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اإلهــــــــــــداء

إلى
أرواح شهدائنا األبرار

...العزیزین رحمهما هللا من ربیاني فأحسنا تربیتي والديّ 
زوجتي الغالیة وأبنائي األحباب الذین تحملوا معي الكثیر في

...هذه الرحلة 
...ائي وشقیقاتي الكرام أشق

هذه الدراسةسائًال المولى عز وجل أن یتقبل مني 
لوجهه الكریمةخالص
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وتقدیــررشــك

ُكوُر﴾ ﴿اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكرًا َوَقِلیٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ
)13: سبأ(

ه الفضل في إخراج هذمن أصحاب ن ی، وألن هناك الكثیر هالفضل ألهلراداً انطالقًا من اآلیة الكریمة، 
كان البد أن أتقدم لهم بعظیم شكري وامتناني ؛لى النور، وذلك بتقدیم العلم والنصح واإلرشادالدراسة إ

.اعترافًا مني بالجمیل على جهودهم الطیبة
أحاطني و الذي تفضل باإلشراف على هذه الرسالة، ؛نبیل الطهراوي/ وأخص بالشكر الدكتور الفاضل

.بل وأرفدني بكل ما هو مطلوب،ولم یبخل علّي بوقته وجهده وصبره،لعنایةبا
أستاذ اإلعالم المشارك بجامعة ،ابراهیم حمادأحمد : الدكتور/أعضاء لجنة المناقشةمن وأتقدم بالشكر 

رئیس قسم االتصال الجماهیري بجامعة األزهر،موسى علي طالب:، والدكتور"مناقشًا داخلیاً "األقصى 
، والشكر موصول إلى طاقم األكادیمیة األكادیمي الدراسة، لتفضلهما بقبول مناقشة هذه "مناقشًا خارجیاً "

.واإلداري لما قدموه من علم وجهد
وزمیليّ لتكرمه بتنقیح الرسالة لغویًا، ولصدیقيّ ،رائد الدایة:لدكتور الفاضلإلى اوالتقدیر أتوجه بالشكر و 

كل من كان له و ،، ولزمالئي في العملالدائمة ليماساعدتهملنس الیازوري، وأرائف بركة/ یناألستاذ
.التي علیههذه الدراسة على النحوإلنجاز دور في مساعدتي 

أتوجه بشكري ألصدقائي وأحبابي الذین یتمنون لي كل خیر، ولعائلتي الكریمة الذین وقفوا بجانبي كما 
.الدعاء، فجزا هللا الجمیع عني خیر الجزاءعلى الدوام وأحاطوني بالرعایة واالهتمام و 
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ملخص الدراسة

أحمد جمعة مصطفى صنع هللا

اتجاهات اإلعالم الدولي في تغطیة العدوان اإلسرائیلي على قطاع التعرف إلى لدراسة هدفت ا
، )BBC(هیئة اإلذاعة البریطانیة لمواقع اإللكترونیة لافي الدراسة ةعینوتمثلت ، )م2014(عام غزة 

ت صدر المعلومامإلىالتعرف وكذلك، )RT(وقناة روسیا الیوم ،)CNN(وشبكة الكابالت األمریكیة 
في )م2014(عاموأهم القضایا وأبرز الموضوعات التي تناولت العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة

لى إالتعرف و ، لعدوانذلك ااالتجاهات المختلفة ودوافع التغطیة اإلعالمیة لالتعرف إلى ، و المذكورةمواقع ال
وسائط الاستخدام ، ومدى عالمیةفي التغطیة اإلالتزام المواقع عینة الدراسة بالمعاییر الموضوعیةمدى 

.مواقعتلك ال، والفنون الصحفیة لدىمختلفةال

عینة الدراسةللمواد عمل مسح وفي إطاره قام الباحث ب، الشاملنهج المسحماستخدمت الدراسة 
كما استخدم الباحث المنهج ، المواقعتلك في ، )م2014(عام التي تناولت العدوان األخیر على قطاع غزة 

لرصد أوجه االتفاق واالختالف بین طبیعة ونوعیة المعالجات الصحفیة التي تناولت العدوان ارنالمق
.لكترونیة محل الدراسة، في المواقع اإل)م2014(عاماإلسرائیلي على قطاع غزة

عن تساؤالتها المختلفة استخدم الباحث صحیفة تحلیل ولتحقیق أهداف الدراسة واإلجابة
.مع البیانات المختلفة من مواقع الدراسةالمضمون كأداة لج

:أبرز النتائج التي توصلت إلیها الدراسة ما یليومن 
في )التقریر(وجاء ، الفنون الصحفیة في مواقع الدراسةضمنعلى المقام األول )الخبر(حصل .1

).الحدیث(، و)التحقیق(، و)المقال(المقام الثاني ثم 
المعاییر الموضوعیة للتغطیة فیما یتعلق بلى المعاییر على أع)عرض جانب واحد(حصل معیار .2

معیار تالهاعلى ثاني النسب، )نقل صورة دون تحیز(، وحصل معیار في مواقع الدراسةالخبریة
، وفي المرتبة األخیرة جاء )عرض أكثر من وجهتي نظر(معیار ، ثم )االستشهاد بأرقام واحصاءات(

.)علومات مبتورةم(معیار 
ثم تحملت أسبابه ، في المقام األولغزةقطاع أسباب العدوان على )حكومة اإلسرائیلیةال(تتحمل.3

.أخرى)أطراف فلسطینیة(ثم ، في المقام الثاني)ركة حماسح(



ل

فئة األسالیب المتبعه التغطیة ألحداث العدوان المختلفة من ضمن )تحلیل وتفسیر(حصل أسلوب .4
بینما ، )ذكر المعلومات(أسلوب ، ثم )النقاش والرأي(ب على أعلى النسب، تالها أسلو للموضوعات

.الموقع األخیرفي )مقترحاتالراء و اآلجلب (أسلوب جاء 
المرتبة األولى، تالها في )ضحایا(نیین الصورة الذهنیة التى تقدمها التغطیة للفلسطیجاءت .5

.)متطرفین(، ثم )أنداد إلسرائیل(، ثم )أصحاب قضیة عادلة(ثم ، )معتدین(
، تالها الشخصیات المحوریة في مواقع الدراسةعلى أبرز )الشخصیات اإلسرائیلیة(حصلت .6

، وكان آخرها )الشخصیات العربیة(، ثم )الشخصیات الدولیة(، ثم )الشخصیات الفلسطینیة(
.)الشخصیات اإلسالمیة(

:قدمت الدراسة مجموعة من التوصیات للعمل بها أهمها ما یليو 
حق الفلسطینیین، والرد علیها لتفنید بتها المتابعة وسائل اإلعالم الغربیة وتغطی؛يإنشاء مركز فلسطین.1

والحمالت الدعائیة المضللة تجاه الشعب الفلسطیني وقضیته ،كل ما هو متعلق باألكاذیب اإلسرائیلیة
.العادلة

عالم اإلقلیمیة ستثمار العالقات الدبلوماسیة الرسمیة والشعبیة، وشراء حیز إعالمي في وسائل اإلا.2
.لتوضیح ونقل الصورة الحقیقة للفلسطینیین؛والدولیة

للمساهمة في إیضاح ؛تفعیل حوار مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات التعلیمیة في الغرب.3
الحقیقة حول ما یجرى في فلسطین، ومواجهة الصورة اإلعالمیة السلبیة التي تقدمها بعض وسائل 

.لقضیة الفلسطینیةاإلعالم الدولیة حول ا
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Abstract

Ahmed J. Sonallah

The study aims at exploring the international media coverage attitudes on
the websites of CNN, BBC, and RT towards the Israeli aggression on Gaza Strip
in 2014. In addition, it aims at recognizing the coverage resources, highlighted
issues and topics related to the Israeli aggression on Gaza Strip in 2014, motives
of covering the aggression, subjectivity of coverage, usage of multimedia, and
the principal types of journalism employed.

The study uses the survey methodology where the scholar surveys
comprehensively the websites sample which tackled the last Israeli aggression
on Gaza Strip in 2014. Besides, the scholar applies the comparative approach to
examine the similarities and differences among the websites reporting and
editing of the topics of the Israeli aggression on Gaza Strip in 2014 using the
content analysis worksheet as a tool of this study for collecting data.

Main results of the study:
1. "News" came on the top in use among the other journalism genres, "reports"

came second, then opinion articles, investigations, and interviews.
2. Coverage subjectivity criterion "one-sided view" came first, "unbiased

reporting" came second, then "statistics citation" followed by "multiple
points of views", and "incomplete information" came last.

3. The Israeli government is the first responsible of causing the aggression
against Gaza Strip, Hamas is the second, and other Palestinian parties are the
third.

4. "Analysis and interpretation" got the highest percentage as a presentation
style, followed by "discussion and opinion", then "narration", and "viewing
and suggestion" was the last.

5. The mental image of Palestinians presented by the coverage varied to be the
top as "victims" then "aggressors", "just cause owners", "equivalent to
Israel", and "extremists" respectively.

6. Most prominent characters were "the Israelis" then" the Palestinians", "the
internationals", "the Arabic", and "the Islamic" at last.
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The study gives some recommendations:
1. Setting up a Palestinian centre to follow up the western media coverage of

Palestinians and rebut the Israeli lies and misleading campaigns against the
Palestinian people and their just cause.

2. Investing the good diplomatic official and popular relations, and media
buying regionally and internationally to show the true image of the
Palestinian people.

3. Bridging ways of discussion with western society institutions and education
sector to convey truth about what happens in Palestine and to confront the
media negative image presented by international media outlets about the
Palestinian cause.
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مقدمة الدراسة
تهتم الدول بعملیات التثقیف والتوجیه لجمهورها الداخلي، وتعتمد على اإلعالم بشكل أساسي في 

كافة،نقل توجهاتها وآرائها، ولذلك تخصص جهة رسمیة من شأنها ضبط أداء وسائل اإلعالم المختلفة
د اإلعالم مقتصرًا على الجمهور لم یع، و مة للدولة وسیاستها تجاه جمهورهابحیث تتوافق مع الرؤیة العا

خاصة في الفترات التي تشهد ،الداخلي للدولة فحسب، بل تعدى ذلك لتوجیه رسائل لجماهیر دول أخرى
فقد أصبح لإلعالم في الحرب دور ، األزمات والحروبفي حراكًا سیاسیًا أو عسكریًا بین الدول، ال سیما 

یقاتل بشراسة عندما یجد خلفه إعالمًا محفزًا ومساندًا، ومواكبًا فالمقاتل في المیدان .كبیر ال یمكن إغفاله
.ومساعدًا في تشكیل حاضنة جماهیریة تنافح عنه،لكل التطورات والعملیات المیدانیة

على سبیل المثال لجأت المقاومة الفرنسیة إلى عرض إنجازاتها ونشاطاتها إبان االحتالل و 
انات وٕاذاعتها عبر محطات إذاعیة تبث من مناطق خارج البالد، وقد األلماني النازي من خالل طباعة البی

حیث بّثوا دعایتهم إلى جنود الجیش األلماني متخفِّین في هیئة ،ذاعةاستخدم خبراء دعایة الحلفاء اإل
هذه دضباط ألمان ناقمین، وهي حیلة أعادت قوى المحور توظیفها لتخریب معنویات جنود الحلفاء، وتع

.)Howe ،1982 :92(إلى انهیار العدید من أفراد العدو یب التي أدَّت فعًال من األسال
نشرت إنجازاتها عبر وسائله ، حیث ولقد فطنت قوى الثورة الفلسطینیة منذ بدایتها لإلعالم

كالكتابة على الجدران، أو استخدام مكبرات الصوت، أو المنشورات ؛المختلفة التي كانت بدائیة في حینه
في كافة ، ومن ثم تطورت الحقًا مع تطور الثورة الفلسطینیة مستخدمة وسائل اإلعالم الحدیثة الورقیة

، كما استطاعت التفریق في خطابها اإلعالمي بین ما هو موجه ةمختلفالالتواصل مع الجماهیر
.هالجمهورها، وبین ما هو موجه للجماهیر األجنبیة التي باتت تلتقط وتتابع وتحلل كل ما یصدر عن

وفي المقابل لم ُیغفل االحتالل اإلسرائیلي دور اإلعالم الذي شكل لدى كیانه منذ تأسیسه ركیزة 
بشور، (انطالقًا من قناعته أن الحرب ُتحسم إعالمیًا قبل أن ُتحسم میدانیًا ؛مهمة من ركائز وجوده

.)1()نت: 2009
حربًا ، )م2014(یو لع غزة في یو األخیر على قطاقد مارس االحتالل اإلسرائیلي خالل العدوان و 

إعالمیة دولیة شرسة ضد حركات المقاومة الفلسطینیة؛ فاتهمت حركة المقاومة اإلسالمیة حماس 
سرائیلیین في مدینة الخلیل بالضفة الغربیة؛ وممارسة اإلرهاب المنظم ضدها، إباختطاف ثالثة مستوطنین 
الذي تدیره عقب فوزها في آخر انتخابات تشریعیة في قطاع غزةهموتجویعكما اتهمتها بقمع المدنیین 

.)م2006(عام 
هدفت إسرائیل من خالل حملتها اإلعالمیة الدولیة ضد قوى المقاومة إلى تهیئة الرأي العالمي 

بأشكاله المختلفة ردة فعل ده تعلما قد تمارسه ضد المقاومة وبنیتها التحتیة الحقًا، والذي ؛لصالحها
.واطنیها الثالثةطبیعیة على خطف م
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عقب هذه الحملة اإلعالمیة؛ شّنت إسرائیل عدوانًا على قطاع غزة لیكون العدوان الثالث بعد 
والبنیة ،والمباني،، واستهدفت بشكل مباشر تجمعات المدنیین)م2012(، وعام )م2008(عامعدواني

غزة، وٕاثارة الرأي الداخلي في في محاولة منها الستنزاف الحیاة المدنیة في قطاع،التحتیة لقطاع غزة
القطاع ضد حركات المقاومة الفلسطینیة، وال سیما حركة حماس إلنهاء وجودها وحكمها في قطاع غزة، 
في ظل بیئة إقلیمیة ودولیة غیر مستقرة ومنشغلة في قضایاها الداخلیة، بعكس ما كان علیه الحال خالل 

.ًا فقطالذي استمر أسبوعًا واحد،)م2012(عامعدوان
وقد كان لإلعالم دور كبیر في تغطیة مجریات أحداث العدوان أوًال بأول، وال سیما اإلعالم 
الدولي؛ حیث الحظ الباحث عند متابعته للتغطیات اإلعالمیة بعض الصور المتناقضة في التغطیة، فتارة 

على ترویع المدنیین ینحاز اإلعالم الدولي للجانب اإلسرائیلي على حساب الجانب الفلسطیني مركزاً 
وتشردهم بسبب الصواریخ التي تطلق علیهم من ،وهجرة الكثیرین منهم لمناطق الداخل،اإلسرائیلیین

قطاع غزة، ویركز على أن صواریخ المقاومة تطلق على إسرائیل من مناطق مدنیة في محاولة لتبریر 
وتارة أخرى یكون التركیز على المعاناة استهداف المدنیین الفلسطینیین متبنیًا الروایة اإلسرائیلیة، 

في المدارس التي لم تسلم أیضًا من االستهداف اإلسرئیلي الفلسطینیةاألسرمئات الفلسطینیة وتشرد 
.طبت من السجل المدنيالمباشر، وكذلك ممارسات إسرائیل إلبادات جماعیة ألسر كاملة شُ 

)aljazeera ،2014 :2()نت(

للبحث الجاد والموضوعي للتعرف على دور اإلعالم الدولي في تغطیة هذا التناقض كان حافزاً 
في محاولة من الباحث للوصول إلى الدوافع الحقیقیة ،)م2014(عام العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة

لهذه األدوار المختلفة، وتقدیم توصیات لصناع القرار الفلسطیني تسهم في تحسین إدارة التعامل مع 
.الصورة الكاملة عن الواقع الفلسطینينشردولي بما یخدم القضیة الفلسطینیة، و اإلعالم ال

عام على قطاع غزة اتجاهات اإلعالم الدولي في تغطیة العدوان اإلسرائیلي درسوعلیه، فإن الباحث 
، التي تمثل وجهات النظر )BBC ،CNN ،RT(في المواقع اإللكترونیة للشبكات اإلعالمیة)م2014(

.ت إعالمیة دولیة بارزةلشبكا
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/الفصل األول
للدراسةالمنهجياإلطار 
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للدراسةاإلطار العام:الفصل األول
:قدمةم

یتعرض هذا الفصل إلى اإلطار العام للدراسة، بحیث یعرض الباحث مشكلة الدراسة وصوًال إلى 
غزة تغطیة العدوان اإلسرائیلي على قطاعالتساؤل الرئیس في الدراسة حول اتجاهات العالم الدولي في

لتساؤالت الفرعیة المنبثقة عن التساؤل الرئیس، ویتعرض الباحث إلى أهمیة ا، وعرض )م2014(عام 
الدراسة وأهدافها، مع تحدید مفاهیم ومصطلحات الدراسة إلى جانب ذكر نتائج الدراسة االستطالعیة التي 

.دید المشكلة من جوانبها المختلفةللوصول إلى تح؛قام الباحث بإجرائها

:مشكلة الدراسة
أثناء العدوان األخیر على قطاع غزةفي الحظ الباحث من خالل متابعته للتغطیات اإلعالمیة 

أن بعض المواقع اإللكترونیة للشبكات اإلعالمیة الدولیة تعتمد كثیرًا على الروایة ،)م2014(عام
ان صورة مخالفة للواقع في تغطیتها لمجریات العدوان؛ مما أوجد لدى وتقدم في بعض األحی،اإلسرائیلیة

الباحث رغبة في دراسة هذا الموضوع بشكل متعمق، والخروج بنتائج محایدة تساهم في تقییم أداء أبرز 
للتعرف على أسباب اعتمادها على الروایة اإلسرائیلیة؛ وما الشبكات اإلعالمیة الدولیة بشكل موضوعي، 

لذا جاءت هذه الدراسة لتوضح بشكل ذلك سیاسة تلك الشبكات المحابیة للروایة اإلسرائیلیة، إذا كان
علمي ومنهجي متابعة تلك الشبكات للعدوان على غزة ومدى التزامها بالمعاییر المهنیة والتزام القائم 

.لفةباالتصال في تلك الشبكات بالموضوعیة في تحلیل وطرح الموضوعات المخت
:االستطالعیةالدراسة 

لى األبعاد المختلفة للدراسة قام الباحث بهذه إوالتعرف أكثر ،للمساهمة في تحدید المشكلة البحثیة
،الدراسة االستطالعیة، واختار عینة متاحة من األخبار والتقاریر اإلخباریة في مجتمع الدراسة المفترض

شبكات لكونها ، )BBC ،CNN ،RT(ولیة الذي تمثل في المواقع اإللكترونیة للشبكات اإلعالمیة الد
24حتى 18(خالل الفترة من أسبوعإعالمیة دولیة بارزة، وقد أجریت الدراسة االستطالعیة على مدار 

:، حاول الباحث فیها تحقیق الموضوعیة في االختیار، وكانت أهم نتائج الدراسة ما یلى)م2016یولیو 
من األنماط الصحفیة التي عالجت موضوعات )%26(أشارت نتائج الدراسة إلى أن ما نسبته .1

سرائیلیة كان یمثل العدوان كانت عبارة عن األخبار والتقاریر اإلخباریة، وأن االعتماد على الروایة اإل
.المصدر األساسي لألخبار

، )%30.9و% 26.6(اتضح أن اهتمام مواقع الدراسة بموضوعات العدوان متقارب إذ تراوح ما بین.2
.)%39.4(بینها، بنسبة واضحعدد الموضوعات المطروحة فقد لوحظ تباینومن حیث 
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من موضوعات العدوان تصدرت العناوین الرئیسیة في بعض المواقع، وتباینت )%16(إن ما نسبته .3
.النسبة ما بین موقع وآخر

لمركز األول افي فیما یتعلق بأولویات اهتمام مواقع الدراسة بشكل عام فقد جاءت التحركات السیاسیة .4
على الترتیب، وهي نسب مرتفعة جاءت )%34.9و%40.5(من حیث التكرار والمساحة، بنسبة 

وضرب المنازل المدنیة ،على حساب قضایا أخرى منها ما هو متعلق بالعدوان اإلسرائیلي نفسه
لمساحة الذى جاء في المركز الثاني من حیث التكرار وا، بالصواریخ من قبل االحتالل اإلسرائیلي

التحصینات اإلسرائیلیة ك، أما المركز الثالث فقد شغلته األوضاع داخل إسرائیل )%27(بنسبة 
الحصار جاء في المرتبة الرابعة من بینما وطریقة معیشة األشخاص الذین یعیشون على غالف غزة، 

یر المستشفیات تقار لحیث التكرار والمساحة، واحتلت االغتیاالت للمقاومین المرتبة الخامسة، تبعا 
، وهي نسب منخفضة رغم تقدم )%10.6(، ثم األوضاع االقتصادیة بنسبة )%18.1(بنسبة 

مراكزها، ناهیك عن عدم إبراز عدد من القضایا الهامة وفي مقدمتها االعتقاالت التي عانى منها 
.الشعب الفلسطیني منذ بدء العدوان، وجاء في المرتبة األخیرة المواقف العربیة

من القضایا كان اتجاهها نحو األوضاع )%42.4(إلى موقف مواقع الدراسة نجد أن االنتقال عند .5
فقد حملت مواقفًا )%36.8(منها محایدًا، أما النسبة المتبقیة البالغة )%21.8(الفلسطینیة سلبیًا، و

.إیجابیة
بلغت نسبة االتجاه التحركات السیاسیة الفلسطینیة متباینة، إذ منلوحظ أن مواقف صحف الدراسة .6

، ولعل ذلك یعود العتماد مواقع الدراسة في تغطیتها لهذه القضایا على %)26.9(السلبي نحوها
المصادر العامة، أبرزها وكاالت األنباء العالمیة، التي غالبًا ما تتسم تغطیتها بالتحیز وفقًا لسیاسة 

.هالالدولة التابعة 
، وٕاذا ما )%43.2(ة العامة على مستوى مواقع الدراسة المصادر اإلعالمیة الخارجیبلغت نسبة .7

أضیف إلیها فئة أكثر من مصدر التي یعتقد أنها تخص وكاالت األنباء العالمیة، تصبح نسبتها 
، وهي نسب عالیة تتطلب من مواقع الدراسة االهتمام بمصادرها الخاصة، وتعیین مراسلین )57.5%(

.متجولینمقیمین في فلسطین أو في المنطقة أو 
سائل اإلبراز التي استخدمت لجذب انتباه الجمهور لقضایا العدوان، نجد أن و إلى عند االنتقال .8

، وتنوعت هذه الصور )%18(العناوین جاءت أوًال، تبعتها األلوان ثم الصور التي لم تتجاوز نسبتها 
ٕاذا كان هذا هو حال على اإلسرائیلیین، و لسطینیین، وآثار الهلع الذي یبدوما بین هدم لبیوت ف

.وریةرسوم كاریكات3لم یتجاوز عددها الصور، فإن الرسوم حالها أسوأ، إذ
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:أسئلة الدراسة
:التاليتتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس 

في ،)م2014(عام ما هي اتجاهات اإلعالم الدولي في تغطیة العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة 
؟)BBC ،CNN ،RT(اإلخباریة الدولیة لمواقع اإللكترونیة ا

:التالیةویتفرع من السؤال الرئیس التساؤالت الفرعیة 
:تساؤالت متعلقة بالشكل/ أوالً 
عینة مواقع ، في ال)م2014(الفنون الصحفیة التي عالجت موضوع العدوان على قطاع غزة عام ما .1

؟الدراسة
الدراسة في معالجتها للعدوان اإلسرائیلي قع عینة ما هي أهم الوسائط المتعددة التي استخدمتها الموا.2

؟)م2014(عامعلى قطاع غزة
مصادر المعلومات، وأشكال وطرق الحصول علیها، واألطراف التي اعتمدت علیها المواقع أهم ما .3

؟)م2014(عامللعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزةعینة الدراسة في تغطیتها 

:مونتساؤالت متعلقة بالمض/ ثانیاً 
للعدوان اإلسرائیلي على ما أهم الموضوعات والقضایا التي عالجتها المواقع عینة الدراسة في تغطیتها .1

؟)م2014(عامقطاع غزة
عامللعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزةما موقف المواقع عینة الدراسة، واتجاهاتها في تغطیتها .2

؟)م2014(
كما وردت في المواقع عینة )م2014(قطاع غزة عام ما هي أهم أسباب العدوان اإلسرائیلي على.3

الدراسة، والمعاییر الموضوعیة التي اعتمدتها تلك المواقع في تغطیتها الخبریة للعدوان؟
للعدوان اإلسرائیلي على ما األسالیب المتبعة للموضوعات المختلفة في معالجة المواقع عینة الدراسة .4

؟)م2014(عامقطاع غزة
لعدوان اإلسرائیلي ة الذهنیة التي أوردتها المواقع عینة الدراسة في تغطیتها ألحداث االصور هي ما .5

لفلسطینیین؟اهتجا) م2014(عامعلى قطاع غزة
لعدوان اإلسرائیلي في تغطیتها ألحداث اما أبرز الشخصیات التي وردت في المواقع عینة الدراسة .6

؟)م2014(عامعلى قطاع غزة
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:أهداف الدراسة
لى مصدر المعلومات وأهم القضایا وأبرز الموضوعات التي تناولت العدوان اإلسرائیلي على إلتعرف ا.1

.في مواقع الدراسة) م2014(عامقطاع غزة
عام لى االتجاهات المختلفة ودوافع التغطیة اإلعالمیة للعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة إالتعرف .2

.)م2014(
في التغطیة اإلعالمیة للعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزةالموضوعیةااللتزام بالمعاییرمدى معرفة .3

.لدى مواقع الدراسة) م2014(عام
مواقع الدراسة في التغطیة لدى، والفنون الصحفیة المستخدمة مختلفةالوسائط المدى استخدام توضیح .4

.)م2014(اإلعالمیة للعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة 
كما وردت في المواقع عینة ) م2014(وان اإلسرائیلي على قطاع غزة عام أسباب العدالكشف عن .5

.الدراسة
، في )م2014(لموضوعات المتعلقة بالعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة عام المتبعة لاألسالیب بیان.6

.مواقع الدراسة
ان اإلسرائیلي لعدو أبرز الشخصیات التي وردت في المواقع عینة الدراسة في تغطیتها ألحداث امعرفة .7

.، والصورة الذهنیة التي أوردتها تلك المواقع تجاه الفلسطینیین)م2014(على قطاع غزة 

:أهمیة الدراسة
:دراسةاللهذهعلمیة وعملیة أهمیةهناك 

العلمیةاألهمیة: أوالً 
الدولي من ندرة الدراسات والبحوث التي تناولت اتجاهات اإلعالمالعلمیة تستمد الدراسة أهمیتها 

فية للدراسة یالعلماألهمیةتتلخص ، كما )م2014(في تغطیة العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة عام 
الوقوف على ، و للعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزةالمختلفة التغطیة اإلعالمیة الدولیة جوانبدراسة 

قیاس اتجاهات ، وأهمیة ه القضیةلق منها مواقع الدراسة في تناولها لهذطالجوانب األیدیولوجیة التي تن
.عدوان اإلسرائیلىنحو الالمواقع

العملیةاألهمیة: ثانیاً 
أهمیة دراسة أنإذتسفر عنها الدراسة، التيالعدید من النتائج فيالعملیة تتجلى أهمیة الدراسة 

له القدرة ؛لتواصلاتجاهات اإلعالم الدولي كونه منتجًا إعالمیًا یأتي في إطار محدد، وشكل من أشكال ا
، وقد تفید أصحاب القرار، والمهتمین بهذا الشأن فى على التأثیر في المتلقي، والمساهمة في تشكیل وعیه
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وضع تصورات تفید فى تطویر منظومة اإلعالم الفلسطینى فیما بعد، ومعالجة الثغرات التى وضحتها 
إلدارة إعالم منظومةمیة الدولیة في تشكیل االستفادة من التجربة اإلعالالضوء على يالدراسة، كما تلق

ال تزال باقیة، ) م2014(عام أن آثار العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة ، خاصة األزمة داخلیًا وخارجیاً 
.والتفاعل اإلعالمي حوله ال یزال موجودًا في ظل وجود الحصار والتباطؤ في إعادة اإلعمار

:حدود الدراسة
:يالحد المكان/ أوالً 

.)م2014(عام المنطقة الجغرافیة التي استهدفها العدوان اإلسرائیلي: قطاع غزة
:الحد الزماني/ ثانیاً 

، وحتى نهایته بتاریخ )م08/07/2014(حدد الباحث الفترة الزمنیة منذ بدایة العدوان بتاریخ 
.)م26/08/2014(

:الحد الموضوعي/ ثالثاً 
على قطاع غزةفي تغطیة العدوان اإلسرائیلي )BBC ،CNN ،RT(اتجاهات المواقع اإللكترونیة لشبكة 

.)م2014(عام

:مفاهیم ومصطلحات الدراسة
:تجاهاال 

العصبي تنظمها الخبرة و حالة من التهیؤ العقلي ه، أن)Alportلبورتأ(ـیعرف االتجاه وفقًا ل
).67: 1998، الوقفي(عنه من أحد الموضوعات أو بعداً وتوجه السلوك تقرباً 

:تجاهات اإلعالمیةاال 
لوجیة أو اقتصادیة أو و ألسباب أید؛هي المواقف واألفكار للقائم باالتصال، والتي ینطلق منها

.اجتماعیة، أو سیاسیة تدفعه لصیاغة الرسالة بالطریقة التي تتوافق مع معتقداته وأفكاره

:اإلعالم الدولي
وید الجمهور الدولي بالحقائق واألخبار االتصالیة التي تستهدف تز اتكافة أوجه النشاط

الصحیحة عن القضایا والموضوعات الدولیة بطریقة موضوعیة وبدون تحریف مما یؤدي إلى خلق أكبر 
ومما یسهم في تكوین رأي صائب حول المشكالت ) الجمهور(درجة ممكنة من المعرفة واإلدراك لدیه 

).22: 1996حسین، (العالمیة المطروحة 
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:ة اإلعالمیةالتغطی
العملیة التي یقوم بموجبها الصحفي أو اإلعالمي للحصول على المعلومات حول التطورات هي 

، ومن ثم )187: 2012الحتو، (والتفاصیل المتعلقة بالجوانب المختلفة لألحداث والوقائع والتصریحات 
.یقوم بنشرها للجمهور

:)م2014(عامغزةقطاع العدوان على 
أغسطس 26(واستمر حتى ،)م2014یولیو 8(فيعلى قطاع غزة بدأ )ائیليإسر (عدوان هو 

فصائل المقاومة الفلسطینیة عّدته، فیما )الجرف الصامد(، وأطلق علیه الجیش اإلسرائیلي اسم )م2014
العصف (الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمیة حماس ملیة دفاعیة أسمتها كتائب القسامع

سعت. )البنیان المرصوص(الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالميمتها سرایا القدس، وأس)المأكول
نواع ألباستخدامها البنیة التحتیة لقطاع غزة ، والقضاء على إلنهاء المقاومة الفلسطینیة؛إسرائیل خالله

.المختلفةالقصف الجوي والبري والبحري

:المواقع اإللكترونیة
ستخدام جهاز الحاسوب مع االتصال اكن تصّفحها عن طریق صفحات إلكترونّیة یمهي 

ختالف الهدف من اختالف الجهة المصّنفة للمواقع، وباوتختلف أنواع المواقع اإللكترونّیة ب. باإلنترنت
)3()نت: 2014البكري، (.ومحتواه اإللكترونّي، وبإختالف التقنیات المستخدمة إلنشاء المواقع،الموقع

:)BBC(شبكة 
یو شبكة لنقل األخبار والمعلومات إلى العالم العربي عبر عدة وسائط، تشمل االنترنت والرادهي

والموقع اإللكتروني للشبكة یغطي األخبار ، )4()نت:BBC ،2016(والتلفزیون والهواتف المحمولة
.اللغة العربیةعدة لغات منها حول العالم بكافة والمستجدات 

:)CNN(شبكة 
، وتعد واحدة من أقسام منظومة تیرنر للبّث التي )م1980(عام أنشئتیون سلكي، شبكة تلفز هي 

بأطلنطا ومن )CNN(من مركز )ساعة24(على مدار برامجها شبكةتقدم ال.تملكها شركة تایم وارنر
)ساعة24(انتشارًا ومشاهدة على مدار ة األكثرشبكالتعدو . واشنطنو أستدیوهاتها في مدینة نیویورك 

كافة ، والموقع اإللكتروني للشبكة یغطي األخبار والمستجدات )5()نت: arabitec ،2015. (ي العالمف
.اللغة العربیةعدة لغات منها بحول العالم 
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:)RT(شبكة
المستقلة غیر )نوفوستي–تي في (مؤسسة لهیئة إخباریة إعالمیة ناطقة باللغة العربیة تابعة هي 

أخبارًا سیاسیة واقتصادیة وثقافیة وریاضیة وجوالت في الصحافة وبرامج دوریة التجاریة، تتضمن برامجها
، والموقع اإللكتروني للشبكة یغطي )6()نت:2016، العربیةRT. (وأفالمًا وثائقیة وتحقیقات مصورة

.اللغة العربیةعدة لغات منها بحول العالم كافة األخبار والمستجدات 

:نظریة الدراسة
تعــّد واحــدة مــن الروافــد الحدیثــة فــي دراســات االتصــال، حیــث "، والتــي )ر اإلخباریــةاألطــ(نظریــة 

تســـمح للباحـــث بقیـــاس المحتـــوى الضـــمني للرســـائل اإلعالمیـــة التـــي تعكســـها وســـائل اإلعـــالم، وتقـــدم هـــذه 
قـة النظریة تفسیرا منتظما لدور وسائل اإلعالم في تشـكیل األفكـار واالتجاهـات حیـال القضـایا البـارزة وعال

)2002:348مكاوي والسید،(". ذلك باستجابات الجمهور المعرفیة والوجدانیة لتلك القضایا

أثنـاء فـي أن تـأطیر األخبـار قـد اسـتعمل ") Dimitrova and Ahern, 2007: 153(ویـذكر
وسـائل اإلعـالم حیث اتجهـت، لى سبیل المثال الحرب على العراقالعدید من األزمات والحروب، ومنها ع

طیر بهــدف اســتمالة الــرأي العــام البریطــاني، وجعــل الحــرب علــى العــراق مقبولــة مــن الشــعب أســائل التــلو 
كثـر ظهـوراً أوجعلهـا ،زمـةالبریطاني، وتهتم نظریة األطـر اإلخباریـة بـإبراز وتـأطیر بعـض الجوانـب فـي األ

ائل اإلعـالم بحیـث مـن غیرهـا فـي محتـوى وسـكثـر بـروزاً أإلعالمیة، مما یجعل بعض الجوانب في المادة ا
".عیؤدي إلى بناء مختلف للواق

لهـم بـاحثونأن الدارسین لنظریة األطـر اإلخباریـة هـم ")Baresch et al, 2011: 639(ویرى 
تـــأطیر البـــاحثوناهتمامـــاتهم الخاصـــة فـــي تحلیـــل المســـتویات المختلفـــة فـــي عملیـــة التـــأطیر، وقـــد صـــنف 

وتهـتم البحـوث فـي . فـي، والنمـوذج النقـدي، والنمـوذج البنـائيلى ثالثة نماذج، هـي النمـوذج المعر إالبحوث 
فـي . النموذج المعرفي بعملیة التفاعل بین التأطیر في وسائل اإلعـالم وتأثیرهـا علـى المعرفـة الحالیـة للفـرد

األطر اإلخباریة كنتائج صـادرة مـن اإلجـراءات الصـحفیة وقـیم الحسبانحین أن النموذج النقدي یضع في 
ن یشرفون على بنیة التقـاریر اإلخباریـة التـي بـدورها تـؤثر علـى الجمهـور، أمـا المنظـور البنـائي النخب الذی

فانه یتعامل مع األطر على أنها حزم تفسیریة ومجموعة من األدوات البالغیة التـي یسـتخدمها الصـحفیون 
."لفهم العالم االجتماعي
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األطـر اإلخباریـة هـي نتیجـة أن "(Dimitrova & Strömbäck, 2008: 203)ویذكر كل من
وأن هناك ثالثة محددات واسعة لإلطارات منها، الصدى الثقـافي، واألنشـطة الفاعلـة . لعدة عوامل متداخلة

سـتراتیجیة للجهـات السیاسـیة الفاعلـة ل اإلجـراءات اإلوهناك عوامل أخرى تشـم. وممارسات وسائل اإلعالم
ـــق . ، والتفســـیرات والتوقعـــاتالمتجـــذرة ثقافیـــاً والممارســـات الصـــحفیة، واألیـــدیولوجیات السیاســـیة وفیمـــا یتعل

ن نظریة األطر اإلخباریة تـدعم فكـرة أن النخـب إستراتیجیة التي یقوم بها السیاسیون، فبأهمیة األحداث اإل
ـــأطیر وســـائل اإلعـــالم، وٕان اإلدارة السیاســـیة والنخـــب األخـــرى، ووســـائل  ـــى ت ـــؤثر عل ـــة ت السیاســـیة الوطنی

عن الجمهور، كلها تسهم في بناء وانتقاء األطر اإلخباریة، في توظیـف الكلمـات والصـور اإلعالم، فضالً 
".ةوٕابرازها بطریقة عاطفیة أو انفعالیة للمجتمع وجعلها مفهومة ومقبول

وتفتـــرض نظریـــة األطـــر اإلخباریـــة أن األحـــداث ال تنطـــوي فـــي ذاتهـــا علـــى مغـــزى معـــین، وٕانمـــا 
ل إطـار یحـددها وینظمهـا ویضـفي علیهـا قـدرًا مـن االتسـاق مـن خـالتكتسب مغزاها من خالل وضعها فـي 

فاإلطــار اإلعالمــي هــو إبــراز تلــك الفكــرة .التركیــز علــى بعــض جوانــب الموضــوع، وٕاغفــال جوانــب أخــرى
أي اإلشــارة والتشــدید علــى معلومــة معینــة ؛المحوریــة التــي تنــتظم حولهــا األحــداث الخاصــة بقضــیة معینــة

وهنالـك ثالثـة . بحیث تظل باقیة في أذهان المتلقـین مـن مشـاهدین ومسـتمعین وقـراءوٕاضفاء الداللة علیها 
التــأثیرات المرتبطــة بــاإلعالمي وهــي مجموعــة مــن العوامــل التــي تــؤثر فــي : مصــادر محتملــة للتــأثیر هــي

یقـة تكوین األطر مثل اإلیدیولوجیات والمواقف والمعـاییر المهنیـة، وهـذا التكـوین یـؤثر فـي النهایـة فـي الطر 
، وهنـــاك المصـــدر الثـــاني المـــرتبط طـــر عـــن طریقهـــا للتغطیـــة اإلخباریـــةالتـــي یقـــوم اإلعالمیـــون بوضـــع األ

نـوع : وهـي اختیـار األطـر نتیجـة لعوامـل معینـة مثـل: لتي تؤثر في وضع األطر اإلخباریةبعوامل أخرى وا
، أما المصدر الثالث )تنظیميالروتین ال(ما یطلق علیه ، أو لتوجه السیاسي للوسیلة اإلعالمیة، أو ا)نمط(

، )، الســــلطات، جماعــــات النفــــوذالمســــؤولون السیاســــیون: (تــــأثیر مثــــلللتــــأثیر فهــــو المصــــادر الخارجیــــة لل
للقصـة اإلخباریـة، ) الشكلي(البناء التركیبي : هي، ویتضمن تحلیل اإلطار اإلعالمي ثالثة مكونات رئیسة

)349: 2002، وي والسیدمكا(.المحوریة، واالستنتاجات الضمنیةوالفكرة

إلىالتعرفخاللمنالتأطیر،نظریةفيالشكليالبعدالباحث إلىلجأالدراسةهذهوفي
مصادرإلىلتعرفلإضافةتغطیتها للعدوان،لكترونیة فيالمواقع اإلاستخدمتهاالتيالصحفیة،األنماط

.الموقعفيتاستخدمالتياإلبرازووسائلاالهتمام،مدىالتي تبرزلمادةا
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:النظریةأوجه االستفادة من 
.الباحث من النظریة في التأطیر المعرفي للدراسةاستفاد.1
.االستفادة من البعد النقدي ونموذجه في النظریة.2
االستفادة من النظریـة حـول توظیـف الكلمـات وانتقـاء العبـارات ووسـائل اإلبـراز المختلفـة التـي طرحتهـا .3

.النظریة
من النظریة في إطار المنهج المقارن من حیث مقارنة نتـائج الدراسـات التـي اسـتخدمت الباحثاستفاد.4

هــذه النظریــة فــي أوضــاع مشــابهة وبــین الدراســة الحالیــة، حیــث مــن المعــروف أن هــذه النظریــة كانــت 
.بدایتها وتطبیق فروضها في فترة الحروب

:الصعوبات التي واجهت الباحث
فإننا نعاني من صعوبات مضاعفة، فقد تمثلت الصعوبات التي واجهتها كعادة الباحثین في قطاع غزة،

:في األمور التالیة
من الدراسات القلیلة في قطاع غزة، حیث أنه یوجد تعدقلة المراجع وخاصة في مجال اإلعالم التي .1

قسم الصحافة –سالمیة بغزة برنامج واحد فقط لدراسة الماجستیر في اإلعالم لدى الجامعة اإل
).سنوات5(واإلعالم، ویعد هذا القسم حدیث نسبیًا، حیث لم یتجاوز افتتاحه 

ال سیما خلو مواقعها ذاتها من معلومات و محل الدراسة، الشبكات اإلعالمیةندرة المعلومات حول .2
.بهاتعریفیة

ن بطء استجابة بعض السادة المحكمین، حیث احتاج االنتهاء من تحكیم اإلستبانات كافة ألكثر م.3
.شهر ونصف

، كون الحرب كانت منذ )م2014(نقص األوراق والوثائق المرجعیة المتعلقة بالحرب على غزة عام .4
.فترة قریبة نسبیاً 
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:خاتمة
اتجاهــات اإلعــالم الــدولي فــي التــي تمثلــت فــي التعــرف علــى نــاقش الفصــل األول مشــكلة الدراســة 

، BBC(للمواقــع اإللكترونیـــة الدولیــة لشـــبكة ) م2014(علــى قطـــاع غــزة عـــام تغطیــة العــدوان اإلســـرائیلي
CNN ،RT( التعرف على االتجاهـات ، كما تعرضت الدراسة إلى توضیح الهدف من الدراسة المتمثل في

، والتبـاین الموجـود )م2014(عـامالمختلفة ودوافع التغطیة اإلعالمیة للعـدوان اإلسـرائیلي علـى قطـاع غـزة
تطـــرق الباحــث إلـــى ذكــر أهـــم المصــطلحات الـــواردة فــي الدراســـة حــثفــي عینــة الدراســـة، وفــي نهایـــة المب

المواقـــع ، و )م2014(دوان علـــى غـــزة ، والعـــالتغطیـــة اإلعالمیـــةف لإلعـــالم الـــدولي، و یـــوالمتمثلـــة فـــي التعر 
.)RTشبكة (، و)CNNشبكة (، و)BBCشبكة (و، اإللكترونیة
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/الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة

اإلعالم الدولي: ولالمبحث األ 
ةوكاالت اإلعالم الدولی: المبحث الثاني
)م2014(إلسرائیلي على قطاع غزة عام العدوان ا: المبحث الثالث
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اإلطار النظري للدراسة: الفصل الثاني

اإلعالم الدولي: المبحث األول
.مقدمة- 
.ه، ومصادرهووظائف، ومهامه،مفهوم اإلعالم الدول- 
.م في نجاح اإلعالم الدولي أو إخفاقهالعوامل التي تتحك- 
.أسالیب اإلعالم الدولي ووسائله- 
.كوسیلة سیاسة خارجیةهدوده، وحأهداف، و عالم الدوليسمات اإل- 
.دور اإلعالم الدولي في المجتمات الحدیثة- 
.تأثیر الدعایة اإلسرائیلیة في اإلعالم الدولي- 
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:مقدمة
أن الهدف من اإلعالم الدولي هو توفیر مناخ عام لدى الرأي ى إلالماجستیر ة دراسخالل الباحث فتعر 

،سیاساتها الخارجیةقبول التي تقوم بهذا اإلعالم الخارجي لضمان ة للدولةدالعام األجنبي كقوة مسان
جاء من هنا، . اط ذلك بتنفیذ سیاساتها الخارجیة، وارتبومكانتهالشعوب بموقع هذه الدولةاوتعریف 

في فیه الباحث اإلعالم الدولي ومهامه ووظائفه، والعوامل التي تتحكم عّرف الفصل، الذي یاالهتمام بهذا 
، سیاسة خارجیة، وسماته وأهدافه، وحدوده كوسیلة أسالیب اإلعالم الدولي ووسائله، و أو إخفاقهه نجاح

اإلسرائیلیة في تأثیر الدعایة ، ثم همصادر معلومات، و دور اإلعالم الدولي في المجتمات الحدیثةوكذلك 
.اإلعالم الدولي

:مفهوم اإلعالم الدولي
حاطة بأبعاده هو فیذ السیاسة الخارجیة للدول، واإلاإلعالم الدولي هو إحدى الوسائل الفعالة لتن

و تأخر المستوى الذي وصلت إلیه الدول من تقدم أو یعكس الحالة ،أو ضعفه،ومدى قوته،قیمته
مي على الصعید الدولي ال یتحقق إال عن طریق الدراسة المتأنیة عالواستیعاب العمل اإل. حضاري

لألوضاع الدولیة والممارسة اإلعالمیة التي تربط بین توجهات الدول ومساعیها في السیاسیة الخارجیة 
أكثر تأثیرًا عالم الدولي طریق وسائل متعددة یكون بینها اإلوالقدرة على التأثیر في الرأي العالمي عن 

.)7()نت: 2003ي، الجمر (

اإلعالم الذي یسهم به مجتمع أو جماعة أو هیئة أو : "بأنه) 34: 2015، سید محمد(ویعرفه 
مؤسسة في الساحة اإلعالمیة بحیث یستجیب لتلقیه رجل الشارع العالمي أي المستمع أو المشاهد أو 

صحیحة غیر الملونة أكثر مما ویقصد باإلعالم الدولي نقل المعلومات ال، "القارئ بصفة عامة في العالم
.یقصد به أي شكل آخر من أشكال االتصال

تزوید الجماهیر في الدول األخرى : "بأنهاإلعالم الدولي)18: 2010، بدر(كما یعرف 
قناعها بعدالة قضایا الدولة، إ بالمعلومات الصحیحة واألخبار الصادقة بقصد التأثیر على تلك الجماهیر و 

.اهیر تلك الدول األخرى لمواقف تلك الدولةوبالتالي تتبنى جم

مع غیره من وهوإنه وسیلة من وسائل السیاسة الخارجیة : "بقوله)97: 1981، العویني(هویعرف
الوسائل یعمل على تحقیق أهداف هذه السیاسة، وتتمثل هذه األهداف في تحقیق المصلحة الوطنیة للدولة 

".لدولة ودورها في النظام الدوليباختالف وزن اوتختلف هذه األهداف،في المقام األول
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ویرجع ذلك إلى عدة هم،واضطرابهذا التعدد في تحدید مفهوم اإلعالم الدولي یعكس حیرة بعض الباحثین 
)43: 2012وافي، (:صعوبات أهمها

.هماوتداخلإلعالم الدولي بالدعایة الدولیةارتباط ا.1
ئل اإلعالم الجماهیریة، صحف، وٕاذاعة وتلفزیون ووسائل االندماج والترابط الشدیدین بین وسا.2

واالتصال أو االتصال الحدیثة وغیرها، وهذا الترابط الشدید جعل من الصعوبة الفصل بین اإلعالم
فالقائم باالتصال في اإلعالم واالتصال الدولي یمكنه استخدام كل وسائل .حتى التمییز بینهما

. اإلعالم
ل الحدیثة والترابط بین اإلعالم ووسائل االتصال والمعلوماتیة قلصت الفروق بین إن تكنولوجیا االتصا.3

وز الحدود اإلعالم القومي والوطني والمحلي والدولي، حیث یمكن ألي نوع من هذا اإلعالم أن یتجا
.السیاسیة لهذه الدولة

إلى تقدیم كل منهم اإلعالم الدولي هو مجال اهتمام باحثین في تخصصات مختلفة األمر الذي یؤدي .4
.الدوليمفاهیم مختلفة حول اإلعالم 

:مهام ووظائف اإلعالم الدولي
یؤدي اإلعالم الدولي العدید من المهام والوظائف على أكثر من صعید سواء كان على الجماهیر 

)42: 2014،مرسي(:وذلك على النحو التالي،أو الجماعات المؤثرة في الدول أو الدولة نفسها
حها على من المهام والوظائف التي تخدم مصالصعید الدولة، یؤدي اإلعالم الدولي عدداً على )1

:التاليالنحو 
.نشر المعلومات واألفكار التي تحقق للدولة صورة إیجابیة خارج أراضیها.1
التعبیر عن سیاسة الدولة وتفسیر مواقفها إزاء القضایا والمشكالت الدولیة والعمل على اإلقناع .2

.هذه المواقف وأهمیتهابسالمة
.التصدي للدعایة المضادة للدولة خارج أراضیها.3
تختلف ،فإن عملیة االتصال على المستوى الدولي؛بالنسبة للمنظمات والجماعات والمؤسسات.4

