد نضػيػرؾ صحضفةنذخت 
 في الفمدصضشي الفاعل عمى الرحضفة أكجت، حضث "اشتباكات في ٗ مقتل عذضة الغخبضة الزفة

كتبشت الرحضفة الخكاية اإلسخائضمضة دكف  ،"يػسف الشبي  قبخ" أنو" إسخائضل" زعست  ما حخؽ 
 لػلي قبخ أنو حقضقة كال السحتمة، الفمدصضشضة األراضي في يقع يػسف قبخ أف إلىاإلشارة 

 .الدالـ عمضو يػسف الشبي قبخ أنو الريضػنضة السداعع بخالؼ فمدصضشي،
 القاتل إلى تذخ لعك  ،دكف ذكخ أسسائيع ٗالزحايا الفمدصضشضضغ بالخقع  الرحضفةكسا ذكخت  
 Jewish) لمدالـ الضيػدؼ الرػت لسشطسة تقخيخ في ذات الدضاؽ كذف، ك (اإلسخائضمي االحتالؿ)

Voice for Peace )، استخجمت االنتفاضة لفعالضات تغصضتيا في تايسد نضػيػرؾ صحضفة أف 
، كسا "يسخائضماإل لعشفا" فقط استخجمت فضيسا مختضغ مقابل مخة، ٖٙ" الفمدصضشي العشف" مرصمح

 بضشسا الفمدصضشضضغ، إلى لإلشارة مخات ٓٔٔ" ىجػـ" كمسة أشارت أف الرحضفة استخجمت
 لػصف مخة ٕٗ" إرىابي" كمسة استخجمتكسا  ،"ضضغسخائضماإل" إلى لإلشارة فقط مخة ٚٔ استخجمت

                                                 
ٔ) )

، 2118ٕٚن28ٕٛ،نالحرالل،انًزكشانفهظطُٛٙنالعالؤاَحٛاسيفمٕدجيُٓٛح..انغزتٙاإلعالوفٙانمذصاَرفاضح 

http://cutt.us/Hla2o ،41  4101اكتوبر.  
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 عشػانا   ٖ٘ أصل ىحا فزال عغ أنو مغ  ،"ضضغسخائضماإل" لػصف فقط كاحجة كمخة الفمدصضشضضغ،
 مغ أؼ يذخ كلع ،"العشف"يقفػف كراء  الفمدصضشضضغعشػانا ليا أف  ٛٔذكخت الرحضفة في  إخباريا ،
 .(ٔ)احتالؿ قػة بأنو " يسخائضماإل" االحتالؿ إلى العشاكيغ

 إف" شبكةو نذختاالعالـ األمخيكي لرالح الخكاية اإلسخائضمضة ما  كمغ األمثمة األخخػ عمى تحضد
 الفمدصضشضضغ خدارة تػضح لفمدصضغ  خخيصة حضث نذخت  ة،األمخيكض اإلخبارية نضػز" سي بي

اإلسخائضمي  االحتالؿ، كىػ ما أدػ العتخاض الضػـ إلى ٜٙٗٔ عاـ مشح االحتالؿ لرالح لألرض
، كيشدحب ذات التػجو عمى أغمب كسائل االعالـ الخارشة ترحضح" نضتيا الذبكة عمضيا، لتعمغ 

 األمخيكي اإلعالـ تعاشي حػؿ" الججيج العخبي" رحضفةل خيختقاألمخيكضة االخخػ، فسثال يذضخ 
في حجيثو  ضةسخائضماإل الذخشة تبشى ركاية  األمخيكي اإلعالـ أفإلى  حػؿ أحجاث انتفاضة القجس 

عغ عسمضات السقاكمة الفمدصضشضة، مع تدمضط الزػء عمى أفعاؿ الذباف الفمدصضشضضغ كخمي 
دكف التصخؽ لمجكافع أك األسباب أك خمفضات الرخاع، مع كضع األفعاؿ  السػلػتػؼ كقشابل لحجارةا

 .(ٕ)اإلسخائضمضة في اشار الجفاع عغ الشفذ كرد الفعل عمى الفمدصضشضضغ
أحج الدسات العامة لتغصضة كسائل االعالـ األمخيكي ألحجاث  لمدضاؽ التاـ االفتقاركتعتبخ مذكمة 

 كصف عشج كاالحتالؿ السدتػششات إلى شاراتاإلانتفاضة القجس، حضث تغضب بذكل متكخر 
 الفمدصضشضضغ حضاةكسا ال يتع ذكخ ما تتعخض لو  ،أك األحجاث فضيا الغخبضة كالزفة الذخقضة القجس

 ألرضا فقجاف ك السدتػششات تػسضع، بسا في ذلظ  يسخائضماإل االحتالؿمغ معاناة بدبب  الضػمضة
 .(ٖ)الحرخية لمسدتػششات كالصخؽ  العدكخية نضةاالستضصا كالبؤر التفتضر، نقاطكانتذار 

 مغ بجال   ، ديشي كرخاع الفمدصضشي اإلسخائضمي  الرخاعكسائل االعالـ األمخيكي  تبشتما  ككثضخا   
ججا تحتل أرض كشعب ال يزاىضيا في القػة كاالقتراد، كأف ىحه الجكلة شخدت  قػية دكلة كػنو

 ،الذخقضة القجس ذلظ في بسا عاما ، سبعضغ مجار عمى ديارىع مغ الفمدصضشضضغ مغ اآلالؼ مئات

                                                 
، 2118ٕٚن28ٕٛ،نالحرالل،انًزكشانفهظطُٛٙنالعالؤاَحٛاسيفمٕدجيُٓٛح..انغزتٙاإلعالوفٙانمذصاَرفاضح(1)

http://cutt.us/Hla2o ،41  4101اكتوبر.  
 

ٕ ))
، 2118اغظطض،28األيزٚكٙ،جزٚذجانشعةانجذٚذاإلعالوفٙانحمٛمحٔذشٚٛف"انمذصاَرفاضح"  

http://cutt.us/mExwm،.


(3) 
Critics: US media often omit context of Israeli-Palestinian violence, Ehab Zahriyeh,29 August 2018, 

Aljazeera,    http://cutt.us/O053s ,14 October 2015. 
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محاكلة لذضصشة أفعاؿ السدمسضغ كتسجضج لترخفات  مع ،كربسا أشارت إلضو بأنو صخاع بدضط 
، كسا ضةسخائضماإل الجكلة تختكبيا كفطضعة مدتسخة حخب جخائع الضيػد، كبالتالي يخفي ىحا الخصاب

 الستدايجة اإلندانضة التكمفة يحجب كالجيغ الجبمػماسضة عمىاألمخيكضة  اإلعالـ كسائل تخكضد أف
 .(ٔ)الفمدصضشضضغاإلسخائضمي بحق  لالحتالؿ

، كفمدصضغاالحتالؿ اإلسخائضمي  عغ فقط كاحجة يةكبالتالي تكاد كسائل االعالـ األمخيكضة تتبشى ركا
كسا تفخؽ بذكل أساسي في استخجاـ السفخدات كالدضاقات المغػية السختمفة عشج الحجيث عغ كل 
مغ اإلسخائضمضضغ كالفمدصضشضضغ، فزال عغ استكتاب كسائل االعالـ األمخيكضة لكتاب داعسضغ 

 الحؼ يجعع فخيجماف تػماستدتكتب " تايسد نضػيػرؾ" إلسخائضل كالفكخة الريضػنضة، فسثال صحضفة 
الفكخ الريضػني كلضذ لجيو أؼ مذكمة في الجخائع التي تختكبيا إسخائضل في سبضل تعديد أراضضيا 

 العخقي كالتصيضخ الشطامي القسع خالؿ مغ إسخائضلدكلة ما يدسى ب تأسضذكمدتػششاتيا ككحلظ 
 .لمفمدصضشضضغ

 حقضقة ىالقجس إلاألمخيكضة حػؿ أحجاث انتفاضة  اإلعالـ كسائل في الدائج الخصاب يذضخ الك  
مرادرة  يخفس الحؼ ٛٚٗ قخار، أك قخارات مجمذ األمغ مثل العدكخؼ  االحتالؿ تحت القجس أف

، كسا أنيا ال تأتي عمى ذكخ االتفاقات الجكلضة كاتفاقضة الفمدصضشضةلألراضي االحتالؿ اإلسخائضمي 
التغصضة االعالمضة في تمظ السحتمة، كسا أف  لألراضي  الجيسػغخافضة التغضضخات تحطخجضشضف التي 

 فعل رد أنو عمىيع الصبضعضة حقػق أجل مغ زاليعالػسائل تسضل لترػيخ كفاح الفمدصضشضضغ كن
 .ُيحتـخ ال كلكشو ُيخذى عقالني غضخ عاشفي

 كاتبػا صاغيا التي الخكايات مغ العجيج بضغ مذتخكة سسة كالرخيحة الزسشضة العشرخية انتلقج ك
 يشجبػف حػؿ أحجاث انتفاضة القجس، فتججىع  الكبخػ  ةاألمخيكض الرحف في المضبخالضػف  التحخيخ

، كسا أف كمعاناتيع الفمدصضشضضغ حقػؽ  يقػضػف في الػقت الحؼ  ،بالفعل السضتة الدالـ عسمضة
 إلى باإلضافة الفمدصضشضة الفعل ردكد عغ الذخعضة ندع إلى تيجؼأسالضب الدخد في تمظ الػسائل 

 .(ٕ)ضضغالفمدصضش إندانضة عجـ

                                                 
(1)

American Media Continues to Project Orientalist Discourse on Jerusalem and Palestine, Mariam 

Elba, 29 August 2018,  http://cutt.us/dDUNB. 
(2)

Hypocrisy of US mainstream media exposed after Jerusalem decision, Lamis Andoni, 28 August 

2018,   http://cutt.us/0OPI6, 12 December 2017.  

 

http://cutt.us/dDUNB
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 الفرل الثالث 

 في السػاقعانتفاضة القجس سسات محتػى وشكل 
 لكتخونضة لمرحف األمخيكضةاإل 

السػاقع في بانتفاضة القجس يعخض ىحا الفرل نتائج الجراسة التحمضمضة الخاصة 
لكتخكنضة لمرحف األمخيكضة عضشة الجراسة، حضث استخجـ الباحث استسارة تحمضل السزسػف، اإل

 التي تع إعجادىا بشاء عمى أىجاؼ كتداؤالت الجراسة الخاصة بتحمضل السزسػف.
مادة إخبارية )أخبار،  ٖٖٕلتحمضل استسارة تحمضل السزسػف باستخجاـ قاـ الباحث 

لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد اإللكتخكنضة عات انتفاضة القجس في السػاقع لت مػضػ اك تشتقاريخ(، 
مادة مغ  ٙٔٔمادة مغ صحضفة الشضػيػرؾ تايسد األمخيكضة ك ٚٔٔ) كصحضفة الػاششصغ بػست

 . ٕٙٔٓاكتػبخ  ٔكحتى  ٕ٘ٔٓأكتػبخ  ٔفي الفتخة مغ  صحضفة الػاششصغ بػست األمخيكضة(
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 لوالسبحث األ 
 األمخيكضة  لكتخونضة لمرحفوشكل انتفاضة القجس في السػاقع اإل محتػى 

انتفاضة القجس في السػاقع مكذف عغ نتائج محتػػ كشكل لييجؼ ىحا السبحث 
انتفاضة مغ خالؿ معخفة تختضب قزايا كذلظ ألمخيكضة عضشة الجراسة، لكتخكنضة لمرحف ااإل

  .انتفاضة القجس في تأشضخج عمضيا مػقعا الجراسة كمعخفة السرادر الرحفضة التي اعتس القجس،
 انتفاضة القجس:  مػضػعاتال: أو 

 الجراسةمػقعي  انتفاضة القجس في مػضػعات( يػضح ٔ.ٖججول )
 السػقع   الشضػيػرك تايسد  الػاششصغ بػست  االتجاه العام

 ك % ك % ك % القزضة        
قتمى  ٙٗ ٖ.ٛٔ ٓٗ ٛ.ٜٔ ٙٛ ٜٔ

 فمدصضشضضغ
 
 القتل

 قتمى إسخائضمضضغ  ٕٗ ٘.ٜ ٚٔ ٗ.ٛ ٔٗ ٜ
 السجسػع ٓٚ ٛ.ٕٚ ٚ٘ ٕ.ٕٛ ٕٚٔ ٕٛ

 الصعغ ٖ٘ ٓ.ٕٔ ٕٔ ٗ.ٓٔ ٗٚ ٖ.ٙٔ
 اخخى  ٕٚ ٚ.ٓٔ ٗٔ ٜ.ٙ ٔٗ ٜ
 إشالق نار ٕٔ ٖ.ٛ ٘ٔ ٗ.ٚ ٖٙ ٛ

 اعتقال ٙٔ ٖ.ٙ ٘ٔ ٗ.ٚ ٖٔ ٛ.ٙ
 اغالق ٗٔ ٙ.٘ ٚٔ ٗ.ٛ ٖٔ ٛ.ٙ
 اشتباك ٓٔ ٗ ٔٔ ٗ.٘ ٕٔ ٙ.ٗ
 جيػد سالم ٙ ٗ.ٕ ٔٔ ٗ.٘ ٚٔ ٚ.ٖ
 نذخ قػات ٗ ٙ.ٔ ٖٔ ٗ.ٙ ٚٔ ٚ.ٖ
 ىجم بضػت ٛ ٕ.ٖ ٘ ٘.ٕ ٖٔ ٜ.ٕ
 دىذ ٜ ٙ.ٖ ٖ ٘.ٔ ٕٔ ٙ.ٕ
 اعتجاء مدتػششضغ ٘ ٕ ٚ ٘.ٖ ٕٔ ٙ.ٕ
 تحخيس إسخائضمي ٗ ٙ.ٔ ٛ ٗ ٕٔ ٙ.ٕ
 مطاىخات ٘ ٕ ٘ ٘.ٕ ٓٔ ٕ.ٕ

   السجسػع ٕٕ٘ ٔ.ٓٓٔ ٕٕٓ ٜ.ٜٜ ٗ٘ٗ ٛ.ٜٜ


 
 
 

                                                 

 كثر من قضٌة.أالتً تم تحلٌلها ألن الموضوع الواحد ٌمكن ان ٌحتوي على  الموادال ٌساوي عدد  اتالموضوعمجموع    
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 الشتائج اآلتضة: إلىتذضخ بضانات الججول الدابق 
  الجراسة: لسػاقعاالتجاه العام  -ٔ

في السػاقع لقزايا انتفاضة القجس في السختبة األكلى عسمضات القتل  قزايا جاءت 
، % لإلسخائضمضضغ(ٜ% لمفمدصضشضضغ، كٜٔ) %ٕٛلكتخكنضة لمرحف األمخيكضة بشدبة اإل

ثع قزايا أخخػ مثل سحب اليػيات مغ السقجسضضغ،  %،ٖ.ٙٔبشدبة الصعغ  قزايا تمتيا
إشالؽ  ثع قزضة  %ٜبشدبة كبشاء كحجات استضصانضة ججيجة، كمحاكسات فمدصضشضضغ 

 قزايا، ثع جاءت لكٍل مشيسا %ٛ.ٙغالؽ بشدبة االعتقاؿ كاإل%، ثع ٛالشار بشدبة 
اإلسخائضمضة بشدبة قزايا جيػد الدالـ كقزايا نذخ القػات %، ثع ٙ.ٗبشدبة االشتباؾ 

قزايا الجىذ %، ثع ٜ.ٕبشدبة كجاء بعجىا قزايا ىجـ البضػت  % لكل مشيسا،ٚ.ٖ
جاء في لكل مشيع، ثع % ٙ.ٕكاعتجاءات السدتػششضغ كالتحخيس اإلسخائضمي بشدبة 

 %.ٕ.ٕ السطاىخات بشدبة السختبة األخضخة 
 عمى حجة: مػقععمى مدتػى كل  -ٕ

 الشضػيػرك تايسد:رحضفة السػقع االلكتخوني ل . أ
لرحضفة في السختبة األكلى في السػقع االلكتخكني عسمضات القتل  قزاياجاءت 

ثع جاءت %، ٖ.ٕٔبشدبة الصعغ  قزايا تمتيا%، ٛ.ٕٚبشدبة  الشضػيػرؾ تايسد
األخخػ مثل سحب اليػيات، كتيجضخ الفمدصضشضضغ، كبشاء كحجات  السػضػعات

 قزايا تالىا%، ٖ.ٛؽ الشار بشدبة ثع إشال %ٚ.ٓٔبشدبة استضصانضة ججيجة 
بشدبة االشتباؾ  قزايا%، ثع جاءت ٙ.٘%، ثع االغالؽ بشدبة ٖ.ٙاالعتقاؿ بشدبة 

جيػد الدالـ %، ثع ٕ.ٖبشدبة ىجـ البضػت ثع  %، ٙ.ٖقزضة الجىذ تالىا%، ٗ
لكل % ٕ%، تالىا قزايا السطاىخات ك اعتجاءات السدتػششضغ بشدبة ٗ.ٕبشدبة 

 %.ٙ.ٔ قزضة التحخيس اإلسخائضمي بشدبة جاء في السختبة األخضخة مشيع، ثع 
 رحضفة الػاششصغ بػست:لكتخوني لالسػقع اإل  . ب

لكتخكني لرحضفة في السختبة األكلى في السػقع اإلعسمضات القتل  قزاياجاءت  
ثع جاء %، ٗ.ٓٔبشدبة الصعغ  قزايا تمتيا%، ٕ.ٕٛششصغ بػست بشدبة االػ 

 ،لكل مشيسا %ٗ.ٚإشالؽ الشار بشدبة  ثع قزايا االعتقاؿ ك %ٗ.ٛة اإلغالؽ بشدب
ثع مػضػعات أخخػ مثل قرف غدة، كسحب اليػيات، كمحاكسات فمدصضشضضغ بشدبة 
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جيػد الدالـ كاالشتباؾ  تالىا قزايا%، ٗ.ٙ%، ثع قزضة نذخ القػات بشدبة ٚ
تجاءات اع تاله  %، ٗالتحخيس اإلسخائضمي بشدبة ، ثع لكل مغ ىسا %ٗ.٘بشدبة 

% لكل ٘.ٕقزايا ىجـ البضػت ك السطاىخات بشدبة  %، ثع ٘.ٖبشدبة السدتػششضغ 
  %.٘.ٔ قزضة الجىذ بشدبةجاء في السختبة األخضخة مشيسا،  ثع 

 جو االتفاق واالختالف:أو  -ٖ
% في مػقع صحضفة الشضػيػرؾ ٛ.ٕٚبػاقع مػقعي الجراسة في القتل  قزايا ترجرت .أ 

 صحضفة الػاششصغ بػست.% في مػقع ٕ.ٕٛتايسد، ك
تذابيت قزايا الصعغ في التختضب في مػقعي الجراسة حضث جاءت في السختبة الثانضة في  .ب 

االلكتخكني  سػقعال% في ٕٔ، حضث بمغت كال السػقعضغ، لكشيا اختمفت في الشدبة
 % في مػقع صحضفة الػاششصغ بػست.ٗ.ٓٔبضشسا بمغت رحضفة الشضػيػرؾ تايسد، ل

مػقعي صحضفتي الشضػيػرؾ تايسد كالػاششصغ بػست،  الشار في إشالؽندب قزضة  تقاربت .ج 
% ٗ.ٚ% في مػقع صحضفة الشضػيػرؾ تايسد، كبمغت ندبتيا ٖ.ٛفبمغت ندبة القزضة 

 في مػقع صحضفة الػاششصغ بػست.
بضغ مػقعي صحضفتي الشضػيػرؾ  فارؽ كبضخ بضة  سخائضمنذخ القػات اإلقزضة اختمفت ندب  .د 

% في مػقع صحضفة الشضػيػرؾ تايسد، ٙ.ٔكالػاششصغ بػست، فبمغت ندبة القزضة تايسد 
 % في مػقع صحضفة الػاششصغ بػست.ٗ.ٙكبمغت ندبتيا 

% في ٖ.ٙ االعتقاؿ فبمغت ندبة  الجراسة،مػقعي  االعتقاؿ فيندب قزضة  تقاربت .ق 
 % في مػقع صحضفة الػاششصغٗ.ٚبمغت في حضغ  مػقع صحضفة الشضػيػرؾ تايسد،

 بػست.
 :  الدابقة لاوالججويتزح مغ 

لكتخكنضة لمرحف اقع اإللسػ ترجرت قزضة القتل القزايا الخاصة بانتفاضة القجس في ا
، في إشارة مغ تمظ السػاقع إلى خصػرة نتائج العشف الفمدصضشي، إذ صػرت الفعل األمخيكضة

الجفاع عغ الشفذ، كجاءت الفمدصضشي في إشار اليجـػ كاالعتجاء، كالفعل اإلسخائضمي في إشار 
الستخجاـ السديج مغ القػة  أعجاد القتمى الفمدصضشضضغ أعمى مغ نطضختيا لجػ اإلسخائضمضضغ، نطخا  

كالقسع مغ قبل قػات االحتالؿ اإلسخائضمي في التعامل مع األحجاث عمى األرض، كقج حطي إجخاء 
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كحة النتفاضة القجس مغ قبل استخجاـ مديج مغ القػة كالقسع بشدبة عالضة ضسغ الحمػؿ السصخ 
 اإلسخائضمضضغ. 

كيفدخ ذلظ عسمضات إشالؽ الشار السكثف كالسباشخ مغ قبل قػات االحتالؿ عمى الفمدصضشضضغ 
 ، كقتميع في معطع األحضاف بغس الشطخ عغ نتضجة الفعل الحؼ قامػا بو.مقاكمةالسشفحيغ لعسمضات 

ألنيا غمبت عمى  قزايا انتفاضة القجس نطخا  كجاءت قزضة الصعغ في السختبة الثانضة مغ حضث 
غ سكاكضغ في تشفضح مغ قبل الفمدصضشضضغ، حضث استخجـ معطع الفجائضضغ الفمدصضشضض السقاكمةأعساؿ 

، حضث كانت الدكاكضغ ىي أسيل األسمحة االحتالؿ اإلسخائضميجشػد ك  مدتػششيعسمضاتيع ضج 
، في شضضغ، فزال  عغ فاعمضتيا الكبضخةالفمدصضمغ حضث الػصػؿ إلضيا كإخفائيا مغ قبل السشفحيغ 

حاربو يذ إحطخ امتالؾ الدالح في األراضي السحتمة عمى الفمدصضشضضغ خاصة في القجس، كقت يُ 
 بذجة. االحتالؿ اإلسخائضمي

كقج جاءت قزضة الصعغ في صحضفة الشضػيػرؾ تايسد بشدبة أعمى مشيا في صحضفة الػاششصغ 
لظ ربسا يعػد إلى اعتساد مػقع الشضػيػرؾ تايسد عمى السخاسل الخاص بػست، كيعتقج الباحث أف ذ

لمرحضفة، كالحؼ يعالج عغ قخب القزضة الحادثة بذكل مغ التفرضل دكف مديج مغ التػسع، 
بعكذ الػكاالت التي اعتسجت عمضيا الػاششصغ بػست بذكل كبضخ، حضث تسضل الػكاالت لتزسضغ 

 دكف التخكضد عمى جانب كاحج أك اثشضغ فقط.  كل شضئ تقخيبا في السادة السعخكضة
كقج تقاربت ندبة قزضة إشالؽ الشار ككحلظ االعتقاؿ في مػقعي الجراسة، كربسا رجع ذلظ ألف 

 مدتقال   ا  االعتقاؿ كإشالؽ الشار كانت غالبا  حجثا  تابعا  ألحجاث انتفاضة القجس، كقمسا يكػف حادث
ندبة قزضة نذخ القػات حضث كانت في صحضفة  بحاتو، في السقابل ضيخ تبايغ كاضح في

الػاششصغ بػست أكثخ مشيا في السػقع االلكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد، كربسا ُيعدػ ذلظ إلى 
ضة، سخائضمقبل ككالة األسػشضضتج بخس كمكتبيا في القجس عغ السرادر اإلاالقتباس الكثضخ مغ 

راضي السحتمة كحل لسػاجية انتفاضة القجس، ي األف ضة كبضخةإسخائضمكالتي كانت تصخح نذخ قػات 
عالمضة ج بذكل كبضخ في استقاء السػاد اإلكلع يتػفخ ذلظ لسػقع صحضفة الشضػيػرؾ تايسد الحؼ اعتس

 . )ٔ(عمى السخاسل الخاص بيا ككحلظ السحخريغ

                                                 

 
(1)

  American media distortion on Palestine, Alison Weir, 27 November 2018, 

http://ifamericaknew.org/media/distortion.html, May 2013. 
 

http://ifamericaknew.org/media/distortion.html
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كاالشتباكات كتقاربت ندب قزايا أخخػ في كال السػقعضغ مثل الجىذ كاعتجاءات السدتػششضغ 
مغ احجاث انتفاضة القجس إال أف تكخارىا كاف  كالسطاىخات حضث أف ىحه القزايا كاف كانت جدءا  

، فقج تسضدت أحجاث انتفاضة القجس بالفخدية كغمب أقل مغ القزايا األخخػ التي ذكخناىا سابقا  
 عمضيا القتل كالصعغ.

