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 المشاركون: 
 د. محمد وسام عامر

فلسطيني الجنسية، باحث زائر في جامعة هارفارد ويعمل على مشروع خاص باإلعالم الاجتماعي وقت ألازمات 

حروب والصراعات خصوصا الصراع الفلسطيني إلاسرائيلي. الدكتور عامر أيضا عميد كلية إلاعالم السياسية مثل ال

واللغات في جامعة غزة. الدكتور عامر متخصص في خطاب وسائل التواصل الاجتماعي وإلارهاب وقد أجرى العديد من 

كتوراه في إلاعالم والاتصال من جامعة ألابحاث وألاوراق العلمية في هذا املجال. حصل د. محمد وسام على درجة الد

". 8002-8002هامبورغ بأملانيا تحت عنوان "تغطية الحرب في الصحافة الدولية: تحليل الخطاب النقدي لحرب غزة 

للعمل في مشروع  8080و 8002انضم إلى جامعة نيوكاسل كأستاذ مشارك وكان باحث ما بعد الدكتوراه بين عامي 

وبي بعنوان "الحرب إلاعالمية وخطاب النهضة إلاسالمية: دراسة حالة الدولة إلاسالمية". قدم ممول من الاتحاد ألاور 

د. محمد وسام أبحاثه في مؤتمرات دولية مختلفة وألقى محاضرات مدعوة كخبير في مجال العنف السياس ي. يذكر أن 

. تم استضافة د. محمد وسام الدكتور وسام هو رئيس قسم الشرق ألاوسط في مؤسسة خريجي مبتعثي ماري كوري

عامر في مجلس العموم البريطاني في محاضرة عامة للنواب والخبراء وتم استضافته أيضا في محاضرات عامة وخاصة 

 في العديد من الجامعات العاملية مثل جامعة جورج تاون في أمريكا وجامعة كامبردج في بريطانيا.  

 د. عبد هللا أحمد مصطفى

رئيس قسم العالقات العامة وإلاعالم بالجزيرة العالي  -جمهورية مصر العربية -د مصطفى أحمد د. عبد هللا أحم

العلوم التربوية)  دكتوراه وماجستير فى التربية وإلاعالم املتخصص ،وبكالوريوس في  .لإلعالم وعلوم إلاتصال حتى آلان

بالجامعات آلاتية :جامعة سيناء ، وجامعة النهضة، الحيـاة الوظيفيــة :التدريس في مجال إلاعالم  جامعة عين شمس(،

 08قسم إلاعالم، وكلية بنات عين شمس قسم إلاجتماع )إلاعالم(، املؤلفات العلمية:–كلية آلاداب  –جامعة عين شمس 

ات بحث في مجال إلاعالم، املؤتمرات العلمية والندو  08كتاب في مجال إلاعالم والتربية والبيئة، البحوث املنشورة :

، الخبرات: مدير وحدةالجودة والكنترول بالجزيرة 8088حتى عام  8008مؤتمرات من عام  00وورش العمل: جضور 

العالي لإلعالم ، الدورات التدريبيــة :جميع دورات الجودة وإلاعتماد )مراجع خارجي( ، دورات متنوعة)آداب وسلوكيات 

ـــة الجمعيات العلمية :عضو الجمعية املصرية للعالقات  -النشر الدولي  -التخطيط إلاستراتيجي   -املهنة  ....( ، عضويـ

قات العامة مستشار العال -.)املستشار إلاعالمي للجمعية www.epra.org.eg(بجمهورية مصر العربية.EPRAالعامة)

 يونيو "  00لجريدة  "
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 حاتم لطفي العيلةد. 

لعلوم السياسية، من معهد البحوث والدراسات العربية، فلسطيني الجنسية، حاصل على درجة الدكتوراه في ا

 – 8000في رسالة بعنوان "تقييم استراتيجية املقاومة الفلسطينية في مواجهة منظومة الردع إلاسرائيلية خالل الفترة 

 غير متفرغ لدى العديد من  -)حركتا الجهاد إلاسالمي وحماس في قطاع غزة  8002
ً
دراسة حالة(، وعمل محاضرا

 على بعض 
ً
)برنامج الدبلوماسية  املاجستير  رسائلالجامعات )جامعة غزة، جامعة إلاسراء، كلية مجتمع غزة(، ومشرفا

 لرسائل ماجستير )برنامج دراسات إقليمية  –والعالقات الدولية 
ً
 خارجيا

ً
و جامعة القدس/أب–جامعة ألاقص ى(، ومناقشا

 للعديد من ألابحاث العلمية امل
ً
 للعديد ديس(. وُمحكما

ً
شاركة في املجلة العلمية لجامعة الاسراء، وعمل كذلك ُمحكما

جامعة إلاسراء(، وكذلك  –من ألابحاث العلمية املشاركة في مؤتمر: )جامعة الدول العربية والقضية الفلسطينية 

 في كتابة فصل –مؤتمر: )منظمة التعاون إلاسالمي والقضية الفلسطينية 
ً
ملؤلف في كتاب ا جامعة إلاسراء(، ومشاركا

الجماعي: )إلاعالم والقضية الفلسطينية(؛ الصادر عن املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية 

  -والاقتصادية 
ً
برلين، بالتعاون مع جامعة غزة، ولديه العديد من ألابحاث املنشورة في مجالت علمية محكمة. ومشاركا

 في عدة مؤتمرات محلي
ً
 ة ودولية.بحثيا

 د. عالء العقاد

الباحث الدكتور عالء نزار العقاد، فلسطيني الجنسية، حاصل على الدكتوراة في إلاعالم السياس ي، من معهد 

البحوث والدراسات العربية، في رسالة معنونة "دور الصـحافة إلالكترونية في نشر ثقافة املقاومة وإلاشباعات 

ية في نشر ثقافة املقاومة وإلاشباعات املتحققة وعمل عمــيد سابق لدى كلية إلاعالم املتحققة"، دور الصـحافة إلالكترون

ة ستاذ غير متفرغ في جامعة القدس املفتوحة، وعمل عضو في اللجنأغزة. و -في بوليتكنك فلسطين للتقنيات التطبيقية 

وألابحاث والدراسات لدى املركز العلمية ومكلف ضمن عمل الكتاب الجماعي كخبير دولي لتحكيم املقاالت العلمية 

تشارية ، وعضو الهيئة العلمية الاسبرلين-أملانياالديمقراطي العربي للدراسات إلاستراتيجية والسياسية وإلاقتصادية، 

، برلين-ةوإلاقتصاديملجلة مدارات إيرانية، الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي للدراسات إلاستراتيجية والسياسية 

 في عدة مؤتمرات محلية دولية.ولديه ال
ً
 بحثيا

ً
 عديد من أبحاث منشورة في مجالت علمية محكمة. ومشاركا

 أ.د. الدكتورة زكية املولود منزل غرابة

جزائرية الجنسية، حاصلة على الدكتوراة في الدعوة وإلاعالم، من كلية أصول الدين، في رسالة معنونة "القيم 

قناة اقرأ الفضائية وأثرها على الشباب الجامعي دراسة تحليلية وميدانية"، وتعمل إلى الثقافية في الدراما املقدمة في 

غاية اليوم أستاذة جامعية بكلية أصول الدين قسم الدعوة وإلاعالم والاتصال بجامعة ألامير عبد القادر بقسنطينة 

حاث لدى العديد من املجالت العلمية دولة الجزائر، وتعمل كعضو في هيئات التحرير لتحكيم املقاالت العلمية وألاب

املحكمة واملصنفة، كمحكم ألعضاء هيئة التدريس بجامعات عربية، ولديها العديد من أبحاث منشورة في مجالت 

 علمية محكمة. ومشاركة في عدة مؤتمرات محلية دولية.
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 د. مساعدي سلمى 

جامعة العربي بن  وقضايا املجتمع، تخصص إعالم جديد شهادة دكتوراهالباحثة مساعدي سلمى حاصلة على 

الجزائر، ساهمت باملشاركة في عدة ملتقيات وطنية ودولية، وكذا نشر العديد من املقاالت في  –مهيدي أم البواقي 

 املجالت العلمية املحكمة الوطنية والدولية.

 -أم البواقي جامعة prfuعضو فرقة بحث " املرأة الجزائرية والفضاء املدوناتي املرئي" ضمن مشروع كما أنها 

 الجزائر 

 أ. عادل خالدي 

الجزائر، ساهم باملشاركة في عدة  – 0جامعة باتنة  ،الباحث عادل خالدي طالب دكتوراه في السنة الثانية

 ملتقيات وطنية ودولية، وكذا نشر العديد من املقاالت في املجالت العلمية املحكمة الوطنية والدولية.

 هللا إطبيقة بدد. عبد هللا محمد ع

)الدكتوراه( في علوم الاتصال وإلاعالم من  ليبي الجنسية ،الدرجة العلمية أستاذ الاعالم املساعد ، حاصل على

قسم علوم الاتصال وإلاعالم بكلية آلاداب جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية بتقدير: مرتبة الشرف ألاولى 

ليبية ال  مل املؤثرة على ألاداء املنهي للقائمين باالتصال في إذاعات الـ أف أمموضوع ألاطروحة:العوا م،2/2/8002بتاريخ 

م وحتى 8002/8000 منذ العام الجامعي عمل رئيس قسم إلاعالم بكلية آلاداب بجامعة سرت "دراسة ميدانية "

عضو  ة،مجل 08عمل عضو اللجنة العلمية ملجالت علمية محكمة في دولة الجزائر وعددها  ،م8000أغسطس/

بحث علمي منشور بمجالت علمية محكمة  02لديه  "ايبرا" دولة العراق، العراقية العامة العالقات لجمعية منتسب

باململكة ألاردنية الهاشمية، شارك بمؤتمرات محلية دولية في ليبيا وألاردن والجزائر  2كتب منشورة منها  2،صدر له 

 والعراق وفلسطين وسلطنة عمان.

  السالم ُعمر السني أحمد عبدأ. 

درجة الاجازة العليا )ماجستير( في الاعالم  ليبي الجنسية، الدرجة العلمية أستاذ الاعالم املساعد، حاصل على

وملدة ست  8002/ 0/00الى  02/02/8000، رئيس قسم الاعالم من 8008القاهرة معهد البحوث والدراسات العربية 

عضو  ،0/00/8002التدريس بكلية آلاداب جامعة سرت من  عضاء هيئةأمكتب  مدير سنوات متتالية،

العلمية املنشورة بمجالت  من البحوثلديه العديد  "ايبرا" دولة العراق، العراقية العامة العالقات لجمعية منتسب

 علمية محكمة، شارك بمؤتمرات محلية دولية في ليبيا وفلسطين وسلطنة عمان.

 د. ناهض أبو حماد

يعمل في مجاالت متعددة منها املجال  ،لدكتوراه في العلوم السياسية )نظم سياسية مقارنة(حاصل على درجة ا

ألاكاديمي كأستاذ مساعد في جامعة غزة، كلية الاتصال واللغات، مشرف في برنامج املاجستير الدبلوماسية والعالقات 
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املدني: له العديد من ألابحاث العلمية باحث واستشاري أكاديمي في مركز دراسات املجتمع ، ألاقص ى جامعة-الدولية

، وعضو لجان علمية ASJPميةالعلمحكم دولي على البوابة الجزائرية للمجالت ، املحكمة، واملؤلفات الفردية والجماعية

 وهيئة تحكيم لعدة مجالت دولية.

 د. زياد مدوخ

ترنت وتدريس اللغة الفرنسية فرنسا "عن الان – 2جامعة باريس  –شهادة دكتوراه في علوم اللغة  حاصل على

 عام-فرنسا–رسالة دكتوراة تم نشرها من الوكالة الوطنية للنشر–مع درجة مشرف جدا  8002في فلسطين" عام 

لغة رئيس قسم ال’ فلسطين-غزة-أستاذ وباحث في مجال اللغة الفرنسية وأساليب تدريسها في جامعة الاقص ى، 8008

’ لديه عشرات ألابحاث العلمية املنشورة واملحكمة في عدة مجاالت علمية ’ 8002حتى  8002الفرنسية بالجامعة من 

ي وشارك ف ،دبية والسياسية. حكم العديد من ألابحاثلغوية، تربوية وإقتصادية، نشر مئات املقاالت العلمية وألا 

الجزائر وكندا  ،فرنسا كتاب باللغة الفرنسية في 08فرنسا ودول أخرى. نشر ’ عشرات املؤتمرات العلمية في فلسطين 

حاصل على وسام فارس أكاديمي للجمهورية الفرنسية بقرار من رئيس الوزراء الفرنس ي في عام   عن غزة وفلسطين.

مكرم من  أكاديمي، دوليةلجان علمية في جامعات  والهند، عضو ونال العديد من الجوائز الدولية من فرنسا  8000

في  ومدعو دائم زائر  وباحثأستاذ  نشاطاته العلمية والبحثية واملجتمعية.جامعات وجمعيات فرنسية وفلسطينية ل

للناطقين باللغة الفرنسية في الشرق  8080حاصل على لقب شخصية العام 8002الجامعات الفرنسية منذ العام 

  ألاوسط من التجمع التربوي الدولي في فرنسا.

 أ.د. جواد راغب الدلو

فة وإلاعالم في الجامعة إلاسالمية بغزة والجامعات الفلسطينية، منحته فلسطيني الجنسية، أستاذ الصحا

الجامعة رتبة أستاذ شرف لجهوده في خدمة الجامعة وإلاعالم الفلسطيني، عميد كلية آلاداب ورئيس قسم الصحافة 

ة محكمة، بية ودوليوإلاعالم في الجامعة إلاسالمية ألاسبق، وعضو هيئة استشارية في عدة مجاالت علمية فلسطينية وعر 

وأشرف وناقش عشرات رسائل املاجستير والدكتوراة في فلسطين وخارجها، له عشرات ألابحاث العلمية املنشورة وعدة 

 كتب ومقيم معتمد من قبل وزارة التعليم العالي لبرامج الصحافة وإلاعال

 أ. رزق محمد حجاج

ة إلاسالمية بغزة، في دراسة حول هندسة الجمهور، فلسطيني الجنسية، حاصل على شهادة املاجستير من الجامع

 لألخبار في قناة تلفزيونية فلسطينية منذ عام 
ً
، ومنتج للقصص 8002شارك بأبحاث في مؤتمرات علمية، ويعمل محررا

 . 8002الرقمية في وكالة أنباء فلسطينية، وحاصل على جائزة أفضل عمل إعالمي في فلسطين عام 
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 د. جهاد محمد الباز

الباحث الدكتور جهاد محمد الباز، فلسطيني الجنسية، حاصل على الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، 

القيم ألاسلوبية في القصة  ) ، والرسالة معنونة ب١٠٠٢ - ٣ - ٢١تخصص بالغة ونقد من جامعة عين شمس في 

فاتح بليبيا ، وبعد املجيء إلى الوطن ، وقد عملت في جامعة ال٢٦٦١حتى عام  ٢٦٩٢القصيرة في فلسطين منذ عام 

، وعملت في جامعة غزة أستاذا غير متفرغ، وما زلت ١٠١٠حتى  ١٠٠٢عملت في جامعة ألاقص ى أستاذا غير متفرغ منذ 

 ، وشاركت ٢٦٦٢ونشرت في ليبيا بعض البحوث، منها: القصة في ألادب العربي، في مجلة فصول عام،  . أعمل حتى آلان

اشعاعات الصورة الشعرية وشاركت ببحث  ، ببحث عنوانه:١٠٢٢ي الجامعة إلاسالمية عام في يوم دراس ي ف

إلاعالم والقضية الفلسطينية، تحت اسم: إلاعالم والخطاب اللغوي إلابداعي التفاعلي، عام:  :مقدم إلى املؤتمر الدولي

، ولي بعض ١٠٢٦الفلسطينيين عام بعض الكتب ألاكاديمية، وقمت بتحكيم بعض املباحث، لبعض النقاد  ولي ،١٠١٢

 ... الكتابات في مجال الشعر، والقصة ال يتسع املجال لذكرها، وبعض الدورات التي حصلت عليها في مجال التربية

 أ. دنيا بن سهلة

، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحاصلة على 8002باحثة في تخصص علوم إلاعالم والاتصال منذ

 سنة والية8002جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل –عالم والاتصال تخصص صحافة مكتوبة ليسانس علوم إلا 

محمد الصديق  بجامعة-جداأيضا حاصلة على ماستر تخصص اتصال وعالقات عامة بدرجة جيد  )الجزائر(.، جيجل

ية وال –امعة باجي مختار )الجزائر(. وهي باحثة في مخبر "أبحاث ودراسات في الاتصال بج 8002بن يحي والية جيجل سنة 

)الجزائر(. كذلك عضو في اللجنة الوطنية للكفاءات العلمية مكلفة باإلعالم والاتصال لدى املنظمة الوطنية -عنابة

)الجزائر(، وعضو في جمعية العالقات العامة العراقية "إيبرا" -الجزائر" أجل للشباب ذوي الكفاءات العلمية واملهنية من

 -مؤقتة بقسم إلاعالم والاتصال لدى كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية بجامعة باجي مختار عنابة. أستاذة 8002سنة 

"الجزائر". ألاستاذة بن سهلة احتلت املرتبة ألاولى في دفعة املاستر على مستوى كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية 

اركت ببحوث علمية كملتقيات وطنية: املعالجة ، وقد ش8002بجامعة محمد الصديق بن يحي جيجل "الجزائر" سنة 

كذا ندوات ، و -إلاعالمية لظاهرة الهجرة غير الشرعية في املجتمع الجزائري، دراسة تحليلية لعينة لجريدة الشروق اليومي

يام أ علمية " نظرية متاهة التواصل الاجتماعي في الفضاء العام"،"أساتذة إلاعالم وأفاق التربية إلاعالمية الرقمية"

 دراسية:" اللغة إلاعالمية في وسائل إلاعالم". 

 أ. يمينة لعبيدي 

، وزارة التعليم العالي والبحث 8002جزائرية الجنسية، باحثة في تخصص علم اجتماع الانحراف والجريمة منذ 

)الجزائر(  8002والية تبسة سنة  –حاصلة على ليسانس تخصص علم اجتماع الجريمة ــ جامعة العربي التبس ي  العلمي.

وكذلك حاصلة على ماستر تخصص علم اجتماع الانحراف والجريمة بدرجة جيد جدا ـ بجامعة محـمد الشريف 
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باحثة دكتوراه تخصص علم اجتماع الانحراف ألاستاذة لعبيدي )الجزائر(.  8002والية سوق أهراس سنة  –مساعدية 

ـ )الجزائر(، وباحثة في مخبر "التربية، الانحراف والجريمة" لدى  عنابة والية-ـ جامعة باجي مختار  8002والجريمة منذ 

بقسم العلوم الاجتماعية لدى كلية العلوم الانسانية  أستاذة مؤقتةوهي  عنابة _ )الجزائر(. –جامعة باجي مختار 

فة بالتوجيه عضو اللجنة الوطنية للكفاءات العلمية مكل عنابة _ )الجزائر(. –والاجتماعية بجامعة باجي مختار 

والتشغيل والعمل الجمعوي، لدى "املنظمة الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية واملهنية من أجل الجزائر" _ 

"التدخل الاجتماعي في مشكالت الحياة اليومية لألسرة والشباب في املجتمع الجزائري"  prfuعضو مشروع و  )الجزائر(

 حصلت على عدة أوسمة كباحثة ناشطة وباحثة . قد هراس_ )الجزائر(سوق أ –لدى جامعة محـمد الشريف مساعدية 

مبادرة في فعليات منصة أريد العلمية للباحثين العرب )ماليزيا( وشاركت بعدد من البحوث العلمية في عدة 

 مؤتمرات وملتقيات دولية ووطنية. 

 باسل ماهر أحمد خير الدينأ. 

 ملدة فلسطيني الجنسية، حاصل على املاجستير في 
ً
 ومذيعا

ً
الصحافة من الجامعة إلاسالمية بغزة، عمل محررا

 لألخبار في فضائية القدس اليوم 
ً
 للبرامج التلفزيونية ومذيعا

ً
تسع سنوات في إذاعة صوت ألاسرى بغزة، ومقدما

جائزة  م. حصل الباحث على١٠٢٦الفضائية. نشر الباحث دراسة علمية بعنوان: " إلاعالم الفلسطيني وألاسرى" عام 

على مستوى الوطن عن فئة التقرير الاذاعي. عضو اللجنة إلادارية  ١٠٢٢املرتبة ألاولى في مسابقة بيت الصحافة لعام 

للتجمع إلاعالمي الفلسطيني، ومناظر فلسطيني. أنتج الباحث عددا من البرامج والحلقات التلفزيونية لفضائيات عربية، 

نتاج أفالم أخرى، عمل كصحفي حر ومراسل لعدد من املواقع والصحف العربية إ كما أنتج فيلم وثائق كامل، وساهم في

 وألاجنبية.
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 مقدمة

يل الرأي العام وتوجيه الاهتمامات نحو  ِّ
 
 في تشك

ً
 فاعلة

ً
 للجميع، ويمثل وسيلة

ً
 مفتوحة

ً
أصبح إلاعالُم نافذة

 القضايا الجوهرية للشعب الفلسطيني، ويمتلك إلاعالم القدرة عل
ً
ل وعيا

َّ
ى تحويل قضية ما إلى قضية رأي عام؛ لتشك

 تجاه القضية الفلسطينية، وفي هذا الصدد، يأتي هذا املؤلف الجماعي املوسوم بـ
ً
 قويا

ً
  سياسيا

 الفلسطينية في إلاعالم الجديد وبنية الخطاب إلاعالمي" "القضية

 للقدرات الهائلة ليقدم مجموعة دراسات علمية تهتم في دراسة إلاعالم وعالقته بال
ً
قضية الفلسطينية؛ نظرا

واملحتويات التفاعلية التي يعرضها وينشرها للجمهور واملتابعين، والتي بدورها لها تأثيراتها وانعكاساتها الاستراتيجية على 

اهن واملستقبلي، وقد تنوعت التغطيات إلاعالمية على املستوى املحلي وإلا ليمي قالقضية الفلسطينية في الوقت الرَّ

والدولي عبر الوسائل والوسائط املتعددة في ظل املتغيرات املعاصرة واملتالحقة؛ فيساهم هذا التنوع في تكوين قناعات 

ا متعاطفة مع الشعب الفلسطيني أو منحازة لرواية الاحتالل إلاسرائيلي، وتفنيد رؤى  جديدة وطرح روايات متناقضة إم 

 أخرى. 

)فلسطيني صاحب حق  عاصر في ظل وجود ساحة صراع وتحدي بين طرفينوبرزت محورية دور إلاعالم امل

خسائر بشرية ضخمة وبنية تحتية ومباني  ١٠١٢ومحتل إسرائيلي غاصب(، فقد أوقع العدوان إلاسرائيلي ألاخير في مايو 

ءات من إلاجراسكنية ومؤسسات مدنية، وطرق. كذلك يركز الاحتالل إلاسرائيلي في اعتداءاته املستمرة على العديد 

الوحشية منها: استهداف البنية التحتية لوسائل إلاعالم، فعلى سبيل املثال، قامت الطائرات إلاسرائيلية بتدمير أربعة 

أبراج سكنية تضم مقرات ومكاتب ملؤسسات صحفية محلية وعربية ودولية منها تدمير مكتب شبكة الجزيرة إلاعالمية 

وتسعى إسرائيل في معركتها إلى التغطية على جرائم إسرائيل في قطاع  ،اع غزةفي قط "ومكتب وكالة "أسوشيتد برس

غزة خاصة وفلسطين بشكل عام وكسب معركة الرواية من خالل تحييد وسائل إلاعالم عن نقل صورة الوضع وحقيقة 

 املجازر التي ترتكبها، وتغييب الرواية الفلسطينية. 

 
َّ

 أن إلاعالم الفلسطيني نح  في فح  الاحتالل وتعريته أمام العالم، في املقابل، برغم إلامكانات الضعيفة إال

 كانت جرائم الاحتالل تبث على الهواء مباشرة عبر بعض وسائل إلاعالم الجديد مثل مواقع التواصل الاجتماعي 
ُ

حيث

 املجتمع الفلسطيني 
ً
نح  في  في قطاع غزةوكذلك بعض وسائل إلاعالم التقليدية منها محلية ودولية املختلفة. أيضا

 في الصمود حيث أسند 
ً
 شعبيا

ً
ل نموذجا

َّ
معركة الرواية مع الاحتالل إلاسرائيلي خالل العدوان إلاسرائيلي ألاخير، وشك

 املقاومة وحماها في وجه ما تملكه دولة الاحتالل إلاسرائيلي من قوة تدميرية هائلة. 

 إلى حد ما برغم
ً
التحديات الكبيرة على إيصال الرسالة إلى املجتمع الدولي  إن إلاعالم الفلسطيني أصبح قادرا

 أننا نحتاج إلى بناء استراتيجية إعالمية موحدة في ألازمات
َّ

  .بالخبر والصورة ومواجهة الخطاب إلاسرائيلي. إال

ية ضواختلفت املواد التي يتداولها إلاعالم الفلسطيني والعربي والدولي ضمن سياقات مختلفة في استعراض الق

الفلسطينية وتغطية مجمل أحداثها ومعطياتها في شتى املجاالت، ومع التطور التكنولوجي زاد التفاعل مع إلاعالم الرقمي 
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وما يشتمل عليه من خطاب موجه وباألخص في مواقع التواصل الاجتماعي وكثافة انتشارها في إلاعالم الدولي وإلاعالم 

التعبير، فتنوعت كتابات املثقفين والنخب السياسية والفكرية على مختلف الجديد، ففتح الباب أمام حرية الرأي و 

 أجناسهم وتوجهاتهم حول القضية الفلسطينية وفح  جرائم الاحتالل إلاسرائيلي.

وفي معركتهم إلاعالمية، يلجأ الفلسطينيون إلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر 

مايـو/ أيـار فـي  2لعدوان إلاسرائيلي ألاخير، بـدأت شـركات منصـات التواصـل الاجتماعي بتاريـخ وغيرهما إال أنه خالل ا

 إزالـة املحتـوى الفلسـطيني مـن املنصات، دون أسـباب أو انتهـاكات واضحـة فـي أغلـب الحاالت. 

ضية ه وإمكانياته املختلفة في القفي هذا السياق، يبحث هذا الكتاب في دراسة إلاعالم الرقمي أو الجديد وتأثيرات

الفلسطينية واملأمول منه في التفاعل والتدويل وبيان حقيقة القضية الفلسطينية من خالل دراسة الخطاب إلاعالمي، 

 خصوصا أننا في ظل موجات التطبيع الحاصلة مع "الاحتالل إلاسرائيلي" في آلاونة ألاخيرة. 

الفلسطينية على مائدة إلاعالم الجديد بمكوناته وأنواعه في ظل  تكمن أهمية هذا الكتاب في طرح القضية

التنافس الكبير في التغطية إلاعالمية التقليدية على املستويات املختلفة: املحلية وإلاقليمية والعاملية. إن املأمول أن 

ام. الفلسطينية بشكل عيكون هذا الكتاب نقطة انطالق ألعمال أكاديمية وبحثية أخرى حول موضوع إلاعالم والقضية 

 من أهمية هذا الكتاب العلمي الهام فإننا نهدف بشكل إساس ي إلى:
ً
 وانطالقا

  الوقوف على طبيعة العمل إلاعالمي الرقمي الجديد وبيان ممارسات وتأثيراته في تناول الثوابت وجوانب القضية

 الفلسطينية على مستوى محلي وإقليمي ودولي. 

  عالمية التي تتحدث عن القضية الفلسطينية وسبل تطويرها في ظل متغيرات الكشف عن شكل املواد إلا

 الفضاء الالكتروني.

 .التعرف على دور تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في دعم القضية الفلسطينية 

 .تحليل الخطاب اللغوي ومدى تأثيره في تشكيل رأي عام تجاه القضية الفلسطينية 

 ر في محورين رئيسيين: وتدور مواضيع وأبحاث املؤتم

 :املحور ألاول: معالجة إلاعالم الجديد للقضية الفلسطينية املحور ألاول 

 :الخطاب التفاعلي والقضية الفلسطينية املحور الثاني 

ويسعى هذا بحثا متنوعة جاءت من فلسطين والجزائر ومصر وليبيا  ٢٣في ضوء هذين املحورين، يقدم الكتاب 

 للقدراتاملؤلف الجما
ً
 عي إلى البحث في الدراسات إلاعالمية في إلاعالم الجديد وعالقتها بالقضية الفلسطينية؛ نظرا

واملحتويات التفاعلية التي يعرضها وينشرها للجمهور املتابع، ملا لها من تأثيرات وانعكاسات استراتيجية على  الهائلة

اهن واملستقبلي، كم ا يسعى هذا الكتاب إلى رصد تحوالت العمل إلاعالمي حول القضية الفلسطينية في الوقت الرَّ

 القضية الفلسطينية في ظل جائحة فيروس كورونا والتطبيع مع "إسرائيل".
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إن إلاعالم الجديد خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي قد أتاحت الفرصة للجميع سواء كان مختص بالصحافة 

، للمشاركة بشكل فاعل في قضايا املجتمع وما يواجه من صعوبات أو غير مختص، أو مهتم بالشئون السياسية أو ال

خصوصا وقت ألازمات ال سيما السياسية أو العسكرية منها على وجه التحديد. هذا يظهر جليا في دور إلاعالم الجديد 

ن ع في القضية الفلسطينية كما سوف نرى في هذا الكتاب. نزعم أن إلاعالم الجديد قد ساعد في توصيل حقائق

جماهير عريضة في العالم في ظل هيمنة واضحة من إلاعالم الدولي والانحياز الواض  للرواية  إلىفلسطين املحتلة 

لت مساحة كبيرة للشعب الفلسطيني للتفاعل 
َّ
إلاسرائيلية. يتوصل الكتاب إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد شك

، وتعزز الانتماء للقضايا الوطنية ويبين الكتاب أن هناك اهتمام والترويج لعدالة قضيتهم، وكذلك بث الوعي السياس ي

واض  بمختلف القضايا الفلسطينية خاصة ما يتعلق بالنضال ضد املحتل إلاسرائيلي. تكمن أهمية إلاعالم الجديد 

ور جمهكذلك في القدرة على صياغة خطاب سواء رسمي أو شعبي قادر على إلاقناع والتأثير ونقل صور حقيقية إلى 

املتابعين واملستخدمين ملختلف منصات إلاعالم الجديد. ويتح  مع الدراسات في هذا املؤلف الجماعي أن استخدام 

لغة إعالمية في الخطاب الفلسطيني تأخذ بمبدأ التدفق إلاعالمي والتأثير في العقل الالوعي وتوظيف أساليب إلاقناع 

 والدعاية، وهندسة خطاب شامل. 

 

 

 

 ام عامرد.محمد وس

 دباحث زائر، جامعة هارفار 

 الاتصال واللغات علوم عميد كلية 

 جامعة غزة 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 15 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

ؤى املستقبلية: إلاعالم الرقمي الجديد والقضية الفلسطيني التحديات والفرص والرُّ  

 هللا أحمد مصطفى محمد د عبد

 رئيس قسم العالقات العامة بمعهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم إلاتصال

 

 ملخص الدراسة: 

بين تتبحث هذه الدراسة البحثية في عالقة إلاعالم الرقمي الجديد بالقضية الفلسطينية وبالصراع إلاسرائيلي الفلسطيني، كما أنها 

كذلك و دور إلاعالم الرقمي الجديد في إظهار التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وبيان  املحاوالت التي تمت للحد من هذا الصراع،

وأشارت النتائج   دوره في استثمار الفرص املتاحة للحد من هذا الصراع، وكذلك بيان الرؤى املستقبلية إلقامة السالم بين طرفي الصراع.

 لحل القضية الفلسطينية، مثل عدم توازن القوى في الصراع إلاسرائيلي الفلسطيني، و 
ً
ة نشئة الاجتماعيالتأن إلى التحديات التي تقف حائال

كما أظهرت الفرص املتاحة التي يمكن استثمارها للحد  لإلسرائيليين تقوم على العدوان وازدراء آلاخر مما يزيد من حدة الصراع وتأُجَجه.

 بالتوتر 
ً
 ولكن ألاخير يكون مصحوبا

ً
من هذا الصراع مثل: محاولة التعليم املشترك في املدن املختلطة داخل إسرائيل، وكذلك العمل معا

 
ً
كما تعرضت الورقة البحثية إلى الرؤى املستقبلية إلقامة اتفاق سالم بين طرفي  للتنشئة الاجتماعية العدوانية لألجيال إلاسرائيلية. نظرا

سهم في عقد اتفاق للسالم بين طرفي 
ُ
الصراع، وذلك بعرض طرق مبتكرة يمكن بها الحد من هذا الصراع، وكذلك عرض أفكار جديدة قد ت

البحثية إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به إلاعالم الرقمي الجديد عن طريق أدواته ليواجه التحديات التي تقف الدراسة رت وأشا الصراع. 

عتبر كثيرة مقارنة بالفرص والرؤى املستقبلية. واستخلصت 
ُ
 في حل الصراع، وهذه التحديات ت

ً
راع أصبح البحثية أن حل الصالدراسة حائال

، وذلك بسبب 
ً
نشئة وبسبب الت ألامريكية،تدعمها وبشكل مستمر الواليات املتحدة  إسرائيل، التيأن توازن القوى لصال  مستعصيا

من  البحثية أنهالدراسة وترى  وإلازدراء.القائمة على العدوان والكراهية  0222الاجتماعية لألجيال املتعاقبة من إلاسرائيليين منذ حرب 

ل القضية ح الفلسطيني، بأنوماتم سرده من حقائق عن القضية الفلسطينية والصراع إلاسرائيلي  سابقة،خالل ما تم عرضه من دراسات 

كافئ القوى التي تقف بجانب إسرائيل لتقف بجانب الحق الفلسطيني، وأن تزداد قوة 
ُ
الفلسطينية وهذا الصراع هو أن تظهر قوى جديدة ت

أرضه، وأنه يمكن أن يستخدم الفلسطينيون طرق مبتكرة للرد على العدوان  الشعب الفلسطيني الذي يمتلك إلارادة القوية إلسترداد

 إلاسرائيلي تتعدى الجدار العازل.

 القضية الفلسطينية، الصراع إلاسرائيلي الفلسطيني، إلاعالم الجديد  الكلمات املفتاحية:

 مقدمة

رد شعبه في كافة أنحاء البالد ألاخرى 
ُ

ومنه من أخذ جنسيات أخرى،  نحن أمام قضية شعب ُسلبت أرضه، وش

ومنهم من ظل باٍق في أرضه ُيعاني من قهر الاحتالل ويعيش حياة غير طبيعية وغير إنسانية وقهر نفس ي، وقضيته معلقة 

وبدون حل وأرضه مغتصبة وعدو تسانده قوى عظمى، والحل الحاسم هو عودة ألارض ألصحابها، وتحت هذه الظروف 

بد من أن يعيش الشعب الفلسطيني في أرضه املغتصبة على ألاقل حياة طبيعية وإنسانية لن يتحقق هذا الحل ، ولكن ال 

وبدون قهر نفس ي وبدون قهر من الغاصب، ويمكن يكون لإلعالم الرقمي الجديد أن يستخدم أدواته املختلفة إليصال 

عد من حقوق إلانسان ومنأنين الفلسطينيين وآالمهم إلى شعوب العالم وُيظهر قضيته، وحقوقه املسلوبة  وال
ُ
حقه  تي ت

أن يعيش في سالم وبدون قهر وأن يتوقف املحتل عن اغتصاب أراضيه املتبقية .وفلسطين تم اغتصابها من قبل اليهود 

روا لفلسطين من أوربا وبشكل مكثف بعد تعذيب النازي لهم وُحرِّمت فلسطين من أن تكون دولة  ِّ
وهؤالء اليهود ُهج 
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مثلها مثل الدول العربية ألاخرى بعد انتهاء إلانتداب البريطاني للدول العربية ، وفرض  -بلفور حسب وعد  -مستقلة 

 ، وتحولت القضية 
ً
الغاصبون ألامر الواقع بالقوة، وبقوى دولية أخرى تضمن لهم البقاء، وازداد ألامر آلان تعقيدا

 )0(الفلسطينية إلى ما يسمى بالصراع إلاسرائيلي الفلسطيني

دركت ألامم املتحدة أن العامل ألاساس ي في تجنب التهديد للسالم العالمي هو تمكين الشعب الفلسطيني وقد أ

م  8080وحتى آلان  .(2)من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير املصير والاستقالل الوطني والسيادة في فلسطين 

ع إلاسرائيلي الفلسطيني، وهذه الورقة البحثية لم تحل القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت ازدادت حدة الصرا

عد 
ُ
 له. وت

ً
عتبر مسكنات لآلالم الناتجة عنه، وليست حال

ُ
تشير للمحاوالت التي تمت للحد من هذا الصراع والتي ت

 كبيرا ً في حياة إلانسانية والتي فرضت تغيرات جذرية، أثرت على مختلف املجاالت والسيما
ً
 التكنولوجيا الحديثة حدثا

املجال الاتصالي وإلاعالمي، فقد شهد العقد ألاخير من القرن العشرين ثورة هائلة في مجال وإعداد ونشر الرسالة 

 أن التقدم والتطور الهائل في مجال وسائل الاتصال 
َّ

، إال
ً
طبع على الورق وتوزع يدويا

ُ
إلاعالمية والتي ظلت لقرون ت

تروني، حيث اليمكن تجاهل هذا الخليط من ألارقام والحروف وألاصوات قد أدخلنا إلى العصر الرقمي وإلالك الحديثة،

 .والصور 

ر عن هذه املشكلة يكمن في السؤال الرئيس ي آلاتي ِّ
أن يقوم بها  ما الدور التي يمكن :والسؤال الرئيس ي الذي ُيعب 

 لتالية:إلاعالم الجديد للحد من الصراع إلاسرائيلي الفلسطيني؟ وتتفرع منه ألاسئلة الفرعية ا

 ما دور إلاعالم الرقمي الجديد في إبراز التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية؟  

  ما دور إلاعالم الرقمي الجديد في استثمار الفرص املتاحة للحد من هذا الصراع؟ 

 ما دور إلاعالم الجديد لبيان الرؤى املستقبلية إلقامة السالم؟      

 أهمية الدراسة البحثية 

 ل
ً
َبل ألافراد نظرا سعة انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل وأدوات إلاعالم الجديدة من قِّ

وإقبالهم على نشر ألاخبار والصور ومقاطع الفيديو فيها، جعل من املمكن تطويع هذه الوسائط الاتصالية إلاعالمية 

صراع إلاسرائيلي الفلسطيني وما يترتب عليه الجديدة في عرض الحقائق عن القضية الفلسطينية، وبيان مدى حدة ال

 من أضرار ومآس ي.

 البحثيةالدراسة أهداف 

رصد التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وتحديد الطرق املختلفة التي يمكن أن يقوم بها إلاعالم الرقمي 

د من أن يبرزها إلاعالم الجديد للحوبيان الفرص املتاحة التي يمكن  الفلسطيني،الجديد في إظهار الصراع إلاسرائيلي 

 رؤى مستقبلية مبتكرة لحل القضية الفلسطينية في ظل إلاعالم الرقمي الجديد.وعرض  الصراع،شدة هذا 
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  :لإلجابة عن السؤال الرئيس ي للبحث وأسئلته الفرعية يكون وفق املحاور آلاتية

 إلاعالم الرقمي الجديد 

 .القضية الفلسطينية 

 يلي الفلسطينيالصراع إلاسرائ 

 
ا
  : إلاعالم الرقمي الجديد1/  أوال

 التي الطريقة على كبير تأثير لها يكون  أن يمكن التي الجديدة إلاعالم وسائل أشكال من شكل هو الجديد إلاعالم

صاية التي وأن أهم مايميزه عن إلاعالم القديم أنه كسر منطق الو  . (0) املعلومات البلدان من بلد أي في ألافراد بها يكتسب

هتم بالنظر إلى الجماهير بوصفهم مشاركين، وال يتأتى هذا إال عْبَر املشاركة  فرضها ورسخها إلاعالم التقليدي، كما أنه اِّ

 جذرية تغييرات يشهد والذي الرقمي إلاعالم عصر هو العصر وهذا (2)الجماهيرية التي تعد من ألافكار الرئيسية للتحديث 

 محموم سباق وهناك الورقية، الصحافة خاصة القديمة إلاعالم لوسائل اقتصادية صعوبات قوخل ، إلاعالم وسائل في

ظهور  بعد سيما وال والسياسية،  املدنية الحياة في املشاركة على ُيؤثر  الرقمي وإلاعالم (2)الخلل  هذا تعالج بدائل إليجاد

للجمهور،  ألافالم لوصول  مهم كمصدر ت ألافالم وبرزت. وفي إلاعالم الجديد راج(2) الاجتماعية الشبكات وأدوات مواقع

  وُيعد
ً
 ألانشطة جميع على واملتغيرة املتسارعة الحديثة التكنولوجيا أثرت التقليدية، حيث  DVD / VCDأفالم لسوق  بديال

 .(2)البشرية 

فتراضًيا حيث يلتقي ألاشخا بطين ص ويكونون مرتوإلاعالم الجديد دعامته إلانترنت أصبح فيه العالم مجتمًعا اِّ

بمسافات في الفضاء ويتفاعلون ويستمتعون بأفكار بعضهم البعض ، ويتم تبادل ألافكار وإتاحتها لعدد كبير من 

ل و ألاشخاص ،  بما يتجاوز قدرة وسائل إلاعالم التقليدية، كما أن  "وسائل إلاعالم الجديدة تمنح ألافراد إمكانية الوص

 وسائل إلاعالم التقليدية"، متتإلى كميات هائلة من املعلوما
ً
، ولقد أتاح إلانترنت في حد ذاته ظهور وسائل جاوزة

التواصل الاجتماعي التي تسمح في أكثر أشكالها تميًزا بالتفاعالت التلقائية والفورية بين الناس، وتعمل شبكات 

اد لنتيجة هي نقلة نوعية في الاقتصاملجتمعات الاجتماعية هذه على تعزيز الترابط السريع بين الناس في العالم، وا

. كما تظهر أهمية كأداة تعليمية من خالل كونه مصدًرا (8)السياس ي والديني والاجتماعي واقتصاديات السوق في العالم 

جيًدا للحصول على املعلومات الصحيحة، والحلول للمشكالت في البيئة ألاكاديمية، وتم استخدام إلانترنت في التعليم 

رة صو أداة للباحثين، فلديه قاعدة واسعة تسمح بالوصول إلى مجموعة هائلة من املعلومات البحثية في العالي ك

 على العالقة املتبادلة بين وسائل التواصل الاجتماعي (9) كاملة أو تقارير أو ملخصات منشورات
ً
، وهو ُيلقي الضوء أيضا

 .(10)واملشاركة املدنية 

 كوسيط جديد
ً
لتدفق املعلومات في املشاركة املجتمعية كاالنتخابات عن طريق استخدام  وتظهر أهميته أيضا

 في املجتمع حيث  .(11)إلانترنت للتواصل الشخص ي مع الناخبين، واملنظمات الاجتماعية املدنية 
ً
 كبيرا

ً
وأنه أحدث تحوال

ُدوا في ظل واقع ، وكذلك الشبوألاشخاص الرقميينأصبحنا أكثر اعتياًدا على الوجود في العالم الرقمي  اب الذين ُولِّ

فتراض ي،  . (12)ينظرون إلى العالم بشكل مختلف  اِّ
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 عاًما( أقل 22)الذين تزيد أعمارهم عن  السن إلانترنت، فكبار وهو يتيح الفرصة لكبار السن باملشاركة عبر 

 إيجمنهم سًنامشاركة ومهارة في الوسائط الرقمية من الشباب ألاصغر 
ً
علم ابًيا بأنهم قادرون على ت، لكن لديهم إحساسا

 بأنمهارات جديدة، وفي نفس الوقت لديهم 
ً
. كما أنه (13)الوسائط الرقمية قد تطغى عليهم أو تضيع وقتهم إحساسا

ُيتيح الفرصة للقائمين باالتصال عبر إلانترنت أن يتواصلوا مع الجمهور وأن يتكيفوا مع متطلبات ومهام التقنيات 

  (14)ار ومسؤوليات يجب أن يقوموا بها بكفاءة ليكتسبوا املهن الرقمية ويعملوا ضمنهاوأن لهم أدو  الحديثة،

وإلاعالم الرقمي الجديد يستخدم تكتيكات للمرونة الرقمية في الجوانب إلانسانية مثل الدعم الذي يقدمه 

اعي م، حيث يتم الدعم إلاجتمعبر وسائل التواصل الاجتماعي ودعم الجوانب الاجتماعية والصحية والهوية لديه لالجئين

نخراط هؤالء الالجئين عن طريق العاطفة الرقمية مع   م والتيعائالتهبشكل أساس ي مع العائلة وألاصدقاء واملنظمات باِّ

 .(15)تتم عن طريق التواصل عبَر منصات التواصل إلاجتماعي 

 في الدبلوماسية، فهو يعملوفيه من التطورات التقنية وخاصة الرقمية، التي تتوفر فيه وتجعل له دو 
ً
 ٌر مهما

على فهم العمل الدبلوماس ي، كما أن منصات إلاعالم الجديد تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي؛ كطريقة للتبادل 

. كما يسعى بأن تكون البيئة إلاخبارية الرقمية الناشئة عن طريق الارتباط ببيئة املعلومات (16)الدول  الدبلوماس ي بين

   .(17)الحدود، عن طريق الارتباط التشعيبي بين مواقع ألاخبار الرقمية في أوروبا والواليات املتحدة ألاوسع عبر 

وفي إلاعالم الجديد ومن خالل املعارض التقنية والتي تهتم بمستقبل التقنيات الرقمية والتنبؤ بهذا املستقبل 

 في ظهور أفكار جديدة، كما أ
ً
نها سيكون لها استخدامات سياسية ووضع فإن املؤشرات تشير بأن لها دورا

د رقابة صارمة على منصات إلاعالم الجديد خاصة الصحافة مثل هونغ  (18)إلاستراتيجيات وجِّ
ُ
وهناك في بعض الدول ت

كونغ، فإنه في املقابل تعزز وسائل التواصل الاجتماعي مساحات بديلة ألصوات املعارضين والتي تعتبر طريقة للتعبير 

وعن طريقه يكون هناك تقارب إعالمي مزدهر حول العالم في ظل التقنيات إلاعالمية الرقمية، كما أن القائمين . (19)الحر

ة بأن أن تكون العالقة بين إلاعالم والدول الرفض، علىباإلتصال العاديين يستجيبون لتقارب وسائل إلاعالم بالقبول أو 

ؤخذ في إلاعتبار 
ُ
 .(20)ت

 بأن مجموع
ً
 لوجه وعبر ويتميز أيضا

ً
للمشاركة  عإلانترنت تدفة كبيرة من ألادلة التجريبية تشير بأن املحادثات وجها

. وعن طريقه فإن إلانترنت "يحدث ثورة في العديد من (21)التشاركية إلايجابية، ولها تأثير في إنتاج الرسائل على املرسل 

 .(22)ستها" جوانب ذات عالقة باملنظمات مثل أبحاث العالقات العامة وممار 

سهل وسائل التواصل إلاجتماعي في تكوين عالقات بين املستخدمين من خلفيات ثقافية مختلفة، مما و 
ُ
فيه ت

ينتج عنه بنية إجتماعية ثرية، كما يشجع املحتوى الذي ينشئه املستخدم على الاستفسار وعلى اتخاذ القرار، كما 

ستخدم وسائل التواصل
ُ
ستخدم كوسيلة تسويقية، وت

ُ
 .(23)الاجتماعي في املشاركة في املعلومات أثناء ألاحداث الحرجة ت

وفي إلاعالم الجديد تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد كمصادر في التغطية إلاخبارية السائدة، 

إلاعالم لم  ، فوسائلفجأة. كما أنه لم يظهر (24)مثل التغطية إلاخبارية العاجلة، وأثناء ألازمات أو في أوقات الانتخابات 
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م املؤسسات مرحلة قيا إلاختراع والثانية ألاولى مرحلةتظهر نتيجة لالختراعات التقنية فقط، ولكنها تمت على مرحلتين 

إلاجتماعية بأدوار من أجل تحسين الاختراعات التقنية على الوسائط القديمة فعلى سبيل املثال قام جوتنبرج بتحسين 

تتبنى  تصال؛لالفاملجتمع "يبتكر" الاختراعات من خالل اكتشاف إمكانيات جديدة  الابتكار،الية هي الكتابة، واملرحلة الت

 .(25)وتنسق وسائط جديدة لالتصال 

وفيه يتم استخدام مفهوم أيديولوجية وسائل إلاعالم حيث ُيطلق مفهوم "الشيخوخة" على وسائل إلاعالم 

وسائل إلاعالم الجديدة، وتعريف "القديم" و "الحديث" يتعلق بالحياة  التقليدية أوالقديمة ومفهوم "الحديثة" على

 (.26)الاجتماعية 

(، غير 27كما يظهر نفس املفهوم القديم مقابل الحديث بين ألاجيال وُيعتبر هذا ناش ىء من العادات الاجتماعية )

ستخدام مفهومأن العلماء ينصحون باالبتعاد عن املفاهيم املتعلقة بالشيخوخة والحديثة، وا  من ذلك باِّ
ً
 لتأكيد بدال

 .(28)"التغيير املستمر" فهو الذي أحدث النقلة من القديم للحديث 

، مع الوسائط التقليدية، مثل YouTubeومن خالل إلاعالم الجديد، ال يمكن مقارنة املنصات عبر إلانترنت، مثل 

 YouTube Soundنترنت القائمة على البرامج، مثل السينما والتلفزيون، وتسمح نظرية تقنيات التأسيس ملنصات إلا 

Cloud 

سمى بالوسائط الرقمية، وبالتالي تساعدنا Twitteَو  
ُ
جوانبها التكنولوجية وإمكانياتها الفريدة،  على فهم، أن ت

 إن تبرير هذه العالقة بين الوسائط القديمة والجديدة والرقمية يجعلنا نستوعب مفهوم هذه املنصات بشكل أكثر 

فعالية فيما يتعلق بتبنيها واستخداماتها الاجتماعية واملمارسات الثقافية، كما يتيح لنا ذلك فهم حاضرنا والتحكم فيه 

  .(29)بشكل أفضل، ويقوم بتوجيهنا نحو مستقبلنا املحتمل 

 نتعرض للمفاهيم في مواقع الشبكات الاجتماعية في املنطقة العربية مثل: التفاعل
ً
ة، وصحافة يومن خالله أيضا

غير أن نقل هذه املفاهيم إلى سياقات اجتماعية وثقافية عربية  والرأسمال إلاجتماعي،املواطن، والفضاء العمومي، 

  .(30)يتسبب في الكثير من املشكالت 

 قدم العلماء قدًرا كبيًرا حول طبيعة ألانواع 
ً
واكتشفوا أنه يوجد شكل من أشكال الهجين  إلالكترونية،وبه أيضا

وعن طريقه يمكن إلاسهام في "تطوير وسائل إلاعالم" وفي "التنمية" حيث قامت   .(31)ي ألانواع إلالكترونية املعاصرة ف

 فإن التحول الرقمي (32) أوسعاليونسكو بوضع موارد كبيرة في "تطوير وسائل إلاعالم" كنموذج للتنمية على نطاق 
ً
، وأيضا

هتمام الشديد بما يفضله الجمهور، والدور الرئيس ي للجمهور هو التحول من باال ر شركات الاتصاالت لصناعة البث أجب

 .(33)ُيسمى جمهور وسائط الخدمة العامة الرقمي والذيإلاعالم التقليدي إلى إلاعالم 

ومن خالله فإن تقنيات الاتصاالت الجديدة لها آثار مجتمعية، فالجيل الحالي من تقنيات الاتصال يختلف عن 

 عالية على توفير املعلومات واملشاركة التفاعلية بدرجة لها قدرةتتميز بالتفاعلية، فالتقنيات الجديدة  سابقه، فهي

 
ً
 .(34)عالية جدا
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وجد عالقة ترابط بين وسائل إلاعالم الجديدة والجيل الحالي من الشباب، بعد دخول 
ُ
وفي إلاعالم الجديد ت

أنها  تؤثر في بناء هوية هؤالء الشباب، كما أن وسائل إلاعالم الجديدة  تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت الجديدة، كما 

توفر للجيل الحالي  الكثير من املواد وألادوات مثل : ألاخبار، والحقائق، والصور والشخصيات واملشاهير وتثير عواطفهم 

 التلفزيونية وألافالم، أسماء وطقوسهم، كما توفر لهم ألايقونات واملوسيقى والعالمات التجارية، وعناوين البرامج

املوسيقيين، والتي تساهم في تشكيل )ومشاركة( ألانماط املعرفية وألاذواق واملواقف والتوقعات لديهم، ومن الواض  

 لذلك تستطيع ألاجيال الجديدة أن تبني معاني هذه ألادوات اللغوية على 
ً
أن كل هذه العناصر تبقى في الذاكرة، ووفقا

لمي، لذا فإن هويات هذه ألاجيال تتباعد إلى حد كبير، بل يمكن إعتبار ألاجيال الحالية في وضع متعدد أساس محلي وعا

 (.35)ألابعاد في هوياتهم 

ومن خالله فإن الوسائط الجديدة اكتسبت الكثير من القبول والرعاية على مستوى العالم بسبب كونها وسائل 

قليدية مع انخفاض نفقاتها وألاسرع في الوقت، وهذه الوسائط الجديدة إعالنية جديدة أسرع من وسائل إلاعالن الت

 
ْ

ف
َ
ل
َ
ستخدامها في البلدان النامية بسبب ضعف الاتصال باإلنترنت، وتعطل إمدادات الطاقة، وت تواجه قيود عند اِّ

م الوقت الذي ت صيانة املعدات الرقمية، والدخل املنخفض للوصول إلى وسائل إلاعالم الجديدة في هذه البلدان، في

فيه تلبية احتياجات املعلومات ألكبر عدد من السكان في العالم، فإن سكان املناطق الريفية في البلدان الفقيرة، وال 

 لبعض الوقت في املستقبل
ً
 (.36)تزال هناك حاجة للتعايش بين وسائل إلاعالم التقليدية والجديدة معا

 القضية الفلسطينية : 2/ ثانيا

والذي يهدف إلى تعزيز ( on line) (37)الافتراض ي  املؤتمر حقوق الفلسطينيين التابعة لألمم املتحدة نظمت لجنة 

الدعم الدولي لحقوق الالجئين الفلسطينيين و"تقديم املساعدة الضرورية لالجئين الفلسطينيين: وبحث التحديات 

مم املتحدة املعنية بممارسة الشعب املعقد للقضية الفلسطينية، حيث أقرت لجنة ألا  هذا السياقوالفرص في 

الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وحدث في املؤتمر إلافتراض ي سرد تاريخ القضية الفلسطينية. بعد نشر كتاب 

والذي روج لفكرة توفير مالذ لليهود في وطنهم القديم هرًبا من معاداة  ،0222عام الدولة اليهودية"  " تيودور هرتزل 

تسارعت الهجرة بعد الهولوكوست في الحرب العاملية الثانية، حيث قتلت أملانيا النازية ستة ماليين  .في أوروباالسامية 

 يهودي.

-1 202، احتلت القوات البريطانية فلسطين وكان الانتداب البريطاني لفلسطين في الفترة 0202وفي أواخر عام 

السابقة التي وضعت تحت إدارة اململكة املتحدة من قبل عصبة ، حيث كانت فلسطين من بين ألاراض ي العثمانية 0222

 مستقلة تماًما، باستثناء فلسطين، أدرج 0288ألامم في عام 
ً

، وأصبحت جميع هذه ألاراض ي في نهاية املطاف دوال

 سطين اليهودي في فل ، الذي يعرب عن دعمه لـ" إنشاء وطن قومي للشعب0202الانتداب البريطاني " وعد بلفور "عام 
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، وخاللها حدثت هجرة يهودية واسعة النطاق، وتحخمت ألاعداد في الثالثينيات مع 0222إلى عام  0288". من عام 

، 0222الاضطهاد النازي، بدأت أعداد متزايدة من اليهود باالنتقال إلى فلسطين ملنطقة يغلب عليها العرب، في عام 

 املتحدة.َسلمت اململكة املتحدة قضية فلسطين إلى ألامم 

اقترحت ألامم املتحدة إنهاء الانتداب وتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين، واحدة عربية فلسطينية وألاخرى 

، احتلت إسرائيل هذه ألاراض ي )قطاع غزة والضفة الغربية( بما في ذلك القدس الشرقية التي 0222في حرب  يهودية،

الذي دعا إلى مفاوضات سالم بين  002قرار مجلس ألامن رقم  0220ضمتها إسرائيل الحًقا، أعقب أعمال القتال عام 

، أعادت الجمعية العامة التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني 0222ألاطراف املعنية. في عام 

الاحتالل اندلعت انتفاضة جماهيرية ضد  ،0222في تقرير املصير والاستقالل الوطني والسيادة والعودة، في عام 

 وأعقبت دخول اليهود للحرم الشريف في القدس عام إلاسرائيلي في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة )الانتفاضة ألاولى(.

أكد مجلس ألامن رؤية  ،8008وحكمت محكمة العدل الدولية بأنه غير قانوني. في عام  الثانية،الانتفاضة  ،8000

أصدر  ،8000عام  العربية، وفيت جامعة الدول العربية مبادرة السالم تبن 8008إسرائيل وفلسطين. في عام  دولتين،

سحبت إسرائيل  ،8002، وفي عام 8000إسرائيليون وفلسطينيون بارزون اتفاق سالم غير رسمي في جنيف عام 

 مستوطناتها وقواتها من غزة مع احتفاظها بالسيطرة على حدودها وشواطئها ومجالها الجوي.  

 / 
ا
 قف الواليات املتحدة من الدولة الفلسطينية مو  :3ثالثا

 :(38)م8080أبريل  08وفي ندوة: لحدث افتراض ي عن القضية الفلسطينية في 

الهدف من الندوة التعرف على سياسة الواليات املتحدة تجاه الصراع إلاسالائيلي الفلسطيني وتم في الندوة  

ملا يقرب من  دعم الواليات املتحدة قال بايدن إنه سيواصلوعن موقف الواليات املتحدة من الدولة الفلسطينية. 

، والذي يدعو إلى دولتين إسرائيلية وفلسطينية منفصلة بحدود تشبه تلك التي كانت لحل الدولتين عقدين من الزمن

املنطقة قطاع غزة والضفة الغربية وأجزاء من القدس الشرقية، وقدمت معايير ؛ تشمل هذه  0222موجودة قبل حرب 

كلينتون الخطوط العريضة إلنشاء دولة فلسطينية وحل قضايا الوضع النهائي ألاخرى، أصبح جورج دبليو بوش أول 

التي وضعتها  السالم لخطة   8000لعام  خريطة الطريق رئيس أمريكي يؤيد عالنية دولة فلسطينية ، والتي تم تمثيلها في

الواليات املتحدة والاتحاد ألاوروبي وروسيا وألامم املتحدة، وحاولت إدارة أوباما أيًضا دفع حل الدولتين إلى ألامام ، 

حول خالفات حول املستوطنات وإطالق سراح ألاسرى الفلسطينيين وقضايا أخرى،  8002عام  املحادثات انهارت  لكن

 .حل الدولتين على أساس محادثات الوضع النهائي  مبادئ  الوزير كيري  حدد ،8002وفي عام 

 
ا
 الرؤى املستقبلية( – الفرص-التحدياتالصراع إلاسرائيلي الفلسطيني: ): رابعا

/ 
ا
 : التحديات 1 -2 رابعا

بل املسؤولين الحكوميين واملنظمات غير  الصراع منتوجهات حل هذا   أثير،تليس لها  الحكومية إلاسرائيليةقِّ

 ة ألامريكيةدعم الواليات املتحد ذلك كنتيجة منطقية بسبب إلسرائيل ويحدثوأن إلاسرائيليين يتجاهلون النقد ألاجنبي 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&ajax=1&prev=search&u=https://fas.org/sgp/crs/mideast/R40092.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&ajax=1&prev=search&u=https://fas.org/sgp/crs/mideast/R40092.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&ajax=1&prev=search&u=https://fas.org/sgp/crs/mideast/R40092.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&ajax=1&prev=search&u=https://fas.org/sgp/crs/mideast/R40092.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&ajax=1&prev=search&u=https://ecf.org.il/media_items/577
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&ajax=1&prev=search&u=https://ecf.org.il/media_items/577
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&ajax=1&prev=search&u=https://ecf.org.il/media_items/577
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&ajax=1&prev=search&u=https://ecf.org.il/media_items/577
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&ajax=1&prev=search&u=https://newrepublic.com/article/118751/how-israel-palestine-peace-deal-died
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&ajax=1&prev=search&u=https://newrepublic.com/article/118751/how-israel-palestine-peace-deal-died
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&ajax=1&prev=search&u=https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2016/12/266119.htm
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&ajax=1&prev=search&u=https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2016/12/266119.htm
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&ajax=1&prev=search&u=https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2016/12/266119.htm
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&ajax=1&prev=search&u=https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2016/12/266119.htm
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التشريعات التمييزية أقرها الكنيست إلاسرائيلي  thew Leep  , Jeremy Pressman(2018Mat): (39)من الحزبين إلسرائيل. 

 يتسا 8008و  8000بين عامي 
َّ
ين مع مح إلاسرائيليوأقنعوا الجمهور إلاسرائيلي بها، نصت في التشريعات اليهودية بأال

: (40)دراسة  ،ذلك قبل وبعد الانتفاضة الثانية ، وأن يكونوا أكثر عدوانية في مواقفهم املعادية للعرب،  وتمالفلسطينيين

 (8002(Olesker Ronnie,( ن الطابع ويضم ،كما تتأثر معاملة ألاقلية الفلسطينية في إسرائيل إلى حد كبير بهذا الصراع

يلي،  أصبح كما أن املجتمع اليهودي إلاسرائ Olesker, R (2011) ( 41)  العدواني اليهودي إلسرائيل  على هيمنة ألاغلبية 

أكثر تدينا وهذا التدين له طابع التطرف، وأن اتجاه  اليهود إلاسرائيلين هو تشجيع دعم الهجرة العربية خارج إسرائيل 

    Shihadeh - 2011: أشارت دراسة (42)والتي لم تتغير بشكل جذري ، دراسة 

 لك،ذقدات والسلوكيات ويتح  أثر اليهود لها دورها في تشكيل املعت الاجتماعية لألطفالكما أن التنشئة 

أن دونه هم ألاسفل، و  وأن منبالنسبة للجيش إلاسرائيلي والذي لديه معتقد بأنه املهيمن وأنه القوة التي التقهر 

 فيأكثر  كأفراد يكونون إلاسرائيليين 
ً
سرائيلي خالل الجيش إلا  تأثيرها فيظل هذه السيطرة إلاجتماعية التي ظهر  تفاعال

وهذا يسلط الضوء على العمليات التي يتم  العسكرية لهم،وتم غرسها خالل التنشئة الاجتماعية  الثانية، الانتفاضة

بدراسة استجابات   Devorah Manekin-  )8002:) (43)من خاللها إنتاج العنف العسكري ضد الفلسطينيين. دراسة

الطالب اليهود إلاسرائيليين عن املشاعر اتح  أن لها  ثالثة تركيبات وهي: الكراهية، وعدم التعاطف، وعدم الشعور 

بالذنب،  وأن الكراهية واملشاعر السلبية التنفتح على مقترحات السالم كما أنهم يفتقرون للحكمة والوطنية دراسة 

(44)( :8002 -Dennis T. Kahn )  ومن إحدى نتائج الصراع إلاسرائيلي الفلسطيني املستمر، ظاهرة زواج النساء

الفلسطينيات من ألاراض ي املحتلة ورجال من عرب إسرائيل، حيث أصبح أبناء هؤالء ألازواج مواطنون إسرائيليون 

مهددات بالرحيل ، كما أنهن غير مؤهالت للعمل  والذي  يتم توفيره للمقيمين  بشكل قانوني، كما أنهن في خوف  وهن

    Orna Cohen et al.(2020: )(45)دائم من الترحيل دراسة

ائيلي ر لها عالقة بنتائج الانتخابات في إسرائيل كما أن الصراع إلاس -حسب تعبيرهم  –كما أن العمليات إلارهابية  

فالبنسبة للتفاعل بين إلارهاب ونتائج الانتخابات فمن املتوقع أن يزداد الدعم للحزب  الفلسطيني يتأثر بتلك النتائج، 

اليميني، وبعد فترة من الفترات التي شهدت مستويات عالية من إلارهاب، أيضا من املتوقع أيضا أن يكون مستوى 

   Claude Berrebi 2006): (46)رية / دراسةإلارهاب أعلى عندما تفوز ألاجزاب اليسا

بين إلاسرائيليين وأصحاب ألاقليات العرقية في مكان العمل، كشفت نتائج املقابالت  كما أن إدارة الانفعاالت  

يين مقيمين في إسرائيل أن هؤالء يميلون إلى إخفاء املشاعر أثناء التفاعل مع ألاغلبية مع مواطنين عرب / فلسطين

فون بأنهم "عرب" يميلون أيًضا إلى ضبط تفاعالتهم الاجتماعية لتجنب املخاطر  العاملين، كما أن ألافراد الذين ُيعر 

للمخاطر  عرضة للتعرض"فلسطيني" هم أكثر  أما الذين يختارون تسمية ألاغلبية؛العاطفية التي تصاحب التفاعالت من 

والصراع إلاسرائيلي الفلسطيني من أبرز   .Yuval Feinstei (2019:( (47)العاطفية من طرف ألاغلبية إلاسرائيلية / دراسة

القضايا في السياسة الخارجية في الواليات املتحدة والتي انقسمت إلاحزاب ألامريكية بشأنها، فبالنسبة للمرشحين 

ستخدامها للنجاح الفلسطيني يمكنلجمهوريين، تعتبر إسرائيل وقضية الصراع إلاسرائيلي ا  نتخابية، إلا في الحمالت  اِّ

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022343317713558
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022343317713558
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022002714535250
https://journals.sagepub.com/keyword/Israeli%E2%80%93palestinian+Conflict
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حول هذه القضية ولديهم آراء واضحة مؤيدة إلسرائيل، كما  اطالع ورأيغالبية الجمهوريين لديهم  حيث

عيعتبرون الفلسطينيين هم الذين يتسببون في إلارهاب، أما بالنس
ُ
تبر بة للمرشحين الديمقراطيين فإن هذه القضية ت

أكثر إشكالية، وأن الديمقراطيين الذين يتعاطفون مع إسرائيل عددهم يعادل الذين اليتعاطفون مع إسرائيل، 

أنه من أكثر القضايا الخالفية في الصراع إلاسرائيلي الفلسطيني هو املطالبة بـ ، Amnon Cavari  (2019: )(48)دراسة

ردوا من ديارهم خالل حرب  "حق
ُ
، في أغسطس 0222-0222العودة" لالجئين الفلسطينيين )وأحفادهم( الذين فروا أو ط

، قالت السفيرة ألامريكية لدى ألامم املتحدة، نيكي هايلي، إن مسألة حق العودة يجب أن تكون "خارج الطاولة" 8002

   .Haley Cortellessa, E. (2018):(49) يين دراسةفي املفاوضات املستقبلية بين إلاسرائيليين والفلسطين

الرئيس ألامريكي ألاسبق دونالد ترامب أن الواليات املتحدة ستتوقف عن تمويل وكالة ألامم  وبعدها أعلن 

اء ر ألامر الذي قد يؤدي إلى أزمة إنسانية ملاليين الفلسطينيين. ووفًقا لخب الفلسطينيين،املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

 ،"يعتبر هذا العمل استراتيجية ملحو قضية الالجئين الفلسطينيين من "السجل التاريخي واملعاصر الجانبين،من كال 

    Gordon, N. (2018)  :(50) مستقبلية دراسةوبالتالي من أي مفاوضات 

ا ويائًسا ألن هذه القضية بال
ً
تفاق سالم ال يشمل قضية الالجئين يكون فارغ صراع ذات تقع في قلب الكما أن أي اِّ

       Khoury, J. (2018) :(51)دراسة  .إلاسرائيلي الفلسطيني و "ال تزال على قيد الحياة "

وهو عام رئيس ي في صراع اعتبره إلاسرائيليون حرًبا من أجل  ،0222وبدأت قضية الالجئين الفلسطينيين في عام 

    (Tov -Siman-Bar ،2014) (52)ونكبة من قبل الفلسطينيين / دراسة  الاستقالل،

إلارهاب ينتج غالًبا عندما تكون الصراعات غير متكافئة، والرأي العام إلاسرائيلي يسمح ويشجع سياسات 

إسرائيل العدوانية الانتقامية ضد الطرف ألاضعف وهم الفلسطينيون من خالل التهديد ونزع الصفة إلانسانية عنهم، 

تين عدوانيتين انتقاميتين: املوافقة على إلاجراءات امللموسة والقسرية تجاه ويدعم اليهود إلاسرائيليون سياس

    Clark McCauley ,Ifat Maoz( 2008 :)(53)دراسة الفلسطينيين، ودعم السياسات الانتقامية العدوانية.