وتنصب الجهود ،باختالف طبیعة األنشطة التي تؤدیها واألغراض التي تسعى إلى تحقیقها
.هذه األغراض ویحققهااالتصالیة على نشر كل ما یخدم

:أما على صعید الجماعات الموثرة في الدول فیتمثل دور اإلعالم الدولي في تحقیق المهام التالیة)2
،یتولى اإلعالم الدولي االتصال بالجماعات المؤثرة في النظم السیاسیة المختلفة، كاألحزاب.1

المؤسسات المؤثرة في ومختلف،وأعضاء البرلمان،والجماعات المصلحیة،وجماعات الضغط
.صناعة القرار السیاسي
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االعتبار درجة الموقف السیاسي للدولة من تأیید تام والحیاد بمن األمور التي ینبغي أن تؤخذ .2
وغیرها وبتحدید الموقف السیاسي یمكن العمل على زحزحته نحو درجة التأیید الممكنة لصالح 

للطریفة التي یمكن أن یتدخل فیها اإلعالم القضایا المعروضة، ویكون موقف الدولة معیاراً 
.الدولي

یفید االتصال بالجماعات المؤثرة باإلضافة إلى سیطرتها على عملیات صناعة القرارات في أن .3
وبالتالي یتحقق االتصال ،أعضاء هذه الجماعات یعدون النخبة التي تؤثر على الجماهیر

.بالجماهیر من خالل النخبة

:م التالیةتمثل دور اإلعالم الدولي في تحقیق المهافيبالجماهیرعلى صعید االتصال )3
إعالم الجماهیر باالتصال المباشر أو غیر المباشر من خالل المحاضرات والمؤتمرات الصحفیة .1

.والمنشورات والرادیو والتلفزیون والمسرح والمعارض والسیاحة
المستقبلین بغض النظر عن تأثرهم في في الرأي العام بشكل عام األمر الذي یؤثر على التأثیر .2

.اتخاذ القرار

:إخفاقهأوالدولياإلعالمنجاحفيتتحكمالتيالعوامل
)72: 2014،مرسي(:هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في نجاح أو إخفاق اإلعالم الدولي أهمها

. ضرورة التخطیط العلمي والمنظم لإلعالم الدولي.1
. بین اإلعالم الدولي والعمل الدبلوماسيضرورة الربط المحكم .2
،واالنفعاالت،وأن یتحرر ویبتعد عن لغة العواطف،ضرورة أن ینبع اإلعالم الدولي من لغة المصالح.3

. اإلعالم الدولي یسعى إلى خلق عالقة المنفعة واصطناع أدوات االرتباط بالمصالحلكون 
، ن اإلعالم الدولي ومجموعة أدوات أخرى مساندة لهضرورة االندماج واالرتباط والتنسیق المتكامل بی.4

:من أهمها
. وعملیة التبادل الثقافي،السیاسة الثقافیة.أ

. وعملیة االنفتاح الحضاري،السیاسة السیاحیة.ب
.وتقدیم المعونات الفنیة،سیاسة المعونات االقتصادیة.ج
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:الدولياإلعالمسمات
تمیز االتصال الدولي عن غیره من عملیات االتصال توجد مجموعة من السمات أو الخصائص التي

)78: 2012وافي، (:وأهم هذه السمات،األخرى
، أي تعمد المؤسسات التي تعمل باالتصال في المجال الدولي الوصول إلى العمدیة أو القصدیة.1

.جمهور محدد في دولة معینة
طورة حتى یمكن نقل الرسائل بوضوح ، تتسم باستخدام التكنولوجیا المتتوافر أدوات اتصال جماهیري.2

.ونقاوة إلى الجمهور في دولة أو دول أخرى
،، بحیث تلبي احتیاجات ورغبات قطاعات واسعة من الجمهور في دولة أو أخرىتنوع المضامین.3

.وغیر ذلك، وفي هذا اإلطار یمكن أن تشتمل هذه المضامین على تسلیة أو برامج أو أخبار
دم إغفال األبعاد الثقافیة في عملیة االتصال الدولي فوسائل االتصال ، أي عالسمات الثقافیة.4

: ، هماوفي هذه السمة هناك رأیان،الجماهیري تحمل رموزا لها معاني ثقافیة
فریق یرى أن االتصال الدولي یعني نقل القیم الثقافیة واألخالق االجتماعیة للدول المهینة على .أ

.و ثقافينظم المعلومات الدولیة، فیحدث غز 
؛وأنه ال خوف من الغزو الثقافيفریق یرى أن الشعوب والدول ال یمكن أن ترفض الغزو الثقافي،.ب

الذي سیمنع بال شك االختراق ،ألن لكل شعب ثقافته العمیقة المستندة إلى تراث عمیق األمر
.الثقافي

هداف السیاسیة المباشرة ، یقصد بها الجوانب السیاسیة لالتصال الدولي وتشمل األالسمات السیاسیة.5
.لالتصال الدولي وآثاره ونتائجه على العالقات بین الدول

یقصد بها اقتصادیات االتصال بمعنى تكلفة امتالك استخدام وسائل اتصال ، السمات االقتصادیة.6
.قادرة على النفاذ عبر الحدود للدول األخرى

:أهداف اإلعالم الدولي
)16: 2011السنوسي، (:التاليتتمثل أهداف اإلعالم الدولي في

إذا كان اإلعالم وسیلة من وسائل السیاسة الخارجیة، فإنه مع غیره من الوسائل یعمل على تحقیق .1
،أهداف هذه السیاسة، وتتمثل هذه األهداف في تحقیق المصلحة الوطنیة للدولة في المقام األول

.النظام الدوليوتختلف قوة هذه األهداف باختالف وزن الدولة ودورها في 
یستطیع اإلعالم الدولي الفعال بفضل العوامل العسكریة والسیاسیة واالقتصادیة والدولیة إضافة إلى .2

ومعتقدات غیر حقیقیة، ومع تكرار مرتكزات المنطق الدعائي األمر الظروف المحلیة أن یدعي أفكاراً 
.الذي یؤدي إلى رسوخه في نفس المتلقي
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ف یأهمیة السیاسة الخارجیة إلى النقطة القصوى، ویزداد اإلقبال على تعر عندما تنشب األزمات تصل.3
وهنا یبرز دور البناء النفسي وأهمیة إعطاء الرموز والمعاني لألوضاع القائمة،،األشیاء والمواقف

.لألفراد والتأثیر علیه
معقولة وعمل الدعایة في حد ذاتها بحاجة إلى االرتباط بوضع عسكري أفضل وٕامكانیة اقتصادیة .4

بد من مراعاة االرتباط الوثیق بین فعالیة الدعایة وغیرها من األوضاع العسكریة،دبلوماسي فعال، فال
.واالقتصادیة والسیاسیة

اعتمد التفاهم الدولي على تصور كل دولة لألخرى، ومن ثم جاء التحول الثقافي من النظام التقلیدي .5
ویرجع ذلك بصفة أساسیة إلى الكفاءة المتزایدة ألجهزة اإلعالم المغلق إلى النظام الجماعي المفتوح،

.ومساهمتها في التغیر الثقافي
والحفاظ على صداقة ،ما یعمل اإلعالم الدولي في حد ذاته على تعبئة الكراهیة ضد العدوكثیراً .6

أبعاد وهذا یتوقف علىدو،وتحطیم الروح المعنویة للع،والحصول على تعاون المحایدین،الصدیق
.التخطیط الدعائي

وهذا یوضح تعدد وسائل اإلعالم ،من الالزم أن تتكیف الدعایة مع مستقبل الرسالة الدعائیة.7
فالدعایة تتحرك وفقا لخصائص مستقبل الرسالة الدعائیة مما یسهم في تحدید الفعالیة .ومؤسساته

.الدعائیة
ما ترتبط هذه في تحقیق أهدافها، وغالباً یهدف اإلعالم الدولي للمنظمات الدولیة إلى المساهمة .8

من خالل نشر رسالتها اإلعالمیة على نطاق ،والتعاون الدولي،األهداف بتحقیق السالم العالمي
.عالمي

وطبیعة ،وٕامكانیاتها،ألهداف هذه المنظمةیختلف اإلعالم الدولي من منظمة دولیة إلى أخرى تبعاً .9
.وسائلها

:سیلة من وسائل السیاسة الخارجیةحدود اإلعالم الدولي كو 
)23: 2011السنوسي، (:التاليتتمثل حدود اإلعالم الدولي كوسیلة من وسائل السیاسة الخارجیة في 

تساند وسائل السیاسة الخارجیة بعضها البعض في سعیها لتحقیق األهداف الموضوعة، واإلعالم .1
.األوضاع القائمةالدولي یعكس أساساً 

یاسة الخارجیة مبنیة على أسس دقیقة وعلمیة وتتبع طرقا مالئمة في صناعة القرارات كلما كانت الس.2
.كلما ساعد ذلك اإلعالم الدولي

الدولي كوسیلة من وسائل السیاسة الخارجیة بالنسبة للدول الكبرى لتزاید مصالح تزداد أهمیة اإلعالم.3
.تلك الدول
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باإلعالم عمار الصهیوني في فلسطین اهتماماً تواجه الدول التي تعاني من قضایا حساسة كاالست.4
.لتوضیح موقفها وحركتها لمعالجة هذه القضایا؛الدولي في سعیها

وقیام ،هناك ارتباط بین اإلعالم الداخلي واإلعالم الدولي وخصوصا بعد تطور وسائل االتصال.5
.وكاالت األنباء بنقل ما یجري في داخل الدولة للعالم

جة إلى إمكانیات اقتصادیة عالیة، وهذا یتضح من خالل تفسیر قوة دعایات اإلعالم الدولي بحا.6
.الدول الكبرى

:دور اإلعالم الدولي في المجتمعات الحدیثة
غناء الثقافات إ عالمي الدولي دور هام في المجتمعات الحدیثة، حیث یسهم في للتبادل اإل

ق عادات جدیدة في المجتمعات لم تكن وتجدیدها، وتعریف الشعوب ببعضها البعض، ویعمل على خل
عالم الجماهیري خاضعة بالكامل لسلطة معروفة أو مألوفة في السابق، ولكن وسائل االتصال ووسائل اإل

رأس المال، الذي یقوم على دعائم اقتصادیة وصناعیة وتجاریة تتطلب استثمارات هائلة قد تفتقر لها 
وضعها في حالة من التبعیة تراوحت ما بین احتكار الدولة موارد الدولة أو حتى عدة دول مجتمعة، مما

.أو عدة دول مجتمعة
قتصادي والتقني والعلمي الهائل خالل العقود األخیرة من القرن العشرین إلى وأدى التطور اإل

یادي الدول المصنعة أتطور مماثل شمل وسائل وشبكات االتصال الحدیثة في العالم، وجعلها حكرًا في 
ة، بعیدة عن متناول وقدرات بعض الدول الصغیرة الفقیرة، ألن الحصول علیها واستثمارها، أو والغنی

لیها معظم إتصنیعها یتطلب أمواًال طائلة واستثمارات كبیرة، وخبرات علمیة وتكنولوجیة متطورة تفتقر 
)8()نت: 2012البخاري، (.الدول النامیة في العالم

قتصادیة، ومدى التقدم التقني والعلمي في أي دولة، قد ترك أن األوضاع اال) البخاري(یرى و 
مما سمح لبعض الدول . عالم الجماهیریة الحدیثةبصماته على وسائل االتصال المتطورة، ووسائل اإل

نباء العالمیة، وقنوات الغنیة والمتطورة واألكثر تقدمًا اقتصادیًا وعلمیًا وتقنیًا، بالسیطرة على وكاالت األ
والتلفزیون الفضائیة، والصحف والمجالت األكثر انتشارًا في العالم، وهي بمجملها تشكل المصدر ذاعة اإل

تتركز في الدول ،مة في مجال وسائل وأجهزة االتصالألن االستثمارات الضخ؛الرئیسي لألنباء في العالم
مارات الضخمة من خالل المتقدمة، بینما الدول النامیة والفقیرة مستهلكة فقط لبعض منتجات تلك االستث

حیان مشاكل تقنیة جمة أمام الدول االستیراد، وبرامج المساعدات االقتصادیة، وهو ما یخلق في بعض األ
جهزة فیدة من برامج المساعدات االقتصادیة، في مجال استثمار واستخدام تلك األستالمستوردة أو الم

ًا لالستثمار في تلك البالد، بحیث یتطلب األمر بسبب تعدد مصادر تلك األجهزة وعدم مالئمتها تكنولوجی
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نفاق المالي دخالها حیز االستثمار الفعلي مما یرفع من أعباء اإلإإجراء بعض التعدیالت علیها قبل 
.المترتب عن ذلك على تلك الدولة

:مصادر معلومات اإلعالم الدولي
باهظة التكالیف، وال تستطیع عملیة الحصول على المعلومات الدولیة وتوزیعها بحد ذاتها إن

تحمل نفقاتها إال الدول المتقدمة والغنیة، كما هو الحال دائمًا، بینما الدول النامیة والفقیرة لم تزل كما 
ومحطات ،كانت دائمًا، تعاني من نقص حاد في الخدمات اإلعالمیة، ونقص وسائل االتصال اإللكترونیة

إلى مشاكل استفادة تلك الدول من خدمات شبكة إضافة رئي، البث واالستقبال اإلذاعي المسموع والم
األقمار الصناعیة في مجال االتصال وقنوات البث التلفزیوني الفضائیة، واالستفادة من خدمات شبكات 

.المعلومات الدولیة
عالم الجماهیریة في موادها اإلعالمیة على أخبار دولها والدول الحلیفة لها إلى وتركز وسائل اإل

نب أهم األحداث العالمیة من وجهة النظر السیاسیة الرسمیة للدولة، فوكاالت األنباء الدولیة مثل جا
، ووكالة األنباء رویترز )CNN(ة التلفزیونیة الدولیة شبكالیونیتد بریس، واألسوشیتد بریس وال

)Reuters(وهیئة اإلذاعة والتلفزیون البریطانیة ،)BBC(یة، ووكالة إتار ، ووكالة فرنس بریس الفرنس
تاس الروسیة، وغیرها من الدول المؤثرة في السیاسات الدولیة وما تتمتع به من عالقات واسعة مع 

خبارها على أخبار غیرها أتطغي مي والصناعي واالقتصادي والعسكريتختلف دول العالم، ولتفوقها العل
لي وتوجهها لصالحها وصالح عالمي الدو لى عملیة التبادل اإلمن الدول، وبمعنى أوضح تسیطر ع

.حلفائها من دول العالم األخرى
وقد وصل الخلل في بعض األحیان إلى درجة أصبح معها أبناء الكثیر من دول العالم یعرفون 
عن الدول الكبرى أكثر مما یعرفون عن بلدانهم، ویعرفون عن تلك الدول الواقعة خلف البحار والمحیطات 

ن المجاورة لهم، ویعتمدون أساسًا في الحصول على المعلومات واألنباء على أكثر مما یعرفون عن البلدا
المصادر اإلعالمیة للدول الكبرى الموجهة إلیهم والناطقة بلغتهم القومیة، وعلى الموجات اإلذاعیة الوطنیة 

)9()نت: 2009البخاري، (.كما هو حاصل منذ تسعینات القرن العشرین

:في اإلعالم الدوليتأثیر اإلعالم اإلسرائیلي
ني ، دون االعتراف بأن الصراع الفلسطی)60(امها رقم یذكرى قإسرائیلأحیت )م2008(في عام 

المقاومة الفلسطینیة بین )غزة(الصراع في عمق ،)م2009(عامفي ینایرو ،اإلسرائیلي ال یزال قائماً 
ي نحو إسرائیل بأنها دولة تقوم على قوات اإلسرائیلیة االهتمام العالم، والحماسوعلى رأسها حركة 

م للدولة لرأي العام العالمي الكثیر من الدعلى مدى الكثیر من تاریخ إسرائیل قد أظهر ا، فعالصراع
عندما ارتدى اإلسرائیلیون أقنعة واقیة من )م1991(عام أثناء حرب الخلیج في الجدیدة، بما في ذلك
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م من الرأي العام هذا الدع، و )صدام حسین(لرئیس العراقي آنذاكاالتهدیدات الصادرة عنتنفیذ الغاز بعد 
سرائیل دولة محتلة نتیجة وسائلها اإلعالمیة التي تحتوى على الكثیر من المغالطات المتعمدة، إتجاهل أن 

وسائل اإلعالم، ، و وقد بدأ الكثیر من اإلسرائیلیین األكادیمیین.على حساب الشعب الفلسطینيتأتي والتي 
رسمیین یعملون في اتجاه صورة إسرائیلیة جدیدة، تلك الصورة التي تعترف باستمراریة النضال في وال

على و ،الضوء أیضًا على تفوقها التكنولوجي والتعلیمي والثقافي في المنطقةيالمنطقة، ولكن التي تلق
فإنها تحتفظ بصورة الوالیات المتحدة األمریكیة،الذي تحصل علیه إسرائیل منيالرغم من الدعم القو 

دولة الصراع التي تتعرض غالبًا إلى النقد من المنظمات غیر الحكومیة الدولیة مثل منظمة العفو العام 
.نسانحقوق اإلمنظمات العالمیة، ومراقبة 

المزید تدعم إسرائیل سرائیل الحدیثة، بدأت إفي محاولة للتغلب على فجوة المعلومات حول دولة و 
كي تعرض على عالم وسائل اإلرحالت ل، وٕانما لحجاج الدینیینللیة، لیس فقط من السیاحة الدو 

المدونین الشباب كم هي إسرائیل متعددة الثقافات ومدنیة، في محاولة لمواجهة صورة إسرائیل المراسلین، و 
.باعتبارها المكان الذي یعیش فیه المتطرفون دینیًا، أو األطراف المتحاربة

في حدة األمریكیة على وسائل اإلعالم الدولیة، بینما تهیمن علیها إسرائیل هیمنت الوالیات المت
یمثل نقص المعلومات الجدیدة حول الحیاة الحقیقیة في إسرائیل، بما في ذلك و . أثناء مواقف الصراع فقط

كي ل؛األكل خارج البیت فرصة ضخمة أمام هذه الدولة الحدیثةو التسوق، و حیاة المدرسة، و حیاة األسرة، 
)159: 2012ماكافیل، (.فید من إعادة تمییزهاستت

)10()نت: wata ،2010(:أسبابإلى عدة في اإلعالم الدولي تأثیر اإلعالم اإلسرائیليویرجع نجاح

.وتنوُّعها وضخامة عددها واعتمادها التخطیط العلمياإلعالمیة اإلسرائیلیة تعدُّد المنظمات .1
ف أعضاء الجماعات الیهودیة في الغرب فهم یشـكلون جزءًا عضویًا بتوظیاإلعالم اإلسرائیلي قوم ی.2

كما لو أنه لیس وجهة اإلعالم اإلسرائیلي بدو ی، ومن ثم )رغم اسـتقالله النسبي(داخل الجسـد الغربي 
.نما تعبیر عن مصالح أقلیة قومیةإ و ، نظر دولة أجنبیة

لمستوى الدولياى، علفي كثیر من األحیانضعفه و اإلعالم العربي غیاب .3

سها التشكیل الحضاري واإلمبریالي ویرى الباحث أن السبب  الحقیقي هو أن إسرائیل دولة وظیفیة أسَّ
الغربي لتقوم على خدمته، ولذا فهي تحظى بكثیر من التعاطف ألن بقاءها كقاعدة لالستعمار الغربي 

.بيجزء من اإلستراتیجیة العسكریة والسیاسیة والحضاریة للعالم الغر 
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:خاتمة
رتكز الرئیسي لهذه الدراسة، وكونه مفهوم اإلعالم الدولي باعتباره الملى إلتعرف لتطرق هذا المبحث 

، وكذلك التعرف على وظائف اإلعالم حرك والمغیر لكثیر من السیاسات والنظم على الساحة الدولیةالم
أسالیب اإلعالم الدولي ، إضافة إلى هالعوامل التي تتحكم في نجاح اإلعالم الدولي أو إخفاقالدولي، و 

دور اإلعالم الدولي ، وٕالى ود اإلعالم الدولي كوسیلة سیاسة خارجیةسماته، وأهدافه، وحد، وأهم ووسائله
لى إالباحث هذا المبحث في التعرف ختم ، و مصادر معلومات اإلعالم الدولي، و في المجتمات الحدیثة

.الدوليتأثیر الدعایة اإلسرائیلیة في اإلعالم
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وكاالت اإلعالم الدولي: المبحث الثاني
.مقدمة- 

.)CNN(شبكة أخبار الكابالت األمریكیة : أوالً 
oفي اإلعالم الدوليلشبكةاودور، النشأة.
o في الرأي اإلعالمي الدوليالشبكة ها أثیر.
o شبكة)CNN(العربیة.

:)BBC(هیئة اإلذاعة البریطانیة : ثانیاً 
oالتبعیة، و التطور، و النشأة.
o شبكة)BBC(العربیة.
oعلى االنترنتالشبكة موقع.

:)RT(شبكة روسیا الیوم : ثالثاُ 
o هدافاألالتعریف، و.
o روسیا الیوم على اإلنترنتشبكةموقع.

.خاتمة- 
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:مقدمة
خباري، لما قدمت كل واحدة منها خدمات تعد القنوات االخباریة نموذجًا فریدًا لإلعالم المرئي اإل

ثارة، إلى جانب اهتمامها إ كثر حداثة و أو اً جدیدخبار شكالً ي الخدمة اإلخباریة جعلت من األفمتمیزة
تجاهات اعتمد علیها الباحث في تحلیل مضمون و ا بالموضوعات والقضایا المتنوعة، وهي الوكاالت التي 

حدیث بشيء ، وسوف یتم الم2014على قطاع غزة عام یلياإلسرائالعدواناإلعالم الدولي حول موضوع 
.من التفصیل عن هذه الوكاالت االخباریة

:)CNN(شبكة أخبار الكابالت األمریكیة
النشأة:أوالً 

سیكون لها قوة ابأنه) تید تورنیر(حیث وصفها منشأها 1980في عام )CNN(شبكةتأسست
قبل، وتقوم بمعالجة األخبار والمعلومات غیر المتاحة للناس منالشبكةإیجابیة في دنیا األخبار، وتقدم 

لهدف ونطاق الشبكةاألحداث بأسالیب جدیدة بما یلبي احتیاجات المشاهد األمریكي؛ حیث نشأت 
جغرافي یقتصر على الوالیات المتحدة، إال انها وسعت دائرة اهتمامها لتشمل المشاهدین في كل أنحاء 

.العالم
تمدت منذ انطالقتها على بث األخبار ببث األخبار عن طریق شبكة الكابالت، واعالشبكةوبدأت 

إخباریة عالمیة تبث على مدار شبكةبطریقة التغطیة الحیة لألحداث وعلى مدار الساعة، إذ تعد أول 
الساعة، ومنذ نشأتها وخالل سنوات قلیلة أصبحت شبكة إخباریة عالمیة رائدة؛ حیث أوجدت منذ بدایتها 

نحاء العالم لألخبار، حیث فتحت أة التي ینظر بها الناس في شتى تاریخًا للتلیفزیون، وذلك بتغییر الطریق
ومن ،همیة في هذا العصر، وذلك من خالل تغطیتها لألحداثأ حداث كثر األأنافذة للمشاهدین على 

رجاء الكرة األرضیة رؤیة أتاح لمالیین من المشاهدین في كل أأماكن وقوعها بصورة فوریة، مما 
)11()نت: aljazeera ،2015(.األحداث

، إرسالها إلى كل العالم تقریباً ثبتل؛خمسة عشر قمرًا صناعیًا للبث المباشرشبكةوتستخدم ال
باریة أخرى كشبكة أخبار وتتمیز بأنها تحاول الوصول إلى الجماهیر من خالل تقدیم خدمات إخ

.، وخدمة الریاضةبالسشبكةة المخبار وخد، وخدمة عناوین األالمطارات

في اإلعالم الدوليشبكةدور ال:ثانیاً 
مكانیة تشكیل الحیاة العامة في كل إبرامج مثیرة ومالئمة للجمهور العالمي، مع )CNN(أنشأت 

األب الروحي ألخبار التلفزیون العالمي، ویشاهدها اآلن ) CNN(تعدركن من أركان المعمورة، حیث 
. على مدار الساعة)دولة200(المالیین في أكثر من 
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والزالزل، والقصص كاالنقالبات،القصص اإلخباریة الجدلیة العاجلة،) CNN(تتناول شبكة
،)م2004(اإلخباریة التي تستمر على مدى أیام، أو حتى أسابیع مثل إعصار تسونامي في دیسمبر 

.وغیرها من األحداث الدولیة)م2000(وانتخابات فلوریدا 
ن یحملوا الناس حول العالم على أیقولون بأن هدفهم ) CNN(الیوم، المسئولون التنفیذیون لدى 

كة أكثر عالمیة من حیث المجال وأكثر محلیة من حیث بیعني هذا، أن تكون الش. )CNN(مشاهدة 
وجهة نظر المشاهدین في أجزاء أخرى من العالم لتلبیة الحاجة إلى المعلومات على مستوى العالم

طورت الظاهرة العالمیة، وأوجدت سوق األخبار من القیام به أنها) CNN(ما قد نجحت 
التلفزیونیة المتمیزة، ومع تطور وتوسع االقتصاد العالمي صنعت الجماهیر نفسها انطالقًا من مشاهدة 

هؤالء یهتمون . األوروبیین أو أمریكا الالتینیة، أو كمواطنین دولیین:التلفزیون، جمهور مناطق، مثل
هذه الرغبة في المعلومات العالمیة، وقد )تید تیرنور(فهم . لمحلیة، والقومیةباألحداث العالمیة وأیضًا ا

طوال سنواتها )ساعة24(تعمل على الهواء ) CNN(كان لدیه الموارد المالیة األساسیة لإلبقاء على 
األمر .)م1980(منتصف عقد الثمانینات في إلى نقطة التعادل عالمیاً ) CNN(لكي تصل . األولى
حیث ، )NBS(، و)CBS(، و)ABSِ(أمام منافسة القنوات التلفزیونیة العمالقة، مثل له تحدیاً وجد الذي أ

إلنتاج األفالم بمبلغ )MGM(شركة )م1986(عبر العالم، ثم اقتنى في مارس عام كبیراً اً حققت انتشار 
: aljazeera ،2015(.ملیون دوالر125تجاوزت ، وحققت له في العام نفسه أرباحاً )ملیار دوالر1.6(

)12()نت

في الرأي العام الدوليشبكةالتأثیر:ثالثاً 
إلى أن تغطیتها للحدث األجنبي یجعل جمهورها یضع ذلك الحدث في بؤرة ) CNN(یشیر تأثر 

مثل التأثیر الذي ال ) CNN(تحدث . اهتماماته، وبالتالي یجبر الحكومة على التدخل واتخاد القرار المالئم
لها صوت مسموع في وضع سیاسة الوالیات ) CNN(بأن لن تجاهله بل أنه یمكن القو طاشنتستطیع و 

أیضًا، ) CNN(خرى تغطي موضوعًا ما قد تناولته أعندما تبدأ شبكات . المتحدة األمریكیة الخارجیة
یجادل آخرون أیضًا بأنه عندما تتخطى . یصبح الموضوع سلسلة من اهتمام الحكومات المحوریة

)CNN ( تغطیة متزایدة عن طریق تخفیق المیزانیة، یعني ذلك أنه سوف ال یكون هناك صیحات أو
احتیاجات جماهیریة عالیة من أجل إجراءات تتخذ، ومن ثم التوقع یتمثل في القلیل من المساعدة 

.واالهتمام بوضع السیاسات
. حصتها التسویقیةتفقد)CNN(ألن ؛، قد یكون تأثیرًا قصیر األجل)CNN(ولكن ظاهرة تأثیر 

خرى عندما أفي أوقات . في السیاسة العامةها كوسیلة إعالم رئیسیة دور تحافظ على وفي نفس الوقت، 
، أو انتهاكات قانونیة، فإن الحكومات أحد الموضوعات مثل سجن أبو غریبعلى) CNN(تركز 

)13()نت: massai ،2006(.األمریكیة والبریطانیة تجبر على اتخاذ ما یلزم للسیطرة على التخریب
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العربیةCNNشبكة : رابعاً 
العربیة كافة األخبار والمستجدات حول العالم باللغة العربیة، ویوجد للشبكة ) CNN(تغطي شبكة 

عام)كانون الثاني/ینایر19(تم تأسیسه في، /http://arabic.cnn.comهوباللغة العربیةموقعًا 
وُیعنى الموقع بتقدیم األخبار الدولیة من منظور عربي، ویتم تحدیثه على مدار الساعة ،)م2002(

.اإلمارات العربیة المتحدةبدولةدبيَیقع مقر الوكالة في مدینة. بتطورات األحداث العالمیة
والعلومواالقتصاداألوسطالشرقوأخبارمختلفة تغطي األخبار الدولیةأقساماً الموقعویضم

كما ُیجري الموقع . إضافة إلى تقاریر الفیدیو والملفات الخاصةوالمنوعات، والریاضةوالتكنولوجیا
حول أسواق المال في الدول اً لم العربي، وَیبث تقریرًا یومیلعاامقابالت مع الشخصیات الریاضیة في

كما أنه ُیجري أحیانًا بعض استطالعات الرأي العامة حول المواضیع السیاسیة الساخنة. العربیة
)wikipedia ،2017 :14()نت(
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):BBC(هیئة اإلذاعة البریطانیة 
النشأة:أوالً 

، بحلول )م1923(كهیئة رادیو خاصة عام ، وبدأت البث )م1922(في عام )BBC(أسست 
إلنقاذ وسیلة ؛، وفي بدایته أصبحت هیئة عامة، عندما تحركت الحكومة البریطانیة)م1927(عام 

إلى إیرادات عبر اإلعالنات، حیث أن الهیئة ) BBC(رادیو ىاإلعالم الجدیدة، منذ ذلك الوقت، لم یسع
األول مباشرة من الحكومة البریطانیة في شكل منحة أتى. كانت معتمدة على مصدرین خارجیین للدخل

تكرر إجراء أتعاب . سنویة، وجاء الثاني من أتعاب الترخیص المقترن بكل مستقبلي خدمات الرادیو
وال یزال هذا النظام ساریًا حتى اآلن، ومنذ أیامها ، الترخیص مع تقدیم خدمة التلفزیون في الملكة المتحدة

على تشجیع عالمي الفت، ) BBC(حصلت و . بالبث اإلذاعي كخدمة عامة) BBC(األولى التزمت 
أثناء الحرب العالمیة الثانیة، وأصبحت فيوجذبت جمهورًا كثیفًا خالل نظام للتقاریر عالي الجودة

)BBC ( الصوت العالمي للحرب العالمیة الثانیة، ولم یكن لها منافس عالمي، لقد كانت قادرة على أن
)377، 2012ماكفیل، (.لبث اإلذاعي والمنافسة التجاریة في المملكة المتحدةتحد بشدة من ا
الخدمة التلفزیونیة العامة الدولیة األولي، وبدأ البث من ) BBC(، بدأت )م1936نوفمبر 2(وفي 

، وقبل الحرب العالمیة الثانیة لم ینتشر )اً جهاز 400(إلى أجهزة تلفزیونیة تقل عن )قصر الیكسندرا(
ألن ؛نطاق البث المحدود، وتكلفة استقبال البث العالمیةو لفزیون بسرعة أساسًا بسبب نقص البرامج، الت

مستقبالت البث التلفزیونیة كانت مرتفعة، وأیضًا كانت أتعاب التراخیص، فإن األفراد األثریاء فقط هم 
. ، واألفراد األكثر ثراءاستهدفت البرامج جمهور النخبةالذین استطاعوا تحمل تلك التكالیف، ومن ثم

)kooora ،2007 :15()نت(

التبعیة والتمویل:ثانیاً 
) BBC(وزارة الخارجیة البریطانیة، ویتم تمویلها من الوزارة مباشرة؛ وبالرغم من أن ) BBC(تتبع 

ن تعد خدمة مستقلة إال أنها تتبع هیئة اإلذاعة الحكومیة، وهي بذلك ترتبط بسیاسیة الدولة، ویتم تعیی
وهي بذلك جزء من مجموعة من وبعد موافقة البرلمان علیه،،مدیرها العام ومجلس إدارتها من الحكومة

حكومیة تتمتع بقدر شبكةالقنوات المكرسة لخدمة ما یعرف بدبلوماسیة االتصال البریطاني، وبالتالي فهي 
من خالل رسوم االشتراكات وبیع على التمویل الذاتي وذلك شبكةتعتمد ال، كما من االستقالل غیر الكامل

ن اإلذاعة في وقت سابق، ولم نجاحًا كبیرًا مثلما حدث مشبكةالبرامج والتبادل اإلخباري، ولم تحقق ال
، وقامت شبكةبل تكبدت خسائر جعلت الحكومة أن تفكر في وسیلة للحفاظ على ال، أرباحاً شبكةالتجن

ب على كل مواطن بریطاني دفعها الستقبال قنوات الحكومة بفرض زیادة في رسوم الترخیص التي یج
لجأت إلى الشراكة مع شركات دولیة لمزید من التوسع وتحقیق شبكةأن الذكرهاألخرى العامة، والجدیر 
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التي تعد من القنوات الناجحة في أسیا ومشاركتها )ستار تي في(األرباح، من بینهما الشراكة مع تلیفزیون 
)16()نت: BBC ،2011(في عدد من اإلعالنات

بي بي سي العربیة:ثالثاً 
قناة تلیفزیونیة تبت باللغة العربیة إلى الشرق األوسط وشمال )BBC(وجهت )1994(في عام 

لتلیفزیون ؛ حیث تعد هذه القناة الرائدة التي تبت باللغة العربیة في مجال ا)BBC Arabic(أفریقیا باسم 
ببرامج متنوعة دولیة ذات صبغة عربیة في العرض )ساعات یومیاً 6(عدد الموجة، وقد بدأت إرسالها ب

وما یتعلق بالتحلیل والمتابعة في األحداث والموضوعات الفوریة الحاصلة في العالم العربي، ،والتناول
ة الموارد السعودیة لتحویل مشروع وتوزع عن طریق شركة األقمار الصناعیة والدولیة بالتعاون مع شرك

حیث تقوم القناة باإلرسال إلى شبكة أوربت في روما التي ترسلها بدورها إلى قمر . البث باللغة العربیة
، إال أن عمر البث العربي لم یدم طویًال حتى توقفت )وربتأ(وشبكة ) BBC(عربسات  باتفاق مبرم بین 

بسبب مستوى الخدمة االخباریة ) وربتأ(و) BBC(عالقة بین ، وذلك بعد أن تدهورت ال)1996(في عام 
العربیة من أخبار ) BBC(وربت على ما ثبته قناة أفرضتها ومشاكل عدیدة، من بینهما الرقابة التي

)BBC(، إضافة إلى مشاكل مالیة بین الطرفین، وتهتم )محمد المسعري(تتعلق بالمعارض السعودي 
حداث العالمیة والتقاریر التحلیلیة المتعمقة التي تمیز برامجها، وتقوم بالتحلیل بنقل األخبار والتقاریر واأل

.ةالتالیوالتأمل لألحداث على حساب النقل المباشر والكامل لألخبار واألحداث 
بدأت القناة العربیة كأول تلیفزیون دولي بریطاني باللغة العربیة بتمویل )2008مارس 11(وفي 

)17()نت: zuhlool ،2006(.)م1994(تمرارها من خالل شبكة أوربت عام بریطاني بعد فشل اس

نترنتبي بي سي على اإل :رابعاً 
كانت تعرف الهیئة ، )م1994مایو 6(على الشبكة في) BBC(أخبارتم إطالق أول خدمات

الذي ما زال معرفا للخدمات التفاعلیة التي و )BBCi(ثم تغیر إلى ) BBC Online(على الشبكة باسم 
).توني أجیه(والموقع تحت إدارة ) م2004(م منذ عا. یقدمها الموقع

: بعنوان)م1997(موقعها على الشبكة عام بإطالق النسخة العربیة ل) BBC(قامت 
)BBCArabic.com(لیكون موقعًا تعریفیًا بإذاعة ونشاطات القسم العربي في هیئة اإلذاعة البریطانیة ؛

لكن سرعان ما تحول الموقع شیئًا فشیئُا إلى واحدًا من المواقع العربیة النشطة في تقدیم األخبار المكتوبة 
.متفاعلة مع الزائر، والتي یجري تحدیثها باستمراروالمسموعة والمقروءة وال

ملیون (، إلى جانب نحو )املیون شخص شهریً 21(أكثر من ) bbcarabic.com(یزور موقع
.مستخدم منفرد للموقع)ونصف الملیون
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زمات وقات األأیرتفع في )العربیةBBC(قبال على زیارة موقع ن اإلأوضحت التجارب وأ
آذار /الحرب في العراق في مارس:حداث الكبرى التي تؤثر على المنطقة، مثلاألوالحروب، وغیرها من

،)م2008(عام، والحرب في غزة نهایة)م2006(عامسرائیل فيإ ، والحرب بین حزب هللا و )م2003(
.)م2009(عامیرانیة في منتصفعقبت االنتخابات اإلأ زمة التي ، واأل)م2009(عام ومطلع 

وقات أنهم یبحثون في أذ إبین زواره، )العربیةBBC(ثقة التي حاز علیها موقع لى الإیرجع هذا 
لى حیادیته في تغطیة إخبار والمعلومات، ویطمئنون للحصول على األ،عن مصدر یثقون بهزماتاأل

)18()نت: wikipedia ،2016(.)العربیةBBC(لى موقع إالتطورات الهامة، فیتوجهون 
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:)RT(روسیا الیومقناة
تعریف عام: أوالً 

المستقلة غیر )نوفوستي–تي في (تابعة إلى مؤسسة ،هیئة إخباریة إعالمیة ناطقة باللغة العربیة
وبرامج دوریة ،التجاریة، تتضمن برامجها أخبارًا سیاسیة واقتصادیة وثقافیة وریاضیة وجوالت في الصحافة

كتروني للشبكة یغطي األخبار والمستجدات حول العالم ، والموقع اإللوأفالمًا وثائقیة وتحقیقات مصورة
، )م2007مایو 4(بثها من موسكو في )RT(بدأت .)https://arabic.rt.com(باللغة العربیةكافة 
، كما لكترونية أونالین في موقعها اإلوبطریق) 4وبدر، وهوتبیرد، نایل سات(ة األقمار الصناعیة بواسط

350(، ویستطیع أكثر من )یوتیوب(على قعها االطالع على برامجها عبر مو )RT(یستطیع متابعي 
،العربیةRT(. من بلدان الشرق األوسط وشمال إفریقیا وأوروبا تلقي موجة البث للقناة)ملیون مشاهد

)19()نت: 2016

وس والعرب المحترفین، وتوجد من صحفیین ومترجمین ومستشرقین من الر ) RT(یتألف فریق 
بغداد ودمشق وبیروت وغزة والقدس والقاهرة ورام (والشرق األوسط ) باریس ولندن(في أوروبا لها مكاتب 

إضافة لشبكة عالمیة للمراسلین، وتتكون هیئة تحریر ) واشنطن ونیویورك(وفي الوالیات المتحدة ) هللا
)RT(ارة األفالم الوثائقیة، والتحقیقات المصورة، ومكتب تحریر البث إدارة األخبار، إدارة البرامج، وٕاد: من

، حیث )RT(األخبار أساسًا لبث دمن الناحیة الفنیة، وتعهاتؤمن عملن نترنت، وهیئة مخرجیعبر اإل
تقدیم برامج سیاسیة واقتصادیة وریاضیة وثقافیة ىتعرض آخر وأهم األخبار في روسیا والعالم، إضافة إل

.ستقلة، وكذلك األفالم الوثائقیة، والقضایا الثقافیة العربیة والروسیة، وجولة في الصحافةفي نشرات م
)wikipedia ،2016 :20()نت(

أهداف روسیا الیوم:ثانیاً 
أهم أهداف ) حیدر أغانین(الدكتور ) RT(رئیس تحریرفي حوار مع صحیفة الخلیج اإلماراتیة، حدد 

)RT(:)alkhaleej ،2009 :21()نت(

1.)RT ( ربیةن روسیا صدیق قدیم لألمة العؤكد أیهي مشروع جدید من صدیق قدیم، وهو شعار.
.وتغطیة األخبار الروسیة،خدمة المشاهد العربي.2
ومواقفها من األحداث العالمیة واألقلیمیة، من وسیاستها الخارجیة، . إعطاء صورة واضحة عن روسیا.3

.خالل وجهة نظر الخبراء والمحلیین والصحافیین الروس
إتاحة الفرصة للمحلیین والخبراء الغربیین والعرب الذین ال یوجد لدیهم حضور على الشاشات .4

.المعروفة سواء العربیة أو الغربیة
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الرئیسیة )RT(إلي أن أهداف ) تي فو نوفوستي(المدیر العام في شركة) سیرغي فرولوف(كما أشار 
)22()نت: albawaba ،2007(:هي

.تعزیز الحوار مع المجتمعات العربیة وتقدیم صورة روسیا للعالم العربي كما هي.1
طالع المشاهدین على إ ة الدولیة، و تسلیط الضوء على تعامل روسیا مع التطوارت التي تشهدها الساح.2

.م العربيالالنظر وآراء مختلف فئات المجتمع الروسي إزاء ما یجري في العمواقف روسیا ووجهات
.عرض األخبار الدولیة واإلقلیمیة من منظور یراعي ویحترم تقالید المنظقة وخصوصیتها.3

ة روسیا الیوم على شبكة اإلنترنتموقع قنا:ثالثاً 
)23()نت: RT،2016(: التاليویقوم بنشر ، مباشرةیتبع القناةموقع وهو 

نسخ موسعة من المواجز والتقاریر التي تبث في النشرات اإلخباریة المختلفة، وكذلك لكافة المواد .1
اإلعالمیة التي تبثها القناة على موقعها على اإلنترنت، إضافة إلمكانیة متابعة البث المباشر للقناة 

.اعلى الموقع اإللكتروني له
.متنوعةقساماً أوهو منتدي سیاسي یضم : )RT(منتدیات .2
هو عبارة عن أول مرجع باللغة العربیة حول الجامعات والمعاهد العلیا في : دلیل الجامعات الروسیة.3

روسیا، حیث یضم أسماء الجامعات مع الصور، وقائمة الكلیات، وأنواع التخصصات الموجودة، 
.الدراسة، وجمیع معلومات القبول واالتصال بالجامعةوالتصنیف حسب المدینة، وتكالیف 

.دروس اللغة الروسیة سلسلة دروس عن اللغة الروسیة.4
.وال زالت قید التطویر،دبیةاألتحتوي على مجموعة من الكتب : المكتبة الروسیة.5
روسیا روسیا الیوم مباشر،/ روسیا الیوم( متابعة ىالوصالت الخارجیة التي تقود المستخدم إلوجود .6

)الیوم على الیوتیوب، روسیا الیوم على الفیس بوك، روسیا الیوم على تویتر

:خاتمة
شبكة أخبار الكابالت تناول هذا المبحث التعریف بالوكاالت اإلخباریة محور الدراسة والتي تضمنت 

أبرز سلبیات ، و كةالبرامج التي تقدمها الشب، و الهدف الرئیسي للشبكة، و النشأة، بدءًا من )CNN(األمریكیة
CNN(شبكة ، و في الرأي اإلعالمي الدولي، وتأثیرها القناة في اإلعالم الدولي، مرورًا بدور القناة

.)العربیة
من حیث نشأتها وتطورها السریع، وتبعیتها، ونطاق بثها، )BBC(هیئة اإلذاعة البریطانیة ثم التعریف ب

.)العربیةBBC(والبرامج التي تقدمها، ثم شبكة 
على شبكة ها موقع، و )RT(أهداف قناة ، والتطرق إلى )RT(شبكة روسیا الیوم وكذلك تم التعریف ب

.اإلنترنت
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:)م2014(العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة عام : المبحث الثالث
.مقدمة- 

.)م2014(غزة عام قطاع علىسرائیلي االعتداءات التي سبقت العدوان اإل: أوالً 
.)م2014(غزة عام قطاع العدوان اإلسرائیلي على بدایة : ثانیاً 
.)م2014(غزة عام قطاع األبعاد النفسیة لتسمیة العدوان اإلسرائیلي على : ثالثاً 
).م2014(غزة عام قطاع سرائیلي على أهداف العدوان اإل: رابعاً 

).م2014(ام غزة عقطاع أثناء العدوان اإلسرائیلي على في أهداف المقاومة الفلسطینیة : خامساً 
).م2014(غزة عام قطاع نتائج وآثار العدوان اإلسرائیلي على : سادساً 
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:مقدمة
، لم یتوقف )م1947(على مدار سنوات الصراع الفلسطیني اإلسرائیلي منذ احتالل فلسطین عام 

أو ،يحتالل اإلسرائیلي عن ارتكاب أبشع المجازر بحق الفلسطینین دون أن یفرق بین عسكري أو مدناال
مذبحة كفر قاسم، و أو شاب، فبدئًا بمذبحة بلدة الشیخ ومذبحة دیر یاسین، ،أو شیخ،أو امرأة،طفل

ومرورًا بمذبحة صبرا وشایتال، ومذبحة عین الحلوة، ومذبحة المسجد األقصى، ومذبحة الحرم اإلبراهیمي، 
، بل وكان االحتالل )م2012(، وعدوان عام )م2009-م2008(عدوان عام ووصوًال إلى ومذبحة قانا، 

الذي ) م2014(في كل مرة أعنف وأقسى من المرة التي سبقتها، حتى انتهى به الحال إلى عدوان عام 
.الحالیةالدراسة بشيء من التفصیل كونه موضوع تناوله الباحث یعتبر أعنف االعتداءات السابقة، والذي 

الضفة الغربیة بفي محافظة الخلیل ین ن إسرائیلیستوطنیمثالثة أعلن عن اختفاء حیث كان قد 
بدأت إسرائیل في شن حملة إعالمیة واسعة ضد الشعب الوقت ومنذ ذلك ، )م2014یونیو 12(بتاریخ 

)حماس(الفلسطیني بشكل عام، وحركات المقاومة بشكل خاص على رأسها حركة المقاومة اإلسالمیة 
.التي اتهمتها إسرائیل بتنفیذ عملیة الخطف

زادت الحملة اإلعالمیة ، )م2014ونیوی30(بتاریخ أولئك المستوطنون على جثثعثورلوعقب ا
عنف من جانب المستوطنین أعمال تمارس ، وبدأت اإلسرائیلیة في ضراوتها ضد الفلسطینیین

الفلسطیني من ىالفتاختظاف بضد الفلسطینیین في الضفة الغربیة، وقد وصل األمر لذروته اإلسرائیلیین 
.)م2014ولیو ی2(بتاریخوقتله )محمد أبو خضیر(ة القدس مدین

)م2014(في الثامن من یولیو عام فكان الفعلي للعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة أما االعتداء 
االعتداءات التي سیتم تناول في هذا المبحث بحیث سیوضح ، وهذا ما واستمر ألكثر من خمسین یوماً 

وحیثیاته، وأهدافه، وكذلك بدایة العدوان، ثم )م2014(غزة عام قطاع لىعسبقت العدوان االسرائیلي 
فيدعایة اإلسرائیلیةأبرز منطلقات ال، كما سیتم التطرق إلى أثناء العدوانفي أهداف المقاومة الفلسطینیة 

.المادیة والنفسیةوآثار العدوان، ونتائج أثناء العدوان

)م2014(غزة عام قطاع علىسرائیلي ن اإلاالعتداءات التي سبقت العدوا:أوالً 
لم یحدث العدوان االسرائیلي على غزة بشكل مفاجئ بل كانت هناك مجموعة من المؤشرات التي 

:التاليكانت تنذر بوقوعه وهي 
:ثالثة مستوطنین في الضفة الغربیةأسر .1

ث في الضفة في مجرى األحداحزیران تحوالً 12شكلت عملیة أسر المستوطنین الصهاینة في 
فكانت أن قامت قوات االحتالل بحمالت اجتیاح ومداهمة لعدد من مدن الضفة وعلى مدار أكثر ،الغربیة

ومروان ، عامر أبوعیشة(وتحدیدًا مدینة الخلیل المدینة التي ینتمي إلیها منفذي العملیة ،من شهر
.حسبما أعلنت قوات االحتالل اإلسرائیلي)القواسمي
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حتالل طوقًا شامًال على مدینة الخلیل ألكثر من شهرین تخللتها عملیات مداهمة وفرضت قوات اال
حیث زج جیش االحتالل االالف من عناصره في ،لمدن وبلدات تابعة للمدینة بشكل لم یسبق له مثیل

.بحثًا عن المستوطنین وممن تتهمهم بالوقوف خلف العملیة ،المدینة
لعملیات المداهمة واعتقال )عامر ومروان(لعملیة حینها وتعرضت منازل كل من المتهمین في ا

.ألقاربهم وهدم لمنازلهم فیما بعد
معظمهم من كوادر ،یام فقطأخالل أربعة )فلسطینیاً 160(ن اعتقال اومن أبرز اإلحصاءات ك

من محرري محررًا 20إلى جانب إعادة اعتقال أكثر من ،في الضفة)حماس(ونواب وقیادات حركة 
)24()نت: paltoday ،2014(.ة وفاء األحرار وٕاعادتهم إلى أحكامهم السابقة فیما بعدصفق

:ضیرحسین أبو خحرق الطفل محمد .2
األربعاءیوم فجر )عاماً 16(البالغ من العمر )ضیرخمحمد حسین أبو(خرج الطفل الفلسطیني 