مخيكضة يأتي لكتخكنضة لمرحف األاإلضة السػاقع كيخػ الباحث أف ترجر عسمضات القتل في تغص
مع الخكاية اإلسخائضمضة في تعطضع خصػرة الفعل الفمدصضشي كنتائجو الستسثمة في الزخر  متداكقا  

نداني ع قجمت في معطع تغصضتيا البعج اإلالكبضخ عمى السجتسع اإلسخائضمي، خاصة كأف ىحه السػاق
لفمدصضشي، دكف ذكخ أؼ أسباب أك خمفضات عغ اإلسخائضمي كالقتمى اإلسخائضمضضغ كزحايا لمعشف ا

الجكافع الكامشة كراء الفعل الفمدصضشي، ثع تؤشخ القتمى الفمدصضشضضغ كشتضجة لخد الفعل اإلسخائضمي 
عمى العشف الفمدصضشي في سضاؽ الجفاع عغ الشفذ، كىحا يذكل انحضازا  مغ قبل مػاقع الجراسة 

              لرالح الخكاية اإلسخائضمضة لألحجاث.    
كسا لع يتع التخكضد عمى الزحايا الفمدصضشضضغ كضخكفيع كالجكافع التي أدت بيع لتشفضح تمظ العسمضات 
الفجائضة رغع عمسيع بأنيع سضتعخضػف لمقتل غالبا  أك االعتقاؿ  كشتضجة لتمظ العسمضات، كنقضس 

 ضيا كإبخاز البعج االنداني ليع. ذلظ كاف في التعامل مع الزحايا اإلسخائضمضضغ، حضث تع التخكضد عم
( التي أضيخت أف صحضفة الشضػيػرؾ ٕٙٔٓكتتفق نتائج ىحه الجراسة مع نتائج دراسة )عضدى،

ترػيخ الفمدصضشضضغ كسبادريغ بأعساؿ العشف بشدبة تقارب الثالثة أضعاؼ  إلىتايسد تسضل 
 .(ٔ)ترػيخىا لإلسخائضمضضغ عمى ذات الشحػ

عسمضات أضيخت أف الرحف األمخيكضة قجمت ( التي Elmasry, 2009مع دراسة )أيزا  كتتفق  
، كلع تقع بالتخكضد عمى كخد فعل دفاعي مغ قبل الجانب اإلسخائضمي القتل ضج الفمدصضشضضغ

 .(ٕ)ضضغسخائضمالزحايا الفمدصضشضضغ كسا فعمت تجاه اإل
لكتخكني السػقع اإلففي تقخيخ عغ عسمضة إشالؽ نار نفحىا فمدصضشي ضج إسخائضمضضغ، كصف 

لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد اإلسخائضمضضغ الحيغ أصضبػا بالسجنضضغ، ثع ذكخ بأف أحج القتمى اإلسخائضمضضغ 

                                                 
(ٔ)

دراسة ـ في مػقع صحضفة نضػيػرؾ تايسد األمخيكضة " ٕٗٔٓئضمي عمى غدة خااألشخ الخبخية لمعجكاف اإلس  
 .(159تحمضمضة مقارنة"، عضدى، )ص

 
(ٕ)

  Death in the Middle East: An Analysis of how the New York Times and Chicago 

Tribune Framed killings in the Second Palestinian Intifada, Elmasry, p26.  
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ىػ جشجؼ في كحجة مكافحة اإلرىاب اإلسخائضمضة، كذكخ بأف السكاف السدتيجؼ كاف أماـ مقخ 
 نػا مجنضضغ إنسا كانػا جشػدا  الذخشة اإلسخائضمضة في القجس، ما يذضخ إلى أف السدتيجفضغ لع يكػ 

 .(ٔ)كأفخاد شخشة إسخائضمضضغ
، assailantالسياجعكسا كصف السػقع الفجائي الفمدصضشي أكثخ مغ مخة باستخجاـ السرصمح "

قج الطخكؼ التي كلع تتصخؽ إلى "، كذكخ أنو ُسجغ أكثخ مغ مخة سابقا، gunmanشخز مدمح
مغ ذلظ أسيب السػقع في كصف مػجة  لو لتشفضح ىحا العسل الفجائي، كبجال   شكمت دافعا  تكػف 

العشف الفمدصضشي التي يتعخض ليا اإلسخائضمضػف كالتي تذسل الجىذ بالسخكبات كالصعغ بالدكاكضغ 
 كعسمضات إشالؽ الشار التي تدتيجؼ السجنضضغ اإلسخائضمضضغ كفق كصف التقخيخ.

حعخ التي تدبب بيا السياجع الفمدصضشي لمشداء كالسارة في في السقابل كصف السػقع حالة ال
الزحايا  السكاف كحػلو، مطيخا  البعج اإلنداني لمجانب اإلسخائضمي، كسا جاء عمى ذكخ حرضمة

قتضال  مشح األكؿ مغ  ٓٗفي السقجمة نتضجة أعساؿ العشف الفمدصضشي كالتي بمغت  اإلسخائضمضضغ
اإلسخائضمضضغ اثشضغ مغ الدكار االمخيكضضغ، في محاكلة ، كذكخ أف مغ الزحايا ٕ٘ٔٓكتػبخأ

الستجالب التعاشف كالتزامغ مغ قبل الجسيػر األمخيكي، ثع بعج ذلظ ذكخ عجد القتمى 
غمبضتيع قتمػا أثشاء تشفضحىع ىجسات أك أ كربط ىحا الخقع بتعقضب " أف  ٖٕٓالفمدصضشضضغ كالحيغ بمغػا 

 محاكلتيع تشفضح ىجسات". 
تقخيخ الدضاؽ عمى تغصضة مػقع الػاششصغ بػست ألحجاث انتفاضة القجس، ففي  كيشدحب ذات

، عشػف مخاسل الػاششصغ بػست أف السياجسضغ ٕٙٔٓيػلضػ  ٗعغ أحجاث انتفاضة القجس في
في القتل،  الفمدصضشضضغ خصصػا لغسذ الدكاكضغ السدتخجمة في عسمضة الصعغ بدع الفئخاف إيغاال  

رغع أف ىحه السعمػمة جاءت ضسغ التيع التي تخصط الشضابة اإلسخائضمضة تػجضييا لمستيسضغ في 
السحكسة  دكف ذكخ أؼ أدلة تػثقيا، كرغع أف الفجائضضغ الفمدصضشضضغ لع يدتخجمػا الدكاكضغ في 

 .  (ٕ)تقخيخعسمضتيع، بل استخجمػا سالح الكارلػ في إشالؽ الشار كفق ما ذكخه السػقع في ال
 
 

                                                 
(1)Attack by Palestinian kills 2 Israelis in Jerusalem, The New York Times, 28 November 

,9 October 2016. http://cutt.us.com/dZryoVcm, 2018 

(ٕ)
Israel says Tel Aviv attackers were ‘inspired’ by ISIS — and planned to dip knives in rat poison, The 

, 4 July 2016. http://cutt.us.com/8max8HLWashington Post, 28 November 2018,   

http://cutt.us.com/dZryoVcm
http://cutt.us.com/8max8HL
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  السرجر الرحفي:: ثانضا
لكتخونضة السػاقع اإل القجس في السرجر الرحفي لسػضػعات انتفاضة ( يػضح ٕ.ٖ)ججول 

 لمرحف األمخيكضة

 
 الشتائج اآلتضة: إلىتذضخ بضانات الججول الدابق 

 الجراسة: لسػاقعاالتجاه العام  -ٔ
لكتخكنضة لمرحف السػاقع اإلعمضيا ت السرادر الرحفضة التي اعتسجمقجمة السخاسل في  جاء

%، كجاء في السختبة الثانضة ٘.٘ٙاألمخيكضة في مػضػعاتيا حػؿ انتفاضة القجس، كذلظ بشدبة 
 %.ٗ.ٖ%، فضسا جاء في السختبة الثالثة السرادر الستعجدة بشدبة ٖٔالػكاالت الرحفضة بشدبة 

 عمى حجة: مػقععمى مدتػى كل  -ٕ
 رحضفة الشضػيػرك تايسد:لكتخوني لالسػقع اإل  - أ

كذلظ  عمى السخاسل أكال  مخيكضة لكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد األالسػقع اإلاعتسج 
 %ٛ.ٙ%، كجاءت الػكاالت في السختبة الثانضة بشدبة ٕ.ٖٜبشدبة 

 الػاششصغ بػست:رحضفة السػقع االلكتخوني ل -ب   
لى بشدبة ك لكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست عمى الػكاالت بالجرجة األاعتسج السػقع اإل

%، كجاءت السرادر الستعجدة في ٖٛكعمى السخاسل في السختبة الثانضة بشدبة %، ٕ.٘٘
  %.ٜ.ٙالسختبة الثالثة بشدبة 

 جو االتفاق واالختالف:أو  -ٖ
حفضة التي اعتسج عمضيا السػقع جاء السخاسل في السختبة األكلى ضسغ السرادر الر .أ 

الثانضة ضسغ السرادر لكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد، بضشسا جاء في السختبة اإل
 الرحفضة التي اعتسج عمضيا السػقع االلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست.

 السػقع
 السرجر      

 االتجاه العام الػاششصغ بػست  الشضػيػرك تايسد 

 % ك % ك % ك 
 ٚ.٘ٙ ٖ٘ٔ ٖٛ ٗٗ ٕ.ٖٜ ٜٓٔ السخاسل 
 ٖٔ ٕٚ ٕ.٘٘ ٗٙ ٛ.ٙ ٛ وكاالت 

 ٗ.ٖ ٛ ٜ.ٙ ٛ ٓ ٓ متعجد السرادر 
 ٔ.ٓٓٔ ٖٖٕ ٔ.ٓٓٔ ٙٔٔ ٓٓٔ ٚٔٔ السجسػع 



118 

 

اختمفت ندبة اعتساد مػقعي الجراسة عمى السخاسل كسرجر صحفي بفارؽ كبضخ، حضث   .ب 
%، بضشسا ٕ.ٖٜلكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد بشدبة السػقع اإلبمغت الشدبة في 

 %.ٖٛني لرحضفة الػاششصغ بػست لكتخك كانت في السػقع اإل
حفضة التي اعتسج عمضيا السػقع جاءت الػكاالت في السختبة الثانضة ضسغ السرادر الر .ج 

لكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد، بضشسا جاءت في السختبة األكلى ضسغ السرادر اإل
 الرحفضة التي اعتسج عمضيا السػقع االلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست.

، حضث ارؽ كبضخالػكاالت كسرجر صحفي بفمػقعي الجراسة عمى اختمفت ندبة اعتساد   .د 
%، بضشسا جاءت في ٛ.ٙجاءت في السػقع االلكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد بشدبة 

 %. ٕ.٘٘السػقع االلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست 
تعجدة كسرجر اعتسج السػقع االلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست عمى السرادر الس .ق 

لكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد عمى %،  بضشسا لع يعتسج السػقع اإلٜ.ٙصحفي بشدبة 
 السرادر الستعجدة في استقائو لمسػاد الرحفضة. 

لكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد عمى السخاسل بشدبة أكبخ أف اعتساد السػقع اإلكيخػ الباحث 
خ مضدة صحفضة، كيعصضيا برسة خاصة بيا في ترجيخ بكثضخ مغ اعتسادىا عمى الػكاالت يعتب

لكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست فقج اعتسج عمى الػكاالت بشدبة السػاد كنػعضتيا، أما السػقع اإل
كبخ مغ اعتساده عمى السخاسل، كحضث شكمت ككالة األسػشضضتج بخس السرجر الخئضذ لمسادة أ

استقائيا لمسػاد الرحفضة ما بضغ الػكاالت الرحفضة حػؿ انتفاضة القجس، كنػعت كحلظ في 
الػكاالت بشدبة ككحلظ خخػ ، بضشسا اعتسجت الشضػيػرؾ تايسد عمى السخاسل أكالسخاسل كمرادر 

 أقل.
( حػؿ األشخ الخبخية السدتخجمة مغ قبل مػقع ٕٙٔٓ كتتفق ىحه الجراسة مع دراسة )عضدى، 

كتتفق أيزا  ،(ٔ)ٕٗٔٓسخائضمي عمى غدة عاـ صحضفة الشضػيػرؾ تايسد في معالجتيا لمعجكاف اإل
بذكل  لكتخكنضة لمرحف األمخيكضة المتضغ أضيختا اعتساد السػاقع اإل( ٕٚٔٓ) مشرػر، مع دراسة

 . (ٕ)% عمى التػاليٖ.ٕٛ% ك ٛ.ٜٔكبشدب  كبضخ عمى السخاسمضغ 
                                                 

 .155، صمخجع سابقعضدى، ( (ٔ
 
األشخ الخبخية لقزضة حرار غدة في السػاقع االلكتخكنضة لمرحف األمخيكضة كالبخيصانضة، " دراسة تحمضمضة مقارنة"،  (ٕ)

 . ٙٙمشرػر، ص
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 افي تغصضتيإيدابضل كضخششخ  مػقع صحضفة نضػيػرؾ تايسد ةكقج الحع الباحث تحضدا  مغ قبل مخاسم
شخرضات  ٘عغ  ةالسخاسم ت، أخح ٕ٘ٔٓكتػبخ أ ٖٔألحجاث انتفاضة القجس، ففي تقخيخ في 

اقتباسات  ٚتشجد باألعساؿ الفمدصضشضة، مشيا  اقتباسا   ٖٔإسخائضمضة ما بضغ رسسي كغضخ رسسي 
اسع الخئاسة عغ مرجريغ فمدصضشضضغ أحجىسا لمشاشق ب تلشتانضاىػ كحجه، في حضغ اقتبد

، كجاء ىحا االقتباس في تشجيجه بقتل الصفل أحسج مشاصخة تالفمدصضشضة نبضل أبػ رديشة، حضث اقتبد
حسج مشاصخة اصضب فقط كتع معالجتو مغ قبل أسضاؽ تكحيب الخكاية الفمدصضشضة مذضخا  أف 

ت الفمدصضشضة اإلسخائضمضضغ، كأما االقتباس الثاني فكاف لسرجر فمدصضشي غضخ رسسي يجيغ اليجسا
 .(ٔ)كيذضج بالحضاة السذتخكة لمفمدصضشضضغ كاإلسخائضمضضغ في األراضي السحتمة 

كذكخت السخاسمة أف أعساؿ العشف انجلعت بعج قضاـ الفمدصضشضضغ بتشفضح أربع عسمضات شعغ ضج 
مغ اإلسخائضمضضغ بجاية اكتػبخ، دكف اإلشارة إلى اعتجاءات السدتػششضغ ألتي أكدت بحضاة العجيج 

الفمدصضشضضغ قبل ذلظ التاريخ كخاصة السجدرة السخكعة ضج عائمة دكابذة التي قزت حخقا  عمى 
يج السدتػششضغ كأفخاد العائمة نائسػف، كسا ذكخت أف الصفل أحسج مشاصخة كابغ عسو ىاجسػا شفال  

حالة القتل بجـ بارد لمصفل مشاصخة إلى إسخائضمضا  كشعشػه قبل أف يتع اعتقالو، كلع يذخ السخاسمة 
كابغ عسو الحؼ قزى نحبو، بضشسا ىػ كاف غارقا  في دمائو، ككاف السدتػششػف كالجشػد يرػركنو 

 كيدبػنو كىػ يعاني السػت. 
كال يختمف شابع االنحضاز في السػقع االلكتخكني لمػاششصغ بػست، ففي تقخيخ عغ أحجاث 

اإلسخائضمضة ضج عائالت الفجائضضغ الفمدصضشضضغ في غالؼ انداني جخاءات انتفاضة القجس، قجـ اإل
اضصخارؼ ال مفخ مشو مغ قبل سمصات االحتالؿ اإلسخائضمي، فػصف أعساؿ السقاكمة الفمدصضشضة 
بأنيا أعساؿ عشف شبو يػمضة  تتزسغ الجىذ كالصعغ كإشالؽ الشار مغ الفمدصضشضضغ ضج 

ت مثل ىحه االعساؿ، أك حتى التصخؽ لالعتجاءات اإلسخائضمضضغ، دكف ذكخ دكافع أك سضاقا
اإلسخائضمضة كجخائع السدتػششضغ، فزال  عغ عجـ ذكخ حتى رد الفعل اإلسخائضمي عمى ىحه 

 .اليجسات
مجنضا  إسخائضمضا  قج قتل جخاء  ٕ٘كسا ركد السػقع عمى الزحايا اإلسخائضمضضغ قائال  بأف حػالي  

مغ األمخيكضضغ في محاكلة الستجالب تعاشف الجسيػر ىجسات الفمدصضشضضغ كمغ ضسغ اثشضغ 

                                                 

(ٔ) Attacks by Palestinians Kill 3 Israelis and Wound More Than 20, The New York Times, 29 

13 October 2015., http://cutt.us.com/IQPIgqNovember 2018,   

http://cutt.us.com/IQPIgq
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ضعاؼ أؼ قخابة سبعة ا فمدصضشضا   ٓ٘ٔاالمخيكي، ثع ذكخ عجد القتمى الفمدصضشضضغ الحؼ بمغ 
مشيع قتمػا أثشاء تشفضحىع عسمضات ضج اإلسخائضمضضغ  ٓٓٔأف أكثخ مغ  القتمى اإلسخائضمضضغ، كأضاؼ

اآلخخيغ قتمػا اثشاء  ٓ٘اإلسخائضمضضغ، في حضغ أف اؿأك محاكلة تشفضح عسمضات ضج السػاششضغ 
 . (ٔ)االشتباكات بضغ الجانبضغ

  الذكل الرحفي:: ثالثا 
لكتخونضة لمرحف السػاقع اإل القجس في شكل السادة الرحفضة النتفاضة ( يػضح ٖ.ٖججول )

 االمخيكضة

 

  الشتائج اآلتضة: إلىتذضخ بضانات الججول الدابق 
 الجراسة: لسػاقعاالتجاه العام  -ٔ

السػاقع  النتفاضة القجس في األشكاؿ الرحفضةضسغ  األكلىفي السختبة جاءت التقاريخ االخبارية 
%، كجاء الخبخ في السختبة الثانضة بشدبة ٗ.٘ٛلكتخكنضة لرحف الجراسة، كذلظ بشدبة اإل

ٔٗ.ٙ .% 
 
 عمى حجة: مػقععمى مدتػى كل  -ٕ

 رحضفة الشضػيػرك تايسد:لكتخوني لالسػقع اإل  .أ 
السػقع لى ضسغ األشكاؿ الرحفضة النتفاضة القجس في ك جاء التقخيخ في السختبة األ

%، كجاء الخبخ  في ٙ.ٜٓبشدبة ، كذلظ مخيكضةلكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد األاإل
 %.ٗ.ٜالسختبة الثانضة، كذلظ بشدبة 

 
                                                 

)1(
 Israel’s new security minister and his 4 ideas for stopping violence, The Washington Post, 30 

November 2018,  http://cutt.us.com/71BmU, 21 January 2016.  

 

 السػقع
 الذكل           

 العاماالتجاه  الػاششصغ بػست  الشضػيػرك تايسد 

 % ك % ك % ك 
 ٗ.٘ٛ ٜٜٔ ٓٛ ٖٜ ٙ.ٜٓ ٙٓٔ تقخيخ

 ٙ.ٗٔ ٖٗ ٕٓ ٖٕ ٗ.ٜ ٔٔ خبخ  
 ٓٓٔ ٖٖٕ ٓٓٔ ٙٔٔ ٓٓٔ ٚٔٔ السجسػع 

http://cutt.us.com/71BmU
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 رحضفة الػاششصغ بػست:لكتخوني لالسػقع اإل  .ب 
لكتخكني السػقع اإلضسغ األشكاؿ الرحفضة النتفاضة القجس في  ال  أك جاء التقخيخ 

%، كجاء الخبخ  في السختبة الثانضة بشدبة ٓٛكذلظ بشدبة  الػاششصغ بػست لرحضفة 
ٕٓ.% 

 جو االتفاق واالختالف:أو  -ٖ
تذابو تختضب التقخيخ ضسغ األشكاؿ الرحفضة النتفاضة القجس في مػقعي الجراسة،  . أ

 حضث جاء في السختبة األكلى في كال السػقعضغ.
بفارؽ بدضط، حضث جاءت ندبة مػقعي الجراسة اختمفت ندبة التقخيخ الرحفي في  . ب

%، بضشسا جاءت ٙ.ٜٓالتقخيخ الرحفي في السػقع االلكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد 
 %. ٓٛالشدبة في السػقع االلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست 

تذابو تختضب الخبخ ضسغ األشكاؿ الرحفضة النتفاضة القجس في مػقعي الجراسة، حضث  . ت
 في كال السػقعضغ.جاء في السختبة الثانضة 

بفارؽ بدضط، حضث جاءت ندبة التقخيخ مػقعي الجراسة اختمفت ندبة الخبخ الرحفي في  . ث
%، بضشسا جاءت الشدبة ٗ.ٜلكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد الرحفي في السػقع اإل

 %.ٕٓفي السػقع االلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست 
صة بانتفاضة الخا الخبخيةلألشكاؿ  كاضحل ترجر التقخيخ بذك الدابقة ؿاك الججكيتزح مغ 

الشضػيػرؾ تايسد كالػاششصغ بػست، مع تأخخ  لكتخكنضة لكل مغ صحضفةالقجس في السػاقع اإل
لكتخكنضة لمرحف الخبخ عغ التقخيخ بفارؽ كبضخ، كيخػ الباحث أف ذلظ يخجع لسضل السػاقع اإل

التحجيثات السدتججة كتخبصيا بسا سبقيا  االمخيكضة إلى سخد األحجاث في التقاريخ، كسا تخكد عمى
ػالي أحجاث انتفاضة عغ ت مغ أحجاث في سضاؽ متدمدمة لتكػيغ صػرة شاممة، ىحا فزال  

مػاقع الجراسة لخمق نػع مغ التخابط بضغ السدتججات كما سبقيا مغ كقائع، كىػ ما  القجس، ما دعا
مغ فغ صحفي كالخبخ كالسقاؿ  كثخأيتشاسب مع فغ التقخيخ الرحفي الحؼ يجسع بضغ خرائز 

كالتحقضق كالحجيث، كيعخض األحجاث بذكل مخترخ كمتدف، كيتضح مداحة لمتحمضالت كعخض 
   ، كنتائج دراسة (ٔ)(ٕٚٔٓكتتفق نتائج ىحه الجراسة مع نتائج دراسة ) مشرػر، ، (ٔ)االحتساالت

                                                 
دراسة مقارنة لفشي القرة االخبارية كالتقخيخ الرحفي في الرحافتضغ االمخيكضة كالسرخية بالتصبضق عمى مجمتي تايع  (  ٔ)

 .ٓٔصقصب،  ،كاكتػبخ
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التقاريخ االخبارية في السختبة مخيكضة عمى األ المتضغ أضيختا اعتساد الرحف (ٕ)(ٕٙٔٓ)عضدى، 
( التي جاء فضيا الخبخ  ٕٗٔٓ كتختمف مع دراسة ) عػض هللا،، األكلى ضسغ األشكاؿ الرحفضة

تغصضة العجكاف  الجراسة فيفي السختبة األكلى ضسغ األشكاؿ الرحفضة السدتخجمة مغ قبل مػاقع 
ىحا االختالؼ الختالؼ ، كيعػد (ٖ)%ٙ.ٜٗبشدبة بمغت   ٕٕٔٓاإلسخائضمي عمى غدة عاـ 

  لكتخكنضة بالمغة العخبضة. اإل مجتسع الجراسة الحؼ تسثل في مػاقع الفزائضات االجشبضة
  عشاصخ اإلبخاز:: رابعاً 

سػاقع الالقجس في عشاصخ اإلبخاز السدتخجمة في مػاضضع انتفاضة ( يػضح ٗ.ٖججول )
 لكتخونضة لمرحف األمخيكضةاإل 

 الموقع           
 االبرازعناصر 

 % ك % ك % ك 

 
 
 

 الوسائط المتعددة 

 ٜ.ٓ ٚ   ٕ ٚ جخافضظ
 ٘.ٕٚ ٕٚٓ ٙ.ٖٕ ٕٜ ٛ.ٖٔ ٘ٔٔ روابط احالة
 ٕٚ ٖٕٓ ٔ.ٕ٘ ٜٛ ٜٕ ٘ٓٔ نز فائق