كشفت مواقف الرأي العام إلاسرائيلي تجاه التسوية في النزاع الطويل ألامد وغير متكافئ لطرفي النزاع إلاسرائيلي 

الذي كشف  بأن  ،  وتم تحليل الرأي العام200إلاسرائيلي  لعدد =  -الفلسطيني، تم استطالع الرأي العام اليهودي 

، و  -التصورات اليهودية 
ً
مح ويشجع ن الرأي العام لإلسرائيليين يسأإلاسرائيلية عن الفلسطينيين على أنهم يمثلون تهديدا

على سياسات الدولة العدوانية الانتقامية ضد الفئات الضعيفة املهددة، كما أن الرأي العام لليهود إلاسرائيليين يدعم 

نتقاميتين ، وهما دعم السياسات الانتقامية العدوانية: مثل تهجير السكان الفلسطينيين وعمل سياستين عدوانيتين ا

إجراءات ملموسة وقسرية تجاههم، واستخدام التهديد ونزع الصفة إلانسانية، كالهما قد ساهم بشكل كبير في التنبؤ 

 David, Yossi et al (2015  ):)(54)باملواقف تجاه التسوية / دراسة

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022002707308597
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022002707308597
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تب ثمان ك أمريكية وهيتاريخ الصراع إلاسرائيلي الفلسطيني من خالل عرض الصراع في كتب مدرسية قص 

الجئين ال مشكلة-الصراعتحليل هذه الكتب على مسألتين أساسيتين لفهم  واسع، ركز مدرسية مستخدمة على نطاق 

 ائيل، وأن هذه الكتب وصفت وبشكل ألاقلية الكبيرة من املواطنين العرب داخل إسر  ووضع- 0222الفلسطينيين عام 

، وفي نفس الوقت لم يتم وصف وضع ألاقلية 0222معقد ومتعدد ألاوجه لنشأة مشكلة الالجئين الفلسطينيين عام 

    et al (2010)   Maoz, Ifat:(55)قومية، دراسةالكبيرة من املواطنين العرب داخل إسرائيل بشكل واض  كأقلية 

  من إلاسرائيليين، أدوا جزًءا من خدمتهم العسكرية في املناطق خالل الانتفاضة خالل  88في مقابالت مع 
ً
رجال

 ملدنيين ، كما كشف تحليل املقابالتأشاروا بأنهم شاركوا  في مواجهات عنيفة ضد الفلسطينيين ا 0220-0222الفترة 

عن أسلوبين رئيسيين تجاه استخدام القوة ضد املدنيين الفلسطينيين، أولهما أشاروا أنهم شرعوا واستمتعوا 

باستخدام القوة ضد هؤالء املدنيين؛ والقسم الثاني أنقسموا على أنفسهم  بشأن أعمالهم العنيفة ضد الفلسطينيين 

املواقف تشير إلى  تداعيات هذه ألاساليب على القدرة على التكيف لالنتقال من الحرب إلى السالم املدنيين ،  وأن هذه 

     Maoz, Ifat(2001):(56)، دراسة 

 / 
ا
 لرقمي الجديد في إبراز التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية دور إلاعالم ا :2-2رابعا

  يمكن أن يقوم إلاعالم الرقمي الجديد بدور ملموس في الحد من شدة الصراع إلاسرائيلي الفلسطيني وذلك

 على النحو التالي: 

 في الجمهور إلاسرائيلي والحكومة إلاسرائيلية وأن هذا 
ً
 لصراع يزيد من حدة هذا ا إبراز التعنت إلاسرائيلي متمثال

  الفلسطيني.إظهار سياسة التمييز العنصري التي تتبعها إسرائيل والتي تؤجج الصراع إلاسرائيلي 

 .اظهار هيمنة اليهود على ألاقلية الفلسطينية وهذا من شأنه أن يؤجج الصراع إلاسرائيلي الفلسطيني 

 عقيدة بأن تواجد الفلسطينيين غير مرغوب فيه وهذا  التطرف الديني اليهودي يربي لدى اليهود بكافة أعمارهم

 ضد حقوق إلانسان.

  إظهار العنف إلاسرائيلي ضد الفلسطينيين بسبب التنشئة إلاجتماعيلة لليهود إلاسرائيليين منذ طفولتهم حتى

ويصعب من  يإلتحاقهم بالجيش، وأصبح العنف هو عقيدتهم ألنهم تربوا عليه وهذا يؤجج الصراع إلاسرائلي الفلسطين

 إيجاد حل لذا الصراع. 

  إلاسرائيلي على الكراهية وعدم التعاطف  الجديدة للشبابألاجيال  إسرائيل تربيإن التنشئة إلاجتماعية في

وعدم الشعور بالذنب نحو آلاخر، مما يولد لديهم مشاعر سلبية التنفتح على مقترحات السالم في سياق الصراع 

 يالفلسطيني إلاسرائيل

  بأن الصراع إلاسرائيلي الفلسطيني له عالقة باإلنتخابات وإلارهاب ويزداد الخناق على الفلسطينيين ويزداد  إبراز

  إسرائيل.يحظر دخول الفلسطينيين إلى  عليهم كماالحصار املفروض 

  العام الدولي وحقوق  إسرائيل للرأيإبراز قضية الزوجات الفلسطينيات املتزوجات من عرب يعيشون داخل

 نسان وحقوق إلانسان ألنهن في عداد املحبوساتإلا

https://psycnet.apa.org/search/results?term=Maoz,%20Ifat&latSearchType=a
https://psycnet.apa.org/search/results?term=Maoz,%20Ifat&latSearchType=a
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   توضيح بأن كتم العواطف إلانسانية لألقليات العرقية من العرب والفلسطينيين في أماكن عملهم في إسرائيل

 ملا تمت إلاجابة عن 
ً
ما دور إلاعالم الرقمي الجديد في إبراز التحديات التي  السؤال:يتعارض مع حقوق إلانسان ووفقا

 التتنشئة إلاجتماعية العدوانية لليهود –عدم توازن القوى  القضية الفلسطينية؟ وكان أبرز عناصر إلاجابة هو: تواجه

 إلاسرائيليين.

 / 
ا
 (12)الفرص  :3 – 2رابعا

شارت ألابحاث بأن ديناميكيات العنف في النزاع إلاسرائيلي الفلسطيني، بأن هناك من الجنود والذين خضعوا أو 

 يمتثل للسلطة العسكرية واختلفت أشكال مقاومتهم لهذه للتنشئة الاج
َّ
تماعية العسكرية املكثفة أن منهم من يريد الا

   Manekin, Devorah (2013)  :(57)السلطة، والتي أخذت صور مثل: التملص إلى الهجر إلى التحدي الصريح دراسة 

م هناك اتفاقية سال  بأن تكون حقيقية  رادةإ»هناك وفي ندوة عن الالجئون الفلسطينيون خلصت بأنه إذا كان 

 Riccardo: (58)فلن يتم هذا الحل" دراسة  وملموسة وظلت قضية الالجئين قائمة فلسطيني شاملةإسرائيلي 

Bocco(2010)   ) 

ُيعتبر أطول حرب ساخنة وباردة في القرنين العشرين  الفلسطيني والذيللصراع إلاسرائيلي /  رؤية جديدةوعن 

العادل واملستدام لهذا الصراع وأنه هناك  املهمة للحلوالعشرين، فإن معايير حقوق إلانسان هي أحد املفاتيح  والحادي

  Spangler  Eve(2015)): (59)أمل قد يتحقق، وأن هذه الحل لم يستخدمه أحد بجدية في محاولة إنهاء هذا النزاع. دراسة 

تربى عليه الجيش النظامي إلاسرائيلي والذي استخدمه  أنه في مقابل العنف الذي حدث 8008وأنه في عام 

الجنود إلاسرائيليين في مواجهة الفلسطينيين في الانتفاضة الثانية، أعلنت مجموعة من جنود الاحتياط إلاسرائيليين 

فلسطيني لاللشعب  والتجويع، والطرد، الهيمنة،إلى  الذي َيهدفأنهم لن يخدموا في ألاراض ي املحتلة، بسبب هذا العنف 

 (  Dloomy- 2005: )(60)غضون أشهر، انضم إليهم عشرات آخرون، دراسة  وفي

ح إسرائيل وأصب على-حسب تعبيرهم  –من احتمالية الهجمات إلارهابية العازل فقللتوأقامت إسرائيل الجدار 

نفم تنفيذ هجمات مبتكرة يمكنالجدار العازل أكثر أماًنا إلسرائيل، ولكن هناك أسلحة أخرى 
ُ
ذ ختلفة باستخدامها وت

ستخدام الصواريخ، وتهدد إلاسرائيليين الذين يعيشون تحت تهديد إطالق   ببالصواريخ وتسبعيدا عن الجدار مثل اِّ

   Matthew Nanes, Trevor Bachus(2021 ):)(61)صدمة نفسية كبيرة لديهم، دراسة 

عيق فائدة هذه كما أن الجدران العازلة تحفز على الابتكار في إيجاد بدائل 
ُ
 C. 1993) (Tilly , الجدران،ت

تعتبر العاطفة أساسية في جميع النزاعات الكبرى، لكن هذا العنصر تم تجاهله منذ فترة طويلة وعدم التكهن به، .0

لقد أدرك العديد من العلماء مؤخًرا هذا إلاغفال وشددوا على دور العاطفة في النزاعات، وتتصف املدونات والخطب 

دة إلسرائيل بتكوين عاطفي على مستوى عاٍل جًدا من الغضب، وتتصف املدونات والخطب في التكوين العاطفي املؤي

املؤيد للفلسطينيين، بالغضب والحزن والقلق، والغضب هو "أحد أقوى املشاعر وأكثرها انتشاًرا" في الصراع، لذا فإنها 

ِّن  "حاجًزا عاطفًيا كبيًرا أمام التفاوض والتسوي
ة والتسامح، فالنظرة العاطفية املؤيدة للفلسطينيين والنظرية تكو 
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العاطفية املؤيدة إلسرائيل تقدم بالفعل مستويات غير عادية في إطار ديني  وهذا له دوًرا في استمرار للصراع إلاسرائيلي 

  Stephane J. Baele (2014): )(28)الفلسطيني، دراسة 

الفلسطينيين وإلاسرائيليين اليهود عن روايات تاريخية دون توجيه أي تساؤل  كشفت املقابالت املفتوحة مع كل من .8

 التحليل املوضوعي لنتائج هذه املقابالت، بأن الذكريات إلاجتماعية الذين عاشوا  الصراع وأظهر مباشر حول موضوع 

كما أن ذكريات  أمده،لذي طال لها دوًرا مهًما في مناقشة الصراع ا الذكريات،الصراع من بدايته إلى نهايته بأن هذه 

ويمكن أن تؤدي هذه املناقشات إلى وجهات نظر جديدة  التغيير،املاض ي في نفس الوقت قد تكون بمثابة حواجز أمام 

ر تجاه مستقبل بديل، يتسم بمزيد من التعاون.دراسة   Cathy: (20)تبشر بالتحول عن الاستعصاء املتصوَّ

Nicholson(2017 (. 

ءات تربوية القائمة على التواصل عن طريق التعليم املشترك على العالقات اليهودية العربية في إسرائيل تم عمل لقا .0

، وهدف  ذلك 8008عربي( في وسط إسرائيل منذ عام  ٪82يهودي /  ٪22، وتم تنفيذ هذا البرنامج في مدينة مختلطة )

لسكان في املدن املختلطة في ظل الصراع إلاسرائيلي هو التخفيف من التوترات في العالقات اليهودية العربية بين ا

الفلسطيني، و في ظل عالقات القوة غير املتكافئة، وألاعمال العدائية التي تقوم بها الفصائل كرد فعل والتي تقوم بها 

ي ف بشكل منفرد، فهو يدمج التعليم )تجريبي( كنمط حياتي مشترك في ظل النظام التعليمي السائد املنفصل عموًما

املدينة، على أساس أن يكون هناك احتماالت النجاح في تحقيق أهداف التماسك التعليمي والاجتماعي من خالل 

 لوجه والتعلم املشترك،  دراسة
ً
 .   Shany Payes(2017)):  (22)التواصل وجها

ي سياق الصراع إسرائيل ف في تجربة للتواصل بين املمرضات اليهوديات والفلسطينيات في العمل مًعا في مستشفى في .2

مقابلة معمقة، بأن  28املطول وغير املتكافئ بين اليهود إلاسرائيليين والفلسطينيين، وكشف تحليل املحتوى املوضوعي لـ 

املوظفين اليهود والفلسطينيين على حٍد سواء عانوا من إحساس بعدم املساواة والظلم في الفرق الطبية املشتركة ، 

املجموعة ألاخرى بسبب عالقات القوة غير املتكافئة، وهذا بدوره أضعف مناخ العمل وجعل التعاون  وإلقاء اللوم على

 ) Rotem,et al  (2020-Raz: ) (22)اليهودي الفلسطيني صعًبا في هذه البيئة التنظيمية الواقعية، دراسة 

 ل أمده بين إلاسرائيليين والفلسطينيين ،من آثار التعرض املستمر والطويل املدى لروايات طرفي الصراع   الذي طا .2

وعندما  يكون  طرفي الصراع مهيئين للتحاور سواء الروائيين اليهود إلاسرائيليين أو الرواه الفلسطينين وكل طرف 

يستمع لروايات آلاخر عن الصراع، وبشكل متكرر وهذا إلاستماع املتكرر، قد يؤثر على ألاراء وواملشاعر وألافعال، 

مقابلة معمقة مع هؤالء الروائيين اليهود أنه إذا تم الحوار بشكل  80ليل محتوى هذه الروايات الناتج من وكشف تح

هادف فقد يؤدي إلى  مصالحة لطرفي الصراع، كما أن تعرض اليهود إلاسرائيليين املتكرر لروايات الفلسطينيين مرتبط 

وفي نفس الوقت  فقد تزيد هذه الروايات من حدة الصراع إذا  بزيادة الوعي والاهتمام ألاخالقي بمعاناة الفلسطينيين،

    Ron and Maoz (2013)):(22)تمت بدون حوار هادف، وقد تقلل من حدة الصراع في وجود حوار هادف . دراسة 
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ها علي تم القبض -حسب زعمهم -كانت ردود فعل املشاهدين اليهود إلاسرائيليين عن مقابلة مع إرهابية فلسطيني   .2

من قبل أجهزة ألامن إلاسرائيلية وهي في طريقها لتنفيذ تفجير انتحاري في إسرائيل، تم تحليل روايات املشاهدين املكتوبة 

( ووجدوا أنها تعكس موقفين متضاربين عن إلارهابي في املقابلة، تتوافق بعض روايات املشاهدين مع إطار 22)ن = 

ي من خالله ُينظر إلى إلارهابي على أنه خبيث، وليس لديه أخالق، وقاتل ،ويثير العداء املهيمن لديهم للفلسطنيين، والذ

الغضب والكراهية والازدراء، أما املوقف املعاكس توافقت فيه روايات أخرى في إطار أكثر إنسانية، ُينظر من خالله إلى 

 ية لالنتباه هو أن الصورة الذهن ر لفًتاإلارهابي على أنه هش، ولديه معاناه، ويستحق التعاطف معه،  وأن املوقف ألاكث

 وقد ُيؤديمشاعر إيجابية،  املشاهدين إلاسرائليينمن  ٪20لإلسرائيليين عن الشخص إلارهابي الفلسطيني أثار لدى  

 ,Maoz )(22)تحسين املواقف بين الجماعات املتصارعة وتعزيز السالم في الصراع الذي طال أمده. دراسة ذلك إلى

Ifat(2008)   

مدرًسا فلسطينًيا عملوا مًعا على إنشاء وحدة  22مدرًسا يهودًيا و  28عند  تحليل حالة للقاءات التعايش املنظم بين .2

التواصل والتفاعل  دراسية حول الشؤون اليهودية والعربية ليتم تدريسها في مدارسهم، وكشف تحليل عمليات

رها للصراع العرقي بين اليهود والفلسطينيين، وتم التدخل  إلكساب واللقاءات أنه نتج عنها تحالفات وخالفات تعود جذو 

مفهوم التعاون والعمل على تعزز التعايش والتعاون غير أن وجهة  نظر املشاركون الفلسطينيون إلى ألاجندة الرسمية 

تهم الوطنية التعبير عن هويالتي قدمها اليهود للنشاط التربوي املشترك تم النظر إليها على أنها محاولة ملنع ألاقلية من 

  ) :Maoz, Ifat(2000)( 22)ومطالبة الفلسطينيين باالعتراف بها. دراسة

 / 
ا
 دور إلاعالم الرقمي الجديد في استثمار الفرص املتاحة للحد من هذا الصراع  :2– 2رابعا

 ام ماعي وإبراز أن الرأي العنشر املمارسات العدوانية إلاسرائيلية عبر مواقع إلاعالم الجديد مثل التواصل إلاجت

   إلاسرائيلي يؤيد السياسات الانتقامية العدوانية مثل التهجير القسري وإلاذاء والكراهية

  إن ف تازمها،الدعوة إلى نبذ الكراهية وإلازدراء في النزاعات والصراعات بغرض الحد من هذه الصراعات وزيادة

 هدف العمل.هذا قد يؤدى إلقامة عالقات عمل متوازنة تحقق 

 لألطراف املتنازعة إلى القيام بحوارات هادفة وزيادة الوعي وإلاهتمام ألاخالقي بقضية الصراع. الدعوة للتهيئة 

  .توضيح الصورة الحقيقية ألصحاب الحق وأصحاب ألارض الذين يدافعون عن أرضهم بأرواحهم 

  فيها.إبراز قضية الالجئين الفلسطينيون وأنها مفتاح الحل يكمن   

  ادل الع املهمة للحلمعايير حقوق إلانسان هي أحد املفاتيح  بأن تطبيقإعالم شعوب العالم املحب للسالم

 واملستدام للصراع.  

  إلاجتماعية القائمة على العنف فإنه يوجد من إلاسرائيليين من يرفض هذا العنف،  من التنشئةأنه بالرغم

 نبذ العنف.   بالدعوة إلىب أن يستثمر إلاعالم الجديد وهم الذين تربوا بعيدا عن الجيش النظامي ويج

ما دور إلاعالم الرقمي الجديد في استثمار الفرص املتاحة للحد  ووفقا ملا سبق فقد تمت إلاجابة عن السؤال:

  الصراع؟من هذا 
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 شلت.فولكن العمل املشترك في املناطق املختلطة  –هذه إلاجابة: محاولة التعليم املشترك  أبرز عناصر وكان 

 / 
ا
 الرؤى املستقبلية : 1– 3رابعا

 .ةالقضايا السياسية الخالفي واملحلية في املحتملة ألاجنبيةألاخذ في إلاعتبارات لتلميحات ونقد ألاصوات 

 (. :Arceneaux, K (2008)(22)دراسة 

، ثم الوتم اقتراح استراتيجية لتنشيط السالم والتي برزت في العقود املاضية بالنظر إلى امل
ً
تطلع اض ي أوال

للمستقبل بأن الفهم الجديد للماض ي يمكن أن يؤدي إلى تصور جديد للمشاكل الحالية، مما يؤدي إلى إعداد مشروع 

  )Yifat Gutman(8002: )( 20)لحلول بديلة للمستقبل الدراسة

ينبغي أن تدرس ألابحاث املستقبلية طرق إدارة املشاعر بين ألاقليات العرقية وتجارب ألاقليات في مجاالت 

 Yuval Feinstei (2019  ))  :(20)اجتماعية متعددة دراسة

 يواجهون الصراع هذا  في بيئةالحياة صعبة للغاية ومرهقة، وألافراد الذين يعيشون  الصراع يجعلومثل هذا 

في نظام املعتقدات إلاجتماعية، وتلك العوامل  الفكرة تتشكلروح الصراع، وهذه  تقديم فكرةوضغوطات وتم  تحديات

ا اجتماعًيا  أليمة تشكلتؤدي إلى ظهور ما يسمى سرد روايات قصة الصراع، وما تحمله من ذكريات 
ً
نظاًما معقًدا مشترك

تكون في نفس الوقت نقطة  الصراع قد، ولكن فكرة روح قد يؤدي إلى تقليل الدعم للتسوية وحل النزاعات سلمًيا

ل وكيف يشك املستعص ي،؟  لفهم الصراع نانطالق مهمة في فهم كيف يتم وضع ألاحداث أو ألاشخاص في إطار معي

  Özden Melis Uluğ,et al(2020)  ((28) الصراع، دراسةهذا الفهم مسار 

طينيين، هناك توصيات بأن تعترف إسرائيل في أي مفاوضات بعد تحليل املفاوضات بين إلاسرائيليين والفلس 

 من "وطنهم" / "فلسطين التاريخية" ، وهو عمل سيعمل كبديل 
ً
مستقبلية بحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بدال

أرض بلالجئين العائدين على املستوى العملي، وهناك توصيات بأن يعترف الجانب الفلسطيني بعالقة الشعب اليهودي 

إسرائيل ، ألن اعترافهم بحق العودة للفلسطينيين بالنسبة ملعظم إلاسرائيليين يعادل القضاء على دولة إسرائيل كمأوى 

كما أن هناك توصيات بإنشاء صندوق دولي لتعويض ليس فقط لالجئين  لليهود، لزيادة الدعم ملثل هذا الاتفاق،

ضات السابقة، ولكن أيًضا للالجئين اليهود الذين نزحوا من الدول العربية الفلسطينيين ، كما تم الاتفاق عليه في املفاو 

ومنع املعونات عن الفلسطينيين .  ، والننس ى  في نفس الوقت التحيز الامريكي إلسرائل وقضية الالجئين )بؤرة الصراع( 

    Yoav Kapshuk(2019 )):( 20)دراسة

يسمبر(، وبحسب هذا إلاقتراح، سيكون من الصعب على القيادة )د كلينتون في عهد بيلوتم اقتراح للسالم في  

الفلسطينية التخلي عن حق العودة، لكن إسرائيل شعرت بأن العودة تشكل تهديًدا لطابعها اليهودي، فاقترح كلينتون 

الجانبين  صيغتين محتملتين: أولهما/ يعترف كال الجانبين بحق العودة إلى "فلسطين التاريخية" والثاني / يعترف كال 

   .Clinton, B. (2000)) (22)بحق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم.دراسة 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0011392115584644
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وهناك مخاوف إسرائيلية من البرنامج النووي إلايراني ، واحتمالية تأثيرة على ميزان القوى في املنطقة وعلى أمن 

أن  بالنسبة لها وأنه عليها التصدي له، كماإسرائيل ، وتعتبر إسرائيل القضية النووية إلايرانية أهم تحد أمني إقليمي 

إسرائيل متشككة في فعالية الاستراتيجيات الدبلوماسية املهيمنة في مواجهة التحدي النووي إلايراني،  بينما تسعى 

 في  إسرائيل دائما إلى تحسين تفوقها العسكري النوعي
ً
 وذلك بتعاونها املستمر مع الواليات املتحدة ألامريكية عسكريا

    S. Samuel C. Rajiv(2016)): (22)مواجهة إيران وخصومها إلاقليميين، دراسة

 / 
ا
 دور إلاعالم الجديد لبيان الرؤى املستقبلية إلقامة السالم :2 – 3رابعا

  الفلسطينية.الرأي العام إيجابي نحو القضية  العالم لتشكيلدعم قادة الرأي العام في دول 

 جديدة.النية والصراع إلاسرائيلي الفلسطيني في وسائل إلاعالم الرقمية التركيز على القضية الفلسطي  

  ألامريكية.دعم أي دراسات مستقبلية تبحث في تأثير النخبة على السياسة الخارجية 

  هم على لألمريكيين ويساعدو  بتوضيح الحقائقاملؤيدون للحق الفلسطيني عليهم أن يستخدموا إلاعالم الجديد

 فسهم.  استكشاف ذلك بان

  لإلسرائيليين.دعم تلميحات ونقد القوى الدولية للسياسات العنصرية  

  إبراز أنه مهما كانت هناك إجراءات لألمن والحماية مثل الجدار العازل ألن هذا ليس حال للصراع ألن الطرف

 للسالم.آلاخر سيبتكر طرقا إلرهاب الطرف آلاخر، وأن ُيستثمر الجدار كعنصر 

 ة، واحتمالية تأثيره على ميزان القوى في املنطق طبيعي،إسرائيل من البرنامج النووي إلايراني أمر  إبراز أن مخاوف

 وأن عليها أن تنصاع لدعوة السالم اليوم قبل الغد.

  صال  وطنهم" وهذا ل»إلى أي مفاوضات مستقبلية بحق الفلسطينيين في العودة  تعترف فيعلى إسرائيل أن

ن ألنه من املحتمل أن تظهر قوى أخرى غير متوقعة تغير موازين القوى لصال  الشعب إسرائيل قبل الفلسطينيي

 الفلسطيني.

  فية.القضية الفلسطينية كقضية سياسية خال  واملحلية في املحتملة ألاجنبيةإلاشارة لتلميحات ونقد ألاصوات 

  بنى بالنظر عرض مقترحات استراتيجيات تنشيط السالم التي
ُ
  ت

ً
ل بأن الفهم ، ثم التطلع للمستقبإلى املاض ي أوال

 تقبل.للمسالجديد للماض ي يمكن أن يؤدي إلى تصور جديد للمشاكل الحالية، مما يؤدي إلى إعداد مشروع لحلول بديلة 

  تكون في نفس الوقت نقطة انطالق مهمة في فهم كيف يتم وضع ألاحداث  التي قدعرض فكرة روح الصراع

 م الصراع املستعص ي.؟  لفهمعينأو ألاشخاص في إطار 

 ملا تقدم فقد تمت إلاجابة عن السؤال: ما دور إلاعالم الجديد لبيان الرؤى املستقبلية إلقامة السالم؟ 
ً
 ووفقا

 ن. نمو القوة الفلسطينيي–ظهور قوى جديدة في املنطقة –وأبرز عناصر إلاجابة هو: عرض حلول مبتكرة للصراع 

 

 



 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 30 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

 
ا
 في ظل إلاعالم الرقمي الجديد لسطينيةرؤية مستقبلية للقضية الف :خامسا

  الابتكار لديه القدرة على تغيير طبيعة الصراع على املدى الطويل، وتؤدي في الواقع إلى استمرار الصراع، في

 ألمن إسرائيل أو الصراع إلاسرائيلي الفلسطيني، كما أنها ال 
ً
 نهائيا

ً
نهاية املطاف، ومعنى هذا أن الجدار العازل ليس حال

القضايا السياسية ألاساسية التي تحفز على العنف، يجب على الحكومات إلاسرائيلية أن تنظر في الاستراتيجيات تحل 

التكاملية التي تعالج املشكلة على املدى القصير مع تخفيف ردود الفعل إلاستراتيجية ردود فعل املقاومة الفلسطينية ، 

كما يجب على الحكومات إلاسرائيلية اغتنام   -حسب وجهة نظرهم  -مابعد بناء الجدار العازل الذي عزز ألامن إلى حد 

لحظة القوة هذه للمساومة من أجل حل دائم للنزاع  في هذه إلاستراتيجية، ويجب أن تعمل هذه الجدران كعنصر لنهج 

 سياس ي أوسع لحل القضية ألاساسية. 

  هم الساتهدف التنشئة إلاجتماعية في الجيش إلاسرائيلي إلى: إنشاء هو تِّ بقة ية مشتركة، وتجريد املجندين من هويَّ

ين ، ومن املرج  أن تزداد املقاومة من الذالعنف لديهموإعادة بنائهم في الصورة النظامية للجيش التي تسعى إلى تطبيع 

 ُيمارس معهم هذا العنف، وكل ذلك من شأنه أن يزيد من حدة الصراع إلاسرائيلي ويتباعد الحل بين الطرفين.

  د في
 
جب بيئتهم تمثل تهديًدا مستمًرا ي عقيدة بأنفيه وأصبح عنده  الصراع وتربىإنَّ الشباب إلاسرائيلي ول

يلي ززها، والجيش إلاسرائمواجهته بالقوة العسكرية، وهو اعتقاد يتوافق مع جهود التنشئة الاجتماعية العسكرية ويع

اليهود، ويستغل ذلك التأييد على نطاق واسع في التنشئة  يحظى بتقدير كبير من قبل الغالبية العظمى من السكان

 الاجتماعية للمجندين.

   حاولت الدراسات السابقة  للورقة البحثية إبراز الطرق التي يمكن بها الحد من الصراع إلاسرائيلي الفلسطيني

الذاكرة  مجال التمريض، وإحياءمثل محاولة التقارب التربوي والتعليمي بين العرب وإلاسرائيليين، والتقارب الطبي في 

التاريخية وإلاستفادة من التجارب املريرة من الصراع وإلانطالق إلى أفق جديد للعالقة بين طرفي الصراع بأفكار جديدة 

ن من الصغر للكبر بعدم  ِّ
إيجابية، ولكن في نفس الوقت يوجد من يؤجج هذا الصراع مثل التنشئة إلاجتماعية لإلسرائيلي 

ر ثم مواصلة الجيش النظامي إلاسرائيلي التأكيد على هذه التنشئة القائمة على العنف والكراهية وإلازدراء قبول ألاخ

والبدء بالعدوان، والتي تتح  معاملها باستخدام القوة املفرطة نحو الطرف ألاضعف، مثلما حدث في إلانتفاضة ، مما 

 ترتب عليه  رد فعل بعمليات

  نها مقاومة، والذي أقلقت إسرا  ولكنئيل على أمنها فبنت الجدار العازل، والذي أمَّ
ً
ر ترتب على بناء الجدا مؤقتا

بتكار طرق جديدة من طرف الطرف     ألاضعف لإلنتقام.الحاجر اِّ

 (8002أيضا تعرضت أحد هذه الدراسات)Yifat Gutman  لتصور لحل سلمي لهذا الصراع املستعص ي بصياغة

 ألن إسرائيل تستقوي بالواليات املتحدة 
ً
جديدة غير مألوفة  لطرفي الصراع ، ولكن حل هذا الصراع يبدوا بعيدا

،  وهذا ما ب
ً
نته يألامريكية التي تضمن تفوق  إسرائيل على دول املنطقة مجتمعة بأن يكون ميزان القوى لصالحها دائما

، فالحزب الحزب الجمهوري يدعم إسرائيل ، بينما تتساوى كفتي ألاراء بين  Amnon Cavari  (2019)هذه الدراسات 

أعضاء الحزب الديمقراطي لطرفي الصراع، وأراء الشعب ألامريكي تتوجه للحزبين ، وفي املحصلة أمريكا تنحاز إلسرائيل 

 سياسيا واقتصاديا وعسكريا. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0011392115584644
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0011392115584644
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سرائيل إقة قوى جديدة نوويه ويمكن أن تصل إلسرائيل وتهدد أمنها، مما يسبب قلقها، وال زالت وظهرت في املنط

أن هناك  كما-عدم صحة هذه املقولة  أثبت 0220أن الجيش املصري في حرب  وتنس ى-أنها القوة التي التقهر  تظن

تبحث عن أمن حقيقي لها ولآلخرين وأن  متغيرات تحدث قادرة على تغيير موازين القوة في املنطقة، وعلى إسرائيل أن

 السالم الدائم والشامل والضامن لحقوق الالجئين بالعودة، وهذا هو الضمان الوحيد ألمن دول املنطقة.

أن ُيظهر الحقائق لشعوب العالم، وقد يسهم ذلك في الحد من هذا الصراع  أدواته يمكنوإلاعالم الجديد بكافة 

 ي املنطقةأو إلى الوصول لسالم شامل ف

 
ا
 : خاتمة سادسا

 توجد جزئيتين مهمتين في الصراع إلاسرائيلي الفلسطيني وهما:

قوتي الصراع غير متكافئتين والقوة إلاسرائيلية هي ألاقوى في العتاد، وتساندها الواليات املتحدة ألامريكية لتظل 

تربت على كراهية  0222ائيل بعد حرب هذه القوة لصال  إسرائيل. التنشئة إلاجتماعية لإلجيال اليهودية في إسر 

  الفلسطينيين، وعلى استخدام املفرط للقوة ضدهم.
ً
وهذان العنصرين يجعالن حل الصراع الذي طال أمده مستمرا

 حتى تأتي قوة كبرى أكثر قوة من إسرائيل وأمريكا تحتوي هذا 
ً
أو  أما عن محاوالت طرفي الصراع .الصراع وتنهيهوطويال

التعليم أو التدريس أو التمريض في املناطق التي  مشتركة مثلحوارات بين الطرفين أو عمل أعمال  الوسطاء إلقامة

عتبر مسكنات قد تحد من حدة الصراع يختلطون فيها
ُ
ل آمن إلى حد بشك املشتركة بينهماتستمر الحياة  بينهما، حتى، ت

 يل،إسرائقوة الغاشمة بصدورها بكل قوة تقلق ما. ويجب علينا أن النغفل قوة إرادة الفلسطينيين التي تقابل ال

ر ولكن الفلسطينيون يرجون من هللا ماال يرجوه إلاسرائيلون. وامللفت للنظ الفلسطينيون،وإلاسرائيليين يأملون كما يألم 

 الشريف.لم تتطرق أي دراسة من الدراسات من قريب أو بعيد للقدس 
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دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز مشاركة الشباب الفلسطيني في إبراز القضايا الوطنية 

 والسياسية الفلسطينية

 م لطفي خليل العيلةد. حات

 جامعة غزة / جامعة إلاسراء، ساعدأستاذ م، دكتوراه علوم سياسية

 

 ملخص الدراسة:

هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي السياس ي لدى لشباب، وكذلك إبراز القضايا 

وسائل التواصل الاجتماعي السيما قضيتي ألاسرى والقدس. ولتحقيق أهداف الوطنية الفلسطينية التي يطرحها الشباب الفلسطيني عبر 

 
َّ
لت الدراسة تم الاعتماد على منهجين: )املنهج التاريخي، واملنهج الوصفي التحليلي(. وتوصلت الدراسة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي شك

وكذلك بث الوعي السياس ي، وتعزز الانتماء للقضايا الوطنية. منصة جديدة للشباب للتفاعل والترويج لعدالة القضية الفلسطينية، 

وأوصت الدراسة بضرورة وضع استراتيجية إعالمية تحقق استمرارية تناول القضايا الوطنية الفلسطينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

 ملخاطبة املجتمع الغربي.بشكل دائم وليس بشكل مرحلي، وكذلك توحيد جهود نشطاء إلاعالم، واستخدام لغات متعددة 

 القضايا الوطنية الفلسطينية.، الشباب الفلسطيني، وسائل التواصل الاجتماعي الكلمات املفتاحية:

 مقدمة

 
ً
 جوهريا

ً
، وأصبحت وسائل إلاعالم تمارس دورا

ً
 هائال

ً
مع تطور وسائل التكنولوجيا شهدت وسائل الاتصال تطورا

من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها، في إثارة اهتمام الجمهور نحو العديد 

 في 
ً
 مهما

ً
 ملا تتمتع به وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار واسع وسريع على املستوى املحلي والدولي؛ لعبت دورا

ً
ونظرا

اب ز استخدامها في تنمية مشاركة الشبألاحداث والتغيرات السياسية، السيما تلك التي شهدتها الدول العربية، كما بر 

في العديد من القضايا واملوضوعات التي تقع في ُصلب اهتماماتهم السيما املجال السياس ي، وذلك من خالل طرح آرائهم 

 وتبادل ألافكار واملعلومات واملعارف، وتنمية املهارات.

 عن التطور في وسائل التواصل الا 
ً
طل بها الشالشباب الفلسطيني لم يكن بعيدا

ُ
عوب جتماعي، التي باتت نافذة ت

 ملا يعانيه الشعب 
ً
 في تنمية مشاركة الشباب في العديد من القضايا املختلفة، ونظرا

ً
على العالم، وكان لها دورا

الفلسطيني من احتالل إسرائيلي، ساهمت تلك الشبكات بشكل كبير في نشر الوعي السياس ي لدى جيل الشباب بالقضايا 

الفلسطينية، وأصبحت وسيلة من الوسائل لشرح قضيته، وإقناع العالم بعدالتها، وبيان جرائم املحتل، من الوطنية 

خالل إنشاء حسابات وصفحات الكترونية فردية ومجموعات عبر تلك الشبكات والوسائل لنشر كل ما يتعلق بالقضية 

عني بقضيتي ألاسرى والقدس، وق
ُ
اعلية د اعتمدت تلك الصفحات على ألاساليب التفالفلسطينية، ومن ضمنها تلك التي ت

خالل التغريدات واملنشورات والهاشتاقات وبمختلف اللغات، لنقل الرواية الفلسطينية في محاولة للتصدي للرواية 
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إلاسرائيلية، وكذلك التأثير على الرأي العام العالمي؛ بهدف حشد التضامن الدولي ولفت انتباه العالم ملا يتعرض له 

 لشعب الفلسطيني من ظلم وقهر على يد الاحتالل إلاسرائيلي بشكل أكبر مما هو عليه في وسائل إلاعالم التقليدي.ا

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها

اكتسبت وسائل التواصل الاجتماعي أهمية بالغة في تشكيل الثقافة السياسية لدى املجتمعات، حيث لعبت 

 في ألاحداث وال
ً
 وكبيرا

ً
 بارزا

ً
تغيرات السياسية في الدول، وقد برز دورها في تفاعل الشباب إزاء العديد من القضايا دورا

 لتأثيراتها املختلفة على كافة املستويات. 
ً
وألاحداث، وتبادل آلاراء وألافكار، وإلاقبال الكبير للشباب على استخدامها؛ نظرا

عي ومدى تأثيرها وقوتها على تشكيل الوعي السياس ي ومن هنا تسعى الدراسة إلى الكشف عن دور وسائل التواصل الاجتما

 إلى ما سبق، فإن مشكلة الدراسة 
ً
لدى الشباب، وتعزيز مشاركتهم في إبراز القضايا الوطنية الفلسطينية، واستنادا

 تتمثل في التساؤل الرئيس التالي:

ة القضايا الوطنية والسياسي ما دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز مشاركة الشباب الفلسطيني في إبراز 

 الفلسطينية؟

 ويتفرع عن التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 ما مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي؟ وما هي ايجابياتها وسلبياتها؟ 

 ما أبرز وسائل التواصل الاجتماعي؟ 

 ما دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي السياس ي للشباب؟ 

  القضايا الوطنية الفلسطينية التي يطرحها الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما أبرز 

 أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من أهمية الدور الذي تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي السياس ي 

سلطللشباب، وإبراز القضية الفلسطينية على املستويين املحلي والدولي، كما تأتي 
ُ
الضوء  أهمية الدراسة في كونها ت

 على قدرات وإمكانيات الشباب في إثارة وإبراز أهم القضايا الوطنية الفلسطينية عبر شبكات التواصل الاجتماعي

 أهداف الدراسة

 تتمثل أهداف الدراسة في تحقيق ألاهداف التالية:

 يجابيات والسلبيات(.الا –استخداماتها–التعرف على وسائل التواصل الاجتماعي )مفهومها 

 .
ً
 التعرف على أبرز وسائل التواصل الاجتماعي وأكثرها استخداما

 .الكشف عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي السياس ي للشباب 

  التعرف على أهم القضايا الوطنية الفلسطينية التي يطرحها الشباب الفلسطيني عبر وسائل التواصل

 الاجتماعي؟



 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 41 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

 دراسةمنهجية ال

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، باإلضافة إلى استخدام املنهج التاريخي الذي تم من خالله تتبع 

 عملية نشوء وتطور وسائل التواصل الاجتماعي.

 الدراسات السابقة

م وعيه(، بعنوان: "استخدام الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز 2213سليم، )أدراسة 

 دراسة ميدانية".-بقضايا املقاومة

هدفت الدراسة للتعرف إلى مدى استخدام الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز وعيهم 

بقضايا املقاومة، واعتمدت الدراسة املنهج املسحي، وفي إطاره تم استخدام أسلوب مس  جمهور وسائل إلاعالم، 

ة إلاعالمية، واعتمدت الدراسة نظرية الاستخدامات وإلاشباعات، وقد تم جمع بيانات وأسلوب مس  أساليب املمارس

الدراسة بأداتي املقابلة املقننة، وصحيفة الاستقصاء، التي تم توزيعها إلكترونيا على عينة عشوائية مفردة من الشباب 

 )قطاع غزة(.الفلسطيني في املحافظات الشمالية )الضفة الغربية(، واملحافظات الجنوبية 

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: جاء الوزن النسبي العام لتأثير شبكات التواصل الاجتماعي على تعزيز 

(، كما جاءت ثقة املبحوثين باملوضوعات التي تقدمها شبكات التواصل %22.22وعي املبحوثين بقضايا املقاومة بنسبة )

 ُيفضل )%20.2مة بدرجة متوسطة بنسبة )الاجتماعي؛ لتعزيز وعيهم بقضايا املقاو 
ً
( من املبحوثين متابعة %22(، أيضا

( من املبحوثين يعتقدون %22.0"ألاخبار السريعة" على شبكات التواصل الاجتماعي؛ لتعزيز وعيهم بقضايا املقاومة، وأن )

الذي  نما يرى املبحوثين أن الدور أن شبكات التواصل الاجتماعي ازدت معرفتهم باألحداث املتعلقة بقضايا املقاومة، بي

 (.%20.2تقوم به شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز وعي الشباب الفلسطيني بقضايا املقاومة، كان "إيجابيا" بنسبة )

وبناًء على تلك النتائج، خلصت الدراسة إلى عدة توصيات، أهمها: ضرورة تحسين جودة املواضيع إلاعالمية التي 

قاومة وتنوعها على شبكات التواصل الاجتماعي، كذلك أوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية تعنى بقضايا امل

للناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، في مجاالت التحرير والاستخدام ألامثل لتلك الشبكات، وذلك من خالل 

ر إلامكان من نشر املعلومات مجهولة الاستعانة بخبراء إلاعالم الجديد، وجاءت التوصية ألاخيرة بضرورة الحد قد

 املصدر، والاعتماد على املصادر الصحفية واملعلومة املوثوقة.

(، بعنوان: "أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الوعي السياس ي بالقضية الفلسطينية 2211دراسة أبو يعقوب، )

 لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية".

الذي تتركه مواقع التواصل الاجتماعي على الوعي السياس ي بالقضية  هدفت الدراسة إلى الوقوف على ألاثر 

الفلسطينية لدى شريحة طلبة جامعة النجاح الوطنية كونها من أكبر جامعات الضفة، إذ تلعب مواقع التواصل 

 في حياة الطالب الجامعي سواء في حياته العامة أو حياته الدراسية.
ً
 هاما

ً
 الاجتماعي دورا
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حثة املنهج الوصفي التحليلي لتحليل أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الوعي السياس ي بالقضية استخدمت البا

 الفلسطينية من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية؛ واعتمدت على أداة الاستبيان كوسيلة للدراسة.

يم والاجتماعي وتدعيم الق أظهرت نتائج الدراسة أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تعزيز الوعي السياس ي

السياسية واملشاركة السياسية وتوعية الناس بما يدور حولهم من أحداث ومواقف سواء على املستوى الخارجي أو 

املستوى الداخلي الفلسطيني واملتعلق بالقضية الفلسطينية؛ من خالل إنشاء آالف الصفحات وإطالق الحمالت 

ينية وحملت الهم الفلسطيني وعالجت الكثير من القضايا، وعلى رأسها قضية وألاحداث التي تناولت القضية الفلسط

 الالجئين وألاسرى والقدس والاستيطان والانقسام.

وعلى ضوء النتائج خرجت الباحثة بمجموعة من التوصيات، أهمها: العمل على فح  ممارسات الاحتالل 

ن لتي تخدم املشروع الوطني، وإبراز الهوية الفلسطينية، مإلاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. ونشر القيم الثقافية ا

خالل مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك معاقبة أصحاب الحسابات التي تروج لألفكار الهدامة وتبث إلاشاعات التي 

 يحب استثمار مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الثقافة الوطنية وتعزيز روح الا 
ً
نتماء لدى من شانها خلق الفتنة، وأخيرا

 عن الطائفية.
ً
 ألافراد؛ بعيدا

(، بعنوان: "دور شبكات التواصل الاجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا 2212دراسة سكيك، )

 الوطنية".

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور شبكات التواصل الاجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بقضاياه الوطنية، 

عتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، حيث اعتمد الباحث نظرية وأهم القضايا ال
ُ
وطنية التي تتناولها الشبكات، وت

الاستخدامات والاشباعات، واستخدم منهج املس ، واعتمد ثالث أدوات؛ وهي أداة تحليل املضمون، وأداة الاستقصاء 

 إلالكترونية )الاستبيان(، وأداة املقابلة.

ى مجموعة من النتائج، من أهمها: أن قضية ألاسرى في سجون الاحتالل إلاسرائيلي وقد خلصت الدراسة إل

(، تالها بفارق كبير قضية القدس %22.2احتلت املرتبة ألاولى في القضايا املنشورة على شبكة الفيسبوك بنسبة بلغت )

(، كما أن ألاخبار %2.0) (، ثم قضية الالجئين بنسبة%02.2(، ثم قضية الاستيطان بنسبة بلغت )%80.8بنسبة )

املتعلقة بالقضايا الوطنية تصدرت صفحات شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينية، حيث حصلت على نسبة 

(، وحصلت شبكة "فيسبوك" على املرتبة ألاولى كأكثر الشبكات التي يستخدمها املبحوثين للتوعية بالقضايا 22.2%)

(، تالها الشبكات ألاخرى بنسبة %22.22، تالها بفارق كبير تويتر بنسبة )(%20.0الوطنية الفلسطينية وذلك بنسبة )

(، كما أن قضية ألاسرى حازت على املرتبة ألاولى بدرجة اهتمام الشباب الفلسطيني في متابعتها على شبكات 02%)

 التواصل الاجتماعي، تالها قضية القدس، ثم املصالحة الفلسطينية.

الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهمها: ضرورة بذل املزيد من الجهد في توعية وبناًء على النتائج، خلصت 

الجمهور الفلسطيني بكافة أطيافه بالقضايا الوطنية بكافة أشكالها، والعمل على تأهيل وتوعية مستخدمي شبكات 
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 توحيدالتواصل بطرق استخدام الشبكات بهدف نشر الوعي بالقضايا الوطنية وزيادة معرفة الجمهور به
ً
جهود  ا، أيضا

نشطاء إلاعالم الجديد والانطالق ببوتقة واحدة من شأنها أن تجلب الدعم املناسب وأن تحشد كافة الجهات لصال  

 ضرورة تخصيص صفحات خاصة بالقضايا الوطنية بحيث يمكن من خاللها 
ً
القضايا الوطنية الفلسطينية، وأخيرا

 .اقضية على حدالحصول على معلومات دقيقة وتاريخية لكل 

-(، بعنوان: "دور وسائل إلاعالم في تشكيل الوعي الاجتماعي لدى الشباب الفلسطيني2212دراسة حلس ومهدي، )

 دراسة ميدانية على عينة من طالب كلية آلاداب جامعة ألازهر".

، وجاءت سطينيهدفت الدراسة إلى التعرف على دور وسائل إلاعالم في تشكيل الوعي الاجتماعي لدى الشباب الفل

أهمية الدراسة في أنها قد تسهم في فهم طبيعة دور وسائل إلاعالم على الوعي الاجتماعي لدي طلبة الجامعات، وقد 

استخدم الباحثان منهج "املس  الاجتماعي" باعتباره أنسب املناهج البحثية ملثل هذه الدراسات، ولتحقيق هدف 

ت ثالثة محاور تضمن املحور ألاول على البيانات ألاولية الخاصة بطالب الدراسة قام الباحثان بإعداد استبانة شمل

كلية آلاداب، والثاني يحتوى على قياس تعرض الشباب لوسائل إلاعالم، واملحور ألاخير يحتوي على قياس مدى الوعي 

د جمع البيانات ( طالب، وبع802الاجتماعي للشباب، وقام الباحثان بتطبيق تلك الاستبانة على عينه مكونه من )

وتحليلها؛ تم التوصل إلى مدى دور وسائل إلاعالم في بلورة وتشكيل الوعي الاجتماعي لدى طالب الجامعة، كما خرجت 

بتوصيات من أهمها: وضع آليات وإستراتيجيات عملية ملواجهة طوفان املادة إلاعالمية، والغير هادفة، والتي تستهدف 

 والعمل على تحقيق إلاشباع السياس ي، والثقافي، والاجتماعي، والتربوي. قيم ومفاهيم املجتمع الفلسطيني،

(، بعنوان: "دور الجامعات الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية في تنمية الوعي 2223دراسة أبو ساكور، )

 السياس ي ونشره لدى الشباب الجامعي".

ة الوعي السياس ي ونشره لدى الشباب هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الجامعات الفلسطينية في تنمي

الجامعي في فلسطين؛ وذلك بالتعرف على أثر بعض املتغيرات؛ وهي متغير الجامعة، والجنس، ومكان السكن، واملستوى 

 الدراس ي للطالب.

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وقد تم اختيار عينة عشوائية من الجامعات الفلسطينية في جنوب الضفة 

وهي: جامعة الخليل، وجامعة بوليتكنك فلسطين، وجامعة القدس املفتوحة؛ وجامعة القدس، وجامعة بيت الغربية 

 (.8002 -8002لحم؛ للعام الجامعي )

ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة؛ وقد توصلت الدراسة إلى أن دور الجامعات في تنمية 

؛ وكانت أبرز ألادوار التي تساهم في تنمية الوعي السياس ي  الوعي السياس ي ونشره لدى الشباب الجامعي
ً
كان متوسطا

هي: إتاحة الفرصة للطلبة بعقد الندوات واملهرجانات الوطنية، وإقامة املعارض، تالها في املقام الثاني مشاركة الجامعات 

ها في املقام لسطينية والانتماء، ثم تال في املناسبات الوطنية والفعاليات السياسية، وفي املقام الثالث تعزيز الهوية الف

 طرح الجامعة ملساق إجباري في العلوم السياسية 
ً
الرابع ترسيخ الديمقراطية من خالل انتخابات مجالس الطلبة؛ وأخيرا

 والقضية الفلسطينية.
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 والاهتماموخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: توفير الدعم املادي للجامعات والاهتمام بتوعية الطلبة 

 بتعزيز املمارسات الديمقراطية في املدارس الثانوية.

 تعقيب على الدراسات السابقةال

من خالل استعراض الدراسات السابقة الحظ الباحث بأن الدراسة تتشابه مع بعض الدراسات في مواقع 

 حوث الوصفية، ومن حيثوتختلف في مواضع أخرى، حيث تتفق الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث انتمائها للب

 تناولها دور وسائل التواصل الاجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بأهمية املشاركة السياسية، وإبراز القضايا الوطنية.

كما استفادت دراستنا من الدراسات السابقة في صياغة مشكلة الدراسة وتساؤالتها، والتعرف على القضايا 

 دراسة من خالل شبكات التواصل الاجتماعي.الوطنية التي يمكن إخضاعها لل

، وُيكمل ما توصل إليه آلاخرين، يمكننا القول أن دراستنا جاءت 
ً
وحيث أن البحث العلمي ال بد أن يكون تراكميا

 للدراسات السابقة التي وقعت خالل الفترة )
ً
(، حيث أظهرت دراستنا دور وسائل التواصل 8002-8002استكماال

م، 8080يز مشاركة الشباب الفلسطيني في إبراز القضايا الوطنية والسياسية الفلسطينية حتى عام الاجتماعي في تعز 

 بسابقاتها.
ً
عتبر دراسة حديثة مقارنة

ُ
 وهي بذلك ت

زت على دور الجامعات الفلسطينية في تنمية الوعي السياس ي لدى الشباب 
َّ
كما أن بعض الدراسات السابقة رك

والبعض آلاخر تناول دور وسائل إلاعالم في تشكيل الوعي السياس ي والاجتماعي لدى الشباب  (،8002)دراسة أبو ساكور، 

(، بينما دراستنا 8000( و)دراسة حلس ومهدي، 8002بالتركيز على عينة من طلبة الجامعات فقط )دراسة أبو يعقوب، 

زت على دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي السياس ي للشباب ف
َّ
دون  ي املجتمع الفلسطيني بشكل عامرك

زت دراستنا على دور وسائل التواصل الاجتماعي في إبراز قضيتي القدس وألاسرى بشكل خاص 
 
تحديد، وكذلك رك

كنموذج للقضايا الوطنية، من خالل إبراز الحمالت والهاشتقات واملنشورات التي أطلقها النشطاء الفلسطينيين عبر 

 ي املختلفة، وهو ما لم تتطرق إليه الدراسات السابقة.مواقع التواصل الاجتماع

 حدود الدراسة

 :اقتصرت هذه الدراسة على بيان دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز مشاركة الشباب  الحدود املوضوعية

 الفلسطيني في إبراز القضايا الوطنية والسياسية الفلسطينية.

 :ة الشباب داخل فلسطين.اقتصرت الدراسة على فئ الحدود املكانية 

 مصطلحات الدراسة

هي منظومة من الشبكات إلالكترونية العاملية، ذات طابع اجتماعي تفاعلي، تسمح وسائل التواصل الاجتماعي: 

للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس 

، حيث تتيح ملستخدميها التواصل في أي وقت يشاءون، وفي أي مكان من العالم، وتنقل املعلومات الاهتمامات والهوايات
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الهائلة بسرعة فائقة بين دول العالم املختلفة، وتتضمن معلومات دائمة التطور، وتعدت في آلاونة ألاخيرة وظيفتها 

جتماعي هي: )فيسبوك، تويتر، يوتيوب، الاجتماعية لتصبح وسيلة تعبيرية واحتجاجية، وأبرز شبكات التواصل الا 

 واتساب، انستغرام(.

شكل ذروة القوة والحيوية والنشاط الشباب: 
ُ
ُيطلق على مرحلة عمرية هي مرحلة القوة والعطاء في حياة إلانسان، وت

ت ألامم بين جميع مراحل العمر لدى البشر، وتختلف تلك املراحل العمرية لدى بقية الكائنات ألاخرى، وقد حدد

( سنة، بينما يرى آخرون أن سن الشباب في 82-02املتحدة فئة الشباب بأنهم ألاشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين )

، وهذا ما نميل إليه ونؤيده.02-02العمر الذي يتراوح ما بين )
ً
 ( عاما

احة ألابرز على السهي القضايا التي تخص الشأن الفلسطيني، وهي القضايا الوطنية والسياسية الفلسطينية: 

قضايا:  إلاسرائيلي، وتشمل–الفلسطينية، ولدى الجمهور الفلسطيني، والتي تتمثل في قضايا الصراع الفلسطيني

زت 
 
ألاسرى، والقدس، والالجئين، والاستيطان، إلى جانب قضية الانقسام واملصالحة الوطنية الفلسطينية، وقد رك

 دراستنا على قضيتي ألاسرى والقدس فقط.

 الايجابيات والسلبيات( –استخداماتها  –وسائل التواصل الاجتماعي )مفهومها : املبحث ألاول 

 ،
ً
 واسعا

ً
شهدت السنوات القليلة املاضية ثورة غير مسبوقة في تطور وسائل التواصل الاجتماعي، والقت انتشارا

استطاعت  وسائل، السيما فئة الشباب، فقدوباتت تغزو حياتنا في كافة تفاصيلها، وتزايد انضمام املشتركين إلى تلك ال

تلك الشبكات إبراز ألاحداث الجارية في العالم بصورة أكثر فعالية من الوسائل إلاعالمية ألاخرى، وأصبحت أحد أبرز 

 مظاهر إلاعالم الجديد في عاملنا اليوم.

: مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي
ا
 أوال

حسب اختصاصه ومجال عمله،  تختلف من باحث آلخر،ي، فهي تعددت تعريفات وسائل التواصل الاجتماع

 ومن هذه التعريفات:

  مصطل  يطلق على مجموعة من املواقع على شبكة إلانترنت، تتيح التواصل بين ألافراد في بيئة مجتمع افتراض ي

خدمات يجمعهم حسب مجموعات اهتمام أو شبكات انتماء )بلد، جامعة، مدرسة، شركة( كل هذا يتم عن طريق 

التواصل املباشر، مثل إرسال الرسائل أو الاطالع على امللفات الشخصية لآلخرين ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي 

يحونها للعرض  .(1)ُيتِّ

  مجموعة من الشبكات العاملية املتصلة بماليين ألاجهزة حول العالم، لتشكل مجموعة من الشبكات الحخمة

 .(2)قة بين دول العالم املختلفة، وتتضمن معلومات دائمة التطور والتي تنقل املعلومات بسرعة فائ

                                                           
 .020م، ص8002، القاهرة: املجموعة العربية للتدريب والنشر، 0مدحت، أبو النصر، الشباب وصناعة املستقبل، ط -1

دراسة -م8002ترنيم، خاطر، "اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على شبكات التواصل الاجتماعي أثناء العدوان إلاسرائيلي على غزة عام  -2

 .20م، ص8002ميدانية"، رسالة ماجستير غير منشورة. كلية آلاداب، الجامعة إلاسالمية، غزة، فلسطين: 
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  اللتقاء ألاصدقاء بشكل يحاكي الواقع الطبيعي 
ً
 افتراضيا

ً
مواقع إلكترونية ذات طابع اجتماعي، تقدم واقعا

خدمات البهدف تبادل التجارب واملعارف واملعلومات وامللفات والصور ومقاطع الفيديو، إضافة إلى تقديم العديد من 

 .(1)ألاخرى مثل البريد إلالكتروني والرسائل الخاصة واملحادثة الفورية

  بمثابة بطاقة تعريف أو سيرة ذاتية، تمكنه 
ً
 شخصيا

ً
 أو ملفا

ً
هي مواقع تتيح للمشترك أن ينش ئ لنفسه حسابا

ن ما يعرضه ألاصدقاء ممن تكوين العالقات مع املشتركين آلاخرين على الشبكة، حيث تمكنه هذه العالقات من رؤية 

الروابط، الصور، والفيديوهات، أو التعليقات، أو ألاسئلة وإلاجابات، مع إمكانية التعليق عليها أو مشاركتها، كما يمكن 

 .(2)للمشترك نفسه أن يشارك ألاصدقاء بما لديه من الروابط أو املحتوى السابق ذكره

ي تنشئه مواقع التواصل الاجتماعي بأنه: "مجتمع مكون من وُيعرف "هيجل وأرمسترنج" املجتمع الافتراض ي الذ

 
ً
 لوجه ألسباب اجتماعية أو تعليمية أو مهنية، ونظرا

ً
 أكثر من تفاعلهم وجها

ً
مجموعة من الناس يتفاعلون إلكترونيا

 .(3)النتشار املجتمعات الافتراضية ونقل املعلومات عنها يمكن استخدامها ألغراض التسويق والعالقات العامة"

وفق ما سبق من تعريفات يمكننا القول بأن وسائل التواصل الاجتماعي جاءت لغايات تحقيق التواصل والتفاعل 

؛ سواء كان ذلك باملراسالت املسموعة 
ً
بين مستخدمي شبكة إلانترنت حول العالم، من خالل ربط الناس ببعضهم بعضا

اس من  ن الن 
 
مكِّ

ُ
التعبير عن أنفسهم، والتعرُّف على أشخاص آخرين يشاركونهم أو املكتوبة أو حتى املرئية، حيث ت

الاهتمامات نفسها من خالل تكوين صداقات جديدة، وكذلك البقاء على اتصال مع ألاصدقاء وألاقارب بسهولة، 

ومتابعة آخر أخبارهم وأنشطتهم، من خالل العديد من املواقع، مثل: الفيسبوك، والتويتر، واليوتيوب، والبريد 

 لألفراد للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم إلا
ً
لكتروني، والتصفح عبر الشبكة، والقوائم البريدية، واملحادثة؛ مما تعطي مجاال

 عن الضغوط الاجتماعية والسياسية.
ً
 بكل حرية وديمقراطية، بعيدا

: استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي
ا
 ثانيا

لت وس
َّ
ائل التواصل الاجتماعي حلقة وصٍل بين جميع ألاشخاص على مع تطور وسائل الاتصاالت الحديثة؛ شك

اختالف مواقعهم واختالف دياناتهم وأعمارهم وأجناسهم، وأصبح العالم قرية صغيرة، يمكن التواصل بين أهلها والتأثير 

عتبر وسيلة سريعة لنقل آخر ألاخبار وألاحداث املهمة في جميع أنحاء العالم،رفيهم بسهولة ويس
ُ
أصبحنا  حيث ، فهي ت

 نعلم بالكثير من ألاحداث قبل مشاهدتها عبر التلفاز، أو سماعها عبر إلاذاعة، أو حتى قراءتها في الصحف.

                                                           
نظمات ألاهلية في قطاع غزة لشبكة التواصل الاجتماعي في تعزيز عالقتها بالجمهور"، رسالة ماجستير غير محمد، حالسة، "واقع استخدام امل 1

 .02م، ص8000منشورة. كلية التجارة، الجامعة إلاسالمية، غزة، فلسطين: 

ماجستير غير منشورة. كلية التربية، في الجامعات الفلسطينية"، رسالة  Facebookعالء، الدحدوح، "تصور مقترح لتوظيف الشبكات الاجتماعية 2

 .82م، ص8008الجامعة إلاسالمية، غزة، فلسطين: 

 .022مدحت، أبو النصر، مرجع سابق، ص 3
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كما أنها أصبحت أداة مهمة من أدوات التغيير املجتمعي بفضل ما ُيبث من خاللها من معلومات وتعبيرات 

املخططين والباحثين وإلاعالميين في تأثيرات إلاعالم الجديد احتجاجية أو توعوية، ولكن من أهم التحديات التي تواجه 

هو ذلك التالزم بين انتشار استخدامات الشبكة كوسيلة جماهيرية، وبين ما يمكن الاستفادة منها في مجاالت مختلفة 

، وخدمات ال حصر لها، ويرافقها أنشطة تجارية وتعليمية متنوعة
ً
 .(1)باعتبارها منتدى عالمي يشمل أسواقا

 للتطور الكبير في برامجها، الذي بات ُيلبي الاحتياجات 
ً
وتعددت استخدامات تلك الوسائل بأنواعها املختلفة، نظرا

حدد أهم 
ُ
 بعد يوم )أفراد ومؤسسات وشركات(، ويمكن أن ن

ً
املستمرة للمستخدمين الذين يزداد عددهم يوما

 :(2)استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي في التالي

 يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع ألاقارب، ألاصدقاء،  تخدامات الشخصية:الاس

 أو عبر 
ً
 أو كتابيا

ً
الطالب، املدرسين، وأي أشخاص ذي العالقة في مجال العمل، حيث يمكن الاتصال والتواصل صوتيا

قدم تلك الخدمات ذلك بشكل مجاني.
ُ
 الفيديو، وت

 :عت الجهات الحكومية الستخدام تلك التكنولوجيا لنشر أخبارها وإعالناتها س الاستخدامات الحكومية

وتوجيه الجمهور والتواصل مع املواطنين، فشبكات التواصل الاجتماعي من أقصر الطرق للوصول إلى الجمهور فهي 

 معيار جديد لتقييم 
َ

ضيف
ُ
التي  الخدماتتقلل الوقت والجهد وتحسين سهولة وصول املستخدمين لخدماتها، وكذلك أ

 تقدمها الدوائر الحكومية عبر هذه الشبكات مع الجمهور.

 :املصدر  الاستخدامات إلاخبارية 
ً
عتبر أحيانا

ُ
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم من املصادر ألاولى بل ت

دث ان الحألاول لألخبار، فهي توفر سرعة انتشار الخبر صوت وصورة، ينقلها ويكتبها الشخص بصيغة حرة من مك

، بحيث تحول الجميع إلى "صحفيين" إن ص  
ً
مباشرة، وهذه الوسائل تقوم بالتأثير على الرأي العام بشكل قوي جدا

 التعبير.

 :بات من ضروريات الحياة اليومية استخدام ومواكبة التكنولوجيا الحديثة  الاستخدامات التعليمية

 
ً
، لذلك يتم الدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم واملعاصرة، لذلك أصبح التعليم الالكتروني ضروريا

ً
 وليس اختياريا

، فهذا ألامر قد يعطي نتائج أعلى بكثير، ويزيد من فرص مشاركة الطالب مع املعلم.
ً
 عبر شبكات التواصل الاجتماعي معا

تروني ملدمج، أو التعليم الالكواليوم في ظل انتشار حائجة كورونا نجد أن الكثير من الدول سعت لالنتقال نحو التعليم ا

 بشكل كامل، من خالل تخصيص منصات تعليمية الكترونية في ظل عدم تمكن الطالب من الوصول ألماكن دراستهم.

 

 

                                                           
، مركز البحوث 02دراسة وصفية"، مجلة البحوث ألامنية: العدد –فايز، الشهري، "استخدام شبكة إلانترنت في مجال إلاعالم ألامني العربي 1

 .020م، ص8000اتيجية، كلية امللك فهد الامنية، الرياض: والدراسات الاستر 

(. 0/2/8080م، تاريخ الزيارة: )8/0/8002حسني، عزام، "شبكات التواصل الاجتماعي... ايجابيات وسلبيات"، شبكة أصداء الاخبارية،  2

https://cutt.us/DWyHL 

https://cutt.us/DWyHL
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: إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي
ا
 ثالثا

ائل حدين، فوس لكل ش يء في حياتنا إيجابيات وسلبيات، ومن ضمن ذلك استخدام التكنولوجيا فهي سالح ذو 

التواصل الاجتماعي صورة من صور هذه التكنولوجيا الحديثة، لها إيجابياتها وسلبياتها، ومنها على سبيل املثال ال 

 الحصر:

 إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي .أ

  ت قمجانية الاستخدام، وسهلة الاستعمال، فما من تكلفة إلنشاء مجموعة، وال يحتاج ألامر إلى الكثير من الو

للتخطيط أو التنفيذ، من حيث تحميل الفيديو والصور والتعليقات وإرسال واستقبال التعليقات والحفظ والحظر 

 .(1) التواصلوتقييد حجم 

  من التبادل املعرفي عن طريق تبادل املعلومات واملعارف، ألامر الذي يثري ثقافة الشباب وحصيلتهم 
ً
تحدث نوعا

 .(2) وميسرةيقة سهلة املعرفية في أوقات قصيرة وبطر 

  ،سرعة التواصل مع آلاخرين ورؤيتهم من خالل البرامج املختلفة، وسماع أصواتهم في جميع أرجاء العالم

 
ً
 ومعرفة ما يجري على وجه الكرة ألارضية ليال

ً
، كما أنها تتيح ملستخدميها إنشاء عدد ال نهائي من ألالبومات (3) ونهارا

 .(4) عليهاة مشاركة هذه الصور مع ألاصدقاء لالطالع عليها والتعليق ورفع مئات الصور عليها، وإتاح

  :توفر الحماية وأمان الاستخدام، حيث إن التسجيل على وسائل التواصل الاجتماعي يتطلب خطوات أمان منها

أكد جيل للتاسم املستخدم، وكلمة املرور القوية، ورقم الجوال، وعند وجود أي خطأ في إدخال البيانات قد يوقف التس

 .(5) املختلفةمن هوية صاحب الصفحة لضمان عدم الاستغالل والتزييف في الحسابات 

                                                           
املعلمين الفلسطينيين لشبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة املرحلة الثانوية"، رسالة ماجستير غير عالء، فيصل، "استخدام 1

 .22م، ص8002منشورة. كلية آلاداب، الجامعة إلاسالمية، غزة، فلسطين: 

م، 8080املفروضة، إلاسكندرية: دار التعليم الجامعي،  علي سيد، إسماعيل، مواقع التواصل الاجتماعي بين التصرفات املرفوضة وألاخالقيات 2

 .22ص

يعة ر محمد علي، الصليبي، "وسائل التواصل الاجتماعي في ميزان املقاصد الشرعية"، ضمن بحوث املؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع لكلية الش 3

م، 8002م، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين: 82/2/8002ونية(، املنعقد في نظرة شرعية اجتماعية قان -)وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على املجتمع

 .20ص

 .22، ص8008، القاهرة: مكتبة ومطبعة إلاشعاع الفنية، 0صالح، عبد اللطيف، الصحافة املتخصصة، ط 4

طينية بغزة"، رسالة ماجستير غير منشورة. محمد، عبد الرحمن، "دور شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز ألامن الفكري لدى طلبة الجامعات الفلس5

 .82م، ص8002كلية التربية، جامعة ألازهر، غزة، فلسطين: 
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  من التواصل بين جميع ألاشخاص من كل ألاعمار على مستوى العالم، ألامر الذي يفتح املجال 
ً
تحدث نوعا

ائل مباشرة للشخص، سواء كان ، من خالل خاصية إرسال الرس(1) أفكارهملالستفادة من خبرات ألاخرين والتطلع إلى 

 .(2)في قائمة ألاصدقاء أم لم يكن

  مشاركة ألافكار الخاصة، حيث يمكن لجميع املستخدمين بدون النظر إلى انتماءاتهم أو ديانتهم أو لغاتهم أو

،
ً
و تأييد أ جنسياتهم أو بلدانهم التواصل مع الجميع، وهذا يتيح إمكانية استخدام هذه الشبكات للدعوة لإلسالم مثال

 .(3)حزب معين أو دولة معينة، أو نشر دعاية تجارية لشركة معينة، وهكذا

  نشر العلوم واملعارف صغيرها وكبيرها، وتفريغ املوسوعات العلمية واملصنفات واملؤلفات قديمها وحديثها في

 .(4)مدونات الكترونية تسمح للجميع الاطالع عليها ومتابعتها

  جتماعية التي كانت محرومة من حق استخدام وسائل إلاعالم في الحكومات مكنت العديد من الفئات الا

التسلطية من التعبير عن آرائهم وتجاوز الرقابة والتضليل والتعتيم إلاعالمي على الكثير من القضايا الحيوية للمواطن 

 .(5)في الدول العربية

 ن خالل املتابعة أو إلاعجاب بصفحاتهم منح املستخدم إمكانية متابعة الشخصيات والسياسيين والعلماء م

 .(6)العامة على فيس بوك أو حساباتهم الخاصة على تويتر، دون الحاجة إلضافتهم في قائمة ألاصدقاء

يمكن إنشاء مجموعة بمسمى معين وأهداف محددة، ويوفر املوقع الاجتماعي ملالك املجموعة واملنضمين إليها  -0

 .(7)صغرمساحة أشبه ما تكون بمنتدى حوار م

 سلبيات وسائل التواصل الاجتماعيب.