مام دكان أثم انتظر ،القدسمن منزله الكائن في بلدة شعفاط غرب مدینة)م02/07/2014(الموافق 
وعندما كان ینوي الذهاب إلى المسجد ،بالقرب من سكنه یتناول سحورًا خفیفًا لحین موعد آذان الفجر

یتواجد بداخلها إسرائیلیون سرعان ما أجبروه على ركوب )هونداي(بالقرب من داره أوقفته سیارة من نوع 
.ة مسرعة خارج البلدةوانطلقت السیار ،السیارة تحت تهدیده بالسالح

، )تل أبیب(القریبة من )كركشیان(طریق وذكر ابن عم الطفل أن اإلسرائیلیین توجهوا بسیارتهم نحو
وأوضح أن العائلة تلقت بالغًا من الشرطة عن وجود جثة طفل وجدت ، للحاق بهماولم یستطع أحد 

: jbcnews ،2014(.لطفل محمدلیتضح أنها تعود للشهید ا، محروقة وملقاه في أحراش دیر یاسین
)25()نت

):كتائب القسام(مقاومین من سبعةد ااستشهغارات متواصلة و .3
یث أغارات الطائرات اإلسرائیلیة على عدد كبیر من مناطق مختلفة في قطاع غزة، أدت إلى إصابة ح
مدینة رفح جنوب بألحد أماكن عمل المقاومةمن المواطنین، لكن الغارة األعنف واألقوى كانت كبیر عدد 

، الجناح العسكري لحركة القسامالشهید عز الدین مقاومین من كتائب سبعةد ااستشه، أدت إلى قطاع غزة
)26()نت: felesteen ،2014). (م07/07/2014(بتاریخ ) حماس(المقاومة اإلسالمیة 

غزة قطاع ي على اإلسرائیلبدء العدوان على كثیرًا ویرى الباحث أن المقدمات السابقة ساعدت 
التي تدیر قطاع غزة سالمیة حماس حركة المقاومة اإللسرائیل إاتهام بعدوخصوصًا ،)م2014(عام 

.الثالثةالمستوطنین اختطاف ب
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)م2014(غزة عام قطاع بدایة العدوان اإلسرائیلي على :نیاً اث
8(الثاء الموافق اإلسرائیلي على قطاع غزة بعد الساعة الواحدة من فجر الثالعدوان بدأ 

في باستهداف منزل المواطن الفلسطیني محمد العبادلة في بلدة القرارة الواقعة )م2014تموز /یولیو
في قطاع غزة أطلقت عن بدء حملة عسكریة )سرائیلإ(عالن إ وتبع الهجوم ،غزةقطاعجنوب خانیونس 

سالمیة كري لحركة المقاومة اإلردت كتائب القسام الجناح العسبینما ،)الجرف الصامد(علیها اسم 
الجناح العسكري اختارت سرایا القدسو ،على تصدیها للهجوم)لعصف المأكولا(بإطالق اسم )حماس(

كانت أولى المجازر التي هنفسفي الیوم لعملیاتها، و )البنیان المرصوص(سالمي اسم لحركة الجهاد اإل
حیث كان ،كوارع في خان یونس جنوب قطاع غزةارتكبتها طائرات االحتالل حینما قصفت منزل عائلة

في )فلسطینیاً 12(دى إلى استشهاد ما أ،الجیران الذین اعتلوا المنزلإلى إضافة ،المنزل مأهوًال بالسكان
منزل عائلة اإلسرائیلیةطائرات الجزرة قصفت م، وبعد هذه الهذه الغارة جلهم من عائلة كوارع وجیرانهم

، aljazeera(انون شمال القطاع فقتلت جمیع أفراد العائلة وعددهم ستة أشخاصفي بلدة بیت ح)حمد(
.)27()نت: 2014

)م2014(غزة عام قطاع العدوان اإلسرائیلي على ات األبعاد النفسیة لتسمی:ثالثاً 
لى العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة ها الطرفین اإلسرائیلي والفلسطیني عالتي أطلقتسمیات إن ال

.طرفل مدلوالت من شأنها رفع الروح المعنویة لككانت لها ، )م2014(م عا
:)الصخرة الصلبة(أو)الجرف الصامد(ة التسمیة اإلسرائیلی.1

على إطالق تسمیات معینة على حروبه وعملیاته العسكریة، اإلسرائیلي یحرص جیش االحتالل 
وٕاظهار عدالة ،معنویات الطرف اآلخرالغالب رفع معنویات المقاتلین وهزي وهذه التسمیات تتوخى ف

.ذات ارتباط وثیق بمناسبة دینیة أو معنى توارتيالتسمیات الحرب وتبریرها، وعادة ما تكون 
تعني الدم و ،لكتاب المقدسامن)الصخرة المقدسة(أو ) الجرف الصامد(اتتسمیجاءت 

ا تریدون أن یفعل الناس بكم افعلوا أنتم كم(والتطهیر وفي تفسیر لها في إحدى آیات لوقا في التوراة تقول 
مع فكرة الدرع ،في الیهودیة) الصمد(وهكذا تتفق كلمة ،بالنسبة لهملى تدمیر العدوإفي إشارة )بهم هكذا

وال یعطش في ،نسان الذي ال یجوعاإلالسید أوإلىوبالتالي الصمد یرمز عندهم ،والبحث عن الحمایة
)28()نت: karamapress ،2014(.الحرب

من خالل التأثیر جبهة الداخلیة الفلسطینیة الإرباك هدفت إلىویرى الباحث أن هذه التسمیات 
تشكیل وبث الرعب في قلوبهم لتوجیه سلوكهم نحو عدم دعم المقاومة أو سكان قطاع غزة، نفسیًا على 

.لهاحاضنة
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:)البنیان المرصوص(وأ) العصف المأكول(یة لتسمیة الفلسطینا.2
معركة حجارة (، الذي سمي )م2012(عدوان عام لاً امتداد) العصف المأكول(كانت تسمیة 

وُاقتبس االسم وما یحمله ، )م1948(األراضي المحتلة عام التي تمیزت بالصواریخ التي طالت )السجیل
.االحتالل اإلسرائیلي وآلیاتهجنودثخان الذي ینتظر لیدلل على مدى القتل واإلمن سورة الفیلمعنى من 

فصائل المقاومة الفلسطینیة نفوسله أثر معنوي عظیم في ،إن استحضار قصة أصحاب الفیل
، )29()نت: almajd ،2014(،بشكل عامبشكل خاص، والشعوب العربیة واإلسالمیةالشعب الفلسطیني و 

:التاليولذلك فاستحضار القصة من خالل رمزیة التسمیات تؤدي إلى رفع المعنویات من خالل 
الكعبة وهي ستهدف السابق في قصة أصحاب الفیل االعدوأن حیث : التأكید على قدسیة المعركة.أ

المسجد األقصى والعدو في العدوان الحالي هو االحتالل اإلسرائیلي الذي یستهدف ،المكان المقدس
.وأن ما حدث للعدو السابق، هو حتمًا ما سیحدث للعدو الحالي بقدره هللا عّز وجل، واألرض المقدسة

على أعدائه الذین یعتدون على –تعالى–الیقین بهزیمة األعداء، فتلك حرب هللا :حتمیة االنتصار.ب
.وجاعلهم كالعصف المأكولسبحانه ال بد هازم أعداء دینه،هوقدسات، و الم

ؤكد لألصدقاء تسورة الصف، ، فهي تسمیة مشتقة من مطلع )البنیان المرصوص(تسمیة أما 
صف واحد أبناء الشعب الفلسطیني عامة، وفصائل المقاومة خاصة همواألعداء على حد سواء أن 

عالمي والسیاسيما عززه سلوك الجمیع في میدان الفعل العسكري واإلوهوكالبنیان المرصوص،
.واالجتماعي

)م2014(غزة عام قطاع سرائیلي على أهداف العدوان اإل: اً ابعر 
سعت األهداف وضعت إسرائیل عددًا من سرائیلي على قطاع غزة، منذ بدایة العدوان اإل

)30()نت: aljazeera ،2014(:لتحقیقها، وتمثلت في التالي

ظهار التزامه إوحرصه على عة التحالف الحكومي الذي یقوده نتنیاهو،یتعلق بطبی: ولالهدف األ.1
.بأمن الدولة العبریة ال یقل عن التزام هؤالء الحلفاء

التي ،ة التحالف اإلقلیمي الذي ربط الدولة العبریة بعدد من الدول العربیةعیتصل بطبی: الهدف الثاني.2
اقتالع حماس والقوى اإلسالمیة ةفي محاول.يتقود منذ شهور حملة واسعة ضد قوى اإلسالم السیاس

أن یقوم بدوره في موسم أراد نتنیاهو،إضعافها بصورة فادحة على األقلأو،المسلحة في قطاع غزة
.الحرب اإلقلیمیة الشاملة وتعزیز تحالفاته العربیة

ة الفلسطینیة من قرار رئیس السلطوغضب نتنیاهو،بتعلق بعملیة السالم المتعثرة: الهدف الثالث.3
لى المصالحة مع حماس وتشكیل حكومة التوافق الوطني الفلسطینیة؛ فقد إمحمود عباس الذهاب 

،أصبح واضحًا خالل األسابیع القلیلة السابقة على حادثة االختطاف أن رئیس الحكومة اإلسرائیلیة
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حیاء إیعمل على ،یةبدًال من أن یتحمل مسؤولیته في إفشال الجهود األمریكیة للتواصل إلى التسو 
والربط بین اتفاق المصالحة الفلسطینیة وادعاء عدم وجود شریك ،تصنیف حماس كمنظمة إرهابیة

.فلسطیني في عملیة السالم
لدوري النهج الوحید العدوان االتي ترى في ةسرائیلیلى سیاسة الحكومة اإلإیعود : الهدف الرابع.4

.سلیحیةلتحجیم إمكانات المقاومة الفلسطینیة الت
تحقیق صعوبةفبعد أن أدرك رئیس الوزراء اإلسرائیلي ،العدوانیتعلق بتطور سیاق : الهدف الخامس.5

باتفاق یتضمن نزع عدوان إلنهاء ال؛)عربي–ي عالم(بات یحاول بناء تحالف ،أهدافه السابقة بالقوة
.سالح قطاع غزة

:، تمثلت في التالي)م2014(غزة عام قطاع یرى الباحث أن من أبرز أهداف العدوان اإلسرائیلي على 
في إخفاقهاوخصوصًا بعد إظهار هیمنة وقوة دولة إسرائیل ال سیما أمام المجتمع الداخلي لدیها، .1

.)م2012(عامعدوان
.وما لدیها من إمكانیات عسكریةالتعرف على قدرات المقاومة الفلسطینیة .2
.أنفاق المقاومة الفلسطینیةأكبر قدر ممكن من تدمیر ، و سرائیلياإلأمن دولة االحتالل الحفاظ على .3
.تدمیر البنیة التحتیة لقطاع غزة، وٕانهاء حكم حركة حماس على القطاع.4

)م2014(غزة عام قطاع أثناء العدوان اإلسرائیلي على في أهداف المقاومة الفلسطینیة :خامساً 
،أثناء العدوان اإلسرائیليفي طینیة كلت الحاضنة الشعبیة الفلسطینیة لفصائل المقاومة الفلسش

أرضًا صلبة دفعت بفصائل المقاومة ألن تتمسك بشروطها وأهدافها خالل العدوان، والتي تمثلت في 
)31()نت: acrseg ،2014(: التالي

.وٕاسرائیل بشكل دائموفتح كل المعابر بین القطاع ومصر ،رفع الحصار بشكل كامل عن القطاع.1
.مع إقامة میناء ومطار في القطاع،)میالً 12(لى إتوسیع نطاق منطقة الصید البحري للقطاع .2
.اإلفراج عن األسرى والمعتقلین الفلسطینیین في سجون إسرائیل.3

الفلسطیني خطوات فوریة سیبدأ الطرفان جاء اتفاق التهدئة بمثابة تعهد بال آلیات ملزمة لتحقیقو 
:في تنفیذها، أبرزهاسرائیلي واإل
.سرائیل كل من العملیات العسكریة بما في ذلك الضربات الجویة والعملیات البریة في غزةإتوقف .1
.توقف حماس والفصائل الفلسطینیة في غزة إطالق القذائف والصواریخ على إسرائیل.2
بما في ذلك ،دفق البضائعسرائیل على فتح المزید من معابرها الحدودیة مع غزة للسماح بتإتوافق .3

.عادة اإلعمار إلى القطاعإ نسانیة ومعدات المعونات اإل
.تتولى حكومة الوفاق الفلسطینیة قیادة تنسیق جهود إعادة اإلعمار في غزة مع المانحین الدولیین.4
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إلى )اً متر 300(ینتظر من إسرائیل تضییق المنطقة األمنیة العازلة داخل حدود قطاع غزة من .5
من األراضي وتسمح هذه الخطوة للفلسطینیین بالوصول إلى مزید. إذا صمدت الهدنة)اً متر 100(

.الزراعیة قرب الحدود
مع ،)ثالثة أمیال(من بدالً )ستة أمیال(سرائیل نطاق الصید البحري قبالة ساحل غزة إلى إتوسع .6

في نهایة األمر إلى النطاق ویرید الفلسطینیون العودة ،ذا صمدت الهدنةإاحتمال توسیعه تدریجیًا 
.)میالً 12(الدولي الكامل وهو

)م2014(غزة عام قطاع نتائج وآثار العدوان اإلسرائیلي على :دساً سا
، كافة األعراف )م2014(االحتالل اإلسرائیلي في عدوانه على قطاع غزة عام لقد انتهك 

میر وارتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب والقوانین الدولیة، مستخدمًا قوته العسكریة في القتل والتد
:وهي كالتالي،كافةعلى األصعدةالفلسطینیین آثارًا كارثیة لحقت بالفلسطیني، وقد خلف العدوان 

)1(جدول رقم 
.م2014العدوان على غزة عام في أثناءیوضح حصیلة الشهداء الفلسطینیین 

%2217100جمالياإل
%154370مدنیین
%67430مقاومة
%55625أطفال
%29313نساء

*)م10/06/2015(بتاریختقریر مؤسسات حقوق اإلنسان األربعة : المصدر

بحیث بلغ عدد ،)شهیداً 2217(عدد شهداء العدوان أن بحسب اإلحصائیات ، و یبین الجدول السابق
وبلغ عدد الشهداء عناصر ،ءمن نسبة العدد اإلجمالي للشهدا%) 70(ویمثلون)اً شهید1543(المدنیین 

وبلغ عدد الشهداء من ،من العدد اإلجمالي%) 30(ویمثلون حوالي)اً شهید674(المقاومة الفلسطینیة 
وبلغت نسبة الشهداء من ،من العدد اإلجمالي للشهداء%) 25(ویمثلون حوالي)اً شهید556(األطفال 
%).13(یمثلن من العدد اإلجمالي حوالي)شهیدة293(النساء 

مركز المیزان لحقوق اإلنسان، المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، مؤسسة الضمیر لحقوق :تقریر صادر عن مؤسسات حقوق اإلنسان األربعة*
10/06/2015: اإلنسان، مؤسسة الحق، صدر بتاریخ
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)2(جدول رقم 
یوضح توزیع الشهداء حسب النوع والمحافظة

المجموعانثىذكرالمحافظة
28089369شمال غزة

413102515غزة
21274286دیر البلح
501101602خانیونس

328117445رفح
17344832217المجموع
)م10/06/2015(بتاریخ تقریر مؤسسات حقوق اإلنسان : المصدر

،)اً شهید602(الجدول السابق أن الغالبیة من الشهداء كانت في محافظة خانیونس وبلغت مننالحظ 
بلغ عدد شهدائها ، حیث محافظة رفحثم،)اً شهید515(بلغ عدد الشهداء فیها ، حیث تلیها محافظة غزة

محافظة دیر وأخیراً ،)اً شهید369(بلغ عدد الشهداء فیها، حیث تلیها محافظة شمال غزة،)اً شهید445(
60664(سرائیلي منذ بدء عدوانه على غزة نفذ الجیش اإل، و )اً شهید286(بلغ عدد الشهداء ، حیث البلح

.قذیفة مدفعیة)36718(و،من البحریة)قذیفة15736(و،)اً صاروخیاً هجوم8210(منها ،)هجمة

)3(جدول رقم 
الضرر والمحافظةنوعب توزیع المنازل السكنیة المتضررة حس

ضرر جزئيضرر كليالمحافظة
%العدد%العدد

%625727%199824شمال غزة
%719130%271832غزة

%360415%106013دیر البلح
%350415%143517خانیونس

%304113%116614رفح
%23597100%8377100المجموع

)م10/06/2015(بتاریخ نسان األربعة تقریر مؤسسات حقوق اإل: المصدر

في حین ،)منزالً 8377(بلغ حیثیوضح الجدول السابق مجموع المنازل السكنیة المتضررة بشكل كلي
.)منزالً 23597(مجموع المنازل المتضررة بشكل جزئي بلغ 
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)4(جدول رقم 
لذي یوضح توزیع المنشآت العامة المتضررة حسب نوع المنشأةا

المجموعجزئيكلينشأةنوع الم
11011مستشفیات

61723عیادات طبیة
64128192مساجد
011كنائس
134بنك

304979مؤسسات أهلیة
75865مدارس

84452ریاض أطفال
156كلیات وجامعات
15722مراكز شرطة
167مراكز ریاضیة

134328462المجموع
)م10/06/2015(ر مؤسسات حقوق اإلنسان األربعة بتاریخ تقری: المصدر

افق والممتلكات العامة بحیث تم استهداف ما ر یوضح الجدول السابق استهداف االحتالل اإلسرائیلي للم
مجموع ما تم استهدافه : التاليوذلك على النحو،ما بین الهدم الكلي والجزئي)منشأة عامة462(یقارب 

، وكنیسة واحدة،)مسجداً 192(و،)عیادة23(والعیادات الطبیة ،)مستشفى11(من المستشفیات بلغ
ة كلی6(و،)مؤسسة ریاض أطفال52(و،)مدرسة65(و،)مؤسسة أهلیة79(و،اً واحداً یضًا بنكأو 
معظم المجموعات السابقة تمثل مجموع وٕان ،)مراكز ریاضیة7(و،)للشرطةاً مركز 22(و،)ةجامعو 

وصل عدد المشردین جراء العدوان اإلسرائیلي المتواصل ، و لكلي والجزئي للمنشآت العامةاف ااالستهد
.تابعًا لألمم المتحدة)ملجأً 90(غالبیتهم توزعوا على ) 090,462(قرابة النصف ملیون مشرد 

:)م2014(على قطاع غزة عام عن العدوان اإلسرائیلي اآلثار الناتجة وفیما یلي أبرز 
المجازر اإلسرائیلیةأبرز: أوالً 

تشرین الثاني من العام /نوفمبر(منظمة مستقلة غیر ربحیة تأسست في يوه)األورومتوسطي(قال 
لها مكتب و ،وتتخذ من جینیف مقرًا لها،)CH-660.0.748.015-1(مسجلة في سویسرا )م2011

صدر عنه ء الذي ل في االحصاقا–بما فیها الضفة الغربیة ومدینة غزة ،إقلیمي في األراضي الفلسطینیة
وشنت علیهم وعلى ممتلكاتهم ،إن القوات المسلحة اإلسرائیلیة لم تأخذ بالتدابیر الالزمة لحمایة المدنیین

2,465(منها ،)منزالً 17,132(لى تدمیر إوقد أدى هذا ،هجمات عشوائیة في العدید من األحیان
من المنازل ) 39,500(إضافة إلى ،رت بشكل جزئيُدم)منزالً 14,667(و،ُدمرت بشكل كلي)منزالً 
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،منها بشكل كلي)62(ُدمر ،)مسجداً 171(الهجمات االسرائیلیة بتدمیر تكما تسبب. لحقت بها أضرار
والشكل ، )اً شخص100,000(وعدد من هم بال مأوى جراء هدم منزلهم تجاوز ،بشكل جزئي)109(و

:التالي یوضح هذه اإلحصائیات
)1(شكل رقم 

العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزةء إحصا

)32()نت: almuslimon ،2015: (المصدر
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)اً ملیون شخص7(على قرب وهي حركة عالمیة تصم ما ی)أمنیستي–الدولیةالعفو(اتهمت منظمة 
،وهم یناضلون من أجل عالم یتمتع فیه الجمیع بحقوق اإلنسان. یأخذون الظلم على محمل شخصي

مطالبًة بإجراء ،االحتالل اإلسرائیلي بارتكاب جرائم حرب خالل العدوان األخیر على قطاع غزةاتهمت
ومیة في بیان لها أن تدمیر الجیش كوأكدت المنظمة الحقوقیة غیر الح.تحقیق دولي في هذه االتهامات

للقانون الدولي هاكاً في األیام األربعة األخیرة من العملیة أربعة أبراج سكنیة یشكل انت) اإلسرائیلي(
هاجمیعالدولیة للشرق األوسط وشمال أفریقیا أن األدلة مدیر منظمة العفو) فیلیب لوثر(وقال .اإلنساني

یجب : وأضاف.التي لدینا تظهر أن التدمیر واسع النطاق جرى بشكل متعمد وبدون أي مبرر عسكري
وأكد .ین عنها للقضاء في محاكمات عادلةالتحقیق بجرائم الحرب شكل مستقل وحیادي وٕاحالة المسؤول

یومها تشیر إلى أن تلك الهجمات كانت ) اإلسرائیلیون(أن التصریحات التي أدلى بها القادة العسكریون 
)33()نت: alresalah ،2014() عقابًا جماعیًا بحق سكان غزة(

نیین األبریاء الذین كان سرائیلي العدید من المجازر بحق المدنیین الفلسطیارتكب االحتالل اإلكما 
)34()نت: almayadeen ،2014(:التالياء واألطفال وذلك على النحو سنغالبیتهم من ال

.)شهیداً 12(مجزرة عائلة كوارع والتي خلفت .1
اًال یلعبون بكرة القدم إذ استهدفت الطائرات اإلسرائیلیة أطف: مجزرة أطفال آل بكر على شاطئ البحر.2

.أكبرهم عمره عشرة أعوام) منهم4(على شاطئ غزة، فاستشهد 
فعلى مائدة اإلفطار قضت آلة القتل اإلسرائیلیة عائلة كاملة في وسط مدینة غزة : مجزرة برج اإلسراء.3

.، وهم األب واألم وأطفالهما الخمسة وأشقاء األم)فرداً 11(مكونة من 
یام عید الفطر أحیث ارتكبت االحتالل مجزرة في أول : شاطئ غرب مدینة غزةمجزرة منتزه مخیم ال.4

.ومعظم الشهداء من األطفال)جریحاً 40(و)شهداء10(لى وقوع إما أدى 
بمدینة خانیونس إذ دمرت طائرات االحتالل اإلسرائیلي منزًال في بني سهیال: مجزرة عائلة أبوجامع.5

.)شهیداً 26(وبلغ عدد الشهداء 
.جمیعهم من األطفال والنساء)شهیداً 20(المجزرة أوقعت : جزرة عائلة النجار في خان یونسم.6
إذ قصفت الطائرات اإلسرائیلیة بالتزامن مع خروج المواطنین من صالة التراویح : مجزرة عائلة البطش.7

لى إى من مسجد الحرمین في منطقة الشعف منزل اللواء تیسیر البطش بصاروخین على األقل، ما أد
.)مدنیًا فلسطینیاً 18(استشهاد 

المكونة من ستة أفراد بینهم ثالثة أطفال وفتاة استشهدوا من جراء غارة : مجزرة عائلة الخلیلي.8
.غزةبسرائیلیة على منزلهم في حي التفاح إ

معظمهم من النساء )جریحاً 20(وأكثر من )شهیداً 19(التي راح ضحیتها : مجزرة مدرسة األونروا.9
.طفالواأل
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)م2014(غزة عام قطاع أثناء العدوان على في االنتهاكات اإلسرائیلیة المتعلقة بالصحفیین :ثانیاً 
أصدر منتدى فلسطین الدولي لإلعالم واالتصال تقریرًا إحصائیًا یتضمن حصیلة االنتهاكات التي 

بحق )انتهاكاً 308(، وكشف التقریر وقوع )م2014(تعرض لها الصحفیون في فلسطین خالل عام 
استشهدوا في غزة خالل العدوان )صحفیاً 17(وثق التقریر أسماء ، و )م2014(الصحفیین خالل العام 

كلهم سقطوا بنیران الجیش اإلسرائیلي، كما أوضح التقریر أّن )اً واحداً فلسطینیًا وٕایطالی16(األخیر وهم 
وحول االعتقال على خلفیة العمل .فلسطینتغطیتهم لألحداث على أرض في أثناءأصیبوا )جریجاً 58(

أثناء في احتجاز )حالة53(اعتقال لصحفیین كما سجل أیضًا )حالة25(الصحفي أكد التقریر وقوع 
منع من )حالة42(كما تم رصد استدعاء على خلفیة النشاط اإلعالمي،ممارسة العمل الصحفي أو

.رائیلیة بحق الصحفییناالنتهاكات اإلس، والشكل التالي یوضح التغطیة
)2(شكل رقم 

یوضح االنتهاكات اإلسرائیلیة بحق الصحفیین

)35()نت: deyar48 ،2014(: المصدر

)حالة23(من السفر وعمن)حاالت4(تهدید و)حاالت9(وتعرض الصحفیون حسب التقریر إلى 
حیث ،لم تسلم منازل الصحفیین من العدوان، و أسالیب مختلفةمصادرة حریات ب)حالة11(ضرب و

العدوان على غزة بعضها دمر بشكل كلي واآلخر بشكل للصحفیین خال)منزالً 32(سجل التقریر تدمیر 
وتعرضت المؤسسات اإلعالمیة ، جزئي

)ؤسسةم13(العدوان، وتعرضت لجزئي خالبشكل كلي أو)مؤسسة21(لعدة انتهاكات حیث ُدمرت 
.التشویش المتعمدلالقتحام أو

، من تلك االنتهاكات في الضفة الغربیة)%54(وحول مكان االنتهاكات سجل التقریر وقوع 
.من مدینة القدس)%13(و،في قطاع غزة)%33(و
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في الجانب الفلسطینيخسائر القطاع االقتصادي :ثالثاً 
جمالیة لألضرار التي لحقت زة، أن القیمة اإلصاد الوطني في غأفادت دراسة أعدتها وزارة االقت

.مالیین دوالر)106(، بلغت )م2014(عام سرائیلي على القطاع بقطاع الصناعة إثر العدوان اإل
برنامج األمم المتحدة (و)االتحاد العام للصناعات(وأوضحت الدراسة التي شارك في إعدادها 

ار المذكورة توّزعت على القطاعات الصناعیة وعدد من المؤسسات الشریكة، أن األضر )اإلنمائي
للبالستیكیة، )%7.7(لإلنشائیة، وبنسبة )%14.2(للصناعات الغذائیة، و)%55.2(األساسیة بنسبة 

للخشبیة، وباقي الصناعات األخرى بنسبة)%2.8(للكیمیائیة، و)%5.1(وللمعدنیة، )%6.9(و
)7.2%(.

قتصاد، قدر المرصد األورومتوسطي مجموع الخسائر وعلى صعید المجتمع المدني وخسائر اال
6(، و)ملیار3(االقتصادیة المباشرة وغیر المباشرة التي لحقت بالقطاع االقتصادي في قطاع غزة بنحو

، )منشأة كهربائیة18(لمعالجة المیاه، و)محطات9(وأفاد المرصد بأن االحتالل استهدف . )ملیون دوالر
قارب 55(، إضافة إلى استهداف )مؤسسة صناعیة وتجاریة372(، و)ةمؤسسة مالیة ومصرفی19(و

بینما بلغ عدد المدارس . )سعافإسیارة 36(، و)مركزًا صحیاً 19(، و)مستشفیات10(و،)صید
تابعة لوكالة غوث وتشغیل )مدرسة76(و، )مدرسة حكومیة141(، منها )مدرسة222(المستهدفة 
، وبلغ عدد )جامعات6(فیما بلغ عدد الجامعات المستهدفة . )خاصةمدارس5(، و)األونروا(الالجئین 

، تقدم خدمات اجتماعیة وٕاغاثیة لما یزید عن مائتي ألف )جمعیة48(الجمعیات الخیریة المستهدفة 
)36()نت: felesteen ،2015(.الحتالل محطة تولید كهرباء واحدةكما استهدفت هجمات ا،شخص

الفلسطینيفي الجانبلصناعيخسائر القطاع ا:رابعاً 
بالتعاون مع االتحاد العام للصناعات ،كشفت دراسة أعدتها وزارة االقتصاد الوطني في غزة

أن القیمة االجمالیة لألضرار التي لحقت ،وعدد من المؤسسات الشریكة،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
.)مالیین دوالر106(بلغت ، )م2014(العدوان األخیر على قطاع غزة عام بقطاع الصناعة إثر 

وأوضحت الدارسة ذاتها أن األضرار المذكورة توزعت على القطاعات الصناعیة األساسیة بنسبة 
والمعدنیة ،)%7.7(والبالستیكیة بنسبة ،)%14.2(واإلنشائیة بنسبة ،للصناعات الغذائیة)55.2%(

خرى بنسبة وباقي الصناعات األ،)%2.8(بنسبة والخشبیة،)%5.1(والكیمیائیة بنسبة ،)%6.9(بنسبة 
)7.2%(.

عبد الناصر (عدها مدیر عام الصناعة ورئیس لجنة حصر األضرار أ وتطرقت الدراسة التي 
ضرار قطع أو ،نتاجت والمعدات الهندسیة وخطوط اإلاألضرار التي لحقت بالمباني والمركباىلإ)عواد

.الغیار والمواد الخام والمواد المنتجة
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نعاش القطاع الصناعي لضرورة استكمال إولفتت الدراسة في سیاق النظرة المستقبلیة إلعادة 
وضع برامج علىوالعمل ،وتبني برامج حمایة وتحسین جودة المنتج الوطني،قاعدة بیانات الصناعة
.ورسم سیاسات لترویج وتصدیر المنتج الوطني،لتطویر الكادر المهني

وتنفیذ ومتابعة هذه ،عمارعادة اإلإ تلبیة مقترحات مشاریع علىالعمل همیة أ كدت الدراسة وأ
،كافة ومتابعة استكمال بیانات المنشئات الصناعیة،المشاریع بالتنسیق مع مؤسسات القطاع الخاص

)37()نت: al-ayyam ،2015(.وتحید قدرات الصناعة المحلیة

الفلسطینيفي الجانب خسائر القطاع الزراعي :خامساً 
ضرار ولیة لقیمة األن التقدیرات األأهلیة الفلسطینیة أعلنت وزارة الزراعة وشبكة المنظمات األ
أضرار )ملیون دوالر350(منه )ملیون دوالر550(والخسائر للقطاع الزراعي في قطاع غزة تجاوزت 

.خسائر غیر مباشرة)كيمریأن دوالر ملیو 200(وخسائر مباشرة و
ن وأشارت الوزارة والشبكة في مؤتمر صحفي مشترك عقد في میناء الصیادین بغزة بمشاركة ممثلی

نه توزعت أونقابة الصیادین ،الشبكةو ،هلیة األعضاء في القطاع الزراعيعن وزارة الزراعة والمنظمات األ
أضرار وخسائر )ملیون دوالر200.4(عیة بواقع القطاعات الزراعیة الفر علىضرار والخسائر المباشرة األ
عدد كثر من نصف المساحة الزراعیة التي تقدر بأحتالل بشكل مباشر حیث استهدف اال،نتاج النباتياإل
نتیجة و ،لیهاإصول و خر نتیجة عدم القدرة للآبوأوتضررت المساحة الباقیة بشكل ،)لف دونمأ140(

.الجفاف
ضرار وخسائر أن أ:مدیر عام السیاسات والتخطیط بوزارة الزراعة)شمالةو بأنبیل (وقال الدكتور 

ضرار أو ،)ملیون دوالر68.2(ضرار قطاع التربة والمیاه وأ،)دوالرملیون70.8(نتاج الحیواني بلغت اإل
.)ملیون دوالر1.16(كما قدرت خسائر المحاصیل المخزنة ،)ملیون دوالر10(الثروة السمكیة 

تقدر قیمة الخسائر غیر المباشرة الناتجة عن تكلفة الفرصة البدیلة وتعطل األیدي نهأوأضاف 
كثر المحافظات تضررًا هي محافظة أوكانت ،)ملیون دوالر200(قیمة العاملة في القطاع الزراعي ب

ملیون 48.5(شمال غزة محافظة تلیها )ملیون دوالر60(ثم محافظة غزة )ملیون دوالر79(خانیونس 
)38()نت: alwatanvoice ،2014(). دوالر
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الفلسطینيفي الجانب خسائر القطاع التعلیمي :سادساً 
ضرار التي لحقت بالتعلیم نتیجة ي تقریرًا مفصًال ونهائیًا عن األأصدرت وزارة التربیة والتعلیم العال

دارة العامة لألبنیة بین التقریر الذي أعدته اإلو ، )م2014(عام غزة قطاععلىسرائیلي العدوان اإل
،وخاصة،ووكالة،ضرار التي لحقت بقطاع التعلیم من مدارس حكومیةن تكلفة األأ،والمشاریع بالوزارة

.)اً دوالر 33,130,687.2(تغبل،وغیر حكومیة،حكومیةومؤسسات تعلیم عالٍ ،طفالأوریاض 
،)اً دوالر 14,440,076(قد تضررت بتكلفة تصل)درسة حكومیةم187(وضح التقریر أنوأ

3(عدد وهناك تضرر ل،)اً دوالر 3,866,255.2(تابعة لألونروا قد تضررت بتكلفة )مدرسة92(و
مؤسسات تعلیم عاٍل غیر 9(ن هناك أكما ،)اً دوالر 800,502(بتكلفة)مؤسسات تعلیم عاٍل حكومیة

تضررت بتكلفة)مدرسة خاصة49(وهناك ،)اً دوالر 10,595,116(تضررت بتكلفة)حكومیة
. )اً دوالر 1,145,240(تضررت بتكلفة)طفالأروضة 199(وهناك ،)اً دوالر 2,591,200(
)alhayatp ،2014 :39()نت(

.في الجانب اإلسرائیلي)م2014(غزة عامقطاع علىسرائیلي ثار العدوان اإلآنتائج و 
اإلسرائیلياالحتاللالتي تكبدها البشریةالخسائر :أوالً 

سرائیلیة جراءسرائیلیة تنشر تفاصیل عن حصاد الخسائر اإلبدأت الصحف ومراكز األبحاث اإل
ضرار معنویة أضرار المادیة هناك نه بجانب األأمؤكدة ،غزةقطاع علىالعدوان من )یوماً 51(
العدوان إحصائیة شاملة حول )یدیعوت أحرنوت(ونشرت صحیفة ،استراتیجیة وفشل استخباريخفاقات إ و 

قد )إسرائیلیاً 70(ق وقف إطالق النار، ذكرت فیها أنقطاع غزة، بعد التوقیع على اتفااإلسرائیلي على 
مقاومة الفلسطینیة أثناء المعارك مع الفي سقطوا )ضابطًا وجندیاً 65(قتلوا خالل العدوان على غزة منهم 

)مدنیین5(في حین ُقتل ،على حدود قطاع غزة عندما حاولت قوات االحتالل الدخول بریًا إلى القطاع
صیب ما ال یقل عن أو ،في سقوط المئات من صواریخ المقاومة على المستوطنات والمدن اإلسرائیلیة

)40()نت: altagreer ،2014(.بجراح مختلفة أكثر من نصفهم من الجنود)اً إسرائیلی2300(

اإلسرائیليفي الجانب االقتصاديالقطاعخسائر:ثانیاً 
ملیون 15(ل في غزة تقدر بنحوابأن الكلفة المباشرة لكل یوم قت)معاریف(فادت صحیفة أ

.متضمنًا الغذاء والعتاد،)اً دوالر لیون م4.3(ما یعادل) شیكالً 
نه أونقلت الصحیفة عن مصدر كبیر في القسم التكنولوجي واللوجستي في الجیش اإلسرائیلي 

،لدفع التعویض عن أیام الخدمة االحتیاطیة من للمجندین)ملیار شیكالً 2-4(مبلغ إضافةینبغي 
الذي وضافیة التي تكبدها سالح الجوذلك دون أن یدرج في الحساب التكالیف اإل،والذخیرة وقطع الغیار

.قام بغارات یومیة في غزة
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)%90(فإن استهالك وقود الطائرات في الحملة قفز بنسبة ،وحسب ضابط كبیر في القسم
–)م2012(شنته إسرائیل على غزة عام عدوان الذي في إشارة إلى ال–)عمود السحاب(مقارنة بحملة 

)41()نت: aljazeera ،2014(). %70(وزیادة في استهالك السوالر بنسبة

اإلسرائیليفي الجانب القطاع السیاحي الخسائر :ثالثاً 
،)ملیون دوالر560(ما یعادل) ملیون شیكالً 2(قیمة األضرار في قطاع السیاحة بنحوقدرت

نتهاء موسم الصیف الذي یشهد مع ا)یوماً 51(استمر ى العدوان الذي حیث انته،وفقًا لتقدیرات إسرائیلیة
شركات السیاحة إللغاء الحجوزات في ، حیث اضطرت منهاأو)إسرائیل(ذروة حركة السیاحة سواء باتجاه 

في ،مع تجمید الحجوزات المستقبلیة للصهاینة والسیاح األجانب،اللحظات األخیرة في الفنادق اإلسرائیلیة
عام لى الربع األول من إالسیاح الوافدین سیستمر ظل توقعات بأن االنخفاض الكبیر في أعداد 

)42()نت: palinfo ،2014(.)م2015(

اإلسرائیليفي الجانب القطاع الصناعي والزراعي خسائر :رابعاً 
عدوان الالذي لحق بالمشاریع الصناعیة مع نهایة في قطاع الصناعةغیر المباشر بلغ الضرر 

في )ملیون شیكل625(منها ،)اً ملیون دوالر 370(ما یعادل ) ملیار شیكالً 1.32(اإلسرائیلي بنحو
وهي معطیات خلص ،في الوسط والشمال)ملیون شیكالً 575(و،المناطق الجنوبیة القریبة من القطاع

دیة في اتحاد أرباب قتصاوأجراه قسم البحوث اال،)إسرائیل(في مائة مصنع نلیها استطالع رأي مإ
.الصناعة

فقد انخفض ربحهم ،رباح الصناعیینأعصاب الصناعة اإلسرائیلیة تراجأومن أوجه الضرر الذي 
.)%8- 7(ما بین )إسرائیل(باقي مناطق في و ،)%30(في مناطق الجنوب بنسبة 

لزراعیة التي راضي اإن إصالح األ):اسرائیل(رئیس اتحاد المزارعین في )أبشالوم فیالن(قال 
ملیون 100-50(تضررت جراء حركة الدبابات والمجنزرات في اتجاه قطاع غزة سیتطلب ما بین 

ما ) ملیون شیكالً 50(لى إستصل األضرار غیر المباشرة ، و )اً ملیون دوالر 28–14(ما یعادل ) شیكالً 
تیجة تعطل النشاط إبان وهي تتضمن الخسائر التي لحقت بالمزروعات ن) اً ملیون دوالر 14(یعادل 

مدن وبلدات في ورد المقاومة علیه بإطالق آالف الصواریخ والقذائف على،غزةقطاع العدوان على 
)43()نت: palinfo ،2014(.سرائیليالعمق اإل
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)م2014(غزة عام قطاع على األوربیة من العدوان اإلسرائیلياإلسالمیة و مواقف الدول العربیة و 
)م2014(غزة عامقطاع موقف جامعة الدول العربیة من العدوان اإلسرائیلي على :أوالً 

إلى اجتماع عاجل لمجلس األمن الدولي حول ) یل العربيبن(األمین العام للجامعة العربیةدعا
التخاذ التدابیر الالزمة لوقف ؛لالنعقاد الفوري)مجلس األمن(ادعأنه :للصحفیین)العربي(وقال ،غزة

.على قطاع غزةالعدوان اإلسرائیلي 
كلف ممثل الجامعة العربیة )العربي(أن )فرانس برس(كد مصدر رسمي في الجامعة لوكالة وأ

طلب عقد ل؛، بالتشاور العاجل مع المجموعة العربیة في المنظمة الدولیة)أحمد فتح(في األمم المتحدة 
أجرى مشاورات واتصاالت مع الرئیس الفلسطیني ) العربي(، مشیرًا إلى أن س األمناجتماع عاجل لمجل

محمود عباس للوقوف على مستجدات األوضاع في قطاع غزة، وأنه سیواصل مشاوراته مع وزراء 
الخارجیة العرب في هذا الشأن، معربًا عن بالغ القلق من التصعید اإلسرائیلي الخطیر للعملیات العسكریة 

قطاع غزة، ومحّذرًا من تداعیات تدهور الموقف على مجمل األوضاع اإلنسانیة لسّكان القطاع، ضّد 
أن استمرار الجرائم واالنتهاكات اإلسرائیلیة ضّد المدنیین الفلسطینیین ُیعّد خرقًا واضحًا للقانون : ومضیفاً 

األوضاع في األراضي الدولي اإلنساني، واتفاقیات جنیف وقرارات الشرعیة الدولیة ذات الصلة ب
)44()نت: zamnpress ،2014. (الفلسطینیة المحتلة

): م2014(غزة عام قطاع الدول العربیة من العدوان اإلسرائیلي على بعض موقف :ثانیاً 
)felesteen ،2014 :45()نت(

:موقف جمهوریة مصر العربیة.1
) محمود عباس(الفلسطینیة یة الوطنإلى رئیس السلطة ) عبد الفتاح السیسي(المصري الرئیس نقل 

ل إن وقا، حرص مصر على سالمة الشعب الفلسطیني والتوصل لوقف إطالق النار بأسرع وقت ممكن
مصر ُتجري اتصاالت مكثفة مع كافة األطراف المعنیة الفاعلة للتوصل إلى تسویة سلمیة عادلة وشاملة 

.سطینیة استنادًا إلى حل الدولتینونهائیة للقضیة الفل
آثار وخیمة لتجنبطالب السلطات اإلسرائیلیة بعدم التصعید )سامح شكري(یر الخارجیة المصري وز 

بما لها من ثقل أوروبي بالعمل على إقناع الجانب اإلسرائیلي )بریطانیا(طالب ، و على المنطقة بأكملها
ة العملیات اتخاذ خطوات فوریة وجادة وملموسة لوقف كاف، و بضبط النفس ووقف عملیاته العسكریة

.العسكریة وضمان استئناف المفاوضات بشكل جاد وفى إطار زمني محدد
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:موقف الكویت.2
إلى دعم الجهود المبذولة لفرض االلتزام ببنود :دعا مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة

السفیر ریح دعت الكویت خالل تص، كما )م2012(عام اتفاقیة الهدنة التي تم التوصل إلیها في نوفمبر
مندوب دولة الكویت الدائم لدى العربیة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة )عزیز رحیم الدیحاني(

.على القطاع)العدوان اإلسرائیلي الغاشم(إثر على المستوى الوزاري لمتابعة األوضاع في قطاع غزة

:موقف اإلمارات.3
أول قوالفریرئیس اإلمارات،)ل نهیانآید خلیفة بن زا(أعلنت اإلمارات بتوجیهات من الشیخ 

ونائب القائد األعلى للقوات المسلحة بتخصیص،ظبيولى عهد أبو)ل نهیانآمحمد بن زاید (الشیخ 
أبناء الشعب صمود كمساعدات إنسانیة عاجلة لدعم ) اً ملیون دوالر 52(ما یعادل) اً ملیون درهم192(

.ستشفى میداني في القطاعوٕاقامة م،ي غاشم على قطاع غزةالفلسطیني الذي یتعرض لعدوان إسرائیل

:موقف األردن.4
اإلسرائیلیین ): محمد المومني(الدولة لشؤون اإلعالم واالتصالدعا المتحدث باسم الحكومة وزیر

بالعودة إلى طاولة المفاوضات إلقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة على التراب الوطني الفلسطیني 
.لقدس الشریفمتها اوعاص

:موقف الجزائر.5
على المضي في سیاستها ) إسرائیل(إن صمت المجتمع الدولي شجع :ةقالت الخارجیة الجزائری

في سبیل تعزیز جهداً أن الجزائر لن تألو، وأضافت التوسعیة واإلجرامیة في األراضي الفلسطینیة المحتلة
.ولي مع الشعب الفلسطینيالتضامن الد

:موقف سوریا.6
)لعدوان اإلسرائیلي الغاشما(ا وصفه دان االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة، مأ

لصعبة ا(إلى جانب أبناء غزة المحاصرة في الظروف واحداً وقوفه صفاً على الشعب الفلسطیني، مؤكداً 
.التي یمرون بها)والخطیرة

إلى تنظیم وقفات تضامنیة :)حزب الحاكمال(ة لحزب البعث العربي االشتراكي دعت القیادة القومی
.لهذا العدواننحاء الوطن العربي والعالم استنكاراً أوالخروج إلى المیادین في كل الشعب الفلسطینيمع

،العدوان اإلسرائیلي الوحشي ضد الشعب الفلسطیني المحاصر في قطاع غزةأدان مجلس الشعب السوري 
.لسلطات االحتالل وكل من یدعمهامة الدولیةحرب إبادة تستوجب المحاكاأنهأكد و 
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:موقف السعودیة.7
للهالل )الً ریاملیون200(ملك السعودیة أمر بتقدیم)ل سعودآعبدهللا بن عبد العزیز (الملك 

یرى ف، )عبد هللا المعلمي(المندوب السعودي الدائم لدى األمم المتحدة، ، أما األحمر الفلسطیني في غزة
.)بالتمثیلیة السخیفة(مام مجلس األمن الیوم بشأن غزة، أشبه أاإلسرائیلي الدائم أن كلمة نظیره

)م2014(غزة عام قطاع سالمیة من العدوان االسرائیلي على موقف أهم الدول اإل:اً الثث
:ةیرانیسالمیة اإلجمهوریة اإلموقف ال.1

دول اإلسالمیة، إلی استخدام ، فی رسالة بعثها إلی روساء ال)حسن روحانی(دعا الرئیس اإلیراني 
دون أدنى شك، فإن :کافة طاقات العالم اإلسالمی لكسر حصار غزة بشکل عاجل وشامل، مضیفاً 

الشعب الفلسطیني المقاوم والبطل من خالل إرداته التی ال یمکن وصفها سیلحق مرة أخری الهزیمة 
.بالعدو الصهیونی

:موقف الجمهوریة التركیة.2
إن الشعب التركي ال یمكن أن یغلق على نفسه األبواب، :، قال)ب طیب أردوغانرج(رئیس الوزراء 

وال یهتم باألمور الخارجیة، وال یمكن أن یدیر ظهره لغزة، بالد الشهداء والمظلومین، التي یقصفها الجیش 
دوان اإلسرائیلي في إشارة إلى الع- علیكم أن توقفوا هذا الظلم : قائالً ) إسرائیل(، وخاطب اإلسرائیلي یومیاً 
.، وٕاال فإنه لن یكون من قبیل اإلمكان عودة العالقات لطبیعتها بیننا وبینكم-على قطاع غزة 

، بإرسال مساعدات إنسانیة عاجلة، تشمل مواد تموز/ یولیو10تعلیماته الخمیس ) أردوغان(أصدر و 
ي، ووّزعت وكالة التعاون والتنسیق غذائیة، ومستلزمات طبیة إلى األسر المتضررة، جراء العدوان اإلسرائیل

.یولیو/ 11الجمعة یوم ، مساعدات بقیمة ملیون دوالر، في قطاع غزة في غزة )تیكا(التركیة 

:موقف جمهوریة إندونیسیا.3
أن ذلك الهجوم ربما :وقالت،سرائیلي على قطاع غزة الفلسطینيدانت إندونیسیا العدوان العسكري اإلأ

.السالم بین فلسطین وٕاسرائیلحاللإیفسد العمل تجاه 
،هناك حاجة لمعارضة التحرك اإلسرائیلي) مارتي ناتالیجوا(وقال وزیر الشؤون الخارجیة اإلندونیسي 

بحیث یعاني الفلسطینیون في غزة والضفة الغربیة من عدوان عسكري یفاقم معاناتهم حتى الیوم بسبب 
سرائیلي وفیما بتعلق بالعدوان اإل. الفلسطینيفي الحقیقة عقاب جماعي ضد الشعبالحصار الذي هو
، سیكثف تعاونه مع فلسطین،ن ممثل إندونیسیا الدائم لدى األمم المتحدةإ:قال الوزیر،األخیر على غزة

للبحث من أجل االهتمام الدولي بتطور ،خرىوالدول األ،سالميومنظمة المؤتمر اإل،ودول عدم االنحیاز
.الوضع في غزة
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)م2014(غزة عام قطاع الدول األوروبیة من العدوان اإلسرائیلي على عدد من موقف :رابعاً 
:الوالیات المتحدة األمریكیةموقف .1

في ) إسرائیل(عرض وساطة لوقف إطالق النار، مؤكدًا على حق )باراك أوباما(الرئیس األمریكي 
من ) منظمات إرهابیة أخرى(و)حماس(من قبل بالصواریخ الدفاع عن نفسها إزاء القصف المتواصل 

في الدفاع عن نفسها، معربًا ) إسرائیل(جدد تأییده لحق ف)تشاك هیغل(وزیر الدفاع األمریكي ، أما غزة
إلى أنه یتوجب على جمیع األطراف بذل كل جهد مستطاع لحمایة عن قلقه من استمرار التصعید، مشیراً 

اإلسرائیلیین ال یریدون أي : )جینفر ساكي(رجیة األمریكیة الناطقة باسم وزارة الخا، بینما قالت المدنیین
تدافع عن نفسها أمام وابل الصواریخ التي تقصف بها من قبل حماس في غزة، ) إسرائیل(عملیات بریة، و