 ٔ.ٙ ٙٗ ٛ.ٔٔ ٙٗ ٓ ٓ ردود وتعمضقات
 ٙ.ٔٙ ٖٙٗ ٘.ٓٙ ٖٕٙ ٚ.ٕٙ ٕٕٚ مجسػع

 
 
 

 الصور 

 ٚٔ ٕٛٔ ٕ.ٙٔ ٖٙ ٛٔ ٘ٙ خبخية
 ٜ.ٙٔ ٕٚٔ ٛ.ٚٔ ٚٙ ٙ.ٙٔ ٓٙ مػضػعضة
 ٜ.ٔ ٗٔ ٙ.ٖ ٗٔ ٓ ٓ شخرضة
 ٛ.ٖ٘ ٜٕٙ ٖٚ ٗٗٔ ٘.ٖٗ ٕ٘ٔ مجسػع

 
 

 الفٌدٌو 

 ٙ.ٔ ٕٔ ٖ.ٔ ٘ ٕ ٚ تػثضق 
 ٚ.ٓ ٘ ٔ ٗ ٖ.ٓ ٔ تقخيخ
 ٗ.ٓ ٖ ٖ.ٓ ٔ ٙ.ٓ ٕ ترخيح
 ٚ.ٕ ٕٓ ٙ.ٕ ٓٔ ٛ.ٕ ٓٔ مجسػع

 ٔ.ٓٓٔ ٕ٘ٚ ٔ.ٓٓٔ ٜٖٓ ٓٓٔ ٕٖٙ  المجموع   

                                                                                                                                             
األشخ الخبخية لقزضة حرار غدة في السػاقع االلكتخكنضة لمرحف األمخيكضة كالبخيصانضة ، مشرػر، " دراسة تحمضمضة  (ٔ)

 . ٗٙمقارنة"، ص
 
 . 154ص، مخجع سابق، عضدى(ٕ)

 
العربٌة،  فً مواقع الفضائٌات األجنبٌة اإللكترونٌة باللغة 4104األطر الخبرٌة للعدوان على غزة عام  (( ٖ

 (024)ص عوض هللا،  "دراسة تحلٌلٌة مقارنة" ،
 

حزىي ػًٍ أوثز ِٓ ػٕصز رَّىٓ أْ  حاٌىاحس اٌّبزحاٌزٍ رُ رحٍٍُهب، ألْ  اٌّىاز اٌرجزَخ ِجّىع ػٕبصز اإلثزاس ال َظبوٌ ػسز    

 إثزاس.
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 الشتائج اآلتضة: إلىتذضخ بضانات الججول الدابق 
  الجراسة: لسػاقعاالتجاه العام  -ٔ

 استخجمتيا التي بخازاإل عشاصخ ضسغ لىك األ السختبة في الستعجدة الػسائط اءتج .أ 
كذلظ بشدبة  في مػضػعات انتفاضة القجس، مخيكضةلمرحف األ ةخكنضلكتاإل السػاقع
كجاءت ركابط اإلحالة في مقجمة الػسائط الستعجدة الخاصة بسػضػعات  %،ٙ.ٔٙ

%، ثع الخدكد ٕٚ%، تالىا الشز الفائق بشدبة ٘.ٕٚانتفاضة القجس كذلظ بشدبة 
 %ٜ.ٓ، ثع الجخافضظ بشدبة ٔ.ٙكالتعمضقات بشدبة 

في السختبة الثانضة ضسغ عشاصخ اإلبخاز الخاصة بانتفاضة القجس جاءت الرػرة  .ب 
حضث جاءت الرػرة الخبخية في مقجمة %، ٛ.ٖ٘بشدبة عي الجراسة كذلظ في مػق

%، تمتيا الرػرة ٚٔالرػر الخاصة بسػضػعات انتفاضة القجس كذلظ بشدبة 
 %. ٜ.ٔ، ثع الرػرة الذخرضة بشدبة ٜ.ٙٔالسػضػعضة بشدبة 

في السختبة الثالثة ضسغ عشاصخ اإلبخاز الخاصة بسػضػعات انتفاضة جاء الفضجيػ  .ج 
، حضث جاء الفضجيػ التػثضقي أكال   .%ٚ.ٕبشدبة جس في مػعي الجراسة كذلظ الق

ضسغ الفضجيػىات الخاصة بسػضػعات انتفاضة القجس في مػقعي الجراسة كذلظ 
%، ثع فضجيػ الترخيح بشدبة ٚ.ٓ%، ثع جاء الفضجيػ التقخيخؼ بشدبة ٙ.ٔبشدبة 

ٓ.ٗ .% 
 عمى حجة: مػقعكل  عمى مدتػى  -ٕ

  رحضفة الشضػيػرك تايسد:لكتخوني لالسػقع اإل  -ٔ
في  الخاصة بسػضػعات انتفاضة القجس بخازترجرت الػسائط الستعجدة عشاصخ اإل .أ 

%، ثع ٘.ٖٗ%، تمتيا الرػرة بشدبة ٚ.ٕٙمػقع صحضفة الشضػيػرؾ تايسد بشدبة 
 .%ٛ.ٕالفضجيػ بشدبة 

بانتفاضة  جاءت ركابط االحالة في السختبة األكلى ضسغ الػسائط الستعجدة الخاصة .ب 
 %،  تالىا الشز الفائقٛ.ٖٔالقجس في مػقع صحضفة الشضػيػرؾ تايسد كذلظ بشدبة 

%، فضسا لع يعتسج ٕ%، ثع جاء الجخافضظ بشدبة ٜٕبفارؽ بدضط حضث جاء بشدبة 
 %.ٓالسػقع الخدكد كالتعمضقات حضث بمغت الشدبة 
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فة الشضػيػرؾ جاءت الرػرة الخبخية في مقجمة صػر انتفاضة القجس في مػقع صحض .ج 
%، تمتيا الرػرة السػضػعضة بفارؽ بدضط كذلظ بشدبة ٛٔتايسد كذلظ بشدبة 

 %.ٓ%، فضسا لع يعتسج السػقع عمى الرػر الذخرضة حضث جاءت ندبتيا ٙ.ٙٔ
ال   ضسغ الفضجيػىات الخاصة بسػضػعات انتفاضة القجس في أك جاء الفضجيػ التػثضقي  .د 

%، ٙ.ٓ%، ثع فضجيػ الترخيح بشدبة ٕدبة مػقع صحضفة الشضػيػرؾ تايسد كذلظ بش
 %.  ٖ.ٓثع جاء الفضجيػ التقخيخؼ بشدبة 

 رحضفة الػاششصغ بػست:السػقع االلكتخوني ل -ٕ
في  الخاصة بسػضػعات انتفاضة القجس  بخازترجرت الػسائط الستعجدة عشاصخ اإل .أ 

%، ثع ٖٚ%، تمتيا الرػرة بشدبة ٘.ٓٙبشدبة الػاششصغ بػست كذلظ مػقع صحضفة 
 .%ٙ.ٕالفضجيػ بشدبة 

جاء الشز الفائق في السختبة األكلى ضسغ الػسائط الستعجدة الخاصة بانتفاضة القجس  .ب 
%،  تاله ركابط االحالة بفارؽ ٔ.ٕ٘في مػقع صحضفة الػاششصغ بػست كذلظ بشدبة 

%، فضسا ٛ.ٔٔ%، ثع جاءت الخدكد كالتعمضقات بشدبة ٙ.ٖٕبدضط حضث جاءت  بشدبة 
 %.ٓعمى الجخافضظ حضث بمغت الشدبة  لع يعتسج السػقع

جاءت الرػرة السػضػعضة في مقجمة صػر انتفاضة القجس في مػقع صحضفة الػاششصغ  .ج 
%، ٕ.ٙٔ%، تمتيا الرػرة الخبخية بفارؽ بدضط كذلظ بشدبة ٛ.ٚٔبػست كذلظ بشدبة 

 %.ٙ.ٖثع الرػرة الذخرضة بشدبة  
اصة بسػضػعات انتفاضة القجس في الفضجيػ التػثضقي أكال   ضسغ الفضجيػىات الخجاء  .د 

%، ثع ٔ%، ثع الفضجيػ التقخيخؼ بشدبةٙ.ٔمػقع صحضفة الػاششصغ بػست، كذلظ بشدبة 
 %.  ٖ.ٓفضجيػ الترخيح بشدبة 

 جو االتفاق واالختالف:أو  -ٖ
بخاز الخاصة جاء تختضب الػسائط الستعجدة في السختبة األكلى ضسغ عشاصخ اإل .أ 

تقاربت ندبة الػسائط الستعجدة مػقعي الجراسة، كسا ك بسػضػعات انتفاضة القجس في 
اصة بانتفاضة الػسائط الستعجدة الخ مػقعي، حضث بمغت ندبةالخاصة بانتفاضة القجس 

الشدبة في  بمغت%، بضشسا ٚ.ٕٙ لكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسدالقجس في السػقع اإل
 %.٘.ٓٙلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست إالسػقع اال
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حالة في السختبة األكلى ضسغ الػسائط الستعجدة الخاصة بسػضػعات كابط اإلجاءت ر  .ب 
%، بضشسا جاءت ٛ.ٖٔانتفاضة القجس في مػقع صحضفة الشضػيػرؾ تايسد كذلظ بشدبة 

في السختبة الثانضة ضسغ الػسائط الستعجدة الخاصة بسػضػعات انتفاضة القجس في 
 %.ٙ.ٖٕمػقع صحضفة الػاششصغ بػست كذلظ بشدبة 

جاء الشز الفائق في السختبة الثانضة ضسغ الػسائط الستعجدة الخاصة بسػضػعات  .ج 
%، بضشسا جاء في ٜٕانتفاضة القجس في مػقع صحضفة الشضػيػرؾ تايسد كذلظ بشدبة 

السختبة األكلى ضسغ الػسائط الستعجدة الخاصة بسػضػعات انتفاضة القجس في صحضفة 
 %. ٔ.ٕ٘الػاششصغ بػست بشدبة 

خافضظ في السختبة الثالثة  ضسغ الػسائط الستعجدة الخاصة بسػضػعات انتفاضة جاء الج .د 
%، في حضغ بمغت ندبة الجخافضظ في مػقع صحضفة الػاششصغ ٕالقجس كذلظ بشدبة 

 %.ٓبػست 
جاءت الخدكد كالتعمضقات في السختبة الثالثة ضسغ الػسائط الستعجدة الخاصة بانتفاضة  .ق 

%، في حضغ بمغت ندبة ٛ.ٔٔغ بػست كذلظ بشدبة القجس في مػقع صحضفة الػاششص
 %. ٓالخدكد كالتعمضقات في مػقع صحضفة الشضػيػرؾ تايسد 

بخاز الخاصة بانتفاضة القجس  في السػاقع تقاربت ندبة الرػرة ضسغ عشاصخ اإل .ك 
ث جاءت ندبة صحضفة الػاششصغ بػست كالشضػيػرؾ تايسد، حض لكتخكنضة لكل مغاإل

لكتخكني لرحضفة نتفاضة القجس في السػقع اإلبخاز الخاصة باالرػرة ضسغ عشاصخ اإل
بخاز الخاصة ا جاءت ندبة الرػرة ضسغ عشاصخ اإل%، بضشس٘.ٖٗالشضػيػرؾ تايسد 

 %.ٖٚبانتفاضة القجس في السػقع االلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست 
صحضفة  جاءت الرػرة الخبخية في السختبة األكلى ضسغ صػر انتفاضة القجس في مػقع .ز 

%، في حضغ جاءت في السختبة الثانضة ضسغ صػر ٛٔالشضػيػرؾ تايسد كذلظ بشدبة 
 %.ٕ.ٙٔانتفاضة القجس في مػقع صحضفة الػاششصغ بػست كذلظ بشدبة 

جاءت الرػرة السػضػعضة في السختبة الثانضة ضسغ صػر انتفاضة القجس في مػقع  .ح 
جاءت في السختبة األكلى %، في حضغ ٙ.ٙٔصحضفة الشضػيػرؾ تايسد كذلظ بشدبة 

 %.ٛ.ٚٔضسغ صػر انتفاضة القجس في مػقع صحضفة الػاششصغ بػست كذلظ بشدبة 
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جاءت الرػرة الذخرضة في السختبة الثالثة ضسغ صػر انتفاضة القجس في مػقع  .ط 
% في مػقع ٓ%، في حضغ بمغت الشدبة ٙ.ٖصحضفة الػاششصغ بػست كذلظ بشدبة 

 صحضفة الشضػيػرؾ تايسد. 
في السػقع  بخاز الخاصة بانتفاضة القجسندبة الفضجيػ ضسغ عشاصخ اإلبمغت  .ؼ 

% في ٙ.ٕندبة الفضجيػ  %، في حضغ  بمغتٛ.ٕلكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد اإل
 لكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست. السػقع اإل

الفضجيػ التػثضقي السختبة األكلى ضسغ الفضجيػ الخاص بسػضػعات انتفاضة القجس  احتل .ؾ 
في مػقعي الجراسة، كتقاربت ندبة الفضجيػ التػثضقي في مػقعي الجراسة مع فارؽ بدضط، 

% في مػقع صحضفة ٖ.ٔ% في مػقع صحضفة الشضػيػرؾ تايسد، كٕكذلظ بشدبة 
 الػاششصغ بػست. 

في السختبة الثانضة ضسغ الفضجيػىات الخاصة بسػضػعات  جاء الفضجيػ الترخيحي .ؿ 
%، في حضغ جاء ٙ.ٓفة الشضػيػرؾ تايسد كذلظ بشدبة انتفاضة القجس في مػقع صحض

 %. ٖ.ٓفي السختبة الثالثة في مػقع صحضفة الػاششصغ بػست كذلظ بشدبة 
جاء فضجيػ التقخيخ في السختبة الثالثة ضسغ الفضجيػىات الخاصة بسػضػعات انتفاضة  .ـ 

% ، في حضغ جاء في ٖ.ٓالقجس في مػقع صحضفة الشضػيػرؾ تايسد كذلظ بشدبة 
 %. ٔالسختبة الثانضة  في مػقع صحضفة الػاششصغ بػست كذلظ بشدبة 

استخجاـ مػقعي الجراسة لمػسائط الستعجدة بشدبة كبضخة، كخاصة  الدابقة ؿاك الججكيتزح مغ 
% عمى التػالي، كىػ ٘.ٕٚ% كٕٚحالة الحْيغ جاءا بشدبة متقاربة بمغت الشز الفائق كركابط اإل

جسيػر القخاء عمى تفاصضل كخمفضات أكثخ حػؿ  ػ إشالعراسة نحتػجو مػاقع الج إلىما يذضخ 
انتفاضة القجس كأحجاثيا، ككحلظ ربط األحجاث ببعزيا البعس، خاصة أف انتفاضة القجس تأتي 

 ي.سخائضمفي سضاؽ الرخاع العخبي اإل
كتحطى ركابط اإلحالة لسػضػعات ذات صمة، ككحلظ الشز الفائق داخل السػاد الرحفضة 
السعخكضة بقجرة عمى الخبط بضغ عشاصخ مختمفة كمتشػعة داخل سضاؽ السػضػع الػاحج الحؼ 

نيا تتضح عسمضة الػصػؿ كالتشقل بصخيقة سمدة في ذات الدضاؽ أتعالجو السادة الرحفضة، كسا 
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بالشدبة  كبضخا   تخديشضا   عغ أنيا ال تذغل حضدا   ىحا فزال   ،يصمع عمضو القارغ السعمػماتي الحؼ 
 .(ٔ)الفضجيػىات أكلسػاقع الرحف مثل الرػر 

الجراسة، إذ أنيا تتضح لمقارغ التػسع لسػقعي كيخػ الباحث أف استخجاـ ىحه العشاصخ تعتبخ مضدة 
في االشالع عمى السػضػع السصخكح كفيع جسضع جػانبو مغ خالؿ االنتقاؿ لسػضػعات اخخػ في 

 ذات الدضاؽ، كأيزا يداعج ذلظ في عسمضات البحث كالجراسة لمسػضػع السصخكح.   
الجراسة،  مػقعيي كفضسا يتعمق بالرػر، يخػ الباحث أف ترجر الرػرة الخبخية أمخ شبضعي ف

كذلظ بدبب شبضعة السػاد الخبخية التي عخضيا، إذ أف الرػرة تمعب دكرا مداعجا في استكساؿ 
الخبخ الرحفي السشذػر، كتأكضج أحجاثو، فالرػرة تحتل السختبة الثانضة مغ حضث األىسضة بعج 

 .(ٕ)الكمسة في الخبخ الرحفي
ؿ ك لتي ترجرت فضيا الرػرة الخبخية السخكد األ( إٚٔٓكتتذابو ىحه الشتضجة مع دراسة )مشرػر،

( التي ٕٗٔٓ،  ككحلظ تتفق مع دراسة )عمضاف،(ٖ)حرار غدةفي جسضع مػاقع الجراسة حػؿ قزضة 
 .(ٗ)لى ضسغ الرػر السدتخجمةك احتمت فضيا الرػرة الخبخية السختبة األ

تشاكلت األشخ الخبخية لمعجكاف  التي (ٕٗٔٓكتختمف ىحه الشتضجة مع دراسة ) عػض هللا، 
لكتخكنضة بالمغة العخبضة، حضث في مػاقع الفزائضات األجشبضة اإل ٕٕٔٓسخائضمي عمى غدة عاـ اإل

لى، في حضغ جاءت الرػرة الخبخية في السختبة ك جاءت فضيا الرػرة السػضػعضة في السختبة األ
تالؼ مجتسع الجراسة كالحؼ يتسثل ، كربسا كاف ذلظ الخبخاز السدتخجمةثانضة ضسغ عشاصخ اإلال

 .(٘)في مػاقع الفزائضات االجشبضة بالمغة العخبضة، كبالتالي تتعامل بذكل أساسي مع مقاشع الفضجيػ
كيخػ الباحث أف استخجاـ الرػرة الخبخية كالسػضػعضة بشدبة عالضة نػعا ما يعتبخ مضدة لسػقعي 

مغ  القارغ، غضخ أف الباحث الحع تحضدا  الجراسة، فيػ يعدز مغ سبل التػضضح كااللساـ لجػ 
ضة في استخجاـ الرػر، ففي مػاضضع عجيجة، كانت تغضب سخائضممػقعي الجراسة لرالح الخكاية اإل
                                                 

 (ٜٛٔعمع الجيغ، )ص ،الرحافة االلكتخكنضة   (ٔ)
 (  ٘ٛٔص(  زيج، أبػ ،الرحفي الخبخ فغ  ( ٕ)

 (ٜٙمشرػر، مخجع سابق، )ص (( ٖ
 

 االشخ الخبخية لقزضة الجكلة الفمدصضشضة في مػاقع الفزائضات االلكتخكنضة االجشبضة بالمغة العخبضة: دراسة تحمضمضة مقارنة،(   ( ٗ
 (ٕٚٔ)ص،عمضاف

 (ٚٙٔ)ص مخجع سابق،عػض هللا،   (٘)
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بخاز قزايا انتفاضة إالرػرة عغ السػضػع، كىػ ما يعبخ عغ قمة اىتساـ مغ مػاقع الجراسة في 
 أكي، سخائضمخجمة كانت لمجانب اإلالقجس، فزال عغ أف الغالبضة العطسى مغ الرػر السدت

جػانب االغالؽ  أكضة، دكف التخكضد عمى الزحايا الفمدصضشضضغ، سخائضملمجػانب االندانضة اإل
 ضة. سخائضمكالحػاجد كغضخىا مغ االعتجاءات اإل

بخاز، كىػ كسا اعتسج مػقعا الجراسة عمى الفضجيػ الحؼ جاء  في السختبة الثالثة ضسغ عشاصخ اإل
بخاز السدتخجمة في مػقعي الجراسة حػؿ مػضػعات انتفاضة في تشػيع عشاصخ اإل ما يديع

 القجس، كىحا يعتبخ مضدة تؤدؼ لسديج مغ الجحب لمقارغ كاإلثخاء لمسػضػع. 
كيخػ الباحث أف الشدبة الستجنضة لمفضجيػ ربسا ُتعدػ لسضل مػاقع الجراسة لمتقمضل مغ السداحة 

غ االمكانضات السصمػبة لترػيخ الفضجيػىات حتى تكػف خاصة ع التخديشضة السدتخجمة، فزال  
 بسػاقع الجراسة، ككحلظ ما يتختب عمى اقتباسيا مغ حقػؽ نذخ.  

( التي أشارت إلى أف عجـ استخجاـ مقاشع الفضجيػ ٕٗٔٓكتتػافق ىحه الشتضجة مع دراسة )عمضاف،
مى تمظ السػاقع بالقزضة بذكل كبضخ في مػاقع الجراسة يعكذ  قمة اىتساـ مغ القائسضغ ع

 . )ٔ)السصخكحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (ٕٚٔ)ص مخجع سابق،عمضاف،   (ٔ)
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 الثاني السبحث 
 األشخ الخبخية النتفاضة القجس في السػاقع اإللكتخونضة لمرحف األمخيكضة

الخبخية التي استخجمتيا مػاقع الجراسة في شخ األالكذف عغ  إلىالسبحث  ىحا ييجؼ
الجراسة، مػاقع الذخرضات السحػرية التي نقمت عشيا انتفاضة القجس، مثل أشخ الرخاع ك أشخ 

، باإلضافة إلى كأشخ االىتسامات االندانضة كأشخ األسباب التي أدت النتفاضة القجس 
 .الذخرضات السحػرية كأدكات كآلضات التأشضخ السدتخجمة

 أشخ الرخاع:  أوال:    
السػاقع اإللكتخونضة لمرحف األمخيكضة ردتيا أو ( يػضح أشخ الرخاع التي ٘.ٖججول )

 النتفاضة القجس



 الشتائج اآلتضة: إلىتذضخ بضانات الججول الدابق 
  الجراسة: لسػاقعاالتجاه العام  -ٕ

السػاقع انتفاضة القجس في ترجرت أشخ االعتجاءات اإلسخائضمضة أشخ الرخاع في 
أشخ  في حضغ جاءت%، ٘.ٗ٘لكتخكنضة لمرحف األمخيكضة حضث جاءت بشدبة اإل

 %.٘.٘ٗالفمدصضشضة بشدبة  السقاكمةعسمضات 
 عمى حجة:كل مػقع عمى مدتػى  -ٕ

  :تايسد الشضػيػرك رحضفةالسػقع اإللكتخوني ل . أ
صحضفة الشضػيػرؾ تايسد االلكتخكني  سػقعالال في أك ضة سخائضمجاءت أشخ االعتجاءات اإل

   . %ٚ.ٗٗالفمدصضشضة بشدبة  مةاك السق% تالىا أشخ عسمضات ٖ.٘٘بشدبة 

                                                 

اطزرسِذ أوثز ِٓ اطبر، أو ٌُ رظزرسَ أٌ  اٌّىاز اٌرجزَخِجّىع األطز ال َظبوٌ ػسز اٌّىضىػبد اٌزٍ رُ رحٍٍُهب، ألْ ػسز ِٓ   

 اطبر ِطٍمبً.

   السػقع  
       أشخ الرخاع 

 االتجاه العام الػاششصغ بػست  الشضػيػرك تايسد 
 % ك % ك % ك

 ٘.ٗ٘ ٕٛٔ ٚ.ٖ٘ ٛٛ ٖ.٘٘ ٜٗ ضةسخائضمشخ االعتجاءات اإلأ
 ٘.٘ٗ ٕ٘ٔ ٖ.ٙٗ ٙٚ ٚ.ٗٗ ٙٚ الفمدصضشضة مةاو السقشخ عسمضات أ

 ٓٓٔ ٖٖٗ ٓٓٔ ٗٙٔ ٓٓٔ ٓٚٔ السجسػع
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جاءت أشخ  ،كعمى ذات الشدق الػاششصغ بػست: رحضفةالسػقع اإللكتخوني ل -ب   
رحضفة الػاششصغ بػست كذلظ بشدبة االلكتخكني ل سػقعالال في أك ضة سخائضماالعتجاءات اإل

 .%ٖ.ٙٗعتجاءات الفمدصضشضة بشدبة تالىا أشخ اال ، %ٚ.ٖ٘
 االختالف: جو االتفاق وأو  -ٖ

ة القجس في السػاقع الخاصة بانتفاضأشخ االعتجاءات اإلسخائضمضة تقاربت ندبة  .أ 
السػقع االلكتخكني لرحضفة  بمغت الشدبة في، حضث لمرحف األمخيكضة لكتخكنضة اإل

لكتخكني لرحضفة الػاششصغ الشدبة في السػقع اإل بمغت%، بضشسا  ٖ.٘٘ الشضػيػرؾ تايسد
 %.ٚ.ٖ٘بػست 

لكتخكنضة إلالخاصة بانتفاضة القجس في السػاقع اأشخ السقاكمة الفمدصضشضة بة تقاربت ند .ب 
 لكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسدالسػقع اإل بمغت الشدبة في، حضث لمرحف األمخيكضة 

 %.ٖ.ٙٗلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست الشدبة في السػقع اإل بمغت%، بضشسا  ٘.٘ٗ
االعتجاءات اإلسخائضمضة بحق الذعب الفمدصضشي،  أشخ ارتفاع ندبة الدابقة ؿاك الججكيتزح مغ 

كيخػ الباحث أف تفػؽ ندبة االعتجاءات اإلسخائضمضة ضج الفمدصضشضضغ عغ ندبة العسمضات 
الفمدصضشضة التي يشفحىا فمدصضشضػف يعػد لإلجخاءات العجيجة التي كانت تتخحىا سمصات االحتالؿ 

جخاءات السػجػدة أصال  باإلضافة عغ اإل ، ىحا فزال  ضج الفمدصضشضضغ عقب كل عسمضة
 العتجاءات السدتػششضغ.