  يرى خبراء وعلماء نفس وعلماء اجتماع، ومنهم العالم ألاملاني "كاي مولر" أن أجهزة التواصل الاجتماعي أدت

 نفسية مثل التعلق وعدم الاستقرار والحيرة أو تبني معتقدات وأفكار غريبة 
ً
وتؤدي لإلدمان، وبالتالي قد يلحقه ضغوطا

 .(8)معهعن مجت

                                                           
 .22علي سيد، إسماعيل، مرجع سابق، ص1

 .22صالح، عبد اللطيف، مرجع سابق، ص2

 حسني، عزام، مرجع سابق.3

 .20محمد علي، الصليبي، مرجع سابق، ص 4

 .22علي سيد، إسماعيل، مرجع سابق، ص5

 .82محمد، عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 6

 .22صالح، عبد اللطيف، مرجع سابق، ص7

 .22-20محمد علي، الصليبي، مرجع سابق، ص 8
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  العزلة، مع طول ساعات الاستخدام تقل الحاجة للتعامل مع الناس على أرض الواقع مما قد يفقد املستخدم

. فاالنعزال في غرفة واحدة أمام شاشة، وإن كانت صغيرة ولكنها تضع العالم (1)مهارات التواصل الاجتماعي املباشر

حيث يشاء، فتولد حالة من السكون والخمول ألن الشخص بأكمله بين يدي املستخدمين وبسهولة كبيرة يصل إلى 

 .(2)عندما يقوم بذلك فهو سيفقد متعة الحياة من مغامرة وتشويق وتعارف مباشر واطالع أقرب وتجارب أكبر

  عدم وجود ضوابط وتوجيه لألجيال الناشئة خالل استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي، مما ينذر بعواقب

جتمع، قد تنتج عنها محظورات شرعية ومفاسد أخالقية، وتهدم ألاخالق وتفكك البنيان ألاسري، وخيمة على الفرد وامل

 .(3)لذلك ال بد من وجود مراقبة ألاسر ألبنائهم، بل وتوجيههم الوجهة الصحيحة لكيفية الاستخدام للتقنية الحديثة

 اعي دون أي مردود يذكر بل هدر الوقت: يقض ي الشباب اليوم معظم الوقت على شبكات التواصل الاجتم

 للوقت، ويلهيه عن بعض الواجبات املهمة في حياته كمتابعة دراسته أو هوايته
ً
 .(4)بالعكس قد يسبب له استنزافا

  الاستخدام املفرط قد يؤدي إلى التفكك ألاسرى وإلى الطالق، فمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عرضه

 .(5)والطالق أكثر من غيرهم لتدمير أسرهم بالفراق

  التحريض على الغير والشجار: من املمكن التعرض لبعض أنواع املحتوى إلالكتروني املس يء لآلخرين أو الذي

يحرض على الشجار والنزاعات وتوسيع دائرة الخالف، والنزاعات العنصرية وتبادل الاتهامات والشتائم على صعيد 

 .(6)نالخالفات الحزبية والعائلية أو التشهير باآلخري

  وسائل التواصل الاجتماعي، فرضت عزلة على ألاسرة وهي تحت سقف واحد، وبروز ظاهرة الجفاء ألاسري

 .(7)وفقر املشاعر والاستغالل العاطفي، والخيانات الزوجية، والانحطاط ألاخالقي في الردود واملناقشات بين املراهقين

  مهات وآلاباء عن أمور حياتهم إلدمانهم على هذه التأثير على البنية الاجتماعية لألسر: ينشغل بعض ألا

 .(8)الشبكات، وكذلك قد يتسبب في تطور بعض ألامور التي تهدد الحياة الزوجية

                                                           
 حسني، عزام، مرجع سابق. 1

، 02جلد تربية، مأسعد بن ناصر، الحسين، "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب من منظور التربية إلاسالمية". مجلة كلية ال 2

 .002م، ص8002، جامعة ألازهر، القاهرة: 0، ج022العدد 

ان: دار الشروق، 8ماجد، الزيود، الشباب والقيم في عالم متغير، ط 3  .28م، ص8000، عمَّ

 حسني، عزام، مرجع سابق. 4

 .22-20محمد علي، الصليبي، مرجع سابق، ص5

 حسني، عزام، مرجع سابق. 6

 .002ين، مرجع سابق، صأسعد بن ناصر، الحس7

 حسني، عزام، مرجع سابق. 8
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  تعد شبكات التواصل الاجتماعي أرضية خصبة النتشار الشائعات، ونشر صور عنيفة وشائعات مخيفة بسرعة

 .(1)وي فكر مماثلفائقة وبكثافة عبر مجموعات منغلقة نسبيا ألفراد ذ

 الهوية الشخصية؛ ألن الكثير ممن يستخدمون هذه الشبكات يدخلون بأسماء مستعارة، باإلضافة  تفكيك

لعدم الرقابة على ما يتم نشره عبر هذه الشبكات بما يساعد في إشاعة روح الفرقة بين املواطنين، والتعرض لالحتيال 

 .(2)والنصب

ت شبكات التواصل الاجتماعي كان لها انعكاس مؤثر على مستخدميها، وكانت يمكننا القول أن إيجابيات وسلبيا

تشكل حالة تضاد، وبرغم فوائدها املتعددة لجميع فئات املجتمع في جميع مجاالت املعرفة إال أنها ال تخلو من بعض 

بت البعيد إال أنالسلبيات التي ال تتوافق مع قيم املجتمع، بل وتشكل مخاطر اجتماعية، فعلي الرغم من أنها  دت قرَّ ها بعَّ

القريب، وفرضت عزلة على ألاسرة وهي تحت سقف واحد، وساهمت في انتهاك الخصوصية وهدر الوقت، وساعدت في 

ذات الوقت على لم شمل ألاصدقاء، وبخاصة الذين لم يتقابلوا أو يجتمعوا منذ مدة طويلة، وفرقتهم مشاغل الحياة، 

 إلى خلق العد
ً
 يد من املشاكل ومنها املشاكل الزوجية، وكانت أحد أسباب الطالق لدى بعض ألازواج.كما أدت أيضا

 لنشأة ألافكار الشاذة والغريبة عن 
ً
كما تكمن خطورة وسائل التواصل الاجتماعي في أنها قد تكون موطنا

 ألصحاب الفكر السطحي واملنحرف، وتساهم في سر 
ً
عة انطالق املجتمعات، وتساهم في الغزو الفكري وخصوصا

الشائعات، لذلك إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يحتاج إلى ضوابط ومراقبة ومتابعة من قبل جهات 

 الاختصاص، سواًء على مستوى ألاسرة أو املؤسسات أو الحكومات.

 أبرز وسائل التواصل الاجتماعي: املبحث الثاني

صها وما تقدمه للمستخدمين، حيث ظهرت في آلاونة تتنوع وسائل التواصل الاجتماعي من حيث خدماتها وخصائ

ألاخيرة نتيجة للثورة التقنية العديد من وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة إلانترنت، لكل منها خصائصه وأدواته 

التي تسهل على املستخدم التعامل معه كما أن لكل موقع جمهور خاص به، ومن أبرز وسائل التواصل الاجتماعي 

 "الفيس بوك، توتير، انستغرام، يوتيوب، واتساب". وأكثرها
ً
 استعماال

: الفيس بوك )
ا
 (Face bookأوال

ُيعد موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي من أهم املواقع والشبكات الاجتماعية على شبكة إلانترنت، فهو أكثر 

 تجاهات وألاديان حول العالم، كما أنهمن أسهم في نشر ثقافة التواصل الاجتماعي بين الناس في مختلف الطبقات والا

يتيح لألشخاص العاديين والاعتباريين كالشركات أن يبرزوا أنفسهم، وأن يعززوا مكانتهم عبر أدوات املوقع للتواصل مع 

                                                           
 .20م، ص8002، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 0فرحان، العتيبي، املعلوماتية وأثرها السياس ي على النظم العربية، ط-1

ية"، رسالة دراسة ميدان-يهم بهذه القضاياأمل، عليان، "متابعة الشباب الجامعي الفلسطيني للقضايا املحلية في املواقع إلالكترونية وعالقتها بوع-2

 .02م، ص8002ماجستير غير منشورة. كلية آلاداب، الجامعة إلاسالمية، غزة، فلسطين: 
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 (1)آلاخرين
ً
، حيث ينش ئ املستخدمون ملفا

ً
 يساعد موقع الفيسبوك ألاشخاص على الاتصال باآلخرين مجانا

ً
، أيضا

(Profile ) واهتمامات شخصية ويتبادلون رسائل خاصة وعامة ويقومون بتكوين مجموعات من ألاصدقاء 
ً
يتضمن صورا

 .(2)لتبادل آلاراء وألافكار

قام )مارك زوكربيرج( وهو طالب في جامعة هارفارد ألامريكية بإنشاء موقع الفيسبوك في الرابع من شباط عام 

البكالوريوس في الجامعة تمكنهم من تبادل أخبارهم وصورهم وآرائهم، ( بهدف إنشاء شبكة للتعارف بين طالب 8002)

وكانت عضوية املوقع مقتصرة في بداية ألامر على طلبة جامعة هارفارد، ونظرا لإلقبال الشديد من قبل الطالب قرر 

يسعون إلى  مارك توسيع قاعدة من يحق لهم الدخول إلى املوقع لتشمل طلبة جامعات أخرى وطلبة الثانوية الذين

( قرر مارك أن يفتح أبواب موقعه أمام كل من يرغب في استخدامه 8002التعرف على الحياة الجامعية، وفي أيلول )

 فأكثر، والذين لديهم عنوان بريد إلكتروني صحيح
ً
، ثم أخذ موقع (3)من ألافراد البالغين من العمر ثالثة عشر عاما

، وتعددت اللغات التي يدعمها، حتى فاق عدد مستخدميه املليار ومائة الفيسبوك في الانتشار والتطوير في تقني
ً
اته سريعا

حتى  8002، وتربع موقع فيسبوك على عرش مواقع التواصل الاجتماعي من عام 8008مليون مستخدم بنهاية ديسمبر 

 لتقرير وكالة أليكسا إلحصائيات الانترنت 8000
ً
 .(4)وفقا

 
ً
 20في العالم العربي خاصة بعد إتاحته للغة العربية قبل أن يصبح يتيح أكثر من ظل املوقع في الصعود تدريجيا

وفي البدء دخل املستخدمين العرب كغيرهم الستخدام املوقع في التعارف وخلق  8000لغة حول العالم بنهاية عام 

دعو للتدين صداقات جديدة مع بعض الاستخدام الطفيف في مجال السياسة والدين عن طريق إنشاء صفحات ت

، وواصل موقع الفيسبوك التوسع والانتشار في املنطقة العربية، (5)وآخري للدعوة لتبني قضايا أو مواقف سياسية معينة

( دولة عربية، واحتل اسم فلسطين خالل 88( في قاعدة مستخدمي املوقع في )%22حيث سجلت نسبة نمو بحوالي )

ول العربية من حيث نسبة عدد السكان الذين يستخدمون موقع الفيسبوك ( املرتبة الثامنة ضمن قائمة الد8002عام )

( مستخدم، كما احتل موقع الفيسبوك املركز ألاول من بين أكثر املواقع التي بحث عنها الفلسطينيون 0280000تجاوز )

 .(6)في نفس العام

                                                           
 .20عالء، فيصل، مرجع سابق، ص1

تير ية"، رسالة ماجسشدان، أبو يعقوب، "أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الوعي السياس ي بالقضية الفلسطينية لدى طلبة جامعة النجاح الوطن2

 .02م، ص8002غير منشورة. كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين: 

ير منشورة. غطاهر، أبو زيد، "دور املواقع الاجتماعية التفاعلية في توجيه الرأي العام الفلسطيني وأثرها على املشاركة السياسية"، رسالة ماجستير  3

 .82م، ص8008إلادارية، جامعة ألازهر، غزة، فلسطين: كلية الاقتصاد والعلوم 

  .02محمد، عبد الرحمن، مرجع سابق، ص-4

 .28م، ص8000كريم، عبد الراض ي، ومينا، ممدوح، إلانترنت في خدمة حرية التعبير، الشبكة العربية لحقوق إلانسان، القاهرة،  5

 .02شدان، أبو يعقوب، مرجع سابق، ص 6
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جرائم  الفلسطينية، وفح وقد استغل جيل الشباب الفلسطيني موقع الفيسبوك في الترويج لعدالة القضية 

الاحتالل إلاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وبث روح املقاومة والتمجيد بالعمليات البطولية والشهداء، وإحياء 

املناسبات الفلسطينية في بث حي ومباشر عبر صفحات الفيسبوك، مما جعلهم عرضة لالستهداف واملالحقة من قبل 

 أجهزة أمن الاحتالل.

ريض إسرائيلية ضد املحتوى الفلسطيني صادق الكنيسيت إلاسرائيلي في الثالث من كانون ثاني/ وفي حملة تح

م وبأغلبية نوابه، على قانون "الفيس بوك"، والذي يسمح للمحاكم إلاسرائيلية بإزالة وحذف مضامين عن 8002يناير 

وع القانون، إغالق مواقع على شبكة شبكة التواصل الاجتماعي بزعم أنها تندرج تحت بند "التحريض"، ويتيح مشر 

إلانترنت التي تحث وتدعو للتحريض على الاحتالل، وقد استجابت للقانون إدارة فيسبوك، وقامت بإغالق حساب 

 .(1)العشرات من املواطنين الفلسطينيين بدعوى نشرها مضامين تحريضية على الاحتالل إلاسرائيلي

: توتير )
ا
 (Twitterثانيا

( ألامريكية على إجراء بحث تطويري Obvious، عندما أقدمت شركة )8002الد تويتر أوائل عام كانت بداية مي

لخدمة التدوين املصغرة؛ ثم أتاحت الشركة املعنية ذاتها استخدام هذه الخدمة لعامة الناس في تشرين ألاول من نفس 

التدوينات املصغرة، بعد ذلك أقدمت الشركة  العام، ومن ثم أخذ هذا املوقع باالنتشار باعتباره خدمة حديثة في مجال

ذاتها بفصل هذه الخدمة املصغرة عن الشركة ألام، واستحدثت لها أسما خاصا يطلق عليه تويتر وذلك في 

 .(2)م8002نيسان

ويعد موقع توتير أحد وسائل التقنية الحديثة التي تسمح بنشر املعلومات على شبكة الانترنت، وهو شبكة 

خدمها ماليين الناس من جميع أنحاء العالم، توفر ملستخدميها الاتصال بعضهم مع بعض، وتسمح واجهة اجتماعية يست

، فهي خدمة تدوين مصغر، ينشر املستخدم من خاللها رسائل (3)املوقع بنشر رسائل قصيرة يمكن لآلخرين متابعتها

مكن 020قصيرة كان يصل طولها إلى 
ُ
 في تغريدة شخصية إخبارية، ت

ً
ه من أن يحدث تغذية مباشرة من خالل حرفا

املوقع، أو يمكنه من استخدام التطبيقات املكتبية، أو هاتف نقال بما فيها الرسائل النصية ويمكن الولوج إلى هذه 

التغذيات إلاخبارية مباشرة من خالل صفحة املستخدم، كما يتيح تويتر للمستخدم الحصول على التحديثات على 

 .(4)خالل التطبيقات املكتبية التي يختارها هاتفه النقال أو من

                                                           
(. 8/2/8080، تاريخ الزيارة: )2/0/8002قانون الفيس بوك اعتداء صارخ على الحريات. وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التجمع إلاعالمي:  1

https://cutt.us/NThYQ 

 https://cutt.us/1fo2y(. 2/2/8080تاريخ الزيارة: ) م،8002نبيل، عيد، "تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور املتلقين"، صحيفة فرانشيفال، -2

 .02شدان، أبو يعقوب، مرجع سابق، ص 3

ة لجامعاهشام، سكيك، "دور شبكات التواصل الاجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنية"، رسالة ماجستير غير منشورة. كلية آلاداب،  4

 .20م، ص8002إلاسالمية، غزة، فلسطين: 

https://cutt.us/NThYQ
https://cutt.us/1fo2y
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 من أهم املنصات التي يعتمد عليها النشطاء في الدعوة 
ً
ولم يدر بخلد مؤسس موقع تويتر أن يصبح املوقع واحدا

ملظاهرات وانتفاضات التغيير الديمقراطي والاجتماعي في أكثر من دولة، ربما كان نصيب ألاسد للمنطقة العربية 

 قليلة فقط بخصوص استخد
ً
 يمكننا أن نقول أن حروفا

ً
ام تويتر من قبل القائمين على الثورات العربية، وعموما

ساعدت بشكل كبير في نقل أخبار التظاهرات في كل من مصر وتونس والبحرين واليمن وسوريا وليبيا أكثر مما نقلته 

اعهوسائل إلاعالم التقليدية، خاصة وأن ناقلي الخبر على تويتر هم أنفسه ، كما تم استخدام تويتر بكثافة في (1)م ُصنَّ

، وكذلك هجمات مومباي التي 8002، والانتخابات الرئاسية إلايرانية عام 8002الانتخابات الرئاسية ألامريكية عام 

، إضافة إلى استخدامه في الحروب إلاسرائيلية على قطاع غزة من خالل نشر تغريدات للناطق 8002وقعت في الهند عام 

 .(2)باسم الجيش إلاسرائيلي

ويختلف تويتر عن فيسبوك الذي يتمركز حول ألاصدقاء، ويشبه تويتر في نواٍح كثيرة املدونات، حيث اعتبر تويتر 

أنه الخدمة ألافضل وألاكثر شعبية للمدونات الصغيرة، كما يوجد عالقة إيجابية بين استخدام املواقع إلاخبارية لتويتر 

ء عبر إلانترنت، حيث تستخدم القنوات التلفزيونية تويتر؛ لحث متابعيها على مشاهدة برامجها وجذب مزيد من القرا

 .(3)ونشرات أخبارها املباشرة عبر القناة

: انستغرام )
ا
 (Instagramثالثا

، وكان الهدف الرئيس ي إتاحة مشاركة 8000تم إنشاء انستغرام على يد "مايك كريجر" و"كيفين سيتروم" في عام 

ور ومقاطع الفيديو سواء بشكل عام أو خاص، ويعد التطبيق من أفضل الوسائل التي تمنح املستخدمين إمكانية الص

التفاعل مع ألاصدقاء، من خالل نشر التعليقات على الصور ومقاطع الفيديو أو تسجيل إلاعجاب بها، كما ويسمح 

 عملية التفاعل، كما يمكن التطبيق من رفع عدد ال نهائي باإلشارة إلى ألاصدقاء في الصور التي تتم مشاركتها، مما يزيد

 .(4)من الصور ويعتمد بشكل أساس ي على فكرة التتبع، ويتيح تعديل الصور والفيديوهات

ويعد انستغرام أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو عبارة عن تطبيق يسمح للمستخدم بأخذ الصور 

عليها حسب الرغبة، ثم مشاركتها مع ألاصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ  وإجراء التعديالت الرقمية والفالتر 

 .iPod ،iPhone ،iPad(5)، بشكل خاص ألجهزة أبل 8000تطوير هذا التطبيق في 

                                                           
 .02كريم، عبد الراض ي، ومينا، ممدوح، مرجع سابق، ص-1

 .02شدان، أبو يعقوب، مرجع سابق، ص 2

ير غير دراسة ميدانية"، رسالة ماجست-توفيق، اسليم، "استخدام الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا املقاومة3

 .20م، ص8002شورة. كلية آلاداب، الجامعة إلاسالمية، غزة، فلسطين: من

اعات بمدحت، الزطمة، "استخدامات طلبة املرحلة الثانوية لشبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل معارفهم نحو القضايا الوطنية الفلسطينية والاش-4

 .22م، ص8002اب، الجامعة إلاسالمية، غزة، فلسطين: دراسة ميدانية"، رسالة ماجستير غير منشورة. كلية آلاد-املتحققة

 .080م، ص8002، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 0رضا، أمين، إلاعالم الجديد، ط -5
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من  %82، فإن التطبيق املفضل لدى 8002وبحسب تقرير وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين للعام 

، وبلغ عدد املشتركين في موقع إنستغرام خالل (1)الاجتماعي في فلسطين هو موقع إنستغراممستخدمي مواقع التواصل 

مليون مشترك، والذين يحملون ويشاركون ويتبادلون ماليين الصور على  00عامين فقط من بدء استخدامه أكثر من 

 (2)حساباتهم الشخصية

: يوتيوب )ر 
ا
 (YouTubeابعا

( في مدينة Pay Pal، على يد ثالثة موظفين سابقين في شركة "باي بال" )8002 تأسس موقع يوتيوب في بداية عام

، وتقوم فكرة املوقع على إمكانية إرفاق أي ملفات تتكون (3)سان برونو في والية كاليفورنيا في الواليات املتحدة ألامريكية

كن املستخدم بالتسجيل في املوقع يتممن مقاطع الفيديو على شبكة إلانترنت دون أي تكلفة مادية، فبمجرد أن يقوم 

، ويساعد هذا املوقع املستخدمين على رفع (4)من إرفاق أي عدد من هذه امللفات؛ ليراها ماليين ألاشخاص حول العالم

ل عليه ماليين  عنى بالفيديو، وُيحمَّ
ُ
ومشاركة الفيديوهات على مستوى كبير، وُيعتبر من أهم املواقع إلالكترونية التي ت

، ألاف
ً
 أو مححكا

ً
 أو جميال

ً
 غريبا

ً
، بعضها تم تصويره بشكل ذاتي بكاميرا الهاتف املحمول، والتي تصور حدثا

ً
الم يوميا

 منها تم انتاجه لدواٍع سياسية أو فنية أو اجتماعية أو جمالية، أو (5)وذلك إليصال رسالة ذات هدف محدد
ً
، وكثيرا

قع بدرجة اهتمام شديدة من قبل الشباب الفلسطيني الذي يقوم إليصال رسالة شخصية حول مسألة ما، ويحظى املو 

 والتي تفح  ممارسات الاحتالل إلاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
ً
 .(6)ببث عشرات الفيديوهات يوميا

يشهد اليوتيوب تحميل عدد من مقاطع الفيديو في الشهر الواحد التي تفوق عدد مقاطع الفيديو التي أنتجتها 

، كما يعد املوقع الثالث بين املواقع ألاكثر زيارة في العالم بعد محرك  20بكات في الواليات املتحدة في أكبر ثالث ش
ً
عاما

( مليار دوالر 0.22بشراء املوقع مقابل ) 8002، وقامت شركة "جوجل" عام (7)البحث جوجل وموقع الفيس بوك

                                                           
(. 00/2/8080، تاريخ الزيارة: )00/0/8002، سوشال ستوديو، 8002تقرير وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين  1

launch-https://blog.socialstudio.me/smrp2016/ 

 .088رضا، أمين، مرجع سابق، ص 2

ان: دار أسامة للنشر والتوزيع، نبالء ناشرون وموزعون، 0علي، شقرة، إلاعالم الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، ط 3  .20م، ص8002، عمَّ

 .082سابق، صرضا، أمين، مرجع 4

 .20عالء، فيصل، مرجع سابق، ص 5

 .20شدان، أبو يعقوب، مرجع سابق، ص6

 .22م، ص8002، املنصورة، مصر: املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، 0عبد املحسن، عقيلة، إلاعالم الجديد وعصر التدفق إلاخباري، ط7

https://blog.socialstudio.me/smrp2016-launch/
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 ، أن عدد مست8000، وقد أعلن موقع يوتيوب في مارس (1)أمريكي
ً
 أي ما يعادل واحدا

ً
خدميه بلغ مليار شخص شهريا

 
ً
 .(2)من بين كل اثنين من مستخدمي إلانترنت تقريبا

ويعد موقع يوتيوب من أفضل املواقع التي تتيح للمستخدمين تحميل الفيديو وعرضه ونشره دون قيود رقابية، 

 إلى وسيلة تشبه إلى حد كبير التلفزيو 
ً
 .(3)ن الذي يبث برامجه على شبكة إلانترنتويالحظ أنه بات يتحول تدريجيا

وفي ظل استمرار جائحة كورونا تم استخدام موقع يوتيوب لرفع وتخزين آالف الفيديوهات التعليمية عبر منصات 

التعليم املدرس ي والجامعي، لضمان استمرار العملية التعليمية، ومتابعة الطالب محاضراتهم بالصوت والصورة، مع 

 لعودة ملشاهدة الفيديو التعليمي في أي وقت ومن أي مكان، وبشكل مجاني.توفر إمكانية ا

: واتساب )
ا
 (Whatsappخامسا

واتساب هو برنامج تواصل اجتماعي ومحادثة ودردشة فورية عن طريق الهاتف املحمول، ويعتمد على رقم 

ية والصوتية والصور ومقاطع ، ويدعم ارسال الرسائل النصSMSالهاتف الشخص ي، وهو يحل محل الرسائل القصيرة 

 من أهم تطبيقات التراسل الفوري حول العالم والذي ساهم في تقليل أرباح شركات (4)الفيديو
ً
، وُيعتبر واتساب واحدا

، وقد استحوذت شركة فيسبوك عليه بصفقة ُسميت "بصفقة العصر"، مقابل SMSالاتصاالت من خدمة التراسل 

 حول العالم 0.200سهم ونقد، ويستخدم واتساب أكثر من مليار دوالر أميركي ما بين أ 02
ً
 .(5)مليار مستخدم نشط شهريا

 على املكانة التي باتت تتمتع بها شبكات التواصل الاجتماعي في أوساط الفلسطينيين، أظهرت العديد من 
ً
وتأكيدا

(، %22فلسطين بلغت نحو )التقارير الصادرة عن جهات الاختصاص أن نسبة الاستخدام الشهري لتلك الشبكات في 

 بين الفلسطينيين بواقع )
ً
( من بين %22حيث جاء الفيس بوك في مقدمة منصات التواصل الاجتماعي استخداما

(، كما تعد فلسطين %80(، تويتر )%20(، يوتيوب )%20(، إنستغرام )%22املستخدمين، تاله على التوالي واتس أب )

( للذكور %22ن بين الرجال والنساء على شبكات التواصل الاجتماعي، بواقع )الدولة العربية ألاولى من حيث التواز 

 (.6( لإلناث)%22و)

                                                           
ان: الدار املنهجية للنشر والتوزيع، 0رؤية تحليلية، طجبريل، العريش ي، سلمى، الدوسري، الشبكات الاجتماعية والقيم.. 1  .22م، ص8002. عمَّ

 .008رضا، أمين، مرجع سابق، ص 2

 .22توفيق، اسليم، مرجع سابق، ص3

 .022م، ص8002، الرياض: مكتبة الشقري للنشر، 8حمد بن عبد هللا، القميزي، تقنيات التعليم ومهارات الاتصال، ط 4

 اليوم"، منصة دولفينوس، محمد، الخالدي، "موا-5
ً
(. 2/2/8080م، تاريخ الزيارة: )2/0/8002قع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ألاكثر استخداما

https://cutt.us/Y7nCE 

 .20-22توفيق، اسليم، مرجع سابق، ص -6

https://cutt.us/Y7nCE
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 كانت مجرد أفكار بسيطة من مؤسسيها، بهدف 
ً
يمكننا اعتبار أن وسائل التواصل الاجتماعي التي ذكرناها سابقا

 وتصبح من أهم الوسائل التي ت
ً
عتمد عليها قطاعات واسعة من ألافراد التواصل املحدود في البداية؛ لتتطور الحقا

واملؤسسات والشركات وحتى الدول، فهي نوع من التكنولوجيا الجديدة التي تم توظيفها في شتى املجاالت، وباتت تلك 

الوسائل مفيدة في التعرف على عادات وحضارات وثقافات الشعوب ألاخرى، وكان لها دور كبير في إكساب العادات 

لت عملية التواصل بين الشباب والسلوكيات بأنوا عها، وساهمت في إمداد املستخدمين بالكثير من املعلومات، وسهَّ

 وإزالة الفوارق الحضارية.

 يمكننا القول أن تزايد أعداد املستخدمين لتلك الوسائل والشبكات، السيما فئة الشباب باعتبارهم الفئة 
ً
أيضا

 لوسائل التواصل الاجتماعي؛
ً
أدى إلى تصاعد تأثيرها ودورها في املجتمع، ومنحت الشباب فرصة لتبني  ألاكثر استخداما

 
ً
لت مصدرا

َّ
أفكار جديدة، ووفرت لهم فرصة للتواصل والحصول على املعلومات بسهولة، وتبادل ألافكار، وبالتالي شك

 من مصادر الوعي واملعرفة عند الشباب وكافة املستخدمين.

ي املتنوعة في التأسيس الندالع شرارة الثورات في املنطقة العربية، من كما ساعدت وسائل التواصل الاجتماع

 
ً
حيث إلاعداد والتحضير والدعوات لتلك التظاهرات، وبالتالي ساهمت في اختصار فترات زمنية كبيرة كان تستغرق سابقا

 في ا في إلاعداد والتحضير ألي ثورة، ولعبت تلك الوسائل والشبكات الاجتماعية كفيسبوك وتويتر 
ً
 بارزا

ً
نطالق دورا

احتجاجات "الربيع العربي"، ومن أسباب نجاحها أنها تستخدم ألول مرة في التحشيد لتلك املظاهرات، وكانت بعيدة 

 في فح  ممارسات 
ً
عن الرقابة واملالحقات من قبل ألاجهزة ألامنية للحكومات العربية، كما كان لتلك الوسائل دورا

تها بحق املتظاهرين، من خالل توثيق كافة الانتهاكات ونقلها عبر بث حي ومباشر من قلب الحدث، ألاجهزة ألامنية وانتهاكا

 بأول.
ً
 على ما يجري أوال

ً
 بشكل أسرع من الوسائل إلاعالمية ألاخرى، وبالتالي أصبح الجمهور مطلعا

 لصال  القضية 
ً
 ومؤثرا

ً
 بارزا

ً
 لعبت شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي دورا

ً
ي الفلسطينية على املستو أيضا

الدولي، من خالل فح  ممارسات الاحتالل إلاسرائيلي بحق الفلسطينيين، ألامر الذي لم يرق لالحتالل إلاسرائيلي، الذي 

الحق النشطاء الفلسطينيين، وشن حملة اعتقاالت في صفوفهم، وقدمهم للمحاكمة، بل وصل ألامر لتساوق إدارات 

ل إلاسرائيلي من خالل التضييق على النشطاء الفلسطينيين، ومراقبة املحتوى الذي بعض تلك الشبكات مع الاحتال

 اتهم.يتم نشره عبر تلك الصفحات واملنصات، والعمل على إزالته وتقييد حسابات النشطاء وإغالق صفح

يني تجاه الفلسط السياس ي للشبابدور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي : املبحث الثالث

 لقضايا الوطنيةا

ساهم انتشار شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي في خلق منصة جديدة للتفاعل مع العديد من القضايا 

الحيوية، ومن ذلك القضايا السياسية والوطنية والاجتماعية، وقد استخدم جيل الشباب تلك الوسائل في إبراز العديد 

 من القضايا املستجدة من خالل املشاركة في النقا
ً
ش والتحليل، واعتبر الشباب الفلسطيني أن تلك الوسائل مهمة جدا
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في إبراز القضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اضطهاد صهيوني على كافة املستويات، حيث تم 

 .ةإنشاء حسابات وصفحات فردية ومجموعات عبر تلك الشبكات والوسائل لنشر كل ما يتعلق بالقضية الفلسطيني

: الوعي السياس ي لدى الشباب
ا
 أوال

ُيعرف الوعي السياس ي بأنه "مجموعة من القيم والاتجاهات واملبادئ السياسية التي تتيح للفرد أن يشارك 

مشاركة فعالة في أوضاع مجتمعه ومشكالته: يحللها ويحكم عليها ويحدد موقفه منها ويدفعه إلى التحرك من أجل 

يمكن تعريف الوعي السياس ي بأنه: "متابعة الفرد لألحداث والتطورات السياسية وإدراك  ، كما(1) وتغييرهاتطويرها 

أهمية الفوائد العائدة من الانخراط في السياسة وقراءة الكتب واملوضوعات السياسية ومتابعة البرامج وتحليلها وإلاملام 

 .(2)مور"كوين فكر ورأي واضحين حول هذه ألا بالقضايا املرتبطة بالبالد وت

إن الوعي السياس ي الفلسطيني يختلف عن الوعي العربي وإلاسالمي، من حيث الشكل واملضمون بسبب 

الخصوصية السياسية والثقافية للمجتمع الفلسطيني، في ظل القضية والاحتالل والحصار، حيث يتكون الوعي 

 (3) ودةالعوأساسيات أهمها: املقاومة والكفاح املسل ، وحق  السياس ي من خالل مباد
ً
، وكلما كان الوعي أكثر نضوجا

 كان ذلك أكثر قابلية لدعم وتوجيه سلوك الفرد في الاتجاه املرغوب 
ً
 .(4) فيهوثباتا

يعتبر الشباب هم نتاج املجتمع بما فيه من نجاحات وإخفاقات، ومن عوامل ومؤثرات، وقد تأثر الشباب 

ما ساهم في تشكيل الوعي السياس ي لديهم تجاه القضية الفلسطيني بالظروف التي مر بها الشعب الفلسطيني، م

الفلسطينية وأدي إلى انخراطهم في العمل السياس ي، فهم عنصر فاعل وحاسم في كثير من القضايا، ألنهم يمتلكون 

الطاقة والقدرة على العطاء، حيث تتميز مرحلة الشباب باستعدادهم للتغيير، وطموحهم وتطلعهم للمستقبل، وكذلك 

 هم على اكتساب املعلومات بشكل سريع وعميق.قدرت

وتتعدد ألادوات التي يتم بها تشكيل وتكوين الوعي السياس ي لدى الشباب؛ ما بين ألاسرة، وألاصدقاء، 

واملؤسسات التعليمية، وألاحزاب السياسية، واملساجد، ووسائل إلاعالم املختلفة، وكذلك يتم تكوين صورة جلية 

الل متابعة ما يصدر عن القيادات السياسية، واملؤسسات السياسية من تصريحات وفعاليات للقضايا السياسية من خ

                                                           
ت والوطن العربي: بحث في مضامين الوعي السياس ي عند طالب جامعة الكويت"، مجلة عالم علي، وطفة، "التحديات السياسية والاجتماعية في الكوي 1

 .222م، ص8000، املجلس الوطني للثقافة والفنون وآلاداب، الكويت: 0، العدد00الفكر، مجلد 

، كلية التربية، 22مجلة التربية، العدد  محمود، عشري، "الاتجاهات السياسية وعالقتها ببعض املتغيرات الاجتماعية لدى طالب جامعة ألازهر"، 2

 .022م، ص0222جامعة ألازهر، القاهرة: 

ة("، دراسة حال–محمود، عساف، "الدور التربوي ملجالس طلبة الجامعات الفلسطينية في تشكيل الوعي السياس ي وسبل تفعيله )جامعة ألاقص ى 3

 .20م، ص8000، غزة، فلسطين: 0، العدد 80مجلة الجامعة إلاسالمية للدراسات التربوية والنفسية، مجلد 

 .222علي، وطفة، مرجع سابق، ص4
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ِّن بواسطتها مواقفه واتجاهاته الفكرية 
وأنشطة، حيث يكتسب الشباب من خاللها معلومات جديدة، وُيكو 

 وألايديولوجية.

 وأن يتوفإن الواقع السياس ي الذي يعيشه الشباب الفلسطيني يفرض عليهم أن يكونوا ن
ً
ر لديهم شيطين سياسيا

 ومعرفة بالقضايا وألاحداث السياسية إلاقليمية والعاملية، وهذا ما دفع الشباب لالنتماء إلى التنظيمات السياسية 
ً
إملاما

من أجل صياغة ثقافتهم السياسية من خالل برامجها ومبادئها وعملية التوعية التي تقوم بها من خالل النقابات 

 من خالل ما تقوم به املؤسسات التعليمية )املدارس والجامعات( من دور والهيئات وا
ً
لنوادي الرياضة، كما ويتم أيضا

 عن (1)في تزويد الشباب باملعرفة السياسية
ً
، وتنمية وعيهم بقضيتهم ودفعهم لالنخراط في العمل الوطني النضالي دفاعا

نتماء إلى الحركة الطالبية التي رفدت الحركة الوطنية ، وباإلضافة إلى ذلك الا (2)قضية شعبهم وحقوقه املشروعة

لت في املجتمع الفلسطيني قوة اجتماعية مركزية ُمحركة في النضال 
َّ
الفلسطينية بمختلف الكوادر والقيادات والتي شك

 .(3)بكافة أشكاله

 ملا يمر به الشعب الفلسطيني من احتالل واضطهاد صهيوني، يشمل طمس هويتنا السيا
ً
قافية، سية والثنظرا

وتهويد املقدسات، والتنكيل باألسرى، وتمدد الاستيطان، والتنكر لحقوق شعبنا في إقامة دولته املستقلة، والكثير من 

املمارسات ألاخرى، كل تلك إلاجراءات فرضت على الشباب الفلسطيني مواجهتها بشتى الطرق، ومن هنا برزت الحاجة 

 شباب، ُيمكنه من تحدي الاحتالل والتصدي ملخططاته وإفشالها.امللحة لتنمية وعي سياس ي لجيل ال

كما يسهم الوعي السياس ي بدور عظيم في تحديد هويتنا السياسية والثقافية، وذلك بعد تداخل القيم واختالط 

 يقوم الوعي السياس ي بمواجهة الفراغ السياس ي الذي يمكن أن يعاني منه الشباب، والذي يقوده إ
ً
ى لاملبادئ، أيضا

الانسحاب من ذاته والابتعاد عن العمل الجماهيري وعدم الانغماس في مشكالت املجتمع وقبول ألامور على عالتها دون 

، كما ُيحافظ الوعي السياس ي على الذات والهوية الوطنية، وُيبقي القضية الفلسطينية حية وعصية (4)مناقشة أو تفكير

 ُيساهم الوعي السياس ي
ً
في مواجهة الثقافة الانهزامية، والاستسالم والخنوع ملشاريع تصفية  على التصفية، وأيضا

 القضية الفلسطينية، ويعمل على تصحيح املفاهيم الخاطئة في وجه من يحاولون تشويهها.

 

                                                           
ص ى قمحمود، الشامي، "مستوى املشاركة السياسية لدى الشباب الجامعي الفلسطيني في عصر العوملة )دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة ألا 1

 .0820-0828م، ص8000، غزة، فلسطين: 8، العدد 02سانية، مجلد في خان يونس("، مجلة الجامعة إلاسالمية، سلسلة الدراسات إلان

ورة. دراسة ميدانية"، رسالة ماجستير غير منش-محمد نجيب، املجدالوي، "أثر الوعي السياس ي للشباب الفلسطيني في املشاركة السياسية في قطاع غزة 2

 .82، صم8002كلية الاقتصاد والعلوم إلادارية، جامعة ألازهر، غزة، فلسطين: 

لخليل ا تيسير، أبو ساكور، "دور الجامعات الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية في تنمية الوعي السياس ي ونشره لدى الشباب الجامعي"، مجلة جامعة3

 .882م، ص8002، الخليل، فلسطين: 0، العدد2للبحوث، املجلد

 .22محمود، عساف، مرجع سابق، ص 4
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: دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي السياس ي للشباب وإبراز القضايا الوطنية
ا
 ثانيا

قدم الهائل في تقنياته، وانتشار شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى سرعة أدت ثورة الاتصاالت والت

الحصول على املعلومات في كافة املجاالت، فاملضمون السياس ي والوطني الذي تبثه مواقع التواصل الاجتماعي ُيسهم في 

 دي الشباب.معرفة الحقائق وإدراكها، ويساعد على تعميق الشعور الوطني وتنمية الوعي السياس ي ل

أحدثت مواقع التواصل الاجتماعي نقلة نوعية في إلاعالم، استخدمت في البداية ألغراض التسلية والترفيه، ثم 

 على 
ً
 للجميع ولم يعد مقتصرا

ً
 ينقل املعلومات وألاخبار لألفراد، فقد أصبح املشهد إلاعالمي ملكا

ً
 محترفا

ً
أصبحت إعالما

 وسرعة في الوصول إلى أكبر عدد من ألافراد، وبذلك فئة محدودة من الناس؛ وصار املحتو 
ً
ى إلاعالمي أكثر انتشارا

 عن الاعالم التقليدي في الطرح (1)أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي أسهل وأقرب لألفراد
ً
 مختلفا

ً
، وخلقت إعالما

ذه ألاحداث على مدار والتفاعل وسرعة نقل الخبر وتدعيمه بالصورة الحية واملعبرة، واستطاعت أن تتفاعل مع ه

 بأول، ومن مكان حدوثه، ويواكب هذا النقل سرعة انتشار مذهلة ال يستطيع إلاعالم 
ً
الساعة وتنقل الحدث أوال

، فقد تفوقت على العديد من الفضائيات في النقل املباشر لألحداث والوقائع، وبث ألاخبار بلحظتها (2)التقليدي مجاراتها

 ومقاطع مرئية
ً
 في رسم السياسات متضمنة صورا

ً
 بارزا

ً
، حيث أصبحت تمتلك من القوة والحرية ما يؤهلها لتلعب دورا

 من العملية السياسية تؤثر وتتأثر بها
ً
 .(3)املحلية وإلاقليمية والدولية، كما أصبحت جزءا

 دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي السياس ي للشبا .1

 من قبل الشباب، حيث أتاحت لهم املجال للتعبير عن أنفسهم القت مواقع التواصل الاجتماعي اهتما
ً
 كبيرا

ً
ما

 عديدة سياسية واجتماعية واقتصادية في حياة الشعوب في 
ً
ومشاركة مشاعرهم وأفكارهم مع آلاخرين، ولعبت أدوارا

 الرتباط قطاع كبير من ألافراد بتلك املواقع بات تأثيرها على النوا
ً
تصادية حي السياسية والاقكافة أنحاء العالم، ونظرا

، وأصبح لدى ألافراد املبادرة لتنمية معارفهم وآرائهم السياسية بنفسهم دون (4) الساعةوالاجتماعية يتصدر أحداث 

 .(5) الحكوميالاعتماد بالضرورة على مؤسسات الدولة الرسمية وإلاعالم 

 لتفاعل مع القضايا املستجدة، نقاشاوجد الشباب الفلسطيني في شبكات التواصل الاجتماعي منصة جديدة ل

 ومشاركة، والتي فتحت الباب على مصراعيه أمامهم بما أضافته من نجاح في الدمج ببين الهويات الافتراضية 
ً
وتحليال

                                                           
 .28صشدان، أبو يعقوب، مرجع سابق،  1

ير غ عبد هللا، الرعود، "دور شبكات التواصل الاجتماعي في التغيير السياس ي في تونس ومصر من وجهة نظر الصحفيين ألاردنيين"، رسالة ماجستير  2

ان، ألاردن:   .28م، ص8008منشورة. كلية إلاعالم، جامعة الشرق ألاوسط، عمَّ

دراسة ميدانية على عينة من طالب كلية -كيل الوعي الاجتماعي لدى الشباب الفلسطينيموس ى، حلس، ناصر، مهدي، "دور وسائل إلاعالم في تش 3

 .028م، ص8000، غرة، فلسطين: 08، ج8آلاداب جامعة ألازهر"، مجلة جامعة ألازهر، العدد

  .28شدان، أبو يعقوب، مرجع سابق، ص -4

جتمع وألادوات والتأثير"، قضايا استراتيجية، العدد ألاول، املركز العربي ألبحاث عادل، عبد الصادق، "الفضاء الالكتروني والرأي العام، تغير امل -5

 .82م، ص8000الفضاء إلالكتروني، القاهرة: 
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، كما أتاحت شبكات التواصل الاجتماعي فرصة للشباب (1)عبر شبكة الانترنت والهوية الحقيقية للمستخدمين

رة النقاش في مختلف القضايا الوطنية، وأعطت الفرصة لهم لتحويل القضايا التي تطرح عبر الفلسطيني لتوسيع دائ

الصفحات املختلفة إلى ساحة حوار تزيد من وعيهم من خالل تبادل آلاراء والخبرات، وزادت تلك الشبكات من انخراط 

ي هذه ء إلاعالم الجديد متابعالشباب الفلسطيني في تفاصيل مهمة تتعلق بالقضية الفلسطينية حيث أجبر نشطا

 .(2)الشبكات على املشاركة في دعم القضايا الوطنية والخروج إلى الشارع في العديد من املناسبات

 استغل الشباب الفلسطيني املواقع الاجتماعية التفاعلية في إثارة العديد من القضايا، وخلق حالة من 
ً
أيضا

ملجتمع للتفاعل واملشاركة في هذه القضايا، حيث وفرت هذه املواقع التفاعل املجتمعي معها، وحث بقية أفراد ا

 لهم في ظل الظروف السياسية الداخلية الصعبة التي 
ً
 وأمنا

ً
الاجتماعية للشباب الفلسطيني الواحة ألاكثر استيعابا

 (3)يعيشها املجتمع الفلسطيني
ُ
ستخدمت شبكات ، كما تنوعت أساليب املشاركة واختلفت دوافعها وتعددت طرقها، وا

التواصل الاجتماعي للحشد والتعبئة والتنظير لفكرة معينة أو رفع درجة الوعي واملعرفة بقضية معينة، وعجت 

باملشاركات والنقاشات الساخنة، واستخدمت لدعوات للتظاهر على ألارض، أو لتنظيم فعاليات وحمالت للضغط 

الفلسطينيين عن الطعام، كما ساهمت وسائل التواصل واملناصرة كحالة التضامن الواسعة مع إضراب ألاسرى 

 .(4)الاجتماعي في تنشيط الشباب الفلسطيني لشرح القضية الفلسطينية بالصورة والكلمة ومقطع الفيديو

أمام واقع الاحتالل وممارساته ضد الشعب الفلسطيني؛ سعى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من جيل 

ح  جرائم الاحتالل بطريقتهم؛ من خالل مئات الحسابات التي تنشر التغريدات الشباب للدفاع عن قضيتهم وف

عبر عن معاناة الشعب الفلسطيني وآالمه، وتبث الوعي وتنشر الثقافة 
ُ
والبوستات والصور ومقاطع الفيديو التي ت

حداث ء املناسبات وألا السياسية، وتدعم القضايا الوطنية، وتعزز الانتماء والهوية الفلسطينية، كما استغل النشطا

والفعاليات الفلسطينية للنشر على تلك املواقع، وتنظيم الحمالت املناصرة للقضية الفلسطينية، بهدف إيصال رسالة 

إلى كافة أنحاء العالم بطريقة أسرع من أي وسيلة إعالمية أخرى، وأثمرت تلك الجهود في الحشد والدعم للكثير من 

 رسيخ املفاهيم والقيم الصحيحة لدى الشباب الفلسطيني.الفعاليات والقضايا، بهدف ت

2. )
ا
 دور وسائل التواصل الاجتماعي في إبراز القضايا الوطنية )قضية ألاسرى والقدس نموذجا

 انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مئات الصفحات التي تدعم صمود الشعب الفلسطيني، وتشكل 
ً
أيضا

طنية الفلسطينية وأبرزها قضايا ألاسرى والقدس والاستيطان والالجئين، ونشهد حالة ثورية في إبراز القضايا الو 

باستمرار تدشين صفحات جديدة ونشر تغريدات ومنشورات وهاشتاقات متعلقة بتلك القضايا وغيرها، بهدف رفع 

                                                           
م سأحمد، حمودة، "دور شبكات التواصل الاجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفلسطيني في القضايا املجتمعية"، رسالة ماجستير غير منشورة. ق -1

 .008م، ص8000إلاعالمية، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة:  الدراسات

 .22هشام، سكيك، مرجع سابق، ص -2

 .22طاهر، أبو زيد، مرجع سابق، ص -3

 .000-008أحمد، حمودة، مرجع سابق، ص -4
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نشطاء الشباب ف الوزيادة وعي الشباب الفلسطيني وتعزيز تعلقه بقضاياه الوطنية، ونجد أن هناك تفاعل كبير في صفو 

نحو تلك القضايا، ويبرز ذلك من خالل حجم املشاركات والتفاعل وطرح آلاراء، مما يدلل على زيادة الوعي لدى فئات 

 املجتمع الفلسطيني وخاصة الشباب.

 وسائل التواصل الاجتماعي وقضية ألاسرى  .أ

أبرز القضايا الوطنية لدى كل تحتل قضية ألاسرى مكانة عميقة في وجدان الشعب الفلسطيني، وتعتبر من 

الفلسطينيين على اختالف انتماءاتهم وتوجهاتهم، فالجميع ينظر لألسرى على أنهم أبطال ناضلوا وضحوا، وأفنوا زهرات 

شبابهم خلف قضبان السجون، من أجل القضية الفلسطينية، كما حازت قضية ألاسرى على درجة عالية من الاهتمام 

تماعي، فقد تداول النشطاء على تلك الصفحات قضايا ألاسرى ومنها: إضراب ألاسرى ومعركة عبر وسائل التواصل الاج

ألامعاء الخاوية، وإلاهمال الطبي من قبل مصلحة السجون، والعزل الانفرادي والتعذيب، والحرمان من الزيارة، 

 وأساليب القمع املتكررة.

نحو  8080تالل حتى نهاية شهر كانون ألاول/ ديسمبر بلغ عدد ألاسرى واملعتقلين الفلسطينيين في سجون الاح

، 020( أسيرة، فيما بلغ عدد املعتقلين ألاطفال والقاصرين في سجون الاحتالل نحو )20( أسير، منهم )2200)
ً
( طفال

، فيما وصل عدد شهداء الحركة ألاسيرة إلى )020وعدد املعتقلين إلاداريين إلى نحو )
ً
 882( معتقال

ً
 .(1)( شهيدا

استخدم نشطاء الاعالم الجديد كافة إمكانياتهم في نقل أخبار ألاسرى وما يعانوه داخل السجون الاسرائيلية 

بالصور والفيديو والرسائل الصوتية، وعند الحديث عن قضية أسير يتعرض الضطهاد وتعذيب داخل السجون نجد 

ر التي نفذتها مجموعة شباب والداعية لتغيي أن الشباب الفلسطيني يتفاعل بشكل كلي مع القضية، ومن ذلك الحملة

صورة البروفايل الشخصية بوضع صورة مرسومة ألسير معصوب العينين يرتدي مالبس السجون إلاسرائيلية، كشكل 

 .(2)من أشكال التضامن مع ألاسرى 

ولى من أطلق عشرات النشطاء الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي املختلفة حملة إلكترونية هي ألا 

، وتعد ألاكبر 02/08/8008نوعها تحت عنوان "حملة اليوم إلالكتروني ملساندة ألاسرى املضربين عن الطعام" بتاريخ 

 ملساندة ألاسرى املضربين عن الطعام في سجون الاحتالل إلاسرائيلي
ً
، وحققت الحملة أرقام قياسية لحجم (3)إعالميا

موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالتصاميم والصور واملواد التفاعل مع قضية ألاسرى سواء من خالل 

والفيديوهات، أو من خالل التغريدات املختلفة وبمختلف لغات العالم على موقع "تويتر" وغيرهم من مواقع التواصل 

 قياس
ً
ية في الاجتماعي، وأوضحت الناطقة باسم الحملة "ميس الشافعي" أن هذه الحملة استطاعت أن تحقق أرقاما

                                                           
 https://cutt.us/LHVKc(. 00/2/8080ريخ الزيارة: )م، تا8080، وكالة وفا، 8080عدد ألاسرى في سجون الاحتالل خالل العام  -1

 .000هشام، سكيك، مرجع سابق، ص -2

 نعيم، املصري، "دور مواقع التواصل الاجتماعي في تفعيل قضية ألاسرى"، ضمن بحوث املؤتمر الدولي الرابع لكلية آلاداب بعنوان: "ألاسرى  -3

 .2م، ص8000م، الجامعة إلاسالمية، غزة، فلسطين: 8000ون.. نحو الحرية" املنعقد في أكتوبر الفلسطيني

https://cutt.us/LHVKc
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مليون  2حجم التفاعل على موقعي التويتر وفيس بوك، حيث وصل عدد التغريدات على "هاشتاغ" الحملة إلى أكثر من 

، (1)تغريدة على كليهما، بمشاركة مئات الناشطين من مختلف أنحاء العالم وخاصة الواليات املتحدة والدول ألاوروبية

لت تلك الحملة أكبر تظاهرة إلكترونية 
َّ
ملساندة ألاسرى وايصال قضيتهم لجميع أنحاء العالم من خالل نشر التقارير وشك

إلاخبارية والحقوقية بعدة لغات حول العالم بلغت تسع لغات هي )العربية والانجليزية والتركية والعبرية والروسية 

 .(2) وألاملانية والبرتغالية باإلضافة إلى الفرنسية والاسبانية(

جون الاحتالل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من خالل ذكر أسمائهم وبطوالتهم نشر قصص ألاسرى في س

 من قبل الداعمين للقضية الفلسطينية، 
ً
 ودوليا

ً
 فلسطينا

ً
، وتفاعال

ً
ومعاناتهم داخل ألاسر، أكسب قضيتهم صدًى كبيرا

ريدات والحمالت املناصرة لهم، وأبقى قضيتهم حاضرة أمام ألاجيال، من خالل الاستمرار في إطالق الهاشتاقات والتغ

وإطالق وسم التضامن معهم في ذكرى يوم ألاسير الفلسطيني الذي يصادف تاريخ السابع عشر من نيسان/إبريل من كل 

 عام.

وقد أنشأت بعض الصفحات واملجموعات للتضامن مع ألاسرى، ودشن عشرات النشطاء العديد من 

 لقضية ألاسرى، ومن أبرز تلك الهاشتاقات واملنشورات والتغريدات عبر صف
ً
حاتهم وحساباتهم الشخصية نصرة

الهاشتاقات: #فيروس_الاحتالل_أخطر_فيروس_كورونا / #مع_أسرانا_حتى_الحرية / #مي_ومل  / 

/ #كلنا_خضر_عدنان / #أنقذوا_ماهر_ألاخرس / #ألاسرى_تحتضر /  8#الحرية_لضياء_ألاغا / #معركة_الكرامة

#Prisoners_Dying # /# / فؤاد_الشوبكي / #أنقذوا_إسراءfreeisraa # /helpisraa  الحرية_إلسراء، وغيرها الكثير# /

 من الهاشتاقات واملنشورات والتغريدات.

كان الهدف من وراء ذلك، زيادة الوعى في أوساط الرأي العام العالمي بمعاناة املعتقلين الفلسطينيين، وإعادة 

 لألسرى الذين كانوا يخوضون معركة تفعيل قضية ألاسرى املضربين عن 
ً
لت الحمالت التضامنية دعما

 
الطعام، كما شك

ألامعاء الخاوية، وبذلك أصبح الشباب يعملون على نشر أخبار ألاسرى من باب الواجب الوطني والتضامني معهم ومع 

يد من ولي، وساهموا في نشر املز قضاياهم العادلة، وقد نح  النشطاء في إبراز قضية ألاسرى على املستويين املحلي والد

التوعية بهذه القضية من خالل معرفة ما يتعرض له ألاسرى داخل السجون، وفح  ممارسات الاحتالل إلاسرائيلي 

 بحق ألاسرى.

 وسائل التواصل الاجتماعي وقضية القدس .أ

ولى، فهي القبلة ألا تعد قضية القدس من أهم الثوابت للقضية الفلسطينية، ولها مكانة بارزة لدى املسلمين 

شد إليها الرحال، وأرض النبوات والبركات، وأرض الرباط والجهاد، وكانت 
ُ
وأرض إلاسراء واملعراج، وثالث املساجد التي ت

                                                           
(. 00/2/8080م، تاريخ الزيارة: )82/0/8002ماليين من حول العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشارك بحملة "ألاسرى املرض ى"، موقع دنيا الوطن،  -1

https://cutt.us/RZKjp 

 .00نعيم، املصري، مرجع سابق، ص -2

https://cutt.us/RZKjp
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 مؤلف جماعي 

2222 

وال زالت تمثل ُمفجر الصراع واملواجهة مع الاحتالل على مدار التاريخ وحتى وقتنا الحالي، وقد أصدر الاحتالل إلاسرائيلي 

ة عززت من قبضته على املدينة املقدسة، وسعى بشتى الطرق والوسائل للسيطرة عليها والعمل على قوانين عنصري

تهويدها من خالل طرد أهلها منها، وهدم منازلهم، ومنع البناء وفرض الضرائب، وسحب هويات املقدسيين، وبناء كنائس 

 ك الاجراءات العنصرية.يهودية، وإقامة الحفريات وألانفاق تحت املسجد ألاقص ى... الخ من تل

في ظل انتشار ثورة املعلومات، أصبح من الصعب حجب الحقيقة، التي كانت تحجبها اتفاقيات التسوية 

واملفاوضات السياسية، فقد استغل الشعب الفلسطيني صغيره وكبيره شبكات التواصل الاجتماعي في ايصال صوته 

 في استخدام وسائل التواصل وقضيته العادلة إلى العالم، ومن أبرزها قضية الق
ً
 مهما

ً
دس، حيث كان للشباب دورا

الاجتماعي لفح  ممارسات الاحتالل إلاسرائيلي في القدس، واملخططات التي تحاك ضد أهلها، وانتشرت مئات 

 ومقاطع فيديو تدعم صمود أهل القدس، وتكشف املخططات إلاسرائيلية الهادفة 
ً
الصفحات والحسابات وبثت صورا

طت الضوء على املرابطين والرابطات في املسجد ألاقص ى. لتهويد
َّ
 املدينة املقدسة، كما سل

سعى الشباب الفلسطيني إلى تناول قضية القدس عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف نقل الصورة إلى كافة 

س، وحجم الهجمة أنحاء العالم، من خالل نشر مقاطع فيديو وصور وتغريدات عن القدس، توض  أهمية وتاريخ القد

إلاسرائيلية عليها، وفح  مخططات الاحتالل لهدم املسجد ألاقص ى من خالل الحفريات تحته، وكذلك إلاشادة بصمود 

أهل القدس، ودشن عشرات النشطاء العديد من الهاشتاقات واملنشورات والتغريدات عبر صفحاتهم وحساباتهم 

 لقضية القدس، والدعوة لتحشيد ال
ً
جماهير الفلسطينية للدفاع عن القدس والرباط داخل املسجد الشخصية نصرة

 ألاقص ى لحمايته من اقتحام قوات الاحتالل إلاسرائيلي وتدنيس املستوطنين له.

 تداول النشطاء هاشتاقات داعمة للهبة الجماهيرية في القدس في أكتوبر 
ً
م، لخلق حالة من التضامن 8002أيضا

ون له من اعتداءات في القدس، وجاءت الهاشتاقات تحت عدد من الوسوم كـ الدولي مع الفلسطينيين وما يتعرض

لت صورة تالحم إلكتروني 
َّ
#انتفاضة_القدس و#لن_يقسم و#انتفاضة_السكاكين و#إعدام_طفل_فلسطيني، كلها شك

ة مع لعبر وسائل التواصل الاجتماعي كشكل جديد من ألاشكال التي يستخدمها الفلسطينيون في معركتهم املتواص

 .(1)الاحتالل، وهي منصات مهمة تتجاوز معيقات كثيرة كانت تحول بينهم وبين نقل ألاحداث والتفاعل معها

كما انطلقت هاشتاقات إلحياء املناسبات الدينية، كيوم القدس العالمي، حيث تصدرت منصات التفاعل 

شارك فيها عشرات آلاالف حول العالم، وتفاعل العاملية، والذي يسلط الضوء على اليوم العالمي لنصرة القدس، والتي 

املغردون على أكثر من هاشتاق حول يوم القدس العالمي، في أكثر من لغة لنصرة القضية الفلسطينية، وتصدر هاشتاق 

 بأن 
ً
#حتى_زوال_إسرائيل الترند العالمي في منصات التواصل الاجتماعي، والذي شارك فيه عشرات الاالف، تأكيدا

                                                           
(. 08/2/8080م، تاريخ الزيارة: )02/00/8002مؤمنة، معالي، "انتفاضة القدس والتضامن معها في عالم إلانترنت"، موقع بصائر إلالكتروني، 1

https://cutt.us/7WwzD 

https://cutt.us/7WwzD
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ر هاشتاق  الاحتالل إلاسرائيلي للمدينة املقدسة الى زوال، وأن زوال وجودها هي مسألة وقت فقط، كما تصد 

 عبر تويتر
ً
 .(1)#قدسنا_ال_أورشليم منصات التفاعل العاملية عبر الفيس بوك وتويتر ليحتل الصدارة في قائمة ألاكثر تداوال

م، العديد من 8080هـ/0228ضان املبارك تناقل النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي خالل شهر رم

ف 
َّ
املنشورات والفيديوهات التي توثق اعتداءات الاحتالل إلاسرائيلي على املقدسيين واملسجد ألاقص ى املبارك، وكث

النشطاء والشباب الثائر الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتواجد والرباط في املسجد ألاقص ى للتصدي 

وطنين وقوات الجيش إلاسرائيلي التي تمنع املصلين من أداء العبادة داخل حرم املسجد ألاقص ى العتداءات املست

املبارك، وتسعي لطرد أهالي وسكان حي الشيخ جراح من منازلهم والاستيالء عليها، وبرز حجم تفاعل النشطاء عبر 

 خالل تلك ألاحداث، ف
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
انتشرت الهاشتاقات واملنشورات والتغريدات شبكات التواصل الاجتماعي محليا

التي تدعو الجماهير الفلسطينية للتواجد في القدس وحمايتها والدفاع عنها والرباط فيها، كما كان للعديد من النشطاء 

العرب وألاجانب وشخصيات سياسية وإعالمية وفنية تغريدات ومنشورات داعمة لصمود أهل القدس، وتدعو الاحتالل 

 يلي للكف عن ممارساته بحق املقدسيين والانسحاب من املسجد ألاقص ى، ومن أبرز تلك الهاشتاقات:إلاسرائ

#القدس_لنا / #اغضب_لألقص ى / #اغضب_للقدس / #لبيك_ياأقص ى / #ال_لتهويد_القدس / 

م / #انقذو_الاقص ى / #انقذو_القدس / #القدس_تنتفض /  #قدسنا_ال_أورشليم / #لن_ُيقس 

حدها / #ألاقص ى_أقص ى_أولوياتي / #القدس_عاصمة_فلسطين_ألابدية / #القدس_هويتي_وكرامتي #القدس_ليست_و 

/ #لن_نرحل / #سيف_القدس )للداللة على عمليات املقاومة التي انطلقت من غزة في شهر رمضان للتضامن مع ما 

اق )#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح( يتعرض له املسجد ألاقص ى وأهالي الشيخ جراح(، #حي_الشيخ_جراح_لنا / وانتشر هاشت

 بعدة لغات:

#Save_SheikhJarrah_neighborhood 

 #savesheikhjarrah 

 ШейхДжарра_район_Спасти# 

 #ŞeyhJarrah_mahallesini_kurtar 

 #Siehe_SheikhJarrah_Nachbarschaft 

#Sauver_le_quartier_de_SheikhJarrah 

#Salva_el_barrio_de_SheikhJarrah 

                                                           
(. 00/2/8080م، تاريخ الزيارة: )80/2/8002هنية، "هاشتاقات يوم القدس العالمي تتصدر منصات التفاعل العاملية"، صحيفة الرسالة، محمود، -1

https://cutt.us/sXDaS 

https://www.facebook.com/hashtag/save_sheikhjarrah_neighborhood?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4UxyHbncT5Q3_LPq80p6tVUsy9PRhNpXx1-LsUeYQiugxIofUyE7vWHpHRssP-iHm8AlqTwO710bpMlguWP-vxYRtbqCgnoqLSkgP-hudsg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/savesheikhjarrah?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4UxyHbncT5Q3_LPq80p6tVUsy9PRhNpXx1-LsUeYQiugxIofUyE7vWHpHRssP-iHm8AlqTwO710bpMlguWP-vxYRtbqCgnoqLSkgP-hudsg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4UxyHbncT5Q3_LPq80p6tVUsy9PRhNpXx1-LsUeYQiugxIofUyE7vWHpHRssP-iHm8AlqTwO710bpMlguWP-vxYRtbqCgnoqLSkgP-hudsg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C5%9Feyhjarrah_mahallesini_kurtar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4UxyHbncT5Q3_LPq80p6tVUsy9PRhNpXx1-LsUeYQiugxIofUyE7vWHpHRssP-iHm8AlqTwO710bpMlguWP-vxYRtbqCgnoqLSkgP-hudsg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/siehe_sheikhjarrah_nachbarschaft?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4UxyHbncT5Q3_LPq80p6tVUsy9PRhNpXx1-LsUeYQiugxIofUyE7vWHpHRssP-iHm8AlqTwO710bpMlguWP-vxYRtbqCgnoqLSkgP-hudsg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sauver_le_quartier_de_sheikhjarrah?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4UxyHbncT5Q3_LPq80p6tVUsy9PRhNpXx1-LsUeYQiugxIofUyE7vWHpHRssP-iHm8AlqTwO710bpMlguWP-vxYRtbqCgnoqLSkgP-hudsg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/salva_el_barrio_de_sheikhjarrah?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4UxyHbncT5Q3_LPq80p6tVUsy9PRhNpXx1-LsUeYQiugxIofUyE7vWHpHRssP-iHm8AlqTwO710bpMlguWP-vxYRtbqCgnoqLSkgP-hudsg&__tn__=*NK-R
https://cutt.us/sXDaS
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#Salva_il_quartiere_di_SheikhJarrah 

لقد أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي لكافة شرائح الشعب الفلسطيني التفاعل بقوة مع أي حدث منذ بداية 

انطالقه، فالجميع لديه إمكانيات لنقل الحدث لحظة حدوثه وتوثيقه بالصوت والصورة ومقاطع الفيديو، والسرعة 

ل واعتداءاته، مما يساهم في رفع الروح الوطنية في نقل ألاخبار والفعاليات وألانشطة، وكذلك توثيق جرائم الاحتال

واملقاومة، وحشد الدعم والتضامن الجماهيري العربي والغربي املناصر للقضية الفلسطينية السيما عند استخدام 

الهاشتاقات بلغات عدة فتكون نقطة التقاء مع ناشطين ومتضامنين من دول أخرى مما يساهم في سرعة انتشارها 

 معها. وتفاعل العام

إن استخدام الشباب لوسائل التواصل الاجتماعي في حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية وإبرازها، كان 

 في تعزيز الوعي على املستوى املحلي والدولي في إحياء القضايا الوطنية الفلسطينية وتفعيلها بكافة السبل 
ً
 بارزا

ً
لها دورا

لى تلك الشبكات؛ لكن هذا ألامر لم يخلوا من بعض السلبيات، أبرزها أن الحمالت وألادوات، ونقلها ملاليين املتابعين ع

الالكترونية والتغريدات والهاشتقات تكون موسمية وتتفاعل لحظة وقوع الحدث بشكل آني، دون الاستمرار واملتابعة 

بل القائمين عليها، فالقضايا الوطنية تحتاج إلى الحضور الدائم على صفحات الت ة واصل الاجتماعي إلبقاء حالمن قِّ

التضامن قائمة، كما أن التعجل في سرعة نقل الخبر السيما من غير املختصين ُيعد من أبرز السلبيات، فقد ُيوقع ناقله 

في الخطأ وتحخيم حدٍث معين، قد يترتب عليه تداعيات أمنية خطيرة، وقد يخدم الاحتالل إلاسرائيلي، فسرعة نقل 

مكان الحدث إن تعلق ألامر بتنفيذ عمل مقاوم قد ُيقدم معلومات مجانية لالحتالل تساعد في  الصورة والفيديو من

 الوصول للمنفذين.

 خاتمة الدراسة

 في نقل آخر ألاخبار وألاحداث املهمة في جميع أنحاء العالم، ومن 
ً
 مهما

ً
لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا

 )ال
ً
 من أبرز تلك الوسائل وأكثرها استعماال

ً
 كبيرا

ً
فيس بوك، توتير، انستغرام، يوتيوب، واتساب(، التي القت اهتماما

 ومشاركة، واعتبرها الشباب 
ً
 وتحليال

ً
لت لهم منصة جديدة للتفاعل مع القضايا املستجدة، نقاشا

َّ
قبل الشباب، وشك

عب رائيلي بحق الشالفلسطيني وسيلة مهمة للترويج لعدالة القضية الفلسطينية، وفح  جرائم الاحتالل إلاس

الفلسطيني، وكذلك إلحياء املناسبات الفلسطينية من خالل نشر الصور والفيديوهات عبر صفحات تلك الوسائل، 

 إليصالها للعالم أجمع بطريقة أسرع من أي وسيلة إعالمية أخرى.

من  جتماعي،خلقت القضايا الوطنية الفلسطينية حالة من التفاعل املجتمعي معها، عبر وسائل التواصل الا 

خالل مئات الحسابات التي تنشر التغريدات والبوستات والصور ومقاطع الفيديو التي تبث الوعي وتنشر الثقافة 

 عليها، وأصبح نشطاء 
ً
السياسية وتعزز الانتماء للقضايا الوطنية، ألامر الذي اعتبرته "إسرائيل" بأنه ُيشكل تحريضا

داف واملالحقة من قبل أجهزة أمن الاحتالل؛ التي قامت بالضغط على إدارة وسائل التواصل الاجتماعي عرضة لالسته

https://www.facebook.com/hashtag/salva_il_quartiere_di_sheikhjarrah?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4UxyHbncT5Q3_LPq80p6tVUsy9PRhNpXx1-LsUeYQiugxIofUyE7vWHpHRssP-iHm8AlqTwO710bpMlguWP-vxYRtbqCgnoqLSkgP-hudsg&__tn__=*NK-R
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شركات وسائل التواصل الاجتماعي ملراقبة املحتوى الفلسطيني الذي يتم نشره، والعمل على إزالته وتقييد حسابات 

 النشطاء وإغالق صفحاتهم بدعوى نشرها مضامين تحريضية على الاحتالل إلاسرائيلي.

 على وسائل التواصل الاجتماعي، من قضيتي ألاس
ً
رى والقدس كانتا من أبرز القضايا الوطنية الفلسطينية تداوال

خالل تدشين الصفحات الالكترونية ونشر التغريدات واملنشورات والهاشتاقات والصور ومقاطع الفيديو والرسائل 

 في صفوف النشطاء الشب
ً
 كبيرا

ً
اب، وبرز ذلك من خالل حجم املشاركات الصوتية الداعمة لها، حيث القت تفاعال

والتفاعل مع ألاخبار والفعاليات املتعلقة باألسرى والقدس، وإبراز أسماء ألاسرى وبطوالتهم ومعاناتهم داخل السجون 

، وأبقاها حاضرة أمام ألاجيال وفي أوساط الرأي العام املحلي والدولي.
ً
 الاسرائيلية، ألامر الذي أكسب قضيتهم صدًى كبيرا

 قضية القدس كانت حاضرة بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خالل إظهار حجم الهجمة 
ً
أيضا

 تداول النشطاء هاشتاقات ومنشورات وبثوا 
ً
إلاسرائيلية عليها، وفح  مخططات الاحتالل لهدم املسجد ألاقص ى، أيضا

 وفيديوهات توثق اعتداءات الاحتالل على املعتكفين في املسجد ألا
ً
قص ى خالل شهر رمضان املبارك، ومحاوالت صورا

املستوطنين لالستيالء على منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وطرد سكانها منها، وبرز حجم تفاعل النشطاء عبر 

 خالل تلك ألاحداث، فكان للعديد من النشطاء العرب وألاجانب 
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
شبكات التواصل الاجتماعي محليا

سياسية وإعالمية وفنية تغريدات ومنشورات بلغات عدة داعمة لصمود أهل القدس، وتدعو الاحتالل  وشخصيات

 للكف عن ممارساته بحق املقدسيين والانسحاب من املسجد ألاقص ى.

 توصيات الدراسة

 اعي موضع استراتيجية إعالمية تحقق استمرارية تناول القضايا الوطنية الفلسطينية عبر وسائل التواصل الاجت

بشكل دائم، وليس بشكل مرحلي أو موسمي، وهذا يتطلب تكثيف الحمالت الالكترونية الداعمة للقضية الفلسطينية، 

 وإبرازها لتتصدر الواجهات إلاعالمية املحلية والدولية.