.وتهدئة األوضاع سیعود بالنفع على كافة األطراف

:موقف روسیا.2
التيالعسكریةللمواجهةالعاجلالوقفةلضرور ) إسرائیل(دعا)بوتینفالدیمیر(الروسيالرئیس

لدى الدائمروسیاالمدنیین الفلسطینیین، أما مندوبصفوففيالضحایامنكبیرعددسقوطإلىتؤدي
مضیفا أن یمكن،مابأسرعالنارإطالقوقفبضرورةنعتقد:فقال) تشوركینفیتالي(المتحدةاألمم

المدنیینضدالمفرطةالقوةوكذلك استخدام،)إسرائیل(ضدارتكابهایتمالتيروسیا تدین الجرائم
.القطاعالفلسطینیین في

:موقف الصین.3
الطرفینفيبالمدنیینالضررإلحاق،)غانغتشن(الصینیةالخارجیةوزارةباسمالناطقأدان

.العنفوقفبضرورةسفیریهماأبلغتالصینأنإلىالفتاً واإلسرائیلي،الفلسطیني

:بریطانیاموقف.4
إلىالمسلحةوالجماعاتحماس،تدعوبریطانیا:)هیغولیام(البریطانيالخارجیةقال وزیر

وسالم،بأمن،الحقلهمألناألبریاء،وترویعاإلسرائیلیة،المدنعلىالصواریخإلطالقالفورياإلیقاف
غزةفيالفلسطینيللشعبرصةفوٕاعطاءالعسكریة،العملیاتوقفإلىاإلسرائیلیةالحكومةندعوكذلك
.األزمةاحتواءفيالمصريالدورعليكثیراً وسالم، مشیرًا إلى أن بالده تعّولأمنفيیعیشكي
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:موقف ألمانیا.5
، والفلسطینیین إلى )إسرائیل(، كًال من )فرانك فلتار شتاینمایر(وزیر الخارجیة األلماني دعا 

من مخاطر العنف التي تسببها صواریخ تطلق من قطاع غزة، االبتعاد عن الصراع العسكري، محذرًا 
.في حمایة مواطنیها، من القصف) إسرائیل(مؤكدًا على حق 

:موقف فرنسا.6
لحمایةالمناسبةاإلجراءاتكلاتخاذفي) إسرائیل(حقأكد)هوالندفرانسوا(الفرنسيالرئیس

التصعیدوقفبضرورةمطالباً غزة،علىتمرةالمسالعسكریةالعملیاتالتهدیدات، لكنه شجبمنشعبها
الفرنسيالدفاعأما وزیرالسالم،مفاوضاتإحیاءبضرورةتذكرالحالیةاألزمةأنموضحاً القطاع،في
حماس، لحركةالصاروخیةالهجماتعلىفیهمبالغبشكلردت) إسرائیل(إن:قال)لودریانإیفجان(

تمهدنةاحترامإلىواإلسرائیلیینالفلسطینیین) نادالرومان(فرنسیةالالخارجیةباسمفیما دعا الناطق
).م2012(عام بینهماتوقیعها

:موقف إیطالیا.7
لالتحادالدوريالرئیسوباعتبارهاإیطالیاإن): موغیرینيفیدیریكا(اإلیطالیةالخارجیةقالت وزیرة

:مضیفةالسالم،مفاوضاتاستئنافهیلوتسالنارإطالقوقفإلىللتوصلاستعدادعلىاألوروبي،
مدنیة،أهدافعلىالمستمرةالصاروخیةالهجماتمع) إسرائیل(أمنضدحماستستخدمهالذيالتهدید

.تطاقوالثقیلةیومكلالفلسطینیینالضحایاحصیلةأنكمامقبول،غیرأمر

:موقف النمسا.8
ضحایاووقوعالتصعیداستمرارتجنبمنالبد:قال)كورتسسابستیان(النمسا خارجیةوزیر

إلىالتوصلأجلمنالفلسطینیین واإلسرائیلیینبینالمفاوضاتاستئنافأهمیةإلىالفتاً آخرین،مدنین
.سلمیةتسویة

:كنداموقف .9
) إسرائیل(معالنهایةحتىتقفبالدهإن: قال)هاربرجوزیفستیفن(الكنديالوزراءرئیس

) إسرائیل(باتجاهالصواریختطلقالفلسطینیةالقواتأنموضحاً ، غزةقطاععلىحربهافيوتدعمها
.إرهابیةأعمالهذهواحداً قوالً :مردفاً ،–اّدعائهحدعلى–وعسكريمدنيبینالتفریقبدون
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الواضح و العام التخاذلعّبرت عن ضعیفةدول العربیة واإلسالمیة مواقفًا مواقف الالباحث في ویرى 
نصرة الشعب الفلسطیني، كشعب عربي مسلم، حیث أنها لم تشكل أي رادع إلسرائیل لوقف عدوانها ل

:جل هذه المواقف في التاليتتمحور و على قطاع غزة، 
.شجب واستنكار العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة والدعوة إلیقافه.1
.تخصیص مبالغ مالیة ومساندات عینیة لدعم صمود الشعب الفلسطیني.2
.عوة المجتمع الدولي للتدخل من أجل إنهاء العدوان اإلسرائیلي على القطاعد.3

:فكانت أكثر جرأة ووضوحًا وكانت كالتالي: في مواقف الدول األوروبیةأما 
.لدفاع عن نفسها بكل األشكالفي اسرائیل إحق التأكید على .1
بب إطالقها الصواریخ على المدن بسالعدوان اإلسرائیليمسئولیة فصائل المقاومة الفلسطینیة تحمیل .2

.األبریاءالمدنیین اإلسرائیلیة، وترویع 
.غزةقطاع المستمرة على اإلسرائیلیة شجب العملیات العسكریة .3

:)م2014(غزة عام قطاع أثناء العدوان اإلسرائیلي على في ار نطالق الإأهم مبادرات وقف 
طالق النار إمبادرات وقف عدد من )م2014(عام غزةقطاع العدوان اإلسرائیلي على شهد

: aawsat ،2014(:التاليكانت على النحواإلسرائیلي والجانب الفلسطیني، و بین الجانب) هدنة(
)46()نت

بعد دعوة من األمم ،نسانیةإسجلت في هذا الیوم أول محاولة لعقد هدنة : )یولیو15(بتاریخ .1
قبل أن تنفجر ،اف بوقف إطالق النارواستمرت ست ساعات والتزمت فیها األطر ،المتحدة

.برفض المبادرة المصریة)حماس(أعنف مجددًا بسبب اتهام إسرائیل لحركة االشتباكات على نحو
وفصائل المقاومة الفلسطینیة بغزة عن موافقتهما على تهدئة میدانیة لمدة ،سرائیليأعلن االحتالل اإل.2

وحتى ،)م17/07/2014(الخمیس الموافقمن صباح یوم) 7:00(بدء من الساعة )ساعات5(
.من توصیل مساعدات إنسانیةناستجابة لطلب من األمم المتحدة لتتمكم،)ظهراً 12:00(الساعة 

تدخل الصلیب األحمر لدى إسرائیل من أجل هدنة إنسانیة لساعتین حتى یتمكن : )یولیو20(بتاریخ .3
هدنة في حي الشجاعیة فقط بعد ما قتلت فیه لاووافقت إسرائیل على ،السكان من انتشال الضحایا

متهمة ،صمدت الهدنة ساعة ونصف قبل أن تقصف إسرائیل الحي مجدداً ،)فلسطینیاً 90(نحو
.مباشرةوشوهد الصحفیون وطواقم اإلسعاف وهم یفرون من الحي بعد القصف ،الفلسطینیین بخرقها

سرائیل إاستبقتها )ساعة12(مدة إنسانیة لعادت األمم المتحدة وطلبت هدنة: )یولیو26(بتاریخ .4
،وقصفت الفصائل إسرائیل،من عائلة واحدة في خان یونس)20(بینهم ،)فلسطینیاً 30(بقتل نحو

في وانتشل الفلسطینیون ، إال من خروق بسیطة،أثناء التهدئة أوقف الطرفان إطالق النارفي لكن 
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المدمرة في مختلف محافظات من تحت أنقاض المنازل )جثة120(هذه التهدئة ما ال یقل عن أثناء
.القطاع

بسبب ؛عرضت األمم المتحدة هدنة ألربع ساعات لكنها فشلت على الفور: )یولیو26(بتاریخ.5
12(وفي الیوم نفسه لم تلق دعوة ثانیة من المجتمعین في باریس لهدنة ،استمرار إطالق النار

واستأنف ،لكن حماس رفضت ذلك،ل إعطاء هدنة أربع ساعاتوحاولت إسرائی،آذانًا صاغیة)ساعة
.المقاومون إطالق الصواریخ على إسرائیل

إلى )لیالً 12(الساعة األمم المتحدة طلبت هدنة من أجل عید الفطر تبدأ من : )یولیو27(بتاریخ .6
نتزه في مخیم وم،بقصف مستشفى الشفاءهافشلتألكن إسرائیل ،)یولیو28(یوم )لیالً 12(الساعة 

واندلعت المواجهات بعدها على ،)آخرین50(وجرح نحو)عشرة أطفال(ى إلى مقتل دالشاطئ ما أ
.نطاق أوسع وأعنف

بان كي (واألمین العام لألمم المتحدة ،وزیر الخارجیة األمریكي جون كیري): آب/أغسطس1(بتاریخ .7
وصمدت الهدنة التي بدأت . القاهرةمن أجل إطالق مفاوضات في)ساعة72(یدعوان لهدنة )مون

قبل أن تبدأ اسرائیل قصفًا مكثفًا ،فقط)دقیقة90(،في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقیت فلسطین
.على مدینة رفح جنوب القطاع

وفي تخللها خروق متعددة، )سبع ساعات(مدتها نة األمم المتحدة توسطت لهد: )أغسطس4(بتاریخ .8
.في رفح التي رفضت إسرائیل أن تشملها التهدئة)فلسطینیاً 20(حوهذه الهدنة قتل ن

دعت إلیها مصر قبل بدء مفاوضات في القاهرة بین وفدین )ساعة72(هدنة : )أغسطس5(بتاریخ .9
خرق بخالق الهدن أي بدأت الساعة الثامنة بتوقیت فلسطین ولم یتخللها . وٕاسرائیليفلسطیني 

.ا قابلة للتمدیدوأعلنت األطراف أنه، السابقة
تم أنه : رئیس الوفد الفلسطیني في مباحثات القاهرة)األحمدعزام (أعلن : )أغسطس14(بتاریخ .10

األربعاء ةتبدأ من منتصف لیل)ساعة120(لمدة طالق النار في غزةإاالتفاق على تمدید وقف 
.)م2014/8/14(الموافق 

:توقیع اتفاقیة وقف اطالق النار النهائیة
حسب ما أعلنت السلطات ،الطرفان الفلسطیني واإلسرائیلي التفاق حول هدنة طویلة األمدتوصل 

وجاء في بیان صادر عن الخارجیة ،بالتزامن،)محمود عباس(،المصریة ورئیس السلطة الفلسطینیة
،)م2014(عامواستنادًا إلى المبادرة المصریة،حفاظًا على أرواح األبریاء وحقنًا للدماء: المصریة أنه

دعت مصر الطرفین اإلسرائیلي والفلسطیني إلى وقف إطالق النار ،)م2012(عام وتفاهمات القاهرة 
الشامل والمتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بین قطاع غزة وٕاسرائیل بما یحقق سرعة إدخال المساعدات 

واستمرار ،)أمیال بحریة6(من والصید البحري انطالقاً ،اإلنسانیة واإلغاثیة ومستلزمات إعادة اإلعمار



57

المفاوضات غیر المباشرة بین الطرفین بشأن الموضوعات األخرى خالل شهر من بدء تثبیت وقف 
فقد تحددت ،وفي ضوء قبول الطرفین الفلسطیني واإلسرائیلي بما ورد بالدعوة المصریة،إطالق النار

، alarabiya(. طالق النارإء سریان وقف لبد؛ )26/08/2014(بتوقیت القاهرة یوم )19:00(ساعة ال
)47()نت: 2014

:خاتمة
غزة قطاع علىسرائیلي االعتداءات التي سبقت العدوان اإلاستعرض الباحث في هذا المبحث 

وأهداف إسرائیل ، لعدوانیة لاإلسرائیلیة والفلسطینتسمیة لاألبعاد النفسیة ل، و بدایة العدوان، و )م2014(عام 
التعرف على قدرات المقاومة ، و سرائیلالحفاظ على المكانة األمنیة إلوالتي كان أبرزها العدوانمن 

اإلفراج عن ، و غزةرفع الحصار عن قطاع التي كان أبرزها أهداف المقاومة الفلسطینیة ثم ، الفلسطینیة
.األسرى الفلسطینیین في سجون إسرائیل

الذي تم فیه توضیح حجم الخسائر التي لحقت نتائج وآثار العدوانق الباحث إلى كذلك تطر 
اإلسالمیة مواقف الدول العربیة و ضافة إلى أبرز باألرواح والمباني والمنشآت من كال الجانبین، باإل

.العدوانادرات وقف ب، وأهم م)م2014(زة عام قطاع غاألوربیة من العدوان اإلسرائیلي على و 



58

/الفصل الثالث
الدراسات السابقة
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الدراسات السابقة: الفصل الثالث

.مقدمة- 
.المحلیةالدراسات - 
.العربیةالدراسات - 
.الدراسات األجنبیة- 
.دراسة الحالیة والدراسات السابقةالفرق بین ال- 
.ملخص الموضوعي للدراسات السابقةال- 
.الفجوة البحثیة- 
.ات السابقةد االستفادة من الدراسحدو - 
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:مقدمة
وفق اإلمكانیات المتاحة أن یستعرض أهم الدراسات التي تشابهت یحاول الباحث في هذا الفصل

مع الدراسة الحالیة، أو تقاطعت في حد من حدودها، سواء الدراسات المتعلقة بالعدوان اإلسرائیلي على 
ولته، والتغطیة الخبریة المختلفة لهذا قطاع غزة، أو وسائل اإلعالم التي عالجت هذا العدوان، وتنا

.العدوان
الفرق الباحث تناول وتنوعت الدراسات ما بین دراسات محلیة وأخرى عربیة، ودراسات أجنبیة، و 

.الفجوة البحثیة، و تتلك الدراساوتعرض إلى أوجه االستفادة من ، بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة
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ةالدراسات المحلی:أوالً 
في موقع )م2014(األطر الخبریة للعدوان اإلسرائیلي على غزة ): "م2016(دراسة عیسى، طلعت .1

"صحیفة نیویورك تایمز األمریكیة
في موقع )م2014(للت هذه الدراسة األطر الخبریة ألحداث العدوان اإلسرائیلي على غزة عام ح

خدمة، واستخدمت المنهج المسحي من صحیفة نیویورك تایمز األمریكیة والشخصیات المحوریة المست
خالل تحلیل الموضوعات التي تطرقت لهذا العدوان في الموقع على مدار أیام العدوان، وتنتمي هذه 
الدراسة إلى البحوث الوصفیة، واعتمد الباحث في دراسته على منهج المسح اإلعالمي، مستخدمًا أداة 

ر الخبریة للعدوان، باإلضافة إلى مضمون موضوعات تحلیل المضمون، والتي تم من خاللها تحلیل األط
وحتى )م08/07/2014(العدوان في صحیفة نیویورك تایمز األمریكیة، في الفترة الواقع بین 

.)م26/08/2014(
:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

لى المراسل أن التقریر اإلخباري كان أكثر األشكال الصحفیة المستخدمة، وأن الموقع اعتمد ع.1
.الصحفي بشكل كبیر جدًا، واستخدم الموقع الصور والنص الفائق والجرافیك

احتلت أطر الصراع المرتبة األولى في األطر الخبریة المستخدمة في موضوعات العدوان اإلسرائیلي .2
.ة، تلتها وبفارق كبیر أطر المسؤولیة وأطر االهتمامات اإلنسانیة بنسبة متساوی)م2014(على غزة 

تبین للباحث أن الشخصیات اإلسرائیلیة هي أكثر الشخصیات المحوریة المستخدمة، وجاءت بعدها .3
.الشخصیات الفلسطینیة، ثم الشخصیات الدولیة

اعتماد النخبة السیاسیة الفلسطینیة على شبكات التواصل ): "م2015(بربخ، نضالدراسة.2
)"م2014(ئیلي على غزة عام العدوان اإلسراأثناءاالجتماعي كمصدر للمعلومات 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد النخبة السیاسیة الفلسطینیة على شبكات التواصل 
تاستخدمو ، )م2014(غزة عام قطاع العدوان اإلسرائیلي على في أثناءاالجتماعي كمصدر للمعلومات 

تقصاء والمقابلة المقننة، وتم اختیار منهج المسح اإلعالمي، وتم جمع البیانات باستخدام صحیفة االس
.عینة حصصیة من النخبة السیاسیة الفلسطینیة في محافظات غزة

:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة
جاءت شبكات التواصل االجتماعي في مقدمة المصادر التي اعتمد علیها المبحوثون كمصدر .1

اعتبروا اإلذاعات )%70.12(حین ما نسبته ، في )%78.66(أثناء العدوان بنسبة في للمعلومات 
.أثناء العدوانفي مصدر للمعلومات 
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جاءت شبكة الفیسبوك في مقدمة شبكات التواصل االجتماعي التي اعتمد علیها المبحوثون للحصول .2
، بینما )%31.71(، وتالها شبكة تویتر بنسبة )%96.34(ثناء العدوان بنسبة في أعلى المعلومات 

.)%22.56(بنسبة جاءت یوتیوب
في أثناءاالجتماعي المعلومات السیاسیة والمیدانیة هي أكثر المعلومات تداوًال عبر شبكات التواصل.3

.العدوان
في كانت أهم المقترحات لتطویر شبكات التواصل االجتماعي كي تصبح مصدرًا فاعًال للمعلومات .4

، ثم )%78.05(وضوعیة في منشوراتها بنسبة االعتداءات اإلسرائیلیة هو االهتمام بالدقة والمأثناء
.)%65.24(التوعیة األمنیة نحو االستخدام الصحیح لها بنسبة 

معالجة فن الكاریكاتیر في الصحافة الفلسطینیة للعدوان ): "م2015(أبو حمید، حازمدراسة.3
")م2014(اإلسرائیلي على غزة عام 

تیر في الصحافة الفلسطینیة للعدوان اإلسرائیلي على هدفت الدراسة إلى معرفة كیفیة معالجة الكاریكا
، والموضوعات التي تناولتها في الكاریكاتیر ومعرفة أسلوب المعالجة، ومعرفة أهم )م2014(غزة عام 

.رسامي الكاریكاتیر واتجاهاتهم في الصحف الفلسطینیة الیومیة
مسح، وأسلوب تحلیل المضمون، تقع الدراسة ضمن البحوث الوصفیة، حیث استخدم الباحث منهج الو 

أما أدوات الدراسة فهي أداة تحلیل المضمون وأداة المقابلة، وتمثلت عینة الدراسة في العینیة العمدیة من 
القدس، والحیاة الجدیدة، واألیام، وفلسطین، من صحیفة جمیع أعداد الصحف الفلسطینیة الیومیة وهي 

.)م26/08/2014(، وحتى )م08/07/2014(تاریخ 
:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

جاءت موضوعات المفاوضات والتهدئة في المرتبة األولى في موضوعات الرسوم الكاریكاتوریة .1
.، یلیها موضوعات الشهداء)%21.6(لصحف الدراسة بنسبة 

إظهار األلم والمعاناة جاء في الترتیب األول من ضمن أهداف الرسوم الكاریكاتوریة بنسبة .2
.هدف التأیید والمناصرة)%28.1(، وجاء في الترتیب الثاني بنسبة )46.6%(

في مواقع )م2012(األطر الخبریة للعدوان على غزة عام ): "م2014(عوض هللا، أحمددراسة.4
"الفضائیات األجنبیة اإللكترونیة باللغة العربیة

على مواقع الفضائیات األجنبیة هدفت الدراسة إلى رصد وتحلیل مضمون المواد الخبریة المنشورة
على قطاع غزة ، فیما یتعلق بأحداث العدوان )24روسیا الیوم، والحرة، وفرنسا (اإللكترونیة باللغة العربیة 

.)م2012(أواخر العام 
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استخدم و استخدمت الدراسة نظریة تحلیل اإلطار اإلعالمي وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفیة، 
المسح الذي تم في إطاره استخدام أداة تحلیل المضمون، وكذلك منهج دراسة الباحث منهجین، منهج 

.سلوب المقارنة المنهجیةأالتي تم في إطاره توظیف ، العالقات المتبادلة
أما أداة الدراسة فهي استمارة تحلیل المضمون بما فیها تحلیل األطر الخبریة، وتمثلت عینة الدراسة 

، بحیث تم اختیار العینة )م31/12/2012(، إلى )م01/11/2012(ممتدة من في العینة الزمنیة للفترة ال
.هذه الفترةفي أثناءالشاملة لكافة األخبار والتقاریر اإلخباریة المنشورة على المواقع اإللكترونیة الثالثة 

:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة
، )الحرة(مضاعف عن الموقعین اآلخرین اهتمام موقع روسیا الیوم بتغطیة أحداث العدوان بشكل.1

.)24فرنسا (و
اتفاق المواقع الثالثة بعدم اعتمادها على أیة وكاالت أنباء إسرائیلیة، وأن الخبر هو الشكل الصحفي .2

.الغالب للمواد الخبریة المنشورة على المواقع اإللكترونیة عینة الدراسة
ین في االعتماد على وسائل اإلعالم الدولیة، موقع الحرة تناقض بشكل واضح مع الموقعین اآلخر .3

.وكذلك في اعتماده على وسائل اإلعالم اإلسرائیلیة

"معالجة المواقع اإللكترونیة الفلسطینیة لألزمات الداخلیة): "م2008(أبو معال، سعیددراسة.5
رسمها، سواء هدفت الدراسة التحلیلیة بشقیها الكمي والنوعي إلى أن الصورة التي عملت الشبكة على

في أذهان الفلسطینیین أو العرب أو األجانب المتابعین على اختالف مشاربهم، صورة ال یمكن محوها 
بسهولة، وال یمكن التقلیل من قبحها وبشاعتها، بغض النظر عن طرفیها، ونصیب كل طرف من ذلك 

.طنیة خالصةالقبح، مادام الجمیع خاسرًا في صراع الشبكة، بمقاییس مهنیة وأخالقیة وو 
واستخدمت الدراسة صحیفة تحلیل المضمون لتحلیل عینة الدراسة المتمثلة في موقعي حركة فتح 

.وحركة حماس
وقد استفاد الباحث بشكل كبیر من الدراسات والمقاالت والورش والندوات الخاصة بموضوع الدراسة، 

ت العدیدة التي أجراها الباحث مع كما حاول الباحث أن یقدم إضافة لهذه الدراسات من خالل المقابال
.المسؤلیین والمعنیین اإلعالمیین الفلسطینیین وغیرهم وتحلیل بعض نتائج هذه المقابالت

:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة
.ساهمت المواقع اإللكترونیة الفلسطینیة في تعزیز االنقسام الفلسطیني، وتعزیز النعرات الحزبیة.1
.ة تحریضیة في المواقع عینة الدراسة لحركتي فتح وحماسسادت لغة حزبی.2
ساهمت تحیزات المصادر لدى القائم باالتصال في مواقع الدراسة بتقدیم روایة مشوهة وغیر صحیحة .3

.لآلخر بعیدًا عن الموضوعیة في نقل األخبار



64

زة للقنوات استخدامات الشباب الجامعي الفلسطیني في قطاع غ): م2005(دراسة البرنیة، إیاد .6
اإلخباریة الفضائیة العربیة وعالقتها بمستوي المعرفة بالقضایا العربیة

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على نتیجة استخدام الشباب الجامعي الفلسطیني للقنوات اإلخباریة 
ة على العربیة الفضائیة، والتعرف على مستوي معرفتهم بالقضایا العربیة المثارة، واعتمدت هذه الدراس

منهج المسح، وقام الباحث باستخدام صحیفة االستقصاء لجمع البیانات وثم تطبیقها على عینة عشوائیة 
مفردة من الشباب الجامعي الفلسطیني في قطاع غزة من ثالث جامعات هي )400(طبقیة قوامها 

.یات الدراسیةومن مختلف التخصصات والمستو ). جامعة األزهر، الجامعة اإلسالمیة، جامعة األقصى(
:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

أسفرت الدراسة عن ارتفاع نسبة مشاهدة المبحوثین للقنوات اإلخباریة الفضائیة العربیة التى یحرص .1
.المبحوثین على مشاهدتها

اعتمد طلبة الجامعات عینة الدراسة على القنوات اإلخباریة كمصدر للمعلومات في معرفتهم للقضایا.2
.المحلیة والعربیة كمصدر أول من وسائل اإعالم المختلفة

كانت التأثیرات المعرفیة هي األولى في درجة االهتمام من باقي التأثیرات المختلفة كالوجدانیة .3
.والسلوكیة

فيالمستخدمةوأسالیبهاالتصالوسائلنحوالجمهوراتجاهات): م2005(دراسة الدلو، جواد .7
األقصىانتفاضة

فيوأسالیبه المستخدمةاالتصالوسائلنحوالجمهوراتجاهاتعلىالتعرفإلىالدراسة تهدف
تؤدیها، وكیفیةواألدوار التيمعلوماته، والوظائفمصادرأهمعنبالكشفاألقصى، وذلكانتفاضة
دىفیها، وممتابعتهایحرص علىالتيعنده، والموضوعاتالمفضلةواألسالیبلها، والوسائلتعرضه
، واستخدم الباحث صحیفة االستقصاء كأداة تطویرهانحوبها، ومقترحاتهاألحداث، وثقتهنقلفيفاعلیتها

.لجمع البیانات
:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

.من الجمهور یتابعون وسائل االتصال وأسالیبه باستمرار)%76.3(أن.1
ون ثم الرادیو فالصحف یلیها األصدقاء والجیران ثم على الترتیب متابعة التلفزیالمبحوثون یفضل .2

.مكبرات الصوت ثم الملصقات ثم الدعاة وأئمة المساجد
عدم وجود وقت محدد لمتابعة الجمهور لوسائل االتصال وأسالیبه، وتفضیله أخبار المقاومة .3

.الفلسطینیة، والعملـیات العسـكریة اإلسرائیلیة
.بوسائل االتصال الجماهیریة أكثر من أسالیب االتصال المباشرالمبحوثین یثق من)78.3(واليح.4
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الدراسات العربیة:ثانیا
فيالمنشودةالیومیة والتحوالتاألردنیةالصحففياالحتجاجات"): م2013(نجادات، صقردراسة.8

".األردنيالمجتمع
انطلقتالتيطیة االحتجاجاتبتغالیومیةاألردنیةالصحافةاهتماممدىإلىالتعرفإلىالدراسةهدفت

وتصنف هذه الدراسة ضمن نوعیة البحوث الوصفیة، وقد لجأ ، )م2011(عامبدایةفياألردنفي
.)Content Analysis(، وٕالى منهج تحلیل المحتوى )Survey(الباحــث إلى منهــج المسح 

ة العربیة، أما عینة وتكّون مجتمع الدراسة من جمیع الصحف األردنیة الیومیة الصادرة باللغ
).العرب الیوم(و) الدستور(صحیفة الدراسة فقد شملت

:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة
.إخباریةوتقاریرأخبارعنعبارةكانتالحتجاجات،اموضوععالجتالتيالصحفیةاألنماطغالبیة.1
قطاعات منكانواراتالمسیلهذهالمنظمینوأنمسیرات،شكلعلىجاءتمعظم االحتجاجات.2

رئیس بمحاربةبشكلالمحتجونونادىالعامة،القضایاعلىالمحتجینمطالبتركزتوقدمختلفة،
وبرحیلالدستوریة والدیمقراطیة،للحیاةالناظمةالقوانینعلىتعدیالتوبإجراءوالمفسدین،الفساد

.النوابمجلسوحلالحكومة،
قوىوجودمعاإلصالح،برامجتنفیذالحكومة فيجدیةوعدمالحالي،النیابيالمجلسأداءضعف.3

.األردنفياإلصالحاتتحقیقعدمإلىتؤديلإلصالح، سوفالمناهضةالعكسيالشد

."الیمنيالشبابنظروجهةمنالعربیةللثوراتالجزیرةتغطیة"): م2012(قفلة، دراسة.9

والثورةعام،بشكلالعربیةللثوراتتغطیتهافيزیرةالجلقناةالیمنيالشارعتقییمإلىالدراسةهدفت
الشبابمنالدراسةمجتمعوتكون.لهاوالممولینالمالكینباتجاهاتذلكوعالقةخاص،بشكلالیمنیة

إب،عدن،تعز،صنعاء،(فيتمثلتمحافظاتخمسمنالیمني،أما العینة فقد أختارها الباحث
انات والمعلومات عن استخدم الباحث االستبیان، كأداة لجمع البیوقد .مفردة)400(بمعدل،)حضرموت
.المبحوثین

:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة
الحیادیةمفهوممثلمختلفة،عواملعلىیعتمدمصداقیتهاوفيحیادیتهافيالجزیرةقناةتقییمأن

السیاسةمعآرائهتوافقومدىسیاسیة،والالفكریةوخلفیتهالشخصیة،المستجوبوآراءالمستجوب،لدى
مطلقةبمصداقیةیجزمأنأحدیستطیعوالنسبیة،قضیةالمصداقیةقضیةفإنوبالتاليللقناة،العامة
.الجزیرةقناةومنهاإعالمیةوسیلةألي
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".المصریةینایر25لثورةالیومیةالفلسطینیةالصحافةتغطیة"):م2012(دراسة قاسم، .10
/ینـایر25(ثـورةبأحـداثالیومیـةالفلسـطینیةالصـحافةاهتمـاممـدىإلـىالتعـرفإلـىراسـةالدهـدفت

ثاني كانون الضفةحدودداخلتصدرالتيالیومیةالفلسطینیةالصحفعلىبالتطبیق،)م2011ال
.)الجدیدةالحیاةاألیام،القدس،(تشملوالتيالغربیة،
.المقارنوالمنهجمضمون،التحلیلمنهجعلىالدراسةهذهواعتمدت

:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة
موضوعاتقائمة، تصدرت)مباركحسنيمحمد(ق السابالمصريالرئیسبإسقاطالمطالبةأن.1

بنسبة مقدارها الخبر الصحفياستخدامإلىلجوئهاجانبإلىالدراسة،صحففيالصحفیةالتغطیة
الصحفیة للمعلوماتكمصدرعالیةبدرجةاألجنبیةاألنباءتوكاالعلىواعتمادها،%)50.7(

في أثناءالیومیةالفلسطینیةالصحافةأنإلىالدراسةهذهخلصتكماالثورة،بموضوعاتالمتعلقة
بشكلواعتمدتوموضوعي،وصفيبشكللموضوعاتهاالتعرضعلىركزتالمصریةتغطیتها للثورة

.العاطفیةعلى اإلستماالتكبیر
لهاتغطیتهافي أثناءلموضوعات الثورة%) 14.7(نسبتهماأفردتالیومیةالفلسطینیةالصحافةأن.2

ركزتكمالتلك الموضوعات،اإلبرازوسائلمنبهابأسالنسبةواستخدمتالدراسة،فترةخالل
القوىأبرزكشباب الثورةفئةوأظهرتالثورة،لموضوعاتوالتخویفیةالعاطفیةاألطراستخدامعلى

السلبیةالقوى الفاعلةكأبرز)مباركحسنيمحمد(السابق المصريوالرئیسفیها،اإلیجابیةالفاعلة
.الثورةهذهفي

اتجاهات الصحافة األردنیة نحو العدوان ): "م2011(ونجادات، علي،عالونة، حاتمدراسة.11
"والدستوردراسة تحلیلیة مقارنة في صحیفتي الرأي–اإلسرائیلي على غزة 

إلى معرفة اتجاهات الصحافة األردنیة الیومیة نحو العدوان اإلسرائیلي على قطـاع غـزة الدراسةهدفت
.)م27/12/2008(بدءًا من )یوماً 22(ةالذي استمر مد

أمـــا أداة ،وتقـــع الدراســـة ضـــمن البحـــوث الوصـــفیة، حیـــث اســـتخدم الباحثـــان مـــنهج المســـح اإلعالمـــي
مضمون بحیث قام الباحثان بإجراء التحلیل والمقارنة على افتتاحیات صحیفتي الراي الدراسة فهي تحلیل ال

.والدستور خالل فترة العدوان
:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

مــن )%97.7(العـدوان اإلسـرائیلي علــى غـزة طغـى علــى اهتمامـات الصـحافة األردنیــة الیومیـة بنسـبة .1
مــن العــدوان جــاء فــي )اتجاهــاً 25(حافة األردنیــة مــا مجموعــه مجمــوع االفتتاحیــات، وعرضــت الصــ

، فیمــــا حظیــــت اتجاهــــات جــــرائم العــــدوان )%20.3(مقــــدمتها الموقــــف الرســــمي األردنــــي بمــــا نســــبته 
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، كمــا حصــل )%100(اإلســرائیلي، والــوطن البــدیل فــي الصــحیفتین معــًا بالمعارضــة المطلقــة بنســبة 
.)%100(د الموقف األردني في الصحیفتین على تأیی

اتجاهًا تناولتها الصحف األردنیة من العدوان على غزة من أبرزها الموقف الرسمي األردنـي الـذي 2.25
اتسم بمعارضة العـدوان، وكـان أقلهـا الوحـدة الوطنیـة الفلسـطینیة والموقـف األردنـي مـن حركـة حمـاس، 

ذاتــه والــوطن البــدیل فــي فمیــا حظیــت اتجاهــات جــرائم العــدوان اإلســرائیلي والعــدوان اإلســرائیلي بحــد
.)%100(الصحیفتین بالمعارضة المطلقة بنسبة 

تغطیة الصحافة اإللكترونیة لالضطرابات السیاسیة في الوطن ): م2011(دراسة صلوي، سامر .12
العربي

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى تغطیة الصحافة اإللكترونیة السعودیة لألحداث المرتبطة 
وقد تكونت عینة . ي عدد من الدول العربیة وموقفها منها وتفاعل قرائها معهاباالضطرابات السیاسیة ف

وقام الباحث برصد تغطیة هذه . الدراسة من أول عشرة صحف إلكترونیة تحظى بأكبر عدد من الزوار
من یوم االثنین لمدة أسبوع واحد اعتباراً ) الیمن وسوریا ولیبیا(الصحف لألحداث في كل من 

.)م21/8/2011(حتى یوم األحد الموافق )م15/8/2011(
.وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفیة االستكشافیة، واعتمدت على منهج تحلیل المضمون

:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة
)الــیمن وســوریا ولیبیــا(لكترونیــة باألحــداث العربیــة فــي كــل مــن بــین اهتمــام الصــحف اإلهنــاك تفــاوت .1

من حیـث عـدد الموضـوعات التـي خصصـتها )سبق(و)لجینات(صحیفتان رئیسیتان هما حیث برزت 
.كل منهما لتغطیة األحداث

تركیـــز الصـــحف اإللكترونیـــة الســـعودیة عینـــة الدراســـة علـــى الخبـــر وعـــدم اســـتخدام الفنـــون الصـــحفیة .2
في محایداً اً األخرى في تغطیتها لهذه األحداث، وأن معظم الصحف اإللكترونیة السعودیة أخذت موقف

. تغطیتها لألحداث فكانت تنقل األخبار دون تعلیق أو تحلیل أو تفسیر یوضح موقفها
أما قراء الصحف فقد كانت الغالبیة العظمى منهم یؤیدون المحتجین فـي كـل مـن الـیمن وسـوریا ولیبیـا .3

ارت نتـائج الدراسـة أشـوأخیـراً . للحكومـات القائمـة فـي تلـك الـدولمعارضـاً في مطالبهم ویتخذون موقفـاً 
إلى أن معظم الصحف اإللكترونیة لم توظف الخصائص االتصالیة للصحافة اإللكترونیة في تغطیتها 

.لهذه األحداث مثل إضافة روابط، واستخدام الهایبرتكست والوسائط المتعددة
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".كیةالمعالجة الصحفیة للثورات العربیة في الصحافة األمری): "م2011(دراسة الداغر، یوسف .13
هدفت الدراسة إلى رصد وتحلیل التناول اإلعالمي للصحافة األمریكیة وتغطیتها للثورات العربیة 
خالل الفترة التي سبقت وأعقبت قیام الثورات العربیة للتعرف على أوجه هذه التغطیة وطبیعتها واتجاهاتها، 

.التعاطي األمریكي معهاومضامین تلك الصحف جراء تداعیات المظاهرات واالحتجاجات والثورات و 
:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

، وجاءت صحیفة ات الصحف األمریكیة الیومیة عامةأن التحول الدیمقراطي جاء على قائمة اهتمام.1
، ومن ثم فقد جاءت مسألة التحول اهتماما على مستوى صحف الدراسةهي األعلى)وول استریت(

.ات السیاسة الخارجیة األمریكیةالدیمقراطي على قائمة أولوی
أن الصحف األمریكیة قد اهتمت بأحداث المنطقة العربیة والمظاهرات والثورات التي اجتاحت بعض .2

ى مستوى الصحف فى الترتیب األول عل)الثورة المصریة(عواصمها في آن واحد، حیث جاءت 
.)، ثم السعودیةوالبحرین،من، ثم لیبیا، فالیسوریا(ثورات ، ثم )ثورة تونس(األمریكیة الیومیة، تلیها 

تویتر، و الفیس بوك، (تصُدر المراسل الخارجي قائمة المصادر، ثم شبكات التواصل اإلجتماعى .3
.)والیوتیوب

، حیث جاءت )م2011(مصادر اإلدالء بالمعلومات عن أحداث الثورات العربیة لعام تتعدد.4
لیومیة بالمعلومات بالصحف األمریكیة ادر إدالءً منظمات وجمعیات المجتمع المدني هي أكثر المصا

ها الخبراء والمفكرون تال،مراكز البحوث والدراسات السیاسیة، ثم المعاهد و عن أحداث الثورات العربیة
.، ثم المسئولین في الجهاز الحكومي للدولةوالمتخصصون

-2010ونس ومصــر تغطیــة الصـحافة االردنیـة ألحــداث تـ"):م2011(انتصـاردراسـة العـدوان، .14
2011 .(

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف الــى التغطیــة الصــحفیة للصــحف الیومیــة االردنیــة ألحــداث تــونس ومصــر 
.، وكیفیة تناولها لهذه األحداث من جوانب متعددة)2010-2011(

مــن عــدداً ) 21(حیــث تــم تحلیــل ) الــرأي، العــرب الیــوم، الغــد(وقــد تكونــت عینــة الدراســة مــن صــحف 
واســـتخدمت الدراســـة ، )م15/06/2011(لغایـــة )م15/12/2010(التـــي صـــدرت خـــالل الفتـــرة األعـــداد 

.المنهج الوصفي المسحي، واعتمدت أسلوب تحلیل المضمون
:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

ن الصـحف أو . أن اتجاهات الصحف االردنیة إزاء األحداث تنوعت ما بین مؤید ومحاید وبـدون اتجـاه.1
نوعــت مصــادر معلوماتهــا لتغطیــة األحــداث واألخبــار، مــابین وكــاالت االنبــاء الدولیــة ةیــة الثالثــردناأل



69

ومصادر خاصة بالصحیفة نفسها والصحف والمجالت واالنترنت، وقـد اعتمـدت علـى وكـاالت االنبـاء 
.الدولیة في معظمها

یـة الصـحفیة التقریریـة تفوقـت تدني نسبة المـواد التـي لـم یـتم فیهـا اسـتخدام األلـوان والصـور، وأن التغط.2
علـى نسـبة للمـواد المنشـورة فـي الصـفحات الداخلیـة مـن الصـحف أ وقد جـاءت . على التغطیة التمهیدیة

.المدروسة

معالجـة الصـحافة المصـریة ومواقـع االحتجاجـات علـى شـبكة "):م2010(مـروة عجیـزة، دراسـة.15
".زمة االحتجاجات الشعبیة في مصراالنترنت أل 
االحتجاجاتزمةألتجاجاتحاالومواقعالصحفمعالجةكیفیةإلىإلى التعرفسةهدفت الدرا

ة المستقلالیوموالمصريالقومیةاألهرامصحیفتيفيالدراسةمجتمعتمثلوقد، مصرفيلشعبیةا
) م2010(عاممناألولىالستةالشهورفترةبتحدیدالباحثةقامتوقدة، كفایوحركةاإلخوانوموقعي

.، واستخدمت الدراسة صحیفة تحلیل المضمون كأداة للدراسةللدراسةة زمنیةكعین
:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

، %)42.4(وبنسـبة بلغـت االحتجاجـاتقضـایالمعالجـةالصـحفیةالفنـونمقدمـةفـيجـاءالخبـرأن.1
صـحفتشـابهتوقـد. التحلیلـيالمقـالوأخیـًرااالفتتـاحيالمقـالثـمفـالتحقیقالحـدیثثـمالعمـودتـاله

ثم قضایا االحتجاجاتمعالجةفيالمستخدمةالصحفیةالفنونعلىالخبرطغیانفيالدراسةومواقع
.الصحفیةالفنونبقیةترتیبفيوالمواقعالصحفبینطفیفةفوارقوردتحینفيالعمود،

ت االحتجاجــاقضــایاعالجـة الداخلیـة وتفوقهــا فــي متفـوق المــواد الصــحفیة المنشـورة فــي الصــفحات.2
.ارنة بالصفحة األولى من صحف الدراسةمق

والسیاسةالملكیةلنمطوفًقاوالموقعین،بین الصحیفتیناالحتجاجنحواالتجاهفيالواضحاالختالف.3
علىلالحتجاجالمؤیداالتجاهغلبحینفياألهرام،االتجاه المعارض علىغلبحیثالتحریریة،

.الوسائلبقیة

البحـــث فـــي االتجاهـــات التـــي عبـــرت عنهـــا ): "2006(أنـــور ، والـــرواس، حســـنينصـــر، دراســـة .16
الصـــحف العربیـــة الحكومیـــة نحـــو مقاومـــة االحـــتالل األمریكـــي فـــي العـــراق، وٕابـــراز أوجـــه االتفـــاق 

"واالختالف مع بعضها
موضوع هدفت الدراسة إلى تحلیل أوجه االختالف في رؤیة القائم باالتصال للصحف العربیة حول

االحتالل األمریكي في العراق وتأثیر نمط الملكیة على الصیاغات المختلفة، واختار الباحثان صحیفة 
صحیفة ، و صحیفة االتحاد اإلماراتیهتحلیل المضمون كأداة لجمع البیانات للصحف عینة الدراسة وهي 

.المصریةصحیفة األهرام ، و الرأي األردنیة
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:ا الدراسةأهم النتائج التي توصلت إلیه
أن الصحف العربیة لم تبلور ما یمكن تسمیته بموقف عربي واضـح ومحـدد تجـاه المقاومـة فـي العـراق .1

بكــل تــداعیاتها، إذ اختلفــت المواقــف التــي عبــرت عنهــا هــذه الصــحف فــي افتتاحیاتهــا تجــاه المقاومــة 
.وقادتها وقوات االحتالل والحكومة المؤقتة واالنتخابات

اإلماراتیه االحتالل األمریكي للعراق واجتیاح مدینة الفلوجة، ووصـفت المقاومـة بررت صحیفة االتحاد.2
.باإلرهاب

اتخذت صحیفة الرأي األردنیة موقفًا وسطًا، في حین اتخذت صحیفة األهرام موقفًا مناهضًا لالحـتالل .3
.وداعمًا للمقاومة

اإلسـالمیة اللبنانیـة فـي تحلیل صورة المقاومة): "2001(هایج ،أوشاغنو ،نبیلى،دراسة عیس.17
الصحافة األمریكیة من خالل توظیف المصطلحات اإلعالمیة القیمیة في صحیفتي النیویورك تایمز 

"ولوس أنجلوس تایمز
:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

دمت أن الصحافة األمریكیة كانت متحیزة بنسب متفاوتة إلى إسرائیل في تغطیتها لألخبار، وق.1
الصحیفتان صورًا مرتبطة بمنظومة من الصفات السلبیة حول حزب هللا، وبرر الباحثان هذا التوجه 
إلى تبني هاتین الصحیفتین عادة السیاسة الخارجیة األمریكیة في التغطیة اإلعالمیة خاصة فیما 

.یتعلق بالعرب والمسلمین
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الدراسات األجنبیة:ثالثاً 
تغییر االهتمامات؟ دراسة مقارنة التغطیـة و تغییر الثورات، ": نوانها، وع)Eskjar)2012دراسة .18

".اإلعالمیة الدانماركیة للربیع العربي في تونس وسوریا
هدفت الدراسة إلى مقارنة تغطیة الصحف الدنمركیة لالحتجاجات الشـعبیة فـي كـل مـن تـونس وسـوریا 

واعتمـدت هـذه الدراسـة علـى مـنهج ،)2011ار آذ-كانون الثاني(خالل األشهر األولى من الربیع العربي 
.تحلیل المضمون بهدف تحدید أنماط التغطیة اإلخباریة ألحداث الربیع العربي في تونس وسوریا

وناقشـــت هـــذه الدراســـة التطـــورات الزمنیـــة للثـــورات العربیـــة، علـــى مســـتوى الوجـــود الصـــحفي فـــي المنطقـــة، 
.الدنمركیة للربیع العربيواالختالفات الوطنیة وأثرها على تغطیة الصحف

:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة
فقــد لــوحظ . التغطیــة اإلعالمیــة ألحــداث الربیــع العربــي تبــرز االتجاهــات المختلفــة للصــحف الدنمركیــة.1

.منطقة الشرق األوسط من ناحیة عدد المواد المنشورةبزیادة في اهتمام وسائل اإلعالم 
ئل اإلعـالم الدنمركیـة التقلیدیـة ال تـزال قائمـة فیمـا یتعلـق بالصـورة النمطیـة من اتجاهـات وسـاأن عدداً .2

لوسائل اإلعالم فیمـا یتعلـق باإلسـالم والدیمقراطیـة، والصـراع العربـي اإلسـرائیلي، والقـدرة علـى إصـالح 
.العالم العربي من الداخل

الثــورة تــأطیر ": ، وعنوانهــا)Hamdy, Naila, and Gomaa, Ehab H ،)2012دراسـة .19
".المصریة في الصحف ووسائل اإلعالم االجتماعیة باللغة العربیة

في وسائل )م2011(تبحث الدراسة في أشكال التأطیر اإلخباري لالحتجاجات في مصر خالل ینایر 
اإلعالم، سواء كانت تدار من قبل الحكومة، أو وسائل اإلعالم المستقلة واالجتماعیـة  باسـتخدام مجموعـة 

المحتوى المكتوب باللغة العربیـة فـي الصـحف أو المنشـورات فـي وسـائل االتصـال االجتمـاعي بیانات عن
. التي تم جمعها خالل ذروة االحتجاجاتالرئیسیة

واســــتخدمت الدراســــة مــــنهج تحلیــــل المضــــمون لعینــــة الدراســــة شــــملت ثــــالث مجموعــــات، تألفــــت 
والمجموعــة ).ار، المســاء، الجمهوریــةاألهــرام، األخبــ: (المجموعــة األولــى مــن صــحف شــبه رســمیة وهــي

مادة مأخوذة من )800(والمجموعة الثالثة من . )الیوم السابع،الشروق: (مستقلة وهيالثانیة من صحف 
علـى الفیسـبوك، بنسـبة ) كلنـا خالـد سـعید(خذ المواد المنشورة من صفحة أمواقع التواصل االجتماعي، وتم 

.)%25(بنسبة )تویتر(على ) ینایر25ثورة (وصفحة . )%56(بنسبة ) الشهید(وصفحة . )19%(
:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

ن وسـائل اإلعـالم االجتماعیـة أمحتملة في تشكیل الرأي العـام، و أن وسائل اإلعالم سوف تلعب أدواراً .1
.لدیها جاذبیة واسعة في أوقات األزمات السیاسیة
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علــى مـؤامرة: (بأنهــا) الحكومیـة(رسـمیة فــي الصـحف شــبه التـم تـأطیر أحــداث االحتجاجـات المصـریة.2
. من عواقب اقتصادیة وتوجیـه اللـوم والمسـؤولیة عـن الفوضـى علـى اآلخـرینةً ، محذر )الدولة المصریة

ثورة من (في حین أن المنشورات في وسائل االتصال االجتماعي قامت بتاطیر االحتجاجات بوصفها 
.من هذه األطرأما الصحف المستقلة فقد استخدمت مزیجاً .)ةجل الحریة والعدالة االجتماعیأ

".ینایر المصریة25تغطیة الصحف لثورة : "، وعنوانها)Ibrahim, Ekram)2012دراسة .20
، األهـرام(الشـعبیةالمصـریةالصـحفاسـتخدمتهاالتـيالمختلفـةاألطـراستكشـافإلـىالدراسـةهـدفت

فـيالدراسـةصـحفتفاوتـتمـاوٕاذاالمصریة،)ینایر25(لثورةهاتغطیتخالل،ً)أنموذجاالیوموالمصري
، واسـتخدمت األطـرهـذهعلـىالصـحفهـذهمـالكأثّـروكیـفالدراسـة،فتـرةخـاللاألطـرهـذهاسـتخدام

.حلیل المضمون كأداة لجمع البیاناتتالدراسة استمارة 
:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

یةفيمتاستخداألهرامصحیفةأن.1 وصورتلالحتجاجات،) الشغبأعمال(إطاراألحداثبدا
والمحتجون،)احتجاجات(بأنهااألحداثالیومالمصريصحیفةصورتبینمابالعنیفین،المحتجین