ألحجاث االنتفاضة، عخض الرالح الجانب اإلسخائضمي في  تحضدا  الجراسة مػقعي كيخػ الباحث أف  
األفعاؿ كاالعتجاءات اإلسخائضمضة عمى أنيا ردكد فعل تأتي في سضاؽ الخد ك الجفاع عغ  صػراحضث 

نيا مبادرات بأعساؿ عشف كاعتجاء أالشفذ في مػاجية األفعاؿ الفمدصضشضة التي تع ترػيخىا عمى 
 بشضة القتل.

ات الفمدصضشضة، كسا ركدت مػاقع الجراسة عمى الجانب االنداني لمزحايا اإلسخائضمضضغ نتضجة العسمض
في مقابل تخكضدىا عمى كحذضة االعتجاءات كسخد تفاصضميا، كىػ ما يدعى لخمق تعاشف مع 

 بالعسمضات الفجائضة الفمدصضشضة.  الجانب اإلسخائضمي كتشجيجا  
لكتخكني لمػاششصغ بػست أف مدمحضغ قتمػا ، عشػف السػقع اإلٕٙٔٓيػنضػ  ٛ بتاريخففي تقخيخ 

تل أبضب، ثع في جدع التقخيخ، نقل السػقع الخكاية اإلسخائضمضة عغ الحادث  ربعة إسخائضمضضغ فيأ
عمى لداف الذخشة اإلسخائضمضة، ككحلظ اقتبذ عغ كسائل االعالـ اإلسخائضمضة، كعغ الدمصات 
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، ثع اقتبذ عغ كزارة الخارجضة اإلسخائضمضة، ثع عغ نجسة داككد التي قجمت االسعاؼ لمسرابضغ
الذجيج بالعسمضة، ثع عغ باف كي مػف الحؼ عبخ عغ صجمتو بالعسمضة، كجاء مخيكضة تشجيجىا األ

ذلظ في سخد متػالي، أما عمى الجانب الفمدصضشي، ذكخ السػقع مػقف حخكة حساس الحؼ رحب 
ياىا بالبصػلضة، كلع يأتي عمى ذكخ مػقف الدمصة حتى تجاه مثل ىحه العسمضات إ بالعسمضة كاصفا  

دانتو ليا في اكثخ مغ مخة، ثع عاد السػقع إسػد عباس عبخ عغ رفزو ك ف رئضذ الدمصة محأرغع 
 .(ٔ)لضحكخ تعقضب باف كي مػف الحؼ نجد فضو بتخحضب حساس بالعسمضة 

كفي مكاف متأخخ عغ ىحا التقجيع لمخكاية اإلسخائضمضة، ذكخ السػقع بذكل مقتزب أف الذخشة 
كاكتفت بحلظ، كىػ ما يبقى عمى حالة التعاشف شمقت الشار عمى السشفحيغ كاعتقمتيع، أاإلسخائضمضة 

كالذحغ التي يخمقيا السػقع لجػ القخاء باقضة، دكف تػفضخ أؼ مشافح تفخيغ ليا عبخ ذكخ معمػمات 
 تفرضمضة عغ االنتقاـ. 

الء السرابضغ كمعالجتيع ثع بعج ذلظ مفارقتيع إجكسا كاستفاض السػقع في كصف عسمضات 
أسباب كدكافع اليجػـ أك أؼ لمحضاة،  كالخػؼ الحؼ سببتو العسمضة، في حضغ لع تأتي عمى ذكخ 

جخاءات اإلسخائضمضة التي يشفحىا االحتالؿ ضج عػائل السشفحيغ كيجـ البضػت كسحب اليػايا مغ اإل
 كفخض الغخامات ...الخ. 

، عشػف السػقع بأف الفمدصضشضضغ ٕ٘ٔٓاكتػبخ  ٙٔع الشضػيػرؾ تايسد في كفي تقخيخ في مػق
أحخقػا مػقع ييػدؼ مقجس، كأف الرجامات أدت لسقتل اربعة، حضث قجـ الفعل الفمدصضشي كاعتجاء 

الفمدصضشي،  تي ُيفيع مغ العشػاف أنيا تمت االعتجاءكصػر أف القتمى جاؤكا نتضجة االشتباكات ال
ذكخ السػقع أف قبخ الشبي يػسف تعخض لمحق مغ قبل الفمدصضشضضغ كانو مػقع كفي جدع التقخيخ 

مقجس لمضيػد، كضسغ حادثة الحخؽ ضسغ مػجة عشف فمدصضشضضغ تتزسغ عسمضات شعغ متكخرة 
ضج اإلسخائضمضضغ، كىحا ىػ تكخار لمخكاية اإلسخائضمضة حػؿ االحجاث دكف ذكخ الخكاية الفمدصضشضة أك 

نجالع انتفاضة القجس مغ كجية الشطخ الفمدصضشضة، كسا اقتبذ  السػقع عغ األسباب التي ادت ال
سالمضضغ الستصخفضغ في أف حخؽ السػقع شبضو بأعساؿ اإلالشاشق باسع الخارجضة اإلسخائضمضة قػلو 

                                                 
(1)

Gunmen kill four at trendy Tel Aviv market across street from Israel’s ‘Pentagon’, The Washington 

Post , 1 December 2018, http://cutt.us/VMCoh, 8 January 2016.  

http://cutt.us/VMCoh
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ف عباس نجد بعسمضة الحخؽ كاعتبخىا غضخ أفغاندتاف كلضبضا، كعمى الجانب الفمدصضشي ذكخ السػقع أ
 .)ٔ(شارة لتثبضت ىحا الفعلإمدؤكلة في 

ىجػـ قاتل ضج  ٕٓالسػقع أف الفمدصضشضضغ نفحكا اكثخ مغ  حجاث، ذكخكفي استجعاء لدضاؽ األ
بضشسا عمى الجانب  اخخيغ مشح بجاية اكتػبخ، ٓٚخحت إسخائضمضضغ كج ٚاإلسخائضمضضغ أدت لسقتل 
ات الجضر في الزفة مع قػ فمدصضشضا قتمػا معطسيع في اشتباكات  ٖٓف أالفمدصضشي ذكخ السػقع 

ف تقجيع ذكخ الزحايا اإلسخائضمضضغ في سضاؽ ىجػمي مغ قبل الفمدصضشضضغ ككحلظ كغدة، كيالحع أ
ذكخ الجخحى، كىػ ما يقابمو الحكخ الستأخخ لمزحايا الفمدصضشضضغ ككحلظ محاكلة تبخيخ الدضاؽ 

شخ كاضح النحضاز السػقع الحؼ قتمػا فضو خالؿ االشتباكات، فزال عغ عجـ ذكخ الجخحى، ىػ مؤ 
 لمجانب اإلسخائضمي.
جخاءات التي تفخضيا قػات االحتالؿ في سضاؽ كقائي ضسغ الجفاع عغ الشفذ ثع يحكخ السػقع اإل

 كفي تػقضت بعجؼ لميجسات الفمدصضشضة.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

Palestinians Burn Jewish Holy Site in West Bank as Clashes Kill 4,  The New York Times, 1 

December 2018,  http://cutt.us/K1bws  , 16 October 2015.  

 

http://cutt.us/K1bws
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 ثانضًا: أشخ الجيات السدؤولة: 
اإللكتخونضة لمرحفة األمخيكضة  أشخ الجيات التي اعتبختيا السػاقع( يػضح ٙ.ٖججول )

 مدؤولة عغ انتفاضة القجس



 
 الشتائج اآلتضة: إلىتذضخ بضانات الججول الدابق 

  الجراسة: لسػاقعاالتجاه العام  -ٔ
لكتخكنضة الجيات التي اعتبختيا السػاقع اإلجاء الفمدصضشضػف في السختبة األكلى ضسغ 

، %ٖٛعالضة بمغت كذلظ بشدبة القجس، مخيكضة مدؤكلة عغ انتفاضة لمرحف األ
% كالدمصة الفمدصضشضة بشدبة ٔ.ٗٔ% كالفرائل بشدبة ٓٙاألفخاد بشدبة كتقدست بضغ 

 انتفاضةػف في السختبة الثانضة مغ حضث السدؤكلضة عغ اإلسخائضمض جاء، في حضغ %ٜ.ٛ
% ثع السدتػششضغ بشدبة ٔ.ٛتػزعت عمى الجضر اإلسخائضمي بشدبة  %ٕٔبشدبة  القجس 

%، ٛ.ٕبشدبة  السحتل السالمضة في الجاخلالحخكة ا جاء في السختبة الثالثة، ثع %ٜ.ٖ
 %.ٔ.ٕثع جيات أخخػ بشدبة 

                                                 

اٌزٍ رُ رحٍٍُهب، ألْ ػسز ِٓ اٌّىضىػبد احزىد ػًٍ جهخ ِظؤوٌخ أو  اٌّىاز اٌرجزَخِجّىع اٌجهبد اٌّظؤوٌخ ال َظبوٌ ػسز    

 أوثز.

 السػقع 
 الجية السدؤولة 

 االتجاه العام الػاششصغ بػست الشضػيػرك تايسد 
 % ك % ك % ك

 
 اإلسخائضمضػن 

 ٔ.ٛ ٖٕ ٕٔ ٜٔ ٕ.ٖ ٗ الجضر
 ٜ.ٖ ٔٔ ٗ.ٗ ٚ ٕ.ٖ ٗ السدتػششػن 

 ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ اخخى 
مجسػع 

 اإلسخائضمضضغ
ٛ ٙ.ٗ ٕٙ ٔٙ.٘ ٖٗ ٕٔ 

 
 الفمدصضشضػن 

 ٓٙ ٓٚٔ ٖ.ٔ٘ ٔٛ ٕ.ٔٚ ٜٛ افخاد
 ٔ.ٗٔ ٓٗ ٗٔ ٕٕ ٗ.ٗٔ ٛٔ فرائل
 ٜ.ٛ ٕ٘ ٕٔ ٜٔ ٛ.ٗ ٙ الدمصة
مجسػع 

 الفمدصضشضضغ
ٔٔٚ ٜٖ.ٙ ٖٕٔ ٖٛ.٘ ٕٜٗ ٖٛ 

 ٛ.ٕ ٛ ٛ.ٖ ٙ ٙ.ٔ ٕ الحخكة اإلسالمضة ف الجاخل
 ٔ.ٕ ٙ ٘.ٕ ٗ ٙ.ٔ ٕ أخخى 

 ٓٓٔ ٖٕٛ ٓٓٔ ٛ٘ٔ ٓٓٔ ٕ٘ٔ السجسػع   
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 عمى حجة: مػقععمى مدتػى كل  -ٕ
  :تايسد الشضػيػرك رحضفةلكتخوني لالسػقع اإل  . أ

السػقع االلكتخكني األكلى ضسغ الجيات التي اعتبخىا جاء الفمدصضشضػف في السختبة 
%، ٙ.ٖٜالقجس، كذلظ بشدبة كبضخة بمغت رحضفة الشضػيػرؾ تايسد مدؤكلة عغ انتفاضة ل

في  الحخكة االسالمضة، ثع جاءت %ٗ.ٙضػف في السختبة الثانضة بشدبة سخائضمكجاء اإل
 .%ٙ.ٔجيات أخخػ بشدبة %، كتداكت معيا ٙ.ٔالسختبة الثالثة بشدبة

 رحضفة الػاششصغ بػست:السػقع االلكتخوني ل -ب   
لفمدصضشضضغ ارحضفة الػاششصغ بػست لكتخكني لاإل سػقعاعتبخ ال ،كعمى ذات الشدق

مػقع  %، في حضغ اعتبخ٘.ٖٛلى عغ انتفاضة القجس بشدبة ك مدؤكلضغ بالجرجة األ
%، ثع جاءت ٘.ٙٔضضغ مدؤكلضغ عغ االنتفاضة بالجرجة الثانضة بشدبة سخائضماإل الرحضفة

 %.ٙخخػ بشدبة أ% ثع جيات ٛبشدبة ثالثا   الحخكة االسالمضة
 االتفاق واالختالف:جو أو  -ٖ

جاء الفمدصضشضػف في السختبة األكلى ضسغ الجيات التي اعتبخىا مػقعا الجراسة مدؤكلة  .أ 
 عغ انتفاضة القجس، في حضغ جاء اإلسخائضمضػف في السختبة الثانضة.

الفمدصضشضضغ كجية مدؤكلة عغ انتفاضة القجس في مػقع صحضفة الشضػيػرؾ تايسد ندبة   .ب 
، ككحلظ األمخ في مػقع صحضفة الػاششصغ بػست % ٙ.ٖٜت جاءت مختفعة حضث بمغ

 %.٘.ٖٛحضث بمغت 
لكتخكني لرحضفة ة عغ انتفاضة القجس في السػقع اإلضضغ كجية مدؤكلسخائضمندبة اإل .ج 

، ككحلظ األمخ في مػقع صحضفة %٘.ٙٔجاءت مشخفزة حضث بمغت الػاششصغ بػست 
 %..ٗ.ٙبمغت الشضػيػرؾ تايسد حضث 

،  خكة االسالمضة في الجاخل السحتل كجية مدؤكلة في مػقعي الجراسةتقاربت ندبة الح .د 
%، بضشسا بمغت ٕلكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد حضث بمغت الشدبة في السػقع اإل

 %.ٛ.ٖلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست الشدبة في السػقع اإل
، حضث الجراسةخخػ السدؤكلة عغ انتفاضة القجس في مػقعي تقاربت ندبة الجيات األ .ق 

%، بضشسا بمغت الشدبة في ٕبمغت الشدبة في السػقع االلكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد 
 %.٘.ٕلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست السػقع اإل
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الجية الخئضدة السدؤكلة  أف مػقعي الجراسة اعتبخا الفمدصضشضضغ ىع الدابقة ؿاك الججكيتزح مغ 
تع تحسضل السدؤكلضة لألشخاؼ الفمدصضشضة  فقج%، ٖٛبشدبة  ياكأحجاث عغ انجالع انتفاضة القجس

كانػا أفخادا  أك فرائل أك سمصة فمدصضشضة، كىحا يجؿ عمى تبشي مػاقع الجراسة لمخكاية  سػاء  
اإلسخائضمضة كتحضدىا بذكل كامل لمجانب اإلسخائضمي الحؼ اعتبخ أف الفمدصضشضضغ ىع السدؤكلضغ عغ 

االحتالؿ اإلسخائضمي، إذ لع  مغ مػاقع الجراسة لرالح انحضازا  أف ذلظ االنتفاضة، كيخػ الباحث 
السػاقع في تغصضتيا ألحجاث انتفاضة القجس عمى سضاؽ االحتالؿ أك األسباب التي تجفع  تأت

باألفخاد الفمدصضشضضغ الرتكاب مثل ىحه االفعاؿ كالقتل كاالعتقاؿ كىجـ البضػت كمرادرة االراضي 
 ات القسعضة التي يتبعيا االحتالؿ اإلسخائضمي ضج الفمدصضشضضغ.  كغضخىا مغ السسارس

مت السدؤكلضة عغ عجكاف ( التي حسّ ٕٙٔٓكتتذابو نتائج ىحه الجراسة مع نتائج دراسة )عضدى، 
%، فضسا كانت ندبة السدؤكلضة ٗٙعمى غدة لمفمدصضشضضغ كخاصة حخكة حساس بشدبة  ٕٗٔٓ

 . (ٔ)% فقطٙٔإلسخائضل في ىحا الدضاؽ 
لتي ثبت مغ خالليا أف السػاقع ( إٚٔٓكتختمف نتائج ىحه الجراسة مع نتائج دراسة )مشرػر، 

لكتخكنضة لمرحف االمخيكضة اعتبخت االحتالؿ اإلسخائضمي السدؤكؿ األكؿ عغ حرار غدة بشدبة اإل
( التي اعتبخت إسخائضل ىي ٕٗٔٓ، كتختمف كحلظ مع نتائج دراسة ) عػض هللا ، (ٕ)%ٖ.ٔٙ

 . ٕٕٔٓ(ٖ)السدؤكلة بالجرجة األكلى عغ العجكاف عمى غدة عاـ 
، اعتبخ مػقع صحضفة الشضػيػرؾ تايسد أف 2015ديدسبخ ٖٕففي تقخيخ عغ أحجاث االنتفاضة في 

، مغ خالؿ ششيع لحسمة عشف ضج اإلسخائضمضضغ األفخاد الفمدصضشضضغ ىع السدؤكلضغ عغ االنتفاضة
مدتخجمضغ الدكاكضغ كالجىذ كإشالؽ الشار، رغع أف ذات التقخيخ تحجث عغ اتياـ مشطسات 
حقػقضة لمذخشة اإلسخائضمضة باستخجاـ القػة السفخشة ضج الفمدصضشضضغ كالتدخع في القتل حتى في 

قضاـ عجد مغ السدتػششضغ بزخب ييػدؼ  حاالت ال يذكل فضيا الفمدصضشضػف أؼ تيجيج، فزال عغ
ريتضخية كقتمو لالشتباه بأنو فمدصضشي، كرغع ذلظ سارع السػقع العتبار الفمدصضشضضغ أصػؿ إمغ 

 .(ٗ)أنيع الجية السدؤكلة عغ االنتفاضة بالجرجة األكلى
                                                 

 .ٛ٘ٔعضدى، مخجع سابق، ص (  ٔ)
 .ٜٔمشرػر، مخجع سابق،  ص (  ٕ)
 .ٖٛٔعػض هللا، مخجع سابق، ص ( ٖ)

)4(
 Two Israeli Jews Stabbed, One Fatally, by Two Palestinians in Jerusalem, The New York Times, 2 

December 2018,  http://cutt.us/Q5647 , 23 December 2015.  
 

http://cutt.us/Q5647
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 ٗ  كذات الدضاؽ يشدحب عمى تغصضة مػقع الػاششصغ بػست النتفاضة القجس، ففي تقخيخ بتاريخ
حجاث انتفاضة القجس، دصضشضضغ بأنيع السدؤكؿ األكؿ عغ أاعتبخ السػقع الفم ،ٕ٘ٔٓاكتػبخ 

حضث كصفيع بأنيع يذشػف حسمة مغ االرىاب كالعشف كالسطاىخات العشضفة ضج اإلسخائضمضضغ، كسا 
حضث يياجسػف الدكار الضيػد األقرى ف الحخكة االسالمضة تقػـ بجمب الشاس إلى أذكخ السػقع 

سبب حطخ الحخكة مغ قبل الدمصات اإلسخائضمضة، ثع إلى حخضػف ضج اإلسخائضمضضغ في اشارة كي
شعاؿ االشتباكات عمى مخ الدشػات الساضضة، إف إسخائضل تعتبخىع السدؤكلضغ عغ عج ذلظ ذكخ أب

(ٔ)دكف التصخؽ لػجية الشطخ الفمدصضشضة
.   

 ثالثًا: أشخ االىتسامات االندانضة: 
القجس في مػاقع الجراسةندانضة النتفاضة أشخ االىتسامات اإل   ( يػضحٚ.ٖججول )       

 الشتائج اآلتضة: إلىتذضخ بضانات الججول الدابق 
  :الجراسة لسػاقع العام االتجاه -ٔ

في النتفاضة القجس االىتسامات اإلندانضة  أشخضة سخائضمترجرت االىتسامات اإلندانضة اإل
%، تالىا االىتسامات الفمدصضشضة ٙ.ٚٙمخيكضة بشدبة لكتخكنضة لمرحف األالسػاقع اإل

   %.ٗ.ٕٖبشدبة 
 

 :حجة عمى مػقع كل مدتػى  عمى -ٕ
 :تايسد الشضػيػرك صحضفة . أ

ال في مػقع صحضفة نضػيػرؾ تايسد بشدبة أك ضة سخائضمجاءت االىتسامات اإلندانضة اإل 
 . %ٗ.ٕٙاإلندانضة الفمدصضشضة بشدبة  %، تالىا االىتساماتٙ.ٖٚ

                                                 
(1)

 The Washington Post, Israel bars Palestinians from entering Old City after deadly attacks, 2 

December 2018, http://cutt.us/tDdnZ , 4 October 2015. 

 اٌّىاز اٌرجزَخ ألْ ػسز ِٓ  اٌزٍ رُ رحٍٍُهب، اٌّىاز اٌرجزَخ الٔزفبضخ اٌمسص ال َظبوٌ ػسز  االهزّبِبد االٔظبُٔخ ِجّىع     

 إطبر ٌالهزّبِبد االٔظبُٔخ، وثؼضهب ٌُ َحزىي ػًٍ أٌ إطبر ٌالهزّبِبد اإلٔظبُٔخ.  احزىي ػًٍ اوثز ِٓ

 الموقع
 االهتمامات االنسانٌة          

 االرجبٖ اٌؼبَ الواشنطن بوست النٌوٌورك تاٌمز

 % ن    % ن    % ن    

8173.68462.716567.6 االهزّبِبد االٔظبُٔخ اإلطزائٍُُخ

2926.45137.37932.4 االهزّبِبد االٔظبُٔخ اٌفٍظطُُٕخ

اٌّجّىع 

 111111134111244111

http://cutt.us/tDdnZ
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فجاءت االىتسامات اإلندانضة اإلسخائضمضة في البجاية بشدبة   :بػست الػاششصغ صحضفة . ب
 %. ٖ.ٖٚ% ثع االىتسامات اإلندانضة الفمدصضشضة بشدبة ٚ.ٕٙ
 مشيسا.

 االختالف: جو االتفاق وأو  -ٖ
ضة عمى حداب االىتسامات سخائضمتذابو مػقعا الجراسة في تغمضب االىتسامات االندانضة اإل . أ

كثخ مغ مػقع صحضفة الػاششصغ بػست اىتع أ فأال إندانضة الفمدصضشضة بشدضة كبضخة، اإل
بضشسا بمغت  %،ٙ.ٖٚضة كذلظ بشدبة سخائضممػقع صحضفة الشضػيػرؾ تايسد باالىتسامات اإل

 %.ٚ.ٕٙلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست الشدبة في السػقع اإل
ف أال إ، في السختبة الثانضة في مػقعي الجراسة إلندانضة الفمدصضشضةامات اجاءت االىتس . ب

كثخ مغ مػقع صحضفة الشضػيػرؾ تايسد باالىتسامات أمػقع صحضفة الػاششصغ بػست اىتع 
لكتخكني %، بضشسا بمغت الشدبة في السػقع اإلٖ.ٖٚكذلظ بشدبة  اإلندانضة الفمدصضشضة

 %.ٗ.ٕٙالشضػيػرؾ تايسد لرحضفة 
أف مػقعي الجراسة أبخزا االىتسامات االندانضة اإلسخائضمضة بشدبة تديج  الدابقة ؿاك الجج مغ كيتزح

عغ ضعف االىتسامات االندانضة الفمدصضشضة، إذ سمط مػقعا الجراسة الزػء عمى الجػانب 
العشف العاشفضة كاالندانضة لمزحايا اإلسخائضمضضغ، في حضغ تع ترػيخ الفمدصضشضضغ بأنيع مبادريغ ب

القدػة كالػحذضة، كيخػ الكاتب أف ذلظ مؤشخ تحضد  إلىكاالعتجاء بذيء مغ التفرضل الحؼ يذضخ 
 مغ مػقعي الجراسة لمجانب اإلسخائضمي.  