  ضرورة اهتمام الجهات الحكومية وألاهلية باإلعالم الجديد، ودعم ومساندة املجموعات الشبابية الناشطة

 ى مواقع التواصل الاجتماعي، لضبط وتنظيم عملها، لضمان نشر الوعي السياس ي بالقضايا الوطنية الفلسطينية.عل

  ،توحيد جهود نشطاء إلاعالم الجديد خالل إطالق الحمالت الالكترونية، السيما تلك املتعلقة باألسرى والقدس

ل الاجتماعي، لضمان إيصال محتواها لكافة أنحاء وابتكار وسائل وأساليب جديدة وقوية ومؤثرة على منصات التواص

 العالم، وزيادة حشد املناصرين للقضية الفلسطينية.

  تطوير كادر إعالمي شبابي متخصص في مجال إلاعالم الجديد؛ الستخدام لغات متعددة عبر وسائل التواصل

ولي ية إلحداث اختراق في الرأي العام الدالاجتماعي، ملخاطبة املجتمع الغربي، والداعمين واملناصرين للقضة الفلسطين

عادي.
ُ
 لصال  القضية الفلسطينية؛ وبث خطاب مضاد للخطاب إلاسرائيلي امل

  التوظيف ألامثل لوسائل إلاعالم الجديد وتكنولوجيا الاتصال من خالل عقد دورات تدريبية للنشطاء، لتعزيز

 ماعي، للتغلب على سياسة إغالق الصفحات وحظرها.وعيهم بسياسات وتعليمات النشر على وسائل التواصل الاجت
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 قائمة املراجع واملصادر

: الكتب
ا
 أوال

 م.8002، القاهرة: املجموعة العربية للتدريب والنشر، 0أبو النصر، مدحت، الشباب وصناعة املستقبل، ط (0

كندرية: روضة، إلاسإسماعيل، علي سيد، مواقع التواصل الاجتماعي بين التصرفات املرفوضة وألاخالقيات املف (8

 م.8080دار التعليم الجامعي، 

 م.8002، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 0أمين، رضا، إلاعالم الجديد، ط (0

ان: دار الشروق،  (2  م.8000الزيود، ماجد، الشباب والقيم في عالم متغير، الطبعة الثانية، عمَّ

ان: دار أسامة للنشر والتوزيع، نبالء 0ط شقرة، علي، إلاعالم الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، (2 ، عمَّ

 م.8002ناشرون وموزعون، 

عبد الراض ي، كريم. ممدوح، مينا، إلانترنت في خدمة حرية التعبير، القاهرة: الشبكة العربية لحقوق إلانسان،  (2

 م.8000

 م.8008، القاهرة: مكتبة ومطبعة إلاشعاع الفنية، 0عبد اللطيف، صالح، الصحافة املتخصصة، ط (2

، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 0العتيبي، فرحان، املعلوماتية وأثرها السياس ي على النظم العربية، ط (2

 م.8002

ان: الدار املنهجية 0العريش ي، جبريل، الدوسري، سلمى، الشبكات الاجتماعية والقيم.. رؤية تحليلية، ط (2 ، عمَّ

 م.8002للنشر والتوزيع، 

، املنصورة: املكتبة العصرية للنشر 0الم الجديد وعصر التدفق إلاخباري، طعقيلة، عبد املحسن، إلاع (00

 م.8002والتوزيع، 

 م.8002، الرياض: مكتبة الشقري للنشر، 8القميزي، حمد بن عبد هللا، تقنيات التعليم ومهارات الاتصال، ط (00

: املجالت العلمية
ا
 ثانيا

ب الضفة الغربية في تنمية الوعي السياس ي ونشره أبو ساكور، تيسير، "دور الجامعات الفلسطينية في جنو  (0

 م.8002، الخليل، فلسطين: 0، العدد2، املجلدمجلة جامعة الخليل للبحوثلدى الشباب الجامعي"، 

الحسين، أسعد بن ناصر، "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب من منظور التربية  (8

 م.8002، جامعة ألازهر، القاهرة: 0، ج022، العدد 02جلد ، ممجلة كلية التربيةإلاسالمية". 

دراسة -حلس، موس ى. مهدي، ناصر، "دور وسائل إلاعالم في تشكيل الوعي الاجتماعي لدى الشباب الفلسطيني (0

 م.8000، غرة، فلسطين: 08، ج8، العددمجلة جامعة ألازهرميدانية على عينة من طالب كلية آلاداب جامعة ألازهر"، 

ي، محمود، "مستوى املشاركة السياسية لدى الشباب الجامعي الفلسطيني في عصر العوملة )دراسة الشام (2

، سلسلة الدراسات إلانسانية، مجلة الجامعة إلاسالميةميدانية على عينة من طلبة جامعة ألاقص ى في خان يونس("، 

 م.8000، غزة، فلسطين: 8، العدد 02مجلد 
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 مجلة البحوثدراسة وصفية"،  –نترنت في مجال إلاعالم ألامني العربي الشهري، فايز، "استخدام شبكة إلا  (2

 م.8000، مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، كلية امللك فهد الامنية، الرياض: 02: العدد ألامنية

لمي املؤتمر العالصليبي، محمد علي، "وسائل التواصل الاجتماعي في ميزان املقاصد الشرعية"، ضمن بحوث  (2

ماعية نظرة شرعية اجت -بعنوان: )وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على املجتمع لدولي السنوي الرابع لكلية الشريعةا

 م.8002م، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين: 82/2/8002قانونية(، املنعقد في 

، يةقضايا استراتيجير"، عبد الصادق، عادل، "الفضاء الالكتروني والرأي العام، تغير املجتمع وألادوات والتأث (2

 م.8000العدد ألاول، املركز العربي ألبحاث الفضاء إلالكتروني، القاهرة: 

عساف، محمود، "الدور التربوي ملجالس طلبة الجامعات الفلسطينية في تشكيل الوعي السياس ي وسبل تفعيله  (2

، غزة، 0، العدد 80، مجلد والنفسيةمجلة الجامعة إلاسالمية للدراسات التربوية دراسة حالة("، –)جامعة ألاقص ى

 م.8000فلسطين: 

عشري، محمود، "الاتجاهات السياسية وعالقتها ببعض املتغيرات الاجتماعية لدى طالب جامعة ألازهر"،  (2

 م.0222، كلية التربية، جامعة ألازهر، القاهرة: 22، العدد مجلة التربية

رابع املؤتمر الدولي العيل قضية ألاسرى"، ضمن بحوث املصري، نعيم، "دور مواقع التواصل الاجتماعي في تف (00

م، الجامعة إلاسالمية، غزة، 2/00/8000-2بعنوان: )ألاسرى الفلسطينيون.. نحو الحرية(، املنعقد في  لكلية آلاداب

 م.8000فلسطين: 

لسياس ي اوطفة، علي، "التحديات السياسية والاجتماعية في الكويت والوطن العربي: بحث في مضامين الوعي  (00

، املجلس الوطني للثقافة والفنون وآلاداب، الكويت: 0، العدد00، مجلد مجلة عالم الفكرعند طالب جامعة الكويت"، 

 م.8000

: الرسائل العلمية
ا
 ثالثا

"دور املواقع الاجتماعية التفاعلية في توجيه الرأي العام الفلسطيني وأثرها على املشاركة أبو زيد، طاهر،  (0

 م.8008سالة ماجستير غير منشورة، جامعة ألازهر، كلية الاقتصاد والعلوم إلادارية، غزة، فلسطين، ، ر السياسية"

"أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الوعي السياس ي بالقضية الفلسطينية لدى طلبة أبو يعقوب، شدان،  (8

ية الدراسات العليا، فلسطين، ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، كلجامعة النجاح الوطنية"

 م.8002

-"استخدام الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا املقاومةاسليم، توفيق،  (0

 م.8002، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة إلاسالمية، كلية آلاداب، غزة، فلسطين، دراسة ميدانية"

ظمات ألاهلية في قطاع غزة لشبكة التواصل الاجتماعي في تعزيز عالقتها "واقع استخدام املنحالسة، محمد،  (2

 م.8000، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة إلاسالمية، كلية التجارة، غزة، فلسطين، بالجمهور"
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 ،"دور شبكات التواصل الاجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفلسطيني في القضايا املجتمعية"حمودة، أحمد،  (2

الة ماجستير غير منشورة، قسم الدراسات إلاعالمية، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، رس

 م.8000القاهرة، 

"اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على شبكات التواصل الاجتماعي أثناء العدوان إلاسرائيلي خاطر، ترنيم،  (2

ماجستير غير منشورة، الجامعة إلاسالمية، كلية آلاداب، غزة، فلسطين،  ، رسالةدراسة ميدانية" -م 8002على غزة عام 

 م.8002

، رسالة في الجامعات الفلسطينية" Facebook"تصور مقترح لتوظيف الشبكات الاجتماعية الدحدوح، عالء،  (2

 م.8008ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة إلاسالمية، غزة، فلسطين، 

"دور شبكات التواصل الاجتماعي في التغيير السياس ي في تونس ومصر من وجهة نظر  الرعود، عبد هللا، (2

ان، ألاردن، الصحفيين ألاردنيين"  م.8008، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق ألاوسط، كلية إلاعالم، عمَّ

و يل معارفهم نح"استخدامات طلبة املرحلة الثانوية لشبكات التواصل الاجتماعي في تشكالزطمة، مدحت،  (2

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة إلاسالمية،دراسة ميدانية"-القضايا الوطنية الفلسطينية والاشباعات املتحققة

 م.8002كلية آلاداب، غزة، فلسطين، 

رسالة  ،"دور شبكات التواصل الاجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنية"سكيك، هشام،  (00

 م.8002غير منشورة، الجامعة إلاسالمية، كلية آلاداب، غزة، فلسطين، ماجستير 

"دور شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز ألامن الفكري لدى طلبة الجامعات عبد الرحمن، محمد،  (00

 م.8002، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ألازهر، غزة، فلسطين كلية التربية، الفلسطينية بغزة"

تابعة الشباب الجامعي الفلسطيني للقضايا املحلية في املواقع إلالكترونية وعالقتها بوعيهم بهذه "معليان، أمل،  (08

 م.8002، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة إلاسالمية، كلية آلاداب، غزة، فلسطين، دراسة ميدانية"-القضايا

ى طلبة اعي في تعزيز الوعي الوطني لد"استخدام املعلمين الفلسطينيين لشبكات التواصل الاجتمفيصل، عالء،  (00

 م.8002، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة إلاسالمية، كلية آلاداب، غزة، فلسطين، املرحلة الثانوية"

دراسة -"أثر الوعى السياس ي للشباب الفلسطيني في املشاركة السياسية في قطاع غزةاملجدالوي، محمد نجيب،  (02

 م.8002منشورة، جامعة ألازهر، كلية الاقتصاد والعلوم إلادارية، غزة، فلسطين،  ، رسالة ماجستير غير ميدانية"

: املواقع إلالكترونية
ا
 رابعا

 اليوم"،  (0
ً
م، منصة 2/0/8002الخالدي، محمد، "مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ألاكثر استخداما

 https://cutt.us/Y7nCE(. 2/2/8080دولفينوس، تاريخ الزيارة: )

(. 00/2/8080م، تاريخ الزيارة: )8080"، وكالة وفا، 8080"عدد ألاسرى في سجون الاحتالل خالل العام  (8

https://cutt.us/LHVKc 

صحيفة فرانشيفال، تاريخ  م،8002عيد، نبيل، "تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور املتلقين"،  (0

 https://cutt.us/1fo2y(. 2/2/8080الزيارة: )

https://cutt.us/Y7nCE
https://cutt.us/LHVKc
https://cutt.us/1fo2y
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م، موقع بصائر إلالكتروني، 02/00/8002معالي، مؤمنة، "انتفاضة القدس والتضامن معها في عالم إلانترنت"،  (2

 https://cutt.us/7WwzD(. 08/2/8080تاريخ الزيارة: )

م، موقع 82/0/8002"ماليين من حول العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشارك بحملة ألاسرى املرض ى"،  (2

 https://cutt.us/RZKjp(. 00/2/8080دنيا الوطن، تاريخ الزيارة: )

م، صحيفة 80/2/8002القدس العالمي تتصدر منصات التفاعل العاملية"،  هنية، محمود، "هاشتاقات يوم (2

 https://cutt.us/sXDaS(. 00/2/8080الرسالة، تاريخ الزيارة: )

م، وكالة فلسطين اليوم 2/0/8002"التجمع إلاعالمي: قانون الفيس بوك اعتداء صارخ على الحريات"،  (2

 https://cutt.us/NThYQ(. 8/2/8080ارية، تاريخ الزيارة: )الاخب

م، سوشال ستوديو، تاريخ الزيارة: 00/0/8002"، 8002"تقرير وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين  (2

(00/2/8080 .)launch-https://blog.socialstudio.me/smrp2016/ 

م، شبكة أصداء الاخبارية، 8/0/8002عزام، حسني، "شبكات التواصل الاجتماعي... ايجابيات وسلبيات"،  (2

 https://cutt.us/DWyHL(. 0/2/8080تاريخ الزيارة: )
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دراسة ميدانية مقارنة: ة والدور املفقود في وسائل إلاعالم الجديدثقافة املقاوم  

 غزةاملفتوحة، جامعة القدس ، د. عــالء نزار العقاد، محاضر غير متفرغ

 

 الدراسة:  ملخص

نة من عيجاء البحث بعنوان "ثقافة املقاومة والدور املفقود في وسائل إلاعالم الجديد" في ضوء دراسة ميدانية مقارنة اجريت على 

الشباب الجامعي في قطاع غزة، بهدف معرفة دور وسائل إلاعالم الحديث في تعزيز ثقافة املقاومة لتصبح في الفلسطينيون قناعة ذاتية 

 بالنسبة لهم عند متابعة أ
ً
 في يوميات حياتهم العادية. وإبراز املنصات الاعالمية ألاكثر تفضيال

ً
 ميدانيا

ً
 وسلوكا

ً
ار املقاومة، بخوانتماًء وجدانيا

وقياس املعرفة بالثقافة الوطنية واملقاومة، ومعرفة الدور الذي تفتقده هذه الوسائل في سبيل تعزيز ثقافة مقاومة والتي يجب ان يرتقي 

 مع متطلبات القضية الفلسطينية وتحدياتها الراهنة. 

،  022ع غزة، بواقع واعتمدت الدراسة امليدانية على أسلوب العينة العشوائية لطلبة جامعات قطا
ً
تم استخدام املنهج ومبحوثا

الوصفي التحليلي ومنهج املس  الذي ينتمي إلى البحوث الوصفية، كما اعتمد البحث املقارنة املنهجية باملقارنة بين دور منصات إلاعالم 

افة ملبحوثين جراء تعرضهم ملوضوعات ثقالجديد املختلفة في نشر ثقافة املقاومة، باإلضافة إلى املقارنة بين استخدامات واستفادات ا

 املقاومة. 

وكانت صحيفة الاستقصاء امليدانية اداء لجمع البيانات، والتي تم تصميمها في ضوء تساؤالت الدراسة وتوزيعها على املبحوثين 

 باستخدام برنامج 
ً
 إلاحصائي.  SPSSعينة الدراسة الكترونيا. وتم معالجة البيانات إحصائيا

بينما كان رضاهم أقل عن مصداقية هذه  داء منصات إلاعالم الجديد في نشر ثقافة املقاومة،آتائج رضا املبحوثين عن اظهرت الن

املواقع في تناولها لألحداث واملوضوعات املتعلقة باملقاومة، وكذلك عن دورها في تدعيم روابط الوحدة الوطنية في املجتمع الفلسطيني. 

املقاومة تتمتع بهامش كبير من الحرية في نقل املعلومات عن املقاومة، وأنها أفضل الوسائل ألاخرى ومناسبة  ن موضوعاتأورأى املبحوثين 

 لالطالع في أي وقت. 

وأوص ى البحث بضرورة املصداقية والابتعاد عن الضبابية في التعامل مع الوقائع والحقائق السياسية الجارية، شرط لنجاح إعالم 

رة استغالل التقنيات الحديثة التي تصب في خانة دعم ثقافة املقاومة وإيصال رسالتها إلى أوسع قطاعات الرأي العام املقاومة. وكذلك ضرو 

.
ً
 ودوليا

ً
 وعربيا

ً
  محليا

 مقدمة

تكاد موضوعات املقاومة الفلسطينية وأولويات وطرق وأشكال معالجتها في منصات إلاعالم الجديد في فلسطين 

 لرؤى وطنية تشكل انعكاسا للمواقف 
ً
 من أن تنطلق وفقا

ً
السياسية الرسمية والتنظيمية وألايديولوجية املختلفة، بدال

شاملة وموحدة وبإجماع عريض على نشر ثقافة املقاومة. وما من شك أن وجود استراتيجية إعالمية موحدة لنشر ثقافة 

نضاالته ي كسب التأييد والتعاطف العالمي لاملقاومة يسهم بشكل كبير في تأصيل صورة النضال الفلسطيني املوحد، وف

 املشروعة وقضاياه العادلة.
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واملتتبع إلى املشهد السياس ي الفلسطيني وعلى مدار العقدين املاضيين يدرك حقيقة ما يتم تبادله من صيغ 

حتالل ضد إلا  الاتهام املوجه من طرف سياس ي آلخر بأنه تخلى عن املقاومة، فثمة من يصدح بالدعوة للمقاومة املسلحة

الجاثم على ألارض الفلسطينية املحتلة، وآخر ما يدعو إلى نمط مقاوم يعتمد النضال السياس ي السلمي. وبالتالي تكاد 

موضوعات املقاومة وأولويات وطرق وأشكال معالجتها في مواقع وسائل إلاعالم الجديد تشكل انعكاسا للمواقف 

 لرؤى وطنية شاملة وموحدة وبإجماع السياسية الرسمية والتنظيمية وألايديولو 
ً
 من أن تنطلق وفقا

ً
جية املختلفة، بدال

 عريض على نشر ثقافة املقاومة. 

وما شغل الباحث بهذا الخصوص هو معرفة حجم الحاجة التي تتطلبها وسائل إلاعالم الفلسطينية لدعم ثقافة 

 
ً
 في يوميات حياتهم العادية. املقاومة لتصبح في الفلسطينيون قناعة ذاتية وانتماًء وجدانيا

ً
 ميدانيا

ً
 وسلوكا

التطور ب وارتباطاتها-الجديدكأحد نوافذ إلاعالم -وبأهمية الحضور الفاعل واملؤثر للمواقع الاخبارية الالكترونية 

وسع أالتقني الهائل في مجال الاتصاالت، تأتي الحاجة لها كسالح إعالمي ووطني إليصال ثقافة املقاومة الفلسطينية إلى 

دوائر الرأي العام، خاصة أن الصراع بين الفلسطينيون وبين دولة إلاحتالل إلاسرائيلي ليس صراعا عسكريا فقط؛ بين 

شعب تحت إلاحتالل وشعب يمارس أبشع أنواع الاستعمار الاستيطاني بل هو صراع صور ذهنية، صورة في مقابل 

 ( .1)صورة، قيمة في مواجهة قيمة، وحضارة في مقابل حضارة 

ومن هنا تشكل املعلومات التي ينقلها إلاعالم الجديد حول ألاحداث الجارية في فلسطين مصدرا مهما للعالم 

 كون القضية الفلسطينية تمثل محور الصراع العربي إلاسرائيلي.

 مشكلة الدراسة 

ور بها أكثر أهمية، مواطن قوة وضعف ما تنشره مواقع إلاعالم الجديد أمر مهم، ومعرفة رأي الجمهإن معرفة 

خاصة عندما يصب ذلك في إثراء وحشد رأي عام مستنير بقضايا املقاومة املهمة التي تحيط به، ومن هنا تكمن مشكلة 

الدراسة في التعرف موقع ثقافة املقاومة في مواقع إلاعالم الجديد في فلسطين وإلاشباعات التي تحققها هذه املواقع 

دور املفقود، وصوال إلى معرفة رضاهم عن مستوى أداءها في نشر ثقافة املقاومة، ومعرفة للمبحوثين عينة الدراسة وال

 -أهم السلبيات من وجهة نظرهم واقتراحاتهم لتحسين هذا الدور. وقد جاء البحث لإلجابة على التساؤل الرئيس التالي:

 ".الجديد " ما هي ثقافة املقاومة الفلسطينية وما دورها املفقود في وسائل إلاعالم

 تساؤالت الدراسة 

 وانبثق عن التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية، موزعة حسب ألاتي:

 .لدى املبحوثين عند متابعة موضوعات املقاومة وأخبارها؟ 
ً
 ما هي وسائل إلاعالم الجديد ألاكثر تفضيال

 يد؟ ما حجم اهتمام املبحوثين بموضوعات املقاومة في منصات إلاعالم الجد 

 ما دوافع متابعة املبحوثين ملوضوعات املقاومة في منصات إلاعالم الجديد؟ 
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  ما الاستفادة املتحققة من موضوعات املقاومة في منصات إلاعالم الجديد؟ 

  مدى الرضا عن أداء مواقع وسائل إلاعالم الجديد في نشر ثقافة املقاومة، ومعرفة أهم السلبيات من وجهة

  لتحسين هذا الدور؟نظرهم واقتراحاتهم 

 أهمية البحث

وتكمن أهمية البحث من واقع أهمية الرسالة إلاعالمية التي تعزز ثقافة املقاومة في حياة املجتمع الفلسطيني. 

 ى كون الدراسة تتناول أحد املوضوعات البحثية املهمة في مجال إلاعالم الجديد وعالقته بموضوع املقاومة.إلضافة إ

 أهداف البحث

 من ألاهداف نجملها فيما يلي:تسعى 
ً
 البحث إلى تحقيق عددا

 .معرفة دوافع وحجم التعرض ألخبار وموضوعات املقاومة الفلسطينية في وسائل إلاعالم الجديد 

 .عند متابعة موضوعات املقاومة وأخبارها 
ً
 إبراز وسائل إلاعالم الجديد ألاكثر تفضيال

 ومة في وسائل إلاعالم الجديد.معرفة طبيعة وحجم الاستفادة من ثقافة املقا 

  وسائل إلاعالم الجديد في نشر ثقافة املقاومة، والاقتراحات لتحسين هذا الدور. املفقود فيتحديد الدور 

 الدراسات السابقة والتعقيب عليها

 ( 1ثقافة املقاومة ودورها التنموي: دراسة في حدود وإمكانيات التنمية في فلسطين ) .1

ار العالقة بين ثقافة املقاومة وتغيير املجتمع الفلسطيني أو تنميته، أخذه في الاعتبار أن سعت الدراسة إلى اختب

هناك إشكاليات حقيقية تعيق عملية التنمية، من أهمها: إلاحتالل إلاسرائيلي، وصعوبة تجميع املوارد الفلسطينية 

 عن
ً
ني التداخل الشديد بين قضايا التحرر الوط وتعبئتها في غياب ألاطر الجامعة كمنظمة التحرير الفلسطينية، فضال

م بش يء من التفصيل مقارنة 0222والتحول الديمقراطي وانجاز التنمية. وتعرضت الدراسة لتجربة الانتفاضة ألاولى عام 

 بين التبعية الفلسطينية قبلها وحالة الاستقرار النسبي أثناءها.

صعد الضبط املجتمعي، والتيسير إلاداري،  م قدمت تجربة متميزة على0222وخلصت إلى أن انتفاضة 

م 0220والاستقالل السياس ي والاقتصادي النسبيين. وربما يكون هدف إسرائيل ألاساس ي من توقيع اتفاق أوسلو عام 

هو ضرب هذه "الاستقاللية املجتمعية" التي كانت تشكل نواة لدولة فلسطينية محتملة. في مقابل لم تقدم انتفاضة 

 ألاقص ى نموذج
ً
 .ا
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 (1التنشئة إلاجتماعية في تعزيز مفهوم املقاومة ) مؤسساتدور  .2

هدفت الدراسة إلى معرفة دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تعزيز مفهوم املقاومة ومدى تأثر مفهوم املقاومة 

ي كافة تماعية فباملتغيرات إلاقليمية واملحلية والدولية وأهم الوسائل لتطوير وتحسين أداء مؤسسات التنشئة إلاج

 املستويات وخصوصا في تنمية الوعي بالذات والهوية واملقاومة. 

واستخدمت الدراسة طريقة املناقشة املركزة لعينة قصديه اختيرت بمعايير ومقاييس تعتمد على الصلة الفاعلة 

ومديرات  مدرسات –بمؤسسات التنشئة إلاجتماعية، وقد بلغت مائة شخص )من زوجات وأمهات شهداء وأسرى 

 أعضاء من مجالس إدارة املؤسسات الغير حكومية ذات الصلة(.  –مدارس 

 تساهم بشكل كبير في صياغة فكر املقاومة وتعزيز 
ً
وتوصلت الدراسة إلى أن مؤسسات التنشئة إلاجتماعية جميعا

دور فعال إال أن املنهاج السلوك واتجاهه وأشارت أن ألاسرة أهم هذه املؤسسات ويليها املسجد، كما أن املدرسة لها 

قاصر وضعيف في تعزيز مفهوم املقاومة وأن املسألة متعلقة بالدور الفردي للمعلمة أو مديرة املدرسة وباألنشطة 

 الالمنهجية. 

 (.2دور التربية السياسية في تدعيم ثقافة املقاومة لدى طلبة الجامعة الفلسطينية ) .3

للتربية السياسية، وتحديد أهم مظاهر ثقافة املقاومة لدى أفراد  سعت الدراسة إلى معرفة املبادئ ألاساسية

عينتي الدراسة )طلبة الجامعات الفلسطينية( و)أساتذة الجامعات(، وإبراز مدى التباين في استجابات أفراد عينتي 

 الدراسة حول دور التربية السياسية في تدعيم ثقافة املقاومة. 

حليلي، باالعتماد على الاستبيان كأداة لجمع املعلومات، واختيرت العينة واستخدم الباحث املنهج الوصفي الت

 و 222لهذه الدراسة على النحو التالي: ألاولى: عينة عشوائية طبقية قوامها )
ً
، والثانية: عينة عشوائية طالبة( طالبا

.22طبقية قوامها )
ً
 جامعيا

ً
 ( استاذا

مات البيئة الجامعية في تدعيم ثقافة املقاومة لدى طلبة وعكست نتائج الدراسة امليدانية مدى مساهمة مقو 

 في تدعيم هذه الثقافة، في حين أشارت النتائج 
ً
 مرتفعا

ً
الجامعات، وأظهرت أن لألنشطة الطالبية وألاستاذ الجامعي دورا

 إلى القصور النسبي لدور املقررات الدراسية في تدعيم ثقافة املقاومة في مجاالتها املختلفة.
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  (.8008جامعة قناة السويس، كلية التربية باإلسماعيلية، أصول تربية، 
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 .(1ة املقاومة في إلاعالم الفضائي العربي )صور  .2

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على صورة املقاومة إلاسالمية في إلاعالم الفضائي العربي، منذ بداية التسعينات 

م، وذلك من خالل معرفة تطور سياسات البث إلاخباري املعتمدة في الفترة املشار إليها، لجهة عالقتها 8000إلى آيار 

 شاريع السياسية، التي كانت مطروحة في املنطقة لتسوية أزمة الصراع العربي إلاسرائيلي. بامل

واعتمدت الدراسة على تحليل مضمون بعض ألاشرطة الفيلمية املصورة حول املقاومة، وتوصلت إلى أن صورة 

لعسكرية ائيلي، وتزعزع إيمانه بالقوة اعمليات املقاومة التي كانت تفعل فيه فعلها النفس ي إلاجتماعي في الرأي العام إلاسر 

لجيشه، كان الشارع العربي يستفيق من حالة اليأس التي تملكته منذ بداية الصراع العربي إلاسرائيلي. وبدأ يصدق ما 

 يراه.

 (.2ثقافة املقاومة في إلاعالم اللبناني: نموذج تلفزيون املنار ) .1

باملقاومة التي بثها ويبثها تلفزيون املنار لتعزيز ثقافة املقاومة  قامت الدراسة بتحليل مجموعة من البرامج الخاصة

والصمود ضد كل أنواع الغزو العسكري والثقافي الصهيوني للبنان، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ألنواع 

انية مرحلة ما بعد اع الغربي والثمختلفة من البرامج الفضائية التي بثها تلفزيون املنار ما قبل تحرير الجنوب اللبناني والبق

 التحرر.

وتوصل الباحث إلى أن الثقافة إلاسالمية والتعاليم القرآنية، كانت العامل ألاساس وألاقوى لدفع الجماهير الالتزام 

روح ضعف الأبقضاياهم والتححية من أجلها، وأن إلاعالم املقاوم أسهم في عملية رفع الروح املعنوية لدى املقاومين، و 

 املعنوية لدى عناصر العدو.

 (.3تطور ثقافة املقاومة في الخطاب إلاعالمي الفلسطيني ) .2

هدفت الدراسة إلى التعرف على تطور مضمون الخطاب إلاعالمي الفلسطيني، والتعرف على أهم املصطلحات 

اب مراحل تطور الخطاملستخدمة فيه، والتعرف على ثقافة املقاومة في الخطاب إلاعالمي الفلسطيني من خالل تتبع 

 م. 8002م إلى 0202الفلسطيني في افتتاحيات الصحف اليومية على مدار مئة عام من 
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 (.8000ستراتيجية والبحوث والتوثيق، إلا 
معة فيالدلفيا د بجا. علي رزق: ثقافة املقاومة في إلاعالم اللبناني: نموذج تلفزيون املنار، )عمان، بحث مقدم إلى مؤتمر فيالدلفيا الدولي العاشر املنعق 2

 (.8002م، جامعة فيالدلفيا، 8002ابريل  82-82في الفترة من 
، )عمان، بحث مقدم إلى مؤتمر فيالدلفيا الدولي العاشر املنعقد 8002-0202طور ثقافة املقاومة في الخطاب إلاعالمي الفلسطيني . نشأت ألاقطش: ت 3

 (.8002م، جامعة فيالدلفيا، 8002ابريل  82-82بجامعة فيالدلفيا في الفترة من 
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اتبعت الدراسة ألاسلوب املسحي، وأسلوب تحليل املضمون. واستنتجت الدراسة أن الخطاب الفلسطيني تميز 

واستخدمت الصحافة مصطلحات  بالتعميم، ولم يرد ذكر مصطل  املقاومة في افتتاحيات صحف الدراسة كمصطل ،

م، حيث خصصت الصحف 8000-م0222مثل أحداث. كما أظهرت الدراسة أن الحديث عن املقاومة تراجع في الفترة من 

 (.%22( من افتتاحياتها للحديث عن املقاومة، في حين زاد الحديث عن عملية السالم لتبلغ نسبته )02.02%)

7. Palestinian Youth and Political Activism: the emerging Internet  culture and new models of 

resistance. (1)  

رصدت هذه الدراسة كيف يتم توظيف إلانترنت في املقاومة الفلسطينية، من حيث الدور الفعلي للمقاومة 

 حطات تطور إلالكترونية كجبهة جماهيرية واسعة النطاق للمقاومة السياسية السلمية الوطنية، كما رصدت أبرز م

توظيف إلانترنت واستخداماته كأحد ألانماط الجديدة للمقاومة وتحديد دوره في السياق العام للمقاومة بمفهومها 

 الشامل وصوال إلى الكشف عن املعيقات والتحديات التي تواجه املقاومة الفلسطينية إلالكترونية.

 في واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، حيث أظهرت أن املقاومة 
ً
 بارزا

ً
الفلسطينية إلالكترونية لعبت دورا

النهوض بالشباب واملقاومة، وكشفت أن املقاومة الفلسطينية إلالكترونية تؤثر وتتأثر بكافة أنماط املقاومة، وأن من أبرز 

م. وأن الدع مجاالت إلابداع للمقاومة الفلسطينية إلالكترونية: مجال إلاعالم، والدعاية، والتواصل، واملراسالت وحمالت

 من بين املعيقات هي القيود التي تفرضها قوات الاحتالل على تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت.

 على الدراسات السابقة وموقف الدراسة الحالية منها: عقيبالت

باستعراض الدراسات السابقة من حيث تناولها لثقافة املقاومة كمفاهيم، وأدوار، وتأثيرات، وكروافد داعمة 

 لمجتمع.ل

يرى الباحث أن جل الدراسات لم تبعد كثيرا عن مفردات دراسته، كونها تناولت ثقافة املقاومة من زوايا عدة، 

(حول الدور التنموي لثقافة املقاومة في فلسطين، والتي كشفت للباحث إلاشكاليات 2من بينها على سبيل املثال ما جاء في )

الل إلاسرائيلي، وصعوبة تجميع املوارد الفلسطينية وتعبئتها في غياب ألاطر الجامعة كسياسة ألامر الواقع لالحت -الحقيقية 

 التي تعيق عملية التنمية والتي يدخل في سياقها تنمية الثقافة املقاومة في فلسطين. -كمنظمة التحرير الفلسطينية 

 ما أوردته هذه الدراسة من نتائج ال 
ً
 ختبار إمكانية عملية تنموية في وأيضا

ً
ظل معوقات خارجية شديدة، استنادا

إلى ثقافة املجتمع وقدرته على التماسك، ال سيما أثناء فترات املقاومة لالحتالل ألاجنبي، ألامر الذي أظهر إلامكانيات 

الكامنة للمجتمع الفلسطيني في شتى املجاالت، والتي تساعده على دعم صموده في وجه إلاحتالل، رغم كل الظروف 

 املحيطة به. واملعوقات 
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 .م8002( التنمية. أمجد جبريل: ثقافة املقاومة ودورها التنموي: )القاهرة: دراسة في حدود وإمكانيات التنمية في فلسطين، مؤتمر ألامة وأزمة الثقافة و  2



 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 78 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

 
ً
لهذا الجانب جاءت الدراسات ألاخرى، لتكشف أهمية الدور الذي يجب أن تقوم بـه مؤسسات املجتمع  واستكماال

أكدت (، التي 1الفلسطيني من أجل تعزيز مقومات الصمود وخصوصا في تنمية الوعي بالذات والهوية واملقاومة، كدراسة )

كل كبير في صياغة فكر املقاومة وتعزيز السلوك واتجاهه. وأشارت إلى أن أن مؤسسات التنشئة إلاجتماعية تساهم بش

مفهوم املقاومة مفهوم راسخ ليتأثر باملتغيرات إال أن الحاجة إلى تطوير أداء قادة هذه املؤسسات والقائمين عليها مطلوب 

 وخصوصا لواعظين املساجد.

ي تدعيم ثقافة املقاومة لدى طلبة الجامعة الفلسطينية، والتي التي تناولت دور التربية السياسية ف ( 2)ويليها دراسة 

برهنت مدى مساهمة مقومات البيئة الجامعية في تدعيم ثقافة املقاومة لدى طلبة الجامعات، وأظهرت أن لألنشطة 

 في تدعيم هذه الثقافة، في مقابل ما كشفته من قصور نسبي لدور 
ً
 مرتفعا

ً
قررات امل الطالبية وألاستاذ الجامعي دورا

 الدراسية في تدعيم ثقافة املقاومة في مجاالتها املختلفة.

اسات من تقارب هذه در  وبالرغمثقافة املقاومة في إلاعالم. يرى الباحث أنه  وبالتعقيب على الدراسات التي تناولت

، إال أن هناك ثمة علميا مع دراسته في جوانب مختلفة، خاصة في طبيعة ألاهداف، واملضامين، وألادوات البحثية،..

 اختالفات جوهرية مثلت مبررا لتمييز دراسته عن سواها.

تبرز أهم جوانب إلاختالف في طبيعة تركيز الدراسة الحالية على منصات إلاعالم الجديد بينما تناولت الدراسات 

ات، التلفاز والفضائيالسابقة موضوعاتها عن املقاومة من خالل مجتمع وسائل إلاعالم التقليدية كالصحف املطبوعة و 

لعلمية مدى افتقار املكتبات ا كما يبرزالتي تناولت املواقع إلالكترونية عبر إلانترنت كوسيلة إعالمية.  )3(باستثناء دراسة 

لدراسات تهتم بموضوعات املقاومة في وسائل إلاعالم الجديد والتي تتميز بتقنياتها املختلفة وقدرتها على التأثير في الجمهور 

 ذا ما أكدته الدراسات التي وردت في املحور الثاني.وه

أن طبيعة التوزيع الظاهر للمقاومة الفلسطينية إلالكترونية على تنظيمات  )4(دراسة  أثبتتومن ناحية أخرى 

فلسطينية، تعود إلى أن كل تنظيم فلسطيني يحاول إيجاد قاعدة معلوماتية خاصة به، وبالتالي جاءت الدراسة الحالية 

 لدى املبحوثين عند متابعة أخبار املقاومة تساؤالتها امليدانية ملعرفة  في
ً
أي منصات إلاعالم الجديد ألاكثر تفضيال

، وما أكثرها مصداقية بالنسبة لهم؟، وهل ذلك الاختيار يعود لطبيعة انتماءاتهم وميولهم الحزبية والسياسية وموضوعاتها

 أم ألسباب أخرى؟.

                                                           
: دور مؤسسات التنشئة إلاجتماعية في تعزيز مفهوم املقاومة، )ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر السنوي ألاول للمؤسسات واملراكز وزارة شؤون املرأة بغزة.  1

 .8002، وزارة الثقافة، غزة، فلسطين(. 80/2/8002-80الثقافية، بعنوان نحو تعزيز ثقافة املقاومة، 
: دور التربية السياسية في تدعيم ثقافة املقاومة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية، رسالة دكتوراه غير منشورة )القاهرة: . محمد عطية أبو فودة 2

 (. 8008جامعة قناة السويس، كلية التربية باإلسماعيلية، أصول تربية، 
3 . Makram Khoury: Palestinian Youth and Political Activism: the emerging Internet culture and new models of resistance, Policy Futures 

in Education, Vol. (5), NO. (1), U.K., 2007. 
4 . Makram Khoury: Palestinian Youth and Political Activism: the emerging Internet culture and new models of resistance, Policy Futures 

in Education, Vol. (5), NO. (1), U.K., 2007. 
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مع الدراسات السابقة التي تناولت عالقة إلاعالم باملقاومة في بلدان أخرى، وجد أنها  ستهدراوفي مقارنة الباحث 

( التي 1تالقت في أساليب تحليل املضمون املستخدمة، وكذلك في طبيعة بعض ألاهداف املراد الوصول إليها، كدراسة )

ير ثها تلفزيون املنار، في الفترة ما قبل تحر اعتمدت تحليل مضمون مجموعة من البرامج الخاصة باملقاومة التي بثها ويب

وذلك ملعرفة دورها في تعزيز ثقافة املقاومة والصمود ضد كل  الجنوب اللبناني والبقاع الغربي والفترة ما بعد التحرر،

 أنواع الغزو العسكري والثقافي الصهيوني للبنان، وهذا ما تتطابق مع الهدف العام للدراسة الحالية.

 سةحدود الدرا

  في املجتمع الفلسطيني في شتى أماكن تواجده وما يعيشه من  –دراستنا  موضوع-الحد املكاني: يتمثل املكان

 حالة نضالية ضد إحتالل جاسم على أرضه.

  فترة اعداد الدراسة امليدانية  8080مايو  0الى  8080فبراير  0الحد الزماني: وتتمثل الفترة والحد الزمني من

 ملبحوثين.واستقصاء آراء ا

  طلبة جامعات قطاع غزة البشرى:الحد. 

 املصطلحات والتعريفات إلاجرائية

يقصد بها الباحث "كل أشكال وصور النضال الفلسطيني الرافض لالحتالل والعدوان  ثقافة املقاومة: .0

فلسطيني عب الإلاسرائيلي على ألارض الفلسطينية، وتحشيد الهمم والطاقات من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية للش

 واسترداد حقوقه املشروعة حتى نيل الحرية وإلاستقالل".

هو استخدام ألاجهزة إلالكترونية في مختلف مجاالت إلانتاج، وإلادارة، والتوزيع للبيانات النشر إلالكتروني:  .8

لعلمية ن املادية اواملعلومات بغرض استخدامها في مجاالت شتى، وهو ما يمثل النشر باألساليب التقليدية الورقية، أل 

 (.2تسجل على وسائط ممغنطة، أو مليزرة، أو من خالل شبكة كمبيوتر كشبكة إلانترنت الدولية)

وهي سمة مقصود بها فتح املجاالت للحوار واملناقشات في مختلف أنواع القضايا واملوضوعات التفاعلية:  .0

 التكنولوجي الرقمي الذي يدعم الحوار ويثري قنواته املنشورة في الصحف إلالكترونية، وذلك بفضل إفادتها من التقدم

(3.) 

 

 

 

 

                                                           
معة فيالدلفيا د بجا. علي رزق: ثقافة املقاومة في إلاعالم اللبناني: نموذج تلفزيون املنار، )عمان، بحث مقدم إلى مؤتمر فيالدلفيا الدولي العاشر املنعق 1

 (.8002م، جامعة فيالدلفيا، 8002ابريل  82-82في الفترة من 
 2م(. ص8000، 0محمد: النشر إلالكتروني ومصادر املعلومات إلالكترونية، )القاهرة: دار الثقافة العلمية، ط د الهاديعب. إبراهيم أبو السعود،  2
علوم ل. ماجد التربان: فن التقرير الصحفي في املواقع إلالكترونية إلاخبارية الفلسطينية، )غزة: جامعة ألاقص ى، مجلة جامعة ألاقص ى )سلسلة ا 3

 00(. ص8008لد السادس عشر، العدد الثاني، يونيو إلانسانية( املج
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 منهجية وإجراءات الدراسة 

 مجتمع الدراسة

اعتمدت الدراسة امليدانية على أسلوب العينة العشوائية من طلبة جامعات قطاع غزة، لضمان تمثيلها للمجتمع 

( وهي عدد  022حوث الرأي العام وكان قوامها )ألاصلي وهي العينة التي يكثر استخدامها في البحوث إلاعالمية وب
ً
مبحوثا

 مناسب في بحوث الرأي العام.

 * منهج البحث

منهج املس  الذي ينتمي إلى البحوث الوصفية، بوصفه أنسب املناهج ستخدام املنهج الوصفي التحليلي و تم ا

وقوف على رأي قطاع من جمهور العلمية لجمع البيانات عن ظاهرة معينة، وبأسلوب مس  الجمهور ليتمكن من ال

الوسائل إلاعالمية الفلسطينية في الدور الذي تقوم به وسائل إلاعالم الجديد في نشر ثقافة املقاومة، وكيف أثر إلاعالم 

 الجديد في الجمهور بما يختص بقضايا املقاومة ومطالبهم من هذه في سبيل ذلك.

دور منصات إلاعالم الجديد املختلفة في نشر ثقافة املقاومة، واعتمد البحث املقارنة املنهجية باملقارنة بين 

 باإلضافة إلى املقارنة بين استخدامات واستفادات املبحوثين من جراء تعرضهم ملوضوعات ثقافة املقاومة.

 أداة جمع البيانات

بحوثين عينة عها على املصحيفة الاستقصاء امليدانية لجمع البيانات، التي تم تصميمها في ضوء تساؤالت الدراسة وتوزي

 الدراسة.

 املعالجات إلاحصائية:

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من ألاساليب إلاحصائية 

مة وفيما يلي مجموعة من ألاساليب إلاحصائية املستخد (SPSS) املناسبة باستخدام الحزم إلاحصائية للعلوم الاجتماعية

 في تحليل البيانات:

 .تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب آلالي، حسب مقاييس املستخدمة 

  تم حساب التكرارات والنسب املئوية للتعرف على الصفات الشخصية ملفردات الدراسة وتحديد استجابات

 أفرادها تجاه عبارات املحاور الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة(.

 تحليل العاملي تم استخدام الFactor Analysis 

 املحور الثالث: النتائج العامة للدراسة ومناقشتها

 لألصول العلمية. 
ً
 لتساؤالت الدراسة، وفقا

ً
اعتمد الباحث على أداة الاستبانة امليدانية، حيث أعد استمارة وفقا

انة على املستهدفة بحيث أجرى الاستبوتعتبر الاستبانة التي يقصدها الباحث وسيلة للحصول على معلومات وآراء الفئة 
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كال الجنسين الذكور وإلاناث، ومختلف املستويات العلمية وتم توزيع استمارة الاستبيان للمبحوثين بطريقة الكترونية 

 ليجيبوا عنها.

حرص الباحث للتأكد من صدق صحيفة الاستقصاء، من خالل اعتماد الباحث على التناسق  صدق ألاداة وثباتها:

خلي بين عناصر وفقرات الاستبانة، وتم حساب معامل ثبات ألاداة عن طريق استخدام معامل ألفا كرونباخ، التي الدا

ويعد هذا ثبات جيد. ويمكن القول إن الاستبانة ثابتة ويعتمد عليها  0.22بين أن ألاداة تتميز بمستوى من الثبات بلغ 

 في قياس ما أعدت لقياسه.

 معة التي ينتمي اليها املبحوثين.  توزيع العينة حسب الجا.1

توزيع العينة حسب الجامعة التي ينتمي اليها املبحوثين: (1الجدول )  

 نسبة العينة % حجم العينة الجامعة

 08.2 22 جامعة ألازهر

 82.2 28 الجامعة إلاسالمية

 88.2 00 جامعة ألاقص ى

 02.2 80 جامعة القدس املفتوحة

 000 022 املجموع الكلي للعينة

 

: نتائج تساؤالت الدراسة امليدانية
ا
 أوال

 رتب املواقع الاخبارية إلالكترونية ألاكثر تفضيال واعتمادا في الحصول على أخبار وموضوعات املقاومة.. 1

ةيوضح التكرارات والنسب املئوي: (2الجدول )  

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الترتيب

 % % % % % % % % % % % النسبة املئوية

 0 6.3 5.7 3.3 4.8 4.8 6.3 9.0 10.8 17.1 32.0 دنيا الوطن

 0 1.2 3.0 1.8 1.8 4.8 2.1 8.1 10.5 28.1 38.6 وكالة معا

 0 3.0 2.1 7.2 13.2 9.3 12.3 9.9 23.4 10.8 9.0 فلسطين برس

 0 7.2 7.8 8.7 19.5 18.0 11.7 12.9 5.1 6.3 3.0 املركز الفلسطيني

 0.3 3.3 8.1 12.3 12.9 13.8 18.3 12.9 9.3 6.3 1.8 وكالة وفا

 0 6.6 8.1 19.5 12.0 17.4 11.1 9.6 8.4 5.1 2.4 وكالة صفا

 1.2 11.1 12.9 15.3 14.1 7.2 11.4 10.8 7.8 6.3 2.1 شبكة فراس

 1.2 8.7 20.4 19.2 9.9 10.2 7.8 9.3 7.5 4.2 2.7 وكالة قدس نت

 0.3 14.4 24.9 8.7 5.4 7.2 9.3 9.6 9.0 8.1 3.3 صحيفة القدس

 0.6 35.9 6.3 4.2 6.3 6.6 9.3 8.7 8.1 8.1 6.0 صحيفة فلسطين

 97.3 0.6 0.6 0.3 0 0.3 0 0 0 0.6 0.3 أخرى 
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ترتيب املواقع حسب أفضليتها في اعتمادها كمصدر للحصول على الاخبار ( 8اتح  من الجدول رقم )

 إلاخبارية جاءت في املرتبة ألاولى بنسبة أن وكاواملوضوعات التي تتعلق باملقاومة وهي: 
ً
، والثانية بنسبة %38.6لة معا

، وفي 12.9%، وفي املرتبة الرابعة كان املركز الفلسطيني %23.4، وفي املرتبة الثالثة وكالة فلسطين برس بنسبة 28.1%

، 18.0%املركز الفلسطيني بنسبة ، وفي املرتبة السادسة 18.3%املرتبة الخامسة وكالة وفا الفلسطينية لألنباء بنسبة 

، وفي املرتبة التاسعة 19.5%، وفي املرتبة الثامنة وكالة صفا بنسبة %19.5وفي املرتبة السابعة املركز الفلسطيني بنسبة 

، وفي 35.9%، وفي املرتبة العاشرة صحيفة فلسطين " أون الين"  بنسبة 24.9%صحيفة القدس إلالكترونية بنسبة 

 . 1.2%ية عشر وكالة القدس نت  بنسبة املرتبة الحاد

: وهي أن النسب التي قام الباحث باستعراضها في ضوء استعراض النتيجة السابقة ال بد من مالحظة هامة

(، فمثال تبين أن "وكالة معا" احتلت املرتبة 00حتى رقم 0 كانت حسب كل تفضيل )ترتيب( على حدا )من التفضيل رقم

فضيل ألاول للمبحوثين، تالها "وكالة فلسطين برس" باملرتبة الثالثة وهكذا إلى آخر ترتيب ألاولى والثانية حسب الت

التفضيالت.، ولكن ذلك ال يعني إحصائيا استبعاد مواقع أخرى من حيث تفضيالتها بالنسبة للمبحوثين فمثال حظيت 

قبها من ( الثاني، والثالث، والرابع، وما أع"دنيا الوطن" بالترتيب الثاني على مستوى التفضيل ألاول وهكذا في )التفضيل

 بالتفصيل بالجدول السابق.
ً
 ترتيبات، وهذا ما هو موضحا

الحظ الباحث تقارب هذه النتائج مع ترتيب إحصائية موقع أليكسا الشهير ملتابعة املواقع  بمناقشة النتائج السابقة

(. كما اتفقت هذه النتائج 1ية وغير الصحفية من الترتيب)على إلانترنت، وذلك بعد استبعاد املواقع العاملية والخدمات

 إلاخبارية والتي احتلت املرتبة ألاول بحصولها نسبة 2مع دراسة )
ً
، تالها %22( من حيث تفضيالت املبحوثين لوكالة معا

كة فلسطين وشبفي مراتب متقدمة كل من وكالة وفا إلاخبارية وموقع املركز الفلسطيني لإلعالم، وموقع صحيفة القدس، 

 إلاخبارية ودنيا الوطن.

بالنظر إلى طبيعة املواقع السابقة يتح  أن الصحف إلالكترونية املستقلة هي من حصلت على املراتب ألاولى من حيث 

 ألاهمية.

الحصول على أخبار وموضوعات املقاومة من منصات  املبحوثين فيوأشارت النتيجة إلى أن هناك تفاوتا في تفضيالت 

الم الجديد من حيث توجهاتها، فمنها ما هو مستقل "كموقع معا إلاخبارية ودنيا الوطن، وصحيفة القدس الاع

إلالكترونية"، وما هو حزبي "كموقع وكالة فلسطين برس، واملركز الفلسطيني لإلعالم، وصحيفة فلسطين"، وما هو رسمي 

 "وكالة وفا الفلسطينية لألنباء".

 

 

                                                           
 http://www.alexa.com/topsites/countries/PS .30.8.2020موقع أليكسا لقياس متابعة مواقع إلانترنت،  . 1

إلالكترونية في متابعة ألاحداث الجارية وإلاشباعات املتحققة، رسالة ماجستير غير محمود خلوف: استخدامات الصفوة الفلسطينية للصحافة  . 2

 (.8002منشورة )القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات إلاعالمية، 

 

http://www.alexa.com/topsites/countries/PS
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 عات املقاومة في املنصات الاخبارية إلالكترونية السابق ذكرها؟هل تهتم بمتابعة موضو . 2

يةيوضح التكرارات والنسب املئو  :(3الجدول)  

 النسبة املئوية التكرار الاهتمام بمتابعة موضوعات املقاومة

 32 22 دائما

 54 20 أحيانا

 12 82 ال أهتم

 100 022 املجموع

 

من عينة الدراسة هم من الذين يهتمون في متابعة موضوعات  32%( أن ما نسبته 0يتح  من الجدول رقم )

هم من الذين أحيانا يهتمون في متابعة موضوعات  54%وما نسبته  دائما،املقاومة عبر املواقع الالكترونية بشكل 

 هم من الذين ال يهتمون في متابعة موضوعات املقاومة. 12%وما نسبته  الالكترونية،املقاومة عبر املواقع 

ويرجع الباحث طبيعة اهتمام املبحوثين بموضوعات املقاومة يعود لطبيعة القضية الفلسطينية التي تمس 

 أركانها محور اهتمامهم اليومي.  جوهر وجود كل إنسان فلسطيني مما يجعلها بكل

 ؟ي املواقع الاخبارية إلالكترونية. ملاذا تهتم بمتابعة موضوعات املقاومة ف3

ةلتكرارات والنسب املئوييوضح ا :(2الجدول)  

 الترتيب النسبة املئوية التكرار ملاذا الاهتمام بموضوعات املقاومة

 1 20.7 22 ألنها تهتم باملوضوعات الخاصة باملقاومة في فلسطين

 2 17.4 28 ألنها تتمتع بهامش كبير من الحرية في نقل املعلومات عن املقاومة

لإلطالع في أي وقتألنها أفضل الوسائل ألاخرى ومناسبة   22 16.6 3 

 4 15.2 20 ألنها تستعين بمتخصصين ومحللين في املوضوعات ذات العالقة باملقاومة

 5 11.8 49 ألنها تفس  مساحة للحوار في املوضوعات والقضايا التي تقدمها

ألنها تستخدم الوسائط املتعددة وألاشكال الصحفية املتنوعة في نقل 

 املعلومة
39 9.4 6 

 7 8.3 02 املعالجة عميقة ومناسبة

 8 0.6 0 أخرى 

ــ 100.0 202 املجموع  ـــ

.* اختيار أكثر من إجابة  

سب ح الفلسطينية مرتبةأن ترتيب الاهتمام بموضوعات املقاومة في املواقع إلالكترونية ( 2يتح  من الجدول رقم )

 درجة ألاهمية كالتالي: 
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ألاولى موضوعات املقاومة في املواقع الاخبارية إلالكترونية بسبب اهتمامها تبين أن املبحوثين يتابعون بالدرجة 

وألنها تتمتع بهامش كبير من الحرية في نقل ، %20.7وقد جاءت بنسبة ، باملوضوعات الخاصة باملقاومة في فلسطين

ة لإلطالع في أي وقت، تالها ألنها أفضل الوسائل ألاخرى ومناسب، 17.4%وقد جاءت بنسبة  املقاومة،املعلومات عن 

، ومن ثم ألنها تستعين بمتخصصين ومحللين في املوضوعات ذات العالقة باملقاومة، وقد %16.6وقد جاءت بنسبة 

 .%11.8فقد جاءت بنسبة  ،أما ألنها تفس  مساحة للحوار في املوضوعات والقضايا التي تقدمها. %15.2جاءت بنسبة 

وقد  ،تستخدم الوسائط املتعددة وألاشكال الصحفية املتنوعة في نقل املعلومة وفي ترتيب أقل كانت ألاسباب: ألنها

 .%0.6وقد جاءت بنسبة  ،أخرى %8.3وقد جاءت بنسبة ، تالها ألن املعالجة عميقة ومناسبة، %9.4جاءت بنسبة 

مواقع  . صفات يطلقها البعض على معالجة بعض الوسائل إلاخبارية لألحداث برأيك ما مدى انطباقها على2

 وقضاياها؟الاخبارية إلالكترونية الفلسطينية التي تتابعها في تغطيتها ألخبار املقاومة 

يوضح التكرارات والنسب املئوية :(1الجدول)  

صفات تنطبق على املواقع 

إلاخبارية إلالكترونية 

 الفلسطينية

 تنطبق تماما تنطبق إلى حد ما ال تنطبق
املتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي
رتيبالت  

 التكرار
النسبة 

 املئوية
 التكرار

النسبة 

 املئوية
 التكرار

النسبة 

 املئوية

 1 73.00 2.19 26.1 02 67.4 98 6.5 9 تغطي الحدث من جميع جوانبه

 2 70.67 2.12 30.6 44 50.9 74 18.6 27 تفصل بين الرأي والخبر

 3 70.33 2.11 25.1 36 61.2 89 13.7 20 تعتمد على الوقائع والحقائق

 4 68.67 2.06 17.5 25 71.5 104 11.0 16 يمكن الثقة بها

 5 65.00 1.95 14.8 21 66.0 96 19.2 28 دقيقة

 6 58.67 1.76 12.7 18 51.6 75 35.7 52 غير منحازة

 

 أن ترتيب الصفات وما مدى انطباقها على املواقع الاخبارية إلالكترونية هي:( 2يتح  من الجدول رقم )

، تالها صفة أنها تفصل بين 73.00%لت صفة أنها تغطي الحدث من جميع جوانبه أعلى الصفات بنسبة احت

، في حين جاءت صفة أنها 70.33%، ومن ثم ألنها تعتمد على الوقائع والحقائق بنسبة 70.67%الرأي والخبر بنسبة 

منحازة فجاءت في مرتبة متأخرة بنسبة  ، أما صفة غير 65.00%، وأنها دقيقة بنسبة 68.67%يمكن الثقة بها بنسبة 

%58.67. 

والنتيجة السابقة تظهر مدى تراجع املواقع الاخبارية الالكترونية في بعض الصفات )صفة الثقة، وصفة دقتها، وغير 

منحازة( مما يظهر أن الشريحة الكبرى من املبحوثين لديهم القدرة على التمحيص في مدى حيادية وموضوعية املواقع 

. وهذه النتيجة اختلفت جزئيا مع دراسة )الا 
ً
( بتوصلها أن معدالت ثقة 1خبارية إلالكترونية التي يستخدمونها، ولو نسبيا

                                                           
ت املتحققة، رسالة ماجستير غير محمود خلوف: استخدامات الصفوة الفلسطينية للصحافة إلالكترونية في متابعة ألاحداث الجارية وإلاشباعا . 1

 (.8002منشورة )القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات إلاعالمية، 
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أفراد العينة باملواقع الاخبارية إلالكترونية كانت أقل حيث جاءت في املرتبة الثانية بعد القنوات الفضائية العربية. 

اقع الاخبارية إلالكترونية الفلسطينية في مرتبة متقدمة مقارنة بوسائل وحسب دراسة خلوف فقد جاءت الثقة باملو 

إلاعالم التقليدية ألاخرى التي جاءت في مرتبة متأخرة كالصحف املطبوعة، وإلاذاعات املحلية، وإلاذاعة والتلفزيون 

 الرسميين.

 الفلسطينية؟ . حدد من العبارات آلاتية درجة استفادتك من املواقع الاخبارية إلالكترونية1

ةيوضح التكرارات والنسب املئوي :(2الجدول)  

الاستفادة من املواقع الاخبارية 

 الالكترونية

 بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة منخفضة
املتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 التكرار
النسبة 

 املئوية
 التكرار

النسبة 

 املئوية
 التكرار

النسبة 

 املئوية

اث ألاخبار والتطوراتمعرفة أحد  3 2.10 47 32.6 95 65.3 2.63 87.67 1 

 2 86.33 2.59 63.6 92 32.6 47 3.8 6 عرفت أخبار بلدي

 3 85.67 2.57 64.3 93 28.2 41 7.6 11 زادت من انتمائي لوطني

عرفت حقيقية إلاحتالل ومخططاته 

 4 85.33 2.56 60.8 88 34.4 20 4.8 7 ضد بلدي

تزيد من خبرتي في  عرفت معلوماتي

 5 76.67 2.30 41.2 60 48.5 70 10.3 15 النقاش مع ألاخرين

زادت معلوماتي في مختلف قضايا 

 املقاومة
10 6.9 84 57.7 51 35.4 2.28 76.00 6 

 7 69.33 2.08 28.2 41 51.9 75 19.9 29 أكسبتني مهارات جيدة

عرفت مزيدا من تجارب حركات 

ألاخرى التحرر في بلدان العالم   
31 21.6 76 52.6 37 25.8 2.04 68.00 8 

 

أن من أهم أول ثالث درجات استفادة من تلك املواقع التابعة للصحافة ( 2يتح  من الجدول رقم )

، عرفت أخبار 87.67%: معرفة أحداث ألاخبار والتطورات بنسبة الالكترونية الفلسطينية حسب الترتيب التنازلي هي

 .85.67%من ثم زادت من انتمائي لوطني بنسبة ، و 86.33%بلدي بنسبة 

وأن أخر ثالث درجات استفادة من تلك املواقع التابعة للصحافة الالكترونية الفلسطينية حسب الترتيب التنازلي 

ومن ثم  .69.33%. تالها أكسبتني مهارات جيدة بنسبة 76.00%زادت معلوماتي في مختلف قضايا املقاومة بنسبة هي: 

 .68.00% ألاخرى بنسبةا من تجارب حركات التحرر في بلدان العالم عرفت مزيد
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اتح  من النتيجة أن درجات إلاشباع من املواقع الاخبارية إلالكترونية الفلسطينية كانت معظمها اشباعات 

هتمام توجيهية هدفها الحصول على املعلومات وتأكيد الذات ومراقبة البيئة، وهي اشباعات ترتبط بكثرة التعرض والا 

 (.1)عليها بالوسائل والاعتماد 

 . إلى أي مدى تعتقد أن املواقع الاخبارية الالكترونية الفلسطينية قادرة على التعامل بنجاح مع القضايا آلاتية 2

ةيوضح التكرارات والنسب املئوي :(2الجدول )  

 قادرة التعامل بنجاح مع القضايا آلاتية

عاليةبدرجة  بدرجة متوسطة بدرجة منخفضة  
املتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 التكرار
النسبة 

 املئوية
 التكرار

النسبة 

 املئوية
 التكرار

النسبة 

 املئوية

 1 86.00 2.58 62.7 97 33.4 102 3.9 2 تعزز ثقة املواطنين بهويتهم ووالئهم لوطنهم

تساهم في توعية املواطنين بتراثهم وحقوقهم 

ل وواجباتهم اتجاههماملسلوبة من إلاحتال  
10 6.8 62 40.2 82 63.0 2.46 82.00 2 

تواكب أخبار املقاومة بما يتناسب مع املوقف 

 3 81.67 2.45 48.9 76 47.6 74 3.5 5 والحث

تكون الرأي العام املساند للمقاومة الفلسطينية  

 املشروعة
7 4.2 76 49.2 72 46.6 2.42 80.67 4 

 5 79.67 2.39 49.2 76 41.5 64 9.3 15 قاومة املشروعة وإلارهابتسهم في التمييز بين امل

تسهم في تعزيز ثقافة املقاومة الشعبية " 

 6 71.67 2.15 31.2 48 53.0 82 15.8 25 الالعنفية"

هل أنت راض عن أداء املنصات الاخبارية 

 7 71.00 2.13 29.9 46 53.7 83 16.4 25 إلالكترونية في نشرها لثقافة املقاومة

تنشر بحرية موضوعات املقاومة بعيدا عن 

 مقص الرقيب
25 16.4 86 55.6 43 28.0 2.11 70.33 8 

تلتزم باملصداقية في تناولها لألحداث 

 واملوضوعات املتعلقة باملقاومة
25 16.1 93 60.1 37 23.8 2.07 69.00 9 

تساهم في تدعيم روابط الوحدة الوطنية في 

 10 67.33 2.02 30.5 22 41.8 65 27.7 43 املجتمع الفلسطيني

تسهم في تعزيز ثقافة املقاومة املسلحة " 

 11 65.00 1.95 19.3 32 56.9 88 23.8 32 العنفية"

أن أهم القضايا يمكن التعامل معها بنجاح من قبل املواقع إلاخبارية الالكترونية ( 2يتح  من الجدول رقم )

 :الث قضايا هيزليا وتبين أن أهم ثمرتبة ترتيبا تنا

  86.0%تعزز ثقة املواطنين بهويتهم ووالئهم لوطنهم بنسبة. 

  82.00%تساهم في توعية املواطنين بتراثهم وحقوقهم املسلوبة من الاحتالل وواجباتهم اتجاههم بنسبة . 

                                                           
ظمة ملن. منى الحديدي، عاطف العبد، وأخرون: استخدامات الشباب العربي للقنوات الفضائية وتأثيراتها فيهم، )القاهرة: جامعة الدول العربية، ا 1

 20م( ص8002ية والثقافة والفنون، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات إلاعالمية، العربية للترب
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  81.67%تواكب أخبار املقاومة بما يتناسب مع املوقف والحدث بنسبة . 

  هي:وأخر ثالث قضايا 

 69.00% املصداقية في تناولها لألحداث واملوضوعات املتعلقة باملقاومة بنسبةتلتزم ب. 

 67.33 تساهم في تدعيم روابط الوحدة الوطنية في املجتمع الفلسطيني بنسبة%. 

 65.00 تسهم في تعزيز ثقافة املقاومة املسلحة " العنفية" بنسبة%. 

ين فلسطينية في نشر ثقافة املقاومة تقوم بتعزيز ثقة املواطناملبحوثين أن املواقع إلاخبارية إلالكترونية ال أظهر 

بهويتهم ووالئهم لوطنهم، وتوعيتها للمواطنين بتراثهم وحقوقهم املسلوبة من الاحتالل وواجباتهم اتجاههم بنسبة، ومن 

من حيث توصلها . (1ثم أنها تواكب أخبار املقاومة بما يتناسب مع املوقف والحدث. وهذه النتيجة توافقت مع دراسة )

إلى أن املنصات الاخبارية إلالكترونية الفلسطينية قدمت خدمة كبيرة للقضية الفلسطينية واستطاعت أن تعبر عن 

ألاحداث الجارية والواقع الفلسطيني بشكل عام، وساهمت بشكل إيجابي وكبير في فح  وتعرية ممارسات إلاحتالل 

 للمواقع الصحفية الالكترونية الفلسطينية ومحاولة تعطيلها. لعامليتها رغم مواصلة إلاحتالل مهاجمته 

في حين أظهرت النتيجة أن املنصات الاخبارية إلالكترونية الفلسطينية لم تحظى عند املبحوثين باملصداقية 

 مع دراسة )
ً
والتي توصلت ( 2املطلوبة، في تناولها لألحداث واملوضوعات املتعلقة باملقاومة، النتيجة السابقة اتفقت أيضا

 %14.39يرون بأن وسائل إلاعالم ال تتمتع باملصداقية والحيادية، بينما  %87.33نتيجتها الكلية أن أفراد العينة بنسبة 

 يرون أنها تتمتع باملصداقية والحيادية.

ية نومن خالل النتيجة السابقة يتح  أن هناك إشكاليات تعاني منها املنصات الاخبارية إلالكترونية الفلسطي

قد يكون أهمها الخلل في النظام السياس ي الفلسطيني وتعدد الرؤى السياسية للتنظيمات الفلسطينية، وبالتالي 

ون اتيجية متكاملة بدالتشويش وعدم وضوح في الرؤية لإلعالم الفلسطيني، وهو ما يعني عدم القدرة على وضع استر 

 .تحديد مالمح

نصات الاخبارية إلالكترونية عينة الدراسة أخفقت إلى حدا ما في تدعيم كما تشير الدراسة امليدانية إلى أن امل

روابط الوحدة الوطنية في املجتمع الفلسطيني، وأنها لم تعطي اهتماما مطلوبا في تعزيز ثقافة املقاومة املسلحة " 

حدة في تدعيم روابط الو  العنفية". وكانت نتيجة املبحوثين حول إخفاق املواقع الاخبارية إلالكترونية عينة الدراسة

 الوطنية في املجتمع الفلسطيني. 

 

 

 

                                                           
، )رسالة ماجستير غير 8002إلى  0222. خالد معالي: "أثر الصحافة إلالكترونية على التنمية السياسية في فلسطين، الضفة لغربية وقطاع غزة م عام  1

 (.8002ية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس منشورة، قسم العلوم السياس
م، دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعات قطاع غزة، رسالة 8002-8002. أمل طومان: وسائل إلاعالم الفلسطيني وأثرها في الانقسام السياس ي  2

 (.8000سياسية، ماجستير غير منشورة، )غزة: جامعة ألازهر، قسم العلوم ال
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 . ما اقتراحاتك لتحسين دور إلاعالم الجديد من أجل تدعيم ثقافة املقاومة؟2

 -آلاتي: وينقل الباحث أهم مقترحات املبحوثين في 

 واهتماما في نشر القصص الصحفية وا .0
ً
لتحقيقات، أن تكون مواد موضوعات املقاومة املخلفة أكثر عمقا

 والتحليالت إلاخبارية، واملقاالت، وعدم تركيز الجهد ألاساس ي على الخبر.

التوافق الوطني في نقل موضوعات املقاومة انطالقا من استراتيجية إعالمية موحدة ومسئولة تعبر عن واقع  .8

 الشعب الفلسطيني الراهن وتطلعاته وآماله في التحرير والانتصار.

عالم الجديد أللفاظ التخوين والاتهام املتبادل ألن مشروع النضال الفلسطيني عدم استخدام منصات إلا  .0

 بشكل عام هو انتصارا للقضية الفلسطينية.

 التغطية إلاعالمية الحيادية ملوضوعات املقاومة والبعد املصطلحات التي تعمق الفرقة في املجتمع الفلسطيني. .2

ض العناوين واملضامين املتعلقة باملقاومة التي تزرع الشكوك في الابتعاد عن املبالغة وإلاثارة الزائدة في عر  .2

 مصداقيتها. 

إفساح مساحة أكبر للمثقفين وقادة الرأي العام من مختلف الفئات الفكرية لنقل أفكارهم وتجاربهم للجمهور  .2

 سواء من خالل نشر املقاالت أو الحوارات واملقابالت الصحفية.

 ملتعددة واستثمارها لصال  ثقافة املقاومة الفلسطينية.إلاكثار من استخدام الوسائط ا .2

 إنشاء صفحات مترجمة بعدة لغات للوصول إلى أوسع نطاق عالمي في نشر موضوعات املقاومة الفلسطينية. .2

 والخاتمةالنتائج 

 ظم تتبين أن الذين يهتمون في متابعة موضوعات املقاومة عبر املنصات الاخبارية الالكترونية بشكل دائم ومن

وما نسبته  متابعتها،هم من الذين أحيانا يهتمون في  54.5%وما نسبته  الدراسة،من عينة  32.6%يمثلون ما نسبته 

 هم من الذين ال يهتمون في متابعة موضوعات املقاومة. %12.9

 م الذي اوعاد املبحوثين أهم أسباب متابعتهم ملوضوعات املقاومة في وسائل الاعالم الجديد إلى طبيعة الاهتم

وألنها تتمتع بهامش كبير من ، %20.7وقد جاءت بنسبة  فلسطين،توليه هذه املواقع للموضوعات الخاصة باملقاومة في 

تالها ألنها أفضل الوسائل ألاخرى ومناسبة لإلطالع ، 17.4%وقد جاءت بنسبة  املقاومة،الحرية في نقل املعلومات عن 

 في أي وقت. 

 داخلي الفلسطيني ومنه متابعة ألاخبار املحلية، ومستجدات ألاحداث، باإلضافة التعرف على الصعيد ال جاء

إلى زيادة الانتماء الوطني، والتعرف على حقيقية الاحتالل وأهدافه ومخططاته، في مراتب متقدمة من حيث استفادة 

جاءت في أدنى الاستفادات من  أما زيادة املهارات والتعرف على العالم الخارجي الجديد،املبحوثين من وسائل الاعالم 

 تلك املواقع.   