.شعببأنهم
آخرالثوریینجانباألهرامتبنتحیثالدراسة،فترةطوالالصحفلهذهالتغطیة الصحفیةتنوعت.2

نفس الفترةخاللالمتظاهرینعنالشرعیةنزعبمعارضةالیومالمصريبدأتحینيففترة الدراسة،
.الدراسةمن

نایر25(ثورةخاللالمستخدمةالتأطیرفي نوعیةمهمادوراً لعبوااإلعالموسائلمالكأن.3 )ی
.المصریة

حول رؤیة الصحافیین األردنیین من الیوم وغداً : "، وعنوانها)Mahroum ،)2011دراسة .21
".2011تغطیة قناة الجزیرة للربیع العربي عام 

فضائیةبتغطیةیتعلقفیمااألردنیین،والصحفیینالصحافةطلبةآراءإلىالتعرفإلىالدراسةهدفت
الصحافةطلبةمنعشوائیةعینةعلىاالستبانةأداةباستخدامالعربیة،للثوراتاإلخباریةالعربیةالجزیرة

األردني،اإلعالممؤسساتفيالعاملینالصحفیینمنعینةمعوالمقابلةوالبتراء،وكالیرمجامعتيفي
.التغطیةهذهحولنظرهمووجهاتآرائهمعلىللتعرف

:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة
بثفيتبالغلمكما أنهاواسع،نطاقعلىومتعمقةشاملةكانتالجزیرة للثورات العربیةتغطیةأن.1

عینةآراءتشیرذلكعلىوعالوةً ةومباشر حیةتغطیةعلىتعتمدكانتألنهاالثورات،أحداث
المباشرةالتغطیةتوفیرفيالتكنولوجیة، ساهمتالجزیرةإمكاناتأنإلىنظرهمالدراسة ووجهات
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بطریقةوالتكنولوجیةالبشریةإمكاناتهاتوظیفمنالجزیرةفضائیةتمكنتكماالجاریة،لألحداث
.المستوىعالیةاحترافیة

المحتجین ومطالبهم،مبادئالتعرف علىفيًا كبیر دوراً لعبتالعربیةللثوراتالجزیرةتغطیةأن.2
إضافةوالعدالة واإلصالح بكافة أشكاله، والدیمقراطیة،للحریةالعربیةالشعوبتطلعاتعنوعبرت

عنعّبرتوأنهاالعربیة وأنظمتها،األمةتجاهالدوليالموقفعلىللفضائیةالكبیرالتأثیرإلى
.العربیةللثوراتتغطیتهاخاللالعربیةاألمةرغبات

ــورة المصــریة: "، وعنوانهــا)Fornaciari)2011دراســة .22 ــأطیر الث ــوى مــن قنــاة : ت ــل المحت تحلی
".الجزیرة اإلنجلیزیة والبي بي سي

) ینـایر25(لثـورة) BBC(وفضـائیة اإلنجلیزیـةالجزیـرةتـأطیركیفیـةإلـىالتعـرفإلـىالدراسـةهـدفت
.المضمونتحلیلمنهجباستخداملمصریةا

:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة
مصلحةٕاطارو إطار الصراع، والمسؤولیة،إسنادإطار فيتمثلتأطرخمسةاستخدمت) BBC(أن .1

.خالقيإٔاطار و ٕاطار اقتصادي، و اإلنسان، 
.إطار الصراع، وٕاسناد المسؤولیةعلىالتركیزخاللمنمماثلاتجاهفي ) BBC(وكانت الجزیرة .2
فضـائیة فـياإلخباریةالموادمعظموكانتاإلنسان،اهتمامإطاراستخدامإلى) BBC(مالت فضائیة.3

)BBC (حكومة باعتبارها المسؤولة أساساً عرضیة تصور ال.
.یم صیغ مختلفة للواقعإلى تقد) BBC(واإلنجلیزیةالجزیرةفضائیتيتمیل.4

دراسة حول االختالف في التغطیة للعملیة اإلسرائیلیة ": ، وعنوانها)Dagher ،N)2010دراسة .23
".في النیویورك والبي بي سي2009ینایر –2008على غزة خالل الفترة من دیسمبر 

صــحیفة نیویــورك هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى التغطیــة اإلعالمیــة للعملیــة اإلســرائیلیة فــي موقــع
تایمز والبي بي سي علـى اإلنترنـت، واسـتخدمت الدراسـة أداة تحلیـل المضـمون بحیـث تـم تحلیـل القصـص 

.لتحلیل المصادر) 1968(والمقاالت التي نشرت على تلك المواقع وتم استخدام نموذج موریل 
:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

.ي موقعي الدراسة عند تغطیة الصراع الفلسطیني اإلسرائیليهناك فروقات في استخدام المصادر ف.1
.كثر من المصادر الفلسطینیةأعمد الموقعان إلى استخدام مصادر إسرائیلیة .2
أمـا بالنسـبة لموقـع البـي بـي .صحیفة نیویـورك تـایمز عمـدت وبشـكل كبیـر علـى المصـادر اإلسـرائیلیة.3

.ائیلیة والفلسطینیةسي فقد استخدم عددًا متساویًا من المصادر اإلسر 
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ــــأطیر الصــــراع الفلســــطیني اإلســــرائیلي ": ، وعنوانهــــا)Melanie ،Stawicki)2009دراســــة .24 ت
".والكشف عن اإلطارات المستخدمة من قبل ثالث صحف أمریكیة

هدفت الدراسة إلى التعرف على األطر المستخدمة في تغطیة الصراع اإلسرائیلي الفلسطیني في ثالث 
ــایمز، ســانت لــویس بوســتن، وكریســتیان ســیانس مونیتــور(:صــحف أمریكیــة هــي اســتخدمت و ) نیویــورك ت

الدراسة نظریة اإلطار اإلعالمي، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفیة، استخدمت مـنهج تحلیـل الخطـاب 
.)مقاًال وقصة صحفیة149(والمنهج المقارن، أما عینة الدراسة فتمثلت في

:الدراسةأهم النتائج التي توصلت إلیها
، بینمــا كــان الترهیــب )م2000(السـعي لتحقیــق األمــن یعـد الغطــار الســائد فـي التغطیــة الصــحفیة لعـام .1

.)م2002(والتخویف من قوة إسرائیل العسكریة هو اإلطار السائد في تغطیة عام 
سـرائیلي حسـب اخــتالف خلصـت الدراسـة إلـى اخـتالف تـأطیر الصــحف الـثالث للصـراع الفلسـطیني اإل.2

.اتها الفكریة، األیدیولوجیةتوجه

تحلیل األطر اإلخباریة للحرب على العراق : "، وعنوانها)Maryia Pestalardo )2006دراسة.25
".في وسائل اإلعالم األمریكیة واألوربیة ودول أمریكا الالتینیة

)م2003(اختــارت الباحثــة األســبوع األول قبــل بدایــة الحــرب واألســبوع الــذي تــال الحــرب مباشــرة عــام 
وذلك لتحلیل عینة من المادة المنشورة فـي تسـع صـحف كبـرى بالوالیـات المتحـدة وأوروبـا وأمریكـا الالتینیـة 

.واستخدمت الدراسة صحیفة تحلیل المضمونبهدف إجراء مقارنة بینهم، 
:أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

فــي مصــادر وتنوعــاً وتوازنــاً كثــر عمقــاً أن الصــحف فــي أمریكــا الالتینیــة وأوروبــا صــورت الحــرب بشــكل أ
بینما اتسمت معالجة الصحف األمریكیة بالمحدودیة في تغطیتها، واالعتماد على قوات التحـالف ،األخبار

.في معظم تغطیتها
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:الفرق بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة
).م2014(عام اع غزةسرائیلى على قطوضوع جدید وهو العدوان اإلعالجت الدراسة الحالیة م.1
.جمعت الدراسة بین موضوع االتجاهات واألطر الخبریة.2
.ناقشت الدراسة موضوع المواقع اإلعالمیة الدولیة اإللكترونیة وهو جدید نسبیاً .3
ســتركز الدراســة الحالیــة علــى إجــراء المقارنــات بــین المواقــع الدولیــة والتــى تمثــل اتجاهــات مختلفــة وهــو .4

.سات السابقةأمر لم نجده في الدرا

: الملخص الموضوعي للدراسات السابقة

لیة
مح

ت ال
راسا

الد

مجتمع البحثالمضمون اإلعالميالدراسة السابقة
صحیفة نیویورك تایمز األمریكیة2014العدوان اإلسرائیلي على غزة عام )2016طلعت، (دراسة 
شبكات التواصل اإلجتماعي2014العدوان اإلسرائیلي على غزة عام )2015بربخ، (دراسة 

الكاریكاتیر في الصحافة الفلسطینیة2014العدوان اإلسرائیلي على غزة عام )2015أبو حمید، (دراسة 
الفضائیات األجنبیة اإللكترونیة2012العدوان اإلسرائیلي على غزة عام )2014عوض هللا، (دراسة 
واقع اإللكترونیة الفلسطینیةالماألزمات الداخلیة)2006أبو معال، (دراسة 

)2005البرنیة، (دراسة 
استخدامات الشباب الجامعي الفلسطیني للقنوات 

اإلخباریة الفضائیة العربیة
الشباب الجامعي الفلسطیني في 

قطع غزة
عینة من محافظات غزةوسائل االتصال وأسالیبه المستخدمة)2005الدلو، (دراسة 

ربیة
 الع

ات
راس

الد

مجتمع البحثالمضمون اإلعالمياسة السابقةالدر 
الصحافة األردنیةاالحتجاجات األردنیة)2013نجادات، (دراسة 

قناة الجزیرة اإلخباریةالثورات العربیة)2012قفلة، (دراسة 
الصحافة الفلسطینیةینایر25ثورة )2012قاسم، (دراسة 

الصحافة األردنیة2008سرائیلي على غزة العدوان اال)2011عالونة، نجادات، (دراسة 
الصحافة اإللكترونیة السعودیةاالضطرابات السیاسیة في الوطن العربي)2011صلوي، (دراسة 
الصحافة األمریكیةالثورات العربیة)2011الداغر، (دراسة 
الصحافة األردنیةأحداث تونس ومصر)2011العدوان، (دراسة 

ازمة االحتجاجات الشعبیة في مصر):2010عجیزة، (دراسة
الصحافة المصریة ومواقع شبكة 

اإلنترنت
الصحف العربیة الحكومیةمقاومة االحتالل األمریكي في العراق)2006نصر، والرواس (دراسة 
الصحافة األمریكیةالمقاومة اإلسالمیة اللبنانیة)2001عیسي، وأبو شاغن (دراسة 
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جنبی
 األ

ات
راس

الد
ة

مجتمع البحثالمضمون اإلعالميالدراسة السابقة
الصحافة الدنماركیةالربیع العربي في تونس وسوریا)Eskjar ،2012(دراسة 

Naila, and Gomaa(دراسة 
2012(

الثورة المصریة
الصحف ووسائل اإلعالم 
االجتماعیة باللغة العربیة

مصریةالصحف الینایر25ثورة )Ekram ،2012(دراسة 
قناة الجزیرة2011للربیع العربي عام )Mahroum ،2011(دراسة 

الثورة المصریة)Fornaciari ،2011(دراسة 
قناة الجزیرة اإلنجلیزیة والبي بي 

سي

)Dagher ،2010(دراسة 
–2008للعملیة اإلسرائیلیة على غزة خالل 

2009ینایر 
النیویورك والبي بي سي

الصحف األمریكیةالصراع الفلسطیني اإلسرائیلي)Melanie ،2009(دراسة 

للحرب على العراق)Pestalardo ،2006(دراسة 
وسائل اإلعالم األمریكیة واألوربیة 

ودول أمریكا الالتینیة
التلیفزیون األمریكي2005الحرب على العراق عام )Quinterno ،2005(دراسة 

: الفجوة البحثیة
میة مختلفة ول السابق أن بعض الدراسات السابقة المحلیة قد تناولت قضایا إعالیتضح من الجد

الحالیة على ، وهو ما ستعمل الدراسة )م2014(سرائیلي على قطاع غزة عام موضوع العدوان اإلحول
، )2012عوض هللا، ()م2012(العدوان على غزة عام وضوع مبعض الدراسات تناولت و ، دراسته أیضاً 

، استخدامات الشباب الجامعي للقنوات اإلخباریة )2006أبو معال، (الفلسطینیة الداخلیة األزمات 
)2005الدلو، (، ووسائل االتصال وأسالیبه المستخدمة )2005البرنیة، (الفضائیة العربیة 

واعتمدت الدراسات المحلیة القائمة على تحلیل المضمون، على تحلیل مضمون شبكات التواصل 
الصحافة الفلسطینیة، المواقع الفضائیة األجنبیة اإللكترونیة، المواقع اإللكترونیة الفلسطینیة، االجتماعي، 

القنوات اإلخباریة الفضائیة العربیة، بینما الدراسة الحالیة ستقوم بتحلیل مضمون المواقع اإللكترونیة 
.اإلخباریة العالمیة

جدول السابق أنها قد تناولت قضایا أما على صعید الدراسات السابقة العربیة یتضح من ال
، كما أن هذه الدراسات )م2014(إعالمیة مختلفة غیر موضوع العدوان االسرائیلي على قطاع غزة عام 

جمیعها قد اعتمدت على تحلیل مضمون مصادر إعالمیة مختلفة غیر المواقع اإللكترونیة العالمیة التي 
.تقوم علیها هذه الدراسة
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یتضح من الجدول السابق أنها قد تناولت قضایا ،ت السابقة األجنبیةوعلى صعید الدراسا
، وهو ما ستعمل الدراسة )م2014(إعالمیة مختلفة غیر موضوع العدوان االسرائیلي على قطاع غزة عام 

على تحلیله، كما أن هذه الدراسات جمیعها قد اعتمدت على تحلیل مضمون مصادر إعالمیة مختلفة غیر 
.كترونیة العالمیة التي تقوم علیها هذه الدراسة، أو اعتمدت علیها بشكل جزئيالمواقع اإلل

:حدود االستفادة من الدراسات السابقة
.استفاد الباحث من الدراسات السابقة فى تحدید منهج ونوع الدراسة.1
.استفاد الباحث من الدراسات السابقة فى تطویر الجانب المعرفي والنظري للدراسة.2
ث مــن فئــات تحلیــل المضــمون الشــكلیة والموضــوعیة مــن خــالل القــراءة المتأنیــة للدراســات طــور الباحــ.3

.السابقة
.الباحث من الدراسات السابقة فى اجراء المقارنات بین نتائج هذه الدراسة والدراسات السابقةاستفاد .4
تصــمیم صــحیفة الدراســات الســابقة محــاور الدراســة المختلفــة بــاالجراءات المنهجیــة والمعرفیــة و أثــرت.5

.االستقصاء

:خاتمة
الدراسات ، و العربیةالمحلیة، والدراسات الدراسات تناول الباحث في هذا المبحث عدد من 

، الفرق بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة، التي تشابهت مع الدراسة الحالیة، وتطرق إلى األجنبیة
.هاحدود االستفادة منلتلك الدراسات، و وة البحثیةالفج، و :الملخص الموضوعي للدراسات السابقةموضحًا 
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/الفصل الرابع
منهجیة الدراسة
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منهجیة الدراسة:الفصل الرابع

.المقدمة- 
. منهج الدراسة- 
.مجتمع الدراسة- 
.عینة الدراسة- 
.أداة الدراسة- 
صدق أداة الدراسة- 
.ثبات أداة الدراسة- 
.األسالیب اإلحصائیة المستخدمة- 
.خطوات إجراء الدراسة- 
.مصادر البیانات- 
.اختبار توزیع البیانات- 
.الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة والجداول التكراریة- 
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:مقدمة
الدراسة، اختیار عینة وعینتها، وأسباب ،، ومجتمعهاالدراسةمنهج بف یتم خالل هذا الفصل التعر 

فق تساؤالت و و وفقًا للشكل والمضمون ؛تحلیلالئات فتحدید تحدید فئات التحلیل وفق تساؤالت الدراسة، و و 
تحلیل جمع المعلومات و فيلى أداة الدراسة التي استخدمها الباحث إ، إضافة إلى التعرف الدراسة
، خطوات إجراء الدراسة، و اإلحصائیة المستخدمة، وثباتها، واألسالیب صدق أداة الدراسةو ، البیانات

.الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة والجداول التكراریة، و البیاناتاختبار توزیع، و مصادر البیاناتو 

:منهج الدراسة
:اعتمد الباحث بشكل رئیس على المناهج التالیة

:منهج المسح.1
اعتمد الباحث على منهج المسح لكونه

.والبیانات الخاصة بالظاهرة المدروسة
المسح واحدًا من المناهج األساسیة في البحوث الوصفیة، حیث یهتم بدراسة الظروف دویع

االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة وغیرها في مجتمع معین بقصد تجمیع الحقائق واستخالص النتائج 
.)289: 1996بدر، (الالزمة لحل مشاكل هذا المجتمع 

للمواد الصحافیة التي تناولت تغطیة العدوان األخیر وفي إطاره قام الباحث باتباع المسح الشامل 
، واعتمد على أسلوب )RT، وCNN، وBBC(على قطاع غزة في المواقع اإللكترونیة الدولیة لشبكة 

.المسح بالعینة الختیار المواقع اإللكترونیة عینة مجتمع الدراسة

:المنهج المقارن.2
التفاق واالختالف بین طبیعة ونوعیة المعالجات صد أوجه ااعتمد الباحث على المنهج المقارن لر 

، في المواقع )م2014(عام الصحافیة التي اقتربت وتناولت العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة 
.اإللكترونیة محل الدراسة

والمنهج المقارن یعد أداة من أدوات االستقراء في تحقیق الفروض العلمیة، سواء في الدراسات 
یدانیة، والمقارنة بین المجموعات أو الجماعات داخل المجتمع الواحد، ویأتي استخدام التحلیلیة أو الم

المنهج في مرحلة تالیة من المسح؛ من أجل إخضاع عناصر الظاهرة البحثیة ومفرداتها للمقارنة 
.)97: 2011الجدیلي، (

عالجــــة المواقــــع جــــراء بعــــض المقارنــــات الكمیــــة والكیفیــــة حــــول مإلوتــــم اســــتخدامه فــــي هــــذه الدراســــة 
؛ وذلك بهدف معرفـة التبـاین أو االتفـاق فـي )م2014(عام على قطاع غزة ي لیاإللكترونیة للعدوان االسرائ
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المعالجــات علــى مســتوى كــل موقــع والمواقــع األخــرى مــن عدمــه، وذلــك بمــا یســاعد علــى تقــدیم رؤیــة أكثــر 
.لفهم طبیعة المعالجات والتغطیات الصحافیة؛عمًقا ووضوًحا

:تمع الدراسةمج
،عربي وعلى المستوى العـالمى بأسـرةمنتشرة ومتعددة على مستوى العالم الاإلخباریة اتشبكالتعد 

.ههمیتة وجمهور أ عالم الدولى له صبحث حالة ملموسة من اإلأبل 
كل المـادة الصـحفیة الموجـودة فـي المواقـع اإللكترونیـة واختار الباحث مجتمع الدراسة المتمثل في 

، وهـــي المـــادة المنشـــورة مـــن أخبـــار ومقـــاالت وتحقیقـــات تخـــص المـــادة )RT، وCNN، وBBC(لشـــبكة 
لتلـــك یرجـــع اختیـــار الباحـــث ، و علـــى قطـــاع غـــزة)م2014(عـــام الصـــحفیة المتعلقـــة بالعـــدوان اإلســـرائلیلي 

:ةالتالیلألسباب اتلشبكا
بتوجهات دول متعددةخاصة إخباریةاتشبك.
وقوتها ومكانتهامما یعزز األخبار إخباریة متنوعة، خدمات ، وٕاذاعة؛ و فضائیةاتشبكالتضم.
 قع على أخبار الشبكة بشكل عاماشمولیة المو.
 موقعكل سهولة استرجاع المعلومة والوصول إلیها من خالل أرشیف.
الحصول على تحدیثات الموقع من خالل البرید االلكتروني وسهولة االحتفاظ بها.

:عینة الدراسة
حث عینة قصدیة بطریقة الحصر الشامل في مواقع الدراسة لكل أیام الدراسة خالل ختار الباا

، وسیكتفي الباحث بفئة األخبار فقط، )م26/08/2014(، حتى )م08/07/2014(العینة الزمنیة ما بین 
.وذلك لتوسع المادة وتشعبها

:الدراسةاختیار عینة أسباب 
 ممثلة للتوجهات الدولیة فشبكة)BBC(التوجه البریطاني، وشبكة تمثل)CNN( تمثل التوجة

.تمثل التوجه الروسي، وكل هذه الشبكات تمثل اإلعالم الدولي)RT(األمریكي، وشبكة 
لوجود أرشیف صحافي لها، ولتقدیمها خدمات صحافیة على مدار الساعة.
حضورها الجماهیري هو السبب في تفضیلها عن غیرها من المواقع اإلخباریة.
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:داة الدراسةأ
:التاليتمد الباحث في تحلیل البیانات وجمع المعلومات على اع

:صحیفة تحلیل المضمون
وذلــك بشــقیه الكمــي والكیفــي؛ للتوصــل إلــى المحتــوى الكمــي والمحتــوى الظــاهر لعملیــة االتصــال؛ 

موضوع الستخالص البیانات التي تساعد في التعرف على نوعیة المضامین والموضوعات المنشورة حول
.الدراسة

ویعرف تحلیل المضمون على أنه أحد األسالیب البحثیة التي تستخدم في تحلیل المواد اإلعالمیة 
، حیث في حالة إعادة البحث أو التحلیلومطابقةإلى استدالالت واستنتاجات صحیحةبهدف التوصل 

تتصل بذكاء المصدر تحلیل المحتوى الوسیلة األساسیة للكشف عن المضمون والشكل، وأشیاءدیع
).132: 1983، حسین(وقدراته وشخصیته ودوافعه واتجاهاته وقیمه 

في تحلیل المضمون أنه أحد األسالیب البحثیة التي تستخدم في وصف المحتوى )بیرلسون(ویرى 
).22: 1993طعیمة، (

ر وحدة الكلمة والموضوع والفكرة كوحدات للعد والقیاس؛ ألنها تمكن مـن الحصـول علـى وتم اختیا
األرقام والبیانات، التي توضح طبیعة المعالجة واتجاهاتها، وذلك من خالل تحلیل جمیـع المـواد الصـحافیة 

.المتعلقة بموضوع الدراسة 
ي، ویمكـن تقسـیم فئـات التحلیـل داخـل عتمد الباحث في تحلیل المحتوى على األسلوبین الكمي والكیفا و 

:الدراسة حسب اتجاهاتها إلى
 وذلك للكشف عن االهتمام بالمحتوى، وتناول ذلك التقسیم الموضوعي ): ماذا قیل؟(فئة الموضوع

.للمواد المنشورة، ونطاق التغطیة الذي تناولته تلك المواد
 واد الخبریة، والعناصر الصحافیة وتناول التقسیم على أساس فنون الم): كیف قیل؟(فئة الشكل

.ة الدراسةإلخ، في مواقع عین... عالمیةالمرافقة، والخدمات التفاعلیة المقدمة، والخدمات اإل
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:فئات التحلیل
تساؤالت الدراسـة، واسـتخدم الباحـث فئـات تحلیـل المضـمون ام الباحث بتحدید فئات التحلیل وفقق

، المنشورة فـي مواقـع )م2014(لعدوان االسرائیلیى على قطاع غزة عام للمواد الصحفیة الخبریة المتعلقة با
.)RT(، وشبكة )CNN(، وشبكة )BBC(الشبكات اإلخباریة عینة الدراسة، المتمثلة في شبكة 

فئات تحلیل الشكل:أوالً 
:فئة الفنون الصحفیة.1
صــیاغة محــددةاإلخبــار الموضــوعي عــن حــدث آنــي یحظــى باهتمــام عــام، وذلــك فــي إطــار و :خبــرال

.)13: 1998، ابراهیم(
حــولوالمعلومــاتالمعــارفمــنالصــحفي، یقــدم مجموعــةوالتحقیــقالخبــربــینمــایقــعفــن: التقریــر

الحــدث، ویصــف فــيوالرئیســیةالجوهریــةالجوانــبوحركتهــا الدینامیكیــة، یســتوعبســیرهافــيالوقــائع
والتجـاربالشخصـیةاآلراءبـإبرازویسـمحبالحـدث،تـرتبطالتيوالظروفواألشخاصوالمكانالزمان
)49()نت: wordpress ،2014. (التقریریكتبالذيللمحررالذاتیة

جــزء مؤلــف یعمــل علــى عــالج موضــوع محــدد مــن ناحیــة تــأثر الكاتــب بــه وخبرتــه العلمیــة :المقــال
ـــال، كمـــا یعـــ ـــة بموضـــوع المق ـــر بهـــا عـــن دوالعملی ـــي یعب ـــال أداة الصـــحفي أو الباحـــث الت سیاســـة المق

. الصحیفة وعن آراء بعـض كتابهـا فـى األحـداث الجاریـة سـواء أكانـت سیاسـیة أم اقتصـادیة، أم غیرهـا
)daralolom ،2016 :50()نت(

شــخاص الــذین لهــم صــلة بهــذه الوقــائع واالحــداث اســتطالع للوقــائع واألحــداث ولجمیــع األ:التحقیــق
هـــو تحلیـــل واقعـــي ، و التحقیـــقلهـــاو التـــي یتناةللقضـــیوتقـــدیم الحلـــول المناســـبة ، والعوامـــل المـــؤثرة فیهـــا

شــخاص الــذین یتصــلون بهــذه االحــداث تواجــه المجتمــع وتحلیــل نفســي لألحــدات والمشــكالت التــيلأل
)51()نت: algomhuria ،2015(. كما أنه ال یرتبط باألحداث اآلنیة مباشرة، والمشكالت

هــو تقریــر عــن مضــمون مقابلــة صــحفیة، أو إذاعیــة، أو مقابلــة تلیفونیــة مــع فــرد، أو أفــراد : الحــدیث
للحصــول علــى األخبــار والمعلومــات واآلراء والمواقــف الخاصــة، أو المتصــلة باألحــداث والقضــایا، أو 

لمباشر بالجمـاهیر فـي األفكار الجدیدة، وهو فن مقابلة الناس، وفن التحدث معهم، وهو فن االتصال ا
)52()نت: alukah ،2015(.الصحافة المدرسیة بین مرسل ومستقبل
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:فئة الوسائط المتعددة.2
هــي الصــورة الفنیــة، البیضــاء أو الســوداء، أو الملونــة ذات المضــمون الحــالي المهــم الواضــح : الصــور

األحـوال عـن األحـداث والجذاب والمعبرة وحدها أو مع غیرها عن صدق وأمانة وموضوعیة في أغلـب 
أو األشـــخاص، أو األنشـــطة أو األفكـــار أو القضـــایا أو النصـــوص والوثـــائق أو المناســـبات المختلفـــة 
المتصلة غالبًا لمدة تحریریة معینة تنشرها، أو تكون صالحة للنشر علـى صـفحات جریـدة أو مجلـة أو 

الـدعم واإلضـافة ولفـت األنظـار توزعها وكالة أنبـاء أو صـور علـى سـبیل التأكیـد والتوضـیح والتفسـیر و 
وزیادة االهتمام والقابلیة للقراءة واإلمتاع والمؤانسة وزیادة التوزیع وكمعلم وركیزة إخراجیة والتي تلتقطها 
عدسة مصورها بطریقة تعكس حسـًا فنیـًا اتصـالیًا وفهمـًا لوظیفتهـا بعـد إعـدادًا خاصـًا أو بطریقـة یدویـة 

المحرر أو الوكاالت أو من مصدر محترف أو حر أو من یتصل أو مفاجئة أو تحصل علیها بمعرفة
بموضوعها عن قرب وغالبًا ما تكون إخباریة أو تسـجیلیة أو تفسـیریة أو جمالیـة أو وثائقیـة وقـد تكـون 
قدیمة متجددة األهمیة وتقدم بواسطة أحد هذه المصادر نفسها أو بمعرفة مركز المعلومات أو أرشـیف 

لنشر أو دور المحفوظات والوثائق كما قد تكون مرسومة بریشة أو قلم الرسام الصور الخاص بوسیلة ا
)53()نت: sawa ،2014. (الخاص أو أي رسام آخر ما دامت مناسبة

هـــي مقـــاطع صـــوت وصـــورة تبـــث عبـــر الموقـــع بثـــًا مباشـــرًا، أو مســـجًال، وتضـــم تقریـــر، أو : الفیـــدیو
.كمؤتمر صحفي أو مقابلة، وغیرهاتصریح، أو حدیث، وتأتي على مجموعة من األشكال 

الحاســوبم علــى نظـاالصـوت الرقمـيلتخـزین بیانــاتات ملفـهــي:الملفـات الصـوتیة.)wikipedia ،
)54()نت: 2014

واإلشــارات التــي تــربط وصــالت الویطلــق علیهــا أیضــًا الــروابط التشــعبیة، والمقصــود بهــا هــي : الــروابط
.نصر له عالقة بنفس الموضوع ویعززهأو مرجع أو نص أوعوثیقة الموضوع األصلي ب

قــوم علــى وی، أبــرز فنــون المقــال الصــحفي وأكثرهــا تــأثیًراوهــ:)المقــال التحلیلــي(األشــكال التحلیلیــة
)55()نت: shamela ،2015(التحلیل العمیق لألحداث والقضایا والظواهر التي تشغل الرأي العام

:فئة مصدر المادة.3
عبـر اســتخدامه للمــادة لكترونــي كمصـدر الموقـع اإلالــذي اعتمـد علیــه ویقصــد بـه المراســل : المراسـل

.األخبار والتقاریر واللقاءات الخاصة به
لكـنهم ال ؛جهة تخص الموقع بمعلومات قد تكون مـن العـاملین فـي المجـال الصـحفي: مصادر خاصة

.یتبعون ألي مؤسسة إعالمیة
در السابقة في استقاء المادة الصحفیةاالستناد إلى أكثر من مصدر من المصا: أكثر من مصدر.
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ــات رســمیة التــي الكلمــات أو األرقــام أو الرمــوز أو الصــور مجموعــة الحــروف أوالمقصــود بهــا : بیان
.عن جهة رسمیةر، وتصدبموضوع معینتتعلق 

ُتغطـــي منـــاطق جغرافیـــة كبیـــرة أو محـــدودة تبعـــًا إلمكاناتهـــا المادیـــة منظمـــات إعالمیـــة: وكـــاالت أنبـــاء
ویتمثـل االقتصادیة والسیاسیة، وُتمثل أبرز أعمـدة مصـادر وسـائل اإلعـالم واالتصـال قاطبـًة،افهاوأهد

ســــواها، دورهــــا الــــرئیس فــــي تــــأطیر بعــــض األحــــداث متعــــددة المضــــامین واألمــــاكن والشــــخوص دون
ـــاراً  ـــى وســـائل اإلعـــالم،وصـــیاغة تفاعالتهـــا لتغـــدو أخب ـــام بتوزیعهـــا عل واالتصـــال والمنظمـــات ثـــم القی

)56()نت: arab ،2014. (المختلفة وبعض األفراد المشتركین بخدماتها

مصادر تم االعتماد علیها غیر ما ذكر سابقًا، ولم یتم تحدیدها: بدون مصدر.

فئات تحلیل المضمون:ثانیاً 
:فئة القضایا.1
ـــق بالتحركـــات السیاســـیة، أو النشـــاط : سیاســـي ـــه بشـــكل سیاســـي، ســـواء المتعل ـــتم تناول أي موضـــوع ی

.ألي طرف من األطراف؛السیاسي أو الدبلوماسي
أي نشاط عسكري ألي طرف من األطراف، سواء المتعلق بإطالق رصـاص أو صـواریخ أو : عسكري

.قذائف الستهداف مدنیین أو عسكریین أو مباني ومنشآت من الجانبین الفلسطیني أو اإلسرائیلي
االت النـزوح الجمـاعي للعـائالت الفلسـطینیة أي نشاط إنساني أو إغاثي أو وضع إنساني كحـ: إنساني

.أو تواجد المدنیین اإلسرائیلیین في المالجئ
أي نشــاط اقتصــادي أو مــالي متعلــق بالحیــاة اإلقتصــادیة ســواء مــن الطــرف الفلســطیني أو : اقتصــادي

.الطرف اإلسرائیلي
خســـائر العـــائالت األوضـــاع االحتماعیـــة المختلفـــة مثـــل التفكـــك األســـري وتفریـــق شـــملها، و : اجتمـــاعي

.وتأثیر ذلك من األبعاد المجتمعیة المختلفة

:فئة الموضوعات المختلفة.2
به وقوع قتلى أو جرحى من أي طرف من األطرافیقصد : قتل وٕاصابات.
یقصد به بیانات الشجب واالستنكار الصادرة عن الجانب الفلسطیني، أو اإلسرائیلي، : تندید واستنكار

كــاألمم المتحـدة، أو وزارات الخارجیــة سـواء مــن الـدول العربیــة أو اإلقلیمیــة أو ولیـةدأو عـن الهیئــات ال
.العالمیة

أي شـكل مـن أشـكال التضـامن والمـؤازرة ألي طـرف مـن األطـراف، سـواء بـه یقصـد : تضامن ومؤازرة
.ركبیانات الشجب واالستنكااً كان هذا التضامن مادیًا كإرسال المعونات أو وفود إنسانیة، أو معنوی

بها مسیرات التضامن أو االحتجاج التي تنفذ على نطاق واسع محلیًا أو دولیاً یقصد : مسیرات.
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تدخل دولي لمحاولة إنهاء العدوان من خالل المبادرات المختلفة: الوساطات الدولیة.
لفــظ یطلــق علــى الفصــائل الفلســطینیة المســلحة، أبرزهــا كتائــب الشــهید عــز الــدین القســام : المقاومــة

تابعة لحركة حماس، وسرایا القدس التابعة لحركة الجهاد اإلسالمي، وكتائب شهداء األقصـى التابعـة ال
.لحركة التحریر الوطني الفلسطیني فتح

م2014(عملیات القتل الجماعي التـي تمـت فتـرة العـدوان علـى قطـاع غـزة عـام : المجازر والمذابح( ،
.شریةوالتي ذهب ضحیتها أعداد كبیرة من األرواح الب

عزل قطاع غزة عن محیطه الجغرافي برًا وبحرًا وجواً : الحصار .
م14/07/2014(المبـــادرة التـــي تقـــدمت بهـــا جمهوریـــة مصـــر العربیـــة بتـــاریخ : المبـــادرة المصـــریة( ،

.وقف إطالق النار، والدعوة إلى مفاوضات غیر مباشرة إلنهاء العدوانلوقدمت مقترحین شم

:عدوانفئة االتجاة العام نحو ال.3
یعني عرض المواقف المعارضة فقط للعدوان على قطاع غزة، وما یترتب علیه من سلبیات: إیجابي.
یعني عرض المواقف المؤیدة للعدوان على قطاع غزة، وتبرره: سلبي.
یعني عرض المواقف المتباینة من العدوان على قطاع غزة: محاید.

:الموقف من العدوان.4
یجــاد مبــررات للعــدوان علــى قطــاع غــزة تحــت ذرائــع مختلفــة كالــدفاع عــن المقصــود بــه إ: لــه مبــررات

.النفس، أو محاربة اإلرهاب
المقصود به إدانة العدوان على قطاع غزة، وما یترتب علیه: إدانه كاملة.
المقصود به أن العدوان على قطاع غزة یندرج تحت إطار دفاع إسرائیل عن نفسها : دفاع عن النفس

.لصاروخیة من فصائل المقاومة الفلسطینیة تجاههاأمام الهجمات ا
المقصود به أن ما تقوم به إسرائیل هو تهجم سافر على المواطنین الفلسطینین العزل: تهجم وعدوان.
المقصــــود بــــه اســــتخدام قــــوة مفرطــــة مــــن جانــــب إســــرائیل، وهــــي لهجــــة مخففــــة لوقــــع : قــــوة مفرطــــة

.تجاه قطاع غزةاالستخدامات العسكریة اإلسرائیلیة المختلفة 
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:المعاییر الموضوعیة للتغطیة الخبریة.5
التركیز على روایة أحد األطراف دون األخذ بروایة الطرف اآلخر: عرض جانب واحد.
نقـل موضـوعي لمجریـات أحـداث العـدوان علـى قطـاع غـزة، وفـق حـدوثها فـي : نقل صـورة دون تحیـز

.المیدان
مجریات أحداث العدوان على قطاع غزة، وفق حدوثها نقل موضوعي ل: االستشهاد بأرقام واحصاءات

.في المیدان مدعمًا باألرقام واالحصائیات المختلفة الصادرة عن جهات رسمیة
نقل وجهات النظر المختلفة دون تحیز، مع ذكر مبررات كل طرف لمواقفه: عرض وجهتي نظر.
الكاملـــة بغـــرض توجیـــه الـــرأي ذكـــر أنصـــاف الحقـــائق، دون اإلشـــارة إلـــى الروایـــة : معلومـــات مبتـــورة

.والمواقف

:أسباب العدوان على غزة.6
تحمیل حركة حماس المسؤولیة عـن العـدوان علـى قطـاع غـزة، مـن خـالل جـر إسـرائیل : حركة حماس

.لیب مختلفة كالخطف أو إطالق الصواریخاإلى هذا العدوان بأس
العــدوان علــى قطــاع غــزة، كإثبــات تحمیــل الحكومــة اإلســرائیلیة المســؤولیة عــن: الحكومــة االســرائیلیة

.لقوتها وتعزیز لقوة الردع لدیها
ـــى قطـــاع غـــزة، : أطـــراف فلســـطینیة ـــر مـــن طـــرف فلســـطیني المســـؤولیة عـــن العـــدوان عل ـــل أكث تحمی

.كالجماعات السلفیة وبعض فصائل المقاومة الفلسطینیة
ى قطــــاع غــــزة، تحمیــــل أكثــــر مــــن طــــرف إســــرائیلي المســــؤولیة عــــن العــــدوان علــــ: أطــــراف إســــرائیلیة

.كالجماعات الیمینیة الرادیكالیة، أو المستوطنین

:الحلول المقترحة للعدوان.7
المقصود به استسـالم فصـائل المقاومـة الفلسـطینیة دون أي شـرط یلـزم الطـرف : استسالم دون شروط

.اإلسرائیلي باتاخاذ خطوات مقابل ذلك
القـوة والتوقـف الفـوري عـن األنشـطة العسـكریة تراجع عـن اسـتخدام إرغام إسرائیل على ال: ردع اسرائیل

.المختلفة
ــة ــرارات دولی ــادل األنشــطة العســكریة بینهمــا اســتجابة لقــرارات : ق اســتجابة الطــرفین لوقــف العــدوان وتب

.أممیة أو ضغوات دولیة
لفتــرة زمینــة طویلــة اســتجابة الطــرفین لوقــف العــدوان وتبــادل األنشــطة العســكریة بینهمــا : هدنــة دائمــة

.جل وغیر محددةاأل
الفصائل الفلسطینیة عن إطالق الصواریخ في اتجاه إسرائیلالمقصود به تراجع :وقف الصواریخ.
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:الهدف من طرح الموضوع.8
األذى والضــرر الــذي لحــق بأحــد أطــراف العــدوان ســواء الطــرف الفلســطیني أو : معانــاة أحــد األطــراف

.الطرف اإلسرائیلي
 ؛طــراف العــدوان ســواء الطــرف الفلســطیني أو الطــرف اإلســرائیليدعــوة أحــد أ: موقــفالــدعوة التخــاذ

.التخاذ موقف یسهم في إنهاء العدوان
إلـى الخــوف دفـع أحـد أطـراف العـدوان سـواء الطـرف الفلسـطیني أو الطـرف اإلسـرائیلي : إثـارة مخـاوف

.من العدوان وعواقبه
عرض حلول ومقترحات تسهم في إنهاء العدوان: إیراد حلول.
 طــرح مدموعــة مــن القضــایا المتعلقــة بالعــدوان، وعــرض النقــاش مــن الجــانبین : وٕاثــارة القضــایاالنقــاش

.حولها مثل قضیة الهدنة الدائمة، المنظومة الصاروخیة، اتفاقات المصالحة
ودعم أحد أطراف العدوان سواء الطرف الفلسطیني أو الطرف اإلسرائیلي مساعدةو معاونة، : مساندة ،

.من أجل الصمود

:ألسالیب المتبعه للموضوعاتا.9
إلجابــة لخراجهــا علــى شــكل معلومــات یــتم اســتخدامها إلتنظــیم وترتیــب البیانــاتهــو : تحلیــل وتفســیر

.الحقائقالمعطیات و من مجموعةظواهر و وتفسیر على أسئلة معینة، 
كثـر، ویــتم أو أیقـوم علـى تـداول الحـدیث حـول موضـوع معـین بـین شخصـین أسـلوب : النقـاش والـرأى

.للوصول إلى أفضل اآلراء والنتائج؛حادیثراء واألذا الحدیث بوسیلة تبادل اآله
ایـراد مجموعـة مـن المعلومـات حـول القضـایا المتعلقـة بموضـوع العـدوان علـى قطـاع غـزة، : معلوماتیة

.مثل أعداد الشهداء والخسائر االقتصادیة للطرفین، وغیرها من القضایا
د األطراف بطریقة غیر مباشـرة بحیـث تبـدو وكأنهـا نـوع مـن تحمیـل إظهار الوجه الحسن ألح: دعائیة

.مسؤولیة العدوان للطرف اآلخر بطریقة ذكیة وغیر مباشرة
طــــرح مجموعــــة مــــن األفكــــار كمــــا وردت علــــى لســــان بعــــض المســــؤولین أو تحلــــیالت : طــــرح أفكــــار

.طرحه إسرائیلالصحفین، بهدف تأكید جانب معین كفكرة أن العدوان هو دفاع عن النفس كما ت
إیــراد آراء واتجاهــات علــى لســان بعــض المســؤولین مــن الطــرفین یعــززوا فیهــا : إمــالء آراء واتجاهــات

.آرائهم واتجاهاتهم نحو العدوان مع التركیز على هذا الرأي في التغطیة
عرض لـبعض الشخصـیات المحلیـة واإلقلیمیـة والدولیـة، والتـي تضـع تصـوراتها : جلب آراء ومقترحات

.ترحات متعلقة بالعدوان كالمبادرة المصریةلمق
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:الصورة الذهنیة التى تقدمها التغطیة للفلسطینیین.10
األفراد الذین یتعرضون إلصابات أو قتل ناتج عن ظلم وعدوان سافر: ضحایا.
شكال مختلفةأالذین یهاجمون الطرف اإلسرائیلي ویعتدون علیه بوسائل و : معتدین.
ة الشعب الفلسـطیني بالـدفاع عـن نفسـه واعتمـاد المقاومـة المشـروعة دولیـًا أحقی: أصحاب قضیة عادلة

.ضد االحتالل اإلسرائیلي حسب المواثیق والقوانین واألعراف الدولیة
التـي تؤهلـه لیكـون مثـیًال ونظیـرًا إلسـرائیلكافـة الشعب الذي یمتلك األسلحة والمعدات : أنداد السرائیل

.في القوة العسكریة
مبررالغیر ؤید العنفتإرهابیة عب یحمل أفكارًا ومعتقدات ش: متطرفین.

:أشكال وطرق الحصول على المعلومات.11
موجهة ألعضاء وسائل اإلعالم بغرض اإلعالن مكتوبة أو مسجلة رسالة :تصریح صحفي/ بیان

)57()نت: wikipedia ،2014(بدعوى أنه ذو أهمیة إخباریة،عن شيء ما

وتكون إما مكتوبة أو مسموعة أو مرئیة للرد أو رسالة تصدر عن جهة معینة: تصریحات مباشرة ،
.التعلیق على حدث ما

روایة وٕاذاعة وٕاعادة نشر المعلومات الصادرة عن الغیر أو جهات أخرى: نقل.
عدة أشخاص من جانب آخر لدیهماجتماع بین الصحفیین من جانب وشخص أو:مؤتمر صحفي

هم الجمهور ویریدون نشرهاتأخبار
حلقة نقاش بین عدد من المتخصصین في موضوع محدد:ندوة اجتماع.
نص نثري سهل، یوجه إلى جهة مخصصة ویمكن أن یكون الخطاب فیها عاماً :رسالة.
أي شكل من أشكال الحصول على المعلومات غیر ما تم ذكره سابقاً :أخرى.