ف إسخائضل تخد عمى ىجسات ، عشػف مػقع الػاششصغ بػست إٔٙٔٓ مارس  ٖٔففي تقخيخ في  
ال تتجاكز أعسارىع الدبع سشػات بغاراتيا  ف الغارات اإلسخائضمضة قتمت شفمضغأحساس، كلع يحكخ 

ف الرػاريخ تدبب ضال عغ اليجسات الفمدصضشضة ككضف أالمضمضة عمى غدة، فقج قجـ السػقع تفر
رعب كضخر في السجتسع اإلسخائضمي، كسط مػجة شعغ بالدكاكضغ كحخؽ بالسػلػتػؼ ككحلظ 

شفاؿ ف األأخة التقخيخ ذكخ السػقع عسمضات الجىذ التي يذشيا الفمدصضشضػف في الجاخل، ثع في مؤخ
ف مػقع حساس السدتيجؼ يقع في مشصقة بضة لمقرف اإلسخائضمي، كركد عمى أتػفػا كشتضجة جان

 . )ٔ(ياردة حتى عغ بضػت الشاس ٓٗمجنضة ال تبعج 

                                                 
(1)

Israel Retaliates for Gaza fire with Airstrikes-Hamas hacks Israeli TV,   The Washington Post, 5 

December 2018, http://cutt.us/O70hX , 13 March 2016. 

http://cutt.us/O70hX
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، تحجث السػقع بإسياب عغ حادثة ٕٙٔٓيػنضػ  ٕ٘كفي تقخيخ في مػقع الشضػيػرؾ تايسد في 
، كأف ـ لدتة اشفاؿ كاالخخػ كانت حامال  اىسا أحجالزحايا كانت امخأتضغ إ ضث بضغ أفشعغ، ح

ف انتيي مغ شعشيسا تػجو إلى داخل الستجخ أالسياجع الفمدصضشي شعشيسا كىسا تتدػقاف، ثع بعج 
، ثع بعج ذلظ يعخض السػقع ألضكسل  ف ذلظ جاء في سضاؽ حسمة شعغ كدىذ كإشالؽ نار اليجـػ

 ٕ٘ف أضج اإلسخائضمضضغ، ثع عشج الحجيث عغ حرضمة الزحايا، يحكخ  يقػـ بيا الفمدصضشضػف 
ثشاء تشفضحىع ىجسات أفمدصضشي ثمثاىع قتمػا  ٓ٘ٔمخيكي، في حضغ قتل أإسخائضمضا قتمػا مشيع شالب 

 . (ٔ)ما الثمث الباقي فقط قتل في اشتباكات مع قػات الجضرأك 
( كالتي أضيخت أف مػقعا ٖٕٔٓشعضبة،كتتفق نتائج ىحه الجراسة مع دراسة مع دراسة )أبػ 

صحضفة الشضػيػرؾ تايسد كالػاششصغ بػست صػرتا الفمدصضشضضغ كإرىابضضغ كغػغائضضغ يختكبػف 
 . (ٕ)عساؿ البخبخية ضج اإلسخائضمضضغ األبخياءالجخائع كاأل

ندانضة لالىتسامات اإل ( التي أضيخت تفػقا  ٕٗٔٓكتختمف كحلظ مع دراسة )عػض هللا ، 
جشبضة في العخبضة لمفزائضات األاإللكتخكنضة شخ السدتخجمة مغ قبل السػاقع الفمدصضشضة ضسغ األ

، كربسا كاف ذلظ (ٖ)%ٚ.ٜٔ، حضث جاءت بشدبة ٕٕٔٓتغصضة العجكاف اإلسخائضمي عمى غدة عاـ 
 عائجا  لعضشة السػاقع التي أجخػ عمضيا الباحث الجراسة بأف كانت أقل انحضازا . 

التي أضيخت أف الرحف  (Deprez&Raeymakers،2010لظ مع نتائج دراسة )كتختمف كح 
ندانضة الفمدصضشضة حضث صػرت الفمدصضشضضغ كزحايا لبمجضكضة ركدت عمى االىتسامات اإلا

 . (ٗ)لالعتجاءات اإلسخائضمضة
 
 
 
 

                                                 
(1)

  Palestinian Assailants Are Killed After Knife Attack on 2 Israeli Women, The New York Times, 5 

December 2015, http://cutt.us/XfuHt, 25 June 2016. 
(2)

The American Media Coverage of the Israel-Palestine Conflict, Abuishaiba, p23. 

ٖ ))
 022عوض هللا، مرجع سابق، ص

(4) 
 Framing the First and Second Intifada: A Longitudinal Quantitative Research Design Applied to the 

Flemish Press, Deprez and Raeymaeckers, (p 3). 

http://cutt.us/XfuHt
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 أشخ أسباب انتفاضة القجس:  رابعًا: 
 لكتخونضة لمرحف األمخيكضة السػاقع اإل القجس في إشار أسباب انتفاضة ( يػضح ٛ.ٖججول )

الجراسة

 الشتائج اآلتضة: إلىتذضخ بضانات الججول الدابق 
  :الجراسة لسػاقع العام االتجاه -ٔ

كسا التحخيس اإلعالمي الفمدصضشي في مقجمة أسباب انجالع انتفاضة القجس  جاء
%، في حضغ جاءت ٕ.ٜٖلمرحف االمخيكضة كذلظ بشدبة اإللكتخكنضة لسػاقع أكردتيا ا
االحتالؿ لمدضصخة عمى السدجج األقرى كتغضضخ األمخ الػاقع في القجس في  محاكالت

%، ثع االستضصاف ٖ.ٕٔبشدبة  اإلسخائضمي االحتالؿ %، ثعٕ.ٕٖالسختبة الثانضة بشدبة 
حباط الفمدصضشي كأسباب أخخػ اإل كأخضخا  % لكل مشيسا، ٕكعشف السدتػششضغ بشدبة 

 .% لكل مشيساٛ.ٔبشدبة 
 :حجة عمى صحضفة كل مدتػى  عمى -ٕ    

 :تايسد الشضػيػرك السػقع االلكتخوني لرحضفة . أ
انجالع  أسبابلى ضسغ ك ترجر التحخيس اإلعالمي الفمدصضشي في السختبة األ 

 كذلظ بشدبة انتفاضة القجس في السػقع االلكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد
                                                 


ػًٍ طجت أو  احزىد اٌّىاز اٌرجزَخ اٌزٍ رُ رحٍٍُهب، ألْ ػسز ِٓ  اٌّىاز اٌرجزَخ ِجّىع أطجبة أزفبضخ اٌمسص ال َظبوٌ ػسز      

 أوثز.

 السػقع 
 االنتفاضة أسباب

 االتجاه العام الػاششصغ بػست الشضػيػرك تايسد 
 % ك % ك % ك

التحخيس االعالمي 
 الفمدصضشي 

٘ٓ ٖٙ.ٕ ٛٗ ٗٔ.ٕ ٖٔٗ ٖٜ.ٕ 

الدضصخة عمى السدجج األقرى 
 والقجس

ٖٙ ٕٙ.ٔ ٚٗ ٖٙ.ٖ ٔٔٓ ٖٕ.ٕ 

 ٖ.ٕٔ ٕٗ ٛ.ٚ ٙٔ ٛ.ٛٔ ٕٙ حتاللاال
 ٛ.ٛ ٖٓ ٛ.ٜ ٕٓ ٕ.ٚ ٓٔ االرىاب الفمدصضشي 
 ٕ ٚ ٓ ٓ ٔ.٘ ٚ عشف السدتػششضغ

 ٕ ٚ ٘.ٔ ٖ ٜ.ٕ ٗ استضصان 
 ٛ.ٔ ٙ ٘.ٕ ٘ ٚ.ٓ ٔ احباط فمدصضشي 

 ٛ.ٔ ٙ ٔ ٕ ٜ.ٕ ٗ اخخى 
 ٔ.ٓٓٔ ٕٖٗ ٔ.ٓٓٔ ٕٗٓ ٜ.ٜٜ ٖٛٔ السجسػع  
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السدجج االقرى بشدبة ضة لمدضصخة عمى سخائضماإل التاك السح%، جاء بعجىا ٕ.ٖٙ
رىاب الفمدصضشي بشدبة % ثع اإلٛ.ٛٔي بشدبة سخائضمثع االحتالؿ اإل، %ٔ.ٕٙ

 أسبابثع  ،%ٜ.ٕ% ثع االستضصاف بشدبةٔ.٘عشف السدتػششضغ بشدبة ، ثع %ٕ.ٚ
 % ٚ.ٓحباط الفمدصضشي بشدبةثع اإل، %ٜ.ٕخخػ بشدبة أ
 الػاششصغ بػست: لكتخوني لرحضفةإل السػقع ا  . ب

جاء التحخيس اإلعالمي الفمدصضشي في السختبة األكلى ضسغ أسباب انجالع بالسثل 
بشدبة   كذلظ انتفاضة القجس في السػقع االلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست

قرى بشدبة اإلسخائضمضة لمدضصخة عمى السدجج األ السحاكالتجاء بعجىا ك %، ٕ.ٔٗ
ؿ اإلسخائضمي بشدبة ثع االحتال، % ٛ.ٜرىاب الفمدصضشي بشدبة إلثع ا ،%ٖ.ٖٙ

ثع أسباب  ،%٘.ٔثع االستضصاف بشدبة ،%٘.ٕحباط الفمدصضشي بشدبة ثع اإل ،%ٛ.ٚ
 %.ٔخخػ بشدبة أ

 
 االختالف: جو االتفاق وأو  -ٖ

انجالع انتفاضة القجس في  أسبابال ضسغ أك جاءت ندبة التحخيس االعالمي الفمدصضشي  .أ 
بفارؽ لضذ بكبضخ، حضث بمغت الشدبة في لكتخكنضة لمرحف األمخيكضة كذلظ اإل السػاقع

%، بضشسا بمغت الشدبة في السػقع  ٕ.ٖٙالسػقع االلكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد 
 %.ٕ.ٔٗااللكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست 

الدضصخة عمى السدجج األقرى كتغضضخ الػاقع في القجس في السختبة الثانضة ندبة  حمت .ب 
لمرحف األمخيكضة كذلظ اإللكتخكنضة السػاقع ضسغ أسباب انجالع انتفاضة القجس في 
 لكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسدالسػقع اإل بفارؽ كبضخ نػعا  ما، حضث بمغت الشدبة في

 %.ٖ.ٖٙلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست قع اإلالشدبة في السػ  بمغت%، بضشسا ٔ.ٕٙ
جاء االحتالؿ اإلسخائضمي في السختبة الثالثة ضسغ أسباب انجالع انتفاضة القجس في  .ج 

، حضث بمغت الشدبة في السػقع بفارؽ كبضخ نػعا  مالكتخكنضة لمرحف األمخيكضة اإلالسػاقع 
لشدبة في السػقع االلكتخكني %، بضشسا بمغت ا ٛ.ٛٔلكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد اإل

 %.ٛ.ٚلرحضفة الػاششصغ بػست 
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في السػاقع  انجالع انتفاضة القجس أسبابرىاب الفمدصضشي ضسغ تقاربت ندبة اإل .د 
لكتخكني لرحضفة ، حضث بمغت الشدبة في السػقع اإل لكتخكنضة لمرحف األمخيكضةاإل

لرحضفة الػاششصغ لكتخكني اإل%، بضشسا بمغت الشدبة في السػقع  ٕ.ٚالشضػيػرؾ تايسد 
 %.ٛ.ٜبػست 

في السػاقع  انجالع انتفاضة القجس أسبابضسغ اعتجاءات السدتػششضغ ندبة  تبايشت .ق 
لكتخكني لرحضفة ، حضث بمغت الشدبة في السػقع اإللمرحف األمخيكضة ةلكتخكنضاإل

شصغ لكتخكني لرحضفة الػاشبضشسا بمغت الشدبة في السػقع اإل %، ٔ.٘الشضػيػرؾ تايسد 
 %.ٓبػست 

كالػاششصغ  لكل مغ صحضفة الشضػيػرؾ تايسداإللكتخكنضة كتذضخ الشتائج الدابقة إلى أف السػاقع 
 ،عالمي الفمدصضشي عمى أنو الدبب األكؿ في انجالع انتفاضة القجسبػست قجمت التحخيس اإل

كىػ ما يتػافق مع  كىي بحلظ تعتبخ الفمدصضشضضغ ىع السدؤكلضغ عغ أحجاث االنتفاضة كانجالعيا،
كجاء في السختبة الثانضة  ( التي حسمت الفمدصضشضضغ مدئػلضة انجالع االنتفاضة، ٙ.ٖنتائج ججكؿ )

قرى كتغضضخ األمخ الػقع في القجس، كالحع السحاكالت اإلسخائضمضة لمدضصخة عمى السدجج األ
ت اإلسخائضمضة التي في كل مخة يتع ذكخ ىحا الدبب، يعقب السػقع بترخيح الدمصا والباحث أن

لكتخكنضة لرحف الجراسة تبشت كجية الشطخ تشفي ذلظ بذكل قاشع،  كيخػ الباحث أف السػاقع اإل
عغ ذكخىا بذكل متالـز لشفي الجانب  اإلسخائضمضة في شخحيا ألسباب انتفاضة القجس، فزال  

 إلسخائضمضة. اإلسخائضمي لمدبب الثاني عشج ذكخه، كىحا فضو انحضاز كاضح لرالح الخكاية ا
لكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد في تفرضل ، أسيب السػقع اإلٕ٘ٔٓاكتػبخ  ٙٔ ففي تقخيخ في
ف ضة، حضث ذكخ أف الخئضذ عباس زعع أحسج مشاصخة مغ كجية الشطخ اإلسخائضمأحادثة الصفل 

إلسخائضمي عجامو بجـ بارد مغ قبل الجشػد اإلسخائضمضضغ، في حضغ عخض رئضذ الػزراء اإ الصفل تع 
بشضامضغ نتانضاىػ لػسائل االعالـ مقاشع فضجيػ لمصفل مشاصخة كىػ يتمقى العالج كالصعاـ في 

ػف مدتذفى إسخائضمي، كذكخ أف ىحا مؤشخ كاضح أف الفمدصضشضضغ كرئضذ الدمصة عباس يسارس
 ).ٔ(جل تغحية العشفعالمي مغ أالكحب كالتحخيس اإل

                                                 
(1)

Conflicting Accounts of Jerusalem Strife Surround a Wounded Arab Boy, The New York Times, 23 

December 2018, http://cutt.us/bbk4S, 16 Ocotober 2015. 

 

http://cutt.us/bbk4S
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عمى  تغصضة مػقع الػاششصغ بػست ألحجاث انتفاضة  ضة أيزا  كيشدحب االنحضاز لمخكاية اإلسخائضم 
س مغ نتانضاىػ يتيع فضو ، عشػف السػقع التقخيخ باقتبا 2016يشايخ ٕ٘القجس، ففي تقخيخ بتاريخ 

عالـ الفمدصضشضة بأنيا الدبب في أحجاث العشف، كىػ ما شفاؿ الرغار في كسائل اإلبخامج األ
جانب كعخض تانضاىػ عقج جمدة مع دبمػماسضضغ أف نألمخكاية اإلسخائضمضة، كذكخ  كامال   ا  يعتبخ تبشض

عمضيع مقاشع فضجيػ كترخيحات لقادة فمدصضشضضغ كميا تحس عمى الكخاىضة كتحخض عمى العشف، 
 .)ٔ(عالمي الفمدصضشي في انجالع انتفاضة القجسالسػقع بحلظ يرجر سبب التحخيس اإلك 

اإللكتخكنضة أف السػاقع ( التي أضيخت ٕٚٔٓمع دراسة )مشرػر، كتتفق نتائج ىحه الجراسة 
مخيكضة اعتبخت الفمدصضشضضغ كتحجيجا  حخكة حساس ىي الستدبب في الحرار لمرحف األ

( ٕٙٔٓ، كتتفق كحلظ مع نتائج دراسة )عضدى، )ٕ(%ٚٙاإلسخائضمي عمى قصاع غدة كذلظ بشدبة 
مغ خالؿ  ٕٗٔٓالعجكاف اإلسخائضمي عمى غدة عاـ التي اعتبخت الفمدصضشضضغ ىع الدبب األكؿ في 

اس ىي الجية السدؤكلة عغ ف حس%، كأضيخت أٛ.ٖ٘إشالؽ الرػاريخ مغ غدة كذلظ بشدبة
 .)ٖ(%ٗٙحجاث العجكاف اإلسخائضمي عمى غدة بشدبة انجالع أ

ة إسخائضل السدؤكلض تي حسمت( الٕٗٔٓمع نتائج دراسة )عػض هللا، إال أف ىحه الشتضجة تختمف 
، كىػ ما )ٗ(%ٙ.ٕٙكذلظ بشدبة  ٕٕٔٓبالجرجة األكلى عغ العجكاف اإلسخائضمي عمى غدة عاـ 

  ُيعدػ إلى أف السػاقع التي أجخػ عمضيا الباحث الجراسة أقل انحضازا . 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(ٔ)

 The Washington Post, Israel’s Netanyahu blames children’s shows for Palestinian terror , 3 

, 25 January 2016. http://cutt.us/4MHu9December 2018,  
2
 .  21منصور، مرجع سابق،  ص ( (
(

3
 .012عٌسى، مرجع سابق، ص  (
4
 .023عوض هللا، مرجع سابق، ص  )( 

http://cutt.us/4MHu9
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 أشخ الحمػل السصخوحة النتفاضة القجس: خامدًا:   
لكتخونضة السػاقع اإل النتفاضة القجس في  السصخوحة( يػضح الحمػل ٜ.ٖججول )

  لمرحف األمخيكضة 

 الشتائج اآلتضة: إلىتذضخ بضانات الججول الدابق 
  :الجراسة لسػاقع العام االتجاه -ٔ

نتفاضة القجس في لي ضسغ الحمػؿ السصخكحة الك اء انياء االحتالؿ في السختبة األج . أ
%، تالىا استخجاـ مديج مغ القػة ٕ٘مخيكضة بشدبة لكتخكنضة لمرحف األالسػاقع اإل

%، ثع جاء في السختبة الثالثة استئشاؼ ٚ.ٕٕكالقسع ضج الفمدصضشضضغ بشدبة 
%، ثع تػفضخ ٔ.ٚٔي بشدبة سخائضمبضغ الدمصة الفمدصضشضة كاالحتالؿ اإل ضاتاك السف

ثع تشفضح  ، %ٛثع حمػؿ أخخػ بشدبة %، ٕ.ٓٔبشدبة  لمفمدصضشضضغحساية دكلضة 
ضة في سخائضمىالي الفجائضضغ الفمدصضشضضغ كنذخ مديج مغ القػات اإلأ عقػبات بحق 

  .% لكل مشيعٚ.٘نذاء دكلة فمدصضشضة بشدبة إراضي السحتمة ك األ
 :حجة عمى مػقع كل مدتػى  عمى -ٕ

جاء استخجاـ القػة كالقسع ضج الفمدصضشضضغ  :تايسد الشضػيػرك لكتخوني لرحضفةالسػقع اإل  .أ 
لكتخكني في السػقع اإل في السختبة األكلى ضسغ الحمػؿ السقتخحة النتفاضة القجس

                                                 

احزىد  اٌّىاز اٌرجزَخ اٌزٍ رُ رحٍٍُهب، ألْ ػسز ِٓ  اٌّىاز اٌرجزَخ ِجّىع اٌحٍىي اٌّطزوحخ الٔزفبضخ اٌمسص ال َظبوٌ ػسز    

 ػًٍ حً أو أوثز.

 السػقع
 الحمػل

 االتجاه العام الػاششصغ بػست الشضػيػرك تايسد 

 % ك % ك % ك 
 ٕ٘ ٕٕ ٔ.ٖٙ ٕٕ 0 0 نياء االحتاللإ

 ٚ.ٕٕ ٕٓ ٕ.ٛ ٘ ٙ.٘٘ ٘ٔ استخجام القػة والقسع ضج الفمدصضشضضغ
 ٔ.ٚٔ ٘ٔ ٘.ٕٗ ٘ٔ 0 0 ضاتاو استئشاف السف

 ٕ.ٓٔ ٜ ٕ.ٛ ٘ ٛ.ٗٔ ٗ تػفضخ حساية دولضة
 ٚ.٘ ٘ ٖ.ٖ ٕ ٔ.ٔٔ ٖ عقػبات ضج اىالي السشفحيغ

 ٚ.٘ ٘ ٙ.ٙ ٗ ٚ.ٖ ٔ القػات نذخ مديج مغ
 ٚ.٘ ٘ ٕ.ٛ ٘ 0 0 نذاء دولة فمدصضشضةإ

 ٛ ٚ ٘ ٖ ٛ.ٗٔ ٗ أخخى 
 ٔ.ٓٓٔ ٛٛ ٔ.ٓٓٔ ٔٙ ٓٓٔ ٕٚ  السجسػع
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%، ثع جاء تػفضخ حساية دكلضة لمفمدصضشضضغ في ٙ.٘٘بشدبة  لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد
%، ثع نذخ ٔ.ٔٔىالي السشفحيغ بشدبة أ %، ثع عقػبات ضج ٛ.ٗٔانضة بشدبة السختبة الث

%، ثع حمػؿ أخخػ بشدبة ٚ.ٖراضي السحتمة بشدبة ديج مغ القػات اإلسخائضمضة في األم
  %. ٘.ٙ%بشدبة ٛ.ٗٔ

لي ك نياء االحتالؿ في السختبة األإجاء  :بػست اششصغالػ  رحضفةالسػقع االلكتخوني ل  .ب 
في السػقع االلكتخكني لرحضفة الػاششصغ  ضسغ الحمػؿ السصخكحة النتفاضة القجس

بضغ الدمصة الفمدصضشضة كاالحتالؿ  ضاتاك السفاستئشاؼ  %، تالهٔ.ٖٙبشدبة  بػست
مديج مغ القػة كالقسع ضج الفمدصضشضضغ بشدبة  ثع استخجاـ%، ٘.ٕٗي بشدبة سخائضماإل

% لكل مشيسا، تال ذلظ نذخ مديج مغ القػات ٕ.ٛكتػفضخ حساية دكلضة لمفمدصضشضضغ بشدبة 
ىالي السشفحيغ أ ضج  ثع عقػبات، %٘%، ثع حمػؿ اخخػ بشدبة ٙ.ٙضة بشدبة سخائضماإل

  %. ٖ.ٖبشدبة 
 االختالف: جو االتفاق وأو  -ٖ

السػاقع نياء االحتالؿ ضسغ الحمػؿ السصخكحة النتفاضة القجس في إندبة  تبايشت .أ 
 فيلع يحع ىحا الحل بأؼ ندبة لمرحف األمخيكضة كذلظ بفارؽ كبضخ، حضث لكتخكنضة اإل

لكتخكني الشدبة في السػقع اإل بمغتبضشسا ، لكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسدالسػقع اإل
 %.ٔ.ٖٙلرحضفة الػاششصغ بػست 

استخجاـ مديج مغ القػة كالقسع ضج الفمدصضشضضغ ضسغ الحمػؿ السصخكحة ندبة  تبايشت .ب 
لمرحف األمخيكضة كذلظ بفارؽ كبضخ، حضث اإللكتخكنضة السػاقع النتفاضة القجس في 

الشدبة  بمغت%، بضشسا ٙ.٘٘لكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسدالسػقع اإل بمغت الشدبة في
 %.ٕ.ٛاششصغ بػست لكتخكني لرحضفة الػ في السػقع اإل

السػاقع ضسغ الحمػؿ السصخكحة النتفاضة القجس في  استئشاؼ السفاكضاتندبة  تبايشت .ج 
السػقع  في لع تحع بأؼ ندبة لمرحف األمخيكضة كذلظ بفارؽ كبضخ، حضث لكتخكنضة اإل
لكتخكني لرحضفة الشدبة في السػقع اإل بمغتبضشسا ، لكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسداإل

 %.ٙ.ٕٗالػاششصغ بػست 
حة النتفاضة القجس تبايشت ندبة تػفضخ حساية دكلضة لمفمدصضشضضغ  ضسغ الحمػؿ السصخك  .د 

لكتخكنضة لمرحف األمخيكضة ، حضث بمغت الشدبة في السػقع االلكتخكني في السػاقع اإل
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خكني لرحضفة لكتبضشسا بمغت الشدبة في السػقع اإل %،ٛ.ٗٔلرحضفة الشضػيػرؾ تايسد 
 %.ٕ.ٛالػاششصغ بػست 

، حضث بمغت  مػقعي الجراسةالسصخكحة النتفاضة القجس في  خخػ الحمػؿ األتبايشت ندبة  .ق 
%، بضشسا بمغت الشدبة في ٛ.ٗٔالشدبة في السػقع االلكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد 

 %.٘لكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست اإل السػقع
التي خمرت إلى أف استئشاؼ ( ٕٙٔٓ مع نتائج دراسة )عضدى،نتائج ىحه الجراسة  كتتفق

السفاكضات جاء كحل في السختبة الثانضة ضسغ أبخز الحمػؿ السصخكحة لمعجكاف اإلسخائضمي عمى 
تختمف مع دراسة ) إال أنيا ، (ٔ)%٘.ٖٚكعمى رأسيا السبادرة السرخية بشدبة  ٕٗٔٓغدة عاـ 

بخز الحمػؿ لعجكاف أعساؿ السقاكمة الفمدصضشضة ىي أ( التي أضيخت أف كقف ٕٗٔٓهللا ، عػض 
 . (ٕ)% ٚ.ٛٗكذلظ بشدبة  ٕٕٔٓإسخائضل عمى غدة عاـ 

أف مػقعي الجراسة أبخزا جانب مغ األسباب الجحرية في ترجيخىع إلنياء لمباحث كيتزح 
ؿ االحتالؿ كحل النتفاضة القجس كالحؼ يزع التزضق عمى حضاة الفمدصضشضضغ كمسارسات االحتال

عساؿ القتل كالفرل العشرخؼ الفمدصضشي بسا فضيا االعتقاؿ كاإلغالقات كالحػاجد كأ ضج الذعب 
كىجـ السشازؿ، كىحا يعػد بشا مخة أخخػ لتدمضط الزػء عمى الجكافع الخئضدضة التي تؤدؼ 
 بالفمدصضشضضغ لتشفضح أعساؿ السقاكمة، كيتدق ذلظ مع الػاقع السعاش في االراضي الفمدصضشضة، إذ

عساؿ السقاكمة كسضاقات خجل الحؼ تشبثق عشو االشتباكات كأ إف االحتالؿ اإلسخائضمي يذكل الس
 الخفس الفمدصضشي لو.