  لزاوية ألاخبار العاجلة في املواقع الاخبارية 
ً
 كبيرا

ً
أولى الشباب الجامعي الفلسطيني )عينة الدراسة( اهتماما

، فالدينية %28.22، ومن ثم على التوالي زاوية الصراع العربي إلاسرائيلي بنسبة %28إلالكترونية الفلسطينية بنسبة 

 .%22.00، والتعليمية بنسبة 22.00%
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  إال أن الفن %28.00وظهر اهتمام الشباب الجامعي الفلسطيني بشكل كبير على فن الكاريكاتير بنسبة ،

الكاريكاتيري لم يحظى باهتمام كبير في مواقع إلاعالم الجديد حسب ما كشفته نتائج الدراسة التحليلية حيث تبين أنه 

 .%0.22بنسبة جاء في املرتبة ألاخيرة 

 تالها 73.00%الصفات بنسبة  احتلت مواقع إلاعالم الجديد صفة أنها تغطي الحدث من جميع جوانبه أعلى ،

، في حين 70.33%، ومن ثم ألنها تعتمد على الوقائع والحقائق بنسبة 70.67%صفة أنها تفصل بين الرأي والخبر بنسبة 

، أما صفة غير منحازة فجاءت في مرتبة 65.00%وأنها دقيقة بنسبة ، 68.67%جاءت صفة أنها يمكن الثقة بها بنسبة 

 .58.67%متأخرة بنسبة 

  ها تعزز ثقة  املبحوثينعاد رضاهم عن منصات إلاعالم الجديد في نشر ثقافة املقاومة، باملراتب ألاولى من كون 

، ومن ثم حتالل وواجباتهم اتجاه وطنهماملواطنين بهويتهم ووالئهم لوطنهم، وتوعيتهم بتراثهم وحقوقهم املسلوبة من الا 

 ألنها تواكب أخبار املقاومة بما يتناسب مع املوقف والحدث. 

  عن مصداقية هذه املواقع في تناولها لألحداث واملوضوعات املتعلقة باملقاومة، وكذلك بينما كان رضاهم أقل

ة ن ثم عن دورها في تعزيز ثقافة املقاومة املسلحعن دورها في تدعيم روابط الوحدة الوطنية في املجتمع الفلسطيني، وم

 ."العنفية"

 التوصـــيات

  املقاومة في فلسطين يستوجب توحيد إلاستراتيجية إلاعالمية التوافقية دون الوقوع في  استنهاضأن مشروع

السياس ي  بشقيهاتناقضات التمركز والخالف ألايديولوجي والسياس ي بين العديد من القوى التي تتبنى إدارة املقاومة 

 السلمي والعسكري.

  املصداقية والابتعاد عن الضبابية في التعامل مع الوقائع والحقائق السياسية الجارية، شرط لنجاح إعالم

 املقاومة.

  ضرورة استغالل التقنيات الحديثة بأنواعها املتصلة باألدوات إلاعالمية للصحافة إلالكترونية الفلسطينية

، اضافة إلى التي تصب في خانة دع
ً
 ودوليا

ً
 وعربيا

ً
م ثقافة املقاومة وإيصال رسالتها إلى أوسع قطاعات الرأي العام محليا

التنوع في ألاساليب التي تهدف إلى الترويج الواسع لألعمال الفنية وألادبية وإلابداعية بأشكالها التي تبرز حقوق الشعب 

 الفلسطيني وأصالة قضيته العادلة.

 صات الاعالم الجديد إلى دور أكبر في فح  وتعرية الافتراءات وألاضاليل التي تبثها وسائل تبقى الحاجة من من

 إلاعالم املعادية وألافكار املغلوطة حول املقاومة الفلسطينية ورسالتها املشروعة.

 دود أن حينبغي على منصات الاعالم الجديد بإعتبارها نافذة إعالمية للعالم التي تخترق بتقنياتها الحواجز وال

تستعين بالكوادر إلاعالمية املتخصصة، والكفاءات، والفعاليات الثقافية الفلسطينية، وإنشاء املراكز البحثية 

املتخصصة في حقل إعالم املقاومة، إلنتاج مواد إعالمية رفيعة املستوى وذات جاذبية وتأثير، لتكوين حضور جدي في 

 ميدان إلاعالم املحلي والدولي.
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 الدراسة من رؤى بحثية: ما تستثيره

 دراسة دور إلاعالم الجديد في كسب الرأي العام العالمي نحو النضال الفلسطيني املشروع. .0

 صورة املقاومة الفلسطينية. تشويهدراسة أساليب الدعاية الصهيونية في  .8

  قائمة املراجع

 كــتبأوال: ال

صادر املعلومات إلالكترونية، )القاهرة: دار محمد: النشر إلالكتروني وم عبد الهاديإبراهيم أبو السعود،  (0

 م(.8000، 0الثقافة العلمية، ط

أمجد جبريل: ثقافة املقاومة ودورها التنموي: )القاهرة: دراسة في حدود وإمكانيات التنمية في فلسطين، مؤتمر  (8

 م.8002ألامة وأزمة الثقافة والتنمية( 

لي العاشر: بعنوان ثقافة املقاومة في آلاداب والفنون، حسن حنفي، ثقافة املقاومة، مؤتمر فيالدلفيا الدو  (0

 .8002ألاردن، عمان، 

محمد محسن، عباس مزنر )معدون(: صورة املقاومة في إلاعالم ) علي رمال: تطور صورة املقاومة في إلاعالم  (2

 (.8000الفضائي العربي( . )بيروت، مركز الدراسات إلاستراتيجية والبحوث والتوثيق، 

دي، عاطف العبد، وأخرون: استخدامات الشباب العربي للقنوات الفضائية وتأثيراتها فيهم، منى الحدي (2

)القاهرة: جامعة الدول العربية، املنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم 

 م(8002البحوث والدراسات إلاعالمية، 

  دراسات وأبحاث علميةثانيا: 

م، دراسة ميدانية على عينة 8002-8002طومان: وسائل إلاعالم الفلسطيني وأثرها في الانقسام السياس ي  أمل (0

 (.8000من طلبة جامعات قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، )غزة: جامعة ألازهر، قسم العلوم السياسية، 

 سطين، الضفة لغربية وقطاع غزة م عامخالد معالي: "أثر الصحافة إلالكترونية على التنمية السياسية في فل (8

، )رسالة ماجستير غير منشورة، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة 8002إلى  0222

 (.8002النجاح الوطنية، نابلس 

دلفيا ر فيال علي رزق: ثقافة املقاومة في إلاعالم اللبناني: نموذج تلفزيون املنار، )عمان، بحث مقدم إلى مؤتم (0

 (.8002م، جامعة فيالدلفيا، 8002ابريل  82-82الدولي العاشر املنعقد بجامعة فيالدلفيا في الفترة من 

ماجد التربان: فن التقرير الصحفي في املواقع إلالكترونية إلاخبارية الفلسطينية، )غزة: جامعة ألاقص ى، مجلة  (2

 (.8008سادس عشر، العدد الثاني، يونيو جامعة ألاقص ى )سلسلة العلوم إلانسانية( املجلد ال

محمد عطية أبو فودة: دور التربية السياسية في تدعيم ثقافة املقاومة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية،  (2

 (. 8008رسالة دكتوراه غير منشورة )القاهرة: جامعة قناة السويس، كلية التربية باإلسماعيلية، أصول تربية، 
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لصفوة الفلسطينية للصحافة إلالكترونية في متابعة ألاحداث الجارية محمود خلوف: استخدامات ا (2

وإلاشباعات املتحققة، رسالة ماجستير غير منشورة )القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات 

 (.8002إلاعالمية، 

مان، بحث مقدم إلى ، )ع8002-0202نشأت ألاقطش: تطور ثقافة املقاومة في الخطاب إلاعالمي الفلسطيني  (2

 (.8002م، جامعة فيالدلفيا، 8002ابريل  82-82مؤتمر فيالدلفيا الدولي العاشر املنعقد بجامعة فيالدلفيا في الفترة من 

: دور مؤسسات التنشئة إلاجتماعية في تعزيز مفهوم املقاومة، )ورقة بحثية مقدمة ملرأة بغزةوزارة شؤون ا (2

، وزارة الثقافة، 80/2/8002-80واملراكز الثقافية، بعنوان نحو تعزيز ثقافة املقاومة، للمؤتمر السنوي ألاول للمؤسسات 

 غزة، فلسطين(.

 مراجع أجنبية

1) Makram Khoury: Palestinian Youth and Political Activism: the emerging Internet culture and new 

models of resistance, Policy Futures in Education, Vol. (5), NO. (1), U.K., 2007. 

 مواقع الكترونية

 http://www.alexa.com/topsites/countries/PS .30.8.2020موقع أليكسا لقياس متابعة مواقع إلانترنت،  (0

. 
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وقع م -ية في املواقع إلالكترونية إلاخبارية املعالجة إلاعالمية لقضايا املرأة الفلسطين

 دراسة تحليلية :الجزيرة نموذجا

 الجزائر، قسنطينة، جامعة ألامير عبد القادرمنزل غرابة،  املولود د. زكيةأ.

 

 ملخص الدراسة: 

بارية، من خي املواقع إلالكترونية إلا استهدفت هذه الدراسة التعرف على طبيعة املعالجة إلاعالمية لقضايا املرأة الفلسطينية ف

وفي إطاره تم استخدام أسلوب تحليل املضمون  ،هج املس  الوصفي ملعالجة املوضوعو قد اعتمدنا على من ،خالل موقع الجزيرة إلاخباري 

 قد أسفرت الدراسة التحليلية عن مجموعة من النتائج التي أكدتو  ين ذات العالقة بموضوع املرأة،كأداة منهجية لتحليل عينة من املضام

 .لق بنضالها ضد املحتل إلاسرائيليعلى اهتمام واض  بمختلف القضايا التي تخص املرأة الفلسطينية خاصة ما تع

 مقدمة

 ة في مجالوالاتصال تطورا ملحوظا مع الانفجار التكنولوجي الذي أحدث ثورة غير مسبوق ،شهد عالم إلاعالم 

 لتواصل،افقد وفرت هذه ألاخيرة للمتلقي آليات جديدة في  ،تيةخاصة مع ظهور الشبكة العنكبو  ،انتقال وتلقي املعلومة

 يثح ،املعلومةيضا مجاال جديدا في نقل بل أعطت لوسائل إلاعالم أ ،تصر هذا التحول على املتلقي فحسبولم يق

ية ر قد ظهر ذلك فيما يعرف باملواقع إلاخباو  ،وجي في معالجة ألاحداثفرض عليها التكيف مع هذا التطور التكنول

 إلالكترونية كنموذج للتحول إلى إلاعالم إلالكتروني.

وألاخبار حول ألاحداث بطريقة مختلفة  ،ي هذا املقام على توفير املعلومةوقد عملت املواقع إلالكترونية ف

 ول ح استحضرت معها الوسائط املختلفة التي لم تكن معهودة في إلاعالم التقليدي مثل إشراك املتلقي في إبداء رأيه

 .وع إليها في الوقت الذي يشاء فيهإمكانية الرجو  ،ا الاختيار بين املواضيع املقدمةوكذ ،ألاخبار واملعلومات املقدمة

أة التي ومنها قضايا املر  ،لكترونية بتعدد املواضيع املقدمةوتتعدد القضايا التي تعالجها املواقع إلاخبارية إلا

وعلى غرار  ،نية لتفرض نفسها في موائد النقاشتأتي قضايا املرأة الفلسطي، و محل اهتمام املواقع إلالكترونية أصبحت

ة وقد جاءت هذه الدراس ،كتروني بقضايا املرأة الفلسطينيةاملواقع إلاخبارية جاء اهتمام موقع الجزيرة إلاخباري إلال

 .الورقة العلمية تفصيل فيه في هذههو ما سيتم الجة موقع الجزيرة لقضايا املرأة و لتبحث في طريقة معال

 الاشكالية:

وليس غريبا فهي نصف  ،هان به في تنمية املجتمع وتطويرهتعد املرأة على مدار العصور محورا مهما ال يست

وعليها يعول في صناعة الانسان و تنشئته التنشئة السليمة ،و ال يمكن تصور أي تغيير على مستوى املجتمعات  املجتمع ،

 ل الذي يمكن أن تقوم به املرأة في الدفع بعجلة التغيير في أي مفصل من مفاصل املجتمع .دون استحضار الدور الفعا
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ها ب فإن ألامر يستوجب الاهتمام ،فعالية كبيرة في النهوض باملجتمعوفي املحصلة فإن املرأة كي تؤدي دورها ب

قع الذي ال يمكن إنكاره أن قضايا املرأة الواو  ،حلول بشأن العراقيل التي تواجههامناقشة قضاياها املختلفة وإيجاد الو 

نية، الديواملؤسسات  ،كاديميين في املراكز الجامعيةوألا ،في نقاشات املهتمين من الباحثين أضحت مجاال خصبا

 وكذا إلاعالمية قصدا إلى تمكينها في مختلف املجاالت.  ،والثقافية

منها قضايا و  قنيات جديدة في معالجة القضايا املختلفةقد أفرز التطور التكنولوجي في مجال إلاعالم والاتصال تو 

يبرز في هذا املقام املواقع الالكترونية الاخبارية التي أنشأتها القنوات الفضائية الاخبارية كمطلب و  املرأة الفلسطينية،

هولة الاتصال س التي تملكها مثلحتمي فرضته شبكة الانترنت التي ألغت الحواجز الزمانية واملكانية بفعل الخصائص 

 .والحصول على املعلومة في أوانها

مجال  يالتابع لقناة الجزيرة الفضائية صورة عملية لهذا الانتقال ف موقع الجزيرة إلالكتروني إلاخباري يعد و 

في أنها تدخل  التي يعتقدو  ،الحظ حضورا الفتا ملختلف قضاياهاي املرأة الفلسطينيةفي إطار و ،تقديم املعلومة وتبادلها

 ونرى أن التعرف على كيفية معالجة ،الاهتمام بالقضية الفلسطينية ككلمجال أولوياته التي تعد جزءا ال يتجزأ من 

هذا املوقع لقضايا املرأة الفلسطينية يحتاج منا إلى دراسة علمية تكشف لنا فلسفة املوقع في تعامله معها ضمن هذا 

ماهي طبيعة املعالجة إلاعالمية ملوقع الجزيرة إلالكتروني لقضايا  :هوة و التساؤل املحوري الذي يؤطر إلشكالية الدراس

 ؟املرأة الفلسطينية

 :ا التساؤل املحوري تساؤالت فرعيةتتفرع عن هذو 

 ماهي القضايا التي تناولها موقع الجزيرة إلاخباري إلالكتروني فيما يتعلق باملرأة الفلسطينية؟ 

 املرأة الفلسطينية في موقع الجزيرة إلاخباري إلالكتروني؟ ماهي املوضوعات التي تضمنتها قضايا 

  إلالكتروني؟ماهي مصادر املادة إلاعالمية املتعلقة بقضايا املرأة التي اعتمد في موقع الجزيرة إلاخباري 

  إلالكتروني؟ماهي مصادر معلومات املادة الاعالمية املتعلقة بقضايا املرأة في موقع الجزيرة إلاخباري 

  الفلسطينية؟إلالكتروني لقضايا املرأة  الجزيرة إلاخباري إلاطار املكاني في معالجة موقع ماهو 

  إلالكتروني؟ماهي أنماط النشر الخاصة بقضايا املرأة التي اعتمدها موقع الجزيرة إلاخباري 

  الفلسطينية؟ماهي ألاساليب الاقناعية التي استخدمها موقع الجزيرة في معالجته لقضايا املرأة 

  أهمية الدراسة

معلوم و  ،ألاولى تهتم بدراسة قضايا املرأةتكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية املوضوع ذاته فهي من الناحية 

ومن ثم فإن القضايا  ،وصانعته ،ه على اعتبار أنها حاضنة ألاجيالوعليه يتوقف صالح ،أن املرأة هي عمود املجتمع

تكشف لنا جملة القضايا وعليه فإن هذه الدراسة س ،ملية التنمية الحضاريةمهما في ع املتعلقة بها تشكل محورا

 نوعية املوضوعات املتعلقة بها.املقدمة و 
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من ناحية أخرى فإن الدراسة تكتسب قيمتها من حيث أنها تتناول املواقع إلالكترونية إلاخبارية ،حيث تشكل و 

نيات تققليدي إلى الاتصال الرقمي الذي وفر للمستخدم هذه ألاخيرة وسيطا بديال فرضه التحول من الاتصال الت

والاختيار املتعدد للمعلومة املقدمة ،ضف إلى ذلك أن  ،وهي عادة ما ترتبط بالتفاعلية ،،ووسائط لم يعهدها من قبل

رة زيمعلوم أن هذا املوقع يرتبط بقناة الجو  الجزيرة الاخباري الالكتروني، وهو موقع ،الدراسة ترتبط بموقع رائد

 الفضائية ،والتي تعد من أكثر القنوات متابعة لدى الجمهور املستقبل كما تؤكده العديد من الدراسات امليدانية . 

وقع وم ،وهما قضايا املرأة الفلسطينية ،بين متغيرين مهمين وتزداد أهمية الدراسة من جهة ثالثة كونها تجمع

ولى حديث عن القضية املرأة الفلسطينية إنما هو بالدرجة ألا  والحديث عن قضايا ،الجزيرة إلاخباري الالكتروني

ذه الدراسة ومن ثم فإن ه ،كل عنصرا فاعال في القضية برمتهافيه أن املرأة الفلسطينية تش ال شكفمما  ،الفلسطينية

ة التي ارتكز يوالخلف ،ملختلف قضايا املرأة الفلسطينية ستعرفنا بطريقة معالجة موقع الجزيرة إلاخباري إلالكتروني

 عليها في عرضه لها. 

العملية كونها ستفرز جملة من و  ،أخذ قيمتها من الناحية التطبيقيةومن جهة أخرى فإن أهمية الدراسة ت

النتائج التي يمكن أن تفيد القائمين على املواقع إلاخبارية إلالكترونية في تطوير معالجة املضامين املتعلقة بقضايا املرأة 

 .التي ترى فيها قصورا في املعالجةفي الجوانب 

  أهداف الدراسة

 تتوخى الدراسة التي بين أيدنا تحصيل ألاهداف آلاتية:

 .التعرف على القضايا التي تناولها موقع الجزيرة إلالكتروني الاخباري فيما يتعلق باملرأة الفلسطينية 

 روني.عالجة موقع الجزيرة إلاخباري إلالكتلوقوف على املوضوعات التي تضمنتها قضايا املرأة الفلسطينية في م 

 .معرفة مصادر املادة إلاعالمية املتعلقة بقضايا املرأة الفلسطينية 

 .معرفة مصادر معلومات املادة الاعالمية املتعلقة بقضايا املرأة الفلسطينية 

 فلسطينية.لقضايا املرأة ال وقع الجزيرة إلاخباري إلالكترونيمعرفة إلاطار املكاني في معالجة م 

  الوقوف على أنماط النشر الخاصة بقضايا املرأة التي اعتمدها موقع الجزيرة الالكتروني الاخباري 

 عالجته لقضايا املرأة الفلسطينيمعرفة ألاساليب الاقناعية التي استخدمها موقع الجزيرة في م 
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 الدراسات السابقة

 :1 (2213ة العربیة )محمد،: تناول إلاعالم إلالكتروني لقضایا املرأدراسة حول 

سعىت هذه الدراسة إلى معرفة تناول إلاعالم إلالكتروني لقضایا املرأة العربیة )دراسة وصفیة تطبیقیة على 

طر املعالجة إلاعالمیة التي وظفها املوقع من املجلس القومي للمرأة ـ بمصر(، و املعالجة الصحفیة ملوقع 
ُ
الوقوف على أ

 ة املختلفة. خالل طرحه لقضایا املرأ

  ،الوصفي بشقیه التحلیلي واملیدانيواتبعت الدراسة املنهج 
ً
لكتروني ملحتوى املوقع إلاوتضمنت الدراسة مسحا

مت كما استخد ،رائهم تجاه قضایا املرأة املصریةوعینة من الخبراء باملجلس القومي للمرأة بهدف قیاس آ ،للمجلس

 عملیة التحلیل. الباحثة املعالجات إلاحصائیة املناسبة في

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج آلاتیة

 :أظهرت الدراسة تنوع طبیعة الخدمات واملادة املنشورة حول قضایا املرأة املصریة باملوقع عینة الدراسة كاآلتي 

 واملؤتمرات والندوات  ،إلاحصاءات، التقاریر الخاصة باملجلس

 ثم % 02بنسبة ها املوقع جاءت في مقدمتها قضایا التعلیم أوضحت الدراسة أن مناقشة القضایا التي اهتم ب

 حریة الرأي والتعبير. و  ثم الدینیة، ،السیاسیة ،والاقتصادیة ،القضایا الاجتماعیة

  كشفت الدراسة بأن أكثر املجاالت التي تفضل أن تهتم املرأة العربیة بمتابعتها عبر إلاعالم إلالكتروني یأتي في

ألابناء  ثم ما یخص املرأة ملنزلها وتعلیم ثم الاقتصادیة، ،م القضایا السیاسیةث ،ة لحیاتها العملیةا ما یخص املرأمقدمته

 حسب الخبراء.

  توصلت الدراسة إلى أن ترتیب القضایا التي يهتم بها موقع املجلس القومي للمرأة في الوقت الحالي؛ من ألاكثر

أة الاجتماعیة على مستوى الوطن العربي ثم قضایا املرأة املجتمعیة فاألقل جاءت النتیجة كاآلتي تصدرتها "قضایا املر 

 .العربياملرأة الاقتصادیة على مستوى الوطن  قضایاوأخيرا  على مستوى الوطن العربي"،

  2اعيم: قضايا املرأة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتدراسة حول 

استخداماته في الحمالت الفايسبوك ومدى نجاعة  هدفت هذه الدراسة إلى البحث في دور الاعالم الجديد خاصة

مع إبراز أهم القوالب وألاشكال املستخدمة وطبيعة  ،حسيسية عامة ولقضايا املرأة خاصةوالت ،والتوعوية ،الاعالمية

 القضايا وكيفية معالجتها. 

                                                           
دكتوراه غير منشورة.كلية الدراسات العليا، جامعة السودان  "،"تناول إلاعالم إلالكتروني لقضایا املرأة العربیةمحمد،ست البنات حسن أحمد   1

 .8002، والتكنولوجياللعلوم 

 .022-002ص ص  8002 .0عالاعالمية.  مجلة الدراسات اعي "،م" قضايا املرأة عبر صفحات مواقع التواصل الاجت، هاجر لعروس ي  2
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لتي نظمتها وزارة املية اوقد تم الاعتماد على ألاسلوب الوصفي باستخدام أداة تحليل املحتوى للحملة الع

ديسمبر  2نوفمبر إلى  80في الفترة املمتدة من  ،خاصة حملة "كن رجل احترم املرأة"وقضايا املرأة في الجزائر ال ،التضامن

 .من كل سنة

 وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:

 وهي نشاط تزامن مع فترة  ،حو احترام املرأة وتقدير مكانتهاهدفت الحملة في مجملها إلى حشد الجماهير ن

  وتقليدها لحقائب وزارية في الحكومة. ،جزائر نسبة في التمثيل البرملانيالتعديل الدستوري وإعطاء املرأة في ال

  الكاريكاتورية، والفوتوغرافية، والشعاراتنوعت الحملة من استخدام الوسائل الاتصالية من خالل الصور، 

  .ات العمل والفتات واملقاالت الصحفية وقمصان تحمل شعار الحملةومجموع ،واللقاءات ،والفيديوهات

  اعتمدت الحملة على تقنية التكرار من خالل إغراق الجمهور املستهدف بوابل من الرسائل دون انقطاع طيلة

 فترة الحملة.

 اعلى التففع الجمهور املستهدف إلاستخدمت الحملة عدة استماالت للتأثير وإلاقناع أو لجذب الانتباه لد، 

   .وكبار السن والشباب ،ك من خالل الاستعانة برجال الدينوذل

  .1الشروقيلية لصحيفتي الخبر و دراسة حول معالجة قضايا املرأة في الصحافة الجزائرية دراسة تحل

 ومدى متنوعة، صحفية صورة موضوعات في للمرأة تقدم التي إلاعالمية املادة لتقييم الدراسة ذهاستهدفت ه

 .الجزائرية تعيشه املرأة الذي الفعلي الواقع من قترابهاا

 الخبر " صحيفتي اختيار ي إطاره تمفو ،في دراسة املوضوع تحليل وأداة الاعالمي املس  منهج على قد تم الاعتمادو 

 .2015 شهر ماي من 31 غاية إلى شهر أفريل من ألاول  من شهريين ملدة تحليلهما وتم اليوميتين، "  الشروقو 

 :ت الدراسة الى مجموعة من النتائجقد توصلو 

 كال في الاهتمام من الكافية بالنسبة تحظى لم البحث فًتة خالل طرحها تم التي الاجتماعية املرأة قضايا 

 - الصحيفتين

 وخاصة الصحيفتين كال عليها ركزت التي باملرأة الخاصة القضايا أكثر من والانصراف والاختطاف للعنف 

  الشروق صحيفة

 املتهمة فيها أو كانت ضحية املرأة تناوال املواضيع كثرأ من الجريمة على التركيز  

 املرأة فيها تظهر التي السلبية النواحي على التركيز - 

                                                           
 الاجتماعية.والشروق "، مجلة الباحث في العلوم الانسانية ة دراسة تحليلية لصحيفتي الخبر و نعيمة بيراردي."معالجة قضايا املرأة في الصحافة الجزائري  1

 .20-20ص ص ،0،8002ع ،0مج
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 وضعية استخدام خالل من اليه توصلنا ما هذا املنهي الوضع حساب على للمرأة الاجتماعي الوضع على التركيز 

 له كعضو الاجتماعية املرأة مكانة ابراز بإمكانه الذي الدهني الوضع حساب على ).. مطلقة ،أ ،والدة زوجة، ابنة، (املرأة

 . فقط كتابع وليس املجتمع في أهميته

دراسة حول قضايا املرأة في الصحافة الاسالمية الالكترونية جريدة البصائر نموذجا دراسة تحليلية لصفحة عالم 

  1 املرأة ألاسرة.

تشكل صفحة  و  ،حاتها لطرح كل ما يمس انشغاالتهاخصصت حيزا من صفو ، من اهتماماتهاقضايا املرأة ض

اح بيد أن إلافص ،جريدة في اهتمامهم بقضايا املرأة"عالم ألاسرة" صورة عملية لهذا الاهتمام من طرف القائمين على ال

منا البحث العلمي الرصين ملعرفة انشغاالتها يستوجب في اهتمامها بقضايا تمس املرأة و عن حقيقة توجه الجريدة 

اسة عليه جاءت هذه الدر و  تقي بدور املرأة داخل املجتمع،فيما إذا كان هذا الاهتمام ير و ، لقضايا التي تطرح بشأن املرأةا

ة قضايا املرأة التي تتناولها الصحافة الدينية إلاسالميالتحليلية التقييمية لطرح التساؤل املحوري الرئيس وهو: ماهي 

 ي جريدة البصائر عبر صفحة "عالم ألاسرة ؟ف

تم و  ،رأةامليا اوقد تم اعتماد الباحثة على أسلوب تحليل املحتوى كأداة منهجية لدراسة املضامين الخاصة بقض

  .تطبيق الدراسة على عينة قصدية

 توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:و 

 دة سرة في جرييع القضايا التي تطرقت لها صفحة عالم ألا تصدرت القضايا الاجتماعية الخاصة باملرأة جم

 . البصائر إلاسالمية

 قضايا املرأة  هرم الطهي في أعلىية ممثلة في تربية ألابناء والاعتناء بترتيب البيت و جاءت املوضوعات التقليد

 ر إلى املرأة نظرة نمطية تحصر هو ما يشير إلى أن الجريدة مثل الكثير من غيرها من الجرائد ال تزال تنظو  الاجتماعية،

لبه الحياة الزوجية ا تتطالتأكيد على معاملة الزوج بمبناء و الاعتناء باأل قضاياها واهتماماتها في البيت وارتباطها بترتيبه و

 .تي تقوم بها املرأة داخل املجتمعألادوار الفعالة الو التحديات التي يفرضها املجتمع،، متناسية بذلك السعيدة

 د فقد غفلت عن طرح العدي ،رتقاء باملرأة دينيا وتزكيتهاوقت الذي حاولت فيه صفحة "عالم ألاسرة" الا في ال

 .س حياتها الدينية بالدرجة ألاولىالتي تميا الدينية ذات ألاهمية القصوى و من القضا

 نضالها ة و فلسطينيتعلق بقضية املرأة ال أوضحت النتائج اهتماما إيجابيا بقضايا املرأة السياسية وبخاصة ما

في حين غفلت عن إبراز أدوارها في مواقع اتخاذ  ،املرأة على السواءلجميع الرجل و في حماية ألاقص ى كقضية تمس ا

 القرار 

                                                           
سرة"، ة تحليلية لصفحة عالم ألا نموذجا: دراسجريدة البصائر  الصحافة إلاسالمية الالكترونية: ،"املعالجة إلاعالمية لقضايا املرأة فيزكيةغرابة منزل  1

 .022-020ص ص، 8080، 8، ع02، مجوالعلوم الاجتماعيةمجلة العلوم مجلة آلاداب 

. 
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  توجه في الوقت الذي ال يعبر هذا ال ،رة املتهم واملولع بعالم التسوق برزت املرأة في قضاياها الاقتصادية في صو

 ينتمين إلى الطبقات الوسطى ممن ال يقدرن على تلبية الاحتياجات التي ذكرها صاحب املقال  عن غالبية النساء اللواتي

 النساء عموما بقضايا املرأةية الفتيات وألامهات و استهدفت صفحة عالم ألاسرة في جريدة البصائر إلاسالم 

نمية ذاتها تني ضرورة بناء شخصيتها و غد ما يعمرأة الإوهي فلسفة تنبع من قناعة القائمين على الصفحة بأن الفتاة هي 

قوم ي عليهالق من كون ألام هي أساس ألاسرة و وأن الاهتمام باألمهات منط ،قادرة على مواجهة الحياة مستقباللتكون 

 .البناء السليم للمجتمع ككل

 " حرير العمود كأحد أشكال فنون التعالم ألاسرة" على كل من املقال و اعتمدت جريدة البصائر عبر صفحة

هو أمر يحسب للجريدة على اعتبار أن مثل هذه ألاشكال التحريرية تمنح ملنتج املادة صحفي في تناولها لقضايا املرأة و ال

ين وتمكانتقاد أو إبراز وجهة نظره حول قضية من القضايا وفق الزاوية التي يؤمن ساحة واسعة لتحليل و إلاعالمية م

 .القارئ من تبني انطباعاته

 هو أمر محمود يؤكد قناعة صفحة عالم عالمية في تناول قضايا املرأة و رأة كمصدر إلنتاج املادة إلا تصدرت امل

وتها من يوصل صاملرأة خير من يمثل املرأة، وهي أفضل من يعبر عن قضاياها و ألاسرة في الصحيفة لجريدة البصائر بأن 

 .وجهة نظرها كامرأة

 في الجزائر في الكتابة حول قضايا املرأة إال أن انحصاره قي منتجتين على الرغم من غلبة إلاطار الجغرافي ممثال -

ستوى صحيفة البصائر إلاسالمية وهو أمر يتطلب الاهتمام فقط يشير إلى أزمة غياب الكوادر إلاعالمية النسائية على م

 فتح مجال للكوادر إلاعالمية النسوية للتعبير عن قضاياهن وفق التصور إلاسالمي.به و 

 1 دراسة تحليلية مقارنة -سة حولقضايا املرأة في الصحافة اليمنيةدرا

نهجين الاعتماد على امل ذلك عن طريقو  ،ف اليمنيةهدفت الدراسة التعرف على جملة القضايا التي تناولتها الصح

كتوبر أ 02صحيفة ة منتظمة لكل من صحيفتي الثورة و شملت الدراسة التحليلية عينة عشوائيو  ،الوصفي واملقارن 

 .لى أداة التحليل في دراسة العينةاعتمد الباحث عو  م،0222-0222مدار ية ممتدة على خالل مدة زمن

 :برزهاأقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج و 

  لي قضايا املرأة في صحيفة الثورةمن إجما 20جاءت قضايا املرأة الاجتماعية بنسبة. 

 غلبت على املقاالت الطابع إلانشائي البعيد و  ،الصحفي بدرجة رئيسيةعلى املقال  اعتمدت الصحافة اليمنية

 عن التحليل 

                                                           
جامعة القاهرة  ،ماجستير غير منشورة م،0222-2202 –دراسة تحليلية مقارنة -قضايا املرأة في الصحافة اليمنية عبد املجيد محمد.، ،سامية ،ألاغبري  1

 .0222،كلية الاعالم، 
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  ناسباتية ما يفسر ذلك التغطية املو  ،قضايا املرأة في الصحافة اليمنيةاحتلت ألاخبار املرتبة الثانية في تغطية

 العامليةواملؤتمرات املحلية والعربية و للصحيفة لقضايا املرأة من خالل الندوات 

  ن املرأة أإن كان يالحظ و  املحررين وخاصة الصحفي الرجل،اعتمدت الصحافة اليمنية بدرجة أولى على

 ادية.الاقتصوفقط بل كتبت في اغلب املجاالت وخاصة الثقافية  الصحفية لم تقتصر في الكتابة على قضاياها

 :وتشمل :حدود الدراسة

 .في موقع الجزيرة إلاخباري إلالكتروني دون غيره من املوضوعاتتبحث الدراسة في قضايا املرأة  :الحدود املوضوعية

يتحدد املجال الزمني للدراسة بالفترة الذي بدأ فيها من طرح املوضع إلى النتائج املتوصل إليها خالل : الحدود الزمنية

 شهر جوان.

خباري إلالكتروني دون غيره من تختص الدراسة بالتناول معالجة قضايا املرأة في موقع الجزيرة إلا : الحدود املكانية

 املواقع الاخبارية 

ع حيث يسمح توضيح املفاهيم بوض ،جية لها أهميتها في البحث العلميضبط املفاهيم خطوة منه :ضبط املفاهيم

 القارئ أمام املقصد الصحيح الذي تم من خالله توظيف مختلف املصطلحات التي اعتمدها البحث 

 هي:و من املصطلحات التي يتوجب شرحها ملة قد ورد في هذه الدراسة جو 

 املعالجة إلاعالمية.1

 املعالجة

 ..1في حديث ألاسلمي إني صاحب ظهر أعالجه أي أمارسهو زاوله. :الش يء معالجة وعالجا عالج:جاء في لسان العرب  لغة:

اما أو راسية علمية قد تكون أرق"التعامل مع مادة دفي جانبها الاصطالحي بأنهاتطلق املعالجة ليفهم منها في  اصطالحا:

 عديلها ثم طرحها وفق منهجتتعتمد على التقويم والفرز والانتقاء للمادة و غيرها كلمات أو جمل أو فقرات أو نصوص و 

 .2مفهوم للمتلقي"دد ليتم إيصالها في قالب مدروس ومقبول و مح

عالم الشهير أوتوجروت بأنه:"التعبير املوضوعي : عرف إلاعالم في الاصطالح بتعاريف متعددة منها تعريف الإلاعالمية

 .3في نفس الوقت " ،وحها وميولها واتجاهاتها النفسيةولر  لعقلية الجماهير،

سامي ذبيان بأنه:" تلك العملية إلاعالمية التي تبدأ بمعرفة املخبر الصحافي بمعلومات ذات نذكر أيضا هنا تعريف و 

ها عاطي معل، ثم تتوالى مراحلها: تجميع املعلومات من مصادرها، نقلها، التالنقهمية، أي معلومات جديرة بالنشر و أ

                                                           
 .082ص ،0222، بيروت، دار صادر، 8مج لسان العرب، منظور،ابن  1
 .02ص ،0222دار الكتاب املصرية،  ،القاهرة ،معجم مصطلحات إلاعالم ،أحمد زكي بدوي  2
 .82ص ،0222مكتبة وهبة.  القاهرة، ،؟أينإعالمنا إلى  إعالم إسالمي: نحو الجريشة، علي   3
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إطالقها أو إرسالها عبر صحيفة أو وكالة أو إذاعة أو محطة تلفزة إلى طرف معني بها ومهتم وتحريرها، ثم نشرها و 

 .1بوثائقها"

 املواقع الالكترونية.2

مجموعة من تلك التي يطلق عليها الصفحات إلالكترونية،  "وردت عدة تعريفات للمواقع الالكترونية ومنها أنها 

والتي يتم إنشاؤها على شبكة إلانترنت، وفى نفس الوقت فإن كل تلك املجموعة من الصفحات التي يتم إنشاؤها على 

  2 .شبكة إلانترنت تكون متصلة باألنترنت أو ببعضها البعض، بحيث تقع تلك املواقع تحت ملكية فردية أو جماعية

ل عليها التي يمكن الحصو ي يقدمها شخص أو هيئة و تعني مجموعة الوثائق املكتوبة بلغة النصوص املترابطة الت

مه من ية ملا تقديمكن اعتبار مواقع الويب ذات اهمو  ،ر في الشبكة العنكيوتية العامليةعبر الانترنت من خالل الابحا

  3 اللها.التقييم لتفعيل استغتتطلب الدراسة و  نترنت، ولذلكالا ة ألنها ألاكثر استخداما في شبكو  مصادر للمعلومات،

عرفت بأنها مكان أو مساحة يتم تخصيصها على شبكة إلانترنت وهو يحتوي على الكثير من املعلومات كما أنه و 

 وكل يقدم خدمات تفاعلية أخرى للمستخدم. فكل موقع مقسم إلى عدة صفحات مع وجود صـفحة رئيسـية للموقع،

ا ومنسـق سواء كانت نص صفحة في املوقع هي عبارة عن نسق خاص أو نظام معني ترتب فيه املعلومات بشكل مجيـل،

 4"أم صوتا أم صور ة

 املواقع الالكترونية الاخبارية.3

 اء أو املراسلينبهي مجموعة النوافذ على شبكة الانترنت تعرض إلاخبار املستحدثة وتعتمد باألغلب على وكاالت ألان

، إضافة إلى نشر املقاالت الخاصة باملواقع أو نقال عن مواقع أخرى، وقد تعد بعضها بروتوكوالت مع خاصين باملواقع

  5واملوضوعات الصحفية ألاخرى  مواقع أخرى لتبادل ألاخبار،

ية نروهي مواقع هي في الغالب مواقع متصلة ملؤسسات إعالمية موجودة على ارض الواقع أومواقع اخبارية الكت

تقدم املواقع الاخبارية مجموعة من الاخبار في شتى املجاالت باإلضافة إلى الاحاالت  ،بحتة لها وجود افتراض ي فقط

                                                           
 .02ص ،0222. بيروت، دار املسيرة للطباعة والنشر، 8ط إلاعالم،مدخل نظري وعملي إلى علم  ذبيان،سامي  1
 .88/0/8080الدخول: .تاريخ: .website/-definition-com/whathttps://mqaallليلى جبريل، "ماهو تعريف املوقع الالكتروني"، 2
معطيات الواقع و متطلبات التطوير دراسة وصفية تقييمية ملواقع مخابر البحث  :البحث وتثمين مخابر الالكترونية ، "املواقع بطوش تيتيلة، كمالسارة  3

 .22ص  ،8002 ،82ع ،تماعية والانسانيةوم الاجمجلة حوليات جامعة قاملة للعل بالجامعات الجزائرية نموذجا"،
،"املواقع اإللكترونية كآلية لتقديم الخدمات ملستهلكين الكهرباء والغاز وحماية حقوقهم في ظل إتساع التجارة ديواني ،زوبير، هالة هالة ،محمد 4

 .000ص ،8080، 0ع ،2مجافات اقتصادية، مجلة إض، "دراسة حالة موقع الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز كترونية:لإلا
دراسة ميدانية من وجهة نظر  : 8002-8000أحمد صال  عبد القادر بني حيمدان، "دور املواقع الالكترونية في تدعيم عملية الاصالح السياس ي  5

 .00،ص8002الاعالميين ألاردنيين" ، ماجستير غير منشورة كلية إلاعالم.جامعة الشرق ألاوسط،

https://mqaall.com/what-definition-website/.تاريخ
https://mqaall.com/what-definition-website/.تاريخ
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يقوم على إعداد موادها محررين على الخط يستعملون أشكال امللتيميديا في و  ،تخضع للتحيين املستمر ،الروابطو 

 . 1تقاريرهم "

  :2ي إلالكترونيالتعريف بموقع الجزيرة إلاخبار .2

أن – الدوحة بالعاصمة القطرية 8000ومنذ تأسيسه عام -استطاع على مدى سنوات  ،موقع إخباري متنوع

 ."الستعمال النطاق العربي "الجزيرة.موقع إلاخبارية العربية. كان سباقايتربع على عرش املواقع  باطراد، وأنينمو 

 خدمة إخبارية 

خدمة إخبارية متنوعة تشمل ألاخبار والتغطيات الخاصة  )www.aljazeera.net( الجزيرة نت موقع  يقدم

مستفيدا من الخبرة التي اكتسبها في مجال إلاعالم إلالكتروني وما تقدمه  ،الحية، والبث الحي لقناة الجزيرةلتفاعالت وا

الجزيرة من إضافات نوعية لإلعالم العربي. وقد صمم موقع الجزيرة نت ليصبح شبكة مواقع توفر للزوار مصادر 

 :للمعرفة هي

 الوظيفة

ال الدور الريادي لقناة الجزيرة في تطوير الرسالة إلاعالمية العربية املرئية تتمثل وظيفة املوقع في استكم

واملقروءة، وتمكين الجمهور العربي من املتابعة التفاعلية املتواصلة لألخبار والبرامج وتحليالتها على شبكة إلانترنت، 

 .جمهور الشاشة وزيادة عدد متابعي أنشطة قناة الجزيرة عبر موقعها على إلانترنت إضافة إلى

 الرؤية

يعتمد املوقع رؤية تقوم على املعالجة إلاعالمية واملعلوماتية املتوازنة امللتزمة بالدقة واملوضوعية والحياد، 

 .واملراعية لتحقيق الانسجام مع الجمهور العربي ومكوناته الحضارية والاجتماعية والثقافية

 مصادر املعلومات

ه من تقارير مراسليه، وقناة الجزيرة، ووكاالت ألانباء العربية والدولية، كما يعتمد يستقي املوقع معلوماته وأخبار 

اب والباحثين وألاكاديميين  .املراجع واملوسوعات العامة واملتخصصة، والكت 

                                                           
مقاالت قضية مطالب رفع التجميد على حكم الاعدام دراسة تحليلية –التعليقات على املواقع الاخبارية الالكترونية الجزائرية  قويدري،رة هجي  1

 .022،ص8002،  8ع ،2ين ،مجلة الاتصال و الصحافة. مجمقارنة الشروق أون ال 

 . 08/2/8080تاريخ الدخول : ، ))www.aljazeera.net،  موقع الجزيرة  2
 

https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2015/3/19/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2015/3/19/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/aljazeeranetwork/2015/7/1/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/aljazeeranetwork/2015/7/1/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA
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 قضايا املرأة.1

إلاخباري  ةتطرق إليها موقع الجزير  املجاالت، والتيتعرف بأنها مختلف املضامين التي تربط باملرأة في مختلف 

 الالكتروني خالل فترة الدراسة.

: نقصد به الطريقة التي تناول بها موقع الجزيرة إلاخباري إلالكتروني املضامين التعريف إلاجرائي بموضوع الدراسة

 املتعلقة باملرأة الفلسطينية.

 نوع الدراسة واملنهج املستخدم

لك التي "تستهدف وصف ألاحداث وألاشخاص وهي ت ،اسة ضمن ما يعرف بالبحوث الوصفيةتصنف هذه الدر 

وال يقتصر دور البحوث  .1واملعتقدات والاتجاهات والقيم وألاهداف والتفضيل والاهتمام وكذلك أنماط السلوك"

 .والخروج باستنتاجات بشأنها إنما يتعداها إلى تفسير النتائجالوصفية على جمع البيانات فحسب و 

  فقد تم الاعتماد على منهج املس ،املناسب عادة ما تتحكم في اختيار املنهجبما أن طبيعة املشكلة البحثية و 

 ف عالقاتالوصفي باعتباره "من مناهج البحث يتناول مشكلة واضحة ومحددة ذات أهداف ثابتة يساعد في اكتشا

ين بها وقد يستعال يستطيع الباحث الوصول إليها بدون مس ، كما يوصل إلى نتائج هامة  ،معينة بين مختلف الظواه

  2 الباحث للوصول إلى التعميمات.

ع قواعتماد الباحثة على منهج املس  سيكون من خالل مس  محتوى املضامين املتعلقة بقضايا املرأة في مو 

 الجزيرة إلاخباري إلالكتروني.

أو الظاهرة قيد  مفردات املشكلةع الدراسة ليراد به"جميع عناصر و عادة ما يطلق مجتم :مجتمع الدراسة وعينتها

 22ـ الذي قدر برأة الفلسطينية مجتمع الدراسة و وتشكل جميع املضامين التي قدمها موقع الجزيرة حول امل ،3الدراسة"

 مفردة بحسب البحث في " املرأة الفلسطينية في املوقع قيد الدراسة".

الاعتماد  قد تمف ،معين لتقديم البحثرتباطنا بوقت و نظرا لتعذر القيام بتحليل جميع مفردات املجتمع ألاصلي ال 

تاح فرص بحيث تو  ،تها من قائمة شاملة لكل املفرداتالتي يتم اختيار مفردا"وهي العينة العشوائية التي  ،عينة ممثلة

متساوية لكل مفردة أن يتم اختيارها ضمن العينة بصرف النظر عن الاختالفات بين املفردات أي دون تصنيف هذه 

مفردة من املضامين املتعلقة بقضايا املرأة  02وبناء على ذلك تم اختيار ،  4طبقات أو مجموعات"املفردات إلى 

الفلسطينية وهي التي تم سيتم إخضاعها للتحليل،بشكل يتيح لنا التعرف على طريقة موقع الجزيرة إلاخباري إلالكتروني 

                                                           
 .20ص، 0228عالم الكتب، ،القاهرة ط،الصحافة، دبحوث ، الحميد محمد، عبد  1
 .202-202. ص0222ة الفالح، الكويت، مكتب ،أساليب البحث العلمي محمد، والسرياقوس ي، ،مدبد املعطي محعلي ع2
 .022دت، صألافكار الدولية،  عمان، ألاردن، بيت، وأساليبه، إجراءاتهمناهجه  ،العلمي: أسسهالبحث  ربحي مصطفى، عليان،3

 .020صالحديث، تاب القاهرة: دار الك 0.طمناهج البحث إلاعالمي العزيز،، عبد بركات  4
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 لقضايا املرأة الفلسطينية .

حليل أسلوب تتم الاعتماد  الفلسطينية، فقدف إلى تحليل مضامين قضايا املرأة بما أن الدراسة تهد :التحليلأداة 

من ألاساليب املهمة في  (Content Analysisيعتبر تحليل املحتوى )النوعي، و وى كأداة منهجية للتحليل الكمي و املحت

ن الكمي للمضمو واملنظم و  ف إلى الوصف املوضوعي"أحد أساليب البحث العلمي التي تهد إلاعالمية،دراسة الرسالة 

من خالله سيتم تقسيم املحتوى إلى فئات ما يعرف باملضمون ماذا ؟ وفئات الشكل و  ، 1الظاهر ملادة من مواد الاتصال"

قد تم و  ،توى أداة لجمع البيانات املطلوبةفي إطار تحليل املحتوى اتخذت الباحثة استمارة تحليل املحو قيل؟كيف 

مارة في اء الاستبعد ألاخذ باملالحظات تم بنو  في مدى صالحيتها للتطبيق،ملحكمين للنظر عرضها على مجموعة من ا

 .صورتها النهائية

 تحديد فئات التحليل

  فئات املضمون ماذا قسل؟

تماد تم اع الالكتروني: حيثوهي مجمل قضايا املرأة الفلسطينية التي عالجها موقع الجزيرة  :املوضوعفئات 

القضايا  ،سطسنية ضد الاحتالل، قضايا الصحة، القضايا السياسيةقضايا نضال املرأة الفل تية:الفئات الرئيسة آلا

 قضايا إلابداع، قضايا العنف. ،والتكنولوجياية، قضايا التعليم الاقتصاد

تم  ة: وقدينيالفلسطنقصد بها الجهة التي أنتجت املضامين املتعلقة بقضايا املرأة : و فئات مصدر املادة إلاعالمية ككل

 إلكترونية. ألاملانية، مدونات، موقع موقع الجزيرة آلاتية:لى الفئات الاعتماد ع

 هنقصد بها مصادر موقع الجزيرة إلاخباري في اسيتقاء معلومات: و فئات مصدر املعلومات الخاصة باملادة إلاعالمية

 املوقع نفسه، .... ،باءكاالت أنآلاتية: و قد تضمنت الفئات حول قضايا املرأة الفلسطينية و 

لفلسطينية، انقصد بها هنا ألاماكن الجغرافية التي شملت قضايا املرأة : و فئات إلاطار املكاني لقضايا املرأة الفلسطينية

 .خارج فلسطين املحتلة،، القدس بشكل عام، غزة، الضفة الغربية، خان يونس : فلسطينآلاتيةتضمنت الفئات و 

 فئات الشكل كيف قيل؟ 

ين قضايا ملضامنقصد بها هنا أنماط النشر : و القوالب الفنية املعتمدة في معالجة قضايا املرأة الفلسطينيةفئات  

 ، التقرير، الخبر، الريبورتاج.املقالد تم الاعتماد على الفئات آلاتية: وق ،املرأة الفلسطينية

                                                           
 .88ص ،0222القاهرة، دار الفكر العربي،  استخدامه. أنواعه، ،همفهوم تحليل املحتوى في العلوم إلانسانية: ،رشدي، طعيمة  1
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عتماد قارئ بقضايا املرأة الفلسطينية وتم الا ال هي ألاساليب التي يستخدمها املوقع إلقناعو : فئات الاستماالت الاقناعية

 العاطفية.، ألاساليب على: ألاساليب العقلية

 تحديد وحدات التحليل

 تم الاعتماد عليها ملعرفة عناوين املوضوعات التي تتضمنها قضايا املرأة الفلسطينية. وحدة املوضوع:

تماالت وكذا الاسالالكتروني، عالجها موقع الجزيرة إلاخباري  قد تم الاعتماد عليها ملعرفة القضايا التيو  وحدة الفكرة:

 ألاهداف التي يتوخى املوقع تحقيقها من املعالجة.و الاقناعية،

 كذا إلاطار املكاني الذي شملتهو  املادة إلاعالمية محل التحليل، تم الاعتماد عليها للتعرف على مصادر  املفردة:وحدة 

   الفلسطينية.قضايا املرأة 

 التحليليةائج الدراسة نت

أظهرت الدراسة اهتماما واضحا بمختلف القضايا ذات العالقة باملرأة الفلسطينية ،وعلى تفاوتها ،فقد تصدرت 

،حيث تطرق املوقع إلى العيديد  %82،22إجمالي القضايا املعالجة بنسبة  القضايا املرتبطة بنضال املرأة الفلسطينية

ا العدوان ليها من سقوط مثل صمودها ضد العدوان إلاسرائيلي رغم ما خلفه هذمن نضاالت املرأة الفلسطينية 

وكذا  ،ذي تضطر إليه بسبب تدمير املنازل التهجير القل والقمع الذي تتعرض له يوميا و وحرمانها من التن ،الشهيدات

افة إلى املقاومة اإلضي ككل بدعمها للمجتمع الفلسطينو  لشقيقتها املقدسية،صور الدعم الذي تقدمه املرأة الفلسطينية 

 املسلحة .السياسية و 

من خاللها عالج املوقع و  %88،22تاليا بنسبة  قضايا العنف الذي تتعرض له املرأة الفلسطينيةفي حين جاءت 

جملة من املوضوعات ،حيث ركز على أنواع العنف الذي تتعرض له املرأة الفلسطينية كظاهرة اجتماعية موجودة في 

وألاسرة كما تعرض لآلثار الناجمة عن العنف الذي  وعنف الزوجتمعات مثل عنف الاحتالل وعنف املجتمع جميع املج

إلى عدم  أرجع املوقع هذا الواقعو التمييز املجتمعي و منعها من امليراث ه املرأة الفلسطينية مثل القتل والحرق و تتعرض ل

ي ذق املوقع في إطار قضية العنف ضد املرأة ألشكال العنف الكما تطر ، ن رادعة للقائم بالعنف ضد املرأةوجود قواني

 اللفظي . ددها في العنف الجسدي و النفس ي و حتتعرض له املرأة الفلسطينية و 

ذات العالقة باملرأة الفلسطينية فقد جاءت من حيث أهميتها في  للقضايا السياسيةلم يغفل املوقع تطرقه 

نصرا عموضوعات تتعلق بتوعيتها بضرورة املشاركة في الانتخابات باعتبارها  ، وتضمن%00،22الترتيب الثالث بنسبة 

أكد أيضا على ضرورة إشراك املرأة الفلسطينية في مواقع صنع القرار حيث سجل املوقع و  ،فاعال في العملية السياسية

 املختلفة.حضورا محتشما في املناصب السياسية 

يلي والفن التشك تمثل ذلك في إسهامات املرأة في الانتاج السنيمائي، %00،00أما قضايا إلابداع فقد جاء بنسبة و 

 .ها على املوروث اليدوي الفلسطينيحفاظو 
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خاللها تطرق املوقع لحاالت التشوه التي تعاني منها  ، ومن%08،28وأما القضايا الصحية فقد جاءت بنسبة 

عرض ت إلاسرائيلي، كماكذا آثار العدوان عنف ألاقارب و  ض لها املرأة بسبباملرأة الفلسطينية مثل الحروق التي تتعر 

والنفسية التي تقوم بها املراكز للتخفيف عن معاناة املصابات بالتشوهات غير  ،وإلارشادات الصحية، ملبادرات التوعية

 الخلقية من النساء الفلسطينيات. 

لنا نموذجا  التعليمي، وعرضسطينية في املجال فقد أبرز املوقع تفوق املرأة الفل والتكنولوجياالتعليم أما قضايا 

في  د املرأة الفلسطينيةنسبة تواج التعليم، وكذاإلحدى الفلسطينيات الحائزات على جائزة املرأة امللهمة في مجال 

 الانترنت.واستخداماتها لشبكة  ،الجامعات

ج املوقع الواقع املزري الذي تعيشه فيها عالو  ،%0،22في حين تم التطرق للقضايا الاقتصادية التي وردت بنسبة 

   والبطالة.املرأة الفلسطينية على مستوى العمل وأجور 

من إجمالي  %20اعتمد موقع الجزيرة الاخباري في معالجته لقضايا املرأة على التقرير بالدرجة ألاول بنسبة 

لخاصة باملرأة الفلسطينية ،يليها أنماط النشر الذي اعتمد فيه املوقع على تقديم معلومات كثيرة حول القضايا ا

 ي،وقد قدم لنا في هذا إلاطار قدم الوقع نماذج للمرأة الفلسطينية كما هو الشأن مع املعلمة الت% 82الربورتاج بنسبة 

ان والعدو  ضن لتشوهات غير خلقية جراء العنفونماذج من حاالت للنساء الالتي تعر  ،حازت على جائزة املرأة امللهمة

وتعلق % 2،82وأخير املقال الالكتروني بنسبة  ،وهو الذي يعمل على نقل الحدث ،% 02،22ي ،ثم الخبر بنسبة إلاسرائيل

 ألامر بمقال نقله املوقع عن إحدى املدونات إلالكترونية.

غطى موقع الجزيرة إلاخباري الالكتروني في معالجته لقضايا املرأة حسب مجالها املكاني كل ألامنكة الجغرافية 

يليها غزة بنسبة ، %22،28فلسطين بشكل عام الترتيب ألاول بنسبة  الفلسطينية، وتصدرتتي تتواجد بها املرأة ال

فلسطينية ب  وأخيرا خارج% 2،22أما الضفة الغربية فكانت بنسبة  ،% 02،80يليها القدس املحتلة بنسبة  ،82،20%

على تتبع كل ما يتعلق املرأة الفلسطينية سواء داخل  هذه النتائج عن اهتمام واض  من قبل املوقع . وتشير % 0،22

 ألاراض ي املحتلة أو خارج أرضها. 

أبرزت الدراسة أن موقع الجزيرة الاخباري إلالكتروني قد اعتمد في معالجته لقضايا املرأة على الجزيرة كمصدر 

تشير هذه النتائج و لكل منهما  %2،82نسبة املدونات بموقع ألاملانية و  ، ثم% 22،2رئيس لتقديم املادة إلاعالمية بنسبة 

 .تقديمها للجمهور املتلقيألاخبار و أن املوقع يؤكد ريادته في إنتاج 

أظهرت نتائج الدراسة أن مصادر معلومات املادة الاعالمية التي استقى منها موقع الجزيرة الاخباري الالكتروني 

 املرأة بنسبةمراكز شؤون يليها طواقم و  ،% 82ة موقع الصدارة بنسبة املتعلقة بقضايا املرأة شكلت فيها الجزيرة الاخباري

هو مؤشر يعطي للموقع مصداقية في نقل ألاخبار و  .% 2،02مراكز حقوق الانسان بنسبة ثم وكاالت ألانباء و % 80، 80

ملعلومات ثق في ايجعل املتلفي يتعلق بقضايا املرأة الفلسطينية و من حيث تعدد مصادر معلوماته إلاخبارية فيما ي

 .املقدمة له



 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 106 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

تفوقت الاساليب العقلية على ألاساليب العاطفية في معالجة موقع الجزيرة إلاخباري إلالكتروني لقضايا املرأة 

الاحصائيات والتقارير ألارقام، ونعتقد أن ذلك مرده إلى اعتماد بشكل كبير على ، و % 02،22مقابل % 22،00بنسبة 

 ع الوقائتقوم على آلاراء و 

في حين جاء أسلوب بناء نتائج على  ،% 20،22تصدرت ألارقام والاحصاءات إجمالي الاساليب العقلية بنسبة 

وال شك أن تقديم الحدث مرفوقا بأرقام وإحصائيات  ،% 02،00مقدمات في ذيل ألاساليب الاقناعية العقلية بنسبة 

 لتالي يعطي قدرا من مصداقية القضية املطروحة.  باو  وقية الحدث واملعلومة املقدمة،من شأنه أن يزيد في موث

جاء أخيرا و  ،% 22،22تصدر الاعتماد على شخصيات ذات مصداقية إجمالي ألاساليب العاطفية بنسبة 

حيث اعتمد املوقع في معالجته لقضايا املرأة على تصريحات مسؤولين في مراكز  .% 2،28ألاساليب اللغوية بنسبة 

 أما ألاساليبو ، غيرها من الشخصيات التي تعطي للحدث مصداقية لدى املتلقيق إلانسان و ؤون املرأة وكذا حقو ش

كذا و اللغوية فقد برزت في الشعارات كما هو الشأن في حملة " كلنا مريم"اذي جاء للتضمن مع املرأة الفلسطينية 

 استخدام بعض أدوات الاستفهام. 

 خاتمة

ت قد أكدو  اري إلالكتروني لقضايا املرأة،الجة موقع الجزيرة إلاخبهذه الدراسة البحث في طريقة مع تناولت 

نضالها ب وخاصة تلك التي تتعلق ،ضايا التي تمس املرأة الفلسطينيةالدراسة على اهتمام واض  من املوقع بمختلف الق

قد أكد و  تلفة،ت املخفلسطينية في املجاال وهو في كل ذلك يهدف إلى تحقيق التمكين للمرأة ال ،ضد الاحتالل إلاسرائيلي

 .أيضا املوقع على مصداقيته بتعدد مصادر معلوماته عن قضايا املرأة

 قائمة املراجع 

 الكتب:

 .0222، بيروت، دار صادر، 8مج لسان العرب، ،ابن منظور  (8

 .0222دار الكتاب املصرية،  ،القاهرة ،معجم مصطلحات إلاعالم ،أحمد زكي بدوي  (0

 .القاهرة: دار الكتاب الحديث، بحث إلاعالميمناهج العبد العزيز،  ،بركات (2

ألاردن: بيت ألافكار  إجراءاته، عمان، ،مناهجه وأساليبه ،أسسه :البحث العلمي ،عليانمصطفى  ،ربحي (2

 الدولية، دت.

القاهرة، دار الفكر العربي،  استخدامه. أنواعه، ،مفهوم تحليل املحتوى في العلوم إلانسانية: طعيمة، ،رشدي (2

0222. 

 .0222. بيروت، دار املسيرة للطباعة والنشر، 8، مدخل نظري وعملي إلى علم إلاعالم طي ذبيانسام (2

 .0222 ،مكتبة وهبة إعالمنا إلى أين ؟،دط، القاهرة،إسالمي: علي الجريشة، نحو إعالم  (2
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 . 0222، الكويت،مكتبة الفالح، 0،محمد ، أساليب البحث العلمي،ط والسرياقوس يمحمد، علي عبد املعطي - (2

 .0228عالم الكتب، ،القاهرة دط، ، بحوث الصحافة،عبد الحميد ،محمد (00

 املجالت

طوير متطلبات التمعطيات الواقع و  :"املواقع الالكترونية وتثمين مخابر البحث، بطوش تيتيلة، كمالسارة  (0

املة للعلوم مجلة حوليات جامعة ق ،لبحث بالجامعات الجزائرية نموذجادراسة وصفية تقييمية ملواقع مخابر ا

 8002، 82ع ،والانسانيةالاجتماعية 

،"املواقع اإللكترونية كآلية لتقديم الخدمات ملستهلكين الكهرباء والغاز وحماية ديواني ،محمد، زوبير، هالة هالة (8

جلة م ،توزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز"دراسة حالة موقع الشركة الوطنية ل حقوقهم في ظل إتساع التجارة إلاكترونية:

 8080، 0ع ،2دية، مجإضافات اقتصا

 ر نموذجا:جريدة البصائ زكية،"املعالجة إلاعالمية لقضايا املرأة في الصحافة إلاسالمية الالكترونية: ،منزل غرابة (0

 .8080، 8ع ،02داب والعلوم الاجتماعية، مجدراسة تحليلية لصفحة عالم ألاسرة"، مجلة العلوم مجلة آلا 

ق "، مجلة الشرو ة دراسة تحليلية لصحيفتي الخبر و ة قضايا املرأة في الصحافة الجزائرينعيمة بيراردي."معالج (2

 .0،8002ع ،0لعلوم الانسانية والاجتماعية.مجالباحث في ا

. ةجتاعي "، مجلة الدراسات الاعالمي( ." قضايا املرأة عبر صفحات مواقع التواصل الا 8002) ،لعروس يهاجر  (2

 .0ع

د مقاالت قضية مطالب رفع التجمي–ت على املواقع الاخبارية الالكترونية الجزائرية التعليقا ،قويدري  هجيره (2

 . 8002 ،8ع ،2مجلة الاتصال والصحافة. مج ين،على حكم الاعدام دراسة تحليلية مقارنة الشروق أون ال 

 رسائل جامعيةال

-8000الاصالح السياس ي ة أحمد صال  عبد القادر بني حيمدان، "دور املواقع الالكترونية في تدعيم عملي (0

، ماجستير غير منشورة كلية إلاعالم.جامعة الشرق وجهة نظر الاعالميين ألاردنيين" دراسة ميدانية من :8002

 .8002ألاوسط،

 م،0222-0222 –دراسة تحليلية مقارنة -قضايا املرأة في الصحافة اليمنية، سامية عبد املجيد محمد ،ألاغبري  (8

 .0222كلية الاعالم،  ،معة القاهرةجا ،ماجستير غير منشورة

"تناول إلاعالم إلالكتروني لقضایا املرأة العربیة"، دكتوراه غير منشورة.كلية محمد،ست البنات حسن أحمد  (0

 .8002والتكنولوجيا ،الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم 

 املواقع الالكترونية

 .تاريخ  website/-definition-https://mqaall.com/what:نيليلى جبريل، "ماهو تعريف املوقع الالكترو (0

 .0/8080/ 88الدخول:

 08/2/8080تاريخ الدخول : ، ))www.aljazeera.net،الجزيرةموقع  (2

https://mqaall.com/what-definition-website/%20.تاريخ
https://mqaall.com/what-definition-website/%20.تاريخ
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/aljazeeranetwork/2015/7/1/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA
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 إلاعالم الرقمي الفلسطيني ودوره في مواجهة التطبيع
 د. ختام خليل أبو عودة، أستاذ علم الاجتماع املساعد

 

 

 ملخص الدراسة: 

 ،لفكرية للتطبيع وإلاعالم الرقمي، والكشف عن دور إلاعالم الرقمي في مواجهة التطبيعهدفت الدراسة التعرف إلى ألاطر النظرية وا

واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي ألاسلوب التحليلي، واستخدمت املس  إلاعالمي وفي إطاره مس  أساليب املمارسة، وقد تم جمع 

( مفردة من املختصين والعاملين في مجال إلاعالم الرقمي في محافظات 08) بيانات الدراسة عن طريق أداة املقابلة املعمقة التي أجريت مع

 غزة.

 من ألاخبار، وتغطية الاحتجاجات،  وتوصلت الدراسة إلى أن
ً
استخدام إلاعالم الرقمي الفلسطيني الفنون الصحفية املختلفة بدءا

لة قضايا التطبيع، غير أن املحتوى الرقمي الفلسطيني يتعرض لحم وألاخبار العاجلة إلى جانب حمالت التغريد املختلفة والتقارير في تغطية

حارب هذه املنصات املحتوى الرقمي الفلسطيني بشكل كبير مما يحد من إيصال 
ُ
كبيرة ممنهجة من قبل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، وت

كانت ضعيفة، ومقتصرة على التغريدات على تويتر  الرسالة الشعبية لجميع العالم، كما أظهرت النتائج أن التوعية بعملية التطبيع

واملنشورات على الفيس بوك واملواقع ألاخرى، إلى جانب غياب الرؤية الواضحة وغياب املنهجية في كتابة املحتوى الرقمي الفلسطيني من 

تحديات قضية الفلسطينية، وأن من أبرز الأجل اقناع العالم الخارجي بصواب القضية الفلسطينية، وأثر  التطبيع العربي إلاسرائيلي على ال

 التي واجهت إلاعالم الفلسطيني هي استمرار الانقسام الفلسطيني.

تحديث املناهج الدراسية الخاصة باإلعالم بالجامعات الفلسطينية املناسبة ملوجة التطوير  وبناء عليه أوصت الدراسة بضرورة

 أم تكنولوجيا، وتوحيد الرسالة الرقمية الرافضة التكنولوجي وإلاعالمي، والعمل على تدريب الطوا
ً
قم إلاعالمية باستمرار سواء ثقافيا

للتطبيع أو أي قضية وطنية أخرى تواجه القضية الفلسطينية، وتوحيد جهود وسائل إلاعالم الفلسطينية كافة من أجل مناهضة التطبيع 

 وتوعية الفلسطيني والعربي بمخاطره. 

 عالم الرقمي، التطبيع.إل الكلمات املفتاحية: ا

 مقدمة

عمل إلاعالم الرقمي على تجاوز كل الحدود الزمانية واملكانية، عندما انصهر العالم في بوتقة واحدة يعيشون في 

 في حياة املجتمعات، حيث ساعد على تبادل املعلومات بين الناس بشكل سريع وساهم 
ً
 مهما

ً
نمط موحد، فقد أدى دورا

جتماعي بين الناس وتذليل العقبات التي تظهر بسبب املسافات، إلى جانب دوره البارز في طرح في التفاعل والتواصل الا 

 ومناقشة قضايا أساسية تهم املواطن، ومساهمته في تحشيد الرأي العام وتوعيته. 

ناعته صلقد فرض إلاعالم الجديد متغيرات اتصالية حديثة حولته إلى أداة فاعلة ومؤثرة في تعبئة الرأي العام و 

في املجتمعات، باعتباره أحد العوامل ألاساسية للتوجيه والتأثير والاقناع حول قضايا مجتمعية معينة، وقد أصبحت 

 في صناعة الرأي العام وتوجيهه، وقد استغلته "إسرائيل" أفضل استغالل لتجميل صورتها 
ً
 فاعال

ً
الساحة الرقمية عامال
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عيته في العقل العربي، فقد نححت في اختراق الرأي العام العربي في الساحة لدى العرب والترويج للتطبيع وترسيخ شر 

 الرقمية من خالل التودد والتقرب إلى املواطن العربي عبر مد جسور التواصل والاتصال مع الشعوب العربية.

ادية مع العرب يواتجهت إسرائيل للتطبيع باعتباره الضمان الرئيس لبقائها في املنطقة ومن ثم إقامة عالقات اعت

وأصبحت تحفز وترغب العرب ليقبلوا بها كجزء ال يتجرأ من فلسطين والتعامل معها على أنها دولة لها الحق في الوجود 

 والعيش بسالم تحت ظل التطبيع الذي أصبح قضية رأي عام في إلاعالم الصحفي واملرئي والرقمي.

إلعالميين واملختصين وأصحاب ألاقالم املؤثرة في الحديث وقد شاهد الشارع الفلسطيني والعربي الدور الكبير ل

عن مخاطر التطبيع والدعوة إلى رفض هذه السياسة إلاسرائيلية التي تهدد الوجود الفلسطيني وتقوض القضية 

 الفلسطينية، لذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن دور إلاعالم الرقمي في مواجهة التطبيع مع إسرائيل.

: مشكلة ال
ا
 دراسة وتساؤالتهاأوال

 تتحدد مشكلة الدراسة في إلاجابة عن التساؤالت آلاتية:

 ما ألاطر النظرية والفكرية لإلعالم الرقمي؟ .0

 ما ألاطر النظرية والفكرية للتطبيع؟ .8

 ما دور إلاعالم الرقمي في مواجهة التطبيع؟ .0

 ويتفرع من هذا التساؤل )الثالث( مجموعة من التساؤالت الفرعية، وهي: 

 الفنون الصحفية التي تم استخدامها عبر إلاعالم الرقمي بموضوع التطبيع؟ما  .0

 في التوعية والتحشيد الشعبي ضد التطبيع؟ .8
ً
 هل مارس إلاعالم الرقمي دورا

هل كان هناك نوع من استخدام التطبيع في تأجيج خطاب الكراهية ضد الخصوم السياسيين الفلسطينيين  .0

؟
ً
 داخليا

 من مواقف ألاحزاب التي تسيطر على هذه املواقع أم  هل كان الخطاب املناهض .2
ً
للتطبيع عبر إلاعالم الرقمي نابعا

 في محتوى الرسالة 
ً
أنه منبثق عن فلسفة الوسيلة إلاعالمية نفسها وفي الاحتمالين هل يمكن أن يصنع ذلك فرقا

 إلاعالمية؟

: أهمية الدراسة
ا
 ثانيا

 تنبع أهمية الدراسة من كونها:

هامة في املجتمعات املحلية والعربية والدولية أال وهي التطبيع مع الاحتالل والذي بدأ يسير تناقش قضية  .0

 بخطى متسارعة في الوطن العربي.