:مصدر المعلومة.12
أو مؤسسة لها شخصیة فلسطینیةكل شخص یحمل الجنسیة الفلسطینیةهو : فلسطیني ،.
هو كل شخص یحمل الجنسیة اإلسرائیلیة، أو مؤسسة لها شخصیة إسرائیلیة: إسرائیلي.
اتهاهو كل شخص ینتمي إلى إحدى جنسیات الدول العربیة، أو مؤسس: عربي.
إلــى أي دول اإلقلــیم وال تنتمــي إلــى الــدول العربیــة كــإیران وتركیــا، أو هــو كــل شــخص ینتمــي:إقلیمــي

.مؤسسات تلك الدول
دولــة مــن دول العــالم أو مؤسســاتها بخــالف الــدول العربیــة أو يهــو كــل شــخص ینتمــي إلــى أ: دولــي

.فلسطین أو إسرائیل
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:الشخصیات المحوریة.13
لسطینیة، وتضمهي شخصیات ف: فلسطینیة:

هـي الشخصــیات المهمـة ذات المناصـب الرســمیة فـي الســلطة :طینیة الرسـمیةالشخصـیات الفلســ.أ
رئــیس و مســؤولون فــي الســلطة الفلســطینیة، و رئــیس الســلطة الفلســطینیة، : الوطنیــة الفلســطینیة مثــل

.الوزراء الفلسطیني، ووزراء في الحكومة الفلسطینیة
التي تنتمي إلى الفصـائل هي الشخصیات غیر الحكومیة : الشخصیات الفلسطینیة غیر الرسمیة.ب

مسـؤولین فـي حركـة فـتح، : الفلسطینیة والمؤسسات األكادیمیـة ومنظمـات المجتمـع المـدني، وتضـم
مسـؤولین فـي حركــة حمـاس، مســؤولین فـي الفصـائل الفلســطینیة، محللـین سیاســیین، مسـئولین فــي 

.مراكز أبحاث ودراسات، وأكادیمیین

شخصیات إسرائیلیة، وتضمهي : إسرائیلیة:
ذات المناصـب الرسـمیة فـي الحكومـة هي الشخصیات المهمـة : الرسمیةاإلسرائیلیةالشخصیات .أ

، ووزراء اإلســــرائیلیةمســــؤولین فــــي الحكومــــة و ، اإلســــرائیلیةرئــــیس الحكومــــة : اإلســــرائیلیة، وتضــــم
.إسرائیلیین

حـزاب هي الشخصیات غیر الحكومیـة التـي تنتمـي إلـى األ: غیر الرسمیةاإلسرائیلیةالشخصیات .ب
ـــة ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني، وتضـــم مســـؤولین فـــي األحـــزاب : السیاســـیة والمؤسســـات األكادیمی

.مسئولین في مراكز أبحاث ودراسات، وأكادیمیینو محللین سیاسیین، و اإلسرائیلیة، 

رؤساء الدول، : هي الشخصیات ذات المناصب الرسمیة سواء على مستوى الدول العربیة مثل: عربیة
.جیة، وغیرهم، أو المنظمات العربیة كجامعة الدول العربیة وغیرهاوزراء خار 

رؤسـاء : هي الشخصیات ذات المناصب الرسـمیة سـواء علـى مسـتوى الـدول اإلسـالمیة مثـل: إسالمیة
.وزراء خارجیة، وغیرهم، أو المنظمات اإلسالمیة كمنظمة المؤتمر اإلسالمي وغیرهاو الدول، 

رؤســـاء دول، : اصـــب الرســـمیة علـــى مســـتوى الـــدول األجنبیـــة مثـــلهـــي الشخصـــیات ذات المن: دولیـــة
.أعضاء برلمانات، وغیرهمو وزراء خارجیة، و 
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:أداة الدراسةوثبات صدق 
، المتبعة في دراسات تحلیل المضمونالثبات وفقًا لألسس المنهجیة و حةالصتم إجراء اختبارات 

على انفراد، والتأكد من مدى موقع اسق وحدات كل إذ تم اختیار العینة بطریقة عشوائیة منتظمة نظرًا لتن
مة فئات ووحدات التحلیل لتحقیق أهداف الدراسة، وتعریف فئات ووحدات التحلیل بشكل دقیق ال یثیر ئمال

للتأكد من مدى صالحیتها ؛*نمحكمیمجموعةالتضارب أو التداخل، وعرض استمارة التحلیل على 
تم من خالله تحویل المضمون إلى وحدات كمیة، ومراعاة الدقة في للقیاس، وتحدید أسلوب القیاس الذي 

.التحلیل والحرص على أن یكون االستنتاج في حدود المعطیات المطروحة
من )%10(ما مجموعه كما استخدم الباحث أسلوب إعادة االختبار، حیث قام بإعادة تحلیل 

الدراسةفي*بلغت نسبة الثباتیقة عشوائیة، وقد الدراسة، وذلك بعد اختیاره بطر واقععدد عینة الدراسة لم
عالیًا من ىتعد مستو )90(قد اعتبر كابالن وجولدسون أن نسبة االتفاق التي تصل إلى ، و )93.2%(

.نسبة مرضیة یمكن االعتماد علیها%) 75(الثبات، بینما ال تعد نسبة 

:األسالیب اإلحصائیة المستخدمة
ت والنسب المئویة لتحدید ترتیب الفئات الرئیسة والفرعیة، إذ إن أعداد استخدم الباحث عدد التكرارا

.همیة كل فئة مقارنة بالفئات األخرىأ التكرارات والنسب المتحققة كانت كافیة لتقدیر 

للمجموعات المستقلة، ) ت(اختبار : استخدم الباحث المعامالت اإلحصائیة المختلفة ومنهاكما و 
ة للفروق بین متوسطین حسابیین لمجموعتین من المبحوثین في أحد المتغیرات لدراسة الداللة اإلحصائی

لدراسة ) Paired Samples T-Test(للمجموعات المرتبطة ) ت(من نوع المسافة أو النسبة، اختبار
الداللة اإلحصائیة للفروق بین متوسطین حسابیین لمجموعتین مرتبطتین من المبحوثین في أحد المتغیرات 

.المسافة أو النسبةمن نوع 

زھیر . أحمــد یوسف، د. أحمـد الوادیة، د. لسعید، دأحمد أبو ا. أحمد حمــاد، د. حسن أحمد، د. حسین سعد، د. عمرو أبو جبر، د. د: محكمین9*
).1انظر ملحق (ماجد تــربان. أحمد المغاري، د. عابـد، د

عدد الوحدات المتفق علیھا× 2=  معامل الثبات *
.مجموع وحدات الترمیز 
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:خاتمة
تطرق الباحث في هذا الفصل إلى اإلجراءات المنهجیة للدراسة معتمدًا على المنهج الوصفي، 
وعلى أسلوب تحلیل المضمون، وتطرق إلى الخوات المنهجیة المعتادة في اختیار عینة الدراسة، متبعًا 

.أسلوب الحصر الشامل للفترة الزمنیة للدراسة
وهي استمارة تحلیل المضمون التي مرت ،الباحث خطوات استخدام أداة الدراسةكما استعرض

واألخذ بالمالحظات المتشابهة بهدف إخراجها بشكلها ،بالمراحل العلمیة المعتادةمن عرضها على الخبراء
.النهائي لتطابق الهدف من الدراسة
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/الخامسالفصل 
نتائج الدراسة التحلیلیة
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نتائج الدراسة التحلیلیة:ل الخامسالفص

:مقدمة
اإلجابة ، و تعرض الباحث في هذا الفصل إلى نتائج الدراسة التحلیلیة لعینة مواقع الدراسة التي تم اختیارها

.على تساؤالت الدراسة، مع االستفادة من الدراسات السابقة في الربط والمقارنة بین النتائج المختلفة
:ج تساؤالت الدراسةوفیما یلي عرض لنتائ

تساؤالت الدراسة المتعلقة بالشكل:أوالً 
، في )م2014(الفنون الصحفیة التي عالجت موضوع العدوان على قطاع غزة عام ما :التساؤل األول

؟)RT، وCNN، وBBC(الدراسة عینة مواقع ال
:ولإلجابة عن هذا التساؤل یورد الباحث الجدول التالي

ار ونسب الفنون الصحفیة في مواقع الدراسةیوضح تكر ) 5(جدول رقم 
التوزیع الكمي
الفنون الصحفیة

BBCCNNRTالوزن النسبى
%ك%ك%ك%ك 

17478.312876.215073.645276.0الخبر
167.33017.84622.69215.9التقریر
2410.884.941.9365.9المقال

41.9121.8- - 83.6التحقیق
20.4- - %21.1- - الحدیث

%594100%204100%190100%222100المجموع

:تشیر بیانات الجدول السابق إلى مجموعة من النتائج وهى على النحو التالى
 وبنسبة )452(مجموع الفنون الصحفیة بتكرار منعلى التكرارات أك)الخبر الصحفى(جاءت فئة

فى :التاليى مجموع المواقع الثالث، وجاءت النسب لكل موقع على النحو كتكرار كلى ف)76%(
بنسبة )RT(، وفي موقع )%76.2(بنسبة )CNN(في موقع و ،)%78.3(بنسبة)BBC(موقع 

)73.6%(.
 وتأتي هذه النسبة المرتفعة للخبر طبیعیة في ظل االهتمام بتغطیة األحداث والمجریات المتسارعة

وًال بأول، إضافة إلى أهمیة الخبر كمادة خام تشكل منها الفنون الصحفیة المختلفة إلعالم الجمهور أ
.ألنه یطغى بنسبة كبیرة على عمل المواقع والوسائل اإلعالمیة المختلفة، كافة
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التي توصلت إلى أن مواقع الدراسة ،وتتفق هذه النتیجة مع دراسة زهیر عابد ومروان الصالح
ي بالدرجة األولى وعلى نحو أساسي في معالجة العدوان السادسة اعتمدت على الخبر الصحف

وتداعیاتها على القضیة الفلسطینیة، ودراسة ماجدة سلیمان التي توصلت إلى سیطرة المواد اإلخباریة 
التي تهتم برصد مظاهر اإلنفالت األمني وأحداثه أكثر من البحث في أسبابه ونتائجه وآثاره السلبیة 

التي أكدت هیمنة الطابع اإلخباري على التغطیة )م2007(، ودراسة أیمن أبو نقیرة وكیفیة مواجهته
الصحفیة وتجاهل األنواع الصحفیة التفسیریة األخرى، ودراسة روال علیان التي توصلت إلى أن الخبر 
كان أكثر المواد الصحفیة استخدامًا في تغطیة قضیة طلب فلسطیني عضویة الجمعیة العامة لألمم 

متحدة، ودراسة أمیرة البطریق التي أكدت أن قناتي الفضائیة المصریة، واإلسرائیلیة تهتم بالسرد ال
عالجة التحلیلیة لموالتقریر والوصف في معالجتها لتطورات القضیة الفلسطینیة أكثر من اهتمامها با

)53: 2008عابد والصالح، (والتفسیریة 
 التي أظهرت الحصول على األخبار من أكثر الفوائد التي حمودة،أحمدوتتفق هذه الدراسة مع دراسة

.)141: 2013حمودة، (تعود على المبحوثین من استخدام شبكات التواصل االجتماعي
 أهم الموضوعات التي یفضلها المبحوثین هي أن التي أظهرت ، المصرينعیم واتفقت أیضًا مع دراسة

لتواصل االجتماعي هي الموضوعات السیاسیة المشاركة والتفاعل معها خالل استخدام مواقع ا
حتل الفیسبوك عبر شبكات التواصل االجتماعي المرتبة ، وا)%56(واإلخباریة إذ جاءت بنسبة 

.)23: 2011المصري، (األولى بأنه المصدر األساسي للحصول من خالله على األخبار 
 ن من استخدام اإلعالم التفاعلي، الشرافي التي أظهرت أن دوافع المبحوثیرامي كما تتفق مع دراسة

).115: 2013الشرافي، ()%75.87(ضایا المختلفة وذلك بنسبة مصدر مهم للمعلومات في الق
 من مجموع الفنون )%0.3(بنسبة ضعیفة جدًا بلغت نسبتها فقد جاءت )الحدیث الصحفي(فئة أما

)BBC(من موقعي وخلت تماماً )%1.1(بنسبة )CNN(الصحفیة حیث جاءت فقط في موقع 
، وتفسر هذه النسبة المتدنیة بطبیعة الحدث السریع والمتالحق الذي یعتمد على الخبر وٕاجراء )RT(و

المقابالت السریعة إضافة إلى أن الحدیث الصحفي یغلب علیه المقابالت الشخصیة المتعمقة 
أیضًا على فن التحقیق والحدیث المتوسع وهذا ال ینطبق على حالة العدوان على غزة، وهذا ینطبق 

.)%2(الصحفي الذي جاء بنسبة ضعیفة جدًا وصلت إلى 
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الدراسة في معالجتها للعدوان ما هي أهم الوسائط المتعددة التي استخدمتها المواقع عینة : التساؤل الثاني
؟)م2014(عام اإلسرائیلي على قطاع غزة

:ولإلجابة عن هذا التساؤل یورد الباحث الجدول التالي
یوضح الوسائط المتعددة المستخدمة في مواقع الدراسة) 6(جدول رقم 

التوزیع الكمي
الوسائط المتعددة

BBCCNNRTالوزن النسبى
%ك%ك%ك%ك

10559.19363.66459.626260.8صور
3318.54329.53127.410725.1فیدیو

3319.174.897.84910.6صوت
42.221.432.692.1للموقعروابط 

21.110.732.661.5شكل تحلیلى
%433100%110100%146100%177100المجموع

:تشیر بیانات الجدول السابق إلى مجموعة من النتائج وهى على النحو التالى
 ددة المستخدمة من مجموع الوسائط المتع)%60.8(في المقام األول بنسبة )الصور(جاء استخدام

في مواقع الدراسة، وتأتي هذه النسبة طبیعیة في ظل تزاحم األحداث وسرعتها وقدرة الصورة على 
التعبیر عن األحداث بشكل أسرع منه من أي وسائط أخرى، ومتوافقة مع أسلوب المواقع اإللكترونیة 

فى موقع :التاليحو في سرعة نشر المعلومة موثقة بالصور، وقد جاءت النسب لكل موقع على الن
)BBC(نسبةب)(، بینما في موقع )%59.1CNN( بنسبة)(، وفي موقع )%63.3RT( بنسبة
)59.6%(.

 تواجد الصورة بین كافة األشكال یتشابه مع دراسة نسرین حسونة التي توصلت إلى أن الصورة احتلت
.)204: 2014حسونة، (سان الترتیب األول من بین األشكال المختلفة في معالجة قضایا حقوق اإلن

هم العناصر البصریة التي توضح المضمون أ ور في المقام األول حیث أنها من االعتماد على الص
.)34: 1998العسكر، (الصحفي لما لها من قدرات تأثیریة 

 تظهر نتیجة دراسة ترنیم أبو خاطر مدى أهمیة ملفات الفیدیو في اقناع المبحوثین بما تقدمه المواقع و
، حیث أشارت )م2014(إلخباریة من معلومات حول موضوع العدوان اإلسرائیلي على غزة عام ا

باهتمامها بتفحص محتوى ملفات الفیدیو المتنوعة، وهذا من أسباب ارتفاع ثقتهم )%57.8(نسبة 
بهذه المواقع وهي دراسة تتفق مع العدید من الدراسات التي أقرنت الثقة بنشر صور وملفات فیدیو

ن المحتوى اإلخباري كدراسة سمر الدریملي ودراسة سماح المحمدي ودراسة زهیر عابد التي اتفقت ع
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الفیدیو المصاحبة للمادة جمیعها على ثقة المبحوثین بمحتوى التغطیة الحیة للموضوعات وملفات 
).161: 2015أبو خاطر، (الخبریة

 نت أن أهم أسباب ثقة المبحوثین في برغوث التي بیاسماعیل كما تتفق هذه النتیجة مع دراسة
المعلومات التي یحصلون علیها من خالل شبكات التواصل االجتماعي حول األزمات ترجع إلى كون 

)180: 2014برغوث، (األخبار والمعلومات مدعمة بالصور والفیدیو 
كتكرار )%1.5(بنسبة )الشكل التحلیلي(تة كان أدناها و وجاءت باقي أشكال الوسائط بنسب متفا

؛كلي من مجموع الوسائط المستخدمة وهي إشارة واضحة إلى قوة المواقع، ویأتي هذا التنوع أیضاً 
.لیؤكد على أن هذه المواقع تحاول تنویع الوسائط المستخدمة لتدعیم صدق أخبارها ومعلوماتها
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راف التي اعتمدت ، واألطالمعلومات، وأشكال وطرق الحصول علیهامصادرأهم ما : التساؤل الثالث
؟)م2014(عام للعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزةعلیها المواقع عینة الدراسة في تغطیتها 

:ةول التالیاولإلجابة عن هذا التساؤل یورد الباحث الجد
یبین تكرار ونسب فئة المصادر في مواقع الدراسة) 7(جدول رقم 

التوزیع الكمى
المصادر

BBCCNNRTالوزن النسبى
%ك%ك%ك%ك

5632.15024.55429.816028.8المراسل
40183818.62414.310217.0مصادر خاصة

40183014.73017.910016.9أكثر من مصدر
98.115101011.2349.8بیانات رسمیة

109109.878.3279.0نباءأوكاالت 
1917.12522.41716.26118.6بدون مصدر

%484100%142100%168100%174100المجموع

:التاليتشیر بیانات الجدول السابق إلى مجموعة من النتائج وهى على النحو 
 وتأتي )%28.8(على أعلى نسبة كفئة مصدر للمعلومة في مواقع الدراسة بواقع )المراسل(حصل ،

وامتالكها شبكة مراسلین ووسائل اتصال متنوعة في هذه النسبة طبیعیة في ظل قوة هذه المواقع
جمیع أنحاء العالم ال سیما في األماكن الساخنة واألكثر توترًا، حیث تحرص هذه المواقع على تغطیة 
أحداث الحروب واألحداث الساخنة بشكل كبیر للمحافظة على قوتها اإلعالمیة ومراكزها المتمیزة بین 

نسبةب)BBC(فى موقع :التاليقد جاءت النسب لكل موقع على النحو وكاالت اإلعالم العالمیة، و 
.)%29.8(بنسبة )RT(، وفي موقع )%24.5(بنسبة )CNN(، بینما في موقع )32.1%(

ألن ، االهتمام بوجود مراسل لمواقع الدراسةاإلعالمیة المالحظات اإلیجابیة في التغطیة من دیع
عالمي یساعد على إبراز شخصیة الموقع وعلى إفرادها بالسبق االعتماد على المراسل في العمل اإل

الصحفي، ومن المالحظات اإلیجابیة أیضًا اشتراك أكثر من محرر في صیاغة بعض المواضیع 
.والتقاریر المختلفة

التي بینت أن مجالت الدراسة اعتمدت بشكل كبیر سالم عبدهتتشابه هذه النتیجة مع نتائج دراسة
، فیما )م2008(والمراسلین في تغطیتها ألحداث العدوان اإلسرائیلي على غزة عام على المحررین 

عبده، (انخفض االعتماد على المصادر األخرى مثل وسائل اإلعالم األخرى ووكاالت األنباء 
2009 :175.(
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 عوض هللا التي توصلت إلى أن نسبة المصادر الصحفیة أحمد وتختلف هذه النتیجة عن نتائج دراسة
فقط )%3.7(في مواقع الدراسة كانت )م2012(ي موضوعات العدوان اإلسرائیلي على غزة عام ف
).154: 2014عوض هللا، (

كتكرار كلي من مجموع الفئات )%18.6(في المرتبة الثانیة بنسبة )بدون مصدر(فئة تثم جاء
نة بقوة هذه المواقع، المستخدمة في فئات مصدر المعلومة، وهذه نسبة مرتفعة وملفتة للنظر مقار 

انتقاصًا للعمل یعتبر ذلك حیث أن مواقع الدراسة هي مواقع لوكاالت دولیة لها اسماؤها ووزنها، و 
.اإلعالمي ولمصداقیة هذه المواقع

 وهي نسبة معقولة في ظل )%9(كمصدر للمعلومة فقد حصلت على نسبة )وكاالت أنباء(أما فئة
ل متنوعة ومكاتب إعالمیة وطواقم تعمل على مدار الساعة خاصة توافر شبكة مراسلین ووسائل اتصا

بالوكالة، الذي یوفر لها مصادر متنوعة تغنیها في كثیر من األحیان عن استقاء المعلومات من 
.وكاالت أنباء أخرى إال إذا كان ذلك في إطار الحصول على بعض السبوق الصحفیة

 یبدو من تحلیل بعض التقاریر التي بثتها)CNN(و)BBC( أن بعض المراسلین الصحفیین ینقل
الحدث من وجهة نظره ولم یجتهد في البحث عن الحقیقة، بالتالي تحول كل فلسطیني إلى حامل 
صاروخ وكل إمرأة تحمل حزامًا ناسفًا، ولم یخفي بعض المراسلین من إظهار عدائهم تجاه الشعب 

صف اإلسرائیلي على قطاع غزة، ومقتل عدد كبیر الفلسطیني من خالل التجاهل التام للحدیث عن الق
.من األطفال والنساء في تجاوز للعمل اإلعالمي الموضوعي والصحیح

یظهر تكرار ونسب أشكال وطرق الحصول على المعلومات في مواقع الدراسة) 8(جدول رقم 
التوزیع الكمي

األشكال
BBCCNNRTالوزن النسبى

%ك%ك%ك%ك
11560.26712.333060.651244.4ریح صحفيتص/ بیان

38155425.520723.529921.3تصریحات مباشرة
2911.48319.8758.518713.2نقل

187.11740374.27217.1مؤتمر صحفي
31.451.2101.1181.2اجتماع/ندوة

31.220.561.4111.0رسالة
83.710.730.7121.7أخرى

%1111100%668100%229100%214100المجموع
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:التاليتشیر بیانات الجدول السابق إلى مجموعة من النتائج وهى على النحو 
 أشكال وطرق من مجموع )%44.4(بنسبة )للبیان والتصریح الصحفي(النسبة المرتفعة جاء

ًا للنشاط الدبلوماسي للسفارات والقنصلیات المختلفة ، نظر الحصول على المعلومات في مواقع الدراسة
بهذا النشاط الدبلوماسي فقط إسرائیلتفتكالجانب اإلسرائیلي أو الجانب الفلسطیني، ولم لدىسواء 

لتبریر ؛في المجتماعت الغربیةكافة لصحافیین والفاعلینلغوطًا وأرسلت رسائل ت ضبل مارس
.إسرائیل في ذلكوجهة نظر تبني و العدوان على غزة

 تتوافق هذه ، و الحاجة إلى سرعة تلقي المعلومات في ظل العدوانتأتي هذه النسبة طبیعیة في ظل
محل الدراسة التي تسعى إلى سرعة نقل المعلومات وٕایصالها أسلوب المواقع اإللكترونیة النسبة مع 

نسبةب)BBC(وقع فى م:التاليوقد جاءت النسب لكل موقع على النحو للجمهور المنتظر، 
.)%60.6(بنسبة )RT(، وفي موقع )%12.3(بنسبة )CNN(، بینما في موقع )60.2%(

الدراسةمواقع یوضح تكرار ونسب فئة مصدر المعلومة لمعالجة) 9(رقم جدول 
التوزیع الكمي

المصدر
BBCCNNRTالوزن النسبى

%ك%ك%ك%ك
1864710325.71994323830فلسطیني
108271924711825.521026.5إسرائیلي

338348.56614.312315.5عربي
236194.8255.4678.5إقلیمي
481256145211.815619.5دولي

%794100%460100%404100%398100المجموع

:التالينحو تشیر بیانات الجدول السابق إلى مجموعة من النتائج وهى على ال
 وقد جاءت ، )%30(على أعلى نسبة لمصدر المعلومات بوزن نسبي )المصادر الفلسطینیة(حصلت

)CNN(، بینما في موقع )%47(نسبةب)BBC(فى موقع :التاليالنسب لكل موقع على النحو 
، وتأتي هذه النسبة طبیعیة في ظل تراكم )%43(بنسبة )RT(، وفي موقع )%25.7(بنسبة 

الذي تعرض لعدد كبیر من الهجمات اإلسرائیلیة جوًا لدى الجانب الفلسطیني وتسارعها داث األح
، التي أشارت إلى أن قناة الجزیرة Elmasry and Othersبحرًا وبرًا، وتتفق هذه الدراسة مع دراسة و 

Elmasry and(استعانت في تقاریرها بالمصادر الفلسطینیة ضعف استعانتها بالمصادر اإلسرائیلیة 
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Others ،2013 :761( نسبة المصادر فیهاعدوان التي وصلتأحمد ، بینما تختلف مع دراسة
، ویعود هذه االختالف إلى )89: 2012عدوان، ()%84.2(إلى اإلسرائیلیة الرسمیة وغیر الرسمیة 

.عدوان كانت عن الصحف اإلسرائیلیةأحمد أن دراسة 
26.5(المرتبة الثانیة، حیث حصلت على وزن نسبي في )المصادر اإلسرائیلیة(ما جاءت بین%( ،

وهي نسبة معقولة ألن الطرف اإلسرائیلي هو الطرف الثاني في العدوان، إضافة إلى التفاعل 
الدولي المستمر لتبریر عدوانه على قطاع غزة، وتأتي هذه النتیجة مختلفة مع نتیجة دراسة اإلسرائیلي 
Dagherورك تایمز والتي أثبتت أن موقعي نیوی)BBC( على شبكة اإلنترنت اعتمدتا على

، )م2009-2008(المصادر اإلسرائیلیة أكثر من الفلسطینیة في تغطیتهما للحرب على غزة 
)Dagher ،2010 :31.(

 على )المصادر العربیة(ا حصلت م، فی)%19.5(على وزن نسبي )ةالمصادر الدولی(وحصلت
هي األقل اعتمادًا لدى مواقع الدراسة حیث حصلت )قلیمیةالمصادر اإل(، وكانت )%15.5(نسبة 

.)%8.5(على نسبة 
 دراسةMaurer and Kempf كثر من أأكدت أن الصحف األلمانیة اهتمت بالجانب اإلسرائیلي

، لكن فیما یتعلق )م2008(عامالجانب الفلسطیني في تغطیتها لالنتفاضة الثانیة والحرب على غزة
كثر من المصادر اإلسرائیلیة ووجدت دراسة أتمت بالمصدر الفلسطیني بأرقام الضحایا اه

ا على المصادر اإلسرائیلیة أكثر من ا نیویورك تایمز والبیبیسي اعتمدأن موقع)م2010(دوقر
، وأن موقع نیویورك تایمز اعتمد )م2008(في تغطیتها للحرب على غزة عام فلسطینیةالمصادر ال

، Maurer and Kempf(بعدد یقارب الضعف عن المصادر الفلسطینیة سرائیلیة على المصادر اإل
2011 :87(.



102

تساؤالت الدراسة المتعلقة بالمضمون: ثانیاً 
للعدوان ما أهم الموضوعات والقضایا التي عالجتها المواقع عینة الدراسة في تغطیتها : التساؤل األول

؟)م2014(عام اإلسرائیلي على قطاع غزة 
:ن هذا التساؤل یورد الباحث الجداول التالیةولإلجابة ع

یوضح تكرار ونسب فئة الموضوعات المختلفة الواردة فى مواقع الدراسة) 10(جدول رقم 
التوزیع الكمي

القضایا
BBCCNNRTالوزن النسبى

%ك%ك%ك%ك
7835.17645.56230.321636.3قتل وٕاصابات
40181810.73617.89415.8تندید واستنكار

2812.62816.83014.88614.5تضامن ومؤازرة
146.384.7209.8427مسیرات

188.184.7167.8427الوساطات الدولیة
188.1105.9104.9386.3المقاومة

146.484.7125.8345.9المجازر والمذابح
83.663.5104.9244.2الحصار

41.863.583.9183مبادرة المصریةال
%594100%204100%168100%222100المجموع

:تاليالتشیر بیانات الجدول السابق إلى مجموعة من النتائج وهى على النحو 
 من فئة الموضوعات الواردة في )%36.3(على المرتبة األولى بنسبة )القتل واالصابات(حصل

اسة، وتأتي هذه النسبة طبیعیة في ظل التفوق العسكري اإلسرائیلي مقابل الجانب مواقع الدر 
الفلسطیني والضربات اإلسرائیلیة الكثیفة برًا وبحرًا وجوًا على منطقة قطاع غزة الذي یتمیز بمساحته 

واالحصائیات بحسب إحصائیات المؤسسات رقام الصغیرة وكثافة عدد سكانه، وهذا ما تؤكده األ
)م2014(لیة لحقوق اإلنسان، فقد تبین أن عدد شهداء العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة عام الدو 

من نسبة العدد اإلجمالي )%70(من المدنیین ویمثلون )1543(، منهم )2217(بلغ حوالي 
من العدد اإلجمالي )%30(من عناصر المقاومة الفلسطینیة ویمثلون ) اً شهید674(للشهداء، وعدد 

من إجمالي عدد الشهداء، )%25(ویمثلون نسبة )556(داء، وبلغ عدد الشهداء من األطفال للشه
تقریر صادر . (من إجمالي عدد الشهداء)%13(ویمثلن )293(فیما بلغ عدد الشهداء من النساء 

)10/06/2015: عن مؤسسات حقوق اإلنسان األربعة، بتاریخ
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، بینما في موقع )%35.1(نسبةب)BBC(فى موقع : يتالوقد جاءت النسب في مواقع الدراسة كال
)CNN( بنسبة)(، وفي موقع )%45.5RT( بنسبة)30.3%(.

 200(قد تجاوز )م16/07/2014(وأعلنت وزارة الصحة الفلسطینیة أن عدد القتلى الفلسطینیین یوم
العالمیة مقطع فیدیو ، أغلبهم من األطفال والنساء، وفي الیوم نفسه تناقلت وكاالت األنباء )اً شخص

ألربعة أطفال كانوا یلعبون على شاطئ بحر غزة عندما باغتتهم صواریخ إسرائیلیة أدت إلى مقتلهم 
).204: 2016، 2014العدوان على غزة(وتناثر أشالئهم

أدار نقاشًا حول تدمیر في قطاع غزة، بل هل القتل والاحتى أن اإلعالم اإلسرائیلي لم یستطع تج
لى غزة من النواحي األخالقیة مما دفع صحیفة هآرتس إلى الحدیث عن خسارة إسرائیل العدوان ع

التي ال یمكن سترها وتغییبها عن العالم ،العدوان بسبب بشاعة وفظاعة القصف اإلسرائیلي على غزة
والتي ظهرت فیها دولة اإلحتالل كدولة همجیة عدوانیة وحركت الغضب لدى العدید من العواصم 

.بیة، ودفعت بحركة احتجاج ضخمة ضد إسرائیل، ورفعت مؤشر كراهیة الیهود بشكل كبیراألورو 
 بنسب متقاربة جدًا حیث حصل التندید واالستنكار )التضامن والمؤازرة(و)التندید واالستنكار(ثم جاء

كتكرار كلي من مجموع فئات )%14.5(، بینما حصل التضامن والمؤازرة على )%15.8(على 
ات المختلفة الواردة في مواقع الدراسة، وهذه النسب تتوافق مع التعاطف العربي واإلسالمي الموضوع

والتأیید العالمي للقضیة الفلسطینیة خاصة وأنها تحظى بدعم قانوني وٕانساني كما جاء في اتفاقیة 
.جنیف وقرارات األمم المتحدة منذ االحتالل اإلسرائیلي وحتى یومنا هذا

 وهي نسبة متدنیة مقارنة مع )%3(فقد حصلت على أدنى النسب وبلغت )لمصریةالمبادرة ا(أما ،
دور جمهوریة مصر العربیة على الدوام، وقد یعزى هذا التدني إلى الواقع السیاسي غیر المستقر في 

القضایا الخارجیة عمومًا بمصر وانشغال القیادة المصریة بالهموم والقضایا الداخلیة أكثر منها 
، إضافة إلى الفلسطینیة بشكل خاص، وموقفها من حركة حماس المسیطرة على قطاع غزةوالقضیة

.في وسائل اإلعالم المختلفة ومنها مواقع الدراسةها غیابساهم برفض حماس للمبادرة المصریة أن 
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یظهر تكرار ونسب فئة القضایا في معالجة المواقع عینة الدراسة للحرب على غزة) 11(جدول رقم 
توزیع الكميال

نوع القضایا
BBCCNNRTالوزن النسبى

%ك%ك%ك%ك
10476.83959.110763.525066.5سیاسي

119.600137.7245.8نسانيإ
85.51928.81710.14414.8اقتصادي

85.911.585174.1دیني
10.711.510.931قانوني
41.569.12112.8317.8يتعلیم

%369100%167100%66100%136100المجموع

:تاليالتشیر بیانات الجدول السابق إلى مجموعة من النتائج وهى على النحو 
 مجموع القضایا التي تعالجها المواقع اإللكترونیة محل منكأعلى التكرارات )سیاسي(جاءت فئة

:وجاءت النسب لكل موقع على النحو التالى، )%66.5(ى بتكرار كلالدراسة فى المواقع الثالث
، وفي )%59.1(بنسبة )CNN(في موقع و ، )%76.8(بنسبة)BBC(جاءت النسبة فى موقع 

.)%63.5(بنسبة )RT(موقع 
وتأتي هذه النسبة المرتفعة معقولة في ظل العلم بأسباب هذا العدوان والحنكة السیاسیة اإلسرائیلیة في 

ال سیما وأن ما یربط إسرائیل بمعظم دول األحداث على المستوى اإلقلیمي والدولي، التعامل مع
.العالم هي روابط سیاسیة قائمة على الدبلوماسیة

إضافة إلى أن وجود مراكز أبحاث ودراسات سیاسیة وٕاعالمیة وقانونیة إسرائیلیة تعمل جلها على 
یة، معتمدة في ذلك على معرفة العقلیة صیاغة رسائل موحدة تخرج إسرائیل من أي أزمة سایس

األوروبیة والعالمیة في التعاطي مع األحداث، إضافة إلى استغالل إسرائیل للضعف العام العربي في 
.مختلف النواحي السیاسیة واإلعالمیة والقانونیة

 1(ة بنسبضایا التي تعالجها مواقع الدراسةمجموع القمنكأدنى التكرارات )قانوني(جاءت فئة(% ،
لما تحظى ؛وهي نسبة معقولة في ظل ضرب إسرائیل بعرض الحائط لكل القوانین واألعراف الدولیة

أداء المنظمات والمؤسسات به من مساندة أمریكیة عالیة، استطاعت إسرائیل من خاللها أن تعرقل 
.الدوليمن تأثیر دراساتها وتوصیاتها على المجتمعكبیر وتضعف الحقوقیة والقانونیة بشكل 
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بحسب اهتمام مواقع الدراسةالمصطلحات األهم یوضح) 12(جدول رقم 

قضایا وموضوعات موقع .م
العنف بین حماس وٕاسرائیل .1
التناحر بین حماس وفتح .2
ل یسرائإنذار فى صفارات اإل.3
سرائیلىجیش الدفاع اإل.4
جهود التسویة ومسار التفاوض.5
المعابر.6
وسطق األالعنف فى الشر .7
المقاومة.8
لیة یسرائإعملیات عسكریة .9

حوارات القاهرة.10
القبة الحدیدیة لوقف الصواریخ .11
بغزة تى مبكراً أالموت ی.12
النزاع .13
الوضع االقتصادي.14
مستقبل قطاع غزة.15
سرائیلإ معارك بین مسلحین من غزة و .16
الفلسطینیةمنظمة التحریر.17
هدنة لوقف نزیف الدم.18
سرائیل إ اع بین حركة حماس و صر .19
سرائلیةالحملة العسكریة اإل.20
ضبط النفس لدى الطرفین .21
بمحاكمة ثوریة اً متخابر 18عدام إ .22
نسانىاالحتكام للقانون الدولى اإل.23
)عالمى مصريإ تعبیر استخدمة (المسرحیة فى غزة  .24
أهداف للمخربین.25
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:التاليتمثلت في أنها ولى حسب اهتمام المواقع نجدها بالنظر إلى ترتیب القضایا والموضوعات األ 
 أول الموضوعات وهي تشكل كارثة للموضوعیة اإلعالمیة فهي )ف بین حماس وٕاسرائیلنالع(احتل

تحمل ظلمًا لتوصیف عدوان غاشم معزز بتكنولوجیا حدیثة ومتقدمة من طیران وصواریخ، مقابل 
صواریخ بسیطة لتأثیرات الصواریخ نجد أنوبمقارنةمد على قواه الذاتیة،تشعب محتل ضعیف یع

5(، و)اً وضابطاً جندی65(هم )إسرائیلیاً 70(قتلت )3.621(وعددها بكل أنواعها المقاومة
، وأصابت أكثر )فلسطینیاً 2137(قتلت )60.664(الصواریخ اإلسرائیلیة، وعددها ، فیما )مدنیین

:ألشكال التالیة، وهذا ما یظهر في ا)آخرین11.000(من 
)3(شكل رقم 

عدد وأنواع صواریخ فصائل المقاومة الفلسطینیة، وأبرز أهدافها

)58()نت: alwatanvoice ،2014: (المصدر

)4(شكل رقم 
أعداد قتلى العدوان في الجانب اإلسرائیلي

)59()نت: alwatanvoice ،2014: (المصدر
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)5(شكل رقم 
رائیلیةعدد وأنواع الصواریخ اإلس

)60()نت: alwatanvoice ،2014: (المصدر

)6(شكل رقم 
أعداد قتلى العدوان في الجانب الفلسطیني

)61()نت: alwatanvoice ،2014: (المصدر

 العدوان یشیر بوضوح إلى نیة مقصودة في أثناءاستحضار عالقة حماس مع السلطة وحركة فتح
.لشرعیة الدولیة وعن مكونها الفلسطینيحماس خارجة ومعزولة عن احركة إلظهار 

 التركیز على ذكر صفارات اإلنذار یشیر إلى سیاسة تحریریة متحیزة، فإن المقارنة الموضوعیة لعدد
، فیما )3.621(الصواریخ التي أطلقت من الجانبین، نجد بأن الصواریخ الفلسطینیة لم یتجاوز عددها 

).خاً صارو 60.664(كانتالصواریخ اإلسرائیلیة 
 مصطلح العنف في الشرق األوسط یأتي في مرتبة متقدمة في موضوعات مواقع الدراسة وهو یشیر

إلى تساوي األطراف وٕالى محاباة واضحة إلسرائیل، بحیث تظهر تطور إسرائیل الدائم، وبأنها واحة 
.الدیمقراطیة في الشرق األوسط وبأنها تعیش في معاناة دائمة من جیرانها العرب
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للعدوان اإلسرائیلي على قطاع ما موقف المواقع عینة الدراسة، واتجاهاتها في تغطیتها : ساؤل الثانيالت
؟)م2014(عام غزة

:ولإلجابة عن هذا التساؤل یورد الباحث الجداول التالیة
لدى مواقع الدراسةموقف من العدوان الیبین تكرار ونسب ) 13(جدول رقم 

التوزیع الكمي
موقف الموقع

BBCCNNRTالوزن النسبى
%ك%ك%ك%ك

3524563114810521له مبررات
5628.2149.3473111722.8دانه كاملة إ

157.54725.119178116.5دفاع عن النفس
6731.32316.67335.616327.9تهجم وعدوان
1892818128.45811.8قوة مفرطة 

%499100%140100%168100%191100المجموع

:التاليتشیر بیانات الجدول السابق إلى مجموعة من النتائج وهى على النحو 
 كأعلى التكرارات فى مجموع موقف المواقع اإللكترونیة محل الدراسة من )تهجم وعدوان(جاءت فئة

واقع الثالث، وجاءت النسب كتكرار كلى فى مجموع الم)%27.9(وبنسبة )163(العدوان بتكرار 
بنسبة )CNN(في موقع و ، )%31.3(بتكرار كلى )BBC(فى موقع :التاليلكل موقع على النحو 

.)%35.6(بنسبة )RT(، وفي موقع )16.6%(
بقدر ما تعبر عن جهة المعلومة التي تنشر عبر هذه ت ولكن هذه النسب ال تعبر عن رأي الوكاال

الوكاالت عن موقفها بشكل مباشر، وبالرغم من ذلك تأتي هذه النسبة المواقع، حیث ال تعبر هذه 
المرتفعة معقولة في ظل حجم القوة العسكریة وغیر المسبوقة التي استخدمتها قوات اإلحتالل 

مما حدى بأن ،مقارنة بما تملكه فصائل المقاومة الفلسطینیةفي العدوان على قطاع غزة، اإلسرائیلي 
.ئیلیة على قطاع غزة بالتهجم والعدوانتوصف الهجمة اإلسرا

 وهذه ،)%22.8(وحصلت على نسبة )التهجم والعدوان(قریبة من )اإلدانة الكاملة(وجاءت نسبة
النسبة تؤكد على وصف العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة بأنه أقوى بكثیر من من قدرة التحمل في 

ى مختلف األصعدة سواء على صعید المقاومة الفلسطیني وما تملكه مقومات قطاع غزة علالجانب
.أو على صعید البنیة التحتیة للقطاع

 وهذا یشیر إلى أن تلك المواقع موضوع )%21(ملفتة للنظر وهي كانت فقد )له مبررات(نسبة أما
بالرغم أن هناك تباین واضح في النسب لتلك المواقع فقد ،الدراسة تنشر وجهات النظر المختلفة
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، أما في موقع )%31(بنسبة )CNN(، بینما في موقع )%24(بنسبة )BBC(موقع جاءت في 
)RT( فجات بنسبة)8%(.

 أظهرت نتائج دراسةElmasry and Others في )المعتدي(أن قناة الجزیرة استخدمت كلمة
، فیما كان )2009–2008(العدوان على غزةفي أثناءتقاریرها التي تصف العنف اإلسرائیلي 

تخدام هذه الكلمة نادرًا في قناة العربیة، وفیما یتعلق بالهجمات على إسرائیل تفادت القناتان وصف اس
من )%40(يعتداء أو الدفاع عن النفس في معظم األحیان، وتطرقت القناتان في حوالذلك باال

في )%8.3(لي تقاریرهما إلى الضحایا الفلسطینیین، فیما بلغت النسبة فیما یتعلق بالجانب اإلسرائی
).Elmasry and Others ،2013 :750 -768(في قناة العربیة)%7.8(الجزیرة، وقناة

 نحیاز اویبدو من تباین النسب في مواقع الدراسة)CNN( لصالح الروایة اإلسرائیلیة، فقد جاءت نسبة
بما رنش)CNN(وكأن العدوان هو دفاع عن النفس، بل أن موقع ؛من المواد المنشورة)36%(

.أن العدوان على غزة له ما یبرره)%44(نسبته 

في مواقع الدراسةاالتجاة العام نحو العدوان على غزةفئة تكرار ونسب یوضح) 14(جدول رقم 
التوزیع الكمي

االتجاه
BBCCNNRT الوزن النسبى

%ك%ك%ك%ك
1785629.531.57613إیجابي
673023127638.516626.8سلبي
1386211158.51256037460.2محاید

100%100616%100204%100190%222المجموع

:التاليتشیر بیانات الجدول السابق إلى مجموعة من النتائج وهى على النحو 
 وتأتي هذه النسبة طبیعیة في ظل )%60.2(ة بنحو العدوان على غزة بنس)محاید(جاء االتجاه ،

تبني هذه المواقع اإللكترونیة سیاسة الحیاد والموضوعیة في التغطیة اإلعالمیة، وقد جاءت اولة مح
، بینما في موقع )%62(بتكرار كلى )BBC(فى موقع : التاليالنسب لكل موقع على النحو

)CNN( بنسبة)(، وفي موقع )%58.5RT( بنسبة)وهي نسب متقاربة) %60.
 الخاصة في ، ومحاولة فرض رؤیتهفكرة السیاسة التحریریة لكل موقعناسب معتتإن هذه النتائج

وجهة نظر السیاسة )RT(تعكسسها المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة حیث أمختلف المجاالت وعلى ر 
الخارجیة الروسیة التي تقف مع الشعب الفلسطیني في محاولة منها الستقطاب الشعوب العربیة، وقد 

ن أتتعاطى بحذر مع الشف)BBC(، أما یة في السیاسة الخارجیة األمریكیةیكون في جزء منها نكا



110

ألنها أمام خیارات صعبة، فهي في ظاهرها تبدو داعمة ومؤیدة للحكومة اإلسرائیلیة في ؛الفلسطیني
جمیع خطواتها، ویظهر ذلك غالبًا في سیاستها التحریریة، ولكنها في نفس الوقت تجابه بلوبي قوي 

ال تخفي توجهاتها )CNN(، بینما یرفض هذا االنحیاز ویتهمها دائمًا بعدم الموضوعیةیساري عربي 
وتعاطفها مع الموقف اإلسرائیلي، وهذا یتماشى مع الجو العام السائد في أمریكا، والذي تتأثر وسائل 

ة في إعالمه باللوبي الصهیوني القوي والضاغط على وسائل اإلعالم لنقل وتبني الروایة اإلسرائیلی
.كافة األحداث والجوانب االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة وغیرها

 یأتي موقف قناة و)CNN( متوافقًا مع السیاسة الخارجیة األمریكیة التي أعطت موافقة ضمنیة على
بیان عن البیت األبیض أن الوالیات المتحدة األمریكیة تتفهم حاجة العدوان ولم تعارضه، فقد صدر 

ى التحرك من أجل الدفاع عن نفسها ضد الصواریخ التي تطلق علیها من قطاع غزة إسرائیل إل
).2016، للدراسات واالستشاراتةمركز الزیتون(د الكیالي یباستمرار وذلك وفق عبد الحم

وهي نتیجة توصلت إلیها دراسةFahmy and Neumann التي أشارت إلى أن وكاالت األنباء
االت كرة ومتعددة في العدوان على غزة، وأن التغطیة للعدوان في و العالمیة أهملت جوانب كثی

وصلت إلى ذروتها مع المسیرات المنددة بالعدوان على غزة )ورویترز،والفرنسیة،أسیشیوتید برس(
.)Fahmy and Neumann ،2012 :1 -26(في دول العالم المختلفة

لجنة األممیة الخاصة بالتحقیق في جرائم سرائیل لم یقتصر على دولة محددة بل أن الإلنحیاز اال
ها في الكثیر من األحیان مع جالدها الذي ارتكب المجازر بحق تنصف الضحیة وساو تالحرب لم 

تنقصه (التقریر الدولي(.وهذا یدلل على أن اللجنة األممیة كانت منحازة للروایة اإلسرائیلیة،اإلنسانیة
:بتاریخلسطین الیوم،فوكالةموقعىلعمنشوریرتقر ، )النزاهة لكنه یمنحنا فرصة جدیدة

)https://paltoday.ps/ar/post/241297: ، عبر الرابط26/06/2015
 مارست إسرائیل ضغوطًا شدیدة على الصحفیین األجانب، ومنها إرسال رسائل عبر البرید وقد

واستعانت في ذلك بقنصلیاتها ،ئل القصیرة بمعلومات تنقل وجهة نظر إسرائیلاإللكتروني والرسا
لتبریر العدوان عبر محاضرات ولقاءات مختلفة في جمیع أنحاء العالم، ومنها ما حدث على سبیل 

عبر شبكة التواصل المثال في نیویورك عندما لجأت القنصلیة اإلسرائیلیة في طرح موضوع العدوان
مستخدم )3000(وتتبع النقاش أكثر من ،)سؤاالً 400(وتلقت أكثر من )Tweeter(االجتماعي 

.للبرنامج، اقتنع كثیر منهم بوجهة النظر اإلسرائیلیة
 یالحظ ارتفاع نسبة المواد الصحفیة الرافضة لفكرة العدوان في موقع و)RT( وهذا نابع من سیاستها ،

التي ترى جوانب )CNN(لسطیني، وتأتي تغطیة التحریریة المساندة والمؤیدة لحقوق الشعب الف
واالنتهاء من األنفاق التي ،تتمثل في القضاء على العسكرة في قطاع غزةعدوان إیجابیة كبیرة لل

فهو تبني كامل للروایة تشكل خطرًا على مستوطنات غالف غزة بحسب الروایة اإلسرائیلیة،
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وهي )%12(وهذا ما تؤكده نسبة ،ة اإلعالمیةن الموضوعیخروجًا عاإلسرائیلیة وانحیازًا یمثل 
.)CNN(النسبة التي تدل على النقاط السلبیة في العدوان من وجه نظر 

)BBC( أعلى النسب لدیها النسبة المحایدة بواقع)وهو یدل على سیاسة تحریریة حذرة )%62
یف وغیر مسبوق على ولعل هذا متأثرًا بهجوم عن،باتجاه قضیة العدوان على غزة)BBC(تنتهجها 

سیاسة القناة من قبل جماعات بریطانیة نظمت نفسها في مظاهرات احتجاجًا على التغطیة المتحیزة 
.للقناة تجاه إسرائیل وصلت لمقر المحطة نفسها

 13(بنسبة )ایجابي(، واتجاه )%26.8(بنسبة )سلبي(تجاه الوزن النسبي الجاء بشكل عام%(،
لف الواقع، في ظل عدوان واسع وكبیر على منطقة جغرافیة صغیرة وكثیفة وهذا أمر منطقي وال یخا

السكان وال تمتلك ما یملكه الطرف اآلخر من مقومات الدفاع أو الهجوم، حیث أن هذا األمر یحشد 
.التعاطف مع الطرف األضعف، وهو الطرف الفلسطیني
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كما وردت في )م2014(قطاع غزة عام ما هي أهم أسباب العدوان اإلسرائیلي على : التساؤل الثالث
المواقع عینة الدراسة، والمعاییر الموضوعیة التي اعتمدتها تلك المواقع في تغطیتها الخبریة للعدوان؟

:ولإلجابة عن هذا التساؤل یورد الباحث الجداول التالیة
یوضح أسباب العدوان على غزة كما وردت فى مواقع الدراسة) 15(جدول رقم 

تشیر بیانات الجدول السابق إلى مجموعة من النتائج المتعلقة بأسباب العدوان على غزة وهى على 
:النحو التالى

 حمل موقع)BBC( األسباب في العدوان على غزة للحكومة اإلسرائیلیة بنسبة)وهي )%62.3 ،
لیة، ولكن هناك حقائق ال لصالح الروایة اإلسرائی)BBC(نتیجة تبدو مفاجئة في ظل انحیاز تغطیة 

)BBC(تستطیع السیاسة التحریریة إنكارها في ظل الوقائع المؤیدة لها على األرض، خاصة وأن 
.اول في معظم تغطیاتها أن تظهر في موقف المحایدحت

 أما موقع)CNN( فحمل حركة حماس المسؤولیة الكاملة في العدوان على غزة وبنسبة)إلى )%55
)CNN(، وهذه النسبة تأتي طبیعیة في ظل اعتماد )%30(كومة اإلسرائیلیلة نسبة جانب تحمیله للح

.على الروایة اإلسرائیلیة في كثیر من أخبارها
 أما موقع)RT( فحمل الحكومة اإلسرائیلیة مسؤولیة بدایة العدوان على غزة وبنسبة)بینما )%69.8 ،

ذه النسبة تبدو طبیعیة في ظل محاولة ، وه)%24.2(حمل مسؤولیة أسبابها لحركة حماس بنسبة 
)RT(أن تكون حیادیة في تغطیتها اإلعالمیة.