كجاء كحلظ استخجاـ مديج مغ العشف كحل النتفاضة القجس لضعبخ عغ  كجية الشطخ اإلسخائضمضة، 
ضة القجس، كعجـ كىي تعكذ رؤية االستعالء لجػ الجانب اإلسخائضمي في التعامل مع انتفا

رض بخّدات لغزب الفمدصضشي الحؼ تسثل عمى األاالحتالؿ كمسارساتو في تأجضج ا راالعتخاؼ بجك 
جخاءات سمصات االحتالؿ أقخت مديج مغ اإل فعل مقاكمة أدت النجالع انتفاضة القجس، حتى أف

بالجسمة، فزال عغ عجاـ السضجاني، كحسالت االعتقاؿ شضضغ، كالتي شسمت سضاسة اإللقسع الفمدصض
عغ احتجاز  ىجـ بضػت عػائل السشفحيغ كتجخيجىع مغ ىػياتيع كنفضيع ألراضي الدمصة فزال  

 جثامضغ الذيجاء.

                                                 
  (

1
  021عٌسى، مرجع سابق، ص(

  (
2
 . 411عوض هللا، مرجع سابق، ص(
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تحجث فضو عغ مقتخح إسخائضمي مغ  ٕٙٔٓيػنضػ  28كعخض مػقع الػاششصغ بػست تقخيخا  بتاريخ 
كالزفة كتديضل حضاة  جخاءات االحتالؿ في القجسإجشخاؿ يتزسغ رفع  ٕٓٓقبل مجسػعة مغ 

الفمدصضشضضغ، كالتعاكف مع الدمصة الفمدصضشضة لزساف األمغ، ثع عدز السػقع ىحا التػجو عبخ 
راضي في األ االحتالؿ اإلسخائضميجخاءات كي مػف الحؼ قاؿ فضو انو يتفيع إ اقتباس مغ باف

 .)ٔ(ق عمى الدكافغالقات كالتزضضأتي بالغاية السشذػدة في ضل اإلالسحتمة لكشيا قصعا  لغ ت
، ذكخ التقخيخ أف كزيخ األمغ ٕٙٔٓيػنضػ  ٕٔففي تقخيخ عخضو مػقع الشضػيػرؾ تايسد في  

 اإلسخائضمي عخض خصة مغ أربع بشػد لقسع االنتفاضة الفمدصضشضة، كالتي شسمت ىجـ بضػت عػائل
مديج مغ جشدضة كتيجضخىع، كفخض السشفحيغ، كفخض غخامات مالضة عمضيع، كتجخيجىع مغ ال

 .  )ٕ(عغ احتجاز جثامضغ الذيجاء غالقات كالحػاجد فزال  اإل
 
 أشخ نتائج انتفاضة القجس: سادسًا:   

القجس في مػاقع الجراسةإشار نتائج انتفاضة ( يػضح ٓٔ.ٖججول )       



 
 

                                                 
(1)

Israel Bans Access to Non-Muslims for Jerusalem Holy site, The Washington Post, 5 December 2018, 

http://cutt.us/lvaqn , 28 June 2016. 
(2)

Israel’s new security minister and his 4 ideas for stopping violence, The New York Times,  5 

December 2018,  http://cutt.us/CU4Xd, 21 June 2016.  

احزىد ػًٍ ٔزُجخ أو  اٌّىاز اٌرجزَخاٌزٍ رُ رحٍٍُهب، ألْ ػسز ِٓ  اٌّىاز اٌرجزَخ ِجّىع ٔزبئج أزفبضخ اٌمسص ال َظبوٌ ػسز    

 أوثز.

 السػقع
 الشتضجة           

 االتجاه العام الػاششصغ بػست الشضػيػرك تايسد 
 % ك % ك % ك

 ٔ.ٙٗ ٚٗ ٗ.ٜٖ ٕٛ ٕ.ٔٙ ٜٔ استسخار العشف
 ٘.ٕ٘ ٕٙ ٖٔ ٕٕ ٖٔ ٗ تجمضخ العسمضة الدمسضة

 ٛ.ٓٔ ٔٔ ٘.٘ٔ ٔٔ ٓ ٓ احباط فمدصضشي 
 ٛ.ٛ ٜ ٖ.ٔٔ ٛ ٕ.ٖ ٔ مديج مغ االحتالل 

 ٜ.ٕ ٖ ٗ.ٔ ٔ ٘.ٙ ٕ صخاع ديشي
 ٕ ٕ ٓ ٓ ٘.ٙ ٕ انتفاضة شاممة 

 ٔ ٔ ٓ ٓ ٕ.ٖ ٔ تقػية حساس
 ٜ.ٕ ٖ ٗ.ٔ ٔ ٘.ٙ ٕ اخخى 
 ٓٓٔ ٕٓٔ ٔ.ٓٓٔ ٔٚ ٔ.ٓٓٔ ٖٔ   السجسػع

http://cutt.us/lvaqn
http://cutt.us/CU4Xd
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 الشتائج اآلتضة: إلىتذضخ بضانات الججول الدابق 
 

  :الجراسة لسػاقع العام االتجاه .ٔ
رحف لكتخكنضة لمائج انتفاضة القجس في السػاقع اإلاستسخار العشف نت ترجر

% ثع االحباط ٘.ٕ٘تجمضخ العسمضة الدمسضة بشدبة  %، تالهٔ.ٙٗمخيكضة بشدبة األ
نتائج ك % ثع الرخاع الجيشي ٛ.ٛ% ثع تػسع االحتالؿ بشدبة ٛ.ٓٔالفمدصضشي بشدبة 

 كأخضخا   ، %ٕثع انجالع انتفاضة شاممة بشدبة  % لكل مشيسا،  ٜ.ٕخخػ بشدبة أ
  %.ٔحخكة حساس بشدبة  تقػية

 
 :حجة عمى مػقع كل مدتػى  عمى .ٕ

جاءت نتضجة استسخار العشف في السختبة  :تايسد الشضػيػرك رحضفةلكتخوني لالسػقع اإل  . أ
%، تالىا تجمضخ العسمضة الدمسضة ٕ.ٔٙلى في مػقع صحضفة نضػيػرؾ تايسد بشدبة ك األ

% لكل مشيسا، ثع ٘.ٙ% ثع الرخاع الجيشي كانجالع انتفاضة شاممة بشدبة ٖٔبشدبة 
% لكل مشيسا، ثع نتائج اخخػ بشدبة ٕ.ٖتػسع االحتالؿ كتعديد مكانة حساس بشدبة 

ٙ.٘ .%  
 

 :بػست الػاششصغ رحضفةلكتخوني لالسػقع اإل   . ب
لى ك أما في مػقع صحضفة الػاششصغ بػست فجاءت نتضجة استسخار العشف في السختبة األ

بشدبة  حباط الفمدصضشيثع اإل ،%ٖٔ%، تالىا تجمضخ العسمضة الدمسضة بشدبةٗ.ٜٖبشدبة 
خخػ بشدبة أ%، ثع صخاع ديشي كنتائج ٖ.ٔٔدبة ثع تػسع االحتالؿ بش ، %٘.٘ٔ

 % لكل مشيسا.ٗ.ٔ
 جو االتفاق واالختالف:أو  -ٖ

لكتخكنضة السػاقع اإلضسغ نتائج انتفاضة القجس في  استسخار العشف أكال  ندبة  جاءت .أ 
السػقع االلكتخكني  لمرحف األمخيكضة، كذلظ بفارؽ كبضخ نػعا  ما، حضث بمغت الشدبة في

لكتخكني لرحضفة الشدبة في السػقع اإل بمغت%، بضشسا  ٖ.ٔٙ لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد
 %.ٗ.ٜٖالػاششصغ بػست 
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تجمضخ العسمضة الدمسضة في السختبة الثانضة ضسغ نتائج انتفاضة القجس في ندبة  جاءت .ب 
 حضث بمغت الشدبة في لمرحف األمخيكضة كذلظ بفارؽ كبضخ نػعا  ما،لكتخكنضة السػاقع اإل

الشدبة في السػقع  بمغت%، بضشسا ٖٔ لكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسدع اإلالسػق
 %.ٖٔلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست اإل

لكتخكنضة السػاقع اإلحباط الفمدصضشي ضسغ نتائج انتفاضة القجس في اإلندبة  تبايشت .ج 
 كتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسدلالسػقع اإل لمرحف األمخيكضة ، حضث بمغت الشدبة في

 %.٘.٘ٔلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست الشدبة في السػقع اإل بمغت%، بضشسا ٓ
لمرحف لكتخكنضة السػاقع اإلتػسع االحتالؿ ضسغ نتائج انتفاضة القجس في ندبة  تبايشت .د 

لرحضفة لكتخكني السػقع اإل ، حضث بمغت الشدبة فيمخيكضة كذلظ بفارؽ كبضخ نػعا  مااأل
لكتخكني لرحضفة الػاششصغ الشدبة في السػقع اإل بمغت%، بضشسا ٕ.ٖ الشضػيػرؾ تايسد

 %.ٖ.ٔٔبػست 
خخػ ضسغ نتائج انتفاضة القجس في أالرخاع الجيشي ككحلظ ندبة نتائج ندبة  تداكت .ق 

السػقع  لمرحف األمخيكضة، حضث بمغت الشدبة لكل مشيسا فيلكتخكنضة السػاقع اإل
لكتخكني الشدبة في السػقع اإل بمغت%، بضشسا ٘.ٙ لرحضفة الشضػيػرؾ تايسدلكتخكني اإل

 %.ٗ.ٔلرحضفة الػاششصغ بػست 
ف مػاقع أالججكؿ الدابق ترجر استسخار العشف لشتائج انتفاضة القجس، كيخػ الباحث  مغ كيتزح

نيا أالقجس ب خىا ألحجاث انتفاضةالجراسة تتساىى مع الخكاية اإلسخائضمضة لألحجاث مغ خالؿ ترػي
عساؿ عشف مغ شخؼ شعبػؼ ىع الفمدصضشضضغ، تقـػ اؿ عشف، كىػ السرصمح الحؼ يقتزى أ عسأ 

القػات الشطامضة مسثمة في قػات االحتالؿ اإلسخائضمي بالترجؼ ليا، كىػما يذكل ترػيخ ذا مفيـػ 
 داللي لجػ جسيػر مػاقع الجراسة.

اء أعساؿ السقاكمة الفمدصضشضة، األسباب الكامشة كر ف مػاقع الجراسة لع تدمط الزػء عمى كسا أ
مغ في عساؿ مغ ضحايا إسخائضمضضغ كفقجاف األنسا ركدت عمى الشتائج الستختبة عمى ىحه األكإ

 لمخكاية اإلسخائضمضة حػؿ انتفاضة القجس.  تاما   السجتسع اإلسخائضمي، كىػ ما يذكل انحضازا  
ضة النتفاضة القجس، كفي ىحا الدضاؽ لع تحكخ مػاقع كجاء تجمضخ العسمضة الدمسضة كشتضجة ثان

نيا لع ، كأرض الػاقع كالتي تفضج بأف العسمضة الدمسضة متػقفة أصال  أالجراسة الحقائق القائسة عمى 
ف العسمضة تػاجو عقبات أعاما، بل صػرت  ٕٓشضئا مغ ثسارىا رغع استسخارىا ألكثخ مغ  تؤتِ 
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ف ىحا نػع مغ التزمضل أف يجمخىا، كيخػ الباحث يسكغ أ أف استسخار انتفاضة القجسبدضصة، ك 
رض الػاقع مغ استسخار لالحتالؿ اإلسخائضمي في ألجسيػر القخاء حػؿ الحقائق القائسة عمى 

  ي.سخائضملمعسمضة الدمسضة بضغ الدمصة كاالحتالؿ اإلراضي الفمدصضشضة كتػقف كامل األ
حػؿ مقتخح   ٕٙٔٓمارس   ٙضػيػرؾ تايسد بتاريخ لكتخكني لرحضفة الشففي تقخيخ  في السػقع اإل

إسخائضمي لتقدضع القجس ذكخ السػقع أف تشفضح تقدضع القجس كالحؼ جاء في السختبة الثانضة ضسغ 
أسباب انجالع انتفاضة القجس سػؼ يؤدؼ إلى فػضى عارمة بسا في ذلظ الفػضى الدضاسضة 

ػضع الحالي يدتحضل التػصل التفاؽ سالـ كاالندانضة،  كسا أضاؼ السػقع أيزا  أنو في ضل ال
 . )ٔ(في السدتقبل

أف   ٕ٘ٔٓديدسبخ  ٘بتاريخ  في تقخيخ لو لكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػستلسػقع اإلا كذكخ
إلى كزيخ الخارجضة االمخيكي ححر  حالة العشف التي تسخ بيا االراضي الفمدصضشضة يسكغ أف تؤدؼ 

عارمة الفػضى السػقع أف نتائج اخخػ ستختب عمى ذلظ مشيا ال، كأفاد الدمصة الفمدصضشضةإسقاط 
  ).ٕ(ستحل في االراضي الفمدصضشضة نتضجة الػضع القائع

 
 :لكتخونضة لمرحف األمخيكضةية النتفاضة القجس في السػاقع اإل شخ الخبخ األ مجسػع -ٚ

 مػقعي الجراسةية النتفاضة القجس في ( يػضح  األشخ الخبخ ٔٔ.ٖججول )
 السػقع

 االشخ الخبخية
 االتجاه العام  الػاششصغ بػست الشضػيػرك تايسد 

 % ك % ك % ك
 %ٙ.ٕٗ ٕٖٗ %ٚ.ٕ٘ ٕٗٓ %ٖٕ ٖٛٔ أشخ األسباب
 %ٕٗ ٖٖٗ %ٚ.ٕٓ ٗٙٔ %ٖ.ٕٛ ٓٚٔ أشخ الرخاع 

 %ٖ.ٕٓ ٖٕٛ %ٕٓ ٛ٘ٔ %ٛ.ٕٓ ٕ٘ٔ أشخ السدؤولضة 
 %٘.ٚٔ ٕٗٗ %ٚٔ ٖٗٔ %ٖ.ٛٔ ٓٔٔ أشخ االىتسامات االندانضة

 %ٖ.ٚ ٕٓٔ %ٜ ٔٚ %ٕ.٘ ٖٔ أشخ الشتائج الستػقعة
 %ٖ.ٙ ٛٛ %ٚ.ٚ ٔٙ %٘.ٗ ٕٚ أشخ الحمػل السقتخحة

 ٓٓٔ ٖٜٖٔ ٔ.ٓٓٔ ٕٜٚ ٔ.ٓٓٔ ٔٓٙ السجسػع 

                                                 
(1)

  The New York Times, New Proposal to Divide Jerusalem Unites People Against It,  4 December 

2018, http://cutt.us/6xxCf  , 6 March 2016.  
(2)

 The Washington Post,  Kerry warns Israel of Possible Choas if Palestinian Authority Collapses, 4 

December 2018 http://cutt.us/XzkOl  , 5 December 2015. 

 

 حزىٌ ػًٍ أوثز ِٓ إطبر.رلس  حاٌىاحساٌّبزح اٌزٍ رُ رحٍٍُهب ألْ  اٌّىاز اٌرجزَخِجّىع األطز هٕب ال َظبوٌ ِجّىع    

http://cutt.us/6xxCf
http://cutt.us/XzkOl
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 الشتائج اآلتضة: إلىتذضخ بضانات الججول الدابق 
  :الجراسة لسػاقع  العام االتجاه  -ٔ

لكتخكنضة السػاقع اإلأشخ أسباب  انجالع انتفاضة القجس األشخ الخبخية في ترجرت 
%، ثع ٕٗبفارؽ بدضط أشخ الرخاع بشدبة  %، تالىاٙ.ٕٗلمرحف االمخيكضة بشدبة 

، ثع أشخ %٘.ٚٔندانضة االىتسامات اال%، ثع أشخ ٖ.ٕٓأشخ السدؤكلضة بشدبة 
  .%ٖ.ٙخحة بشدبة %، كأخضخا  أشخ الحمػؿ السقتٖ.ٚالشتائج الستػقعة 

 :حجة عمىمػقع  كل مدتػى  عمى -ٕ
 :تايسد الشضػيػرك صحضفة .أ 

مػقع صحضفة نضػيػرؾ تايسد بشدبة أشخ الرخاع في السختبة األكلى جاءت 
، ثع جاء بعجىا بفارؽ بدضط أشخ %ٖٕ أشخ األسباب بشدبة%، تالىا ٖ.ٕٛ

%، ثع ٖ.ٛٔ%، ثع أشخ االىتسامات االندانضة بشدبة ٛ.ٕٓالسدؤكلضة بشدبة 
 %.٘.ٗأشخ الحمػؿ السقتخحة بشدبة %، ثع ٕ.٘أشخ الشتائج الستػقعة بشدبة 

 
 :بػست الػاششصغ صحضفة .ب 

بشدبة الػاششصغ بػست مػقع صحضفة أشخ األسباب في السختبة األكلى جاءت 
، ثع جاء بعجىا بفارؽ بدضط أشخ %ٚ.ٕٓ أشخ الرخاع بشدبة تالىا ،%ٚ.ٕ٘

%، ثع أشخ ٚٔ%، ثع أشخ االىتسامات االندانضة بشدبة ٕٓالسدؤكلضة بشدبة 
  %. ٚ.ٚ%، ثع أشخ الحمػؿ السقتخحة بشدبة ٜالشتائج الستػقعة بشدبة 

 جو االتفاق واالختالف:أو  -ٖ
في السختبة الثانضة في راسة، حضث جاءت اختمف تختضب أشخ األسباب في مػقعي الج .أ 

%، بضشسا جاءت في السختبة األكلى ٖٕلكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد بشدبة السػقع اإل
 %.ٛ.ٕ٘في السػقع اإللكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست بشدبة 

في السختبة األكلى  في اختمف تختضب أشخ الرخاع  في مػقعي الجراسة، حضث جاءت    .ب 
%، بضشسا جاءت في السختبة ٖ.ٕٛلكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد بشدبة اإلالسػقع 

 %.ٚ.ٕٓالثانضة في السػقع اإللكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست بشدبة 
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تذابو تختضب أشخ السدؤكلضة في مػقعي الجراسة، حضث جاء في السختبة الثالثة كذلظ  .ج 
% ٕٓضفة الشضػيػرؾ تايسد، ك لكتخكني لرح% في السػقع اإلٛ.ٕٓبشدب متقاربة بمغت 

 في السػقع اإللكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست.
تذابو تختضب أشخ الشتائج الستػقعة في مػقعي الجراسة، حضث جاء في السختبة الخابعة  .د 

% في ٜلرحضفة الشضػيػرؾ تايسد، ك اإللكتخكني % في السػقع ٕ.٘كذلظ بشدب بمغت 
 ػست.السػقع اإللكتخكني لرحضفة الػاششصغ ب

تذابو تختضب أشخ الحمػؿ السصخكحة النتفاضة القجس في مػقعي الجراسة، حضث جاء في  .ق 
لرحضفة الشضػيػرؾ اإللكتخكني % في السػقع ٘.ٗالسختبة الخامدة كذلظ بشدب بمغت 

 % في السػقع اإللكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست.ٚ.ٚتايسد، ك 
ة مغ قبل مػاقع الجراسة في تغصضة انتفاضة تشػع األشخ السدتخجم الدابقة ؿاك الججكيتزح مغ 

( التي أضيخت تشػع األشخ السدتخجمة في ٕٗٔٓالقجس، كيتفق ىحا مع نتائج دراسة )عمضاف،
( التي ٜٕٓٓ،Stawcki، ككحلظ دراسة ))ٔ(تغصضة شمب فمدصضغ عزػية جسعضة األمع الستحجة

تغصضة الرخاع الفمدصضشي  أضيخت تشػعا  في األشخ السدتخجمة مغ قبل الرحف األمخيكضة في
 .)ٕ(اإلسخائضمي

الجراسة،  كالحؼ يأتي  مػقعيانجالع انتفاضة القجس في  أسبابترجر أشخ كيخػ الباحث أف 
كيشصػؼ ي، سخائضملمجانب اإل مغ مػقعي الجراسة تحضد ُيذضخ إلىعمى رأسيا العشف الفمدصضشي، 

خؽ لدضاقات حجكثيا كدكافع ة، دكف التصمة الفمدصضشضاك إدانة لمذعب الفمدصضشي كأعساؿ السقعمى 
 ي ضج الفمدصضشضضغ.سخائضمعساؿ الستسثمة في الطمع كالقسع الحؼ يسارسو االحتالؿ اإلتمظ األ

الرخاع كالسدؤكلضة، ككميا تمقي بالالئسة عمى  أشخأشخ األسباب في مػقعي الجراسة  كتال
، عغ انجالع انتفاضة القجس كأحجاثيا، كتحسميع السدؤكلضة الفمدصضشضضغ في أحجاث انتفاضة القجس

عمى االىتسامات االندانضة كقعا الجراسة تالىا أشخ االىتسامات االندانضة التي ركد فضيا ك 
حضث أضيخ السػقعاف اإلسخائضمضضغ  ندانضة الفمدصضشضة،ضة بذكل أكبخ مغ االىتسامات اإلسخائضماإل

اليع عمى أنيا ردكد فعل لمجفاع عغ الشفذ كزحايا ألعساؿ العشف التي يشفحىا الفمدصضشضػف، كأعس
رغع أف أشخ الرخاع  كالحساية، في حضغ صػر مػقعا الجراسة الفمدصضشضضغ كسبادريغ بالعشف، 

                                                 
    (ٖٖٔ، )صمخجع سابق، مذخؼ( 1)

(2)
  Framing the Israeli-Palestinian Conflict: A Study of Frames Used by Three American 

Newspapers,Melanie Stawcki, p67. 
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، كىحا يذضخ بسا ال مة الفمدصضشضةاك ضة أكبخ مغ أعساؿ السقسخائضمأضيخت أف ندبة االعتجاءات اإل
اسة مع الجانب اإلسخائضمي كدعسيسا لمخكاية يجع مجاؿ لمذظ التحضد الػاضح مغ قبل مػقعا الجر 

 .  اإلسخائضمضة حػؿ أحجاث انتفاضة القجس
كيخػ الباحث أف تأخخ تختضب أشخ االىتسامات االندانضة ربسا يخجع لصبضعة الذكل الرحفي 
السدتخجـ كىػ التقخيخ الرحفي كالخبخ الرحفي كالمحيغ يعخضاف االحجاث في سضاؽ اخبارؼ، 

رحفضة التي تسضل أكثخ لمجانب االنداني، كسا أف تأخخ أشخ الحمػؿ السقتخحة بخالؼ القرة ال
ف تذكل نياية ألحجاث أيذضخ إلى عجـ اىتساـ مغ قبل مػقعي الجراسة في الحمػؿ التي يسكغ 

انتفاضة القجس، كيخػ الباحث أف ذلظ ربسا يعػد إلى كػف انتفاضة القجس جدء مغ الرخاع 
ؼ غابت عشو أؼ حمػؿ فعمضة عمى مجػ مئة عاـ سابقة، كىػ ما يصخح اإلسخائضمي الفمدصضشي الح

 رضضة غضخ كاقعضة الستجعاء أك شخح حمػؿ معضشة. أ
 .)ٔ(( التي جاء فضيا إشار الرخاع في السختبة األكلىٕٙٔٓ كتتفق ىحه الشتائج مع دراسة )مذخؼ،

عمى  ( التي أفادت بأف مػقع صحضفة الشضػيػرؾ تايسد ركد كثضخا   ٕٙٔٓككحلظ مع دراسة )عضدى،
( التي Elmasry,2009، ككحلظ مع دراسة ) (ٕ)جانب الرخاع عمى حداب الجانب االنداني