 حداثة الدراسة حيث لم يسبق أن تناولت دراسة سابقة دور إلاعالم الرقمي في مواجهة التطبيع. .8
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والالتزامنية والتوسع والانفتاح الكبير على العالم،  السمات التي يمتاز بها إلاعالم الرقمي من جهة التفاعلية .0

 فهو يتيح التعليق والتحليل والتفسير واملناقشة لكافة القضايا املطروحة.

الدور الذي لعبه إلاعالم الرقمي في توضيح قضية التطبيع للرأي العام من خالل عرض الحقائق والوقائع  .2

 بصورة آنية وفورية. 

: أهداف الدراسة
ا
 ثالثا

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور إلاعالم الرقمي في مواجهة التطبيع، وتنبثق عنه مجموعة من ألاهداف 

 أهمها:

 الكشف عن ألاطر النظرية والفكرية لإلعالم الرقمي والتطبيع. .0

 في التوعية والتحشيد الشعبي ضد التطبيع. .8
ً
 معرفة دور إلاعالم الرقمي دورا

 ية التي تم استخدامها عبر إلاعالم الرقمي بموضوع التطبيع.التعرف على الفنون الصحف .0

: الدراسات السابقة
ا
 رابعا

هدفت الدراسـة إلى رصـد أسـاليب إلاقناع املستخدمة في معاجلـة : (1) م(2221دراسة إيمان عبد املطلب ) .0

ســتوى تفاعــل مســتخدمي صفحــات قضيـة التطبيـع مـع إسـرائيل عبـر مواقــع التواصــل الاجتماعي، والتعــرف علــى م

التواصــل الاجتماعي مــع مضاميـن قضايـا التطبيـع املقدمة عبـر الصفحـات عينـة الدراسـة، مـن خـالل إجـراء دراسـة 

ــس بــوك، وســكاي نيــوز العربيــة علــى الفي 82( مــن منشــورات صفحتــي قنــاة  فرانــس 0222تحليلية علـى عينـة قوامهــا )

م، باالعتماد علـى منهـج املس  وأداة تحليل املضمون، وقـد 02/8/8080إلـى  0/2/8080في الفتـرة الزمنيـة املمتدة مـن 

توصلـت الدراسـة إلـى: تنـوع الاستراتيجيات الاقناعية التـي اعتمـدت عليهـا صفحـات الدراسـة في تنـاول قضايـا التطبيـع، 

صفحـات لتقـديم الحجج والبراهـين إلقناع الجمهور بأهميـة التطبيـع ومظاهـره، ووجـود صفحـة سـكاي فقـد عمـدت تلـك ال

، وكان الاتجاه الغالـب نحـو قضيـة التطبيـع هو املؤيد %22.8نيـوز في املرتبة ألاولى في معالجتهـا لقضايـا التطبيـع بنسـبة 

 ، بهــدف تحق%22.0في كلتــا الصفحتين بنســبة 
ً
يق الاستقرار في الشـرق ألاوسط، وفي املرتبة الثانيـة كان الاتجاه محايـدا

 .%82.8بنسـبة 

هدفت الدراسة إلى تحليل خطاب املغردين العرب بشأن تطبيع : (2)م(2221دراسة علي مولود فاضل ) .8

ت على الوصفية التي اعتمد العالقات العربية إلاسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي )تويتر(، وتنتمي إلى البحوث

املنهج املسحي بطريقة املس  الشامل، ومنهج تحليل الخطاب، وتم جمع البيانات عن طريق استمارة تحليل الخطاب 

 02( تغريدة على موقع تويتر خالل املدة الزمنية املمتدة من 2282والتي طبقت على عينة من التغريدات بلغ قوامها )

، وتوصلت الدراسة إلى أنه: جاءت أطروحة )الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل( في املرتبة م8080سبتمبر  00مايو إلى 

ألاولى لألطروحات التي تناولتها التغريدات، وركزت الصفات السلبية املنسوبة للقوى الفاعلة في الدول العربية على 

                                                           
 .2811-2821ص2811م، ص 0202، 3، ج85عدد إميان، عبد املطلب، معاجلة مواقع التواصل االجتماعي لقضايا التطبيع مع إسرائيل: دراسة حتليلية، جملة البحوث اإلعالمية، ال( 1)
 .205-222م، ص ص0202، 23، اجمللد 80علي، مولود فاضل، اخلطاب املتداول للمغردين العرب حول التطبيع، جملة الباحث اإلعالمي، العدد ( 2)
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 نت من نصيب الدور واملوقف الشعبي الرافضموقفها الرسمي املؤيد واملدافع عن التطبيع، أما الصفات إلايجابية فكا

للتطبيع، وركزت أطر القضية على إطار املصالحة الفلسطينية، وإطار الصراع ألامريكي إلايراني في منطقة الشرق 

ألاوسط، وإطار الصراع داخل ألانظمة الحاكمة بشأن التطبيع، في حين ركز إطار الشخصية على الشهداء الفلسطينيين، 

اء والحكام العرب الذين يؤيدون التطبيع، وكذلك على رجال الدين، وتعددت أطر ألاسباب والنتائج في وعلى الرؤس

 مضمونها.

: هدفت الدراسة على التركيز على جميع أبعاد عملية (1) م(2221دراسة سليمة خيضاوي ويمينة داودي ) .0

صحف إلالكترونية العربية من أجل معالجة التطبيع العربي إلاسرائيلي وتسليط الضوء على الدور الذي قامت به ال

قضايا التطبيع، وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التي استخدمت املنهج املسحي، وفي إطاره أسلوب تحليل 

بقت على موقع شبكة القدس إلاخبارية خالل 
ُ
املضمون، وتم جمع البيانات عن طريق استمارة تحليل املضمون التي ط

م، وتوصلت الدراسة إلى: أن جريدة قدس إلاخبارية 8080يناير  88م وحتى 8080أكتوبر  00ة املمتدة من الفترة الزمني

 على املجال السياس ي على حساب املجاالت ألاخرى في معاجلتها للتطبيع، وجاء بنسبة 
ً
وتالها  %22إلالكترونية ركزت كثيرا

، اهتمت صحيفة الدراسة بالشؤون الداخلية الفلسطينية %0.2وبعدها الفني بنسبة  %00.0املجال الاقتصادي بنسبة 

من أجل تفسير  %22.2، وركزت على ألاسلوب التحليلي بنسبة %000وتأييدها للقضية ومعارضتها للتطبيع وجاء بنسبة 

 ألاحداث وتحليلها.

اقع هدفت الدراسة إلى رصد أطر حجاج التطبيع مع إسرائيل في املو  :(2) م(2221دراسة أيمن جواد ) .2

إلالكترونية للقنوات الفضائية املوجهة باللغة العربية، عن طريق تحليل آليات تأطير الحجاج، وبيان أهم عناصر إبرازه، 

 00واعتمد البحث على املنهج املسحي الذي طبق على مواقع قناتي "العالم والحرة" خالل املدة الزمنية املمتدة من 

لدراسة إلى: اعتماد القناتين على الحجاج التوجيهي؛ إذ تركز في قناة م، وتوصلت ا8080نوفمبر  08أغسطس وحتى 

العالم على املواقف إلاسالمية والعربية، سواء كانت على مستوى القيادات الدينية والسياسية، أو على مستوى القواعد 

واملنطقة  ادية لفلسطينالجماهيرية، في حين وظفته قناة الحرة عن طريق إقناع املتلقي باملكاسب السياسية والاقتص

العربية، كما أكدت النتائج، اهتم موقعي الدراسة بالصور الثابتة التي تصدرت قائمة عناصر إلابراز املصاحبة للحجاج 

باإلضافة إلى أن قناة العالم وظفت إلاطار ألاخالقي في حجاج التطبيع باملرتبة ألاولى في دعمَّ حجاجها املبني على أن 

 ة للدين والعروبة بينما قناة الحرة ركزت على إطار التعاون في املرتبة ألاولى.التطبيع هو خيان

اتجاهات مستخدمي هدفت الدراسة إلى التعرف على : (3)مGadi Hitman & Moti Zwilling (2221)دراسة  .2

نظام من  ظهور  تجاه التطبيع مع إسرائيل على مدى العقدين املاضيين، بعد وسائل التواصل الاجتماعي في دول الخليج

                                                           
العربية إلالكترونية: جريدة قدس إلاخبارية  ( سليمة، خيضاوي ويمينة داودي، املعالجة إلاعالمية للتطبيع العربي إلاسرائيلي من خالل الصحافة1)

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة العقد أحمد دراية، أدرار، الجزائر، 
ً
 م.8080أنموذجا

رة، مجلة الحو ( أيمن، جواد، أطر حجاج التطبيع مع إسرائيل في املواقع إلالكترونية للقنوات الفضائية املوجهة: دراسة تحليلية ملوقعي قناتي العالم 2)

 .022-082م، ص ص8080، 00، املجلد 28الباحث إلاعالمي، العدد 
(3) Gadi, Hitman & Moti, Zwilling, Normalization with Israel: An Analysis of Social Networks Discourse Within Gulf States, Ethnopolitics, Formerly 

Global Review of Ethnopolitics, 2021,  Vol 1. Issue1, Pp.1-27 
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لى القائمة ع الرسمية بين إسرائيل ودول الخليج، هذه العالقات هي نتاج املصلحة الذاتية املتبادلة العالقات غير

 على تويتر لقادة  020التعاون في مجاالت العلوم والتجارة والسياحة وإلانترنت وألامن، وبعد إجراء تحليل نص ي لـ 
ً
حسابا

م، أظهرت الدراسة أنه في حين كان التقارب الحقيقي بين إسرائيل 8002-8002ل عاميومؤثرين في دول الخليج خال

 إلسرائيل وأن ما يقرب من 
ً
 ظل خطاب وسائل التواصل الاجتماعي معاديا

ً
 %82وعدد من أنظمة دول الخليج واضحا

ت دية وقطر، كما أظهر من حسابات تويتر التي تم تحليلها تشجع التطبيع مع إسرائيل، وأتى معظم الدعم من السعو 

النتائج أهمية إلقاء الضوء على خطاب ثقافي جديد صادر عن وسائل التواصل الاجتماعي لدول الخليج، الذي قد يؤثر 

 على الرأي العام في جميع أنحاء املنطقة.

سعت هذه الدراسة إلى استكشاف كيفية قيام وسائل التواصل : (1) مMoyo Nompumelelo (2213) دراسة .2

 ملحتوى الاج
ً
تماعي بوضع جدول أعمال وسائل إلاعالم التقليدية وإعادة تحديد دور الصحفيين، وأجرى الباحث تحليال

بقت على ثالث 8002يونيو  00فبراير حتى  0تغطية قصص "جاكوب زوما" في الصحف وعلى فيسبوك، من 
ُ
م، وط

، Zumamustfallالفيسبوك املسماة # ، كذلك صفحة AfroVoiceصحف محلية هي: املواطن، والسويتان، ونيوآج 

وذلك لتحديد ما إذا كانت الصحف التي تعد وسائل إعالم تقليدية قد تأثرت بوسائل التواصل الاجتماعي في القصص 

التي يجب إلابالغ عنها، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير في بناء أجندة وسائل إلاعالم 

 ، وعلى وجه الخصوص مع قصة زوما، وعلى املنوال نفسه اتح  أن وسائل إلاعالم التقليدية والاجتماعية.التقليدية

هدفت الدراسة إلى البحث في طبيعة التطبيع الاقتصادي بين اململكة ألاردنية م(: 2213دراسة إلهام شمالي ) .2

الاقتصادي ومدى خطورتها، واعتمدت الدراسة الهاشمية ودولة الاحتالل الصهيوني والتعرف على أهم مشاريع التطبيع 

على املنهج الوصفي التحليلي والتاريخي، وتوصلت الدراسة إلى: ظل هاجس التطبيع الشامل حلم دولة الاحتالل بكافة 

مؤسساتها وممارستها الحتراق الدول العربية وإلاسالمية كافة فكان الاختراق الاقتصادي لديها أكثر أهمية من السياس ي، 

بينت أن دولة الاحتالل عملت على إغراء الدول العربية باملشاريع الاقتصادية املشتركة ألامر الذي أتاح لها إقامة و 

 عن مواقفها من القضية الفلسطينية، وأظهرت أن التطبيع يمس جوهر الصراع العربي الصهيوني 
ً
تحالفات عربية بعيدا

 عرض للتصفية.كونه يشكل خطورة على القضية الفلسطينية التي تت

هدفت الدراسة إلى التعرف على مظاهر التطبيع وآلياته، وأثر ذلك على الدول  م(:2212دراسة محمد شعيب ) .2

العربية بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل خاص، واعتمد الباحث على املنهج التحليلي في فهم الظاهرة وتحليلها 

في سرد ألاحداث ذات العالقة بموضوع الدراسة، وخلصت الدراسة إلى: وتقص ي أسبابها، كما استعان باملنهج التاريخي 

أن جميع آليات التطبيع ارتبطت بمسارين: أحدهما مسار ثنائي بين إسرائيل وبعض الدول العربية كل على حدة، وآلاخر 

لية، املبادرات الدو تطبيع إقليمي، الذي تم بين إسرائيل والدول العربية بصفة جماعية، من خالل حزمة من املشاريع و 

                                                           
(1) Nompumelelo, Moyo.The Effects Of Social Media On Setting The Agenda Of Traditional Media: The Case Of Arab Normalization Issuewith Israel, 

published M.A Thiese, University Of South Africa, Communication Science. 2019 
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ونححت إسرائيل في نقل عالقاتها مع الدول العربية من مرحلة املواجهة املسلحة مع الجيوش العربية إلى مرحلة القبول 

 .(1)بالتسوية السلمية؛ بل إلى مرحلة تطبيع تلك العالقات في املجاالت كافة

 التعليق على الدراسات السابقة

 بية الدراسات السابقة في الاعتماد على املنهج الوصفي التحليلي.توافقت الدراسة الحالية مع غال

  تشابهت مع معظم الدراسات السابقة في استخدام املنهج املسحي، فيما اختلفت معها في اختيار أداة الدراسة

 ن حيث استخدمت الدراسة الحالية أداة املقابلة بينما هناك بعض الدراسات من استخدمت استمارة تحليل املضمو 

 وأخرى استمارة تحليل الخطاب أو صحيفة استقصاء.

  اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها تناقش أساليب وأدوات املختصين وإلاعالميين في

 مواجهة التطبيع إلاعالمي بخالف الدراسات السابقة التي تحدثت عن كيفية التغطية إلاعالمية لقضايا التطبيع.

 ة عن باقي الدراسات السابقة أنها اختارت عينة من املختصين والعاملين في مجال إلاعالم تميزت هذه الدراس

تاب 
ُ
الرقمي في محافظات غزة، سواء أكانوا إعالميين أم مذيعين أم مقدمي برامج أم مديري تحرير ملواقع إلكترونية أم وك

 وبر.محتوى أم ناشطين أم مختصين بتطبيقات برامج السوشيال ميديا أم يوتي

: حدود الدراسة
ا
 خامسا

 تبحث هذه الدراسة في التعرف على دور إلاعالم الرقمي في مواجهة التطبيع.الحد املوضوعي: 

 املختصون والعاملون في مجال إلاعالم الرقمي في محافظات غزة.الحد املكاني: 

 م.8088فبراير  2م وحتى 8088يناير  08: تم إجراء املقابالت امليدانية خالل الفترة الزمنية املمتدة من الحد الزماني

: مصطلحات الدراسة
ا
 سادسا

هو مجموعة من ألاساليب وألانشطة الرقمية الجديدة التي تمكننا من إنتاج ونشر املحتوى إلاعالمي إلاعالم الرقمي: "

ية تفاعلية بين في عملوتلقيه، بمختلف أشكاله من خالل ألاجهزة إلالكترونية )الوسائط( املتصلة وغير متصلة باإلنترنت 

املرسل واملستقبل، بحيث تكون جميع الوسائل املستخدمة في إنتاج املحتوى إلاعالني هي بشكل رقمي ومخزنة في وسط 

 .(2)إلكتروني"

                                                           
، الجامعة ألاسمرية إلاسالمية، 2التطبيع مع إسرائيل وأثره على املنطقة العربية، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية، العدد ( محمد، شعيب، 1)

 م.8002
 .272ص ،م0225. القاهرة: دار العريب للنشر والتوزيع، 2الصحافة اإللكرتونية احلاضر واملستقبل، ط ،عامر ،( فتحي2)
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هو قيام إسرائيل بعالقات طبيعية سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وإعالمية وأكاديمية مع الدول التطبيع: "

ع إلاسرائيليون من خالل تطبيع عالقاتهم مع الدول العربية إلى تحقيق جملة من املكاسب من أهمها العربية ويتطل

 .(1)"اعتراف العرب بدولتهم وضمان أمنها ووجودها

: إلاطار املعرفي
ا
 سابعا

عالم هو مصطل  حديث يتضاد مع إلاعالم التقليدي القديم، ولم يتم الاتفاق على تعريف محدد لإل  إلاعالم الرقمي:

الجديد، وذلك ألن صورة إلاعالم الجديد لم تتبلور بعد بشكل واض  ومحدد، إلى ذلك أنه ال يمكن الجزم على بقاء 

إلاعالم الرقمي الجديد على صورته الحالية، ألن التكنولوجيا الحديثة وثورة املعلومات قد تأتي بما هو أكثر جدة وحداثة 

 رت جميع التعريفات حول آلاليات املتبعة واملستخدمة في إلاعالم عما هو عليه إلاعالم آلان، لذلك تمحو 
ً
 .(2) عموما

ويرى ليستر أن إلاعالم الرقمي أو الجديد إذا واكب التفاعل مع وسائل إلاعالم التقليدية، فإن ذلك سيمنحه 

 أقوى النشغال املستخدم في نصوص إلاعالم وإعالم أكثر استقالل مع مصادر املعرفة، وا
ً
الم ستخدام وسائل إلاعمنطقا

بشكل فردي، وخيار أكبر للمستخدم، وعندها تكون الطريقة التي يتعامل فيها الناس مع املصادر إلاخبارية على إلانترنت 

 ملعرفة تأثير إلانترنت على البنية ألاساسية للمجتمع
ً
 .(3)مباشرة، ومشاركتهم فعالة في تدفق املعلومات سبيال

 :(4)واملفاهيم عن إلاعالم الرقمي بما يلي ويمكن ذكر بعض التوصيفات

عبارة عن مجموعة من ألاساليب وألانشطة الرقمية الجديدة التي تمكننا من إنتاج ونشر املحتوى إلاعالمي  .0

وتلقيه، بمختلف أشكاله من خالل ألاجهزة إلالكترونية )الوسائط( املتصلة باإلنترنت، في عملية تفاعلية بين املرسل 

 واملستقبل.

كون جميع الوسائل وألادوات املستخدمة في إنتاج املحتوى إلاعالمي من صحافة وأخبار وغيرها من ألادوات ت .8

 ومصادر املعلومات بشكل رقمي ومخزنة في وسط إلكتروني.

يتميز بوجود نوع من التحكم الانتقالي من جانب أفراد الجمهور في نوعية املعلومات التي يختارونها، أي أن  .0

 
ً
لتحرير املجلة التي يختارونها، مثل الفيسبوك واملدونات بأنواعها، والتلفزيون الرقمي، أي أصبح الجمهور  يكون رئيسا

 فقط.
ً
 في وسائل إلاعالم بدل أن يكون متلقيا

ً
 مشاركا

 (5)مميزات إلاعالم الرقمي

ر من الطرف ألاخ: أصبح من الواض  أن مستخدم الوسائل إلالكترونية الجديدة يستطيع تبادل رسائله السرعة .0

 بصورة أكثر سرعة من املرحلة التي سبقت ظهور إلانترنت وألاقمار الصناعية.

                                                           
 الجة مواقع التواصل الاجتماعي لقضايا التطبيع مع إسرائيل: دراسة تحليلية، مرجع سابق.( إيمان، عبد املطلب، مع1)

 .80م، ص8002. عمان: دار إلاعصار العلمي للنشر والتوزيع، 0( ماهر، الشمايلة، محمود اللحام، مصطفى كافي، إلاعالم الرقمي الجديد، اط2)
(3) Lister,M, Dovey,S. canal and Kelly K.)2003(. New Media: A Critical Introduction, koubege. 

 .00م، ص8002( فاضل، محمد البدراني، إلاعالم الرقمي في عصر التدفق إلاخباري، بيروت: منتدى املعارف، 4)

 .28-20ص صم، 8002( حارث، عبود ومزهر، العاني. إلاعالم والهجرة إلى العصر الرقمي، عمان: دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، 5)
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: لقد اتسعت استخدامات الوسائل التقليدية كالصحافة والتلفزيون وإلاذاعة والتلفون في ظل الشمول  .8

 
ً
، وجوا

ً
.التكنولوجيا الجديدة، كما اتسعت رقعة انتشارها لتضم زوايا العالم كله، أرضا

ً
 وبحرا

: هناك تطور ملموس في جودة الصوت والصورة ووضوحها في البث إلاذاعي والتلفزيوني والاتصاالت الجودة .0

 الهاتفي والتبادل إلاخباري والتراسل النص ي عبر إلانترنت والهواتف املحمولة وغيرها.

كترونية، والقمر : هناك تآزر بين وسائل الاتصال، فالحاسوب يدعم جودة إنتاج الصحيفة إلالالتنافذ .2

الاصطناعي يدعم جودة الصوت والصورة التي نتناولها عبر إلانترنت، والهاتف صار يستفيد من تطبيقات الحاسوب 

 وإلانترنت والكاميرا.

: إن ما تتمتع به الوسائل الحديثة من إمكانات استخدام الوسائط املتعددة، الصوت والصورة واللون التأثير .2

 ما سبق أن امتلكته الوسائل التي سبقتها في التأثير على شرائح املجتمع.والحركة والنص، قد فاق
ً
 ت كثيرا

: تميزت وسائل الاتصال في هذه املرحلة بقدرة متجددة على التكيف لرغبات املستخدم من حيث التحكم .2

 
ً
 عاليا

ً
 .من الخصوصية التحكم بالوقت أو الشكل أو املضمون الذي يرغب في التعامل معه، كما يحقق للمتلقي قدرا

وتعني قدرة املتلقي على الاستجابة للرسالة املوجهة إليه من خالل وسائل الاتصال الحديثة، وهو ما التفاعلية:  .2

 ألنماط وسائل إلاعالم الجماهيري التقليدية.
ً
 مهمها

ً
 جديدا

ً
 أحدث نقلة نوعية وبعدا

غير مسبوق، فارتباط أي شخص بشبكة  : حيث أنها أعلت من سقف حرية إلاعالم بشكلحرية ألاداء إلاعالمي .2

 على إيصال رسالته بتكلفة ال تذكر، واستقطاب جمهورا ال حدود له.
ً
 قادرا

ً
 إلانترنت أهلته ألن يكون ناشرا

 الاختالفات بين إلاعالم الرقمي وإلاعالم التقليدي

اء العالم، على عكس : يمكن ملوقع إلاعالمي أن يصل عن طريق إلانترنت إلى مختلف أنحاملساحة الجغرافية .0

 من وسائل إلاعالم التقليدية التي تكون مقيدة بحدود جغرافية محددة.
ً
 عدد كبير جدا

، مقارنة باإلعالم التقليدي القديم.عامل التكلفة .8
ً
 : يتميز إلاعالم الرقمي بقلة تكاليفه كثيرا

ى كشريط أساس ي في صنع املحتو  : يعتمد إلاعالم الرقمي على الخدمات التفاعلية مما يدخل الجمهور التفاعلية .0

 .(1) إلاعالميإلاعالمي، وزاد من دور القطاع الخاص في مجال العمل 

 تعريف التطبيع

التطبيع كمفهوم سياس ي حديث، هو حصيلة التجارب والجهود البشرية منذ تشكلت أول مالمح مجتمع بشري 

ة بالضرورة فإن هذا املفهوم كسلوك مر بأشكال ممارسحتى بروز واستقرار الدولة باملعنى السياس ي والقانوني الحديث، و 

 لطبيعة املشكلة وعمقها، وعدد ألافراد والقبائل املشتركة فيها
ً
 .(2)مختلفة تبعا

                                                           
 .10م، ص0222للنشر،  مدارك دار: العريب، بريوت العامل يف التغيري ودينامية االجتماعي التواصل حممود، شبكات خالد،( 1)
 .32م، ص2181اجلامعية،  املطبوعات دار: إلسكندرية املتحدة، العامة: األمم النظرية الدويل التنظيم الدقاق، حممد،( 2)



 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 116 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

ويعرف التطبيع في ألادبيات السياسية إلى أنه كل اتفاق رسمي أو غير رسمي أو تبادل تجاري أو ثقافي أو تعاون 

 .(1) رسميينو غير اقتصادي مع إسرائيليين رسميين أ

أصبح التطبيع كمفهوم سياس ي من املفاهيم كثيفة الاستعمال في الشأن الدولي، وهو ببساطة يعني العمل املبرمج 

واملخطط له بعناية بهدف إعادة العالقات بين دولتين ذات سيادة إلى سابق عهدها قبل نشوب الحروب أو املقاطعة 

 .(2) العالقاتالسياسية الطارئة على هذه 

ي إطار الصراع العربي إلاسرائيلي لإلشارة إلى إقامة بعض فإن التطبيع من مبتكرات الفكر إلاسرائيلي ويستخدم 

الدول العربية عالقات طبيعية مع الكيان إلاسرائيلي، والتطبيع مع إسرائيل هو قيام هذه الدول بتنفيذ مشاريع تعاونية 

 ومبادالت تجارية واقتصادية من أجل اعتراف 
ً
 واقعا

ً
 لجعل الوجود إلاسرائيلي أمرا

ً
العرب بدولتهم وضمان أمنها وصوال

 لدى العرب.

 مختلفة وهي:
ً
 ويأخذ التطبيع بين الدول أشكاال

وهو مجموعة من إلاجراءات التي تباشرها الحكومات في العادة إلعادة التطبيع السياس ي والدبلوماس ي:   .1

دها قبل الانقطاع، ويندرج ضمن التطبيع السياس ي التنسيق ألامني، العالقات السياسية بين الدول إلى سابق عه

والزيارات أو اللقاءات السرية والعلنية بين ممثلي الدول وتبادل الرسائل، وإجراء املفاوضات، وتبادل التمثيل 

 املصافحة أو الالتقاء على هامش املؤتمرات الدولية، ويباشر التطبيع السياس ي
ً
وسائل  بواسطة الدبلوماس ي، وأحيانا

 خاصة التي تتضمن توجهات أو إشارات 
ً
إلاعالم، وذلك من خالل إلاعالنات والبيانات التي تعلنها الدول إزاء بعضها بعضا

 .(3)إيجابية تصدر من دولة تجاه أخرى 

 ويشكل التطبيع الاقتصادي أو التجاري أبرز تجليات إعادة العالقات إلى طبيعتها بينالتطبيع الاقتصادي:   .2

الدول، ويدخل ضمن هذه العملية جميع الاتفاقات التجارية، وتنفيذ املشاريع الاقتصادية وإلانمائية املشتركة، 

وبروتوكوالت التعاون في مجال أنعاش البنى التحتية، وإجراء ألابحاث املشتركة في مجاالت الزراعة والبيئة والتنقيب عن 

الدول، وفي هذا ال تضطلع الحكومات وحدها بمسؤولية التطبيع إذ  الخامات، ويجري من خالله تطبيع العالقات بين

 في عمليات التطبيع، خاصة مع سيطرة هذا القطاع على الكثير من مجاالت 
ً
 أساسيا

ً
أن القطاع الخاص يتولى دورا

 .(4)الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الدول 

جميع ماله عالقة بالشأن الثقافي، ويكاد يجمع تتضمن العالقات الثقافية بين الدول التطبيع الثقافي:   .3

الباحثون على التطبيع الثقافي يشكل الحلقة ألاخطر في إعادة العالقات بين الدول إلى حالتها الطبيعية الرتباط الثقافة 

ي دبالضمير الجمعي للشعوب، حيث تلجأ الدول إلى نشر ثقافتها والتأثير في ثقافات الدول والشعوب ألاخرى بشكل قص

                                                           
 م، القاهرة. 8002يع مع اليهود، بحث مقدم في املؤتمر العام العاشر للصحفيين العرب، ( حسين، عبيدات، التطب1)

م، 8008 ،( سعيد، يقين داود، التطبيع بين املفهوم واملمارسة دراسة حالة التطبيع العربي إلاسرائيلي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت2)

 .        2ص

 .20م، ص0222راتيجية الاختراق الصهيوني، بيروت: دار ألامان للطباعة والنشر، ( غسان، حمدان، التطبيع است3)

 .22م، ص0222( عادل، حسين، التطبيع: املخطط الصهيوني للهيمنة الاقتصادية، القاهرة: مكتبة مدبولي، 4)
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من أجل استمالة الشعوب املستهدفة في التطبيع، وردم الفجوات السياسية بين الشعوب خاصة تلك التي خاضت 

 فيما بينها، وتعد الجمعيات واملؤسسات ألاهلية في الوقت الحاضر من أهم ألاذرع وألادوات التي تتولى عمليات 
ً
حروبا

 .(1)لدول املعنية بتطبيع عالقاتها مع دول أخرى التطبيع الثقافي برض ى ودعم من املؤسسة الرسمية في ا

والتطبيع في املفهوم إلاسرائيلي هو تكريس الحاضر، والانطالق منه، وتجاهل املاض ي والتاريخ والتراث والحضارة، 

 على وسائل إلاعالم 
ً
وهو يكون أخطر نتائج اتفاقيات التسوية بين النظام العربي الرسمي وإسرائيل، وسينعكس حتما

ناهج املدرسية الرسمية، التي ستكون ملزمة بإجراء التحويرات فيها، بما ال يتناقض مع الاتفاقات املعقودة، ويستهدف وامل

ألاجيال املعاصرة والالحقة، لتنسجم مع الاتفاقات السياسية التي كر ست الاعتراف باآلخر على حساب جزء من الذات 

ل القادمة تجاه عدوها التاريخي، ويصادر إرادتها في إنجاز ما عجزت العربية في فلسطين، وبذلك يضعف مناعة ألاجيا

 .(2)أجيالها السابقة عن إنجازه من أهداف التحرر 

 (3)التطبيع إلاسرائيليأهداف 

 ويرى الكاتب عدنان أبو عامر بأن أهداف إسرائيل من التطبيع تتمثل في:

ة الحقائق والبديهيات التاريخية املتعلقة بالطريق إعادة كتابة التاريخ الحضاري للمنطقة العربية عبر تزييف .أ

 الاستعمارية الاستيطانية التي أقحمت إسرائيل في الوطن العربي.

التوقف عن تدريس ألادبيات والوثائق والنصوص املعادية إلسرائيل، بما في ذلك الوارد منها في بعض الكتب  .ب

لمية لرصد وتسجيل وتحليل املفاهيم إلاسالمية املؤثرة في املقدسة كالقرآن الكريم، حيث كثفت إسرائيل جهودها الع

 الصراع مع "الصهيونية" كأحد أبرز وجوه العناصر البنائية للذهنية العربية.

أن تصبح الجامعات ومراكز ألابحاث إلاسرائيلية مرجعية علمية للمنطقة بأسرها، بحيث تؤسس للمشروع  .ج

لحضارية للمنطقة العربية بأكملها، وإحداث التفكيك والفوض ى داخل كل الصهيوني املوجه لتدمير الثقافة والهوية ا

بلد عربي عبر إذكاء روح التناحر بين املنتمين لألديان والطوائف من جهة، ومحاولة تحقيق السيطرة الثقافية والعلمية 

 والتقنية من جهة أخرى.

ر نظر خبراء إسرائيل وباحثيها وقادتها العنص تدمير املقومات الذاتية للثقافة والحضارة العربية، ولهذا فهو في .د

 عن الهزيمة الحضارية 
ً
 تعبيرا

ً
 في فرض الهيمنة "الصهيونية" على العرب، وجعلهم يستسلمون نهائيا

ً
ألاهم وألاكثر إلحاحا

 والانهيار القومي.

ب العربية راق في وعي الشعو يسعى الاحتالل إلاسرائيلي لفرض تطبيع العالقة مع الدول العربية وإلاسالمية، وتحقيق اخت

ونظرتها لالحتالل، حيث َجعل من التطبيع أحد أبرز استراتيجياته الناعمة التي يسعى من خاللها إلى اضفاء الشرعية 

 على احتالله لفلسطين، وتثبيت كيانه، وبناء عالقات طبيعية مع دول املنطقة.

                                                           
 .11م، ص2113 ،1 العدد جملة الطريق، الصهيوين، العدو مع الثقايف مضية، التطبيع سعيد حممد،( 1)
  www.adnanabuamer.com/post/117الرابط: على ،0202 /28/22 مت االطالع: م،0225والتعثر،  والشواهد األهداف الثقايف: عامر، التطبيع أبو عدنان، (2)
 املصدر السابق نفسه. (3)



 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 118 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

تجاوز القيم والاعراف الوطنية الراسخة في وجدان  يحاول محترفا، وقد ابتكر دعاة التطبيع ومروجوه خطابا إعالميا 

 مع الاحتالل وأجندته، وقد برزت مواجهته بخطاب مقاوم للتطبيع، يعمل على تطويره 
ً
الشعوب العربية والسلمة، تماهيا

س سمن خالل الرد على الرسائل التطبيعية بالحجج والبراهين، ودحض ذرائعها وصياغة خطاب إعالمي، مستند إلى أ

شرعية وتاريخية وجغرافية وسياسية واجتماعية واضحة، ومخاطبة كل بيئة عربية أو إسالمية أو عاملية بخطاب مناسب 

 لثقافة هذا املجتمع، وبالوسائل املناسبة لها.

 في تكوين الرأي العام، 
ً
 رئيسا

ً
ومما ال شك فيه أن إلاعالم، بكافة وسائله املختلفة يمثل أداة هامة، ومدماكا

كتشف الحقيقية وتترسخ ون
ُ
صرة القضايا الوطنية بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، باإلعالم ت

الحقائق ويتعمق الحق، وفي خضم الصراع الصهيوني ـ العربي، وفي مركزيته الصراع إلاسرائيلي ـ الفلسطيني أرادت 

سة تغييب الرواية الفلسطينية والحق الفلسطيني من أدوات ووسائل الدولة العبرية عبر خبرائها في إلاعالم وألامن والسيا

 .مختلفة، في مقدمتها آلالة إلاعالمية

 (1) والاجتماعيالتطبيع إلاعالمي الرقمي 

 بدأت إسرائيل في التطبيع إلاعالمي مع الدول العربي من خالل:

اصل الاجتماعي، ومشاركة مضامينها املتابعة وإلاعجاب باملنصات إلاعالمية إلاسرائيلية على وسائل التو  .0

 واعتمادها كمصدر للمعلومات سواء كانت هذه املنصات تتبع ملؤسسات أو أفراد.

التفاعل والتعليق على منشورات الصفحات إلاسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الناطقين  .8

 يع
ً
 ني وصوله لجمهور أكبر.إلاعالميين الحتالل إلاسرائيلي، ألن أي تفاعل وإن كان سلبيا

التواصل مع إلاسرائيليين والناطقين الرسميين على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على روايتهم  .0

 وعرض أراءهم.

 تداول انتاجات إعالمية إسرائيلية بهدف نقل رواية الاحتالل إلى الجمهور  .2

 .قع التواصل الاجتماعي التي تضم إسرائيلييناملشاركة في املنتديات إلاعالمية واملجموعات الصحفية على موا .2

نقل أي مادة إعالمية على مواقع التواصل الاجتماعي واملواقع الصحفية تتضمن الرواية إلاسرائيلية كما هي  .2

 دون التغيير الالزم.

 التطبيع إلاعالمي املقصود وغير املقصود

عربية إلى التعامل والتواصل مع مستويات : هو الذي تهدف في وسيلة إلاعالم الالتطبيع إلاعالمي املقصود .0

 مختلفة في الاحتالل إلاسرائيلي من أجل الاستماع إلى روايتها ونشر أراءها حول قضية معينة.

                                                           
 واالتصال لإلعالم الدويل فلسطني منتدى السياسية، للدراسات رؤية مركز اإلعالمي، التطبيع مع للتعامل اإلعالمية واملؤسسات الصحفيني دليل: اإلعالمي شاكر، التطبيع وحسام، عرقوب أبو عمر، (1)
 .7-1م، ص ص0202، "تواصل"
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: هو النشر والترويج لرواية الاحتالل إلاسرائيلي ووجهة نظره، من خالل التطبيع إلاعالمي غير املقصود .8

الية أن تؤدي إلى هذه النتيجة، أو ال يعلم بأنها ستؤدي إلى هذه النتيجة ومن ممارسات ال يقصد القائم بالعملية الاتص

 أمثلة ذلك:

  أن يكون السياق الذي تقدم فيه ألاخبار واملوضوعات ذا طابع تجميلي لالحتالل، أو يخفف من جرائمه

 بأن تكون ألاخبار مجتزأة، أو باستخدام صيغة املبني للمجهول، أو تغي
ً
دارة يب الفاعل في العناوين وصوانتهاكاته مثال

 ألاخبار بما يحجب هوية املحتل الذي اقترف الجريمة أو الاعتداء.

 .التفاعل مع مسؤولي الاحتالل على مواقع التواصل الاجتماعي 

 .الظهور على قناة عربية تتبع الاحتالل دون أن يدرك املتحدث حقيقة هويتها 

 اد على املصطلحات التي يستخدمها إعالم الاحتالل، ويتم تداولها تشويه املصطلحات واملفاهيم حيث يتم الاعتم

على أنها مصطلحات عربية أصلية، وهي في الغالب تشوه حقيقة الصراع العربي إلاسرائيلي، وتحمل معان مخالفة 

مثال: حائط  ك،للحقيقية ملا يعتقد الجمهور العربي، وتبدأ وسائل إلاعالم العربية باستخدامها ونشرها دون الانتباه لذل

املبكى، أرض امليعاد، يهودا والسامرة، جبل الهيكل، الحوض املقدس، القدس الكبرى، جيش الدفاع إلاسرائيلي، عرب 

 إسرائيل، وغيرها.

 أهداف التطبيع إلاعالمي الرقمي 

 :(1) إلىيهدف التطبيع الرقمي 

 لعربي وإلاسالمي.أن تصبح قضية فلسطين قضية الفلسطينيين وحدهم، وعزلها عن بعدها ا .0

 في وعي وثقافة املجتمعات العربية وعقلها الباطن. .8
ً
 تقبل فكرة إسرائيل كدولة طبيعية، وليست احتالال

خلق حالة من الانبهار وإلاعجاب باالحتالل لتعزيز الشعور باليأس والتثبيط من القدرة على مواجهة الاحتالل  .0

 والتطبيع، ومن مساندة قضية فلسطين.

 ور العربي لتقبل أية ممارسات تطبيعية مقبلة، وتقليل وحدة مواجهتها.تهيئة الجمه .2

 تشويه الجهات الرافضة للتطبيع، والتشكيك بخلفياتها ودوافعها وتحسين صورة الداعمين للتطبيع. .2

 خدمة مسارات التطبيع املتعددة بما فيها الترويج القتصاد الاحتالل وصناعاته ومنتجاته وإلاقبال السياحي عليه، .2

 وتقديمه ضمن وجوه ثقافية وفنية ورياضية ونحوها

 استغالل الاحتالل إلاسرائيلي لإلعالم العربي لنقل روايته، وتشجيع باقي وسائل إلاعالم على التطبيع. .2

 املساهمة في نجاح استراتيجية التطبيع إلاسرائيلي مع شعوب املنطقة. .2

مع الاحتالل، نتنياهو قال: العقبة ليست التطبيع  كسر الحواجز النفسية وإلاجماع الشعبي حول رفض التطبيع .2

 السياس ي مع ألانظمة، وإنما التطبيع مع الشعوب العربية".

 تعميق الخطاب الطائفي وصراع ألاقليات في خطاب الاحتالل إلاعالمي املوجه لشعوب املنطقة. .00

                                                           
 ( عمر، أبو عرقوب وحسام شاكر، التطبيع إلاعالمي: دليل الصحفيين واملؤسسات إلاعالمية للتعامل مع التطبيع إلاعالمي، مرجع سابق.1)
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 (1)سياسات العمل إلاعالمي في مواجهة التطبيع

 وسياسات إعالمية ملواجهة التطبيع تتمثل في:وضع الباحثان عمر أبو عرقوب و 
ً
 حسام شاكر أسسا

0.  ،
ً
 رياضيا

ً
، ثقافيا

ً
، اجتماعيا

ً
، إعالميا

ً
، اقتصاديا

ً
تجريم أي ممارسة تطبيعية في أي مجال سواء كان سياسيا

، سواء جاء من مستويات رسمية أو غير رسمية. 
ً
 فنيا

ي ملحاوالت ما يسمى "تطبيع التطبيع" التي يم .8 ار ارسها دعاة التطبيع، عبر أساليب مثل التسريبات وألاخبالتصد 

.
ً
فة، التي من شأنها ترويض ألاذهان والوجدان عن انجراف تطبيعي وشيك مثال  املزي 

قة تنطوي على محاولة منح انطباع   .0 إبراز الكم الجماهيري املناهض للتطبيع، فالحمالت التطبيعية املنس 

ل، بأنها تستند إلى جماهير ع
 
ريضة داعمة لها، أو جماهير ليست لديه اعتراضات جدية عليها، في محاولة لكسب مضل

.  مشروعية الكم 

د لها بجهود مناوئة لها، تعيد ترتيب أولويات التناول إلاعالمي،  .2 املبادرة الاستباقية للخطوات التطبيعية والترص 

أ بالتالي الجهود التطبيعية إلى ردود ألافعال. ِّ
لج 

ُ
 وت

ل رادعا التساع الحالة التطبيعية والتمادي بها. ،ن وعزلهم مجتمعيانبذ املطبعي .2
 
 بما ُيشك

ل من التطبيع واتخاذ مواقف مغايرة. .2  الضغط على بعض الفئات والشخصيات، لدفعها إلى التنص 

 التأكيد على أن  مواجهة التطبيع هي حماية للمجتمعات العربية وإلاسالمية. .2

 الفعلية، التي تنطوي على خيانة التححيات املبذولة، في مواجهة خطر الاحتالل.إظهار مساعي التطبيع في هيئتها  .2

ب الانطالق من قواسم  .2
 
صياغة خطاب محلي لكل مجتمع، بحيث يتالءم مع الثقافة املحلية، فإقناع بيئة تتطل

 مشتركة.

ب نين وكتاتسليط الضوء على مواقف قادة الرأي والشخصيات العامة املناهضة للتطبيع )مثقفين وفنا .00

 ومعلقين وقيادات دينية ومشاهير ونجوم الرياضة وغيرهم(.

العناية بالكفاءات إلاعالمية املناهضة للتطبيع وشكرهم وتشجيعهم، واجتذابها ملجاالت التفاعل املتعددة   .00

 املناسبة لكل منها، وتمكينها بالتدريب.

هة في  من اتجاهات وأنساقتغذية املحتوى إلاعالمي والشبكي باملواد الرافضة للتطبيع، ض .08 مدروسة وموج 

 .اتجاهاتها قدر إلامكان

والتثبت ملثل  تنمية الحس  النقدي في استقبال املواد التي يروجها دعاة التطبيع، من خالل إجراءات التحقق .00

 .هذا النوع من ألاخبار

مية شرها مؤسسات إعال تنظيم الحمالت إلاعالمية املضادة ملساعي التطبيع للوقوف بوجه الحمالت التي تبا  .02

 .عبر صفحات وهمية وحسابات مزيفة تطبيعية، وجيوش إلكترونية تطبيعية في الشبكات، تدفع بمضامين مكثفة

                                                           
لحركة املقاومة إلاسالمية حماس في الخارج، دور إلاعالم في مواجهة التطبيع مع الاحتالل إلاسرائيلي، املركز الفلسطيني ملواجهة  ( الدائرة إلاعالمية1)

 . https://cutt.us/TQIrQ(، على الرابط: 88/00/8080م، تم الاطالع:8002التطبيع، 

https://cutt.us/TQIrQ
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 .التوقف الفوري عن استضافة الشخصيات إلاسرائيلية من قبل وسائل إلاعالم الرقمي العربي .02

شهري يتضمن  ية، ويمكن إصدار تقريرإعداد الئحة سوداء بأسماء املطبعين وصفاتهم وأفعالهم التطبيع  .02

 .جميع املمارسات التطبيعية خالل هذا الشهر

 .إلاعالمية عدم حضور أي فعالية أو نشاط إعالمي بالشراكة مع الاحتالل الاسرائيلي ومؤسساته .02

الخروج بموقف وطني وعربي جامع يتضمن وقف كافة أشكال الظهور على وسائل إعالم الاحتالل، وهذا موقف  .02

 .دم مأمول من الفصائل الفلسطينيةمتق

مقاطعة وسائل إلاعالم العبرية، وعدم التعاطي معها ال استضافة، وال مقابلة، وال تصريح، وال إجابة على سؤال  .02

صحفي، وهذا يتضمن إلغاء عمل الوكاالت الصهيونية في ألاراض ي الفلسطينية، وعدم منحها ترخيص عمل، وعدم 

رائيلية، من الخطورة أن يشعر الفلسطيني باألمان أمام إلاسرائيلي حتى لو كان صحفًيا! السماح بتجوال الصحافة إلاس

 .(1)ألن هذا يمهد لالرتياح لوجود الاحتالل

: منهجية وإجراءات الدراسة
ا
 ثامنا

يتضمن هذا الجزء خطوات منهجية تتمثل في تحديد منهج الدراسة، واختيار العينة، وأداة الدراسة، وذلك على 

 و آلاتي:النح

 منهج الدراسة .1

تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التي اعتمدت الدراسة على املنهج املسحي، ملالءمة هذا املنهج ألهداف 

الدراسة وما تنطوي عليه من رصد للواقع وتحليله ووضع توصيات مقترحة لتحسينه، وفي إطاره مس  أساليب املمارسة 

 إلاعالمية.

 تهامجتمع الدراسة وعين .2

تكون مجتمع الدراسة من جميع املختصين والعاملين في مجال إلاعالم الرقمي في محافظات غزة، سواء أكانوا إعالميين 

أم مذيعين أم مقدمي برامج أم مديري تحرير ملواقع إلكترونية أم صحفيين أحرار أم ناشطين أم مختصين بتطبيقات 

 في مجال إلاعالم 08اختيار عينة قصدية منهم بلغت )برامج السوشيال ميديا أم يوتيوبر إلخ، وقد تم 
ً
 وعامال

ً
( مختصا

 الرقمي.

 أداة الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحث ببناء مقابلة كأداة لدراستها، وتم التأكد من الخصائص السيكومترية 

 قطاع غزة والضفة الغربية. ( إعالمي مختص من08لألداة من صدق وثبات، وقد أجرت الباحثة مقابلة ميدانية مع )

 

                                                           
  https://cutt.us/czdRW م، على الرابط:08/0/8080م(. كيف نواجه التطبيع إلاعالمي؟، موقع فلسطين نت، تم الاطالع: 8002( إسراء، الفي )1)

https://cutt.us/czdRW
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: النتائج العامة للدراسة ومناقشتها
ا
 تاسعا

النتائج املتعلقة بالتساؤل الفرعي ألاول الذي ينص على: حسب متابعتك ما الفنون الصحفية التي تم  .1

 استخدامها عبر إلاعالم الرقمي بموضوع التطبيع؟

لوم أن إلاعالم الرقمي يعتمد على ذكاء تكنولوجي له ويقول الصحفي محمد أبو قمر من وكالة صفا إلاخبارية: مع

أسلوبه الصريح الواض  السهل في نقل رسالته لآلخر، وتعتبر السوشيال ميديا هي تسويق لبرامج ومعتقدات اجتماعية 

ض فسياسية وآراء لروادها، وفي آلاونة ألاخيرة أصبحت تؤثر في القرارات السياسية لصناع القرار من حيث تنفيذ أو ر 

 لقضية ما حسب تداولها بين رواد السوشيال ميديا.

وبالنظر بشكل عام لإلعالم الفلسطيني نجده يفتقد ذلك فهو ما زال سجين نفسه حيث رسائله موجهه للفلسطيني 

 فقط ولم تصل إلى الدول ألاخرى ذات الثقافة واللغة املختلفة.

 من ألاخبار من حيث وفي موضوع التطبيع نرى أن إلاعالم الرقمي استخدم الفن
ً
ون الصحفية املختلفة بدءا

تفاصيل كواليس التطبيع وتغطية الاحتجاجات على هذا امللف، وكذلك الانفوجرفيك وألاخبار العاجلة والانفوفيديو إلى 

 جانب حمالت التغريد املختلفة والتقارير.

 ى الترجمة من الصحافة إلاسرائيليةولعل ألابرز ما في ذلك هو التغطية إلاخبارية التي تعتمد بشكل رئيس عل

 عبارة عن متابعات إخبارية 
ً
، إضافة إلى بعض املواد املصورة )فيديوغراف( التي كانت أيضا

ً
، وألاجنبية أحيانا

ً
غالبا

 .للموضوع

ومن جانبه يشير سعود أبو رمضان من موقع غزة بوست إلى أن إلاعالم الرقمي الفلسطيني غلب عليه طابع 

 بار املتعلقة بالتطبيع العربي مع الاحتالل إلاسرائيلي، وحملت هذه ألاخبار بعدين:استخدام ألاخ

عة مع الاحتالل وأخبار ردود فعل الاحتالل وأخبار مواقف  البعد ألاول: أخبار متعلقة بتحركات ومواقف الدول املطب 

 إلادارة ألامريكية.

ة لهذا التطبيع سواء من قبل السلطة الفلسطينية أو : فتمثل باألخبار التي تحمل مواقف رافضأما البعد الثاني

عة.  ألاحزاب والفصائل الفلسطينية، وكذلك ألاحزاب والتنظيمات العربية خاصة من الدول املطب 

وهناك جانب صحفي تمثل في عرض املقاالت التي تناولت قضية التطبيع وقد تنوعت ما بين مقاالت نقدية وتحليلية 

 مقاالت مؤيدة. وبوجه عام لم يكن فيها

وقد تم استخدام القصة الصحفية بكثرة، حتى ألاخبار املتعلقة بالتطبيع تمت قولبتها على شكل قصة صحفية، 

وهو من أكثر الفنون الصحفية التي استخدمت، كما كان لفن املقابلة الصحفية مع الشخصيات الهامة دور كبير في 

 ذلك.

 في مواجهة أي قضية سواء القضية فيما ترى إلاعالمية صافيناز اللوح بأن إلا 
ً
 كبيرا

ً
عالم الرقمي يلعب دورا

الفلسطينية أو أي قضية في الوطن العربي ولكن كما يعرف الجميع أن املحتوى الرقمي يتعرض لحملة كبيرة ممنهجة 

طيني وى الفلسمن قبل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك أو تويتر أو أي منصة أخرى بحيث تحارب املحت

 بشكل كبير ألامر الذي يحد من إيصال الرسالة الشعبية للعالم بأسره.
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 في التوعية  .2
ا
النتائج املتعلقة بالتساؤل الفرعي الثاني الذي ينص على: هل مارس إلاعالم الرقمي دورا

 والتحشيد الشعبي ضد التطبيع؟

 ف رفض التطبيع من امللفات املجمع عليهاوترى الصحفية مليس الهمص من صحيفة الرسالة ألاسبوعية بأن مل

 هذه املرة سواء من السلطة الفلسطينية وحركة فتح وحماس أو حتى من فصائل املقاومة ألاخرى بقطاع 
ً
فلسطينيا

 غزة.

والصحافة التي تم تناول قضية التطبيع فيها هي إخبارية ومقاالت تحليلية ونقدية وقليل من التقارير، ولكن 

 إلى كل طبقات املجتمع الفلسطيني، التحشيد ضد الت
ً
 ووصوال

ً
طبيع يحتاج إلى حمالت إعالمية ضخمة أكثر تنظيما

 وكذلك املجتمع العربي وهذا لم يظهر كما ينبغي بل كان بشكل أقل من املأمول.

ه ذوالتوعية كانت ضعيفة، وُيمكن مالحظتها في التغريدات على تويتر وبشكل أقل في املنشورات على فيسبوك، وه

التغريدات كانت بشكل أكبر من الحسابات الخليجية وليس الفلسطينية. أما من طرف وسائل إلاعالم فكانت التوعية 

 .أقل بكثير

بينما تؤكد الصحفية حنين حمدونة من موقع دنيا الوطن على وجود ضعف في كتابة املحتوى الرقمي للعالم 

اصل الاجتماعي ال يجيدون قراءة وكتابة اللغة الانجليزية، وبكل الخارجي حيث إن كثيرا من النشطاء عبر مواقع التو 

تأكيد هذا يؤثر على عدم ايصال الرسالة الصحيحة ملا يجري داخل فلسطين، وعدم ايصال الرسالة الصحيحة ألثر 

ني يالتطبيع العربي إلاسرائيلي على القضية الفلسطينية الذي ترفضه القيادة الفلسطينية ويرفضه الشعب الفلسط

ترفضه كل ألاطياف الفلسطينية بما له من أثر على القضية الفلسطينية ومتعلقات القضية الفلسطينية كقضية 

الالجئين وحق العودة، وما شابه ذلك من هذه القضايا، فهنا نتحدث عن عنصرين أساسيين من حيث إن هناك محاربة 

الاجتماعي، إضافة إلى أن هناك غياب رؤية واضحة للمحتوى الفلسطيني من قبل إدارة املواقع ومنصات التواصل 

وغياب منهجية واضحة في كتابة املحتوى الرقمي إلقناع العالم الخارجي بصوابيه القضية الفلسطينية، وأثر التطبيع 

 العربي إلاسرائيلي على القضية الفلسطينية، وكل ذلك بكل تأكيد أثر على ايصال الرسالة الحقيقية للعالم الخارجي.

فيما تطالب الصحفية ترنيم خاطر باالبتعاد عن الكتابة باللغة العربية إذا أردنا إيصال الهم الفلسطيني للعالم والبد 

من أن نتحدث باللغة إلانجليزية لكي نصل إلى أكبر قدر ممكن من العالم وشرح القضية الفلسطينية وال يمكن أن 

ا يفهمه وتعريفه بأنها قضية عادلة مع التأكيد على أننا ال نتدخل نبقى نخاطب أنفسنا بأنفسنا بل محاطبة العالم بم

في إرادة الشعوب أو اختيارات الشعوب أو حكام الشعوب بل الهدف التعريف بالقضية العادلة للشعب الفلسطيني، 

نية، لكترووقالت: من املفيد واملجدي سلوك طرق أخرى من أجل ايصال هذه الرسالة وذلك عبر الكتابة في املواقع إلا

وكتابة تقارير في الصحافة الخارجية والصحافة الدولية وتقديم الكثير من املقاالت عن أثر التطبيع العربي إلاسرائيلي 

 على القضية الفلسطينية لكن هذه املواقع كلما تحدثت ال تجد أذنا صاغية من العالم العربي أو العالم الدولي.

ب إلاخبارية فيؤكد على أن إلاعالم الرقمي أقوى من املواقع الالكترونية، وأقوى أما الصحفي محمد هنية من وكالة شها

من املواقع وإلاعالم العام ألنه يوجد في كل بيت فيس بوك تويتر انستغرام وسناب شات فبكل تأكيد هذا أقوى من 

واصل تويتر وكافة منصات الت املواقع إلالكترونية، ولكن أشرنا للمواقع الالكترونية بسبب محاربة إدارة فيسبوك أو 
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الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني والخضوع إلى الرغبة إلاسرائيلية، إضافة إلى أن هناك عدم منهجية في العمل إلاعالمي 

في ألاراض ي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة وحتى القدس وحتى الشتات، وكذلك ال يوجد إدارة 

ت وهي حمالت تكاد تكون موسمية حينما تطبع دولة عربية مع إسرائيل تكون هناك فقط ممنهجة تمثل هذه الحمال 

ليومين أو ثالثة أيام أو أسبوع وتنس ى هذه القضية ألن هموم الشأن الفلسطيني هموم كثيرة وقضايا الشعب الفلسطيني 

ي القضايا ي تهمه بالدرجة ألاولى هقضايا كثيرة، فاملواطن الفلسطيني غير مستعد أو نفسه قصير في هذه القضايا والت

 الحياتية التي أنهكته سواء في القطاع في الضفة الغربية حتى القدس.

فالناظر للواقع يجد أن الهم ألاساس ي في نظر املواطن الفلسطيني سواء في القدس أو في الضفة الغربية وقطاع 

وما شابه ذلك من القضايا العربية الاسرائيلية وكل غزة، إنما هو القضايا الحياتية وهي أهم لهم من قضايا التطبيع 

 القضايا العربية والاسرائيلية والقضايا القومية.

فهم  املواطن في الدرجة ألاولى كيف سيؤمن قوت أطفاله إذا كانوا جوعى فالهم الاقتصادي هو الهم ألاول ثم  

ئيلي والعالقة مع إلادارة ألامريكية والعالقات بين تأتي بعد ذلك القضايا القومية والقضايا العربية والتطبيع إلاسرا

 الفلسطينيين والعرب.

وحين الحديث عن التصال  الفلسطيني نجد أن أغلب الصحفيين الفلسطينيين كل يعمل وفق أهوائه ووفق 

 يعمل في 
ً
راض ي ألا رؤية قيادته وسياساتها التحريرية والضوابط واملعايير التي تحكمه فمن املستحيل أن نجد صحفيا

 )وكالة و 
ً
م إماراتية( وسيكتب عن التطبيع إلاماراتي إلاسرائيلي من منظور سلبي أالفلسطينية ويعمل لوكالة ما مثال

واملستحيل هذا أمر طبيعي ألنه يتماش ى حسب الخط التحريري والسياسة التحريرية وللجهة التي يعمل لها وهذا يقودنا 

لفلسطينيين ملاذا ال تضع إطار يوحد الصحفيين الفلسطينيين من أجل أن للحديث عن غياب دور نقابة الصحفيين ا

نكون على قلب رجل واحد من أجل أن يكون هناك معايير وضوابط نعمل فيها من أجل مناصرة القضية الفلسطينية 

 في كافة املحافل وليس فقط حين الحديث عن التطبيع.

لسطيني مستقل معافى ومحترم يقدم وجهة إخبارية أما الصحفي محمد يوسف فيرى أنه ال يوجد إعالم ف

للمواطن الفلسطيني فيها معلومات جيدة وقيمة إال في الحدود الدنيا حيث ألاكثرية تكون على حسب ألاحزاب وما تهواه، 

، ولو بشكل محدود في التوعية والتحشيد ضد التطبيع
ً
 مهما

ً
: يجب عدم إغفال أن إلاعالم الرقمي مارس دورا

ً
 ،متابعا

السيما أنه استطاع أن يخاطب فئات مختلفة من الشعوب وشرائح واسعة وليس النخب فقط وأن يوصل فكرته لهم 

 بوضوح. 

وطالب الصحفي يوسف بتوحيد الرسالة الرقمية الرافضة للتطبيع أو أي قضية وطنية أخرى تواجه القضية 

 الم بالجامعات الفلسطينية املناسبة ملوجة التطوير الفلسطينية، والعمل على تحديث املناهج الدراسية الخاصة باإلع

 أم تكنولوجيا، لذلك يجب تغيير 
ً
التكنولوجي إلاعالمي والعمل على تدريب الطواقم إلاعالمية باستمرار سواء ثقافيا

ة يالخطط الوطنية وتحديثها بتنوع ألادوار برسالة جديدة لألجيال الجديدة املؤثرة بالتكنولوجيا لنقل رسالة القض

 .الفلسطينية
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أما الصحفية شيرين خليفة من موقع نوى إلاعالمي فتؤيد زميلها بضررورة توحيد الجهود الوطنية بالعمل علي 

خطه موحدة لجميع وسائل إلاعالم الفلسطيني والعمل على تنفيذها ملواجهه إلاعالم إلاسرائيلي وعدم التشتت الحزبي 

التشبيك مع جميع املؤسسات الوطنية واملجتمع املدني للعمل على خطط  والسياس ي نتيجة الانقسام الفلسطيني ويجب

موحدة ملواجهة التطبيع ويكون العمل تحت مظلة واحدة ومتحدة برسالتها ومناصرة القضية بكل مكان كما يجب إعطاء 

ية  ذات فلسطيندورات مكثفة في اللغة إلانجليزية لصانعي املحتوى إلاعالمي من أجل تسليط الضوء على القضايا ال

الهم الفلسطيني إضافة أنه البد من تشكيل اتحاد  لصانعي املحتوى الفلسطيني ويكون بيئة حاضنة لصانعي املحتوى 

 من أجل أن يكون هناك فكرة واحدة أي أن يكون هناك كتابة واحدة في أي قضية من القضايا الفلسطينية.

نص على: هل كان هناك نوع من استخدام التطبيع في النتائج املتعلقة بالتساؤل الفرعي الثالث الذي ي .3

؟
ا
 تأجيج خطاب الكراهية ضد الخصوم السياسيين الفلسطينيين داخليا

ويقول الصحفي سعيد الطويل صانع محتوى إعالمي: ال نستطيع أن ننكر أنه كان هناك نوع من استخدام 

 أن يبرر الجمالتطبيع في تأجيج خطاب الكراهية ضد الخصوم السياسيين الفلسطين
ً
، وتجاوز ألامر أحيانا

ً
هور يين داخليا

غرة كبيرة كانت ث وهذه-مطبعةبعض ألاحزاب والشخصيات الفلسطينية  أن-املتابع لتلك املنصات تطبيع العرب بحجة 

لإلعالم الفلسطيني بالتحديد، فكثير من وسائل إلاعالم الحزبية كانت تستغل توقيت الحديث عن التطبيع بذكر 

ينشخصيا
َ
عل  عن إقامة مقارنات بين الفِّ

ً
 .ت سياسية وأحزاب بأنها ترتكب نفس الجرم، فضال

ومع أنه قد حاولت بعض وسائل إلاعالم بشكل خجول حرف البوصلة باتجاه تحميل طرف فلسطيني مسؤولية 

ا يقيم تقدهم أيضً هذا التطبيع بحجة قربه من الدول العربية املطبعة، بينما دافع الفريق آلاخر عن نفسه بأن من ين

ع مع الاحتالل، وهذا الخطاب الداخلي السلبي أدخل الوضع في متاهة عدم تركيز البوصلة باتجاه  عالقات مع دول تطب 

لت   من املنشورات التي حمَّ
ً
الاحتالل ورفض التطبيع فقط، أما من ناحية السوشيال ميديا فنجد أن هناك عددا

منظمة التحرير. ويزيد الصحفي سعود أبو رمضان من موقع غزة بوست: برغم مسؤولية التطبيع للسلطة الفلسطينية و 

الانتقادات لتيار إلاصالح في حركة فتح، لكن ُيمكن مالحظة أنها انتهت سريًعا ولم تأخذ مساحة واسعة من النقاش لكن 

ينيين سيين الفلسطبشكل عام لم يكن هناك نوع من استخدام التطبيع في تأجيج خطاب الكراهية ضد الخصوم السيا

؛
ً
تجاه التطبيع يتمثل برفضه بشدة، وموقف رسمي وشعبي وفصائلي موحد من ذلك،  لوجود إجماع فلسطيني داخليا

 .فال يوجد خصومة فلسطينية داخلية في ملف التطبيع

ويقول الصحفي محمد أبو قمر من وكالة صفا إلاخبارية: نحن ضد أي طرف أو أي شخص أو أي دولة تقوم 

يش القضية الفلسطينية وتقوم بمساعدة إسرائيل لقضم حقوق الشعب الفلسطيني ويجب استغالل كل الوسائل بتهم

في ذلك، ووسائل منصات التواصل الاجتماعي حيث يجب العمل عليها وتحقيق الحمالت عليها وأن تكون حمالت مستمرة 

لفلسطينيين من رأس الهرم وحتى أصغر فرد في سواء موسمية أو يومية أو أسبوعية أو حمالت شهرية وهذا واجب كل ا

 هذا الشعب الذي يريد أن يتحرر من الاحتالل إلاسرائيلي ويكون له كلمة وله كيان.

ولكن باملقام ألاول يجب تحسين ظروف املواطنين، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني من أجل أن 

 في مواجهة أي قضية فعالة وأي مسألة تمس قضية ينهض مع القيادة والحزب واملجتمع وكي يكون عنص
ً
 فعاال

ً
را
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الشعب الفلسطيني، يجب أن يكون هناك دورات تأهيلية لصانعي املحتوى الفلسطيني في كافة أرجاء الوطن والقدس 

 والضفة وغزة لكيفية كتابة محتوى رقمي مميز لكي نخاطب به العالم العربي والعالم آلاخر.

في يحي اليعقوبي من صحيفة فلسطين بأن هناك الكثير من التحديات التي تواجه إلاعالم ومن جانبه فيرى الصح

من أبرزها استمرار الانقسام الفلسطيني وهو عنصر أساس ي في الحد من تطوير البنية إلاعالمية الفلسطينية والبنية 

 و الرقمية الفلسطينية فاإلعالم الرقمي غير فعال على الساحة إلاعالمية الفلسطي
ً
غير نية والعاملية فهو ضعيف داخليا

دار بشكل 
ُ
 نرى كيف كانت الحمالت ت

ً
 عن العالم الخارجي ومن تابع الانتخابات ألامريكية مؤخرا

ً
 جدا

ً
موجود بل بعيدا

ممنهج صحيح وفي استراتيجية معينة لتحقيق الغايات من هذه الحمالت، ومن أبرز التحديات عدم وجود صانعي 

ما ينبغي توفير بيئة آمنة وحاضنة لإلعالمي الفلسطيني، ورفع سقف الحرية والعمل على إيجاد محتوى حقيقيين، ك

قانون يحمي الناشط الفلسطيني على الساحة الفلسطينية من الاعتقال إذا كتب بحرية ونقد للمسؤولين مع التنبيه 

 على وجود رقابة ذاتية ومهنية لإلعالمي.

ي الرابع الذي ينص على: الخطاب املناهض للتطبيع عبر إلاعالم الرقمي النتائج املتعلقة بالتساؤل الفرع .4

 من مواقف الاحزاب التي تسيطر على هذه املواقع أم أنه منبثق عن فلسفة الوسيلة إلاعالمية نفسها 
ا
هل كان نابعا

 في محتوى الرسالة إلاعالمية؟
ا
 وفي الاحتمالين هل يمكن أن يصنع ذلك فرقا

فية حكمت املصري أن إلاعالم مرآة الواقع وانعكاس لهموم وثقافة املجتمع، فإن مواقع وتبين الكاتبة الصح

 عن فلسفة الوسيلة 
ً
إلاعالم الرقمي والخطاب إلاعالمي املناهض للتطبيع عبر وسائل إلاعالم الرقمية نجده ناجما

 من مواقف ألاحزاب والتنظيمات التي ينتمي لها املوقع نفسه،
ً
 وسائل إلاعالم إلاعالمية، ونابعا

َ
 ألنها من تملك غالبية

، وإن كان ال يتعارض مع فلسفة الوسيلة إلاعالمية نفسها، ولو كان ألامر حًرا دون تدخل ألاذرع 
ً
 وإقليميا

ً
املتابعة محليا

السياسية فيه ملا رأينا التجيير ضد آلاخر الفلسطيني، ولكان التركيز موحًدا ضد التطبيع كسلوك مرفوض، لذا هناك 

فرق في الرسالة إلاعالمية فعندما يتم التحدث عن قضية يؤمن بها املتحدث فاألمر يختلف عن مجرد التغطية الخبرية 

 .التي تلتزم الحياد

، خاصة أن ألاحزاب 
ً
، فالرفض للتطبيع كان جماعيا

ً
 خالفيا

ً
وتابعت: موضوع التطبيع بالتحديد لم يكن موضوعا

 مما دفع وسائل إلاعالم التابعة لتلك ألاحزاب للوقوف  جميعها بكل توجهاتها أجمعت على رفض
ً
التطبيع جملة وتفصيال

، لكن املشكلة كما هو واض  كانت فقط في بعض وسائل إلاعالم الحزبية 
ً
بنفس املستوى في التصدي للتطبيع إعالميا

 التي كانت تزج الشخصيات الفلسطينية في هذه املعركة.

 نتائج الدراسة

 ى عدة نتائج، وهي:توصلت الدراسة إل

  اعتماد إلاعالم الرقمي على ذكاء تكنولوجي له أسلوبه الصريح الواض  السهل في نقل رسالته لآلخر، وتعتبر

 السوشيال ميديا هي تسويق لبرامج ومعتقدات اجتماعية سياسية وآراء لروادها.
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 ه، حيث رسائله موجهه إلاعالم الفلسطيني يفتقد الامكانيات والاستراتيجيات فهو ما زال سجين نفس

 للفلسطيني فقط.

  ،من ألاخبار، وتغطية الاحتجاجات 
ً
إلاعالم الرقمي في موضوع التطبيع استخدم الفنون الصحفية املختلفة بدءا

 وألاخبار العاجلة إلى جانب حمالت التغريد املختلفة والتقارير.

  ة مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسيتعرض املحتوى الرقمي الفلسطيني لحملة كبيرة ممنهجة من قبل إدار 

بوك أو تويتر أو أي منصة أخرى، وتحارب هذه املنصات املحتوى الرقمي الفلسطيني بشكل كبير مما يحد من إيصال 

 الرسالة الشعبية للجميع العالم.

 .اتفقت السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية كافة على رفض التطبيع بكل أشكاله 

 لية التطبيع كانت ضعيفة، ومقتصرة على التغريدات على تويتر واملنشورات على الفيس بوك التوعية بعم

 واملواقع ألاخرى.

  يوجد ضعف في كتابة املحتوى الرقمي الفلسطيني للعالم الخارجي بسبب ضعف النشطاء في قراءة وكتابة

 خل فلسطين.اللغة الانجليزية، مما أثر على عدم ايصال الرسالة الصحيحة ملا يجري دا

  غياب الرؤية الواضحة وغياب املنهجية في كتابة املحتوى الرقمي الفلسطيني من أجل اقناع العالم الخارجي

 بصوابيه القضية الفلسطينية، وأثر التطبيع العربي إلاسرائيلي على القضية الفلسطينية.