 وقد جاء الوزن النسبي الكلي في مواقع الدراسة لیحمل الحكومة اإلسرائیلیة أسباب العدوان على غزة
، وحملت أطراف فلسطینیة )%35.2(، بینما حملت حركة حماس المسؤولیة بنسبة )%54(بنسبة 

، فیما لم یحمل أي موقع من مواقع الدراسة األسباب ألطراف إسرائیلیة نهائیًا، )%10.8(بة أخرى نس
وتشیر هذه النسب إلى نوع من المصداقیة فالذي بدأ العدوان على غزة هي الحكومة اإلسرائیلیة التي 

تعلق ، أم فیما ی)%0(ولذلك جاءت نسب األطراف اإلسرائیلیة ،كافةتمثل األطراف اإلسرائیلیة 

الكميالتوزیع
األسباب

BBCCNNRTالوزن النسبى
%ك%ك%ك%ك

1426.43355824.25535.2حركة حماس
3362.318302369.87454الحكومة االسرائیلیة 

611.3915262110.8أطراف فلسطینیة
00000000أطراف إسرائیلیة

%150100%33100%60100%53100المجموع
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فقد یرجع ذلك إلى تحمیل حركة حماس )%35.2(بالنسبة التي حصلت علیها حركة حماس وهي 
مسؤولیة عملیة خطف وقتل المستوطنین اإلسرائیلیین الثالثة والذي تسبب قتلهم في إندالع العدوان 

طراف ل أیأما تحم. على غزة، وبمعنى آخر أن هذا االتهام كان سببًا وساهم في العدوان على غزة
فیعزى ذلك إلى أن القرار الفلسطیني ال تمتلكة جهة فلسطینیة معینة وال )%10.8(فلسطینیة نسبة 

كافة الحكومة اإلسرائیلیة هي التي تمثل األطراف اإلسرائیلیة بینما ، ذاتهاحتى السلطة الفلسطینیة
.هذا التمثیلنوتتحمل كافة ما یترتب ع

یام، والحیاة القدس، واأل(ي قامت بتحلیل محتوى صحف ولقد جاء في دراسة عال أبو طه الت
، أنها تحمل جزء من مسؤولیة العدوان لحركة حماس ظنًا منها أن حماس ساهمت في إعطاء )الجدیدة

المبرر لالحتالل اإلسرائیلي لضرب غزة، وتتشابه هذه النتیجة مع دراسة سالم عبدو التي توصلت 
حتالل ت المسوغ لالمصریة رؤیة تبرز أخطاء حماس التي أعطإلى تبني األطر الخبریة للمجالت ال

).114: 2016أبو طه، (غزة قطاع لكي یقوم بالعدوان على ؛اإلسرائیلي
 لكن هذه النتیجة تختلف مع العدید من الدراسات التي أكدت أن الغطرسة اإلسرائیلیة والهوان العربي

أكدت على ظهور إطار القوة اإلسرائیلیة على هیناز محسن التياهي أسباب العدوان، ومنها دراسة م
، ودراسة أحمد عوض )357-295: 2009محسن، (لعدوان نحو مركزي في قناة الجزیرة كسبب ل

على غزةعدوان هللا التي توصلت إلى ظهور إطار االعتداءات اإلسرائیلیة في الترتیب األول كسبب لل
.)178: 2014عوض هللا، (

والریاض ،األهرام المصریة(مثل لعربیة، أشارت تلك الصحف وفي تحلیل لبعض الصحف ا
فرج أن أهم محمد لمسؤولیة حركة حماس في جر إسرائیل للعدوان على غزة، وبینت دراسة)السعودیة

: 2011فرج، (أسباب العدوان على غزة هي إیقاف الصواریخ التي تطلق على إسرائیل من قطاع غزة 
120.(
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في مواقع الدراسةالمعاییر الموضوعیة للتغطیة الخبریةتكرار ونسب یوضح ) 16(جدول رقم 
التوزیع الكمي

المعاییر الموضوعیة
BBCCNNRTالوزن النسبى

%ك%ك%ك%ك
6627.26826.73813.117222.3عرض جانب واحد

3414197.44415.29712.2نقل صورة دون تحیز
4819.856225920.416320.7اءاتاالستشهاد بأرقام واحص

5522.73312.97927.316721عرض وجهتي نظر
3916.37831692418623.8معلومات مبتورة 

%785100%289100%254100%242100المجموع

:تشیر بیانات الجدول السابق إلى مجموعة من النتائج وهى على النحو التالى
 كأعلى التكرارات فى مجموع المعاییر الموضوعیة للتغطیة الخبریة في )معلومات مبتورة(جاء معیار

كتكرار كلى فى مجموع المواقع )%23.8(وبنسبة )186(المواقع اإللكترونیة محل الدراسة بتكرار 
في ، و )%16.3(بنسبة)BBC(فى موقع :التاليالثالث، وجاءت النسب لكل موقع على النحو 

.)%24(بنسبة )RT(، وفي موقع )%31(بنسبة )CNN(موقع 
واإلشارة فقط إلى ،وتأتي هذه النسبة طبیعیة في ظل عدم ذكر كامل المعلومات حول العدوان

إطالق صواریخ من غزة وعدم ذكر العدد أو تأثیر تلك كذكر ،معلومات عامة ال تظهر الحقیقة
غزة دون تحدید دقیق لتك الغارات وتأثیرها ومدى الصواریخ، وكذلك اإلشارة إلى غارات إسرائیلیة على 

، وهذا إشارة إلى طرفین متكافئینكثیر من األحیان في في )حرب(وكذلك استخدام مصطلح تدمیرها، 
.األمر ال یعبر عن الواقع

 كأدنى التكرارات فى مجموع المعاییر الموضوعیة للتغطیة )نقل صورة دون تحیز(وجاء معیار
كتكرار كلى فى مجموع المواقع )%12.2(اقع اإللكترونیة محل الدراسة بنسبة الخبریة في المو 

الثالث، وهي نسبة مرضیة في ظل محاولة تلك المواقع أن تظهر بمظهر المحاید أمام الرأي العام 
.، كون تلك المواقع موجهة للعالم العربيالعربي المتعاطف مع الشعب الفلسطیني

كامل للجوانب المتعددة للموضوع یضعف من مصداقیة الموقعیرى الباحث أن عدم العرض ال،
حلیل السریع للجدول السابق نجد أن السیاسة التحریریة لكل موقع تفرض نفسها وبكل قوة فنجد توبال
)%27.2(بنسبة )BBC(ابهت النسبة في شوت)%26.7(عرضت جانبًا واحدًا بنسبة )CNN(أن 

فقط، وهذا ما یؤكد أن )%13.1(هالتي كانت النسبة لدی)RT(واختلفت هذه النسبة مع موقع 
المعاییر الموضوعیة والتركیز على عرض جانب واحد یخل في عرض األحداث ویؤثر بشكل كبیر 
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،وأوروبا،مریكاأعلى فهم المتلقي لهذا الموضوع، وهذا ما تعكسه استطالعات الرأي التي تجرى في 
.االحتالل أو مع القضایا اإلسرائیلیة المختلفةونجد بها نبرة تعاطف عالیة مع حكومة

 وأظهرت دراسةStawcki اختالف التغطیة في الصحف األمریكیة للنزاع الفلسطیني اإلسرائیلي على
ن السیاسة اإلعالمیة والتحریریة األمریكیة بشكل عام سواءعنحو كبیر، وهذا یعطي صورة واضحة 

).Stawcki ،2009 :36(موعالمرئي أو المقروء أو المسفي اإلعالم 
 أبو سعدة أن تغطیة صحیفة نیویورك تایمز للقضایا المتعلقة مخیمر أشارت نتائج دراسة و

لقضایا المتعلقة بالفلسطینیین والعدوان علیهم، فیما بلغت تغطیتها لباإلسرائیلیین بلغت ثثالثة أضعاف 
أضعاف نظرائهم الفلسطینیین، رغم أنه قتل التغطیة اإلخباریة لقضایا قتل األطفال اإلسرائیلیین سبعة 

مقابل كل طفل إسرائیلي، وهذا یظهر بوضوح أن االنحیاز للروایة اإلسرائیلیة )طفًال فلسطینیاً 22(
- 81: 2009، أبو سعدة(عنها)CNN(هي سمة عامة في وسائل اإلعالم األمریكیة وال تختلف 

98(
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ات المتعلقة بالعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة عام ما الهدف من طرح الموضوع: التساؤل الرابع
، والحلول المقترحة للعدوان؟)م2014(

:ولإلجابة عن هذا التساؤل یورد الباحث الجداول التالیة
في مواقع الدراسةالعدوان موضوعیوضح الهدف من طرح ) 17(جدول رقم 

التوزیع الكمي
الهدف

BBCCNNRTالوزن النسبى
%ك%ك%ك%ك

13437.834119827.826625.5معاناة أحد األطراف
5615.77824.6391117317.1الدعوة التخاذ موقف

308.47022.18824.818818.4إثارة مخاوف
123.392.851.4262.5إیراد حلول

7821.96921.86718.921420.9النقاش وٕاثارة القضایا
4612.95617.75716.115915.6مساندة 
%1026100%354100%316100%356100المجموع

موضوعالمتعلقة بتحدید الهدف من طرح تشیر بیانات الجدول السابق إلى مجموعة من النتائج
:، وهى على النحو التالىالعدوان

 كان أكبر أهداف موقع)BBC( من طرح الموضوعات المختلفة هو)سواء )اة أحد األطرافمعان
، وتأتي هذه النسبة طبیعیة في ظل المعاناة الكبیرة )%37.8(الفلسطینیة أو اإلسرائیلیة بنسبة 

، فلقد انتشرت صور متعددة لقتل العدوانوالصعبة التي عاشها الشعب الفلسطیني في قطاع غزة جراء 
ز أیضًا على معاناة اإلسرائیلیین وهدم البیوت وغیرها، وفي ظل التركی،والقتل الجماعي،األطفال

.خاصة من المناطق المحیطة لقطاع غزة، إضافة إلى صور اإلسرائیلیین داخل المالجئ
سواء على صعید )%21.9(المختلفة بنسبة )النقاش وٕاثارة القضایا()BBC(وجاء في ثاني أهداف 

.یرات اإلقلیمیة والدولیة المختلفةأو في المتغ،ة، أو في دولة االحتاللز األوضاع الداخلیة في قطاع غ
 أما أهم أهداف موقع)CNN( من طرح الموضوعات المختلفة فجاء)سواء من )الدعوة التخاذ موقف

، بحیث یساهم هذا )%24.6(المجتمع الدولي أو من الحكومة اإلسرائیلیة أو من الفلسطینیین بنسبة 
خ أو الموافقة على المبادرة المصریة وغیرها الموقف في وقف العدوان كهدنة دائمة أو وقف الصواری

.من المواقف
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)CNN(، وبتقییم سریع لتغطیة )%22.1(بنسبة )إثارة مخاوف()CNN(وجاء ثاني أهداف موقع 
سندرك بأن هذه المخاوف تشمل الصواریخ الفلسطینیة، وٕاثارة الخوف والفزع على إسرائیل الدولة 

.دٍ الدیمقراطیة التي تعیش في محیط معا
، ومن البدیهي أن تأتي )%17.7(على نسبة ملفتة تمثلت في )مساندة()CNN(وقد حصل هدف 

هذه المساندة للحكومة اإلسرائیلیة والمواطن اإلسرائیلي، وٕاذا جاءت المساندة للجانب الفلسطیني فإنها 
.تأتي على استحیاء وبدون أثر ملموس یذكر

 أما أهم أهداف موقع)RT( عات المختلفة فجاء من طرح الموضو)بنسبة )معاناة أحد األطراف
فإن السیاسة التحریریة مختلفة، وسنجد )CNN(، وبالرغم من اتفاق هذه النتیجة مع موقع )27.8%(

الذي ركز على معاناة )CNN(ركز على معاناة الطرف الفلسطیني مقابل موقع )RT(بأن موقع 
.الطرف اإلسرائیلي

 وهي أدني النسب في )%2.5(د حصل على الوزن النسبي الكلي بنسبة فق)إیراد حلول(أما هدف ،
، وفي )%2.8(بنسبة CCN، وفي موقع )%3.3(بنسبة )BBC(كافة المواقع، فجاء في موقع 

.)%1.4(بنسبة )RT(موقع 

في مواقع الدراسةلعدواننهاء االحلول المقترحة إل یبین ) 18(رقم جدول 
التوزیع الكمي

ترحةالحلول المق
BBCCNNRTالوزن النسبى

%ك%ك%ك%ك
129.82319.132.63810.5استسالم دون شروط

54.343.53228.34112ردع اسرائیل 
2216.21411.61815.95414.6قرارات دولیة
2321.73428.32623.28324.4هدنة دائمة 

54484537.5343013338.5وقف الصواریخ 
%349100%113100%120100%116100المجموع

:تشیر بیانات الجدول السابق إلى مجموعة من النتائج وهى على النحو التالى
 التي قدمتها إلنهاء العدوان المقترحة لكأعلى التكرارات فى مجموع الحلو )وقف الصواریخ(جاء خیار

كتكرار كلى فى مجموع المواقع ،)%38.5(وبنسبة )133(كرار المواقع اإللكترونیة محل الدراسة بت
في و ، )%48(بتكرار كلى )BBC(فى موقع :التاليالثالث، وجاءت النسب لكل موقع على النحو 

.)%30(بنسبة )RT(، وفي موقع )%37.5(بنسبة )CNN(موقع 
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سم صورة ذهنیة للمجتمع هذه النسبة طبیعیة في ظل قوة اإلعالم اإلسرائیلي الذي استطاع ر دوتع
اع غزة هو الصواریخ الفلسطینیة التي تطلق من طالدولي بأن السبب في العدوان اإلسرائیلي على ق

وعدم ،على المستوى الدولي،والمقاوم،القطاع، وفي نفس الوقت ضعف اإلعالم الفلسطیني الرسمي
إلى قوة اإلعالم كثیر من الدراسات قد أشارت یصال الحقیقة لمختلف الجماهیر الدولیة، و إقدرته على 

.اإلسرئیلي وتأثیره على المجتمع الدولي
من وقف الصواریخ كحل للعدوان وكأنه انحیاز للروایة اإلسرائیلیة التي )%38.5(تظهر نسبة كما 

اتظهر بأن الصواریخ الفلسطینیة هي السبب للعدوان في حین أن إسرائیل أعلنت أن أهدافها في هذ
ي القضاء على حركة حماس، وهي حركة انخرطت في العمل السیاسي الفلسطیني وفازت العدوان ه

، بمعنى أنها حصلت )اً مقعد132(من أصل في المجلس التشریعي الفلسطیني)مقعداً 76(بنسبة 
على أصوات نسبة كبیرة من الجمهور الفلسطیني، ولیس من المنطق والمعقول القضاء على هذا 

.المكون
وهي النسبة األضعف مقارنة بنسب باقي )%10.5(بنسبة )استسالم دون شروط(وجاء خیار

وقف (مرتفعة نوعًا ما، وتؤكد على ما جاء سابقًا حول حل تعدالحلول، لكنها في الوقت ذاته 
العقلیة الدولیة بمختلف الوسائل اإلعالمیة ىالناتج عن قوة التأثیر اإلسرائیلي عل)الصواریخ

.غیرهاوالدبلوماسیة و 
 وفي دراسةMaurer and Kempf49.6(التركیز على وقف العنف الفلسطیني بنسبة جاء%(

)Maurer and Kempf ،2011 :87(من وقف العنف اإلسرائیلي)%33(مقابل نسبة 
 جاءت الحلول المقترحة توحید الصف الفلسطیني وٕاعادة بناء منظمة سالم عبده في دراسة أما

وفتح المعابر، ولعل االختالف ما بین دراسة مرور ودراسة عبدو أن الدراسة التحریر ورفع الحصار
األولى كانت عن الصحف األلمانیة، ودراسة عبدو كانت عن الصحف العربیة وهذا یظهر بشكل 

.)186- 133: 2009عبده، (واضح انحیاز الروایة الغربیة لصالح إسرائیل
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للعدوان موضوعات المختلفة في معالجة المواقع عینة الدراسة ما األسالیب المتبعة لل: التساؤل الخامس
؟)م2014(عام اإلسرائیلي على قطاع غزة 

:ولإلجابة عن هذا التساؤل یورد الباحث الجدول التالي
للموضوعات في مواقع الدراسةیوضح تكرار ونسب فئة األسالیب المتبعه ) 19(جدول رقم 

التوزیع الكمي
األسالیب

BBCCNNRTالوزن النسبى
%ك%ك%ك%ك

1222513429.59832.535429تحلیل وتفسیر
13427.511425762632426.2النقاش والرأى

18838.912527.7702338329.9معلوماتیة
122.523582.5433.3دعائیة 

112.3184.5248434.9طرح أفكار
132.833782.5284.1تإمالء آراء واتجاها

4161.3165.5272.6جلب آراء ومقترحات
%1202100%300100%453100%484100المجموع

:التاليتشیر بیانات الجدول السابق إلى مجموعة من النتائج وهى على النحو 
 في الكتابة من مجموع األسالیب المتبعة )%29.9(األول بنسبة )معلوماتیة(جاء أسلوب

للموضوعات المختلفة، وتأتي هذه النسبة طبیعیة في ظل تراكم األحداث وسرعتها وحاجة الجمهور 
إلى معرفة األخبار أوًال بأول، ومتوافقة مع أسلوب المواقع اإللكترونیة في التركیز على المعلومة 

بتكرار كلى )BBC(فى موقع :التاليبالدرجة األولى، وقد جاءت النسب لكل موقع على النحو 
.)%23(بنسبة )RT(، وفي موقع )%27.7(بنسبة )CNN(، بینما في موقع )38.9%(

 كتكرار كلي من مجموع )%29(في المرتبة الثانیة بنسبة )التحلیل والتفسیر(ثم جاء أسلوب
ٕانما و ؛األسالیب المتبعة في الكتابة وهي إشارة واضحىة أن المواقع ال تكتفي بتقدیم األخبار فقط

وهذا ما یؤكد أن هناك سیاسة ،تتبعها بشرح وتحلیل وتفسیر وتركیز على بعض الجوانب الهامة
تحریریة تحاول هذه المواقع عرضها بما یتوافق مع رؤیتها لألحداث، وقد بلغت نسبتها في المواقع كما 

ي موقع ، وف)%29.5(بنسبة )CNN(، بینما في موقع )%25(بتكرار كلى )BBC(فى موقع :یلي
)RT( بنسبة)32.5%(.
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 ویأتي ذلك ،وهي نسبة مرتفعة)%26.2(فحصل على نسبة )النقاش والرأي(أما فیما یتعلق بأسلوب
من قوة هذه المواقع التي تمتلك شبكة مراسلین ووسائل اتصال متنوعة مع قیادات وشخصیات بارزة 

.تخدام هذا األسلوب بشكل كبیرما یؤهلها الس،وطواقم تعمل على مدار الساعة وتحدیث مستمر
 طرح (وأسلوب )إمالء اآلراء واالتجاهات(وأسلوب )الدعائي(أما باقي األسالیب المتعلقة باألسلوب

وهذا یمكن تفسیره بأن هذه ،فقد جاءت بسنب متدنیة)اآلراء والمقترحاتجلب(وأسلوب)األفكار
وهذا یفسر ،ن تتعمق في هذه المواضیعالمواقع تهتم بعرض المعلومات وسماع وجهات نظر دون أ

على نسب متدنیة كما أشار الجدول )الحدیث الصحفي(و)التحقیق الصحفي(أیضًا حصول نسبة 
.تكرار ونسب الفنون الصحفیة في صحف الدراسةالمتعلق ب) 5(رقم 

لى ویتضح من نتائج الجدول السابق أن حصول المعلومات والتحلیل والتفسیر على نسبة عالیة إ
محاولة مواقع الدراسة إیراد معلومات عن العدوان اإلسرائلیلي على غزة بطریقة تفصیلیة قد تكون 
منتقاة كما أظهرت نتائج سابقة، ولكن یظهر حرص المواقع على تزوید الجمهور أوًال بأول على 
مجریات العدوان، ولعل هذا یفسر ظهور بعض المواضیع محل التحلیل بصیاغة أكثر من محرر

.سواء كان مراسًال میدانیًا، أو من العاملین في التحریر
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لعدوان ما الصورة الذهنیة التي أوردتها المواقع عینة الدراسة في تغطیتها ألحداث ا: التساؤل السادس
تجاه الفلسطینیین؟)م2014(عام اإلسرائیلي على قطاع غزة

:ولإلجابة عن هذا التساؤل یورد الباحث الجدول التالي
نیین في مواقع الدراسةیوضح الصورة الذهنیة التى تقدمها التغطیة للفلسطی) 20(رقم جدول 

التوزیع الكمي
الصورة الذهنیة

BBCCNNRTالوزن النسبى
%ك%ك%ك%ك

4529.43421.19349.617233.4ضحایا 
3321.43219.8198.88416.7معتدین 

117.185.23417.75310أصحاب قضیة عادلة 
3925.33823.62915.110621.3أنداد السرائیل 

2616.84930.3178.89218.6متطرفین
%507100%192100%161100%154100المجموع

:تشیر بیانات الجدول السابق إلى مجموعة من النتائج وهى على النحو التالى
 كأعلى التكرارات فى مجموع الصورة الذهنیة التي تقدمها المواقع )یاضحا(الصورة الذهنیة جاءت

كتكرار كلى فى مجموع )%33.4(وبنسبة )172(اإللكترونیة محل الدراسة حول الفلسطینیین بتكرار 
، )%29.4(نسبةب)BBC(فى موقع :التاليالمواقع الثالث، وجاءت النسب لكل موقع على النحو 

هذه النسبة طبیعیة تعدو ، )%49.6(بنسبة )RT(، وفي موقع )%21.1(بنسبة)CNN(في موقع و 
طال كافة أشكال ،ودمار هائل،في ظل ما تعرض له الشعب الفلسطیني في قطاع غزة من مجازر

.والمؤسسات،والمنازل،الحیاة ال سیما البشر
 وملفتة للنظروهي نسبة مرتفعة)%21.3(على نسبة )أنداد إلسرائیل(حصلت الصورة الذهنیة،

ویمكن أن یعزى ذلك لقوة الماكنة اإلعالمیة اإلسرائیلیة التي استطاعت بكل دهاء أن ترسم صورة 
عداد الصواریخ التي من خالل التركیز على أرقام عالیة أل،ذهنیة للمجتمع الدولي بندیة الفلسطینیین

)حرب(خدام إسرائیل لمصطلح المحتلة، وكذلك استةتنطلق من قطاع غزة باتجاه المدن الفلسطینی
هو ما یتفق مع ، و الذي یفهم اصطالحًا على أن ما یدور في المنطقة یجري بین طرفین متكافئین

،أبو سعدة التي وصفت مختطفي الجندي اإلسرائیلي جلعاد شالیط بالقتلة واإلرهابیینمخیمر دراسة 
ي نیویورك تایمز وشیكاغو أن صحیفتElmasryكما أثبتت دراسة )98- 81: 2009أبو سعدة، (

.)Elmasry ،2009 :1-46(عتداءات الفلسطینیةالتربیون أظهرت اإلسرائیلیین كضحایا ل
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 أشارت دراسة وVisar تمیل إلى عرض الموضوعات التي تصور )نیویورك تایمز(أن صحیفة
وذلك بنسبة الفلسطینیین كمرتكبي أعمال عنف في الصفحة األولى أكثر منه في الصفحات الداخلیة، 
، Visar(تقترب من ثالثة أضعاف القصص التي تصور اإلسرائیلیین كمرتكبي أعمال العنف

2009 :114 -120(.
 موقع)RT( انطالقًا من سیاسته التحریریة الداعمة والمؤیدة للشعب الفلسطیني یقدم صورة إجمالیة

عمله اإلعالمي وتأكیده للشعب الفلسطیني كضحایا وأصحاب قضیة عادلة، وهذا یظهر كركیزة في
.انتهاجه هذا األسلوب كعناد للسیاسة األمریكیة، و هذا الموقفىعل

 تظهر)CNN( ٍوهذا العرض المتوازن من طرفها ال یعكس نیة الشعب الفلسطیني كضحیة ومعتد ،
.حسنة من وجه نظر الباحث

 على موقع ) غزةلحصاریةاألمریكیة الرئیساإلعالملوسائلالمتحیزةالتغطیة(جاء في مقال حول
)the atlantic ( یقول الكاتب األمریكي)Rbert Right( إن كنت تسأل من أین تستقي معلومات ،

، ابقى بعیدًا عن وسائل اإلعالم الرسمیة ما أمكنك ذلك: أساسیة عن غزة، فلدي لك هذه النصیحة
ثالث األبرز في أمریكا قال له أن الصحف الم، في )Patrik Okonore(یقول الكاتب األمریكي و 
دعموا في افتتاحیاتهم بقوة حق إسرائیل في االنتقام ، )التایمز(، و)واشنطن بوست(، و)نیویورك تایمز(

، دون أن تتطرق ثالثتها ولو بالتلمیح إلى تعامل )جلعاد شالیط(بعد خطف الجندي اإلسرائیلي 
، أن )Norman Finikleshtin(ریكي یؤكد الكاتب األمیل القوي والعنیف مع الفلسطینیین، و إسرائ

، The Atlantic(.غزة تكاد ال تذكر في اإلعالم األمریكي أو البریطاني، واالهتمام بها موسمي
)62()نت: 2012
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لعدوان ما أبرز الشخصیات التي وردت في المواقع عینة الدراسة في تغطیتها ألحداث ا: التساؤل السابع
؟)م2014(عاماإلسرائیلي على قطاع غزة

:ولإلجابة عن هذا التساؤل یورد الباحث الجدول التالي

الدراسةمواقع ب الشخصیات المحوریة في یوضح تكرار ونس) 21(رقم جدول 
التوزیع الكمي

المصدر
BBCCNNRTالوزن النسبى

%ك%ك%ك%ك
38252922.85339.212029ةفلسطینی
5133.55444.62821.513333.2ةإسرائیلی

1710138.93024.26014.4ةعربی
1814.597.565.1339إسالمیة

28172516.212106514.4ةدولی
%411100%129100%130100%152100المجموع

:التاليتشیر بیانات الجدول السابق إلى مجموعة من النتائج وهى على النحو 
في مواقع بین تكرار ونسب الشخصیات المحوریةعلى أعلى نسبة )ائیلیةالشخصیات اإلسر (ت حصل

، حیث أن الشخصیات اإلسرائیلیة هي إحدى ، وتأتي هذه النسبة طبیعیة)%33.2(الدراسة بواقع 
ال سیما أنها ،للتعرف على مستجدات األحداث أوًال بأول؛طرفي العدوان والبد من التركیز علیها

لتي تمتلك القوة والسیطرة األكبر واالنتشار الدبلوماسي األوسع منه من الطرف الشخصیات الرئیسیة ا
، )%33.5(نسبة ب)BBC(فى موقع :التالي، وقد جاءت النسب لكل موقع على النحو الفلسطیني

.)%21.5(بنسبة )RT(، وفي موقع )%44.6(بنسبة )CNN(بینما في موقع 
 وهي نسبة معقولة ال سیما أنها الطرف )%29(سبة على نت حصلف)الشخصیات الفلسطینیة(أما ،

واالهتمام بها للتعرف على ردود األفعال ،ویجب تسلیط الضوء علیها،اآلخر من طرفي العدوان
خاصة وأنه كانت قد عرضت بعض المبادرات والمطالبات من ،الفلسطینیة تجاه مجریات العدوان

:التالي، وقد جاءت النسب لكل موقع على النحو صریةالطرف الفلسطیني لوقف العداون كالمبادرة الم
، وفي موقع )%22.8(بنسبة )CNN(، بینما في موقع )%25(بتكرار كلى )BBC(فى موقع 

)RT( بنسبة)39.2%(.
 على نسبة )الشخصیات العربیة(، وحصلت )%14.4(على نسبة ت حصلف)الشخصیات الدولیة(أما

وهي نسب متقاربة ومعقولة في ظل )%9()إلسالمیةالشخصیات ا(، وكانت نسبة )14.4%(
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وبالقضیة ،بمجریات األحداث في المنطقة بشكل عام،واإلسالمي،والعربي،االهتمام الدولي
بعد 2006الفلسطینیة ال سیما قطاع غزة الذي یشهد حراكًا سیاسیًا وعسكریًا وٕانسانیًا منذ یونیو 

.سیطرة حركة حماس على قطاع غزة
(، ودراسة )2016عیسى (تائج الجدول السابق مع دراسة وتتفق نDeprez & Raeymaeckers,

–، التي أظهرت تفوقًا لصالح الشخصیات اإلسرائیلیة في تغطیة قضایا الصراع الفلسطیني )2010
، في المواقع اإللكترونیة للصحف األمریكیة، )م2014(ن على غزة عام ااإلسرائیلي مثل العدو 

ولى في الصحف الفلمنكیة، وقد حصلت الشخصیات اإلسرائیلیة الرسمیة وغیر الرسمیة واالنتفاضة األ
على حد سواء في الموقع اإللكتروني لصحیفة واشنطن بوست على نسب مرتفعة، بینما أعطى الموقع 

.اإللكتروني لصحیفة الجاردیان مع القضایا العربیة بشكل عام، والفلسطینیة بشكل خاص

التي وردت في مواقع الدراسةالشخصیاتوضح أهم ی) 22(جدول رقم 
ووجود داللة إحصائیة على تكرار وجودها

جهة العمل/ المنصبالمصادر المعتمدة.م
Zقیمة التكرار

2أو كا
الداللة أو 

مستوى المعنویة
معامل
التوافق %ك

- **دالة6935.57.16يلیسرائإلرئیس الوزراء ابنیامین نتانیاهو.1
- **دالة3216.45.77يالرئیس الفلسطینمحمود عباس.2
- *دالة2412.32.43يالرئیس المصر عبد الفتاح السیسى .3
- 15812.01رئیس وزراء أوروبادیفید كامیرون.4
- غیر داله. 84.15.75056رئیس المكتب السیاسي لحماسخالد مشعل .5
- غیر دالة184.11.74يالرئیس التركردوغانأرجب طیب .6
- غیر دالة74.60.45يالرئیس الفرنسفرانسوا هوالند.7
- غیر دالة630.45میركيالرئیس األوباما أباراك .8
- غیر دالة531.74ركة فتححعضو اللجنة المركزیة لحمدعزام األ.9

-غیر دالة421.05يبو ور المفوض األبیار موسكوفیس .10
-غیر دالة421.05عضو المكتب السیاسي لحماسعزت الرشق.11
- **دالة218.52تحاد األوروبيخارجیة االوزیرفیدیریكا موغیریني.12
- غیر دالة210.31ونرواالناطق باسم األكریس غینیس.13
- **دالة214.61مم المتحدةمین العام لألاألبان كى مون.14
- **دالة213.88الحرس الثوري-س لقدقائد فیلق االلواء قاسم سلمانى.15
- غیر دالة210.31مفوض المساعدات اإلنسانیة كریستالینا جیورجیفا.16
- - 10.5المفوض السامي لألمم المتحدة أنطونیو غوتیریس.17

%194100المجموع
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رها وموقفها من العدوان في مواقع الدراسة وتكرار ظهو الشخصیات الواردةح الجدول السابق تكرار ضیو 
.على غزة

 تظهر النتائج ظهور رئیس الوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتنیاهو، وبإخضاع عدد مرات ظهوره بموقفه
وهي قیمة دالة إحصائیًا، بمعنى أن موقف هذه )16.7(تساوي )Z(من العدوان على غزة بقیمة 

.بل هو من قام بإعطاء تعلیماته للبدء بهاالشخصیة مرتبط بموقفه من العدوان والذي بالطبع یؤیدها
 عبد الفتاح السیسي، و محمود عباس، (الشخصیات التي ارتبط مرات ظهورها بموقفها من العدوان هي

، وبنظرة )خالد مشعلو عزت الرشق، و فیدیریكا موغیریني، و اللواء قاسم سلماني، و بان كي مون، و 
ورة وتواجدها في مواقع الدراسة یرتبط بمواقفها متفحصة لألسماء نجد بأن موقف الشخصیات المذك

.تجاه العدوان اإلسرائیلي من حیث الرفض أو التأیید
سماء التي لم یرتبط وجودها بموقف واضح من العدوان وتكرار مرات تأتي القائمة الثانیة في األ

.، وغیرهما)باراك أوباماو فرانسوا هوالند، (ظهورها، منها كثیرة ومتنوعة 

یظهر السمات البارزة لمواقف بعض الشخصیات الرسمیة الواردة فى مواقع الدراسة) 23(رقم جدول 
السمة البارزة االیجابیةالشخصیة.م

1.
رئیس الوزراء - بنیامین نتانیاهو

اإلسرائیلي

لى تجنب المس بالمدنیینإنسعى 
بادتنا وقتل كل یهودى إمام من یرید أنفسنا أنحن ندافع عن 

بمسئولیتنا بالموافقة على المبادرة المصریة يقنرت
نفاقسمنت للمدارس وتستخدمها حماس لألأنسمح بشحنات 
رهابیین إسوأ أحماس والجهاد 

نهاء عسكرة غزةیجب الشروع ببرنامج دولى إل

2.
الرئیس - محمود عباس 

الفلسطینى
بى و ور ات المؤسسات الدولیة واالتحاد األیقبل بقرار 

هالى القطاعأ یبدى تعاطفا مع 

3.
رئیس وزراء -دیفید كامیرون

أوروبا
لول سلمیة ترضى الجمیع حنعم ل

بالده مستعدة للمساعدة

4.
الرئیس - ردوغانأرجب طیب 

التركى

یجابىإغزة بشكل قطاع زمة أیرید انتهاء 
ضافى لحل المشاكلإیستعد لبذل جهد 

فلسطینیینسرائیل ترتكب مجزرة بحق الإ
خوان یدلوجى مع اإلأتعاطف 
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5.
الرئیس - عبد الفتاح السیسي 

المصري
تعاطف مع الضحایا من الجانبین

نسانى للفلسطینینالدعم اإل

6.
مفوض -كریستالینا جورجیفا

المساعدات اإلنسانیة
تشجیع المجتمع الدولي على تقدیم المساعدة

الوربىتقدیم مساعدات مالیة من االتحاد ا

العاهل االردنى- عبد هللا الثاني .7
خوة لنا إالفلسطینیون 

سنقدم كل مساعدة ممكنة 
ن یتدخل المجتمع الدولى لوقف العنفأیجب 

8.
رئیس المكتب - خالد مشعل

السیاسي لحركة حماس
سنحافظ على شعبنا 

ملتزمون بالشرعیة الدولیة 

9.
ق ائد فیلق- اللواء قاسم سلیمانى

اإلیرانيالحرس الثوريفي سالقد
سنحرق االرض تحت الصهاینة

لن نتوانى عن دعم المقاومة بفلسطین

بتحلیل بیانات الجدول السابق یتضح بأن أهم السمات البارزة التي وردت في مواقع الدراسة جاءت 
:التاليعلى النحو 

ابیة ألصقتها برئیس الوزراء اإلسرائیلي أظهرت مواقع الدراسة الثالثة سمات إیج: بنیامین نتنیاهو.1
.بنیامین نتنیاهو وهي سعیه إلى تجنیب المس بالمدنیین

ن هذه المواقف لرئیس الوزراء اإلسرائیلي هي مقصودة، وأظهرت أبالنظر إلى الجدول السابق نجد ب.2
یكون أهمها نتیجة إحصائیة تدل على تعمد إظهاره بمواقف إیجابیة في مواقع الدراسة، وبكل تأكید س

.)CNN(وابرزها موقع 
هناك سمات إیجابیة ظهرت لشخصیات فلسطینیة كالرئیس الفلسطیني محمود عباس، وخالد مشعل، .3

برز هذه المواقف لمحمود عباس كانت قبول الفلسطینیین بقرارات المؤسسات الدولیة والتعاطف مع أو 
الشعب الفلسطیني وااللتزام بالشرعیة تمثل في الحفاظ علىفموقف خالد مشعل ، أما أهالي قطاع غزة

.الدولیة
وجاءت مواقف لقیادات عربیة كالرئیس المصري عبد الفتاح السیسي والعاهل األردني الملك عبد هللا .4

للتدخل وعدم ازدیاد دائرة العنف، امع الشعب الفلسطیني، ودعو متعاطفةالثاني، وكانت مواقفهم 
.والعنف المضاد

أوروبیة كدیفید كامیرون، وكریستالینا جورجیفا، وكانت مواقفهم مع إیجاد جاءت مواقف لشخصیات.5
.حلول سلمیة وتشجیع المجتمع الدولي على تقدیم مساعدات
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رغبة هم في الفوتمثلت مواقاللواء قاسم سلیماني، ورجب طیب أردوغان منها جاءت شخصیات إقلیمیة .6
.يبإنهاء األزمة والتعاطف الكامل مع الشعب الفلسطین

وأشارت دراسة الباحث عبد الرؤوف سعید أن ظهور الشخصیات اإلسرائلیلیة متواجد وبكثافة عند .7
، ومتواجد أیضًا في )CNN(تغطیة مواضیع الدبلوماسیة الشعبیة في وسائل اإلعالم الغربیة مثل 

.الجزیرة وهما القناتان محل الدراسة للباحث المذكورةوسائل اإلعالم العربیة مثل قنا

:خاتمة
نتجت عن نتائج الدراسة التحلیلیة لعینة مواقع الدراسة التي على ركز الباحث في هذا الفصل 

األمریكیة، )CNN(تحلیل مواقع الدراسة المتمثلة في المواقع اإللكترونیة الناطقة باللغة العربیة لشبكة 
.الروسیة)RT(البریطانیة، وشبكة )BBC(وشبكة 

النتائج وبین الدراسات السابقة، وحاول الباحث تحلیل وتفسیر النتائج كما ربط الباحث بین هذه
.التي توصل إلیها
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:السادسالفصل 
والمقترحاتالنتائج والتوصیات
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النتائج والتوصیات: الفصل السادس

:مقدمة
ر لمحو ا:إلى محورینقسیمهام بتاناقش الباحث في هذا الفصل النتائج التي توصل إلیها، وق

ستعرض الباحث توصیات اكما .نتائجكیفي للتحلیل الال: المحور الثانيالنتائج العامة للدراسة، و : األول
.الدراسة، وأهم المقترحات

:نتائج الدراسة
.النتائج العامة للدراسة: المحور األول

مستخدمة مجموع الفنون الصحفیة المننسبةلى عأك)الخبر(جاء :الفنون الصحفیة المستخدمة.1
بنسبة ) المقال(، ثم %)15.4(بنسبة ) التقریر(، ثم جاء )%76(في مواقع الدراسة بنسبة 

).%0.3(في المرتبة األخیرة بنسبة جاء فقد )الحدیث(، أما %)2(بنسبة ) التحقیق(، ثم %)6.3(
في المقام األول من مجموع الوسائط )الصور(جاء استخدام :الوسائط المتعددة المستخدمة.2

في المقام الثاني بنسبة ) الفیدیو(تالها، )%60.4(بنسبة المتعددة المستخدمة في مواقع الدراسة
، وجاء في المقام األخیر %)2(بنسبة ) الروابط(، ثم )11.3(بنسبة ) الصوت(، ثم %)24.6(
).%1.4(بنسبة )الشكل التحلیلي(

ومة في مواقع الدراسة بواقع على أعلى نسبة كمصدر للمعل)المراسل(حظي: ةلمعلومامصدر .3
مصادر (، ثم )%20.5(في المرتبة الثانیة بنسبة )بدون مصدر(فئة ت، ثم جاء)26.9%(

بنسبة ) بیانات رسمیة(، ثم %)16.8(بنسبة ) أكثر من مصدر(، ثم %)17.2(بنسبة ) خاصة
).%9.1(نسبة ب)وكاالت أنباء(، ثم %)11.4(

مننسبةأعلى على ) البیان والتصریح الصحفي(حصل : أشكال وطرق الحصول على المعلومات.4
، ثم جاءت )%45(بلغتمجموع أشكال وطرق الحصول على المعلومات في مواقع الدراسة 

بنسبة ) المؤتمر الصحفي(، ثم %)15(بنسبة ) النقل(، ثم %)25(بنسبة ) التصریحات المباشرة(
%).1(هي نسبة على أدنى ) أخرى(و) لةالرسا(، ثم %)1.5(بنسبة ) الندوة واالجتماع(، ثم %)6(

در المعلومات امصعلى أعلى نسبة من مجموع ) صادر الفلسطینیةالم(حصلت : مصادر المعلومات.5
في المرتبة الثانیة بنسبة ) المصادر اإلسرائیلیة(، بینما جاءت %)30(لعت بفي مواقع الدراسة 

، %)15.5(بنسبة ) صادر العربیةالم(، ثم %)19.5(بنسبة ) المصادر الدولیة(، ثم %)26.5(
%).8.5(حصلت على نسبة و هي األقل اعتمادًا لدى مواقع الدراسة ) المصادر اإلقلیمیة(وكانت 
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على المرتبة األولى )القتل واالصابات(موضوع حصل : فئة الموضوعات الواردة في مواقع الدراسة.6
بنسبة )التندید واالستنكار(، ثم جاء )%36.3(بنسبة من فئة الموضوعات الواردة في مواقع الدراسة

بنفس ) الوساطات الدولیة(، و)المسیرات(، ثم %)14.5(ة بنسب)التضامن والمؤازرة(، ثم %)15.8(
، ثم %)5.9(بنسبة ) المجازر والمذابح(، ثم %)6.3(بنسبة ) المقاومة(، ثم %)7(النسبة 

).%3(بلغت و ت على أدنى النسب فقد حصل)المبادرة المصریة(أما ، %)4.3(بنسبة ) الحصار(
مجموع مننسبة كأعلى )ةسیاسیال(القضایاجاءت : مجموع القضایا التي تعالجها مواقع الدراسة.7

، %)14.8(بنسبة ) االقتصادیة(القضایاثم ، )%66.5(بنسبة القضایا التي تعالجها مواقع الدراسة 
القضایا ، ثم %)5.8(بنسبة ) نسانیةاإل(القضایا ، ثم %)7.8(بنسبة ) التعلیمیة(القضایا ثم 

%).1(بنسبة كأدنى التكرارات )القانونیة(القضایاجاءت ، و %)4.1(بنسبة ) الدینیة(
من كأكثر المصطلحات تكرارًا )ف بین حماس وٕاسرائیلنالع(مصطلحظهر: المصطلحات األهم.8

) ناحر بین حماس وفتحالت(، ثم جاء موضوع مواقع الدراسةحسب اهتمام المصطلحات األهممجموع 
جهود (، ثم )سرائیلىجیش الدفاع اإل(، ثم )لیسرائإنذار فى صفارات اإل(في المرتبة الثانیة، ثم 

، ثم )المقاومة(، ثم )وسطالعنف فى الشرق األ(، ثم )المعابر(، ثم )التسویة ومسار التفاوض
حسب العشرة األبرز اتالمصطلح، وهذه هي )حوارات القاهرة(، ثم )لیةیسرائإعملیات عسكریة (

.مواقع الدراسةاهتمام 
مجموع موقف المواقع في المرتبة األولى من)تهجم وعدوان(موقفجاءت : الموقف من العدوان.9

، %)23.4(بنسبة ) دانه كاملةإ(موقف ، ثم )%27.6(اإللكترونیة محل الدراسة من العدوان بنسبة 
بنسبة ) قوة مفرطة(، ثم %)16.2(بنسبة ) فسدفاع عن الن(، ثم %)21(بنسبة ) له مبررات(ثم 

)11.8.(%
العام نحو همجموع االتجانسبة من أعلى على )محاید(االتجاه حصل : االتجاة العام نحو العدوان.10

، ثم %)26.9(بنسبة ) سلبي(ثم االتجاه ، )%60.8(ة ببنسفي مواقع الدراسةالعدوان على غزة 
%).12.3(بنسبة ) إیجابي(االتجاه 

سباب العدوان على غزة على أعلى نسبة أل)لحكومة اإلسرائیلیةا(حصلت :اب العدوان على غزةأسب.11
أطراف (، ثم %)37(بنسبة ) حركة حماس(، ثم جاءت %)49(بنسبة كما وردت فى مواقع الدراسة 

.أي نسبة) أطراف إسرائیلیة(، ولم تتحمل %)14(بنسبة ) فلسطینیة
مجموع نسبة من كأعلى )معلومات مبتورة(جاء معیار : بریةالمعاییر الموضوعیة للتغطیة الخ.12

) عرض جانب واحد(، ثم )%25(بنسبة المعاییر الموضوعیة للتغطیة الخبریة في مواقع الدراسة
بنسبة ) االستشهاد بأرقام واحصاءات(، ثم %)21(بنسبة ) عرض وجهتي نظر(، ثم %)22(بنسبة 

%).12(بنسبة ) نقل صورة دون تحیز(، ثم %)20(
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نسبة من بین على أعلى ) معاناة أحد األطراف(حصل هدف : موضوع العدوانلهدف من طرح ا.13
النقاش وٕاثارة (ثم جاء هدف ، )%26(بنسبةفي مواقع الدراسة موضوع العدوان طرح أهداف 
بنسبة ) الدعوة التخاذ موقف(، ثم %)18(بنسبة ) إثارة مخاوف(، ثم %)21(بنسبة ) القضایا

%).2.5(بنسبة ) إیراد حلول(، ثم %)15.5(بنسبة ) مساندة(، ثم %)17(
لالحلو في المقام األول من مجموع)وقف الصواریخ(جاء خیار : إلنهاء العدوانالمقترحة لالحلو.14

) هدنة دائمة(خیار الهات،)%40.6(التي قدمتها مواقع الدراسة بنسبة إلنهاء العدوان المقترحة 
وجاء ، %)12.5(بنسبة ) ردع اسرائیل(، ثم %)16.5(بنسبة ) دولیةقرارات(، ثم %)25.4(بنسبة 

%).11.5(بنسبة ) استسالم دون شروط(في المقام األخیر خیار
األسالیب في المقام األول من)یةمعلومات(جاء أسلوب : لموضوعات العدواناألسالیب المتبعه .15

بنسبة ) تحلیل وتفسیر(، ثم أسلوب )%31.5(بنسبة لموضوعات العدوان في مواقع الدراسة المتبعه 
) طرح أفكار(وأسلوب ) دعائیة(، ثم أسلوب %)27(بنسبة ) النقاش والرأى(، ثم أسلوب %)29.5(

جلب (، ثم أسلوب %)2.3(بنسبة ) إمالء آراء واتجاهات(، ثم أسلوب %)3.5(بنفس النسبة وهي 
%).2.2(بنسبة ) آراء ومقترحات

)ضحایا(الصورة الذهنیةحصلت : واقع الدراسة حول الفلسطینیینالصورة الذهنیة التي تقدمها م.16
مجموع الصور الذهنیة التي تقدمها مواقع الدراسة حول الفلسطینیین بنسبة مننسبة أعلى على 

بنسبة ) معتدین(، ثم %)18(بنسبة ) متطرفین(، ثم %)21(بنسبة ) أنداد إلسرائیل(، ثم )34%(
%).10.5(بنسبة ) أصحاب قضیة عادلة(، ثم %)16.5(

بین على أعلى نسبة )الشخصیات اإلسرائیلیة(ت حصل: في مواقع الدراسةالشخصیات المحوریة.17
بنسبة ) الشخصیات الفلسطینیة(ثم جاءت ، )%32(في مواقع الدراسة بواقع الشخصیات المحوریة

ة بنسب) الشخصیات العربیة(، ثم %)15.5(بنسبة ) الشخصیات الدولیة(، وجاءت %)29(
%).9(، بنسبة )الشخصیات اإلسالمیة(، ثم %)14.5(

)يلیسرائإلرئیس الوزراء ا–بنیامین نتانیاهو(جاء: التي وردت في مواقع الدراسةالشخصیاتأهم .18
الرئیس –محمود عباس(، ثم التي وردت في مواقع الدراسةالشخصیات من شخصیة أهم ك

رئیس وزراء –دیفید كامیرون(، ثم )المصريالرئیس –عبد الفتاح السیسى(، ثم )الفلسطیني
الرئیس –ردوغانأرجب طیب (، ثم )رئیس المكتب السیاسي لحماس–خالد مشعل(، ثم )أوروبا
عزام (، ثم )الرئیس األمریكي–وباماأباراك (، ثم )يالرئیس الفرنس- فرانسوا هوالند(، ثم )يالترك
، وهذه )يبو ور المفوض األ-بیار موسكوفیس(ثم ، )ركة فتححعضو اللجنة المركزیة ل–حمداأل

.مواقع الدراسةحسب العشرة األبرز بالشخصیاتهي 



132

.التحلیل الكیفي للنتائج:المحور الثاني
الباحث لألرقام واإلحصاءات الناتجة عن تحلیل عینة الدراسة، لمواقع الشبكات استعراضبعد 

وقف الباحث العدید من النقاط التي شعر أن األرقام ، است)RT(، و)BBC(، و)CNN(اإلخباریة لشبكة 
أن یستعرض أبرز هذه النقاط حور راد من خالل هذا المأواالحصاءات ال تؤدي الغرض المطلوب منها، ف

:بغرض تفسیرها وتوضیحها، وأهمها

:والتحیز الواضحالمصادر االسرائیلیة
في مواقع بة لمصدر المعلومات على أعلى نسحصلت ) المصادر الفلسطینیة(بالرغم من أن 

مواقع الدراسة استخدمت المصطلحات اسة، إال أن من نتائج الدر ) 5(كما جاء في النتیجة رقم الدراسة 
سم ، واال)حرب(یسمى )العدوان(اإلسرائیلیة بكثرة وكثافة عن المصطلحات الفلسطینیة، فنجد أن 

فیما )دفاع عن النفس(كذلك مصطلح و تداوًال، األكثراالسمهو )عامود السحاب(اإلسرائیلي للعدوان 
أنها تتصدى لصواریخ اإلسرائیلي باإلدعاء نب اإلسرائیلي تكرر عشرات المرات، وكذلك یتعلق بالجا

لم تلتزم بالهدنة اإلنسانیة التي أقرتها األمم المتحدة، مستندة إلى )حماس(أن وزعمها المقاومة وأنفاقها، 
رسة العلنیة لجرائمها، خاصة أنها تحظى بالرعایة المالیة من الكونجرس بسبب الدعم األمریكي في المما

)63()نت: echoroukonline ،2014(.التضلیل اإلعالمي لحكومة باراك أوباما

لألمریكیین جیمس بینیت وتوماس )كیف تضللننا واشنطن؟: األكاذیب الرسمیة(كتاب جاء في 
اسع في الوالیات المتحدة ا سادة الدعایة تخفي ممارستها على نطاق و إن الفظائع التي ارتكبه": دیلو رینزو

یستند العدوان على غزة إلى معلومات تضلیلیة تفید أنه یستهدف األنفاق وصواریخ : ویضیف. "وغیرها
،بینیت(.المقاومة الموجودة خارج غزة، ولكن الحقیقة عكس ذلك، فقد طال الشعب الفلسطیني ومساكنه

.)1993:211ودیلز، 
بعد أقل من أسبوع من اندالع العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة، بادرت الحكومة اإلسرائیلیة 
بإنشاء إدارة خاصة للتأثیر على وسائل اإلعالم الدولیة المختلفة وبمشاركة ممثلین عن وزارتي الخارجیة 

اإلعالم اإلسرائیلي وقد صاغ ،والحرب، ومكتب رئیس الوزراء إضافة إلى األجهزة األمنیة التابعة للجیش
عن دائرة العنف في الشرق األوسط، وحلقة اإلرهاب، رة حتى ال یتساءل أحد من المسؤولمصطلحات كثی

ومسؤولیة الطرفین، والصدامات بین الجانبین، والمواجهات بین المسلحین، وغیرها، مما تسرب بعضها 
ا، ودون تفحص األهداف التي تتخفى تحت رداء إلى اإلعالم العربي والغربي دون التدقیق في ماهیته

اللغة، وعدت المعركة األهم واألقوى التي خاضتها الرقابة اإلسرائیلیة، حیث نفت منذ البدایة استخدام 
جیشها لألسلحة المحرمة، حتى ال یحاكموا محاكمة مجرمو حرب، وعندما أكدت منظمات دولیة تلك 

بجدیة ثم بدأت سلسلة خطوات دعائیة ونفسیة وٕاعالمیة لصرف إنهم یحققون في األمر: الجرائم قالوا
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، 2014العدوان على غزة عام (األنظار عنها وٕابعاد االنتباه لقضایا أخرى، مثل تهریب حماس للسالح 
2016 :246(

:مساواة الضحیة بالجالد
ن دو ، حسب مواقع الدراسةكأبرز المصطلحات ب)ف بین حماس وٕاسرائیلنالع(مصطلحاحتل 

تصویر التباین في التجربتین اإلسرائیلیة والفلسطینیة، الذي تعكس حقیقة أن أحدهما مسیطر واآلخر 
یعیش تحت االحتالل، حیث تتعامل مع ما یحدث وكأن هناك طرفي صراع، دون الحدیث عن فلسطین 