 . ) ٖ (ف الرحف األمخيكضة أضيخت اإلسخائضمضضغ كزحايا لالعتجاءات الفمدصضشضةأضيخت أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ٔ ) (

 ٕٔٔمذخؼ، مخجع سابق، ص 

 . ٔٙٔعضدى، مخجع سابق، ص  (ٕ)

(3) 
Death in the Middle East: An Analysis of how the New York Times and Chicago Tribune Framed 

killings in the Second Palestinian Intifada, Elmasry, p33. 
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 أشخ الذخرضات السحػرية:ثامشًا: 
لكتخونضة لمرحف السػاقع اإل يػضح الذخرضات السحػرية النتفاضة القجس في ( ٕٔ.ٖججول )

 األمخيكضة
 السػقع

 الذخرضات
 االتجاه العام الػاششصغ بػست الشضػيػرك تايسد 

 % ؾ % ؾ % ؾ
 

 إسخائضمضة
 ٖ.ٕ٘ ٕ٘ٔ ٘.ٕٛ ٗٛ ٕٛ ٛٙ رسسضة

 ٖ.ٕٕ ٕٓٔ ٕٓ ٜ٘ ٔ.ٕ٘ ٔٙ غضخ رسسضة
 ٙ.ٓ٘ ٕٕٚ ٘.ٛٗ ٖٗٔ ٔ.ٖ٘ ٜٕٔ مجسػع اإلسخائضمضة

 
 فمدصضشضة  

 ٗ.٘ٔ ٖٛ ٖ.ٚٔ ٔ٘ ٕ.ٖٔ ٕٖ رسسضة 
 ٛ.ٖٕ ٕٛٔ ٔ.ٕٗ ٔٚ ٗ.ٖٕ ٚ٘ غضخ رسسضة 

 ٕ.ٜٖ ٕٔٔ ٗ.ٔٗ ٕٕٔ ٙ.ٖٙ ٜٛ مجسػع الفمدصضشضة
 
 

 دولضة 

 ٔ.ٜ ٜٗ ٔ.ٛ ٕٗ ٖ.ٓٔ ٕ٘ رسسضة 
 ٔ.ٔ ٙ ٕ ٙ   غضخ رسسضة 

 ٕ.ٓٔ ٘٘ ٔ.ٓٔ ٖٓ ٖ.ٓٔ ٕ٘ مجسػع الجولضة

 ٓٓٔ ٖٛ٘ ٓٓٔ ٜٕ٘ ٔ.ٓٓٔ ٖٕٗ السجسػع


 الشتائج اآلتضة: إلىتذضخ بضانات الججول الدابق 
  :الجراسة لسػاقع العام االتجاه .ٔ

 رضات السحػرية التي اعتسجلى ضسغ الذخك ضة في السختبة األسخائضمجاءت الذخرضات اإل
الفمدصضشضة في السختبة  الذخرضات %، ثع جاءتٔ٘بشدبة كذلظ عمضيا مػقعا الجراسة 

    %.ٕ.ٓٔ%، تمتيا الذخرضات الجكلضة بشدبة ٖٙالثانضة بشدبة 
 :حجة عمىمػقع  كل مدتػى  عمى .ٕ
لى ضسغ ك ضة في السختبة األسخائضمجاءت الذخرضات اإل :تايسد الشضػيػرك صحضفةمػقع  .أ 

 %،ٔ.ٖ٘شضػيػرؾ تايسد بشدبة الرحضفة لاإللكتخكني سػقع الالذخرضات السحػرية في 
%، كىي أكبخ مغ ٕٛسخائضمضة الخسسضة بشدبة أف السػقع اعتسج عمى الذخرضات اإلغضخ 

 ثع جاءت %، ٔ.ٕ٘ندبة اعتساده عمى الذخرضات االسخائضمضة غضخ الخسسضة التي بمغت 
ى كالتي ضيخ مغ خالليا اعتساد السػقع عم ،%ٙ.ٖٙالذخرضات الفمدصضشضة بشدبة 

% كىي أكبخ مغ ندبة اعتساد السػقع ٗ.ٖٕالذخرضات الفمدصضشضة غضخ الخسسضة بشدبة 

                                                 

 .شرصُخحزىٌ ػًٍ أوثز ِٓ رلس  حاٌىاحس اٌّبزحاٌزٍ رُ رحٍٍُهب ألْ  اٌّىاز اٌرجزَخ هٕب ال َظبوٌ ِجّىع  اٌشرصُبدِجّىع    
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 جاء في السختبة الثالثة ثع%، ٕ.ٖٔعمى الذخرضات الخسسضة الفمدصضشضة التي بمغت 
    .ككميا كانت شخرضات رسسضة %ٖ.ٓٔالذخرضات الجكلضة بشدبة 

 ليك اإلسخائضمضة في السختبة األجاءت الذخرضات  :بػست الػاششصغ مػقع صحضفة  .ب 
بشدبة  الػاششصغ بػست رحضفةلاإللكتخكني سػقع الضسغ الذخرضات السحػرية في 

%، 5ٕٛ.غضخ أف السػقع اعتسج عمى الذخرضات االسخائضمضة الخسسضة بشدبة %، ٘.ٛٗ
كىي أكبخ مغ ندبة اعتساده عمى الذخرضات االسخائضمضة غضخ الخسسضة التي بمغت 

، كالتي ضيخ %ٗ.ٔٗبشدبة في السختبة الثانضة الذخرضات الفمدصضشضة  تثع جاء %،20
% كىي ٔ.ٕٗمغ خالليا اعتساد السػقع عمى الذخرضات الفمدصضشضة غضخ الخسسضة بشدبة 

%، ٖ.ٚٔأكبخ مغ ندبة اعتساد السػقع عمى الذخرضات الخسسضة الفمدصضشضة التي بمغت 
، حضث فاقت ندبة %ٕ.ٓٔضة بشدبة الذخرضات الجكل جاء في السختبة الثالثة ثع

%، الذخرضات الجكلضة غضخ الخسسضة كالتي ٔ.ٜالذخرضات الجكلضة الخسسضة كالتي بمغت 
   .%ٔ.ٔبمغت 

 جو االتفاق واالختالف:أو  -ٖ
جاءت الذخرضات اإلسخائضمضة في السختبة األكلى لسػقعي الجراسة، كذلظ بشدبة متقاربة  .أ 

في السػقع  بمغت%، بضشسا ٔ.ٖ٘ لرحضفة الشضػيػرؾ تايسداإللكتخكني السػقع  بمغت في
%، كتذابو مػقعا الجراسة أيزا في االعتساد ٘.ٛٗلرحضفة الػاششصغ بػست اإللكتخكني 

سخائضمضة الخسسضة بذكل أكبخ مغ االعتساد عمى الذخرضات عمى الذخرضات اإل
 سخائضمضة غضخ الخسسضة. اإل

ة الثانضة في مػقعي الجراسة، كذلظ بشدبة متقاربة جاءت الذخرضات الفمدصضشضة في السختب .ب 
في  بمغت%، بضشسا ٙ.ٖٙ لرحضفة الشضػيػرؾ تايسداإللكتخكني السػقع  أيزا بمغت في

%، كسا كانت ندبة الذخرضات ٗ.ٔٗلرحضفة الػاششصغ بػست اإللكتخكني السػقع 
دصضشضة الفمدصضشضة غضخ الخسسضة في كال السػقعضغ أعمى مغ ندبة الذخرضات الفم

  الخسسضة. 
جاءت الذخرضات الجكلضة في السختبة الثالثة في مػقعي الجراسة بشدب متقاربة أيزا،  .ج 

 بمغت%، بضشسا ٖ.ٓٔ لرحضفة الشضػيػرؾ تايسداإللكتخكني السػقع  حضث بمغت الشدبة في
، كاعتسج مػقع الشضػيػرؾ %ٔ.ٓٔلرحضفة الػاششصغ بػست اإللكتخكني الشدبة في السػقع 
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عمى الذخرضات الخسسضة بذكل كامل، بضشسا اعتسج مػقع الػاششصغ بػست عمى  تايسد
الذخرضات الجكلضة الخسسضة بذكل أكبخ كثضخا  مغ اعتساده عمى الذخرضات الجكلضة غضخ 

 .الخسسضة
خاصة الذخرضات تفػؽ الذخرضات السحػرية اإلسخائضمضة  الدابقة ؿاك الجج مغ كيتزح    

الفمدصضشضة في مػقعي الجراسة، ما يتضح فخصة أكبخ لترجيخ الخكاية  الخسسضة عغ نطضختيا
اإلسخائضمضة لألحجاث حضث اعتسج مػقعا الجراسة عمى استقاء الخكاية اإلسخائضمضة مغ شخرضات 
رسسضة، في السقابل نجج أف الذخرضات الفمدصضشضة غضخ الخسسضة أكثخ بفارؽ كبضخ مغ الخسسضة، 

خح الخكاية الفمدصضشضة مغ شخرضات كمرادر أساـ مػاقع الجراسة في عجـ اىت إلىكىػ ما يذضخ 
عغ أف مكاتب  تحضد لرالح الجانب اإلسخائضمي، ىحا فزال  إلى رسسضة فمدصضشضة، كىحا يذضخ 

السخاسمضغ ككحلظ الػكاالت التي يعتسج عمضيا مػقعا الجراسة تقع في القجس، كىػ ما يجعميا عمى 
ات سخائضمضة، كربسا يعدػ ذلظ أيزا إلى عجـ تػفخ شخرضتػاصل مباشخ مع السرادر اإل

نجمضدية مثل ما ىػ حادث في الجانب اإلسخائضمي .  فمدصضشضة رسسضة تتقغ المغة اإل

التي أفادت بأف مػاقع الرحف االمخيكضة  (ٕٚٔٓكتتفق ىحه الشتائج مع نتائج دراسة ) مشرػر، 
بشدبة  لى ضسغ الذخرضات السحػريةك األضة في السختبة سخائضماعتسجت عمى الذخرضات اإل

ضة سخائضمالتي أضيخت زيادة الذخرضات اإل( ٕٙٔٓ، عضدى) دراسةكتتفق كحلظ مع   ،(ٔ)%ٚ.ٖٛ
مخيكضة، ككحلظ ترجر الذخرضات األ لمرحفاإللكتخكنضة عغ نطخيتيا الفمدصضشضة في السػاقع 

( ٕٗٔٓكحلظ مع دراسة ) عمضاف،  ، كتتفق(ٕ)%ٖٚفي السختبة األكلى بشدبة  ضةسخائضمالخسسضة اإل
التي أضيخت تفػؽ الذخرضات اإلسخائضمضة ضسغ الذخرضات السحػرية التي تع االعتساد عمضيا 

 .(ٖ)%ٔٗ.ٖٖمع الستحجة كذلظ بشدبة تغصضة قزضة شمب فمدصضغ عزػية األ في
ة ، حضث جاءت الذخرضات الفمدصضشض (ٕٗٔٓكتختمف نتائج ىحه الجراسة مع دراسة ) مذخؼ، 

في السختبة األكلى ضسغ الذخرضات السحػرية التي اعتسجت عمضيا صحف الجراسة في تغصضة 
لثالثة بعج الذخرضات العخبضة حرار غدة، بضشسا جاءت الذخرضات اإلسخائضمضة في السختبة ا

عدػ ذلظ إلى أف صحف الجراسة ىي صحف فمدصضشضة كبالتالي سضكػف سالمضة، كربسا يُ كاإل
 . (ٗ)سالمضة قبل اإلسخائضمضةالسرادر الفمدصضشضة كالعخبضة اإل رئضذ عمىاعتسادىا بذكل 

                                                 
1
  11ص ، مرجع سابق، منصور  ) (

2
 . 022( عٌسى، مرجع سابق، ص  (

3
 .024( علٌان، مرجع سابق، ص ( 

4
 012ص(  مشرف، مرجع سابق،   (
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 آلضات وأدوات التأشضخ السدتخجمة : تاسعًا:
يػضح آلضات وأدوات التأشضخ النتفاضة القجس في مػقعي الجراسة( ٖٔ.ٖججول ) 

 الموقع
 آلٌات التأطٌر

 االرجبٖ اٌؼبَ  الواشنطن بوست  النٌوٌورك تاٌمز 

 % ن % ن % ن

11136.211532.221634.1 وٍّبد زالٌُخ

9932.29428.819331.5 الزجبطبد

8527.79228.217728 اذجبر وثُبٔبد

1243511.7477.4 ذٍفُخ ربرَرُخ

اٌّجّىع

 317111326111633111



 الشتائج اآلتضة: إلىتذضخ بضانات الججول الدابق 
  :الجراسة لسػاقع العام االتجاه .ٔ

لضات تأشضخ انتفاضة آالكمسات الجاللضة في السختبة األكلى ضسغ فئة أدكات ك ترجرت 
%، ثع جاءت ٔ.ٖٗمخيكضة كذلظ بشدبة لكتخكنضة لمرحف األالقجس في السػاقع اإل

% ٕٛخبار بشدبة %، تمتيا البضانات كاأل٘.ٖٓاالقتباسات في السختبة الثانضة بشدبة 
  %.ٗ.ٚثع الخمفضات التاريخضة بشدبة 

 :حجة عمى مػقع كل مدتػى  عمى .ٕ
  :تايسد الشضػيػرك رحضفةلكتخوني لالسػقع اإل  .أ 

جاءت الكمسات الجاللضة في السختبة األكلى ضسغ فئة أدكات كالضات تأشضخ انتفاضة القجس 
 ثع%، ٕ.ٕٖتالىا االقتباسات بشدبة  ،%ٕ.ٖٙشضػيػرؾ تايسد بشدبة الفي مػقع صحضفة 

    %.ٗبشدبة  ثع الخمفضات التاريخضة %،ٚ.ٕٚبشدبة  خبارالبضانات كاأل
 :بػست الػاششصغ رحضفةل لكتخونيالسػقع اإل  .ب 

جاءت الكمسات الجاللضة في السختبة األكلى ضسغ فئة أدكات كالضات تأشضخ انتفاضة  
بشدبة  خبارالبضانات كاأل ثع%، ٛ.ٕٛ%، تالىا االقتباسات بشدبة ٕ.ٕٖالقجس بشدبة 

 . %ٚ.ٓٔبشدبة  ثع الخمفضات التاريخضة %، ٕ.ٕٛ
 أوجو االتفاق واالختالف: -ٖ

لمرحف األمخيكضة، حضث بمغت لكتخكنضة السػاقع اإلتقاربت ندبة الكمسات الجاللضة في  .أ 
الشدبة في  بمغت%، بضشسا ٕ.ٖٙ لكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسدالسػقع اإل الشدبة في
 %.ٕ.ٕٖلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست السػقع اإل

                                                 

 حتوى على أكثر من أداة تأطٌر.  تقد  ةالواحد المادة التً تم تحلٌلها، ألن  المواد الخبرٌة المجموع هنا ال ٌساوي عدد    
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لمرحف األمخيكضة، حضث بمغت الشدبة لكتخكنضة السػاقع اإلتقاربت ندبة االقتباسات في  .ب 
الشدبة في السػقع  بمغت%، بضشسا ٕ.ٕٖ لكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسدالسػقع اإل في
 %.ٛ.ٕٛلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست اإل

لمرحف األمخيكضة، حضث بمغت لكتخكنضة السػاقع اإلبضانات  في خبار كالتقاربت ندبة األ .ج 
الشدبة في  بمغت%، بضشسا ٚ.ٕٚ لكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسدالسػقع اإل الشدبة في
 %.ٕ.ٕٛلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست السػقع اإل

أف الكمسات الجاللضة قج احتمت مخكد متقجـ ضسغ أدكات كآلضات  الدابقة ؿاك الجج مغ كيتزح
تأشضخ انتفاضة القجس، كىػ ما يجؿ عمى اعتساد مػقعي الجراسة قامػس مرصمحات تكخر 

، مياجع  lone-wolf attack سكضغ ، ىجػـ مشفخد knifeفي كل السػاضضع تقخيبا مثل ) 
،  Palestinian terrorism صضشي، االرىاب الفمد Palestinian assailant فمدصضشي

،  shoot ، يصمق الشار kill ، يقتل Israeli victim ، ضحضة اسخائضمضة violence العشف
 . ( run over يجىذ،  stab يصعغ

كغمب عمى قامػس الكمسات الجاللضة السرصمحات اإلسخائضمضة السدتخجمة في تػصضف أحجاث 
الخكاية اإلسخائضمضة  إلىانتفاضة القجس، كيخػ الباحث أف ذلظ يذضخ إلى تحضد مػقعي الجراسة 

الباحث  كيعتقجكاعتسادىا حػؿ احجاث انتفاضة القجس عمى حداب الخكاية الفمدصضشضة، كسا 
أف ترجر االقتباسات بشدبة مختفعة في مػقعي الجراسة ربسا يختبط باعتساد مػقعي الجراسة 

أكبخ لمخكاية عمى الذخرضات الخسسضة اإلسخائضمضة بشدبة عالضة، كىػ ما يتضح مداحة 
 حجاث عمى حداب الخكاية الفمدصضشضة. اإلسخائضمضة حػؿ األ

عجـ اىتساـ مغ  إلىلعشاكيغ الخئضدضة ربسا يذضخ خخػ كاكسا أف غضاب عشاصخ التأشضخ األ
 مػقعي الجراسة بانتفاضة القجس بالذكل الكافي. 

ما عشػنو مػقع صحضفة الػاششصغ بػست حػؿ  ،كمغ األمثمة عمى االنحضاز في ىحا الدضاؽ
شفاؿ نتانضاىػ الحؼ اتيع فضو بخامج األحجاث انتفاضة القجس مغ خالؿ اقتباس كالـ أ

 مباشخا   عالمي كنذخ الكخاىضة كىػ ما يعتبخ سببا  بأنيا تعسل عمى التحخيس اإلصضشضة الفمد
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النجالع انتفاضة القجس، أذ يذكل تػضضف  ىحه االقتباس عغ شخرضة نتانضاىػ كترجيخه في 
 . (ٔ)حجاثلمخكاية اإلسخائضمضة حػؿ األ خالرا   العشػاف تبشضا  

( التي احتمت فضيا الكمسات الجاللضة ٕٗٔٓكتتفق نتائج ىحه الجراسة مع نتائج دراسة )عمضاف،
العامة  الجسعضة عزػية فمدصضغ شمب قزبةفي السختبة األكلى ضسغ آلضات كأدكات التأشضخ 

( التي جاءت ٕٚٔٓكتختمف مع دراسة )مشرػر، ،(ٕ)%ٜٙ.ٕ٘كذلظ بشدبة  لألمع الستحجة
في ة ؿ في آلضات كأدكات التأشضخ في تغصضة قزضة حرار غد ك السخكد األ في االقتباساتفضيا 

( ٕٙٔٓ، ككحلظ مع  دراسة )عضدى، (ٖ)لكتخكنضة لمرحف األمخيكضة كالبخيصانضةالسػاقع اإل
لكتخكني لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد حػؿ ة عالضة لالقتباسات في السػقع اإلالتي أضيخت ندب

 . (ٗ)ٕٗٔٓغدة عاـ  قزضة العجكاف اإلسخائضمي عمى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1) 

Israel’s Netanyahu blames children’s shows for Palestinian terror,  The Washington Post, 6 

December 2018, http://cutt.us/vnxZd , 25 June 2016. 

 
2
 . 012علٌان، مرجع سابق، ص)( 

3
 . 010منصور، مرجع سابق، ص)( 

4
 . 024عٌسى، مرجع سابق، ص)( 

http://cutt.us/vnxZd
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 السبحث الثالث                              
 الجراسة وتػصضاتيا خالصة نتائج                   

ية دراسة محتػػ كشكل التغصضة الخبخ يعخض ىحا السبحث أبخز الشتائج التي تع التػصل إلضيا مغ 
األمخيكضتضغ، لكتخكنضة لرحضفتي الشضػيػرؾ تايسد كالػاششصغ بػست النتفاضة القجس في السػاقع اإل

 تػصضات الجراسة السدتػحاة مغ ىحه الشتائج. إلىككحلظ األشخ الخبخية ليحه االنتفاضة باإلضافة 
 الجراسة نتائج خالصةأواًل: 
 ٙٔٔ، حضث بمغ كاف حجع التغصضة الخاصة بانتفاضة القجس في مػقعي الجراسة متقاربا   -ٔ

السػقع في  مػضػعا   ٚٔٔلكتخكني لرحضفة الػاششصغ بػست، ك في السػقع اإل مػضػعا  
أكتػبخ  ٔرحضفة الشضػيػرؾ تايسد في الفتخة الدمشضة الخاصة بالجراسة مغ للكتخكني اإل

 .ٕٙٔٓكتػبخ أ ٔكحتى  ٕ٘ٔٓ
اعتسج مػقعا الجراسة بذكل كبضخ عمى التقخيخ اإلخبارؼ كذكل مغ األشكاؿ الرحفضة في  -ٕ

 بشدبة%، تاله الخبخ الرحفي ٗ.٘ٛ بشدبةعخض مػضػعات انتفاضة القجس 
%، كيذضخ االعتساد الكبضخ عمى التقخيخ اإلخبارؼ إلى اىتساـ مػقعي الجراسة ٙ.ٗٔ

 اث انتفاضة القجس.   بالجانب الدخدؼ كعخض التفاصضل الخاصة بأحج
عمضيا مػقعا الجراسة احتل السخاسل السخكد األكؿ ضسغ السرادر الرحفضة التي اعتسج  -ٖ

%، ثع السرادر ٖٔ%، ثع جاءت الػكاالت في السخكد الثاني بشدبة ٚ.٘ٙكذلظ بشدبة 
لرحضفة الشضػيػرؾ تايسد عمى لكتخكني اإل%، غضخ أف اعتساد السػقع ٗ.ٖالستعجدة بشدبة 

% ٖٛ%، ٕ.ٖٜبشدب بمغت  ، كذلظالسخاسل كاف أكبخ مشو لجػ مػقع الػاششصغ بػست
، في حضغ اعتسج مػقع الػاششصغ بػست عمى الػكاالت بشدبة أكبخ مغ عمى التػالي

% عمى ٛ.ٙ% ك ٕ.٘٘اعتساد مػقع الشضػيػرؾ تايسد عمضيا، حضث بمغت الشدب 
 . التختضب

عجدة في مقجمة عشاصخ اإلبخاز السدتخجمة في عمى الػسائط الستاعتسج مػقعا الجراسة  -ٗ
%، ثع جاء الفضجيػ ٛ.ٖ٘%، تالىا الرػر بشدبة ٙ.ٔٙعخض انتفاضة القجس بشدبة 

شبكة االنتخنت  %، كضيخت استفادة مػقعي الجراسة الكبضخة مغ امكاناتٚ.ٕبشدبة 
كىػ ما التفاعمضة كاالحاالت  كالرػر كالشز الفائق  مثللكتخكنضة الخاصة بالرحف اإل

 يديع في إثخاء التغصضة الخاصة بانتفاضة .
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شخ الرخاع الخاصة أسخائضمضة في السخكد األكؿ ضسغ جاءت أشخ االعتجاءات اإل -٘
ق العجد الكبضخ مغ كيػاف ،ُيعتبخ مشصقضا  %، كىحا ٘.ٗ٘بانتفاضة القجس بشدبة 

  . غالفمدصضشضضسخائضمضة ككحلظ العجد الكبضخ لمزحايا االعتجاءات اإل
كلى عغ انتفاضة الجية السدؤكلة بالجرجة األ ىعالفمدصضشضضغ أف اعتبخ مػقعا الجراسة  -ٙ

سخائضمضػف في السختبة الثانضة كبفارؽ كبضخ بشدبة ثع جاء اإل%، ٖٛالقجس كذلظ بشدبة 
( ٘.ٖ، كىحا رغع ترجر االعتجاءات اإلسخائضمضة ألشخ الرخاع في نتائج ججكؿ )%ٕٔ

 . الجراسة لرالح الخكاية اإلسخائضمضة كىحا يذضخ إلى تحضد مػقعي
عالمي الفمدصضشي ىػ السدبب األكؿ النتفاضة تبخ مػقعا الجراسة أف التحخيس اإلاع -ٚ

الدضصخة عمى السدجج األقرى  االحتالؿ اإلسخائضمي%، ثع محاكلة ٕ.ٜٖالقجس بشدبة 
%، ثع ما ٖ.ٕٔبشدبة%، تال ذلظ االحتالؿ اإلسخائضمي ٕ.ٕٖشدبة في السختبة الثانضة ب

نياء االحتالؿ إ، كيأتي ذلظ رغع أف %ٛ.ٛرىاب الفمدصضشي بشدبة سساه السػقعاف اإل
جاء في السختبة األكلى ضسغ الحمػؿ السقتخحة النتفاضة القجس في مػقعي  ياإلسخائضم

 الجراسة. 
 في السخكد األكؿ ضسغ الحمػؿ الفمدصضشضة لألراضيسخائضمي نياء االحتالؿ اإلجاء إ -ٛ