 افة ملواقع إلالكترونية وفي الصحالبد من إيجاد طرق أخرى إليصال القضية الفلسطينية، وكتابة تقارير في ا

 الخارجية والصحافة الدولية، وتقديم الكثير من املقاالت عن أثر التطبيع العربي إلاسرائيلي على القضية الفلسطينية.

  إن الهم ألاساس ي في نظر املواطن الفلسطيني سواء في القدس أو في الضفة الغربية أو في قطاع غزة هو الهم

 الحياتية فهي أهم لهم من قضايا التطبيع وما شابه ذلك من القضايا العربية إلاسرائيلية. الاقتصادي والقضايا

  إن أغلب الصحفيين الفلسطينيين يعمل وفق أهوائه، ووفق رؤية قيادته، ووفق سياساتها التحريرية، ووفق

 الضوابط واملعايير التي تحكمه.

 ر ع إطار يوحد الصحفيين الفلسطينيين، وإيجاد معاييغياب دور نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فالبد من وض

 وضوابط للعمل الصحفي من أجل مناصرة القضية الفلسطينية في كافة املحافل.

  ال يوجد إعالم فلسطيني مستقل يقدم وجهة إخبارية للمواطن الفلسطيني فيها معلومات جيدة وقيمة إال في

 هواه ألاحزاب.الحدود الدنيا حيث ألاكثرية تكون على حسب ما ت

  وتجاوز ،
ً
هناك نوع استخدم التطبيع في تأجيج خطاب الكراهية ضد الخصوم السياسيين الفلسطينيين داخليا

 أن يبرر الجمهور املتابع لتلك املنصات تطبيع العرب بحجة 
ً
 أن بعض ألاحزاب والشخصيات الفلسطينية -ألامر أحيانا

طيني بالتحديد، فكثير من وسائل إلاعالم الحزبية كانت تستغل توقيت وهذه كانت ثغرة كبيرة لإلعالم الفلس -مطبعة

ين
َ
عل  عن إقامة مقارنات بين الفِّ

ً
 .الحديث عن التطبيع بذكر شخصيات سياسية وأحزاب بأنها ترتكب نفس الجرم، فضال
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  حاولت بعض وسائل إلاعالم بشكل خجول حرف البوصلة باتجاه تحميل طرف فلسطيني مسؤولية هذا

يع بحجة قربه من الدول العربية املطبعة، بينما دافع الفريق آلاخر عن نفسه بأن من ينتقدهم أيًضا يقيم عالقات التطب

ع مع الاحتالل.  مع دول تطب 

 .لت مسؤولية التطبيع للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير  من املنشورات في السوشال ميديا حمَّ
ً
 هناك عددا

  إلاعالم الفلسطيني هي استمرار الانقسام الفلسطيني وهو عنصر أساس ي في من أبرز التحديات التي واجهت

 الحد من تطوير البنية إلاعالمية الفلسطينية، ومن تطوير البنية الرقمية الفلسطينية.

  عدم وجود صانعي محتوى رقمي فلسطيني حقيقي بسبب عدم توفير بيئة آمنة وحاضنة 
ً
ومن التحديات أيضا

وتدني سقف الحريات، وعدم وجود قانون يحمي الناشط الفلسطيني على الساحة الفلسطينية  لإلعالمي الفلسطيني،

 من الاعتقال، إضافة إلى عدم وجود رقابة ذاتية ومهنية لإلعالمي.

 توصيات الدراسة

 في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج، توص ي الباحثة بما يلي:

الفلسطينية حول التطبيع ومناهضته والذي تم من قبل بعض أن يكون هناك قرار موحد لكافة وسائل إلاعالم  .0

 الدول العربية.

العمل على تحديث املناهج الدراسية الخاصة باإلعالم بالجامعات الفلسطينية املناسبة ملوجة التطوير  .8

 أم تكنولوجيا.
ً
 التكنولوجي إلاعالمي، والعمل على تدريب الطواقم إلاعالمية باستمرار سواء ثقافيا

 د الرسالة الرقمية الرافضة للتطبيع أو أي قضية وطنية أخرى تواجه القضية الفلسطينية.توحي .0

يجب تغيير الخطط الوطنية وتحديثها بتنوع ألادوار برسالة جديدة لألجيال الجديدة املؤثرة بالتكنولوجيا لنقل  .2

 رسالة القضية الفلسطينية.

لجميع وسائل إلاعالم الفلسطيني والعمل على تنفيذها ينبغي توحيد الجهود الوطنية بالعمل علي خطه موحدة  .2

 ملواجهه إلاعالم إلاسرائيلي.

الدعوة إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، وعدم التشتت الحزبي والسياس ي، والعمل مع جميع املؤسسات الوطنية  .2

ا حدة ومتحدة برسالتهواملجتمع املدني من أجل التشبيك، ووضع خطط موحدة ملواجهة التطبيع والعمل تحت مظلة وا

 ومناصرة القضية بكل مكان.

يجب إعطاء دورات مكثفة في اللغة إلانجليزية لصانعي املحتوى إلاعالمي من أجل تسليط الضوء على القضايا  .2

 الفلسطينية ذات الهم الفلسطيني.

لصانعي  اضنةالبد من تشكيل اتحاد لصانعي املحتوى إلاعالمي والرقمي الفلسطيني، ويكون ذلك عبر بيئة ح .2

 املحتوى من أجل أن يكون هناك فكرة واحدة وكتابة واحدة في أي قضية من القضايا الفلسطينية.
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البد من حملة مجتمعية قبل أن تكون صحفية تقوم بتغطيتها كافة وسائل إلاعالم بشكل كامل، وتقوم بوضع  .2

تهم الفلسطينيين بما يخص التطبيع وكيف الفتات على جدران الشوارع وجدران املنازل وتوزيع بعض النشرات التي 

 على املجتمع الفلسطيني.
ً
 يؤثر التطبيع سلبا

توحيد وسائل إلاعالم الفلسطينية كافة في يوم واحد واستديو واحد وبث واحد من أجل مناهضة التطبيع  .00

 وتوعية الفلسطيني والعربي بمخاطر التطبيع.

 قائمة املراجع 

 املراجع العربية

 الكتب

بود ومزهر، العاني، إلاعالم والهجرة إلى العصر الرقمي، عمان: دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، حارث، ع (0

 م.8002

 م. 8002حسين، عبيدات، التطبيع مع اليهود، بحث مقدم في املؤتمر العام العاشر للصحفيين العرب، القاهرة،  (8

العالم العربي، بيروت: دار مدارك للنشر، خالد، محمود، شبكات التواصل الاجتماعي ودينامية التغيير في  (0

 م.8000

 م.0222عادل، حسين، التطبيع: املخطط الصهيوني للهيمنة الاقتصادية، القاهرة: مكتبة مدبولي،  (2

 م.0222غسان، حمدان، التطبيع استراتيجية الاختراق الصهيوني، بيروت: دار ألامان للطباعة والنشر،  (2

 م.8002رقمي في عصر التدفق إلاخباري، بيروت: منتدى املعارف، فاضل، محمد البدراني، إلاعالم ال (2

 م.8002. القاهرة: دار العربي للنشر والتوزيع، 0فتحي، عامر، الصحافة إلالكترونية الحاضر واملستقبل، ط (2

. عمان: دار إلاعصار العلمي 0ماهر، الشمايلة، محمود اللحام، مصطفى كافي، إلاعالم الرقمي الجديد، اط (2

 م.8002والتوزيع، للنشر 

 م.0222محمد الدقاق، التنظيم الدولي النظرية العامة: ألامم املتحدة، إلسكندرية: دار املطبوعات الجامعية،  (2

 املجالت العلمية

إيمان، عبد املطلب، معالجة مواقع التواصل الاجتماعي لقضايا التطبيع مع إسرائيل: دراسة تحليلية، مجلة  (0

 .0222-0202ص0222م، ص 8080، 0، ج22البحوث إلاعالمية، العدد 

أيمن، جواد، أطر حجاج التطبيع مع إسرائيل في املواقع إلالكترونية للقنوات الفضائية املوجهة: دراسة تحليلية  (8

 .022-082م، ص ص8080، 00، املجلد 28ملوقعي قناتي العالم والحرة، مجلة الباحث إلاعالمي، العدد 

، 28ل للمغردين العرب حول التطبيع، مجلة الباحث إلاعالمي، العدد علي، مولود فاضل، الخطاب املتداو  (0

 .082-000م، ص ص8080، 00املجلد 
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عمر، أبو عرقوب وحسام، شاكر، التطبيع إلاعالمي: دليل الصحفيين واملؤسسات إلاعالمية للتعامل مع  (2

 م.8080م والاتصال "تواصل"، التطبيع إلاعالمي، مركز رؤية للدراسات السياسية، منتدى فلسطين الدولي لإلعال 

 م.0220، 2محمد، سعيد مضية، التطبيع الثقافي مع العدو الصهيوني، مجلة الطريق، العدد  (2

محمد، شعيب، التطبيع مع إسرائيل وأثره على املنطقة العربية، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية، العدد  (2

 م.8002، الجامعة ألاسمرية إلاسالمية، 2

 ميةالرسائل العل

سعيد، يقين داود، التطبيع بين املفهوم واملمارسة دراسة حالة التطبيع العربي إلاسرائيلي، رسالة ماجستير غير  (0

 م.       8008منشورة، جامعة بيرزيت، 

سليمة، خيضاوي ويمينة، داودي، املعالجة إلاعالمية للتطبيع العربي إلاسرائيلي من خالل الصحافة العربية  (8

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة العقد أحمد دراية، أدرار، الجزائر، إلالكترونية: جر 
ً
يدة قدس إلاخبارية أنموذجا

 م.8080

 املواقع إلالكترونية

م، على 08/0/8080م، تم الاطالع: 8002إسراء، الفي، كيف نواجه التطبيع إلاعالمي؟، موقع فلسطين نت،  (0

 https://cutt.us/czdRWالرابط: 

الدائرة إلاعالمية لحركة املقاومة إلاسالمية حماس في الخارج، دور إلاعالم في مواجهة التطبيع مع الاحتالل  (8

ط: (، على الراب88/00/8080م، تم الاطالع:8002إلاسرائيلي، املركز الفلسطيني ملواجهة التطبيع، 

ps://cutt.us/TQIrQhtt .  

، على 8080/ 02/00م، تم الاطالع: 8002عدنان أبو عامر، التطبيع الثقافي: ألاهداف والشواهد والتعثر،  (0

   .www.adnanabuamer.com/post/117الرابط: 

 املقابالت

وم السبت يترنيم خاطر: صحفية ومحررة باملواقع إلالكترونية الفلسطينية، مقابلة شخصية، أجرتها الباحثة  (0

. 00:00م، الساعة 8088يناير  2املوافق 
ً
 صباحا

م، الساعة 8088يناير  00حكمت املصري: كاتبة صحفية، مقابلة شخصية، أجرتها الباحثة يوم الاثنين املوافق  (8

 مساء. 0:00

حنين حمدونة: صحفية ومحررة في موقع دنيا الوطن في قطاع غزة، مقابلة شخصية، أجرتها الباحثة يوم  (0

. 00:80م، الساعة 8088يناير  00ثنين املوافق الا
ً
 صباحا

 02سعود أبو رمضان: مدير تحرير موقع غزة بوست، مقابلة شخصية، أجرتها الباحثة يوم السبت املوافق  (2

. 08:00م، الساعة 8088يناير 
ً
 ظهرا

https://cutt.us/czdRW
https://cutt.us/TQIrQ


 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 131 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

ق ربعاء املوافسعيد الطويل: صحفي وكاتب محتوى إعالمي من غزة، مقابلة شخصية، أجرتها الباحثة يوم ألا  (2

 مساًء. 8:02يناير الساعة  2

شيرين خليفة: صحفية في مؤسسات فلسطينيات وشبكة نوى إلاعالمية، مقابلة شخصية، أجرتها الباحثة يوم  (2

. 00:00م، الساعة 8088يناير  02ألاحد املوافق 
ً
 صباحا

مقابلة شخصية، أجرتها لإلعالم،  وموقع أمد محررة أخبار وتقارير في شبكة النهار إلاخبارية صافيناز اللوح: (2

. 00:00م، الساعة 8088يناير  2الباحثة يوم الثالثاء املوافق 
ً
 صباحا

مليس الهمص: صحيفة في صحيفة الرسالة ألاسبوعية، مقابلة شخصية، أجرتها الباحثة يوم الاثنين املوافق  (2

. 00:00نم، الساعة 8088يناير  00
ً
 صباحا

الة صفا إلاخبارية قطاع غزة، مقابلة شخصية، أجرتها الباحثة يوم السبت محمد أبو قمر: رئيس تحرير وك (2

. 00:00م، الساعة 8088يناير  2املوافق 
ً
 صباحا

محمد هنية: صحفي ومحرر في وكالة شهاب إلاخبارية بقطاع غزة، مقابلة شخصية، أجرتها الباحثة يوم ألاربعاء  (00

. 00:00م، الساعة 8088يناير  2املوافق 
ً
 صباحا

مد يوسف: وصحفي وكاتب محتوى في املواقع إلالكترونية في الضفة الغربية، مقابلة شخصية عبر مح (00

. 00:80م، الساعة 8088يناير  8الفيسبوك، أجرتها الباحثة يوم ألاحد املوافق 
ً
 صباحا

يحيى اليعقوبي: صحفي ومراسل في صحيفة فلسطين اليومية في قطاع غزة، مقابلة شخصية، أجرتها  (08

. 00:00م، الساعة 8088يناير  2يوم الخميس  الباحثة
ً
 صباحا

 املراجع ألاجنبية 

1) Gadi Hitman & Moti Zwilling, (2021), Normalization with Israel: An Analysis of Social Networks 

Discourse Within Gulf States, Ethnopolitics, Formerly Global Review of Ethnopolitics, Vol 1. Issue1, Pp.1-

27 

2) Nompumelelo Moyo, (2019), The Effects of Social Media On Setting the Agenda of Traditional 

Media: The Case of Arab Normalization Issuewith Israel, published M.A Thiese, University of South Africa, 

Communication Science. 

3) Lister,M, Dovey,S canal and Kelly K .)2003(New Media: A Critical Introduction, koubege.  
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القضية الفلسطينية في الخطاب إلاعالمي إلاسرائيلي الناطق بالعربية عبر شبكات التواصل 

 الاجتماعي: دراسة تحليلية لعينة من الصفحات الناشطة على موقع الفيس بوك

 الجزائر، جامعة أم البواقيبسلمى مساعدي، محاضرة د 

 الجزائر، 1باتنة  بجامعةأ.    عادل خالدي، باحث دكتوراة 

 

 ملخص الدراسة: 

منذ عقود عدة من الزمن تفطن الكيان إلاسرائيلي املحتل إلى ضرورة الاعتماد على وسائل إلاعالم الناطقة بالعربية كدعامة أساسية 

. "الستراتيجياته وهو ما أكده"بن جوريون" حين قال "لقد أقام إلاعالم دولتنا، واستطاع أن يساعدنا في الحصول على مشروعيتها الدولية

ها تومع ظهور البيئة الرقمية وما حملته من تغييرات في املشهد إلاعالمي الدولي، تمكنت سلطات الاحتالل من تبني إستراتيجية دعائية لسياسا

تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "الفيس بوك" كمنصة نشاط  في املنطقة، موجهة للمواطن الفلسطيني والعربي عموما،

ة باللغة العربية، لبلوغ أكبر قدر ممكن من الجماهير باعتماد حرب نفسية، الهدف منها الترويج لصورة مغايرة عن إسرائيل دعائي ناطق

 .بكونها الححية ال الجالد

ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى تفكيك الخطاب إلاعالمي إلاسرائيلي الناطق بالعربية حول القضية الفلسطينية، وذلك من خالل 

تحليلية مسحية لعينة قصدية من الصفحات الناشطة على موقع الفيس بوك، وباالعتماد على أداة تحليل املضمون كأداة لجمع  دراسة

 .   البيانات واملعطيات

 ك. اصل الاجتماعي، موقع الفيس بو القضية الفلسطينية، إلاعالم إلاسرائيلي الناطق بالعربية، شبكات التو  الكلمات املفتاحية:

 مقدمة 

ال يمكن إيجاز القضية الفلسطينية، كونها تحاكي تاريخ شعب، في حين باإلمكان إلقاء الضوء على أبرز املحطات 

التاريخية التي أسست للموضوع ليصبح قضية إنسانية وأحد أبرز الصراعات العاملية.إذ يتفق جل الباحثين على كون 

يدا الل إلاسرائيلي والشعب الفلسطيني لتصبح فيما بعد تجسالقضية الفلسطينية تعبيرا عن الصراع القائم بين الاحت

 للصراع إلاسرائيلي العربي. 

حتى 0222وتعني القضية الفلسطينية الصراع التاريخي والقضية إلانسانية منذ املؤتمر الصهيوني ألاول عام 

 الاستيطان، وما أفرزته منيومنا هذا، والتي نتجت بنشوء الصهيونية واتخاذ البلد مقصدا للهجرة اليهودية بهدف 

حروب وصراعات في املنطقة والشرق ألاوسط ككل، إذ تقوم القضية على احتالل إسرائيل لألراض ي الفلسطينية والبحث 

 .1لها عن شرعية ألفعالها

                                                           
 قضية كل العرب" الهيئة العامة لالستعالمات مصر الفلسطينية.أمينة، مسعودي، "القضية  -1
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، القاض ي بتأييد الانتداب البريطاني لقيام وطن 0202هذا الاحتالل كان بمساهمة دولية، من إعالن بلفور عام 

لليهود في فلسطين وسط رفض عربي، إلى إنهاء الانتداب البريطاني، وتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين عربية  قومي

إذ عرفت توسع إسرائيل داخل ألاراض ي الفلسطينية. لتليها  0222ويهودية وتدويل القدس، والذي أدى إلى قيام حرب 

وانتفاضة  0222فاضات الداخلية على غرار انتفاضة مع الدول العربية، ناهيك عن الانت 0220وحرب  0222حرب 

80001. 

ال تزال املمارسات إلاسرائيلية والخروقات التي ترتكبها قوات الاحتالل ضد الشعب الفلسطيني مستمرة في تحد 

كما فشل التعويل على تآكلها بالتقادم، وسط  سافر لقواعد القانون الدولي، إذ فشل الاحتالل في تصفية القضية،

 .2ولم يعد ممكنا تجاهل حقه، في إقامة دولته املستقلة فوق ترابه الوطني مسك الفلسطيني بحقه في تقرير املصير،ت

 هذا حلباتلكن أمام التطور الكبير الذي تشهده تكنولوجيات إلاعالم والاتصال في العالم أصبح إلاعالم أحد 

ولة جلب الاستعطاف لقضيته كما هو الحال للجانب الصراع، إذ يحاول كل طرف التأثير على الجماهير إما بمحا

الواقع  أو الكشف عن إلاسرائيلي، إذ تطغى املقاربة ألامنية على سياساته إلاعالمية في محاولة إثبات مشروعية أفعاله،

يلية ئالحقيقي لهذا الصراع دون تضليل أو تشويه كما هو الحال للجانب الفلسطيني، الذي تأثر كثيرا بالدعاية إلاسرا

 التي لبست ثوب الححية وألبسته ثوب الجالد.

هذا الدور املحوري لإلعالم أصبح متغيرا رئيسيا لفهم العالقة بين الطرفين، خاصة أمام تحول إلاعالم إلاسرائيلي 

 ها.اإلى اتخاذ اللغة العربية كإحدى اللغات الرئيسية ملخاطبة الجماهير العربية والتأثير عليهم وتغيير مواقفهم اتج

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها  .1

: ما هي سمات الخطاب إلاسرائيلي حول القضية الفلسطينية يمكننا تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل آلاتي

 من خالل صفحاته الناطقة بالعربية على موقع الفيس بوك؟ 

 : هيتساؤالت فرعية  ولإلجابة عن مشكلة الدراسة ارتأينا تقسيمها إلى عدة

ي الخصائص الشكلية والتفاعلية التي تتيحها صفحات إلاعالم إلاسرائيلي على موقع الفيس بوك عينة ه ما-0س

 الدراسة؟

 هي أهم املواضيع املتعلقة بالقضية الفلسطينية املطروحة على صفحات الناشطين إلاسرائيليين عينة الدراسة؟ ما-8س

 ئيلي على صفحات الفيس بوك عينة الدراسة؟هي ألاهداف الكامنة وراء الخطاب إلاعالمي إلاسرا ما-0س

 هي ألاساليب الدعائية املوظفة من قبل صفحات الناشطين إلاسرائيليين عينة الدراسة؟ ما-2س

                                                           
 ينية" موقع ألامم املتحدة"موجز لتاريخ القضية الفلسط1
 أمينة، مسعودي، مرجع سابق2
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 هو الجمهور املستهدف من وراء الخطاب إلاعالمي إلاسرائيلي على صفحات الفيس بوك عينة الدراسة؟ ما-2س

 أهمية الدراسة  .2

أهمية املتغيرات التي تتناولها والتساؤالت البحثية التي تثيرها، خاصة وأنها تهتم بالبحث في تنطلق أهمية الدراسة من 

النفسية التي تقودها الحركة أداة من أدوات الحرب الدعائية و  شكل إلاسرائيلي الذيأساليب الخطاب إلاعالمي 

يرتكز  يالعربية والذحديدا الناطق باللغة تذا الخطاب و الصهيونية منذ نشأتها، إضافة إلى التطور امللحوظ في بنية ه

، ما يشكل امتدادا وتوسعا في الم الجديد ومنها موقع الفيس بوكبخالف وسائل إلاعالم التقليدية على وسائط إلاع

 آلاليات وألاساليب املوجهة للجمهور الفلسطيني والعربي على حد سواء. 

 أهداف الدراسة  .3

كيك الخطاب إلاعالمي إلاسرائيلي الناطق بالعربية حول القضية تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى تف

 الفلسطينية، ولتحقيق ذلك قمنا بتحديد جملة من ألاهداف الجزئية التي يمكن إيرادها في آلاتي: 

  الكشف عن الخصائص الشكلية والتفاعلية التي تتيحها صفحات إلاعالم إلاسرائيلي على موقع الفيس بوك

 عينة الدراسة.  

 لوقوف على أهم املواضيع املتعلقة بالقضية الفلسطينية على صفحات الناشطين إلاسرائيليين عينة الدراسة. ا 

   الكشف عن ألاهداف الكامنة وراء الخطاب إلاعالمي إلاسرائيلي على صفحات الفيس بوك عينة الدراسة 

 عينة الدراسة   تحديد ألاساليب الدعائية املوظفة من قبل صفحات الناشطين إلاسرائيليين 

 .تحديد الجمهور املستهدف من وراء إلاعالمي إلاسرائيلي على صفحات الفيس بوك عينة الدراسة 

 الدراسات السابقة  .2

عبر مواقع التواصل  2212دراسة حمزة إسماعيل حسن " الخطاب الدعائي إلاسرائيلي خالل العدوان على غزة عام 

 الاجتماعي:

على قطاع غزة، بتحليل  8002على الخطاب الدعائي إلاسرائيلي خالل عدوان  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف

عينة من منشورات الناطق الرسمي باسم الجيش إلاسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، على موقع التواصل 

كامنة لدالالت الالاجتماعي فيس بوك، من خالل تحليل املعاني الكامنة في املنشورات النصية واملوضوعات الظاهرة وا

 في الصور الفوتوغرافية. 

حيث تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية والتي اعتمد فيها الباحث على منهج تحليل الخطاب، مستخدما 

منشورا خالل فترة العدوان على قطاع  080أداتي تحليل املعاني الكامنة وتحليل الصورة على عينة منتقاة بلغ قوامها 

 . 8002أوت  82إلى غاية  8002جويلية  2غزة من تاريخ 

وقد خلصت الدراسة إلى أن الخطاب الدعائي إلاسرائيلي عمل على تبرير استهداف املدنيين الفلسطينيين وإظهار 

الحرص على سالمتهم، كما ركزت على تحميل حركة حماس املسؤولية وحدها عن القتل والدمار ونزع عنها صفة 
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ب الدعائي إلى تجاهل انجازات املقاومة، مقابل تحخيم انجازات الجيش إلاسرائيلي وترسيخ إلاسالمية، كما عمد الخطا

 صورته كجيش ال يقهر مستخدما إلاحصائيات بصورة كبيرة 

 دراسة صفاء سعيد "أساليب الدعاية في الخطاب إلاسرائيلي املوجه للشعب الفلسطيني عبر إلاعالم التفاعلي

ب الدعائية للخطاب إلاسرائيلي املوجه عبر إلاعالم التفاعلي إلى الشعب الفلسطيني ناقشت هذه الدراسة ألاسالي

على وجه الخصوص، واملكامن وألاهداف خلف هذا الخطاب، كما تطرقت إلى التحوالت التي أجراها إلاعالم التفاعلي 

 في هذا الخطاب، ومستقبله ونتائجه في أرض الواقع.

منشور على  82ة املنسق على الفيس بوك حيث تم أخذ عينة قوامها وذلك بإجراء دراسة تحليلية لصفح

 .8002كانون ألاول عام  00كانون الثاني إلى غاية  0الصفحة موزعة على مدار سنة، مابين 

 وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أبرزها: 

لخدمة أهدافه عبر صفحة املنسق، أظهرت الدراسة أن الاحتالل إلاسرائيلي استخدم أساليب دعائية متنوعة 

فعمل على استمالة املستخدمين من خالل التركيز على الحاجات والرغبات، كما أظهرت الدراسة بأن صفحة املنسق 

 استخدمت أسلوب الحوار والخطاب املباشر للجمهور بغية خلق حالة من التفاعلية مع املواطن الفلسطيني.

دعاية إلاسرائيلية املوجهة نحو الفلسطينيين ال شك أنها سوف تتالعب بوعي في ألاخير خلصت الدراسة إلى أن ال

الكثيرين مستقبال، ولكن في الوقت ذاته وجود جهود إعالمية أخرى في امليدان الرقمي كجبهة مقاومة وردع لالحتالل، 

ل ن انتهاكات من الاحتالوأساليبه الدعائية التي تساعد على فح  دعاية الاحتالل ونياته، بالرغم مما تتعرض له م

 إلاسرائيلي ذاته بشكل رئيس ي.

 Tal Samuel-Azran  MoranYarchi  "Military Public Diplomacy 2.0: The Arabic Facebook Page of theدراسة

IsraeliDefense Forces’ Spokesperson 

ش إلاسرائيلي أفيخاي تقترب الدراسة من ظاهرة استقطاب صفحة فايسبوك املتحدث الرسمي باسم الجي

أدرعي، ألعداد هائلة من املتابعين من العرب، ما يعتبر مثال مناسب لفهم ودراسة أثر الدبلوماسية العامة العسكرية 

 على الجماهير املتواجدة في الطرف املقابل من الصراع.

حليل تحليل املضمون لتالدراسة اعتمدت على مقاربة منهجية متعددة تجمع بين املنهج الكيفي والكمي باعتماد 

منشور  202صفحة فايسبوك املتحدث الرسمي باسم الجيش إلاسرائيلي أفيخاي أدرعي، حيث تم أخذ عينة مكونة من 

 ، وكذا تحليل تفاعل واستجابة الجماهير العربية لهذه الرسائل. وقد انتهت الدراسة إلى: 8002-8002على مدار عامين 

                                                           

   عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة ماجستير، الجامعة إلاسالمية  8002حمزة، إسماعيل حسن، الخطاب الدعائي حالل العدوان على غزة عام

 8002غزة، 

  8080لفلسطيني عبر إلاعالم التفاعلي"، معهد الجزيرة لإلعالم، صفاء، سعيد، "أساليب الدعاية في الخطاب إلاسرائيلي املوجه للشعب ا  
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مارس  82و 8002أفريل  00ستخدمين مع الصفحة خالل الفترة ما بين أظهرت النتائج بخصوص تفاعل امل

، أنه بقدر زيادة املستخدمين املعجبين بالصفحة بقدر ما يزيد عدد املستخدمين الذين يلغون إعجابهم بها، حيث 8002

، 8002زة عام غيزيد نشاط الصفحة في املناسبات التي تشهد تصادم الطرفين إلاسرائيلي والفلسطيني مثل الحرب على 

 ليكون الصدام والعنف هو املحرك لتفاعلية الصفحة.

بالعودة إلى منشورات صفحة أدرعي كشفت الدراسة أن تحليل املنشورات أبان عن اعتماد أسلوب "الدفاع" 

باملائة بمنشورات تؤكد حاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها، في حين نجد أسلوب "التجريم" كتجريم حماس  22بنسبة 

باملائة بمنشورات ارتبطت بحرب غزة بتقديم حماس على اعتبارها املجرم وتعريضها الشعب الفلسطيني  20سبة بن

 باملائة بمنشورات تؤكد تفوق إسرائيل وقوة الجيش إلاسرائيلي. 22للخطر، كما حظي أسلوب "الردع والقوة" بنسبة 

اقع التواصل الاجتماعي تعبر عن أداة فعالة وذات وانتهت الدراسة إلى أن الدبلوماسية العامة العسكرية عبر مو 

أهمية في جذب اهتمام الجماهير العربية، لكن ال يمكن اعتبارها قنوات حوار فعلية في ظل غياب مشاركة فعالة من 

همية للصفحة على غرار التي تعتمد أسلوب "الدفاع" و"التجريم"، ما يعني أن عدد 
 
طرف املتابعين للمنشورات ذات ألا

 ملتابعات الهائل ال يعني بالضرورة وجود تفاعل حقيقي. ا

 التعليق على الدراسات السابقة  .1

تعد عملية مراجعة أدبيات البحث العلمي أهم خطوة ينطلق منها الباحث عند الشروع في إعداد دراسته إذ 

هدف من الدراسات السابقة ب تستمد مرجعيتها من التراكم املعرفي للعلوم، ويستند إليها الباحث لبيان موقع دراسته

 تحديد إسهاماتها في التراث العلمي.

يته ، في توسيع أفق البحث وضبط إشكالتي اعتمدنا عليها إليها بشكل عاموعليه فقد ساهمت الدراسة السابقة ال

لت ما توص بصورة أدق، إضافة إلى التأكد من سالمة الخطوات إلاجرائية واملنهجية املتبعة في الدراسة، وكذا مقارنة

 إليه تلك الدراسات من نتائج مع النتائج الحالية لدراساتنا. 

فقد تقاطعت مع الدراسة الحالية التي نحن بصدد إنجازها في أحد  لدراسة حمزة إسماعيل حسن فبالنسبة

غيرات ت، وهو ما ساعد في ضبط ماعي فيس بوكالدعائي إلاسرائيلي على موقع التواصل الاجتم الخطاب وهومتغيراتها 

 ة الناطقصفحدراسته التحليلية من خالل اختيار نفس الصفحة على موقع الفيس بوك وهي  وتحديد عينةالبحث أكثر 

 الرسمي باسم الجيش إلاسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي. 

حليلية من والتي اشتركت هي ألاخرى مع دراستنا الحالية في عينتها الت  ,Samuel-Azranلدراسة أما بالنسبة 

 جهة، وفي خطواتها املنهجية من جهة أخرى بدءا بنوع الدراسة مرورا بمنهجها وأدواتها ووصوال إلى عينتها. 

                                                           
  Samuel-Azran, T., &M,Yarchi, “Military public diplomacy 2.0: The Arabic Facebook page of the Israeli defense forces’ spokesperson”, The Hague 

Journal of Diplomacy, 13(3), 2018, p 323-344. 
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باألساليب الدعائية للخطاب إلاسرائيلي املوجه عبر إلاعالم التفاعلي إلى  دراسة صفاء سعيد في حين اهتمت

لفيس م التفاعلي عبر صفحات امع دراستنا في متغير إلاعال الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص وهو ما يشترك أيضا 

مكننا من الاستفادة أكثر من الخطوات املنهجية املتبعة في تصميم أداة تحليل املضمون سواء من الناحية ، ما بوك

 الكمية أو الكيفية.

 مصطلحات الدراسة  .2

 التغطية إلاعالمية للقضية الفلسطينية في إلاعالم.1.2

الفلسطيني إلاسرائيلي باهتمام كبير على املستوى إلاعالمي باعتباره أحد أبرز القضايا إلانسانية يحظى الصراع 

العاملية التي ال تستقر على حل نهائي، بل غالبا ما تنتهي إلى تعقدها أكثر بسبب التطورات الحاصلة فيها باستمرار، إذ 

لذي ا ملحلي أو الفلسطيني، ثم العربي، العالمي وإلاسرائيلييتم تناول القضية إعالميا على أربع مستويات هي املستوى ا

 ، والذي سنتطرق إليه بشكل من التفصيل. يعد محورا لهذه الدراسة

 الخطاب إلاسرائيلي .1.1.2

يتخلص الخطاب إلاسرائيلي عبر قنواته إلاعالمية في الدفاع عن مشروعية تواجد إسرائيل ولتحقيق ذلك يقدم 

 امر توصيفا ألبرز مميزات إلاعالم إلاسرائيلي منها:الباحث عدنان أبو ع

  ارتباطه مباشرة باألجندة ألامنية إلاسرائيلية حيث يتم توجيهه وفق هذا املعطى توجيهه لخدمة السياسة

 إلاسرائيلية تحت إشراف وزارة الخارجية التي تعتبر جهاز إعالمي موجه للدول العربية وشعوب باقي الدول.

  إلاعالمية إلاسرائيلية مع مختلف الكوادر إلاعالمية العاملية والشركات الدولية في مجال الدعاية تتعاقد الدوائر

والعالقات العامة لبلوغ أهدافها على املستوى الفلسطيني والعربي، من ذلك القيام بزيارات لعدد من الصحفيين العرب 

 إلسرائيل بهدف تغيير الصورة النمطية عنها حسبهم.

 1رسيخ مواقف مضللة ومشوشة في ذهن املواطن العربي عن ماهية الصراع الفلسطيني إلاسرائيليالعمل على ت. 

 إلاعالم إلاسرائيلي الناطق بالعربية .2.1.2

من بين أبرز وظائف إلاعالم التي حددها البند الثالث من قانون إلاذاعة والتلفزيون الذي وافق عليه الكنيست 

ج باللغة العربية لخدمة الجماهير املستعملة لها تمهيدا ألرضية حوار وتفاهم مع دول ، بث برام0222إلاسرائيلي عام 

 . ومن بين أبرز وسائل إلاعالم إلاسرائيلية الناطقة بالعربية نذكر:2الجوار

 :بالنسبة لإلذاعة مقرها القدس أفردت موجة للبث بالعربية، قفزت من سبع  إلاذاعة والفضائية إلاسرائيلية

كانت تدار من طرف مكتب رئيس الوزراء، ومرتبطة بجهاز املخابرات  0222ساعة حتى عام  02يا إلى ساعات يوم

 إلاسرائيلية، إذ تحتل الاعتبارات ألامنية أولوية برامجها وتوجهاتها.

                                                           
 8002ن، أبو عامر، "أيديولوجيا إلاعالم إلاسرائيلي في تغطية الشأن الفلسطيني"، مجلة دراسات إعالمية، عدنا1
 " إلاعالم إلاسرائيلي: الانحياز الفاض  والعداء الصارخ" موقع مؤسسة الابداع2
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، بتمويل من الحكومة إلاسرائيلية 8000أما عن الفضائية إلاسرائيلية فقد أنشأت بقرار من سلطة البث عام 

" ضرورة تحتمها مصلحة إسرائيل العليا"، تخاطب الجمهور الفلسطيني والعربي في الشرق ألاوسط وشمال بمبرر

 .1ساعة يوميا 08إفريقيا، تهدف إلى تعريف العرب بإسرائيل وسياساتها في املنطقة على مدى 

  قناةi24 : افة العاملية" لتعبر بكونها " القبة الحديدية في وجه الصح 8000تصف القناة التي انطلقت في عام

بوضوح عن خطها التحريري الذي عبر عنه مديرها فرانك ملول بكونه: "نقل صورة إسرائيل الحقيقية والرائعة لكارهي 

إسرائيل وليس ملواطنيها". القناة وموقعها ناطقان بثالث لغات هي العربية إلانجليزية والفرنسية، بتمويل من رجل ألاعمال 

 .2ريك دهري اليهودي الفرنس ي بات

 :اتجهت إسرائيل إلنشاء العديد من املواقع إلاخبارية باللغة العربية املوجه للجماهير  املواقع إلالكترونية

والذي يتبنى شعار "صوت الشعب إلاسرائيلي بالعربية" كما  Israel in Arabicالعربية على غرار موقع، إسرائيل بالعربية 

 THE TIMESكما يوجد موقع "تايم أوف إسرائيل  .3إسرائيل دون تزلف أو كذبيدعي هو آلاخر عمله على إيصال صورة 

OF ISREAL  ومقره مدينة القدس يرى أن مهمته تكمن في توثيق التطورات الحاصلة في  8008بالعربية"الذي أنشأ عام

طبعا يضاف إلى . 4إسرائيل وفي الشرق ألاوسط، يطمح املوقع أن يصبح منصة للنقاش فيم يخص إسرائيل واملنطقة

هذه املوقع أرمادة من املواقع الحكومية والحزبية التي اتخذت العربية لغة تخاطب بها الشعوب العربية كموقع ألاخبار 

إلاسرائيلية وموقع املصدر وكذا موقع يديعوت أحرونوت، وهي مواقع إخبارية بالدرجة ألاولى، إلى جانب مواقع تهتم 

آن نت، ومواقع تهتم بقضية الهولوكوست كل هذه املواقع تساهم في الحرب إلاسرائيلية بالسياحة والفنون مثل موقع فر 

 5على الشعب الفلسطيني وألامة العربية وممارسة الضغط على الحكومات العربية وألاجنبية

 مواقع التواصل الاجتماعي .2.2

فحاول البعض التفريق بين  اختلف الباحثون في تقديم تعريف محدد أو جامع لشبكات التواصل الاجتماعي،

تكنولوجيات الاتصال وألاشكال ألاخرى من تكنولوجيا املعلومات، في حين اهتم آخرون بالسلوك الفردي في مواقع 

م كان املفهوم ألاكثر استشهادا بمواقع التواصل الاجتماعي من خالل نظرية  8008التواصل الاجتماعي، واعتبارا من 

، التي قاربت بين حضورها اجتماعيا وبعدها إلاعالمي والتواصلي، حيث Social presence theoryالتواجد الاجتماعي 

 .6يتم تصنيف مواقع التواصل الاجتماعي حسب درجة التعرض الاجتماعي بين املتشاركين في العملية الاتصالية

                                                           
 ية"إلاعالم إلاسرائيلي: بنية، أدوات، أساليب عمل" موقع وكالة ألانباء واملعلومات الفلسطين1
 22"القبة الصهيونية" الناطقة بالعربية"، موقع عرب  i24رامي، حيدر، "قناة -2
 "إسرائيل بالعربية" موقع إسرائيل بالعربية.3
 "تايمز أوف إسرائيل"، موقع تايمز أوف إسرائيل.-4
ة للشؤون املصرية واتجاهات النخبة نحوها"، مجلة جمال الدين أحمد إبراهيم، بوس ي، " أطر معالجة املواقع إلاخبارية إلاسرائيلية املوجهة بالعربي5

 .8080، 02رسالة املشرق، م 
6D, Schlagwein& P, Prasarnphanich, “Social media around the GLOBE ". Journal of OrganizationalComputing and Electronic Commerce, 24(2-3), 

2014, p124. 
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تشكل داخل فضاء تعريفا لشبكات التواصل الاجتماعي على أنها مواقع تBoyd و  Ellisonكما اقترح كل من 

إلانترنت،تتيح لألفراد تقديم ملحة عن حياتهم الاجتماعية،كما تتيح لهم تكوين عالقات اجتماعية مختلفة والتفاعل مع 

قائمة ألاصدقاء والتعبير عن وجهة نظرهم والتعليق حول القضايا املختلفة،وتختلف طبيعة التواصل من شبكة 

مواقع الشبكات الاجتماعية هي صنف من املواقع يقدم  خدمة تقوم على   اجتماعية إلى أخرى، وحسب الباحثين فإن

( أو شبه متاح للعموم في إطار نظام محدد، كما Public Profileتكنولوجيا الويب تتيح لألفراد بناء ملمح متاح للعموم )

 .1صدقاء"تتيح هذه املواقع  بناء شبكة من العالقات والاطالع على شبكة عالقات آلاخرين "قائمة ألا 

إن تعريفات مواقع التواصل الاجتماعي وإن تعددت واختلفت من باحث إلى آخر إلى أنها اتفقت في مجملها في 

كون أن هذه املواقع شكلت ما يعرف باملجتمع الافتراض ي وكذلك العالقات التي تجمع أفراده والتفاعل بينهم، إلى جانب 

 وائم ألاصدقاء الذي يكون التفاعل معهم عبر الشبكة.التركيز على الهوية التي تحدد من خاللها ق

 موقع الفيس بوك .3.2

هو أحد مواقع الشبكات الاجتماعية يتيح لألشخاص العاديين والاعتباريين كالشركات أن يبرزوا أنفسهم وأن 

ع بر التواصل ميقوموا بتعزيز وجودهم عبر أدوات املوقع للتواصل مع ألاشخاص آلاخرين، ضمن نطاق ذلك املوقع أو ع

 .2مواقع أخرى، وإنشاء روابط تواصل مع آلاخرين

وقد تحول املوقع من مجرد مكان لعرض الصور الشخصية والتواصل مع ألاصدقاء والعائلة، إلى قناة تواصل 

بين املجتمعات إلالكترونية ومنبر لعرض ألافكار السياسية وتكوين تجمعات سياسية الكترونية عجزت عنها حتى أعتى 

 .3ألاحزاب، ليصبح أيضا قناة تواصل تسويقية ...، ليتعدى بذلك املوقع وظيفته الاجتماعية إلى موقع متعدد ألاغراض

 منهجية وإجراءات الدراسة  .2

 نوع الدراسة ومنهجها .1.2

يشير املنهج إلى مجموعة الخطوات العلمية املحددة سلفا، والتي يسلكها الباحث بهدف الوصول إلى الحقيقة 

وص املشكلة أو الظاهرة موضوع الدراسة، وعليه ال يتم اختيار املناهج عشوائيا إنما تحكمه عدة عوامل أهمها بخص

 نوع الدراسة التي ينتمي إليها، موضوع البحث والهدف املرجو منه.

رح شالتي" تهدف إلى الدراسات الوصفيةولذلك وجب أوال تحديد نوع الدراسة، حيث تنتمي الدراسة الحالية إلى 

وتوضيح ألاحداث واملواقف املختلفة واملعبرة عن ظاهرة أو مجموعة ظواهر مهمة، ومحاولة تحليل الواقع الذي تدور 

                                                           
1-Danah, Boyd, & Nicole, Ellison, “Social network sites: Definition, history, and scholarship”, Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 

2007, p 06. 
2 - Nicole, Ellison, Charles, Steinfield& Cliff, Lampe,” The benefits of Facebook “Friends:” social capital and collegestudents’ use of online social network 

sites ”, Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), 2007,p 1144. 
 8000، ألاردن، 0يوسف، ثورة الشبكات الاجتماعية، ط  ،خالد، املقدادي، غسان -3
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حوله تلك ألاحداث والوقائع ....، بقصد الوصول إلى استنتاجات منطقية مفيدة تسهم في حل املشكالت أو إزالة املعوقات 

 .1أو الغموض الذي يكتنف بعض الظواهر

هذا النوع من الدراسات إلى جمع املعلومات الالزمة إلعطاء وصف ألبعاد ومتغيرات الظاهرة املدروسة  يهدف

وذلك من خالل تحديد ماهية ألاشياء، إذ تتفاوت درجة الوصف املطلوبة من دراسة ألخرى وفقا لهدف الدراسة 

 .2وتساؤالتها

لمي يعرف بأنه "جهد عمنهجا لها والذي تحليلي منهج املسح بشقيه الوصفي والوتبعا لذلك اعتمدت الدراسة 

منظم للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة الظواهر موضوع البحث من العدد الحدي 

محاولة لجمع املعلومات من مفردات “بمعنى أنه  ،3من املفردات املكونة ملجتمع البحث ولفترة زمنية كافية للدراسة"

 .4ة من أجل التعرف على الوضع الراهن لذلك املجتمع في ظل متغير بحثي أو أكثر"مجتمع الدراس

ويستخدم منهج املس  في أبحاث إلاعالم والاتصال في مجاالت متنوعة مثل مجال مسوح الرأي العام التي 

علق ملضمون املتتستهدف التعرف ميدانيا على آلاراء، ألافكار والاتجاهات الخاصة بجمهور معين، وفي مجال تحليل ا

 5موضوعاتبتحليل املواد املنشورة في وسائل إلاعالم قصد التعرف على ما قدم فيها من 

وعليه يعد منهج املس  املنهج ألانسب إذا ما تعلق ألامر بمجال تحليل مضامين الرسائل إلاعالمية وهو ما قمنا  

لية الناطقة بالعربية على موقع الفيس بوك به في هذه الدراسة من خالل إجراء مس  ملختلف الصفحات إلاسرائي

واملكونة ملجتمع البحث، بغية تحليل مضامينها تلك املتعلقة بالقضية الفلسطينية، وذلك من خالل عدد حدي من 

 مفردات مجتمع البحث واملتمثل في عينة فقط من تلك الصفحات الناشطة.

 أداوت جمع البيانات .2.2

كأداة لجمع البيانات، الذي قدم الباحثون فيه تعريفات عديدة  ل املضمون أداة تحلياعتمدت الدراسة على 

منذ بداية ألاربعينيات والتي اتفقت في بعض محدداتها واختلفت في أخرى تمثل طموحا للباحثين في تجاوز ألاهداف 

ات ات الخاصة بالظاهر املحدودة واملقترنة باملحتوى ذاته، إلى الاستدالل على عناصر العملية إلاعالمية وكذلك السم

 .6ذات العالقة باملحتوى إلاعالمي

بأن تحليل املضمون يجمع بين كل من الاتجاهين الوصفي والاستداللي ومتطلبات  محمد عبد الحميد ويرى 

التحليل ومستوى النتائج التي يستهدف القائم بالتحليل تحقيقها، ولذلك فهو يعرف تحليل املضمون بأنه "مجموعة 

                                                           
 22، ص 8002العلوم السياسية، إلاسكندرية: دار الوفاء، مصطفى حميد، الطائي، خير ميالد، أبو بك، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في إلاعالم و 1
 82، ص 8002، الرياض، 8محمد عبد العزيز، الحيزان، البحوث إلاعالمية: أسسها، أساليبها، مجاالتها، ط  2
 22، ص0222، القاهرة: عالم الكتب، 8سمير محمد، حسين، دراسات في مناهج البحث العلمي بحوث إلاعالم، ط 3
 28العزيز، الحيزان، كرجع سابق، ص  محمد عبد-4
 820، ص 8000، الجزائر: ديوان املطبوعات الجامعية، 2أحمد، بن مرسلي، مناهج البحث العلمي في علوم إلاعالم والاتصال، ط -5
 802، ص 8002، القاهرة: عالم الكتب، 0محمد، عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات إلاعالمية، ط  6
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نهجية التي تسعى إلى اكتشاف املعاني الكامنة في املحتوى والعالقات الارتباطية بهذه املعاني، من خالل الخطوات امل

 1البحث الكمي املوضوعي واملنظم للسمات الظاهرة في هذا املحتوى"

اة دألاداة ألانسب لهذه الدراسة لعدة اعتبارات، منها كون هذه ألا  أداة تحليل املضمون وتأسيسا ملا سبق تعد 

تندرج ضمن منهج املس  في الدراسات الوصفية، إضافة إلى كونها ألاكثر شيوعا واستخداما إذا ما تعلق ألامر بدراسة 

 الرسالة إلاعالمية، وهو ما تذهب إليه دراستنا الحالية. 

 ومن أجل تطبيق أداة تحليل املضمون اتبعت الباحثة عددا من الخطوات املوضحة في املخطط آلاتي:

 تحديد مجتمع البحث وعينة الدراسة  .3.2

: يقصد بمجتمع البحث في تحليل املحتوى مجموعة الرسائل املتماثلة واملعبرة في حوامل، يطلق تحديد مجتمع البحث

عليها وسائل الاتصال والتي يريد الباحث معرفة خصائصها، فهو يمثل ذلك الكل من الوحدات التي يستقي منه الباحث 

د دراستها، وبالتالي فهو يمتاز بكثرة العدد والانتشار إلى درجة يستحيل معها دراسته بالكامل، لذلك العينة التي يري

يستعين الباحث باملجتمع املتاح الذي يمثل ذلك الجزء الذي يتم اختياره عن طريق املعاينة والذي يكون مماثل في 

 .2خصائصه ملجتمع البحث باعتباره جزء منه

 هذه الدراسة فقد تمثل في الصفحات إلاسرائيلية الناطقة بالعربية على موقع الفيس بوك. أما مجتمع البحث في 

تم اختيار صفحة "أفيخاي أدرعي" وصفحة " إسرائيل تتكلم العربية" على الفايسبوك؛ كونها  تحديد عينة الدراسة:

ين تبلغ صفحة " إسرائيل تتكلم مليون في ح 0.2من أكثر الصفحات متابعة، إذ يبلغ عدد متتبعي صفحة " أفيخاي" 

 متتبع إلى غاية تاريخ إجراء الدراسة.  8.2العربية 

 80أفريل و 80قمنا بعد ذلك بأخذ عينـة قصدية من املنشورات على الصفحتين، في الفترة املمتدة ما بين 

منشورا  00خير على وذلك بأخذ املنشور الحاصل على أكبر نسبة من التعليقات في كل يوم، لنحصل في ألا  ،8080ماي

 من كل صفحة تمثل فترة شهر كامل. 

 والجدولين املواليين يوضحان عينة الدراسة وتوزيعها حسب املدة الزمنية للتحليل. 

 

 

 

                                                           
 880حميد، مرجع سابق، ص محمد، عبد ال1
 80-80، ص 8002، الجزائر: طاكسيج كوم للنشر والتوزيع، 0يوسف، تمار، تحليل املحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين، ط 2
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 مؤلف جماعي 

2222 

 (: يمثل منشورات صفحة أفيخاي أدرعي على الفيس بوك21الجدول رقم )

 عدد املنشورات

 
 طبيعة املنشور  عنوان املنشور  تاريخ النشر

مع التفاعل 

 املنشور 

 تعليق 0008 فيديو + كتابة حان وقت إلافطار رمضان في املطبخ العسكري لجيش الدفاع 8080-02-80 00منشور رقم 

: انا الشاهد على تجذر يكن لكم وجودا فرد التاريخقالوا لم  8080-02-80 08منشور رقم 

 عام 0000حضارة اسرائيل منذ 

 تعليق 8028 فيديو

قوات جيش الدفاع تقصف بطاريات صواريخ أرض جو  8080-02-88 00منشور رقم 

 داخل سوريا

 تعليق 0220 كتابة + صورة

 تعليق 0222 فيديو + كتابة الدين ال يعرف الحق والتحريض 8080-02-80 02منشور رقم 

قذيفة صاروخية  02خالل ساعات الليل املاضية أطلقت  8080-02-82 02منشور رقم 

 اض ي إلاسرائيليةمن قطاع غزة نحو ألار 

 تعليق 0220 صورة + كتابة

 تعليق 2200 صورة + كتابة جندي من جيش الاحتالل يحمي بجسده امرأة فلسطينية 8080-02-82 02منشور رقم 

يهاجمون يعتدون ويعاتبون.. هذا هو حال املنظمات إلارهابية  8080-02-82 02منشور رقم 

 في غزة

 تعليق 0280 فيديو + كتابة

 تعليق 222 كتابة جيش الدفاع يسقط مسيرة تابعة ملنظمة حزب هللا 8080-02-82 02رقم منشور 

تلقيت الكثير من الرسائل باألخص من لبنان للعمل مع  8080-02-82 02منشور رقم 

 املؤسسة ألامنية إلاسرائيلية

 تعليق 0822 كتابة + صورة

كم إفطارا هنيئا تقبل هللا الى جنودنا املسلمين نتمنى ل 8080-02-82 00منشور رقم 

 صيامكم وأدامكم لوطننا مصدر عزة وكرم .

 تعليق 2022 كتابة + صورة

نكتفي بهذا القول للشامتين بالحادث الذي ألم بشعبنا في  8080-02-00 00منشور رقم 

 جبل ميرون

 تعليق 88280 كتابة + صورة

هم اليهود في مصاب مواطنون عرب يقفون إلى جانب إخوت 8080-02-0 08منشور رقم 

 جبل ميرون

 تعليق 0220 كتابة + صورة

 تعليق 00202 كتابة + صورة أبرياء عزل في رمضان إرهابية تطالعملية  02-08 00منشور رقم 

رمضان في جيش إسرائيل: هذه هي اسرائيل وهذا هو معنى  02-00 02منشور رقم 

 التعايش

 تعليق 82220 كتابة + صورة

 تعليق 2220 كتابة + صورة تستمر قوات جيش الدفاع بمالحقة إلارهابيين 02-02 02منشور رقم 

 تعليق 00222 كتابة + صورة التفوق النوعي إلاسرائيلي سر حير ألاعداء وألاصدقاء 02-02 02منشور رقم 

 تعليق 02200 فيديو + كتابة إلقاء القبض على إلارهابي الفلسطيني 02-02 02منشور رقم 

في يوم ما يسمى يوم القدس العالمي تعيش إيران  02-02 02منشور رقم 

 ومن لف لفها كذبة يصدقها فاقدو البصيرة

 تعليق 88222 كتابة + صورة

 تعليق 82220 فيديو + كتابة أهنئ املسلمين بحلول ليلة القدر املباركة 02-02 02منشور رقم 
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 مؤلف جماعي 

2222 

ض نسعى كما في الوقت الذي يسوق فيه البعض للتحري 02-02 80منشور رقم 

 يهمنا تعزيز ألامن والشعور باألمان

 تعليق 20280 كتابة + صورة

: تفعيل إلانذارات في منطقة أورشليم القدس عاجل 02-00 80منشور رقم 

 ومحيطها قبل قليل

 تعليق 22000 كتابة

تجهيز طائرات سالح الجو لضرب أهداف إرهابية في قطاع  02-00 88منشور رقم 

 غزة

 تعليق 00288 كتابة + صورة

 تعليق 20222 كتابة + صورة حماس إرهابية فتدفع الثمن 02-08 80منشور رقم 

 تعليق 80222 كتابة + صورة الصورة تكفي لعكس حال عيد الفطر على سكان غزة 02-00 82منشور رقم 

فيما يعيش أبناء حماس مظاهر البذخ يبقى الشباب الغزاوي  02-02 82منشور رقم 

 كبش املحرقة

 تعليق 22082 كتابة + صورة

صاروخ من  800خالل ساعات الليل املاضية أطلق نحو  02-02 82منشور رقم 

 قطاع غزة نحو ألاراض ي إلاسرائيلية

 تعليق 82820 كتابة + صورة

الاعتداءات الصاروخية العبثية ما هي إال دليل على حجم  02-02 82منشور رقم 

 إلارهاب

 تعليق 000020 كتابة + صورة

 تعليق 2222 كتابة + صورة مهمة دفن أنفاق حماس تمت بنجاح 02-02 82منشور رقم 

في الوقت الذي كانت إسرائيل تدخل املساعدات إلى أهل غزة  02-02 82منشور رقم 

 انهارت الصواريخ العبثية الحمساوية

 تعليق 82222 كتابة + صورة

فما جدوى  0غزة والنتيجة صاروخ أطلق على  0000أكثر من  02-02 00منشور رقم 

 إلارهاب

 تعليق 20220 فيديو + كتابة

 تعليق 22282 كتابة + صورة أخالقيات جيش مقابل أخالقيات منظمة ارهابية 02-80 00منشور رقم 

 (: يمثل منشورات صفحة إسرائيل تتكلم العربية22الجدول رقم )

 عدد املنشورات

 
 ر طبيعة املنشو  عنوان املنشور  تاريخ النشر

التفاعل مع 

 املنشور 

 تعليق 2202 صورة + كتابة .تل أبيب.. مانهاتن الشرق ألاوسط.. مدينة ال تنام أبًدا 8080-02-80 00منشور رقم 

بمناسبة شهر رمضان، تبرعت إسرائيل بألعاب وطرود  8080-02-80 08منشور رقم 

 غذائية أليتام مسلمين في دولة ساحل العاج.

 ليقتع 0282 صورة + كتابة

 تعليق 8022 كتابة + فيديو من هم سكان إسرائيل؟ 8080-02-88 00منشور رقم 

دول عربية: مصر، ألاردن  ٣-إيالت مدينة مجاورة ل 8080-02-80 02منشور رقم 

 والسعودية. لؤلؤة السياحة إلاسرائيلية

 تعليق 0200 فيديو + كتابة

 ة التي هزمت الكورونارئيسة البلدية إلاسرائيلي 8080-02-82 02منشور رقم 

 تعرفوا على تال أوحانا...

 تعليق 020 فيديو + كتابة

مشفى هداسا إلاسرائيلي الذي يعالج الفلسطينيين يخطط  8080-02-82 02منشور رقم 

 ...الغوغاء من الفلسطينيين الستهدافه

 تعليق 2000 صورة + كتابة
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 مؤلف جماعي 

2222 

لتسامح لكن منظمة حماس شهر رمضان هو شهر املحبة وا 8080-02-82 02منشور رقم 

 قلبته الى شهر العنف وإلارهاب

 تعليق 2220 صورة + كتابة

في قلب ألاجواء الرمضانية في إسرائيل، رحلة رمضانية في  8080-02-82 02منشور رقم 

 بلدة كفر قرع

 تعليق 0222 كتابة +فيديو

ل ومصر ودول سوبر مون.. القمر العمالق يزين سماء إسرائي 8080-02-82 02منشور رقم 

 ..خرى أ

 تعليق 0222 كتابة + صورة

يهود ومسلمون، إسرائيليون وإماراتيون،  ما أجمل السالم 8080-02-82 00منشور رقم 

 يرقصون معا في دبي ...

 تعليق 2222 كتابة + فيديو

شخصا على ألاقل قتلوا هذه  22مأساة كبيرة في إسرائيل:  8080-02-00 00منشور رقم 

 التدافع والتزاحم الشديدين ... الليلة نتيجة

 تعليق 00028 كتابة + صورة

ة تتجلى في روح  8080-02-0 08منشور رقم  نشكر من صميم القلب  :التعاطفالانساني 

كل من نشر وأرسلنا برسائل تعزية في أعقاب الفاجعة في 

 شمال إسرائيل ...

 تعليق 2208 كتابة + صورة

 تعليق 20222 كتابة + صورة يوم حداد وطني في إسرائيل ...اليوم ألاحد  02-08 00منشور رقم 

 تعليق 80202 كتابة + صورة هل تود زيارة دولة إسرائيل لو سنحت لك الفرصة؟ 02-00 02منشور رقم 

 تعليق 0220 كتابة + صورة صورة مثيرة تعكس التعايش بين اليهود والعرب في إسرائيل... 02-02 02منشور رقم 

صلوات شهر رمضان تصدح في مقر إقامة رئيس دولة  02-02 02منشور رقم 

 إسرائيل...

 تعليق 2002 كتابة + فيديو

الشاب إلاسرائيلي يهودا غويتا رحمه  .العدالة ستأخذ مجراها 02-02 02منشور رقم 

 هللا قتل بدم بارد نتيجة اعتداء ارهابي ..

 تعليق 00020 صورة + كتابة

 ختصر الكثير من الكالمصورة ت 02-02 02منشور رقم 

 .صف هذه الصورة من إسرائيل بكلمة

 تعليق 2008 كتابة + صورة

اخذ شهر ت ألفلألسف الاستعدادات لليلة القدر التي تضاهي  02-02 02منشور رقم 

 منحى جديدا في باحة الحرم القدس ي هذه

 تعليق 02280 صورة + كتابة

 تعليق 020080 كتابة + فيديو التي تقع أحداثها في القدس.. كل العالم تأثر من الصور  02-02 80منشور رقم 

 تعليق 82288 كتابة + صورة صواريخ من قطاع غزة إلى أورشليم ... ٢ إطالق 02-00 80منشور رقم 

 تعليق 22220 كتابة تم تفعيل إلانذار في مدينة تل ابيب عاجل. 02-00 88منشور رقم 

سنة ولن نرضخ لإلرهاب وقوى الشر  ٣٠٠٠نحن هنا منذ  02-08 80منشور رقم 

 .التي تريد إغراق املنطقة في الظالم

 تعليق 02222 كتابة + صورة

 تعليق 802022 كتابة + فيديو ..حقائق 2صورة الوضع في إسرائيل وغزة.  02-00 82منشور رقم 

 تعليق 28208 كتابة + فيديو .إسرائيلعراقي يعلن تضامنه مع  02-02 82منشور رقم 

 تعليق 22202 كتابة + فيديو ناشط مصري: انا ضد حماس ومع إسرائيل 02-02 82منشور رقم 

 تعليق 22200 كتابة + فيديو كل الحقيقة عن حماس: ما قل ودل 02-02 82منشور رقم 

 تعليق 2222 كتابة + فيديو سياسة حماس تخدم طرفين إيران وإلارهاب ... 02-02 82منشور رقم 
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 مؤلف جماعي 

2222 

يسعدنا ان نرى مظاهر التعاطف من أشقائنا في دول املنطقة  02-02 82منشور رقم 

 مع إسرائيل...

 تعليق 02202 كتابة + فيديو

 تعليق08222 صورة + كتابة وطننا ارض املجد املتانة والعزة 02-02 00منشور رقم 

 تعليق2200 كتابة + صورة .يدا واحدة ضد إلارهاب.. 02-80 00منشور رقم 

 

 التحليلتحديد وحدات 

يمثل اختيار الوحدات خطوة هامة لتحليل املضمون، فالوحدات هي التي تسمح بوصف الدراسة ألنها تمثل 

وتشكل الوحدات أصغر ، 1الصلة بين الهدف من البحث والنتائج، إذ تتمثل قيمة تحليل املحتوى في قيمة وحداته

عتمدة امل وحدات التحليلوتبعا لذلك جاءت  هولة. عناصر عملية التحليل وهي التي يمكن إخضاعها للعد والقياس بس

 في الدراسة كاآلتي: 

تم الاعتماد على املنشورات النصية املكتوبة، الصور والفيديوهات على صفحات الفيس  الوحدة الطبيعية للتحليل:

 بوك عينة الدراسة كوحدة طبيعية للتحليل.

سجيل ألنها تعطي أكثر داللة ملضامين التدوينات، كما تعطي تم الاعتماد على وحدة الفكرة كوحدة ت وحدة التسجيل:

 فهما أكثر للمعاني املتضمنة فيها.

 تحديد فئات التحليل 

صنفت الفئات إلى نوعين رئيسيين يندرج تحت كل منها عدد من الفئات التفصيلية، ويدور النوع ألاول من 

فئات محتوى الاتصال" في حين يدور النوع الثاني من  الفئات الرئيسية حول مضمون مادة الاتصال، وسماه بيرلسون"

 .2الفئات الرئيسية حول الشكل الذي قدم فيه هذا املضمون، وتسمى" فئات شكل الاتصال

وعليه قمنا استنادا ملتطلبات الدراسة من إشكالية تساؤالت وأهداف مرجوة من البحث، ومراعاة لخصوصية 

 الفئات آلاتية:لتحليل، باعتماد مضامين املدونات إلالكترونية كمادة ل

 أوال: فئات الشكل كيف قيل؟

 منشور مكتوب، صورة، فيديو، مزيج. والتي قسمت إلى الفئات الفرعية آلاتية:فئة طبيعة املضمون 

 والتي قسمت إلى الفئات الفرعية آلاتية: لغة عربية فصحى، لهجة عامية، لغة أخرى.فئة اللغة املستخدمة 

 قسمت إلى الفئات الفرعية آلاتية: وسم هاشتاغ، رابط الكتروني.  والتيستخدمة فئة الروابط امل

                                                           
 للبحثالرامي أ.، ب. فالي، البحث في الاتصال عناصر منهجية، ترجمة ميلود سفاري، فضيل دليو وآخرون، الجزائر: مخبر علم اجتماع الاتصال  1

 8002والترجمة. 
 822، ص 8002رشدي أحمد، طعيمة، تحليل املحتوى في العلوم إلانسانية: مفهومه، أسسه، استخداماته، القاهرة: دار الفكر العربي، 2
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 مؤلف جماعي 

2222 

 والتي قسمت إلى الفئات الفرعية آلاتية: إعجاب، تعليق، مشاركة. فئة أشكال التفاعل 

 ثانيا: فئات املضمون ماذا قيل؟

لمي، كينونة التعايش الس ،لية العربيةتطبيع العالقات إلاسرائي والتي قسمت إلى الفئات الفرعية آلاتية: فئة املوضوع:

 قوة الجيش إلاسرائيلي.املقاومة إسرائيل، شيطنة

 والتي قسمت إلى الفئات الفرعية آلاتية: تذكيري، تحذيري، تثقيفي، تحريض ي، تثبيطي.  فئة الهدف:

 والتي قسمت إلى الفئات الفرعية آلاتية:  فئة الجمهور املستهدف:

 ومة، الشعب الفلسطيني.فصائل املقا داخل فلسطين:

 الدول العربية، املجتمع الدولي. خارج فلسطين: 

 والتي قسمت إلى الفئات الفرعية آلاتية: فئة ألاساليب الدعائية املستخدمة:

أسلوب اللعب على وتر الدين إلاسالمي، أسلوب الاختزال، أسلوب الاستعطاف، أسلوب التخويف والترهيب، أسلوب 

 سلوب التضليل والكذب.التحذير والتشكيك، أ

 اختبار الثبات: .3.2

أن بعض الباحثين قد أوجدوا بعض املعادالت  1حتى تتح  درجة ثبات تحليل املحتوى أورد يوسف تمار

الرياضية التي تساعد على حساب درجة الثبات في التحليل، ولعل من أكثرها استعماال في بحوث علوم إلاعالم والاتصال 

 املعادلة آلاتية:

 ( 2+ ن1امل الثبات = ) ن * م ( /  ) نمع

 ن: عدد الباحثين 

 م: عدد الفئات التي اتفق حولها الباحثين 

 عدد الفئات التي قام بتحليلها الباحث ألاول، عدد الفئات التي قام بتحليلها الباحث الثاني  8، ن0ن

 وإليجاد معامل الثبات اتبعنا الخطوات آلاتية: 

أجرينا عليها اختبار تجريبيا للتأكد من ثبات فئات التحليل. وعدد املنشورات نة الدراسة و عي من 00نسبة قمنا بأخذ 

 منشورات.   2املساوي لهذه النسبة هو

                                                           
 022يوسف، تمار، مرجع سابق، ص 1
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.وبعد إجراء عملية التحليل من طرف الباحثين 802فئة، وبالتالي يصبح عدد املواد املحللة هو  02عدد فئات التحليل هي 

   020تحدد حجم الاتفاق بين أ وب بـــ: ودراسة عنصر الاتفاق،  )أ، ب(

 بالتعويض في املعادلة نجد: 

  332             =2.33(         =        2x 132معامل الثبات =         )

                        (204+204)                   223 

في الباحثون كمجال لتحقيق الثبات وهي نسبة تقع في املجال الذي حدده  0.20وبما أن معامل الثبات = 

 الدراسات إلاعالمية، فيمكن القول أن مستوى ثبات فئات التحليل قد تحقق.  

 من أجل تحليل بياناتها: أسلوبي التحليل الكمي والكيفي  عتمدت الدراسةاأساليب جمع البيانات: .2.2

 معطيات إحصائية وذلك ملعرفة الاختالفات في يتم من خالل أرقام ونسب مئوية تأتي في شكلأسلوب التحليل الكمي: 

 درجة توزيع التكرارات في كل جدول. 

 يهدف إلى ترجمة تلك ألارقام وإلاحصائيات في الجداول وإعطاء قراءة علمية لها.ألاسلوب التحليل الكيفي: 

 النتائج العامة للدراسة ومناقشتها: .1

حات الناشطة على موقع الفيس بوك، وبعد تفريغ بعد تطبيق أداة تحليل املضمون على عينة من الصف

 البيانات واملعطيات وإخضاعها إلى العمليات إلاحصائية، كشفت الدراسة عن النتائج آلاتية: 

 أوال: فئات الشكل كيف قيل؟

 طبيعة املضمون  يمثل: 23جدول رقم

 طبيعة املنشور 
 صفحة إسرائيل تتكلم العربية صفحة أفيخاي أدرعي

 النسبة  التكرار نسبة ال التكرار

 3.22 0 0.88 0 كتابة

 / / 0.88 0 غرافيك، أشكال بيانية، صورة 

 / / / / فيديو

 96.77 00 20.22 82 مزيج

 122 31 122 31 املجموع
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يتبين لنا من خالل الجدول أن كلتا الصفحتين تتفقان من ناحية طبيعة املنشورات الخاصة بهما، إذ تعتمد في 

 22.22تهما على مزيج من الصور والكتابة، والفيديوهات بنسبة أكبر لصفحة إسرائيل تتكلم العربية وذلك بـ منشورا

باملائة لكال  0.88باملائة لصفحة أفيخاي أدرعي، لتأتي بعدها املنشورات النصية فقط بنسبة  20.22باملائة مقابل 

 الصفحتين.