.لةمحتةعربیأرضاً باعتبارها 
یة العدوان على قطاع غزة، ، حركة حماس مسؤول)BBC(و)CNN(حسن أحوالها حملت أفي و 

وجّر إسرائیل لتنفیذ هجمات على قطاع غزة، وأشارت بشكل واضح أن ما حدث هو رد فعل على تلك 
الهجمات الصاروخیة التي باتت تؤرق اإلسرائیلیین وتنطلق من غزة التي تسیطر علیها حركة حماس، 

یظهر و للفلسطینیین على هذا المؤشر، وتشیر األرقام بشكل واضح للصورة الذهنیة التي تقدمها التغطیة
، )BBC(في موقع % 25التحلیل الكمي أن صورة الفلسطینیین كأنداد إلسرائیل حصلت على أكثر من 

، وهذا یشیر بشكل واضح إلى أن هذه المواقع تتعامل مع الفلسطینیین كقوة )CNN(في موقع )%24(و
ذهبت إلى أبعد من ذلك حینما صورت )CNN(ن لها شأنها وتقابل وتوازي القوة اإلسرائیلیة، بل أ

)نیویورك تایمز(، وقد أشارت دراسات سابقة أن صحیفتي )%30(الفلسطینیین كمتطرفین بنسبة تزید عن 
تظهر اإلسرائیلیین كضحایا العتداءات الفلسطینیین، وهي سیاسة تحریریة أمریكیة )شیكاغو نیوز(و

)147: 2016، طلعت(.واحدة
ة اإلسرائیلیة المستخدمة في العدوان نجد التباین الشاسع ما بین استخدام لحسوبتحلیل األ

، ومشاركة أكثر من )M155(مدفعیة )600(، وحوالي )مركافا(مركبة أو دبابة من نوع )1720(
سفینة مقاتلة، إلى )50(، وأكثر من )F15(، و)F16(طائرة ما بین مروحیات وسكاي هوك، و)500(

ائیل أنظمة دفاعیة متطورة مضادة للصواریخ كالقبة الحدیدیة وصورایخ باتریوت وحراس جانب امتالك إسر 
أفضل ما فیه صواریخ محلیة الصنع تصل في یعتبر، مقارنة بسالح المقاومة الفلسطینیة الذي *السماء

)98: 2016، 2014على غزة عام العدوان. (مداها للعمق اإلسرائیلي

مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات، . (صواریخ كاتیوشا، والقذائف المدفعیة: ثلهو جهاز یطلق إشعاعات لیزر عالیة نحو األهداف الطائرة م*
24بیروت لبنان، تقریر معلومات 
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:السیاسة التحریریة
في أعلى التكرارات فى مجموع االتجاة العام نحو العدوان على غزة على )محاید(االتجاه حصل 

القراءة التحلیلیة ولكن ب، من نتائج الدراسة) 10(كما جاء في نتیجة )%60.8(ة ببنسمواقع الدراسة
رقام كثیرًا من للمواد عینة الدراسة نجد أن هناك تباینًا واضحًا في السیاسة التحریریة، قد ال تختلف األ

حیث تكرار المواد أو استخدام الوسائط، لكن بالتفحص لهذه المواد نجد أن هناك سیاسة تحریریة ممنهجة 
، فتجد أن هناك لغة واضحة )RT(وموقع )CNN(ینات كانت ما بین موقع ابتلكل وسیلة، فأكثر ال

صطلحات إسرائیلیة، واالستعانة للروایة اإلسرائیلیة، واستخدام م)CNN(وصریحة ومتحیزة لدى موقع 
بمراسلین من داخل إسرائیل، وتغطیة تفصیلیة دقیقة لمعاناة اإلسرائیلیین من حیث اللجوء في المالجئ 

یة مكونة من عدد والخروج منها، ومعاناة المكوث فیها، في مقابل تجاهل كامل لسقوط عائالت فلسطین
من رفح، )أبو ضهیر(من غزة، وعائلة )عطا هللا(وعائلة من غزة، )الدلو(عائلة كبیر من األفراد، منها 

.ساحة في التغطیةموغیرها الكثیر من العوائل التي فقدت كل أفرادها أو جلهم، وال تعطى نفس ال
متعاطفة ومتضامنة مع حقوق الشعب )RT(وفي المقابل نجد أن السیاسة التحریریة لموقع 

.مع الشعب الفلسطینيعاطفة من مواقف روسیا المتالفلسطیني، وهذا ینبع من سیاسة مستمدة 
لصالح إسرائیل، )CNN(وبین هذه السیاسة التحریریة الواضحة والمتحیزة في التغطیة لموقع 

تحاول أن تنتهج سیاسة تحریریة محایدة، )BBC(الموضوعیة إلى حد ما، نجد )RT(وبین سیاسة موقع 
إلى الروایة اإلسرائیلیة وهذا نابع على األقل من عدم وجود تحیزاً تعدإال أن هذه المحاولة بحد ذاتها 

.توازن في القوة بین الطرف الفلسطیني والطرف اإلسرائیلي، وأنها في األساس لیست حربًا بل عدواناً 

:تغییب المسؤولیة
سباب العدوان على غزة كما وردت على أعلى نسبة أل)لحكومة اإلسرائیلیةا(بالرغم من حصول 

أن مواقع الدراسة في كثیر وجد الباحث ، إال أن )11(وظهرت في نتیجة الدراسة رقم واقع الدراسة فى م
تظهر المسؤولیة عند ذكر )م2014(من األحیان في تغطیتها للعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة عام 

نیة بشكل مبطن الحوادث والمجازر التي ترتكب ضد الفلسطینیین أنها تحمل المسؤلیة للمقاومة الفلسطی
مع إبرازها الستخدام المقاومة ألماكن تجمع المدنیین مما یؤدي إلى خسائر فادحة عند ردة فعل 

في إبراز )CNN(اإلسرائیلیین على الهجمات الصاروخیة، إلى جانب التغظیة المتحیزة الواضحة لموقع 
ة مع تغلیف ذلك بتحمیل أن ما تقوم به إسرائیل هو ردات فعل طبیعیة وفي إطار الحرب المتبادل

المسؤولیة الكاملة للفلسطینیین مما تخلق انطباعات لدى القراء بمسؤولیة الفلسطینیین عن حوادث قتل 
.اإلسرائیلیین والتسبب في حوادث قتل الفلسطینیین أیضاً 
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:اللوبى الصهیونىتأثیر 
وهذا یعود إلى جملة من یتمتع اللوبي الصهیوني بفاعلیة وتأثیر كبیرین في المجتمع األمریكي،

المعطیات والمؤشرات التي تدل على مدى تغلغلهم في نسیج المجتمع األمریكي، ومفاصل الدولة 
األمریكیة، وبالتالي تحكمهم بصانع القرار األمریكي، على مستویات عدة، سواء كانت السلطة التنفیذیة 

بالكونغرس األمریكي، األمر الذي ینعكس بدوره المتمثلة بالرئیس األمریكي، أو السلطة التشریعیة المتمثلة
.على السیاسة الخارجیة األمریكیة، وخاصة ما یتعلق منها بالمنطقة العربیة والكیان الصهیوني

هي الدولة األقوى التي تتحكم بمصائر ومستقبل إسرائیلالسیاسة األمریكیة أن تبقى لذلك تسعى 
.وعسكریاً قتصادیًا وسیاسیاً اوخاصة شعوب المنطقة،

حول إسرائیل نباء العالمیة التي تنشر موادها اإلعالمیة ویمتد تأثیر اللوبي الصهیوني لوكاالت األ
متقدمة في المجاالت المختلفة، وتعمل ضمن النظام الدولي، لكافة دول العالم وتظهرها كدولة مؤسساتیة

ز على نشر مثل هذه المواد اإلعالمیة یزداد وتحترم االتفاقیات والمعاهدات والقوانین الدولیة، ولعل التركی
على )معلومات مبتورة(معیار قد یفسر حصول اهذو في وقت األزمات التي تكون إسرائیل طرفًا فیها، 

كما جاء في نتیجة مجموع المعاییر الموضوعیة للتغطیة الخبریة في مواقع الدراسةمنأعلى التكرارات 
ال یمكن لها أن تحید عن السیاسیة األمریكیة، وبالتالي لن ) CNN(ة فوكالمن نتائج الدراسة، ) 12(رقم 

فكان قد طلب منها خالل العدوان ) BBC(تكون حیادیة فیما یتعلق بالعدوان اإلسرائیلي على غزة، أما 
عضو بث نداء استغاثة لغزة فرفضت تحت ذریعة الحیادیة، لكن ) م2009–2008(على غزة عام 

غیر مقنعة، والتفسیر المنطقي هو )BBC(إن مبررات : قالطاني نظیر أحمدمجلس اللوردات البری
ضعفها أمام ضغط اللوبي الصهیوني، وذّكر ببثها استغاثات في أزمات كبیرة كالكونغو والسودان ولبنان 

في حین اعتبر وزیر .إنه مذبحة: والعراق، ووصف ما جرى في غزة بأنه أكبر من كارثة وقال عنه
وف من الحكومة الصهیونیة، أن قرار هیئة اإلذاعة غیر قابل للتفسیر، واتهمها بالخ)برادشوبن (الصحة 

: )جون سانتامو(وقال أسقف یورك .واجه السلطات اإلسرائیلیة أحیاناأن ت)BBC(أخشى أن على : وقال
.لبث نداء غزة یعني انحیازها الفعلي ألحد األطراف وتخلیها عن الحیاد)BBC(رفض 

المحرر السیاسي السابق في (عن بث النداء، قال نیكوالس جونز ) BBC(امتناع وبسبب
BBC( :( علینا أن نفهم أن)BBC ( تخضع لضغوط، فهناك لوبي یهودي قوي للغایة في هذا البلد، وقال
، وكثیرون من قطاع العالقات إن ما علینا أن نفهمه، أن في بریطانیا لوبي إسرائیلي فعال جداً : أیضا

، وعندما نأتي إلى السؤال من یهیئ ویسیطر على أجندة ن إسرائیل لتبث وتنشر رسالتهاامة یساعدو الع
خبیرة في ذلك إلى درجة البراعة في التالعب بوسائل اإلعالم خاصة هنا اإلسرائیلیةاألخبار؟ الحكومة 
)64()نت: sawtakonline ،2009(. في المملكة المتحدة
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:المبادرة المصریةتغییب 
أولهما وقف إطالق : ، واقترحت فیها أمران)14/07/2014(قدمت مصر مبادرة سیاسیة بتاریخ 

العدوان ()ساعة48(نار شامل ومتبادل بدون أي شروط، وثانیهما الدعوة لمفاوضات غیر مباشرة خالل 
وكان . ، وكانت هي المبادرة األولى والوحیدة المعلنة في ذلك الوقت)43: 2016، 2014على غزة عام 

أن رفضت حماس هذه المبادرة ورحبت بها السلطة الفلسطینیة، وهذا الرفض من حركة حماس جعل 
األول یحمل حركة حماس مسؤولیة رفض المبادرة : التناول اإلعالمي للمبادرة المصریة یأخذ جانبین
أخذ الصدى الكافي في ن، والثاني أن هذه المبادرة لم تیوبالتالي مسؤولیتها عن استمرار وقوع ضحایا مدنی

.وسائل اإلعالم ولم یتم التركیز علیها
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:توصیات الدراسة
والرد علیها عالم الغربیة وتغطیتها في حق الفلسطینیین، إنشاء مركز فلسطیني لمتابعة وسائل اإل.1

.لتفنید كل ما هو متعلق باألكاذیب اإلسرائیلیة والحمالت الدعائیة
علومات متزوید صناع القرار باللعالمیة اإلبحوث دراسات في مجال التفعیل دور مراكز األبحاث وال.2

.واالحصاءات الضروریة لتصحیح صورة الفلسطینیین في وسائل اإلعالم اإلقلیمیة والدولیة
ني والقطاعات تفعیل حوار مع مؤسسات المجتمع المدفي العالقات الدبلوماسیة العامة، و االستثمار.3

.ل كسب ثقتهم تجاه الفلسطییینالتعلیمیة في الغرب من أج
بهدف تسهیل جنبیةین للتواصل مع وسائل االعالم األنیقسم فى نقابة الصحفیین الفلسطیاستحداث.4

لسطینیة، مهماتهم وتقدیم الخدمات الكاملة لهم بحیث یسهل لهم عملهم ویسهم بتقدیم الروایة الف
یة لنشر مقاالتهم وكتاباتهم في المواقع وتشجیع الكتاب الفلسطینیین الذین یجیدون اللغة اإلنجلیز 

.الدولیة
الصورة وضیح عالم الدولیة لتالخارج لشراء حیز إعالمى فى وسائل اإلفي تشجیع السفارات الفلسطینة .5

.لدى الغرب حول القضیة الفلسطینیة
عالمیة مختصة بوزارة الخارجیة الفلسطینیة تكون مهمتها متابعة اتجاهات وسائل إ نشاء وحدة إ.6

.تجاه القضیة الفلسطینیةالمختلفةاالعالم الدولیة
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:الخطة اإلجرائیة لتنفیذ التوصیات

آلیة التنفیذجهة التنفیذالتوصیةالنتیجة
ضعف الصورة الذهنیة 
عن الفلسطینیین 
وتحمیلهم المسؤولیة 
عن العدوان على قطاع 

غزة

إنشاء مركز فلسطیني لمتابعة 
وسائل اإلعالم الغربیة 
وتغطیتها في حق 
الفلسطینیین، والرد علیها 
لتفنید كل ما هو متعلق 
باألكاذیب اإلسرائیلیة 

والحمالت الدعائیة

المجلس اإلعالمي 
الحكومي

تجهیز مركز إعالمي مزود 
بأحدث تكنولوجیا اإلعالم، 
یرصد ویحلل اتجاهات 
التغطیة الغربیة للقضایا 
المختلفة، ویقدم تقریره 

ویرفد لجهات االختصاص، 
وسائل اإلعالم األجنبیة 

بتقاریر منصفة وحقیقیة
حازت التغطیة غیر 
المتوازنة والمعلومات 
المبتورة على نسبة 

عالیة جداً 

وحدات بحوث إعالمیة إنشاء 
األبحاث دراسات و المراكز في 

تقوم بتزوید صناع القرار 
علومات واالحصاءات مبال

الضروریة لتصحیح صورة 
ئل الفلسطینیین في وسا

.اإلعالم اإلقلیمیة والدولیة

دراسات المراكز 
األبحاث، و 
، الجامعاتو 

ومؤسسات المجتمع 
المدني

تقوم الجامعات وخاصة 
كلیات اإلعالم باستحداث 
برامج لقیاس الرأي العام، 
وخاصة الرأي العام 

األوروبي

من خالل تغطیة 
المواقع تبین وجود 
مبررات للعدوان 
اإلسرائیلي على قطاع 

غزة

االستثمار في العالقات 
الدبلوماسیة العامة، وتفعیل 
حوار مع مؤسسات المجتمع 

ني والقطاعات التعلیمیة المد
؛ من أجل كسب في الغرب

ثقتهم تجاه الفلسطییین

لخارجیة، وزارة ا
والسفارات، 
، والقنصلیات

ومؤسسات المجتمع 
المدني

تبادل الزیارات، وتفعیل دور 
فیذ الدبلوماسیة الشعبیة، وتن

األنشطة والفعالیات 
الجماهیریة كالمؤتمرات 

وورش العمل، وغیرها

توضح النتائج أن 
األطراف الفلسطینیة، 
تتحمل مسؤولیة العدوان 
على غزة وخاصة 

حركة حماس

ة یتشجیع السفارات الفلسطین
في الخارج لشراء حیز إعالمى 
فى وسائل اإلعالم الدولیة 
لتوضیح الصورة لدى الغرب 

.ضیة الفلسطینیةحول الق

وزارة الخارجیة، 
والسفارات، 

والقنصلیات، ومكاتب 
التمثیل

تقوم المفوضیات اإلعالمیة 
بشراء حیز إعالمي لمواد 
فیلمیة أو حواریة جاهزة 
للعرض في وسائل اإلعالم 

الغربیة
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آلیة التنفیذجهة التنفیذالتوصیةالنتیجة
تشیر النتائج أن اتجاه 
المواقع نحو الحرب 
على قطاع غزة كان 
محایدًا، مما یدل على 

ات منقوصة لدى معلوم
المراسلین

قسم فى نقابة استحداث 
الصحفیین الفلسطینیین 
للمراسلین األجانب بما یسهم 
في حصولهم على الروایة 

وتشجیع الكتاب ، الفسطینیة
الفلسطینیین الذین یجیدون 
اللغة اإلنجلیزیة لنشر مقاالتهم 

.وكتاباتهم في المواقع الدولیة

نقابة الصحفیین 
الفلسطینیین

یل وتدریب عدد من تأه
الصحفیین وخاصة 
المتمیزین باللغات األجنبیة 
لتسهیل مهام الصحفیین 
األجانب وتقدیم الخدمة 

اإلعالمیة لهم

جاءت بعض 
المصطلحات أثناء 
تغطیة مواقع الدراسة 
تشیر إلى سیاسة 
تحریریة متحیزة مثل 
العنف في الشرق 
األوسط، والحرب بین 

الفلسطینیین 
واالسرائیلیین

انشاء وحدة اعالمیة مختصة 
بوزارة الخارجیة الفلسطینیة 
تكون مهمتها متابعة اتجاهات 
وسائل االعالم الدولیة 
المختلفة تجاه القضیة 

.الفلسطینیة

وزارة الخارجیة 
الفلسطینیة، والمجلس 
اإلعالمي الحكومي، 
ونقابة الصحفیین 

الفلسطینیة

استحداث دائرة تابعة لوزارة 
النسیق مع الخارجیة تعمل ب

المجلس اإلعالمي 
الحكومي، ونقابة الصحفیین 
الفلسطینیة على متابعة 
وسائل اإلعالم الغربیة 
وتصحیح المفاهیم 
والمصطلحات المستخدمة 

لدیها



140

المراجع



141

المراجع
:مصادر الدراسة/ أوالً 
.القرآن الكریم.1

:الدراسةمراجع/ ثانیاً 
:الكتب.أ
.، عالم الكتب، القاهرة2ط. فن الخبر الصحفي): 1994(أبو زید، فاروق، .2
، دار الفجر للنشر 1ط. فن التحریر الصحفي بین النظریة والتطبیق): 1998(ابراهیم، اسماعیل، .3

والتوزیع، مصر
.مكتبة شذرات، األردن. مناهج البحث العلمي): 2011(الجدیلي، ربحي، .4
للنشرأسامة، دار1ط. وتحریرهاإلعالمیةااألخباركتابةمناهج): 2012(الحتو، محمد، .5

.والتوزیع، عمان
.دار زهران للنشر، لیبیا. األسس والمفاهیم: اإلعالم الدولي): 2011(السنوسي، مختار، .6
، مكتبة 1ط. اإلخراج الصحفي أهمیته الوظیفیة واتجاهاته الحدیثة): 1998(العسكر، فهد، .7

.العبیكان، الریاض
.مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة. اإلعالم الدولي بین النظریة والتطبیق):1981(العویني، علي، .8
.، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان3ط. مقدمة في علم النفس): 1998(الوقفي، راضي، .9

.المكتبة األكادیمیة، القاهرة. أصول البحث العلمي ومناهجه): 1996(بدر، أحمد، .10
الدار المصریة السعودیة، . الم الدولي بین النظریة والتطبیقاالتصال واإلع): 2010(بدر، أحمد، .11

.القاهرة
الفكر، دار .؟األكاذیب الرسمیة كیف تضللنا واشنطن): 1993(، توماس، ودیلز، جیمس،بینیت.12

.محمود برهوم، و نقوال ناصر: ، ترجمةعمان
اماته تعریفاته ومفاهیمه ومحدداته، استخد:تحلیل المضمون): 1983(حسین، سمیر، .13

عالم الكتب للطباعة والنشر . األساسیة، وحداته وفئاته، جوانبه المنهجیة، تطبیقاته اإلعالمیة
.والتوزیع، القاهرة

.، عالم الكتب، القاهرة2ط. اإلعالم واالتصال بالجماهیر والرأي العام): 1996(حسین، سمیر، .14
.بي، القاهرةدار الفكر العر . اقتصادیات اإلعالم): 2015(سید محمد، محمد، .15
. تحلیل المحتوى في العلوم اإلنسانیة مفهومه وأسسه واستخداماته): 1993(طعیمة، رشدي، .16

.، دار الفكر العربي، القاهرة3ط



142

.دار المعارف، القاهرة. وكاالت األنباء رؤیة جدیدة): 1978(عبد اللطیف، شفیق، .17
.، القاهرة، دار المعرفة1ط. التصویر الصحفي): 1980(علي، عبد الجبار، .18
عبد الحكم : دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، ترجمة. اإلعالم العالمي): 2012(ماكفیل، توماس،.19

.أحمد الخزامي
.دار المعتز للنشر والتوزیع، عمان. اإلعالم التجاري): 2014(مرسي، نجالء، .20
مصریة اللبنانیة، دار الال. االتصال ونظریاته المعاصرة): 2002(، السید، لیلى، و مكاوي، حسن.21

.القاهرة
.كلیة اآلداب، الجامعة اإلسالمیة بغزة، غزة. اإلعالم الدولي): 2012(وافي، أمین، .22
، قراءة تحلیلیة، معهد فلسطین للدراست االستراتیجیة، ومؤسسة )2016(2014العدوان على غزة .23

.إبداع لألبحاث والدراسات والتدریب

:الدراسات العلمیة.ب
معالجة فن الكاریكاتیر في الصحافة الفلسطینیة للعدوان اإلسرائیلي ): 2015(،أبو حمید، حازم.24

.، الجامعة اإلسالمیة، غزة)رسالة ماجستیر غیر منشورة(، م2014على غزة عام 
صحیفة : الصراع الفلسطیني اإلسرائیلي في اإلعالم األمریكي): م2009(أبو سعدة، مخیمر .25

.98-81، ص ص 367العدد ) ستقبل العربيمجلة الم(، نیویورك تایمز نموذجاً 
دراسة معالجة المواقع اإللكترونیة الفلسطینیة لألزمات الداخلیة، ): 2008(أبو معال، سعید،.26

رسالة ماجستیر (2006تحلیلیة مقارنة بالتطبیق على األزمة الداخلیة بعد االنتخابات التشریعیة 
.، جامعة الدول العربیة، القاهرة)غیر منشورة

م في الصحف 2008األطر الخبریة للعدوان اإلسرائیلي على غزة عام ): 2016(و طه، عال، أب.27
.الجامعة اإلسالمیة، غزة) رسالة ماجستیر(، الفلسطینیة الیومیة، دراسة تحلیلیة مقارنة

استخدامات الشباب الجامعي الفلسطیني في قطاع غزة للقنوات اإلخباریة ): 2005(البرنیة، إیاد، .28
، جامعة عین )رسالة ماجستیر(، ة العربیة وعالقتها بمستوي المعرفة بالقضایا العربیةالفضائی

.شمس، مصر
المؤتمر (، المعالجة الصحفیة للثورات العربیة في الصحافة األمریكیة): 2011(الداغر، مجدي، .29

جامعة ،)كلیة اإلعالم-العلمي، دور وسائل االعالم في التحوالت المجتمعیة في الوطن العربي 
.الیرموك، األردن

االتصال وأسالیبه المستخدمة في انتفاضة وسائلنحوالجمهوراتجاهات): 2005(الدلو، جواد، .30
.56- 1:، ص1، العدد1المجلد ) مجلة الجامعة اإلسالمیة، سلسلة الدراسات اإلنسانیة(األقصى، 



143

لسیاسیة لدى الشباب دور اإلعالم التفاعلي في تشكیل الثقافة ا): 2012(الشرافي، رامي، .31
، )رسالة ماجستیر غیر منشورة(، دراسة میدانیة على طلبة الجامعات في قطاع غزة: الفلسطیني

.جامعة األزهر، غزة
، 2011- 2010تغطیة الصحافة االردنیة ألحداث تونس ومصر ): 2011(العدوان، انتصار، .32

.، جامعة الشرق األوسط)رسالة ماجستیر غیر منشورة(
استخدامات الطلبة الجامعیین لمواقع التواصل االجتماعي وأثرها على ): 2011(یم، المصري، نع.33

، دراسة میدانیة على عینة من طلبة الكلیات الفلسطینیة: وسائل اإلعالم االجتماعي األخرى
.، جامعة الیرموك، األردن)مؤتمر اإلعالم والتحوالت المجتمعیة في الوطن العربي(

تماد النخبة السیاسیة الفلسطینیة على شبكات التواصل االجتماعي اع): 2015(بربخ، نضال، .34
رسالة ماجستیر غیر (، 2014كمصدر للمعلومات أثناء العدوان االسرائیلي على غزة عام 

.، الجامعة اإلسالمیة، غزة)منشورة
، اعتماد الشباب الفلسطیني على الشبكات االجتماعیة وقت األزمات): 2014(برغوث، اسماعیل، .35

.معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة) رسالة ماجستیر غیر منشورة(
الخطاب الصحفي الفلسطیني نحو قضایا اإلنسان المدنیة والسیاسیة ): 2014(حسونة، نسرین، .36

.، الجامعة اإلسالمیة، غزة)رسالة ماجستیر غیر منشورة(،دراسة تحلیلیة مقارنة
واصل االجتماعي في تنمیة مشاركة الشباب الفلسطیني دور شبكات الت): 2013(حمودة، أحمد، .37

.، جامعة القاهرة، القاهرة)رسالة ماجستیر غیر منشورة(، ةفي القضایا المجتمعي
تغطیة الصحافة اإللكترونیة لالضطرابات السیاسیة في الوطن ): 2011(صلوي، عبدالحافظ، .38

كلیة - المجتمعیة في الوطن العربي المؤتمر العلمي، دور وسائل اإلعالم في التحوالت(، العربي
.، جامعة الیرموك، األردن)اإلعالم

علىوتداعیاتهاالسادسةللحربالصحفیةالمعالجة): م2008(مروان والصالح،زهیر،عابد،.39
.، جامعة األقصى، غزة)مجلة جامعة األقصى(، القضیة الفلسطینیة

: یة للقضایا العربیة في المجالت المصریةاألطر الخبریة للمعالجة الصحف): 2009(عبده، سالم، .40
) المجلة المصریة لبحوث اإلعالم، كلیة اإلعالم(االعتداءات اإلسرائیلیة على قطاع غزة نموذجاً 

.، جامعة القاهرة، القاهرة186–133، ص ص 33العدد 
معالجة الصحافة المصریة ومواقع االحتجاجات على شبكة االنترنت): 2012(عجیزة، مروة، .41

:Http://www.itdacademy.co.uk, Retrived on. (الزمة االحتجاجات الشعبیة في مصر
9-1-2012..(



144

دراسة : 2009-2008تغطیة الصحافة اإلسرائیلیة للحرب على غزة ): 2012(عدوان، أحمد، .42
.، جامعة األزهر، غزة)رسالة ماجستیر(، تحلیلیة وصفیة لثالث صحف عبریة

اتجاهات الصحافة األردنیة نحو العدوان اإلسرائیلي على ): 2011(علي عالونة، حاتم، ونجادات،.43
م ولعلسلسلة ا–ك ومرلیث ابحاأمجلة (دراسة تحلیلیة مقارنة في صحیفتي الرأي والدستور–غزة 

.جامعة الیرموك، األردن، )749–729ص ص (، 1، العدد27، العدد )الجتماعیةواإلنسانیةا
م في مواقع الفضائیات 2012األطر الخبریة للعدوان على غزة عام ):م2014(عوض هللا، أحمد، .44

، )رسالة ماجستیر غیر منشورة(، دراسة تحلیلیة مقارنة: األجنبیة اإللكترونیة باللغة العربیة
.الجامعة اإلسالمیة، فلسطین

في موقع صحیفة 2014األطر الخبریة للعدوان اإلسرائیلي على غزة ): 2016(عیسى، طلعت .45
قسم ) مجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیة(، )دراسة تحلیلیة(یورك تایمز األمریكیة، نیو 

الصحافة واإلعالم بكلیة اآلداب، الجامعة اإلسالمیة، فلسطین
- 2008تغطیة الصحافة العربیة للعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة عام ): 2011(فرج، محمد، .46

.شرق األوسط، عمان، جامعة ال)رسالة ماجستیر(، م2009
دراسة (ینایر المصریة، 25تغطیة الصحافة الفلسطینیة الیومیة لثورة):2012(قاسم، عامر، .47

.، جامعة الیرموك، األردن)ماجستیر غیر منشورة
مركز (تغطیة الجزیرة للثورات العربیة من وجهة نظر الشباب الیمني، ): 2012(قفلة، ابراهیم، .48

)https://goo.gl/i6eIim(، )الجزیرة للدراسات
أسالیب توظیف اللغة بأطر تقدیم األحداث داخل التقاریر عالقة ): 2009(محسن، ماهینار، .49

.357–295، ص ص 33، العدد )المجلة المصریة لبحوث اإلعالم(، اإلخباریة
تحلیل صورة المقاومة اإلسالمیة اللبنانیة في الصحافة ): "2001(نبیل، عیسي، وهایج، أوشاغن، .50

ألمریكیة من خالل توظیف المصطلحات اإلعالمیة القیمیة في صحیفتي النیویورك تایمز ولوس ا
"أنجلوس تایمز

االحتجاجات في الصحف األردنیة الیومیة والتحوالت المنشودة في ): 2013(نجادات، صقر،.51
.، جامعــة الیرمـوك، األردن)دراسة مسحیة(، المجتمع األردني

البحث في االتجاهات التي عبرت عنها الصحف العربیة ): 2006(ر، نصر، حسني، والرواس، أنو .52
، الحكومیة نحو مقاومة االحتالل األمریكي في العراق، وٕابراز أوجه االتفاق واالختالف مع بعضها

دراسة تحلیلیة الفتتاحیات عینة من الصحف الیومیة خالل االجتیاح األمریكي لمدینة الفلوجة (
.، جامعة السلطان قابوس، عمان)2004دیسمبر –نوفمبر (



145

تقریر صادر عن مؤسسات حقوق اإلنسان األربعة، مركز المیزان لحقوق اإلنسان، المركز .53
: الفلسطیني لحقوق اإلنسان، مؤسسة الضمیر لحقوق اإلنسان، مؤسسة الحق، صدر بتاریخ

10/06/2015.
للدراسات ةالزیتونمركز ، 1، ط)2016(، دراسات في العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة.54

.بیروت، واالستشارات
55.Eskjar ،)2012(تغییر الثورات، وتغییر االهتمامات؟ دراسة مقارنة التغطیة : "، وعنوانها

".اإلعالمیة الدانماركیة للربیع العربي في تونس وسوریا
56.Hamdy, Naila, and Gomaa, Ehab H ،)2012(تأطیر الثورة المصریة في ": ، وعنوانها

".وسائل اإلعالم االجتماعیة باللغة العربیةالصحف و 
57.Hamdy, Naila, and Gomaa, Ehab, (2012) Framing the Egyptian Uprising in

Arabic Language Newspapers and Social Media.
58.Ibrahim, Ekram)2012(ینایر المصریة25تغطیة الصحف لثورة : "، وعنوانها."
59.Mahroum ،)2011(رؤیة الصحافیین األردنیین من الیوم وغدًا حول تغطیة قناة ": ، وعنوانها

".2011الجزیرة للربیع العربي عام 
60.Fornaciari)2011(تحلیل المحتوى من قناة الجزیرة : تأطیر الثورة المصریة: "، وعنوانها

".اإلنجلیزیة والبي بي سي
61.Dagher ،N)2010(لعملیة اإلسرائیلیة على غزة دراسة حول االختالف في التغطیة ل: "، وعنوانها

".في النیویورك والبي بي سي2009ینایر –2008خالل الفترة من دیسمبر 
62.Melanie ،Stawicki)2009(تأطیر الصراع الفلسطیني اإلسرائیلي والكشف عن : "، وعنوانها

".اإلطارات المستخدمة من قبل ثالث صحف أمریكیة
63.Maryia, Pestalardo )2006(تحلیل األطر اإلخباریة للحرب على العراق في : "، وعنوانها

".وسائل اإلعالم األمریكیة واألوربیة ودول أمریكا الالتینیة
64.Lauren Angelo Quinterno)2005(تحلیل األطر اإلعالمیة المستخدمة في : "، وعنوانها

".2005تغطیة التلیفزیون األمریكي للحرب على العراق عام 
65. Elmasry, M. and others (2013): Al-Jazeera and Al-Arabiya Framing of

the Israel–Palestine Conflict During War and Calm Periods,
International Communication Gazette, December, 75(8), 750-768.

66. Dagher, N. (2010): Study of the Difference in Coverage of the Israeli
Operation in Gaza (December, 2008 to January, 2009) in the New York



146

Times and BBC. Master Theses, Whitewater: The University of Wisconsin-
Whitewater.

67. Deprez, Annelore and Raeymaeckers, Karin (2010): Framing the first
and second Intifada: A Longitudinal Quantitative Research Design
Applied to the Flemish Press, European Journal of communication, Ghent
University, Belgium.

68. Maurer, M., and Kempf, W. (2011): Coverage of the Second Intifada
and the Gaza War in the German Quality Press. Conflict &
Communication online, 10 (2), Retrieved Dec. 12, 2014, from
www.cco.regener-online.de.

69. Fahmy, S., and Neumann, R. (2012): Shooting War Or Peace
Photographs? An Examination of Newswires’ Coverage of the
Conflict in Gaza (2008-2009). American Behavioral Scientist, February;
56(2), PP NP1-NP26.

70. Howe, E (1982): The Black game: British Subversive Operations
against the German during the Second World War, London: Ftura.

71. Dimitrova DV, Connolly-Ahern C (2007): A tale of two wars: Framing
Analysis of Online News Sites in Coalition Countries and the Arab
World during the Iraq War.

72. Baresch, Brian, Lewis Knight, Dustin Harp, and Carolyn Yaschur (2011):
Friends Who Choose Your News: An Analysis of Content Links on
Facebook, In ISOJ: The Official Research Journal of International
Symposium on Online Journalism, Austin.

73. Daniela V. Dimitrova, JesperStrömbäck (2008): Foreign policy and the
framing of the 2003 Iraq War in elite Swedish and US newspapers

74. Stawicki, M. (2009): Framing the Israeli-Palestinian Conflict: A Study
of Frames Used by Three American Newspapers. Master Theses,
University of Missouri-Columbia.

75. Viser, M. (2003): Attempted Objectivity: An Analysis of the New York
Times and Ha’aretz and Their Portrayals of the Palestinian-Israeli



147

Conflict. The International Journal of Press/Politics, September, 8(4),
114-120.



148

:اإلنترنتصفحات .ج
)https://goo.gl/cfyyBl(:مصر الحرة، صحیفة2009معن بشور، .1
2.https://goo.gl/szbpeb ،)31/03/2017(
3.https://goo.gl/o202nr ،)25/12/2014(
4.https://goo.gl/swU3g2 ،)17/06/2016(
5.https://goo.gl/qJr2GE ،)17/06/2016(
6.https://arabic.rt.com/channel،)17/06/2016(
،)2003(، )297(اإلعالم الدولي والسیاسة الخارجیة، صحیفة الوسط، العدد : الجمري، منصور.7

http://www.alwasatnews.com/news/318747.html)17/06/2016(
ي في إطار العالقات الدولیة، مدونة، التبادل اإلعالمي الدول): 2012(البخاري، محمد .8

http://bukharimailru.blogspot.com/2012/07/blog-post_30.html.
العالقات الدولیة المعاصرة والتبادل اإلعالمي، مدونة، ): 2009(البخاري، محمد .9

http://muhammad-2009.blogspot.com/2009/09/3-3.html.
10.https://goo.gl/uwfUur ،)28/03/2017(
11.https://goo.gl/uqjNqP ،)28/03/2017(
12.https://goo.gl/Gcl4Ze ،)20/06/2016(
13.http://massai.ahram.org.eg/ahram/2006/3/5/INVE1.HTM ،)18/06/206(
14.https://goo.gl/PxtPvW ،)13/04/2017(
15.http://forum.kooora.com/?t=6620510 ،)28/03/2017(
16.http://www.bbc.com/arabic/institutional/2011/01/000000_aboutus ،

)17/06/2016(
17.http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/about_us/newsid_7257000/7257604.stm ،

)17/06/2016(
18.https://goo.gl/cgidzV ،)17/06/2016(
19.https://goo.gl/JPoERY ،)17/06/2016(
20.https://arabic.rt.com/channel ،)17/06/2016(
21.https://goo.gl/iOlFwQ ،)17/06/2016(
22.http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/aad2e401-cef7-44a9-89fd-

89dce15f65b8 ،)20/06/2016(



149

23.https://goo.gl/5HSj8A ،)17/06/2016(
24.https://arabic.rt.com ،)17/06/2016(
25.https://goo.gl/wLh8CW ،)20/06/2016(
26.https://goo.gl/YhKAOs ،)20/06/2016(
27.https://goo.gl/Sy1b2P ،)20/06/2016(
28.https://goo.gl/LN6p23 ،)20/06/2016(
29.http://www.karamapress.com/arabic/?Action=ShowNews&ID=82646 ،

)20/06/2016(
30.http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=6101 ،)20/06/2016(
31.http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate/2014/07/20147241047181

11875.html ،)20/06/2016(
32.http://www.acrseg.org/11245 ،)20/06/2016(
33.http://www.almuslimon.net/article_view.php?id=11972 ،)20/06/2016(
34.http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=104939 ،)20/06/2017(
35.http://www.almayadeen.net/news/palestine-3yofUk1MpkKX96N4AV6Z9w ،

)20/06/2016(
36.http://deyar48.com/?mod=articles&ID=7060 ،)20/06/2016(
37.https://goo.gl/9lIssD،)20/06/2016(
38.https://goo.gl/HGJEoZ ،)20/06/2016(
39.https://goo.gl/zsYPnQ ،)20/06/2016(
40.http://www.alhayatp.net/?p=39304 ،)20/06/2016(
41.https://goo.gl/uwmbgA ،)20/06/2016(
42.https://goo.gl/SwQcn3 ،)20/06/2016(
43.https://goo.gl/nnkO1Y ،)20/06/2016(
44.https://goo.gl/nZznjp ،)20/06/2016(
45.https://zamnpress.com/news/53821 ،)23/06/2016(
46.https://goo.gl/UGvqME ،)23/06/2016(
47.http://aawsat.com/home/article/153856 ،)23/06/2016(
48.https://goo.gl/7AitAI ،)23/06/2016(
49.https://goo.gl/yGhreo ،)23/06/2016(



150

50.http://www.daralolom.com/2016/05/blog-post.html ،)23/06/2016(
51.http://www.algomhuria.net.eg/tadrib/moh/09.htm ،)23/06/2016(
52.http://www.alukah.net/culture/0/87315 ،)23/06/2016(
53.http://sawa-online.org/users/Oussama/posts/793 ،)08/04/2017(
54.https://goo.gl/yQDBsC ،)23/06/2016(
55.http://shamela.ws/browse.php/book-8651/page-207 ،)23/06/2016(
56.https://goo.gl/Ij3tW2 ،)08/04/2017(
57.https://goo.gl/1PhuXy ،)23/06/2016(
58.https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/09/04/586997.html ،

)23/06/2016(
59.https://goo.gl/kkEa2s ،)10/04/2017(
60.http://www.daralolom.com/2016/05/blog-post.html ،)11/04/2017(
61.http://www.algomhuria.net.eg/tadrib/moh/09.htm ،)11/04/2017(
62.http://www.alukah.net/culture/0/87315 ،)11/04/2017(
63.http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/212525.html
64.https://goo.gl/iuIu30 ،)11/04/2017(



151

المالحق



152

المالحق

قائمة بأسماء المحكمین لالستبانة: )1(ملحق 

مكان العملالدرجة العلمیةسماال.م
جامعة األقصىأستاذ اإلعالم المشاركأحمد أبو السعید. د.1
جامعة األقصىأستاذ اإلعالم المشاركأحمد المغاري. د.2
جامعة األزهرأستاذ اإلعالم المشاركحسین سعد. د.3
جامعة األقصىأستاذ اإلعالم المشاركزهیر عابـد. د.4
جامعة األقصىأستاذ اإلعالم المشاركماجد تــربان. د.5
جامعة األقصىأستاذ اإلعالم المساعدأحمد حمــاد. د.6
جامعة فلسطینأستاذ اإلعالم المساعدحسن أحمد. د.7
جامعة فلسطینأستاذ اإلعالم المساعدعمرو أبو جبر. د.8
والسیاسة للدراسات العلیاأكادیمیة اإلدارةالمساعدستاذ العالقات الدولیةأأحمـد الوادیة. د.9

األمین العام لمؤسسة بیت الحكمة كاتب فلسطینيأحمــد یوسف. د.10
لالستشارات وحل النزاعات

.تم ترتیب أسماء المحكمین لالستبانة حسب الدرجة العلمیة: مالحظة
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استمارة تحلیل البیانات): 2(ملحق 

.20/06/2016: التاریخ

المحترم_______________/ سعادة الدكتور
_________________________

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاته،،،

تحكیم استمارة/ الموضوع

من أكادیمیة اإلدارة والسیاسةالدبلوماسیة والعالقات الدولیةیقوم الباحث بإجراء دراسة للحصول على درجة الماجستیر في 
:بعنوانللدراسات العلیا

م2014عام م الدولي في تغطیة العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزةاإلعالاتجاهات 
دراسة تحلیلیة مقارنة

عامالتغطیة اإلعالمیة للعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزةودوافع التعرف على االتجاهات المختلفة الدراسة إلى تهدف و 
األمریكیة، )CNN(البریطانیة، و)BBC(شبكة م في المواقع اإللكترونیة لعدد من الشبكات العالمیة المتمثلة في 2014

.الروسیة)RT(و
ولذلك فقد تم إعداد استمارة تتضمن عدد من البیانات التي ستساعد على تحلیل الشكل، وتحلیل المضمون للمواد اإلعالمیة 

.المنشورة على تلك المواقع
.الدراسة وتجویدهاوعلیه فإنني آمل من سعادتكم التكرم بتحكیم االستمارة سعیًا لتحسین 

والتقدیراالحتراموتفضلوا بقبول فائق 

أحمد جمعة صنع هللا/الباحث

.مرفق طیه االستمارة
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برنامج الدراسات العلیا المشترك بین
أكادیمیة اإلدارة والسیاسة للدراسات العلیا وجامعة األقصى

م2014عام ائیلي على قطاع غزةاإلعالم الدولي في تغطیة العدوان اإلسر اتجاهات 
دراسة تحلیلیة مقارنة

:إعداد الباحث
أحمد جمعة مصطفى صنع هللا

:إشراف الدكتور
نبیل الطهراوي

أستاذ اإلعالم المساعد بجامعة األقصى

م2016/ هـ1438
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:مشكلة الدراسة
عاموان األخیر على قطاع غزةالعدفي أثناءالحظ الباحث من خالل متابعته للتغطیات اإلعالمیة 

أن بعض المواقع اإللكترونیة للشبكات اإلعالمیة الدولیة تعتمد كثیرًا على الروایة اإلسرائیلیة م2014
وتقدم في بعض األحیان صورة مخالفة للواقع في تغطیتها لمجریات العدوان؛ مما أوجد لدى الباحث رغبة 

ج بنتائج محایدة تساهم في تقییم أداء أبرز الشبكات في دراسة هذا الموضوع بشكل متعمق، والخرو 
الدولیة بشكل موضوعي، للتعرف على أسباب اعتمادها على الروایة اإلسرائیلیة؛ اإللكترونیة اإلعالمیة 

وما إذا كان ذلك سیاسة تلك الشبكات المحابیة للروایة اإلسرائیلیة، أم أن هناك قصورًا في أداء اإلعالم 
.مقدرة على إیصال رسائل إعالمیة واضحة للمجتمع الدوليالفلسطیني وعدم 

:الدراسةأسئلة
:التاليالسؤال الرئیستتمثل مشكلة الدراسة في 

للمواقع على قطاع غزةم2014عاماإلعالم الدولي في تغطیة العدوان اإلسرائیليما هي اتجاهات 
؟)BBC( ،)CNN( ،)RT(اإللكترونیة الدولیة لشبكة

:ةالتالیالسؤال الرئیس التساؤالت الفرعیة ویتفرع من
؟2014التي قدمتها مواقع الدراسة في معالجتها للعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة القضایاما أبرز .4
ما القوى الفاعلة التي أبرزها الخطاب الصحفي لمواقع الدراسة، وما الصفات واألدوار التي نسبت .5

إلیها مواقع الدراسة؟
براهین التي ساقها القائمون باالتصال في مواقع الدراسة في معالجتهم للعدوان اإلسرائیلي ما الحجج وال.6

؟2014على قطاع غزة 
التي اعتمدتها مواقع الدراسة في تناول العدوان للعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة المصادرما .7

؟2014
على الصعید الشعبي .2014ما أثر تغطیة مواقع الدراسة للعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة .8

والحكومي الدولي؟
ما أوجه االتفاق واالختالف في تناول مواقع الدراسة للتغطیة الصحفیة إزاء العدوان للعدوان اإلسرائیلي .9

؟2014على قطاع غزة 
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:أهداف الدراسة
لي أهم القضایا وأبرز الموضوعات التي تناولت العدوان اإلسرائیو مصدر المعلوماتالتعرف على .1

.في مواقع الدراسة2014على قطاع غزة 
اإلعالمیة للعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة التغطیةودوافع التعرف على االتجاهات المختلفة في .2

2014.
التعرف على مدى وجود الرأي والرأي اآلخر في التغطیة اإلعالمیة للعدوان اإلسرائیلي على قطاع .3

.لدى مواقع الدراسة2014غزة 
لمواقع 2014ف على أشكال التفاعل في التغطیة اإلعالمیة للعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة التعر .4

.الدراسة
عناصر اإلبراز التي استخدمتها مواقع الدراسة في و التعرف على مدى استخدام وسائط مختلفة .5

.2014التغطیة اإلعالمیة للعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة 
على الصعید .2014اقع الدراسة للعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة التعرف على أثر تغطیة مو .6

.الشعبي والحكومي الدولي

:حدود الدراسة
:الحد المكاني/ أوالً 

.م2014عامالمنطقة الجغرافیة التي استهدفها العدوان اإلسرائیلي: قطاع غزة

:الحد الزماني/ ثانیاً 
، وحتى نهایته بتاریخ 08/07/2014ان بتاریخ حدد الباحث الفترة الزمنیة منذ بدایة العدو 

26/08/2014.

:الحد الموضوعي/ ثالثاً 
عامفي تغطیة العدوان اإلسرائیلي)BBC( ،)CNN( ،)RT(اتجاهات المواقع اإللكترونیة لشبكة 

.على قطاع غزةم2014
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:فئات تحلیل الشكل/ أوالً 

_____________: موقع شبكة

المسلسل
التاریخ

رقم العدد

فئة الفنون 
الصحفیة

الخبر
التقریر
المقال

التحقیق
الحدیث

الوسائط 
المتعددة

صور
فیدیو

صوت
ابط للموقعرو

شكل تحلیلي

فئة مصدر 
المادة

المراسل
مصادر خاصة

أكثر من مصدر
بیانات رسمیة

نباءأوكاالت 
بدون مصدر
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 ً :فئات تحلیل المضمون/ ثانیا

_____________: موقع شبكة

المسلسل
التاریخ

رقم العدد

فئة القضایا

سیاسي
إنساني

اقتصادي
دیني

قانوني
تعلیمي

فئة 
الموضوعات

اباتقتل وإص
تندید واستنكار

تضامن ومؤازرة
مسیرات

الوساطات الدولیة
المقاومة

المجازر والمذابح
الحصار

مبادرة المصریةال

فئة االتجاه 
و العدواننح

إیجابي
سلبي
محاید

الموقف من 
العدوان

لھ مبررات
دانھ كاملة إ

دفاع عن النفس
تھجم وعدوان

قوة مفرطة 

المعاییر 
الموضوعیة 

للتغطیة 
یةالخبر

عرض جانب واحد
نقل صورة دون تحیز

االستشھاد بأرقام واحصاءات
وجھتي نظرعرض

معلومات مبتورة 

أسباب 
على العدوان

غزة

حركة حماس
الحكومة االسرائیلیة 

سطینیةأطراف فل
أطراف إسرائیلیة

الحلول 
المقترحة 
للعدوان

استسالم دون شروط
ردع اسرائیل 
قرارات دولیة

ھدنة دائمة 
وقف الصواریخ 
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الھدف من 
طرح 

الموضوع

افمعاناة أحد األطر
الدعوة التخاذ موقف

إثارة مخاوف
إیراد حلول

النقاش وإثارة القضایا
مساندة 

فئة األسالیب 
المتبعة

تحلیل وتفسیر
النقاش والرأى

معلوماتیة
دعائیة 

طرح أفكار
إمالء آراء واتجاھات
جلب آراء ومقترحات

الصورة 
الذھنیة التي 

تقدمھا 
التغطیة 

للفلسطینیین

ضحایا 
معتدین 

أصحاب قضیة عادلة 
السرائیل أنداد

متطرفین

أشكال 
وطرق 

الحصول 
على 

المعلومات

تصریح صحفي/ بیان
تصریحات مباشرة

نقل 
مؤتمر صحفي

اجتماع/ندوة
رسالة
أخرى

فئة مصدر 
المعلومة

فلسطیني
إسرائیلي

عربي
إقلیمي
دولي

الشخصیات 
المحوریة

فلسطینیة
إسرائیلیة

عربیة
إسالمیة

دولیة