جضر اـ القػة كالقسع مغ قبل %، تاله استخجٕ٘تخحة النتفاضة القجس كذلظ بشدبة قالس
ثع استئشاؼ السفاكضات %، ٚ.ٕٕكذلظ بشدبة  غالفمدصضشضضسخائضمي ضج اإل االحتالؿ

 %. ٕ.ٓٔبشدبة  غ%، تالىا تػفضخ حساية دكلضة لمفمدصضشضضٔ.ٚٔبشدبة 
سخائضمضة أكثخ مغ ضعف تخكضدىسا مػقع الجراسة عمى االىتسامات اإلندانضة اإل بمغ تخكضد -ٜ

% عمى التػالي، ٗ.ٕٖ% ك ٙ.ٚٙعمى االىتسامات االندانضة الفمدصضشضة، كذلظ بشدبة 
رغع أف عجد الزحايا الفمدصضشضضغ الحيغ كاف أغمبيع مغ السجنضضغ بمغ أربعة أضعاؼ 

 كمدتػششضغ.   بيع جشػدا  القتمى االسخائضمضضغ الحيغ كاف أغم
ضسغ األشخ الخبخية السدتخجمة في    جاءت أشخ األسباب في السختبة األكلى  -ٓٔ

بشدبة  ، تمتيا بفارؽ بدضط أشخ الرخاع%ٙ.ٕٚبشدبة  مػضػعات انتفاضة القجس
، ثع أشخ %٘.ٚٔ، ثع أشخ االىتسامات االندانضة %ٕٓبشدبة  ، ثع أشخ السدؤكلضة%ٕٗ

أف مػقعي الجراسة قج أشخا  أخضخا  أشخ الحمػؿ السقتخحة، كيطيخالشتائج الستػقعة، ك 
بالالئسة عمى  ُألقى أشخ األسباب بذكل سمبي في أبخز ىحه األشخ، ففي  غالفمدصضشضض
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شخ الرخاع ة القجس، رغع ترجر االعتجاءات اإلسخائضمضة أفي انجالع انتفاض غالفمدصضشضض
، كفي ضعاؼ نطخه في الجانب االسخائضميالزحايا الفمدصضشضضغ الحؼ يبمغ أ كرغع عجد

أشخ االىتسامات كؿ عغ االنتفاضة، كفي ة اُعتبخ الفمدصضشضػف السدؤكؿ األأشخ السدؤكلض
كبخ مغ نطضختيا أسخائضمضة بذكل ندانضة تع التخكضد عمى االىتسامات االندانضة اإلاإل

 الفمدصضشضة. 
كلى ضسغ الذخرضات لجرجة األالجراسة عمى الذخرضات اإلسخائضمضة با اعتسج مػقعا  -ٔٔ

%، تالىا ٙ.ٓ٘السحػرية السدتخجمة في مػضػعات انتفاضة القجس كذلظ بشدبة 
%، ٕ.ٓٔ%، ثع الذخرضات العخبضة كالجكلضة بشدبة ٕ.ٜٖالذخرضات الفمدصضشضة بشدبة 

ضة، خاصة عبخ االستعانة تحضد مػقعي الجراسة لرالح الخكاية االسخائضمإلى شارة إكفي ذلظ 
سخائضمضة رسسضة كخئضذ الػزراء بشضامضغ نتانضاىػ ككزيخ الجضر مػشي يعالػف، ضات إبذخر

كبخ مغ لذخرضات الفمدصضشضة غضخ الخسسضة أفي حضغ كاف اعتساد مػقعي الجراسة عمى ا
عمى حداب الخكاية  لألحجاثبخاز كتقجيع الخكاية االسخائضمضة إالخسسضة، كىحا يديع في 

 الفمدصضشضة. 
ت الجاللضة في مقجمة أدكات كآلضات التأشضخ السدتخجمة في مػضػعات جاءت الكمسا -ٕٔ

خبار كالبضانات، ثع خمفضات تاريخضة، ا كبفارؽ بدضط االقتباسات، ثع األتمتيانتفاضة القجس، 
كىحا يتدق مع ما تصخحو نطخية األشخ الخبخية التي تعسل مغ خالؿ أسالضب التكخار 

 .كغضخىا كالذػاىج
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  : تػصضات الجراسةثانضاً 
كنعخض فضسا يمي أىع التػصضات التي خمرت إلضيا الجراسة، كالتي جاءت بشاء  عمى الشتائج      

التي تػصمت إلى الجراسة، كىي مػجية لمجيات الخسسضة الفمدصضشضة كالسؤسدات السيتسة 
 بالخصاب اإلعالمي الفمدصضشي، كتجعضع الخكاية الفمدصضشضة حػؿ الحق الفمدصضشي، كتذسل:  

لكتخكنضة كالرحف الغخبضة، تغصضات كبخيات السػاقع اإل كمتابعةئة لخصج تذكضل ىض .ٔ
 .مغ أجل تعديد الخكاية الفمدصضشضة كتفشضج الجعاية الريضػنضةكالتعاشي بسا يمـد معيا 

شضة بالمغات السختمفة كخاصة زيادة عسمضة التغصضة كالزخ االعالمي عغ القزضة الفمدصض .ٕ
صاب إعالمي مجركس كمػجو مغ أجل رفع الػعي حػؿ نجمضدية لمعالع الغخبي عبخ خاإل

 حقضقة القزضة الفمدصضشضة كمطمػمضة الذعب الفمدصضشي. 
عالمضة حػؿ العالع كتدكيجىا كاليضئات اإلعالـ كالرحف كاالت اإلالجائع مع ك التػاصل  .ٖ

باألخبار كالتحجيثات الخاصة بالقزضة الفمدصضشضة بذكل متػالي كمدتسخ، كعجـ تخؾ 
 شاغخا لمخكاية االسخائضمضة فقط.السكاف 

االستفادة مغ الذبكة العشكبػتضة كالخرائز التي تػفخىا مثل عشاصخ اإلبخاز كالتفاعمضة  .ٗ
 كالسذاركة كسخعة الشذخ كسيػلة التػاصل الدخيع كاخترار السدافات. 

ك تحضد كاضح فضو تجشي عمى أعالـ كالػكاالت حػؿ أؼ تحخيف مخاجعة كسائل اإل .٘
مغ السدؤكلضة عمى كسائل االعالـ لتحخؼ  الفمدصضشي، فيحا يمقى مديجا  حقػؽ الذعب 

 .السرجاقضة حػؿ القزضة الفمدصضشضة
عالمي الفمدصضشي السػجو لمغخب بغضة استخجامو عالمي خاص بالخصاب اإلإنذاء دلضل إ   .ٙ

كسضاقات  الرحضحة نجمضديةة، كخاصة السرصمحات اإلالخكاية الفمدصضشض عخضفي 
 .المي الحؼ يتدق مع الجسيػر الغخبيعالخصاب اإل

صضشي كمعاناتو نجمضدية تتحجث عغ مطمػمضة الذعب الفمدإنذاء مػاقع كمشرات بالمغة اإل .ٚ
راد استضزاح الحقضقة حػؿ ائضمي، كالتي ستذكل قبمة لكل مغ أسخ في ضل االحتالؿ اإل

، كتعػض شضئا مغ الزخر الحاصل بدبب غضاب الترجيخ السالئع ةالفمدصضشضالقزضة 
 لمقزضة الفمدصضشضة باستخجاـ المغات السختمفة كخاصة االنجمضدية. 

الذعب الفمدصضشي ندانضة التي يعضذيا نداني كجانب السطمػمضة اإلالتخكضد عمى البعج اإل .ٛ
 الجسيػر الغخبي. خبار السػجية لػسائل االعالـ الغخبضة ككحلظ في التقاريخ كاأل
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صضشي كالسحضط العخبي، عالمي السػجو لمجاخل الفمدضخكرة التسضضد بضغ الخصاب اإل .ٜ
خخ، كما مشيسا لو محجدات مختمفة عغ اآل عالمي السػجو لمغخب، إذ أف كال  كالخصاب اإل

 كؿ  قج ال يشاسب الثاني قصعا .يشاسب األ
كالجيات السعشضة  غفمدصضشضضالتذكضل قشػات اتراؿ ساخشة كمباشخة مع السدؤكلضغ  .ٓٔ

القزايا الستعمقة ك حجاث سػاقف الخسسضة الفمدصضشضة حػؿ األبالتػاصل كالخد كترجيخ ال
عالـ كافة الحرػؿ عمى السػقف بالذعب الفمدصضشي، فيحا يديل عمى كسائل اإل

لمسػقف الخسسي الفمدصضشي كترجيخه لمعالع، كغضاب ذلظ يجعل السداحة شاغخة 
 سخائضمي فقط. اإل

مغ  نجمضدية،تػصى الجراسة كل مغ لجيو معخفة بمغات العالع كخاصة المغة اإل .ٔٔ
 بأف يجلػا  بسغ فضيع شمبة الجامعات عمى كجو التحجيج، الفمدصضشضضغ أك مغ يشاصخىع، 

بجلػىع في نذخ الخكاية الفمدصضشضة كالتأكضج عمى حقػؽ الذعب الفمدصضشي ك فزح 
 كأرض فمدصضغ.  شعبسخائضمي ضج سيا االحتالؿ اإلالتي يسار  االنتياكات

 ،إعجاد ناشقضغ فمدصضشضضغ بالمغة االنجمضدية يخاشبػف العالع الغخبي بذكل مباشخ .ٕٔ
عالـ الغخبي حػؿ مػضػعات القزضة قف الخسسضة الفمدصضشضة لػسائل اإلكيرجركف السػا

 افة الغخبضة.لضيع كالتػاصل معيع مغ قبل الرحإالفمدصضشضة،  مع تديضل الػصػؿ 
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  عالسخاجلسرادر و ا
 القخآف الكخيع. -

السرادر والسخاجع العخبضة أوال: -  
في مػاقع الفزائضات األجشبضة اإللكتخكنضة  ٕٕٔٓاألشخ الخبخية لمعجكاف عمى غدة عاـ  -ٔ

بالمغة العخبضة: دراسة تحمضمضة مقارنة، )رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة(، أحسج عػض هللا، 
 . ٕٛٓٓالجامعة اإلسالمضة، غدة، 

 ٕٚٔٓخ سبتسب ٕٔاالنتفاضة الفمدصضشضة : أسباب كمػاقف كنتائج، أحسج القجرة،  -ٕ
http://cutt.us/mP7Jy ،ٜٔ ٕ٘ٔٓاكتػبخ. 

ـ(،  كمضة اآلداب، قدع التاريخ ٖٜٜٔ – ٜٚٛٔاالنتفاضة في الرحف الفمدصضشضة )  -ٖ
، غدة -أحسج أبػ عامخ. الجامعة اإلسالمضة ،كاآلثار )رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة(

 .ـ(ٖٕٔٓ)
مجمة شؤكف  نخمة،مضغ أالعالقات الدضاسضة العخبضة األمخيكضة في محتػاىا اإلسخائضمي،    -ٗ

 .ٖ٘ٔ، صٜٔٚٔ، آذار مارس ٔفمدصضشضة، العجد 
السدار التاريخي لمشزاؿ الػششي الفمدصضشي خالؿ القخف العذخيغ، أحسج الخيساكؼ،  -٘

 ـ.ٕ٘ٓٓ. ٔض. طاالتحاد العاـ لمكتاب كالرحفضضغ الفمدصضشضضغ. الدعػدية الخيا
أشخ إنتاج الخصاب الخبخؼ في السػاقع االلكتخكنضة في االزمات الجكلضة، دراسة حالة  -ٙ

لسػقعي بي بي سي كالعالع بالتصبضق عمى ازمة احتجاز البحارة البخيصانضضغ، جساؿ 
 .ٜٕٓٓ، القاىخة: جامعة القاىخة،ٖٗاحسج، السجمة السرخية لبحػث االعالـ، ع

النتفاضة القجس في الرحف الفمدصضشضة الضػمضة، )ماجدتضخ غضخ الرػرة الرحفضة   -ٚ
 .ٕٛٔٓ الجامعة اإلسالمضة، غدة، مشذػرة(، ختاـ الكخند،

االتراؿ كنطخياتو السعاصخ، د. حدغ عساد مكاكؼ ك د. لضمى حدضغ الدضج، القاىخة:  -ٛ
 . ٕٙٓٓ، ٖٛٗالجار السرخية المبشانضة، ص

لفمدصضشضة الضػمضة: دراسة تحمضمضة مقارنة، األشخ الخبخية لحرار غدة في الرحف ا -ٜ
 . ٕٙٔٓ)رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة(، رامي مذخؼ، الجامعة اإلسالمضة، غدة، 

http://cutt.us/mP7Jy
http://cutt.us/mP7Jy
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ُأشخ معالجة القشػات العامة كاإلسالمضة لمرخاع بضغ القػػ الدضاسضة الفاعمة بذأف االستفتاء  -ٓٔ
يشايخ: دراسة تحمضمضة مقارنة، رشا مدركع، دكرية اعالـ الذخؽ  ٕ٘عمى الجستػر بعج ثػرة 

 . ٙ-٘(، ٜاألكسط، )ع
ة األجشبضة بالمغة األشخ الخبخية لقزضة الجكلة الفمدصضشضة في مػاقع الفزائضات االلكتخكنض -ٔٔ

العخبضة: دراسة تحمضمضة مقارنة، )رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة( ، ركال عمضاف، الجامعة 
 . ٕٗٔٓاإلسالمضة، غدة، 

ـ في مػقع صحضفة نضػيػرؾ تايسد  ٕٗٔٓاألشخ الخبخية لمعجكاف اإلسخائضمي عمى غدة  -ٕٔ
األمخيكضة "دراسة تحمضمضة مقارنة"، شمعت عضدى، مجمة الجامعة االسالمضة لمبحػث االندانضة،  

ٕٓٔٙ .ٕٗ(ٔ، )ٔٗٗ-ٔٚٗ . 
زمات: اعتساد الذباب الفمدصضشي عمى صحافة الياتف السحسػؿ كسرجر لألخبار كقت األ -ٖٔ

سائج رضػاف، الجامعة اإلسالمضة، غدة،  مشذػرة(،دراسة مضجانضة، )رسالة ماجدتضخ غضخ 
ٕٓٔٙ . 

البحث العمسي مفيػمو كاجخاءاتو كمشاىجو، الدضج أحسج عسخ، ب.ط ، البحث العمسي  -ٗٔ
 . ٜٜٗٔبشغازؼ، مشذػرات جامعة قاريػنذ، 

قع صحضفة نضػيػرؾ تايسد ـ في مػ ٕٗٔٓاألشخ الخبخية لمعجكاف اإلسخائضمي عمى غدة  -٘ٔ
األمخيكضة: دراسة تحمضمضة، شمعت عبج الحسضج عضدى، مجمة الجامعة اإلسالمضة لمبحػث 

 . ٚٗٔ-ٗٗٔ، ٕٙٔٓ(،ٔ) ٕٗاإلندانضة، 
األشخ اإلخبارية لمسقاكمة اإلسالمضة المبشانضة في الرحافة العخبضة: دراسة تحمضمضة لعضشة  -ٙٔ

 –رية خالؿ الحخب اإلسخائضمضة عمى لبشاف  )يػلضػ مغ صحضفتي الػشغ الدعػدية كتذخيغ الدػ 
(، )بحث غضخ مشذػر(، د. شو عبج العاشى نجع، جامعة اإلسكشجرية، مرخ، ٕٙٓٓأغدصذ 

ٕٓٓٙ . 
األسمػب االحرائي كاستخجاماتو في بحػث الخأؼ العاـ، عاشف العبج كعدمي زكي،  -ٚٔ

 . ٕٕٓٓ، القاىخة: دار الفكخ العخبي، ٕط
ـ في الرحف الفمدصضشضة ٕٛٓٓاألشخ الخبخية لمعجكاف اإلسخائضمي عمى غدة عاـ  -ٛٔ

الضػمضة: دراسة تحمضمضة مقارنة،  )رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة(، عال خسضذ شو، الجامعة 
 . ٕٙٔٓاإلسالمضة، غدة، 
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األشخ الخبخية لقزضة حرار غدة في السػاقع االلكتخكنضة لمرحف االمخيكضة  -ٜٔ
دراسة تحمضمضة مقارنة،)رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة( دمحم مشرػر، الجامعة كالبخيصانضة، 

 . ٕٚٔٓاإلسالمضة، غدة، 
 (.ٗٙٔالقجس بضغ كاقع مخيخ كمفاكضات عقضسة، مجمة شؤكف فمدصضشضة، )ص -ٕٓ
اإلخبارية األمخيكضة: دراسة  CNNاألشخ اإلخبارية لقزايا الذخؽ األكسط في شبكة  -ٕٔ

، ىبة شاىضغ، السجمة السرخية لبحػث Inside the Middle East تحمضمضة لبخنامج 
 . ٜٙ-ٜ٘، ٕٚٓٓسبتسبخ -( ، يػلضػٔ) ٕٚاإلعالـ بجامعة القاىخة ، 

، الخياض: ٔاإلخخاج الرحفي أىسضتو الػضضفة كاتجاىاتو الحجيثة، فيج العدكخ، ط -ٕٕ
 . ٜٜٛٔمكتبة العبضكاف، 

، القاىخة: عالع الكتب، ٕط البحث العمسي في الجراسات اإلعالمضة، دمحم عبج الحسضج، -ٖٕ
ٕٓٓٗ . 

 . ٜٓٛٔ، القاىخة: دار السعخفة، ٔالترػيخ الرحفي، عبج الجبار عمي، ط -ٕٗ
 ـ.ٜٜٛٔ، ججة: دار الذخكؽ، ٕالخبخ الرحفي كضػابصو، كـخ شمبي، ط -ٕ٘
، ٕٚٔٓاكتػبخ  ٚٔانتفاضة القجس..بضغ الشطخية والتصبضق، كسال عالونة،  -ٕٙ

http://cutt.us/EllnG ،10  ٕ٘ٔٓاكتػبخ.  
 رائج بضػمي، الكػيت: سشضار لمشذخ.  االنتفاضة الفمدصضشضة الثالثة: انتفاضة الدكاكضغ،  -ٕٚ

ـ(، ٜٛٗٔ-ٗٛٛٔالشذاط الريضػني في الػاليات الستحجة األمخيكضة ما بضغ عامي ) -ٕٛ
 .ٕٙٔٓعبج الخحسغ الفخا ، )رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة(،

، ٕٜٛٔ-ٜٛٗٔالحخكب العخبضة االسخائضمضة  عبج الحكضع الفي، الجكر االمخيكي في -ٜٕ
 . فمدصضغ ،، غدةٕٔٔٓ،رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة،ٛٔ، صٕٔٔٓ

السقابمة في البحث االجتساعي، نبضل حسضجشة، مجمة العمـػ اإلندانضة كاالجتساعضة  -ٖٓ
 .  ٜٓٔ-ٜٙ، ٕٕٔٓ( ،ٔ) ٛبجامعة سكضكجة، 

 (.ٙٛٔ-٘ٛٔالسػاجية كالدالـ في الذخؽ األكسط ، شاش ، )ص ص  -ٖٔ
األيجيػلػجضة الريضػنضة كمخصصاتيا إلجياض انتفاضة القجس، كانعكاساتيا عمى  -ٕٖ

 .ٖٕٗالكضاف الريضػني، شعت،  ص
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، ٕٚٔٓاغدصذ  ٖٓانتفاضة فمدصضغ الكبخػ االكلى، كساؿ عالكنة، -ٖٖ
http://cutt.us/I1Pq5  ،ٜ  ٕٛٓٓديدسبخ . 

 ، ٕٚٔٓديدسبخ  ٕ٘الفمدصضشضة: كضف خخؽ الفمدصضشضػف الججار، سارؼ عخابي،اليبة  -ٖٗ
http://cutt.us/vLaaG ،ٖٔ  ٕ٘ٔٓاكتػبخ . 

، ٔريحا "، شاىخ شاش ، طأغدة إلى السػاجية كالدالـ في الذخؽ االكسط " الصخيق  -ٖ٘
 ٜٔٔ، صٜٜ٘ٔدار الذخكؽ ، القاىخة 

تجاعضات، صالح الشعامي، مخكد البحػث في  –سسات  –انتفاضة القجس: بضئة  -ٖٙ
 .ٕٙٔٓ، ٔط الخياض،

الدضاسة األمخيكضة  كالعخب، مخكد دراسات الػحجة العخبضة، غداف سالمة كاخخكف ،  -ٖٚ
 .ٙٙٔ، صٜٜٔٔبضخكت، 

الثالث، دمحم مشرػر، مجمة انتفاضة القجس، العجد األكؿ  شيخىا القجس تشيي انتفاضة -ٖٛ
.(2016) 

 .5ـ، ص 2016القجس كاشفة العػرات، عمي إسساعضل، مجمة انتفاضة العجد األكؿ  -ٜٖ
قخاءة في مدار األحجاث كالسآالت،  مؤسدة القجس  – ٕٙٔٓالتقخيخ الدشػؼ حاؿ القجس  -ٓٗ

 ـ، بضخكت: قدع األبحاث كالسعمػماتٕٚٔٓالجكلضة،
 http://cutt.us/Z5kWV، ٕٚٔٓاكتػبخ  ٘ٔانتفاضة القجس إرادة شعب، دمحم شاىضغ، -ٔٗ

 .ٕ٘ٔٓاكتػبخ  29 
 ، ٕٛٔٓيشايخ ٔاالنتفاضة الثالثة: اآلماؿ السخجػة كاألىجاؼ السسكشة، مرصفى المجاكؼ، -ٕٗ
 http://cutt.us/88lbI،ٜ  ٕ٘ٔٓنػفسبخ. 

مخكد رؤية لمجراسات  –أسباب كدكافع اليبة الجساىضخية كسضشاريػىات السدتقبل  -ٖٗ
  http://roayacenter.ps/?p=800، ٕٚٔٓديدسبخ  ٕٔكاألبحاث، مشرػر أبػ كخيع،

الجراسات الػاليات الستحجة كالفمدصضشضشغ، دمحم شجيج، تخجسة كػكب الخيذ، جسعضة  -ٗٗ
 .ٜٛٔ، صٜ٘ٛٔالعخبضة، القجس 

التحػالت االستخاتضجضة في السشصقة، كانعكاساتيا عمى السذيج الفمدصضشي، محسػد  -٘ٗ
 .ٕ٘ٔٓاكتػبخ  ٕٓ،   http://cutt.us/DBSp0ٕٚٔٓسبتسبخ  ٓٔالسشضخ،

http://cutt.us/I1Pq5
http://cutt.us/I1Pq5
http://cutt.us/vLaaG
http://cutt.us/88lbI
http://roayacenter.ps/?p=800
http://cutt.us/DBSp0
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اغدصذ  ٓٔرية ، ىضثع أبػ غدالف،انتفاضة األقرى الثانضة" عػامل االشتعاؿ كاالستسخا -ٙٗ
ٕٓٔٚ  ، http://cutt.us/SZukt ،24  ٕٚٔٓيػلضػ. 

،يػسف  ٕٙٔٓٓ-ٕٛٓٓالدضاسة الخارجة لمػاليات الستحجة تجاه القزضة الفمدصضشضة  -ٚٗ
 ، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة. ٕٙٔٓحسػدة، ، 

الذخؽ االكسط، انتفاضة األقرى تعضج الشطخ بسدتقبل الكضاف الريضػني، مخكد دراسات  -ٛٗ
 ـ.ٕٔٓٓعساف: مخكد دراسات الذخؽ االكسط، 

انتفاضة القجس في اإلعالـ الغخبي .. ميشضة مفقػدة كانحضاز لالحتالؿ، السخكد  -ٜٗ
اكتػبخ  ٕ٘، http://cutt.us/Hla2o،  ٕٛٔٓيػلضػ  ٕٛالفمدصضشي لالعالـ ، 
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 زوٌُخػزثُخ و غُز رطُّخ رطُّخ  

خ 
رُ
رَ
رب
خ 
فُ
ذٍ

د
ِب
ى
ؼٍ
وِ

د  
ٔب
ُب
وث
ر 
جب
ذ
ا

مخ
بث
ط
خ 
فُ
ح
ص

 

د
طب
جب
لز
ا

 

ُخ
ظ
ئُ
 ر
ٓ
وَ
ٕب
ػ

 

د
ّب
وٍ

 
ُخ
الٌ
ز

 

ار
ىز
ٌز
ا

 

اس
ثز
ال
ا

 

ي
ذز
ا

 

  

ُخ
ُٕ
ط
ظ
فٍ

 

ُخ
ٍُ
ائ
طز
إ

 

ُخ
ُٕ
ط
ظ
فٍ

 

ُخ
ٍُ
ائ
طز
إ

 

غُز  رطٍّ

 رطٍّ