انة بمختلف التقنيات الرقمية وامللتميديا التي يتيحها املوقع إذ يسعى القائمون على هذه الصفحات إلى الاستع

إليصال رسائلهم من رسائل نصية وصور وفيديوهات وملزج بينها كون املحتوى البصري ملفت لالنتباه ويمكن من جذب 

ظيفتين، ي يؤدي و يرى روالن بارت، أن املزج بين النص اللغوي واملرئ، وفي هذا السياق اهتمام املستخدم ويعلق بالذاكرة 

ألاولىتتمثل في الشرح والتثبيت، أما الوظيفة الثانية فهي تكميلية، ونعني بوظيفة الشرح والتثبيت أال ينتهي فهم 

 .1املستخدم للعديد من التأويالت واملعاني والذي قد تخلقه دالالت الصورة و حدها في معنى واحد يتكفل به النص

 :ة في الصفحتين عينة الدراسةملوظفنماذج عن الصور اوفيما يلي 

 

 

 

 

 

 

 يمثل اللغة املستخدمة :22جدول رقم

 اللغة املستخدمة
 صفحة إسرائيل تتكلم العربية صفحة أفيخاي أدرعي

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 83.33 00 22.22 00 لغة عربية فصحى

 13.88 2 / / لهجة عامية

 2.77 0 0.80 0 لغة أخرى 

 122 36 122 31 عاملجمو 

 

                                                           
 99، ص 4991 المغرب: إفريقيا الشرق. ،بارت، بالغة الصورة، ترجمة: عمر أوكان ،روالن -1
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تظهر نتائج الجدول أن الصفحتين تتفقان في الاعتماد على اللغة العربية كلغة أساسية ملخاطبة جمهورهما 

إسرائيل تتكلم العربية، وهذه النسب تبدو منطقية خاصة  لصفحة 20.00أفيخاي مقابل  لصفحة 22.22بنسبة وذلك 

تخاطب في منشوراتها الشعوب العربية فالواض  أن اعتماد الفصحى  بالنسبة لصفحة إسرائيل تتكلم العربية والتي

أسلم في ظل اختالف اللهجات بين الدول العربية. في حين نجد صفحة إسرائيل تتكلم العربية اعتمدت في عدد من 

للدراسة  وهي نسبة قليلة في املجمل. هذه النتائج جاءت مناقضة ،00.22منشوراتها على اللهجة العامية وذلك بنسبة 

، والتي حاولت من خالل الكشف عن أساليب الدعاية في 8080التي قامت بها الباحثة الفلسطينية صفاء سعيد، عام 

الخطاب إلاسرائيلي املوجه للشعب الفلسطيني عبر إلاعالم التفاعلي، بدراسة صفحة "املنسق" إلاسرائيلية، حيث 

، في حين  2رائيلي على اللغة العربية الفصحى ال يتجاوز ما نسبته توصلت إلى نتيجة مفادها أن اعتماد إلاعالم إلاس

، معتبرة إياها إستراتيجية إسرائيلية متعمدة  28يعتمد على املنشورات املختلطة اللغة )فصحى / عامية( بنسبة 

، 1يليةإلاسرائبشرط أن يكون النص واضحا ومفهوما ومتماسكا وبسيطا في آن واحد ما يكفل تحقيق ألاهداف الدعائية 

في يبرز أن خيار الصفحة نحو العامية كونها تخاطب الفلسطينيين كجمهور، فكان لزاما الاعتماد على اللهجة العامية 

 الفلسطينية.

 يمثل الروابط املستخدمة :21جدول رقم

 طبيعة املنشور 
 صفحة إسرائيل تتكلم العربية صفحة أفيخاي أدرعي

 سبة الن التكرار النسبة  التكرار

 / / 22.20 82 وسم هاشتاغ

 000 8 0.22 0 رابط الكتروني

 122 2 122 23 املجموع

 

، مقابل  22.20يبين الجدول الاعتماد الكبير على وسم الهاشتاغ من طرف صفحة أفيخاي أدرعي بنسبة 

رقمي يرة على املستوى الغيابه التام عن صفحة إسرائيل تتكلم العربية كمعزز رقمي، حيث لوسم الهاشتاع فائدة كب

، كما تسهل SEOفي مقدمتها زيادة نسب املشاهدة والوصول إذ تشبه هذه امليزة ميزة تحسين محركات البحث السيو

على املستخدمين الوصول إلى مضامين محددة بسرعة وسالسة وإمكانية تحول هذه املضامين التي غالبا ما تكون 

ية، ما يسهل إمكانية جذب عدد أكبر من املتابعين الذين يذهبون إلى ما بعد مرتبطة بقضايا معينة إلى مضامين عامل

"  أمثلة عن الهاشتاغ املستخدم على صفحة أفيخاي أدرعي نجدومن  2الوسم ملعرفه من وراءه واملضامين التي ينشرها

                                                           
 80ء، سعيد، مرجع سابق، ص صفا1
 "ما هي فائدة الهاشتاغ وكيف يمكن تحقيق الفائدة منه" موقع أراجيك2
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تماديتم عدنا  حماس تقتل شعبها ، جيش يحمي شعبه، نحن أقوى منكم ، حماس تحت القصف، أنفاق إلارهاب، إن

 وإن تجرأتم زدنا، إسرائيلي وافتخر". 

وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع دراسة للباحث خالد حامد أبو قوطة، حيث أبانت نتائج دراسته بأن فئة الوسم 

، إذ يرجع ذلك حسبه لتسهيل 1"الهاشتاغ" تأتي في مراتب متقدمة إذ يعتمد عليها املتحدث باسم الجيش إلاسرائيلي

ة تجميع املعلومات حول موضوع مسيرات العودة، كما يساعد في املتابعة والتصنيف والفرز في تحديد ألاشخاص عملي

 ذوي املصال  املشتركة.

 يمثل فئة أكثر أشكال التفاعل 22:جدول رقم

 صفحة إسرائيل تتكلم العربية صفحة أفيخاي أدرعي أشكال التفاعل

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 02.22 00 20.22 88 تعليق

 22.20 80 82.00 02 إعجاب

 / / / / مشاركة

 122 31 122 31 املجموع

 

، يتبين لنا بأن صفحة أفيخاي أدرعي تتجه ألن يكون التفاعل البارز فيها هي من خالل معطيات الجدول أعاله

د هذه ألاخيرة التفاعل البارز فيها متمثل في لصفحة إسرائيل تتكلم العربية، نج ،02.22 مقابل 20.22"التعليق" بنسبة 

وحسب موقع علم نفس اليوم، املختص في عرض  في صفحة أفيخاي أدرعي. ،82.00مقابل  ،22.20"إلاعجاب" بنسبة 

نتائج الدراسات النفسية أن استخدام "إلاعجاب"في الفايسبوك تعبير عن الدعم إلايجابي ووجود رابط عاطفي مع 

لكن بقدر ما عبرت الدراسة ، 2أن استخدام "التعليق" يعبر عن وجود تكتل أو جماعة وشعور باالنتماءاملضمون، في حين 

على كون التعليق تعبير عن محاولة الارتباط مع الجماعة أو الانتماء إليها لكن يبقى مضمون التعليق هو الركيزة ألاساسية 

 عاكس نتائج هذه الدراسة.للتحليل فقد يحمل استهجانا ورفضا ملحتوى املنشور بما ي

 

 

 

                                                           
 22خالد حامد، أبو قوطة، مرجع سابق، ص 1

L. D,RosenL, "The power of "Like", psychology today 2 



 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 151 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

 قيل؟ثانيا: فئات املضمون ماذا 

 : يمثل فئة املوضوع22جدول رقم 

 طبيعة املوضوع
 صفحة إسرائيل تتكلم العربية صفحة أفيخاي أدرعي

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 80.20 00 2.02 3 تطبيع العالقات إلاسرائيلية العربية

 82.02 02 80.20 00 التعايش السلمي

 02.22 2 2.22 2 كينونة إسرائيل

 82.02 02 28.22 18 شيطنة املقاومة

 8.02 0 80.20 02 قوة الجيش إلاسرائيلي

 122 23 122 42 املجموع

 

في قراءة ملعطيات الجدول أعاله، يمكن القول بأن الخطاب إلاسرائيلي الناطق بالعربية على صفحتي أفيخاي 

 ئيل تتكلم العربية، قد اتسم بالتنوع في املواضيع حيث جاءت مواضيع الصفحتين مرتبة كاآلتي: وصفحة إسرا أدرعي،

على   82.02و  28.22والذي أخذ أكبر نسبة لكلى الصفحتين وذلك ما عكسته نسبة شيطنة املقاومة: موضوع 

 شيطانية من خالل اتهامها باإلرهابالتوالي ، وفي تتبع لتلك املنشورات نجد بأنها تركز على إظهار املقاومة بصورة 

وتحقيق مصالحها الشخصية، وتحديدا حماس التي اتهمت بالتحريض على أعمال الشغب والعنف الذي يدفع ثمنه 

ش أبناء فيما يعي" ... الفلسطينيين ألابرياء، في حين يعيش أبناء حماس مظاهر البذخ كما عبرت عنه إحدى املنشورات 

الشباب الغزاوي كبش املحرقة..." ، كما عبرت املنشورات عن ذلك التوصيف صراحة من  حماس مظاهر البذخ يبقى

 في أغلب مضامينها.   إلارهاب"خالل تكرار صفة " 

حيث توصلت في دراستها إلى أن تشويه صورة املقاومة  هدى فضل نعيم "“وهو ما يتفق مع دراسة الباحثة 

ائيلي إلى تحقيقه من خالل صفحاته على موقع الفيس بوك، التي ركزت الفلسطينية كان أهم هدف سعى إلاعالم إلاسر 

 في أغلب منشوراتها إلى إظهار شيطنة املقاومة وحركة حماس أمام الرأي العام، وتجريمها وتخوينها. 

احتل موضوع التعايش السلمي املرتبة الثانية في كال الصفحتين وذلك ما عبرت عنه نسبة موضوع التعايش السلمي: 

، حيث ركزت مضامين املنشورات على إبراز وتحسين صورة الاحتالل إلاسرائيلي من خالل الترويج   82.02و  80.20

لفكرة عمل الاحتالل على نشر السالم في املنطقة بعد القضاء على أصناف إلارهاب الذي يمارس على الشعب إلاسرائيلي 

منشورات الصفحتين توجهها من خالل إبراز روحي التآخي بين والفلسطيني في آن واحد من طرف املقاومة، كما دعمت 

حة مع كل املتصالم صورة إسرائيل املحبة للسالم، و مسلمين و يهود إسرائيليين خاصة في شهر رمضان، في محاولة لرس
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ه هي ذالديانات والتي تؤمن فقط بفكرة التعايش السلمي، وفيما يلي مثال على ذلك " ... رمضان في جيش إسرائيل: ه

 إسرائيل وهذا هو معنى التعايش". 

احتل موضوع قوة الجيش إلاسرائيلي املرتبة الثالثة في صفحة أفيخاي أدرعي بنسبة موضوع قوة الجيش إلاسرائيلي: 

80.20  على اعتبار أن الصفحة خاصة بالناطق الرسمي باسم جيش الاحتالل إلاسرائيلي، ومن املنطقي أن يركز على

، والذي يمتلك من العتاد والسالح الحربي ما لترويج لصورة الجيش الذي ال يقهرلجيش أو باألحرى ااستعراض قوة ا

 يرهب املقاومة بالدرجة ألاولى ويخيف ويثبط من معنويات الشعب الفلسطيني عامة. 

فيس على ال حيث أكدت بأن صفحات إلاعالم إلاسرائيلي " هدى فضل نعيم"،وهو أيضا ما توصلت إليه دراسة الباحثة 

 بوك تميل إلى استعراض القوة والانجاز إلاسرائيلي خاصة قوة جيشها في مواجهة إمكانيات املقاومة الضئيلة. 

يبين لنا الجدول اتجاه صفحة إسرائيل تتكلم العربية إلى التركيز على  موضوع تطبيع العالقات إلاسرائيلية العربية

ربية وكينونة إسرائيل أكثر من صفحة أفيخاي أدرعي وهذا منطقي بالعودة إلى املواضيع تطبيع العالقات إلاسرائيلية الع

 الجمهور املخاطب من كل صفحة.

حيث سعت صفحة إسرائيل تتكلم العربية إلى إظهار التطبيع مع الدول العربية من خالل منشوراتها على صفحتها، 

اد لدول العربية في السنوات ألاخيرة على غرار استير ففي ظل تنامي نسق التطبيع التجاري والاقتصادي بين إسرائيل وا

ألاردن الغاز من إسرائيل عبر شركة "نوبل انيرجي" ألامريكية، وكذا تنامي التعاون ألامني حيث وقعت هيئة املنشآت 

يلي ماتي ئواملرافق الحيوية في أبو ظبي عقدا مع شركة آي جي تي أنترناشيونال السويسرية اململوكة لرجل ألاعمال إلاسرا

كوتشافي لشراء معدات مراقبة للبنية التحتية الحيوية وفي نفس السياق استعانت الرياض بشركة إسرائيلية لألمن 

 .1السيبراني لوقف الهجوم على شركة أرامكو السعودية  لتنتهي إلبرام اتفاقيات صل  وتعاون بل وتحالف بين الطرفين

عام والتي  0000نة الدراسة على فكرة كينونة إسرائيل التي تزيد عن تعتمد الصفحات عي موضوع كينونة إسرائيل:

تعتبرها كرجعية تستند إليها لتأكيد أحقيتها في ألارض، ألن  الادعاء بالحق التاريخي يمكن أن ينتج آثاره القانونية، إذا 

دعاء لشروط غير متوفرة في الا توفرت الشروط الواجبة واملتفق عليها في التقادم املكسب، واملتعارف عليه بأن  تلك ا

إلاسرائيلي؛ ذلك أن  اليهود ليسوا أول وال آخر من حكم املدينة وسكن فيها، كما أن  إقامتهم فيها وفي فلسطين عامة لم 

 .2تدم أكثر من الشعوب ألاخرى 

 

 

                                                           
 ودوافعه" موقع العربي الجديد املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، "التطبيع العربي مع إسرائيل.. مظاهره1
يل البحث جأحمد، بن بلقاسم، مبررات الوجود إلاسرائيلي في فلسطين في ضوء القانون الدولي، مداخلة ألقيت خالل املؤتمر الدولي الثالث عشر ملركز  2

 02، ص 8002العلمي: فلسطين قضية وحق، طرابلس، 
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 : يمثل الهدف من املنشور 23جدول رقم 

 الهدف من املنشور 
 م العربيةصفحة إسرائيل تتكل صفحة أفيخاي أدرعي

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 02.08 2 2.00 0 التطبيع مع إسرائيل

 80.20 00 02.22 2 تحسين صورة إسرائيل

 2.82 8 / / تذكيري 

 00.20 2 80.22 2 تحذيري 

 00.20 2 2.22 8 تثقيفي

 82.22 02 82.20 00 تحريض ي

 2.82 8 82.2 00 تثبيطي

 122 22 122 21 املجموع

 

في قراءة ملعطيات الجدول أعاله يمكن القول بأن أهداف إلاعالم إلاسرائيلي الناطق بالعربية على صفحتي 

الدراسة قد تباينت وتعددت من صفحة إلى أخرى، ففي حين ركزت صفحة أفيخاي أدرعي على ألاهداف التثبيطي، 

نجد أن صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية  ،80.22 و 82.20و 82.2والتحريض ي والتحذيري على التوالي ما عكسته النسب 

قد اشتغلت على الهدفين التحريض ي من جهة والعمل على تحسين صورة إسرائيل من جهة أخرى ما عكسته نسبتي 

 وفيما يلي شرح لكل منها:  ،02.08إلى التطبيع مع إسرائيل الذي مثلته نسبة  إضافة 80.20و 82.22

التركيز على قوة الجيش إلاسرائيلي وتسويق صورة الجيش الذي ال يقهر، إذ تسعي  من خالل وذلكالهدف التثبيطي: 

صفحات الفيس بوك عينة الدراسة إلى تثبيط معنويات املقاومة وتحطيم روحهم املعنوية بإبراز الخسائر املادية 

تي تلحقها فاء الهزائم الللمقاومة في كل معركة تنشب بين الطرفين، وتبخيس واستصغار الانتصارات التي تحققها وإخ

 بالجيش إلاسرائيلي.

وذلك عن طريق محاولة زرع حالة من التفرقة والخالف بين فصائل املقاومة والشعب الفلسطيني الهدف التحريض ي: 

عامة وقطاع غزة تحديدا، حيث تلجأ الدعاية إلاسرائيلية من خالل شيطنة املقاومة وإظهارها بمظهر إلارهاب الذي 

دنيين الفلسطينيين كدروع تحميها، وتصوير قطاع غزة وما يتعرض له من دمار وخراب كنتيجة حتمية يستخدم امل

لتخفي املقاومة هناك بين املدنيين، ألامر الذي يؤدي في النهاية إلى تحريض الرأي العام الفلسطيني وانقسامه بين مؤيد 

 ومعارض للمقاومة. 
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رات صفحة افيخاي أدرعي إلى توجيه رسالة تحذيرية إلى قوات املقاومة، الذي تسعى من خالله منشو الهدف التحذيري: 

مفادها قوة الرد الذي سيأتي من قبل الجيش إلاسرائيلي على أي عملية تقوم بها قوات املقاومة، والذي تسعى من 

 خالله أيضا إلى زرع الخوف في أوساط جيش املقاومة.

ت عينة الدراسة في خطابها على رسم صورة جميلة عن إسرائيل ركزت الصفحاالعمل على تحسين صورة إسرائيل: 

ومحاولة تحسين صورتها الواقعية في ألاذهان، حيث سعت إلظهار الجانب إلانساني من خالل دعوتها للسالم والتعايش 

نه أوالتآخي، وحرصها على الفلسطينيين املدنيين وسالمتهم، وتحديدا صورة جيشها الذي يظهر في كل املنشورات ب

 الجيش الذي يحافظ على سالمة املدنيين والذي يتحلى بمبادئ وأخالق عالية. 

 يمثل فئة الجمهور املستهدف: 23جدول رقم 

 الجمهور املستهدف
 صفحة إسرائيل تتكلم العربية صفحة أفيخاي أدرعي

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 داخل فلسطين

 

 

 88.20 00 34.42 21 الشعب الفلسطيني

 80.02 08 26.22 16 فصائل املقاومة

 خارج فلسطين
 02.22 80 29.50 18 الدول العربية

 02.82 00 13.11 8 املجتمع الدولي

 122 12 122 61  املجموع

 

من خالل معطيات الجدول أعاله يتح  لنا بأن صفحتي الدراسة على الفيس بوك لم تقتصر في خطابها الدعائي 

ه على الرغم من أنها ناطقة بالعربية، وإنما توجهت بخطاباتها إلى الجمهور الداخلي في فلسطين من على جمهور بعين

لجأت الصفحات إلى اللعب  حيث 88.20و 34.42جهة ممثال في الشعب الفلسطيني بالدرجة ألاولى ما عكسته نسبة 

ل إلاسرائيلي بأوضاعهم والحرص على على عواطف وعقول الشعب الفلسطيني من خالل محاولة إبراز اهتمام الاحتال

حيث ركز خطاب الصفحات على  ،80.02و 26.22لتأتي فصائل املقاومة بالدرجة الثانية ما عكسته نسبة  سالمتهم.

 الفيس بوك على توجيه خطاب تحذيري وتثبيطي لفصائل املقاومة من شأنه إضعاف قوتها النفسية وزعزعة استقرارها. 

الصفحات إلاسرائيلية على الفيس بوك الجمهور خارج فلسطين والذي تمثل أساسا  ومن جهة ثانية استهدفت

وذلك بغية استمالتها والتأثير على حكامها وشعوبها في محاولة   02.22و  82.20في الدول العربية ما مثلته نسبة 

فحة حيث تولي صرائيل ، لكسب تأييدها كما حدث مسبقا مع عدد من الدول العربية التي انخرطت في التطبيع مع إس

إسرائيل تتكلم بالعربية اهتمام أكبر وتسليط للضوء على الشعب إلاماراتي والشعب املغربي أكثر من الشعوب ألاخرى، 

ويأتي هذا التركيز على خلفية حملة التطبيع التي اتخذتها بعض الدول العربية في مقدمتها دول الخليج خاصة دولة 

 لتها بعدها دولة السودان واململكة املغربية.إلامارات العربية والتي ت
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 02.82و  00.00تغلف الصفحات عن استهداف املجتمع الدولي في خطاباتها وبنسب قليلة نوعا ما  وكما لمهذا 

في محاولة لكسب الرأي العام العالمي الذي سيدعم إسرائيل التي تظهر نفسها بصورة الححية التي تدافع عن  وذلك

 اب وهو ما سيبرر كل جرائمها الالانسانية التي تمارس يومينا ضد الشعب الفلسطيني. شعبها ضد إلاره

 يمثل ألاساليب الدعائية املستخدمة 10: مجدول رق

 ألاساليب الدعائية املستخدمة
 صفحة إسرائيل تتكلم العربية صفحة أفيخاي أدرعي

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 02.22 2 23.80 10 ين إلاسالميأسلوب اللعب على وتر الد

 0.08 0 35.71 15 أسلوب الاختزال

 02.2 08 16.66 7 أسلوب الاستعطاف

 2.02 0 21.42 9 أسلوب التخويف والترهيب

 08.2 2 2.38 1 أسلوب التحذير والتشكيك

 02.22 2 38.09 16 أسلوب التضليل والكذب

 122 32 122 42 املجموع

 

ملعطيات الكمية في الجدول أعاله بأن ألاساليب الدعائية املستخدمة من طرفي صفحتي يتبين لنا من خالل ا

الدراسة على الفيس بوك قد تعددت وتباينت هي ألاخرى من صفحة إلى أخرى وان اشتركتا في أسلوب التضليل والكذب 

 سالمي. والذي عرف به إلاعالم إلاسرائيلي عموما، إضافة إلى أسلوب اللعب على وتر الدين إلا 

من أبرز ألاساليب التي تعتمدها إسرائيل عموما في خطاباتها إلاعالمية، فبالنسبة ألسلوب التضليل والكذب: 

أسلوب الدعاية التي تعتمد على تضليل الحقائق وطمسها والكذب واختالق القصص، وهو ما كان بارزا في صفحات 

لتضليل في أحقية الشعب إلاسرائيلي في امتالك ألاراض ي عينة الدراسة وتحديدا صفحة أفيخاي ادرعي، بداية من ا

 الفلسطينية ووصوال إلى تشويه صورة املقاومة واختزال القضية الفلسطينية بأكملها في حرب ضد إلارهاب. 

وهذا ما يتفق مع دراسة الباحث حمزة إسماعيل حسن الذي توصل إلى أن أبرز أساليب الدعاية املوظفة في 

فيخاي أدرعي، كان أسلوب التضليل والتعتيم وهو ألاسلوب الذي عرفت به الدعاية إلاسرائيلية صفحتي املنسق وا

 عموما. 

فقد حاول الناطق الرسمي باسم جيش الاحتالل افيخاي  بالنسبة ألسلوب اللعب على وتر الدين إلاسالمي:

فة والعديد من آلايات القرآنية، خاصة ادرعي اللعب على وتر الدين إلاسالمي من خالل الاستشهاد بأحاديث نبوية شري
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املتعلقة بتعاليم الدين إلاسالمي إبان الحروب، وهو بذلك يحاول الترويج لصورة إسرائيل املتصالحة مع جميع الديانات 

 والتي ال تكن أي حقد وال كره للمسلمين.  

أدرعي والذي عمد من خاللها  كثاني ألاساليب الدعائية املستخدمة في صفحة أفيخاي أسلوب الاختزالكما جاء 

إلى اختزال القضية الفلسطينية التي ال تعد قضية فلسطين وحدها بقدر ما هي قضية إسالمية عربية، فاملتتبع ملنشورات 

الصفحة يجد بأن الطرف إلاسرائيلي يحاول إقصاء واختزال أطراف القضية مثل حركة فتح والحكومة الفلسطينية، 

 حويل القضية ملجرد حرب ضد إلارهاب تقودها إسرائيل ضد حركة حماس إلارهابية ومن يواليها. وفي املقابل يسعى إلى ت

والذي تسعى من خالله الصفحات عينة الدراسة إلى نشر الخوف في نفوس أسلوب التخويف والترهيب ويليه 

وة رات التي تظهر تفوق وقالفلسطينيين واملقاومة املسلحة بقيادة حركة حماس على حد سواء، خاصة من خالل املنشو 

وتماسك الجيش إلاسرائيلي معتمدة في ذلك على الصور وإلاحصائيات وألارقام، في مقابل إظهار الخسائر التي تتكبدها 

 فصائل املقاومة ويتحمل نتائجها الشعب الفلسطيني وتحديدا قطاع غزة.

ذي وال إسرائيل تتكلم العربية،ة كأحد أبرز ألاساليب الدعائية على صفح سلوب الاستعطافأفي حين جاء 

تحاول من خالله التالعب بعقول الرأي العام الفلسطيني والعربي والتأثير على عواطفهم معتمدة في ذلك على الظهور 

 بصورة الدولة املحبة للسالم والتآخي والتي تسعى إلى حفظ السالم في املنطقة. 

التي توصلت من خاللها إلى أن الخطاب إلاسرائيلي الناطق و  صفاء سعيدوهو ما يتفق جزئيا مع دراسة الباحثة 

بالعربية عبر إلاعالم التفاعلي يرتكز على ألاساليب الدعائية التي تسعى إلى التالعب بالوعي الجماهيري من خالل صرف 

 النظر عن التطرف الذي تمارسه إسرائيل على أرض الواقع، وتأطير كافة ألاحداث بما يخدم مخططاتها. 

 تمة خا

بعد إجراء الدراسة التحليلية لعينة من الصفحات إلاسرائيلية الناطقة بالعربية على موقع الفيس بوك، بهدف 

 ،سمات الخطاب إلاسرائيلي حول القضية الفلسطينية من خالل صفحاته الناطقة بالعربية على املوقعالكشف عن 

 يلي: التي يمكن إيجاز أبرزها فيما النتائجتوصلنا إلى جملة من 

  بالنسبة للخصائص الشكلية والتفاعلية التي تتيحها صفحات إلاعالم إلاسرائيلي الناطق بالعربية على موقع

القائمون على هذه الصفحات يسعون إلى الاستعانة بمختلف التقنيات الرقمية الفيس بوك، فقد توصلت الدراسة إلى 

ائل نصية وصور وفيديوهات وملزج بينها كون املحتوى البصري وامللتميديا التي يتيحها املوقع إليصال رسائلهم من رس

 ملفت لالنتباه ويمكن من جذب اهتمام املستخدم ويعلق بالذاكرة. 

  كما اعتمدت املضامين املنشورة على الصفحات إلاسرائيلية اللغة العربية الفصحى كلغة أساسية ووحيدة

ا له مل ة، موظفة في ذلك تقنية الوسم أو الهاشتاغ كمعزز رقمي،ملخاطبة جمهورها الفلسطيني والعربي بالدرجة الثاني

من فائدة كبيرة على املستوى الرقمي في مقدمتها زيادة نسب املشاهدة والوصول إذ تشبه هذه امليزة ميزة تحسين محركات 

 ، كما تسهل على املستخدمين الوصول إلى مضامين محددة بسرعة وسالسة.SEOالبحث 
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 ع املتعلقة بالقضية الفلسطينية املطروحة على صفحات الناشطين إلاسرائيليين عينة بالنسبة للمواضي

الدراسة، فقد تعددت وتباينت وجاء في مقدمتها موضوع شيطنة املقاومة ومحاولة إظهارها بصفة املنظمة إلارهابية التي 

على  حديدا، في مقابل التركيز تمارس مختلف عمليات العنف والتقتيل مستغلة بذلك الشعب الفلسطيني والغزاوي ت

ي واملتصالحة مع كل الديانات والتموضوع التعايش السلمي الذي يظهر إسرائيل بصورة الدولة والجيش املحب للسالم 

 تؤمن فقط بفكرة التعايش السلمي.

 ،كما برزت مواضيع أخرى بدرجة أقل مثل موضوع قوة الجيش إلاسرائيلي، تطبيع العالقات مع إسرائيل 

 نونة إسرائيل. وكي

  بالنسبة لألهداف الكامنة وراء الخطاب إلاعالمي إلاسرائيلي الناطق بالعربية على صفحات الفيس بوك، فقد

تثبيط معنويات املقاومة وتحطيم روحهم املعنوية بإبراز الخسائر املادية تعددت هي ألاخرى وكان في مقدمتها السعي إلى 

فين، وتبخيس واستصغار الانتصارات التي تحققها وإخفاء الهزائم التي تلحقها للمقاومة في كل معركة تنشب بين الطر 

بالجيش إلاسرائيلي، هذا من جهة كما سعت أيضا إلى التحريض وذلك عن طريق محاولة زرع حالة من التفرقة والخالف 

 بين فصائل املقاومة والشعب الفلسطيني عامة وقطاع غزة تحديدا.

 لت فقد توص ف من وراء الخطاب إلاعالمي إلاسرائيلي على صفحات الفيس بوك،بالنسبة للجمهور املستهد

الدراسة إلى أن الصفحات لم تقتصر في خطابها الدعائي على جمهور بعينه، وإنما توجهت بخطاباتها إلى الجمهور الداخلي 

ث ركز بالدرجة الثانية حي، لتأتي فصائل املقاومة في فلسطين من جهة ممثال في الشعب الفلسطيني بالدرجة ألاولى

خطاب الصفحات على الفيس بوك على توجيه خطاب تحذيري وتثبيطي لفصائل املقاومة من شأنه إضعاف قوتها 

غية وذلك بومن جهة ثانية الجمهور خارج فلسطين والذي تمثل أساسا في الدول العربية النفسية وزعزعة استقرارها. 

ها في محاولة لكسب تأييدها كما حدث مسبقا مع عدد من الدول العربية التي استمالتها والتأثير على حكامها وشعوب

 انخرطت في التطبيع مع إسرائيل.

  بالنسبة لألساليب الدعائية املوظفة من قبل صفحات الناشطين إلاسرائيليين فقد توصلت الدراسة إلى أن

، قد تعددت وتباينت من صفحة إلى أخرى ألاساليب الدعائية املستخدمة من طرفي صفحتي الدراسة على الفيس بوك

وان اشتركتا في أسلوب التضليل والكذب والذي عرف به إلاعالم إلاسرائيلي عموما، إضافة إلى أسلوب اللعب على وتر 

الدين إلاسالمي، ليظهر أيضا أسلوب الاختزال في محاولة إلقصاء واختزال أطراف القضية مثل حركة فتح والحكومة 

في املقابل السعي إلى تحويل القضية الفلسطينية ملجرد حرب ضد إلارهاب تقودها إسرائيل ضد حركة الفلسطينية، و

حماس إلارهابية ومن يواليها، إضافة إلى أساليب أخرى كأسلوب التخويف والترهيب تارة و أسلوب الاستعطاف تارة 

 أخرى.

 توصيات الدراسة 

 التوصيات التي نوردها في آلاتي:  في ختام هذا البحث يمكننا الوصول إلى جملة من
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  حديدا تالدعائية و التأكيد على أهمية شبكات التواصل الاجتماعي كأحد الدعائم ألاساسية في الحرب إلاعالمية

موقع الفيس بوك، وبالتالي الدعوة إلى التركيز على الاستثمار فيما يتيحه من خصائص وميزات من أجل الوقوف في وجه 

 الناطقة بالعربية عبر ذات املواقع.  الدعاية الصهيونية

  العمل على إنشاء صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي سواء ناطقة باللغة العربية أو باللغات ألاجنبية

من أجل فح  كل الكذب والتضليل الذي يسعى الطرف إلاسرائيلي للترويج له، وكذا كشف كل ممارسته الالإنسانية 

 أمام املجتمع الدولي.  

 لتركيز على الخطاب إلاعالمي الحماس ي الذي يدعم ويشجع القضية الفلسطينية عبر مواقع التواصل ا

 الاجتماعي. 

 قائمة املراجع 

 العربيةباملراجع 

 الكتب  .1

، الجزائر: ديوان املطبوعات 2أحمد، بن مرسلي، مناهج البحث العلمي في علوم إلاعالم والاتصال، ط  (0

 8000الجامعية، 

 8000، ألاردن، 0سف، املقدادي، ثورة الشبكات الاجتماعية، طخالد غسان يو  (8

أسسه، استخداماته، القاهرة: دار الفكر  طعيمة، تحليل املحتوى في العلوم إلانسانية: مفهومه، رشدي أحمد، (0

 8002العربي، 

 0222بالغة الصورة، ترجمة: عمر أوكان، املغرب: إفريقيا الشرق،  روالن، بارت، (2

 0222، القاهرة: عالم الكتب، 8دراسات في مناهج البحث العلمي بحوث إلاعالم، ط  سمير محمد، حسين، (2

أب. فالي، البحث في الاتصال عناصر منهجية، ترجمة ميلود سفاري، فضيل دليو وآخرون، الجزائر:  الرامي (2

 8002مخبر علم اجتماع الاتصال للبحث والترجمة، 

 8002، القاهرة: عالم الكتب، 0ط  إلاعالمية، البحث العلمي في الدراساتمحمد، عبد الحميد،  (2

 8002، الرياض، 8الحيزان، البحوث إلاعالمية: أسسها، أساليبها، مجاالتها، ط  محمد عبد العزيز، (2

 مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في إلاعالم والعلوم السياسية، أبو بك، الطائي، خير ميالد، مصطفى حميد، (2

 8002إلاسكندرية: دار الوفاء، 

طاكسيج كوم للنشر والتوزيع،  ، الجزائر:0تمار، تحليل املحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين، ط  يوسف، (00

8002 

 املجالت .2

جمال الدين أحمد إبراهيم، بوس ي،" أطر معالجة املواقع إلاخبارية إلاسرائيلية املوجهة بالعربية للشؤون  (0

 8080، 02ق، م املصرية واتجاهات النخبة نحوها"، مجلة رسالة املشر 
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عبر موقع تويتر: دراسة حالة  8002أبو قوطة،"الخطاب الدعائي الاسرائيلي نحو مسيرات العودة  خالد حامد، (8

 8002، 2صفحة املتحدث باسم جيش الاحتالل إلاسرائيلي". مجلة الدراسات إلاعالمية، ع 

 8002لسطيني"، مجلة دراسات إعالمية،أبو عامر، "أيديولوجيا إلاعالم إلاسرائيلي في تغطية الشأن الف عدنان، (0

أحمد، بن بلقاسم، "مبررات الوجود إلاسرائيلي في فلسطين في ضوء القانون الدولي"، مداخلة ألقيت خالل  (2

 8002املؤتمر الدولي الثالث عشر ملركز جيل البحث العلمي: فلسطين قضية وحق. طرابلس، 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  8002على غزة عام حمزة،"الخطاب الدعائي حالل العدوان  إسماعيل حسن، (2

 8002رسالة ماجستير. الجامعة إلاسالمية غزة،

سعيد، "أساليب الدعاية في الخطاب إلاسرائيلي املوجه للشعب الفلسطيني عبر إلاعالم التفاعلي، معهد  صفاء، (2

 8080الجزيرة لإلعالم،

 املواقع إلالكترونية .3

 ئيل بالعربية "إسرائيل بالعربية" موقع إسرا (0

 " إلاعالم إلاسرائيلي: الانحياز الفاض  والعداء الصارخ" موقع مؤسسة ابداع  (8

 "إلاعالم إلاسرائيلي: بنية، أدوات، أساليب عمل" موفع وكالة ألانباء واملعلومات الفلسطينية  (0

 " موقع العربيمظاهره ودوافعه إسرائيل.املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، "التطبيع العربي مع  (2

 الجديد 

 تايمز أوف إسرائيل" موقع تايمز أوف إسرائيل" (2

 . 22ربيع، عيد، "النشاط الفلسطيني الغائب في إلاعالم الغربي" موقع عرب  (2

 22"القبة الصهيونية" الناطقة بالعربية"، موقع عرب  i24رامي، حيدر،"قناة (2

 قع أراجيكما هي فائدة الهاشتاغ وكيف يمكن تحقيق الفائدة منه" مو " (2

 قضية كل العرب" موقع الهيئة العامة لالستعالمات مصر الفلسطينية.أمينة، مسعودي،"القضية  (2

 "موجز لتاريخ القضية الفلسطينية" موقع ألامم املتحدة  (00

 املراجع ألاجنبية

 املجالت

1) Danah, Boyd, & Nicole, Ellison,"Social network sites: Definition, history, and scholarship", Journal 

of Computer-Mediated Communication, 13(1), 2007 

2) D,Schlagwein&P,Prasarnphanich,”Social media around the GLOBE", Journal of 

OrganizationalComputing and Electronic Commerce, 24(2-3), 2014 

3) Nicole, Ellison, Charles,Steinfield& Cliff, Lampe,“The benefits of Facebook “Friends:” social capital 

and collegestudents’ use of online social network sites", Journal of Computer-Mediated 

Communication, 12(4), 2007 
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4) Samuel-Azran, T., &M,Yarchi, " Military public diplomacy 2.0: The Arabic Facebook page of the 

Israelidefense forces’ spokesperson",The Hague Journal of Diplomacy, 13(3), 2018 

 املواقع الالكترونية

L. D,RosenL,  The power of "Like",from https://www.psychologytoday.com 
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لية تحليدراسة  بالعربية:ية باللغة ألاطر الخبرية للقضية الفلسطينية في املواقع إلالكترونية الاجنب

"31/12/2222إلى  1/1/2222الفترة من  إلاخبارية خاللقناة روسيا اليوم الفضائية  ملوقع  

 ليبيا، جامعة سرت، قسم إلاعالم، اطبيقة، أستاذ إلاعالم املساعد هللا هللا محمد عبد د. عبد

 ليبيا، جامعة سرت ،قسم إلاعالم ،عالم املساعدالسالم ُعمر السني، أستاذ إلا  أ. أحمد عبد

 

 ملخص الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ألاطر الخبرية للقضية الفلسطينية في املواقع الالكترونية للقنوات الاخبارية الاجنبية الناطقة 

عد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية /https://arabic.rt.comبالعربية ممثلة في املوقع  إلالكتروني لقناة روسيا اليوم إلاخباري بالعربية
ُ
، ت

التي اعتمدت على منهج املس  إلاعالمي وذلك باستخدام أسلوب تحليل املضمون للمواد الخبرية في املوقع إلالكتروني لقناة روسيا اليوم 

الباحثان على عينة عمدية للمواد الخبرية التي تناولت القضية الفلسطينية وقد  (، أعتمد8080-08-00إلى  8080-0-0خالل الفترة من )

 (خبر عن القضية الفلسطينية  ،كما اعتمد الباحثان على نظرية تحليل الاطار إلاعالمي.802بلغ عدد املواد الخبرية )

 توصلت الدراسة ملجموعة من النتائج أهمها

 رة الواردة ضمن املواد الخبریة املنشو أطر الاسباب هو من أكثر سية ومنها حرية التنقل حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الاسا أن

الاستخدام ، ثم %02.2بنسبة الظروف املعيشية للفلسطينيين في غزة ، تلتها %80بنسبة  باملوقع إلالكتروني بقناة روسيا اليوم الفضائية

 .%02.2بنسبة غير الديمقراطي لحق النقض 

 الواردة ضمن املواد الخبرية املنشورةأطر الحلول هي من أكثر  الالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني الدراسة أن يتح  من نتائج 

التأكيد على ، ثم %02.8بنسبة  اقامة دولة فلسطينية مستقلة، يليها %02.2وبنسبة بلغت  باملوقع إلالكتروني بقناة روسيا اليوم إلاخبارية

 .%00.2بنسبة  إلافراج عن جميع ألاسرى واملعتقلين، يليها %02.0بنسبة  دعم القضية الفلسطينية

  الواردة ضمن املواد الخبرية املنشورة باملوقع إلالكتروني بقناة روسيا اليوم  املوضوعاتمن أكثر  تسريبات صفقة القرن  تعتبر

والتي جاءت نسبتها  ة الفلسطينية الفلسطينيةاملصالحثم  (،%02.2بنسبة بلغت )تداعيات جائحة كورونا و ، تليها %02.2بنسبة  الفضائية

 (.%00.2بنسبة بلغت )حصار غزة و (، تلتها %00.2) بنسبة بلغتالاعتداء على املسجد الاقص ى جاءت في املرتبة الرابعة و (، أما قضية 02.8%)

 وم قناة روسيا الي، املواقع إلالكترونية، القضية الفلسطينية ،ألاطر الخبرية الكلمات املفتاحية:

 مقدمة 

 قوى  صراع بين في تندرج وهي العشرين  القرن  في حدثت التي الشائكة القضايا من الفلسطينية القضية تعتبر

 مجمل تتبناها كانت العام، حيث الرأي تشغل التي ألاولى القضية الفلسطينية القضية كانت فلقد وطنية، استعمارية

 العالم في تحتلها التي الكبيرة وألاهمية للمكانة نظرا وذلك بة،املكتو  او البصرية السمعية سواء إلاعالم وسائل

 خالل من القدس حول  القائم والصراع للقضية، إلاعالمي املشهد فإن لهذا ،(0:ص8002بوتيوتة،و  العربي)بوالزليفة

 لسطينيينالحق الف أصحاب من الصراع، أطراف تتنافس حيث إثارة، الصراع وأكثرها محطات أبرز  من اليوم، إلاعالم

مختلف الوسائل إلاعالمية ومن ضمنها  عبر وتوجيهه، وكسب تأييده العالمي الرأي استقطاب حول  ،والاحتالل الاسرائيلي

https://arabic.rt.com/
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حيث احتلت الفضائيات الاخبارية مكانة متميزة بين مختلف الفضائيات املتخصصة خاصة  (8:ص8002الاخبارية )دلة،

، حيث برزت في هذه الاثناء العديد من الفضائيات مستوى الصراعات العاملية وارتفاعبعد زيادة شدة الاحداث الدولية ، 

الربيعي )ناقة معها أفكار تستهدف املجتمعات العربية   RTالاجنبية املوجهة بالعربية ومن ضمنها قناة روسيا اليوم 

ب ألاحداث والتطورات ومن هذا املنطلق بدأت املواقع إلاكترونية للقنوات الاخبارية تواك ،(0:ص8002،وخزعل 

الحاصلة في العالم العربي بوجه عام وفي فلسطين على وجه الخصوص، حيث بدأت تخرج على النمط التقليدي سواء 

. كما أسهمت في تغير (822ص : 8000،الدليمي)نقل املعلومةـ فأصبحت مؤثرة في ثقافة الجمهور في تصميمها أو في 

قضايا تُهم الرأي العام العالمي ومن ضمنها القضية الفلسطينية حيث أصبح سياسات الكثير من الدول والتركيز على 

للمواقع إلالكترونية إلاخبارية دور كبير في توجيه الرأي العام نحو ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير وحصار 

  وأزمات اقتصادية كان لها ألاثر الكبير على حياة الفلسطينيين.

 الدراسةمشكلة 

هذه  ،ألخبار بمختلف أنواعها ومضامينهاملواقع إلالكترونية إلاخبارية أحد أهم وسائل الاتصال الناقلة لتعتبر ا

ألاهمية جاءت من خالل مواكبتها وتحديثها املستمر لألخبار لذلك لجأت أغلب القنوات الفضائية إلاخبارية إلى انشاء 

عدد من املتلقين، ولعل املوقع الالكتروني لقناة روسيا اليوم  مواقع لها على شبكة املعلومات الدولية للوصول الى أكبر 

إلاخباري أحد تلك املواقع التي تهتم بنشر ألاخبار واملعلومات بمختلف أشكالها ومن ضمنها كل ما يتعلق بالقضية 

نقلها للعاملية بية و الفلسطينية،وماتشهده من احداث يهتم ملعرفتها سواء املواطن العربي أو املتابع لألخبار باللغة العر 

،لتصبح قضية فلسطين أمام الرآي العام العالمي ولكون  املوقع  إلالكتروني لقناة روسيا اليوم باللغة العربية واملوجة 

للجمهور العربي باملنطقة العربية وخارجها يهتم بنقل الاخبار املتعلقة القضية الفلسطينية قضية ألامة العربية والتي 

ايا التي يواجهها العالم العربي، لذلك جاءت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي : ما هي ألاطر تعد من أهم القض

 الخبرية للقضية الفلسطينية في املواقع إلالكترونية الاجنبية باللغة بالعربية؟

 أهمية الدراسة

ف على الجمهور بمختل وتأثيرها العربيةتستمد الدراسة أهميتها من أهمية املواقع إلاخبارية الاجنبية باللغة 

الاخبارية  في موقع قناة روسيا اليوم للقضية الفلسطينيةأنواعه، كما تنبع أهمية الدراسة من كونها تتناول الاطر الخبرية 

ار من ل الاخبتقوم بنق الناطقة بالعربية والتي تعتبر لسان حال الحكومة الروسية بإعتبارها قناة حكومية رسمية،

 الاسرائيليين.، ونقلها للشأن الفلسطيني حسب الاخبار وحدة الصراع مع اء العالممختلف انح

  الدراسةأهداف 

 أهمها:سعت هذه الدراسة لتحقيق مجموعة من الاهداف 

 التعرف على مصادر املادة الصحفية املستخدمة في املوقع إلالكتروني لقناة روسيا اليوم إلاخبارية لعرض 

 القضية الفلسطينية.
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 عرف على الجهود املبذولة التي تم عرضها للقضية الفلسطينية في املوقع إلالكتروني لقناة روسيا اليوم الت

 إلاخبارية.

  التعرف على املوضوعات التي تم تناولها في املوقع إلالكتروني لقناة روسيا اليوم إلاخبارية حول القضية

 الفلسطينية.

  خبرية الخاصة بالقضية الفلسطينية في املوقع إلالكتروني لقناة ال املصاحبة للمادةالتعرف على أنواع الصور

 روسيا اليوم إلاخبارية.

  يةلتفاقم القضعرضت في املوقع إلالكتروني لقناة روسيا اليوم إلاخبارية  سباب التيألا التعرف على أطر 

 الفلسطينية.

  م إلاخبارية لحل أو تسوية القضية التعرف على الحلول التي ُعرضت في املوقع إلالكتروني لقناة روسيا اليو

 الفلسطينية.

  الدراسةتساؤالت 

 سعت هذه الدراسة لإلجابة على مجموعة من التساؤالت من اهمها:

 ما املوضوعات التي تم تناولها في املوقع إلالكتروني لقناة روسيا اليوم إلاخبارية حول القضية الفلسطينية؟ 

  لكتروني في املوقع الاالقضية الفلسطينية  التي تناولتاملواد الخبریة الواردة ضمن  الشخصیات املحوریةما هي

 لقناة روسيا اليوم الاخبارية؟

  ني لقناة في املوقع الالكتروالتغطية الاخبارية للقضية الفلسطينية ما مصادر املادة الصحفية املستخدمة في

 ؟روسيا اليوم إلاخبارية

  إلالكتروني لقناة روسيا اليوم إلاخبارية أثناء عرض القضية ما شكل املادة الخبرية في تغطية املوقع

 الفلسطينية؟

 ما الجهود املبذولة في املوقع إلالكتروني لقناة روسيا اليوم إلاخبارية أثناء عرض القضية الفلسطينية؟ 

  خبارية؟إلا مامدى توازن املادة الصحفية في عرض القضية الفلسطينية في املوقع إلالكتروني لقناة روسيا اليوم 

  الخبرية الخاصة بالقضية الفلسطينية في املوقع إلالكتروني لقناة روسيا  املصاحبة للمادةما أنواع الصور

 إلاخبارية؟اليوم 

  لسطينية؟الف لتفاقم القضيةعرضت في املوقع إلالكتروني لقناة روسيا اليوم إلاخبارية  الاسباب التيما أطر 

  قع إلالكتروني لقناة روسيا اليوم إلاخبارية للقضية الفلسطينية؟ماأطر الحلول التي عرضت في املو 

 مصطلحات الدراسة

 الباحثان ضرورة تعريفها أال وهي هناك مجموعة من املفاهيم الواردة في مشكلة الدراسة والتى رأى 

التي  النصيقصد به الحقل املرجعي للمفهوم املدروس ويتكون هذا الحقل من كل املراجع املوجودة في  ألاطر: .أ

 .(008ص :8002،العزيز عبد) وردت في سياق تناول بهذا املفهوم ضمن الخطاب
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 الستطالع ما املعالجة: ب.
ً
 أو تركيبيا

ً
 للمفهوم إلاعالمي هي" عملية التفكير الخاصة بالتعامل مع البيانات تحليليا

ً
وفقا

 .(202ص :8002،حجاب) زنات وغيرهاتتضمنه هذه البيانات أو تسير إليه من مؤشرات وعالقات ومقارنات وموا

يقصد بها جميع ألاحداث التي تتعلق بالقضية الفلسطينية قضية ألامة العربية والتي تم  ج. القضية الفلسطينية:

 م(.8080-08-00 وحتى 8080-0-0) تناولها في املوقع الالكتروني لقناة روسيا اليوم إلاخبارية خالل الفترة من

وهي قناة إخبارية فضائية روسية تبث برامجها باللغة العربية، بدأ لقناة روسيا اليوم إلاخبارية: املوقع إلالكتروني  د. 

نوفوستي" وهي قناة حكومية  –، وتتبع محطة روسيا اليوم إلى مؤسسة "تي في 8002بث القناة باللغة العربية في مايو 

دولة في الشرق الاوسط  02مليون شخص في  00أسبوعيا يشاهدها    IPSOSمملوكة ملكية تامة للدولة الروسية، وفقا لـــ

 للبوابة التحليلية 
ً
ولى من حيث الزيارات واملستخدمين بين املواقع الاخبارية املرتبة ألا   similarweb،أحتلت وفقا

 /https://arabic.rt.com التلفزيونية

مجموعة من ملفات الشبكات العنكبوتية ذات الصلة املتشابهة املرتبطة فيما بينها، والتي  هو  :ه. املواقع الالكترونية

يقصد بها الباحثان في هذه  (.82ص :8002،ثنيو) قام بتصميمها فرد أو مجموعة من ألافراد أو إحدى املؤسسات

 /https://arabic.rt.com: الدراسة املوقع الالكتروني الرسمي لقناة روسيا اليوم الفضائية

  الدراسات السابقة

أعتمد الباحثان في هذه الدراسة على مجموعة من الدراسات السابقة التي تم الاستفادة منها وترتيبها من الاحدث 

 لألقدم.

 (2221 :الكعابنةو  )أبو عرجة دراسة  .0

إلاسرائيلية الناطقة  00هدفت هذه الدراسة التحليلية إلى الکشف عن مضامين املعالجة إلاخبارية لقناة مکان 

حتى نهاية العام نفسه، باإلضافة إلى التعرف على مدى  8002بالعربية لتطورات القضية الفلسطينية من بداية عام 

مون لبرنامج تحليل املض بالقضية الفلسطينية، ولتحقيق ذلك تم اعتماد املنهج املسحي واستخدام أسلوباهتمام القناة 

( حلقة من برنامج النشرة املسائية للدراسة، وتم اختيار 22حيث تم تحليل مضمون ) ،00النشرة املسائية في قناة مکان 

أسلوب ألاسبوع الصناعي من خالل سحب عينة  ( وقد تم استخدام 00عينة الدراسة بصورة عمدية لقناة )مکان

 ابتداًء من تاريخ 22التواريخ، وبلغ عدد حلقات البرنامج )
ً
 82/08/8002وانتهاًء بتاريخ  0/0/8002( حلقة طيلة العام کامال

 ملجتمع الدراسة
ً
 جيدا

ً
  . وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها:ممثلة تمثيال

مجمل القضايا التي تمت تغطيتها آلخر التطورات في القضية  اف الصراع""إطار أطر  تصدرت قضية فئة

إلاسرائيلية خالل فترة الدراسة، وبلغت  00الفلسطينية التي تمت معالجتها في برنامج النشرة املسائية في قناة مکان

اخلية في الحكومة (، وهيمن "موضوع العالقات الدولية مع إسرائيل" على مجمل فئات القضايا الد%82.82نسبتها )

 (.%02.28إلاسرائيلية بنسبة بلغت )

 

https://arabic.rt.com/
https://arabic.rt.com/
https://jcts.journals.ekb.eg/?_action=article&au=300812&_au=%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1++%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%AC%D8%A9
https://jcts.journals.ekb.eg/?_action=article&au=336677&_au=%D9%81%D8%B1%D8%AD+%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B2+%D8%B9%D9%84%D9%8A++%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9
https://jcts.journals.ekb.eg/?_action=article&au=336677&_au=%D9%81%D8%B1%D8%AD+%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B2+%D8%B9%D9%84%D9%8A++%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9
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 (2213 :وآخرون عرابي) دراسة .2

وتعد  ،ي صحيفتي الحياة الجديدة وفلسطينهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ألاطر الخبرية لحصار غزة ف

م أسلوب تحليل هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي استخدمت املنهج املسحي والذي في إطاره تم استخدا

املضمون وكذلك منهج العالقات املتبادلة والذي في إطاره استخدم الباحثان أسلوب املقارنة املنهجية، وكانت أداة 

، واختار الباحثان عينة عشوائية منظمة بأسلوب الشهر الصناعي للمدة من رة تحليل املضمون الدراسة استما

  .على نظريتي إلاطار إلاعالمي وألاجندة م واعتمدت الدراسة 02/2/8002حتى  02/2/8002

جاءت تغطية صحيفة فلسطين ضعف تغطية صحيفة الحياة  :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها

، وتقدمت صحيفة فلسطين صحفي في مقدمة ألاشكال املستخدمة، وجاء الخبر المن حيث موضوعات الحصار الجديدة

احتلت أطر املسؤولية و  ر الداخلية )املندوب واملراسل(،عتمادها على املصادعلى صحيفة الحياة الجديدة من حيث ا

ت إطار الاهتماماالنتائج العامة، ثم أطر الحلول، و  ، تلتها أطر طر الخبرية املستخدمة لحصار غزةاملركز ألاول في ألا 

سام نقر ألاسباب جاء إطار الا . وضمن أطة ليتبعه أطر النتائج الاقتصادية، وأطر الصراع، ثم أطر ألاسبابالانساني

سئولية ، وتحمل الاحتالل الاسرائيلي املحصار وفتح املعابر في أطر الحلول ، وتقدم إطار رفع الالسياس ي في املرتبة ألاولى

 ألاولى عن حصار غزة.

 (2213 : دراسة )الحمارنة .0

ة ائيلي في املواقع إلالكترونيتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم ألاطر الخبرية لقضية الاستيطان إلاسر 

للصحف ألامريكية، ومعرفة قضايا الاستيطان إلاسرائيلي التي ركزت عليها هذه املواقع، تنتمي هذه الدارسة إلى البحوث 

الوصفية باستخدام منهج الدارسات املسحية، وفي إطاره استخدم الباحث أسلوب تحليل املضمون، ومنهج العالقات 

إطاره تم استخدم الباحث أسلوب املقارنة املنهجية، استخدم الباحث أداة استمارة تحليل املضمون املتبادلة الذي في 

املبنية على نظرية ألاطر الخبرية، واختار الباحث املواقع إلالكترونية لصحيفتي النيويورك تايمز، والواشنطن بوست، 

دارسة كانت الحصر الشامل خالل ثالثة أعوام، وهي ممثلتين ملجتمع املواقع إلالكترونية للصحف ألامريكية، ومدة ال

م(، وتمثلت مادة التحليل في جميع املواد الخبرية التي تناولت قضية الاستيطان إلاسرائيلي في 8002م، 8002م، 8002)

  املواقع إلالكترونية لصحف الدارسة.

صت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:
ُ
ن إلاسرائيلي في موقعي الدراسة بلغ حجم تغطية قضية الاستيطا وخل

، بواقع  022
ً
 في موقع صحيفة الواشنطن  020موضوعا في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و 022موضوعا

ً
موضوعا

 في حجم الاهتمام بين املوقعين، حازت أطر النتائج املتوقعة على املرتبة ألاولى لألطر الخبرية 
ً
بوست، وهو ما يعكس تقاربا

ن إلاسرائيلي في موقعي الدراسة، تالها أطر املسئولية، ثم أطر الحلول املقترحة،تفوقت الشخصيات لقضية الاستيطا

 إلاسرائيلية باعتبارها شخصيات محورية في موقعي الدراسة على الشخصيات الدولية والفلسطينية بنسبة كبيرة. 
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 )2213عطا هللا:  (دراسة .2

زتها التي أبر  ستخدمة في معالجة قضايا ألامن القومي العربيألاطر امل تهدف الدراسة إلى التعرف على وظيفة

ية التي الدراسات الوصف، تنتمى هذه الدراسة إلى مواقع الفضائيات إلاخبارية العربية والناطقة بالعربية عينة الدراسة

 ة على منهجهذه الدراس حيث اعتمدت، تستهدف دراسة العالقة بين املتغيرات املوجودة في الظاهرة موضوع البحث

هى: )موقع و من املواقع إلاخبارية العربية والناطقة بالعربية  تحليلية لعينةتم إجراء دراسة  وفى إطاره املس  التحليلي؛

وذلك باستخدام أسلوب الحصر الشامل لألخبار الخاصة . (  BBC موقع-اليومروسيا  موقع-العربية موقع-لألخبارالنيل 

تم التحليل في الفترة من  املواقع، حيثعلى الصفحات الرئيسية والداخلية لهذه بقضايا ألامن القومي العربي 

خبر للمواقع إلاخبارية السابق ذكرها على النحو التالي:  8222أي ملدة ثالث شهور بواقع  00/00/8002إلى  00/2/8002

وقد  ،BBCخبر ملوقع  (822) يا اليوم،( خبر ملوقع روس202) –( خبر ملوقع العربية 220)-( خبر ملوقع النيل لألخبار 222)

 البيانات.تم استخدام صحيفة تحليل املضمون لجمع 

صت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:
ُ
 املرجعية بنسبة مقدمة ألاطر جاءت ألاطر السياسية الرسمية فى  وخل

فى الترتيب الثالث ألاطر القانونية ثم جاء  ،(%82.0، يليه فى الترتيب الثانى ال يوجد إطار مرجعي واض  بنسبة )28.0%

(، ثم جاء فى الترتيب الخامس، وألاخير ألاطر %0.2ثم جاء فى الترتيب الرابع ألاطر الايدولوجية بنسبة ) ،(%08.2) بنسبة

بينما لم تحصل ألاطر الدينية على أى نسبة ربما نظرا لطبيعة موضوعات الدراسة السياسية  (،%0.2) التاريخية

 والعسكرية

 (2213 :الدلو)راسة د .2

تهدف الدراسة إلى رصد عملية التأطير إلاخباري في معالجة قضايا املقاومة الشعبية الفلسطينية في الصحف 

الفلسطينية اليومية، تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت منهج الدراسات املسحية، وفي إطاره 

ل الخطاب، ومنهج دراسة العالقات املتبادلة، الذي وظف في إطاره استخدم أسلوب تحليل املضمون، ومنهج تحلي

أسلوب املقارنة املنهجية، وجمعت بيانات الدراسة باستخدام أداتين، هما: استمارة تحليل املضمون، واستمارة تحليل 

ثاني تشرين ال 0الخطاب الصحفي. وشملت عينة الصحف صحيفتي ألايام وفلسطين، وامتدت العينة الزمنية من 

م، ونوع العينة عشوائية منتظمة، بأسلوب ألاسبوع الصناعي. 8008تشرين الثاني )نوفمبر(  00م حتى 8000)نوفمبر( 

صت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:
ُ
تقدم قضية إضراب ألاسرى عن الطعام في سجون الاحتالل على غيرها  وخل

اعتداءات الاحتالل إلاسرائيلي على الفلسطينيين، فمصادرة  من قضايا املقاومة الشعبية في صحيفتي الدراسة، ثم

ألاراض ي وجدار الفصل العنصري على الترتيب، وبينما حلت قضية تهويد القدس في املرتبة الخامسة، جاءت هذه 

 القضية في ذات الترتيب في صحيفة ألايام، بينما حلت في املرتبة الثالثة في صحيفة فلسطين، تالها قضيتا مقاطعة

الاحتالل إلاسرائيلي، ثم مصادرة ألاراض ي، وأظهرت نتائج الدراسة أن أسلوب الاحتجاجات واملسيرات الشعبية كان أكثر 

، ثم الاعتصامات، فاملواجهات الشعبية. 
ً
 ألاساليب املقاومة الشعبية استخداما
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 (2212 :عليان) دراسة .2

 العربة باللغة ألاجنبة إلالكترونية الفضائيات مواقع في املستخدمة الخبرية ألاطر رصد إلى الدراسة هذه هدفت

 إطار في الدراسة هذه وتأتي املتحدة، العامة لألمم الجمعية عضوية على للحصول  الفلسطيني الطلب قضیة حول 

 وتم املنهجية، املقارنة وأسلوب إلاعالمي املس  منهج الخبرية، ومستخدمة ألاطر نظریة إلى مستندة الوصفية، الدراسات

 املس  الباحثة واعتمدت .املقننة الشخصية واملقابلة املضمون، تحليل استمارة :أداتين هما باستخدام البيانات جمع

 املتحدة، لألمم العامة الجمعية عضوية على فلسطين الحصول  طلب بقضیة الخاصة الخبرية الصحفية للمادة الشامل

فضائية الحرة،  وموقع الیوم، روسیا فضائية موقع :هي  العربية باللغة ةللفضائيات ألاجنب إلالكترونية املواقع من ثالثة في

 .م 2013 ینایر 29 إلى م 2012 سبتمبر 29 من أشهر أربعة مدار على الزمنية العينة وامتدت  عربي، BBC فضائية موقع

لت :أبرزها النتائج من مجموعة إلى الدراسة خلصت  الیوم روسیا فضائية وقعم جانب من الكبير الاهتمام الدراسة سجَّ

 الحرة فضائیة موقعي مع مقارنة املتحدة، لألمم العامة الجمعية عضوية BBC وفضائية عربي فلسطين طلب بقضية

ر ستخدمة الخبریة الصحفیة ألاشكال الخبر تصدَّ
ُ
 في املتحدة لألمم العامة الجمعیة عضویة فلسطين طلب قضیة في امل

 الوسائط دمج جانب سیما ال إلانترنت، شبكة تتیحها التي إلامكانات من الدراسة اقعمو  استفادة الدراسة، ضعف مواقع

 .املكتوبة النصوص مع الفیدیو/املتعددة

 التعليق على الدراسات السابقة

 اتفقت اغلب الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في كونها تتناول القضية الفلسطينية.

 طار إلاعالمي.كونها تعتمد على نظرية تحليل إلا  لدراسة الحالية فياغلب الدراسات السابقة تتفق مع ا .أ

 اغلب الدراسات السابقة هي دراسات وصفية اعتمدت على أسلوب تحليل املضمون. .ب

 نوع الدراسة ومنهجها

تندرج هذه الدراسة من ضمن الدراسات الوصفية التي تقوم على وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة أو موضوع 

عطينا ، أما التعبير الكمي فيلكيفي يصف الظاهرة ويوض  خصائصها، فالتعبير انوعية أو كمية رقميةدد على صورة مح

 يوض  مقدار الظاهرة أو حجمها ودرجة ارتباطها مع الظاهرات املختلفة 
ً
 رقميا

ً
، حيث اعتمدت (20:ص8002،أمام)وصفا

سائل إلاعالم في اطارها الوصفي أو التحليلي، وهو الدراسة على منهج املس  الذي يعد املنهج الرئيس ي لدراسة جمهور و 

بذلك يعتبر أحد ألاشكال الخاصة بجمع املعلومات عن حالة ألافراد وسلوكهم وادراكهم ومشاعرهم واتجاهاتهم، كما 

 الشكل الرئيس ي واملعياري لجمع املعلومات، عندما تشمل الدراسة املجتمع الكلي، أو تكون العينة كب
ً
رة يإنه ُيعد أيضا

 .(022ص :8000،عبدالحميد)ومنتشرة، بالشكل الذي يصعب إلاتصال بمفرداتها

 مجتمع الدراسة 

يتحدد مجتمع الدراسة في ألاخبار املتعلقة بالقضية الفلسطينية التي تم تناولها باملوقع الالكتروني لقناة روسيا 

بحيث بلغ عدد املواد الخبرية )   ،والتي تتم تطبيق الدراسة التحليلية ttps://arabic.rt.com/hاليوم إلاخبارية بالعربية 

 ( خبر. 802

https://arabic.rt.com/
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 الدراسةعينة 

اعتمد الباحثان في هذه الدراسة على العينة العمدية" يقصد بها إجراء الدراسة على فئة معينة، وقد يكون هذا 

 8002،زعبدالعزي)ين مقبولة أو منطقية توكد أن هذه العينة تمثل املجتمعالتعمد العتبارات علمية، كوجود أدلة أو براه

وذلك  /https://arabic.rt.com. لذلك اختار الباحثان املوقع الالكتروني لقناة روسيا اليوم إلاخبارية بالعربية (022ص :

 (.8080-08-00وحتي  8080-0-0خالل الفترة الزمنية ) 

 حدود الدراسة

الاطر الخبرية للقضية الفلسطينية في املوقع الالكتروني لقناة روسيا اليوم إلاخبارية الناطقة الحدود املوضوعية: 

 . /https://arabic.rt.comبالعربية

 للمواقع إلاخبارية الدولية املوجلقناة روسياملوقع الالكتروني متمثلة في الحدود املكانية: 
ً
هة ا اليوم إلاخبارية وهي إنموذجا

 بالعربية.

 م(8080-08-00وحتى  8080-0-0تتمثل في الفترة الخاصة بالدراسة التحليلية املمتدة من )الحدود الزمانية: 

 اختبار الصدق والثبات

إجراء تحليل مضمون مبدئي لعينة عشوائية قام الباحثان قبل البدء في عملية تحليل املضمون ب الصدق الظاهري:

ملجوعة من املواضيع املتعلقة بالقضية الفلسطينية وذلك باستخدام استمارة تحليل املضمون التي تم تصميمها، وبعد 

 إجراء التحليل تم تعديل الاستمارة بما يالئم طبيعة املواد الخبرية محل الدراسة.

تحكيمها وعرضها على عدد من  الخبرية بعدالنهائي الستمارة تحليل الاطر  قام الباحثان باإلعداد الصدق املنطقي:

 ( من ليبيا ومصر والعراق والجزائر )*( 2أساتذة إلاعالم، حيث بلغ عدد املحكمين )

ملوقع اقام الباحثان بإعادة تحليل املضمون ملجموعة من املواد الخبرية الخاصة بالقضية الفلسطينية في  الثبات:

ــــــ ) /https://arabic.rt.comلقناة قناة روسيا اليوم إلاخبارية الناطقة بالعربية ونيالالكتر ( من إجمالي %00. والتي تقدر بــ

 .0.28عند  عينة الدراسة حيث طبق الباحثان معادلة هولستي التي أظهرت أن معامل الثبات عالي

 عدد الوحدات املتفق عليها× 8                    

ـــ  الثبات =معامل     ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـ

 لترميزمجموع وحدات ا                         

                  8 ×28                 002       

ـــ  الثبات =معامل  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــــ=     ــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ=ــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ــ

                   22+22                  008 
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 أدوات جمع البيانات

 الشائعة العلمي أساليب البحث أحد املضمون  تحليل ويعداهتم الباحثان في هذه الدراسة بتحديد فئة التحليل 

 منظمة، علمية بطريقة تحليلها يتم التي املادة معرفة اتجاهات إلى ويهدف .الاتصال مواد دراسة مجال في الاستخدام

  ذلك كل يتم بحيث هذه الاتجاهات خصائص على الوقوف كذلكو 
ً
 العشوائية املعالجة أو الذاتية، الانطباعات عن بعيدا

. لهذا قام الباحثان بإعداد أداة لذلك وهي عبارة عن استمارة لتحليل املضمون تم تصميمها (080ص :8002،املشهداني)

 .د الخبرية التي يحلل محتواهاملوار في البيانات ورسم معدالت تكرار الظو لجمع ا

 نظرية الدراسة

- ما قضية إبراز إلاعالم وسائل أرادت إذاحيث تشير الى أنه  اعتمدت هذه الدراسة على نظرية تحليل إلاطار إلاعالمي،

 وتلقي الانتباه تجذب أن عليها إلاعالمية( فإن الوسيلة )أجندة املثارة في لقضية موقفها تبني أجل من جمهورها؛ إلثارة

 ولكي وإلابراز، الاختيار على جوهرها في إلاطار نظرية تشتمل .باإلطار يعرف ما وهو بعينها، وآراء على موضوعات الضوء

 التكرار، طريق عن اتصالي نص خالل من إبرازها على وتعمل حقيقية، ملفاهيم الجوانب تختار بعض أن يجب إطاًرا تصنع

 .(22ص :8002وآخرون، فز)بالنا مألوفة ثقافية برموز  ربطه أو

نتائج الدراسة التحليلية لألطر الخبرية للقضية الفلسطينية في املوقع إلالكتروني لقناة روسيا اليوم 

 الفضائية

 :تم تحديد وحدة التحليل وفئات التحليل للدراسة الحالية على النحو التالي

 .حيث تعدان ألانسب لهذه الدراسة: اعتمدت الدراسة على وحدة املوضوع والكلمة وحدة التحليل أوال:

: فئات تحليل ألاطر الخبرية:
ا
 :اشتملت الدراسة التحليلية على عدة فئات، جاءت على النحو التالي ثانيا

يقصد بها الباحث ألاطر الخبرية التي اهتمت بمختلف جوانب مشكلة الدراسة باملوقع  فئة جوانب التركيز: .أ

 :وتشملإلالكتروني لقناة روسيا اليوم 

للقضية الفلسطينية باملوقع إلالكتروني لقناة روسيا  يقصد بها الباحث الحلول التي تم وضعها :أطر الحلول  .0

 اليوم.

 ملا ورد باملوقع إلالكتروني لقناة  :بابأطر ألاس .2
ً
يقصد بها الباحث أسباب تفاقم القضية الفلسطينية وفقا

 اليوم.روسيا 

 روسيا اليوم الاخبارية حول القضية الفلسطينية املوضوعات التي تم تناولها في موقع قناة .0

 الجهود املختلفة املبذولة في موقع قناة روسيا اليوم الاخبارية أثناء عرض القضية الفلسطينية .2

 الخبرية.الاخبار القصيرة والتقارير إلاخبارية والقصص  وتشمل :الخبريةشكل املادة  .ب
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ات املصاحبة للمادة الخبرية التي وردت باملوقع يقصد بها الباحث الشخصي فئة الشخصيات املحورية: .ج

 إلالكتروني لقناة روسيا اليوم حول القضية الفلسطينية.

 وتشمل:فئة آليات وأدوات التأطير املستخدمة  .د

يقصد بها الباحث مكان ورود املادة الخبرية التي ذكرت املصادر التي اعتمد عليها موقع قناة روسيا اليوم:  .1

 لقناة روسيا اليوم.   باملوقع إلالكتروني

 توضيحية.وتشمل ثالث فئات صور شخصية وصور خبرية ورسوم  :الرسومأنواع الصور و  .2

 في عرض القضية الفلسطينية في موقع قناة روسيا اليوم الاخبارية الخبريةمدى توازن املادة  .0

 ةاتجاه املادة الخبرية حول القضية الفلسطينية في موقع قناة روسيا اليوم إلاخباري .2

في املوقع الالكتروني لقناة روسيا اليوم الاخبارية حول القضية  املوضوعات التي تم تناولها :(1جدول رقم )

 الفلسطينية

 أهم املوضوعات التكرار %النسبة

 تسريبات صفقة القرن  22 02.2%

 تداعيات جائحة كورونا 22 02.2%

 املصالحة الفلسطينية الفلسطينية 22 02.8%

 عتداء على املسجد الاقص ىالا  20 00.2%

 حصار غزة 02 00.2%

2.2% 00 
ملف ألاسرى الفلسطينيين في السجون 

 الاسرائيلية

 العالقات الفلسطينية ألامريكية 82 2.2%

 العالقات الفلسطينية إلاسرائيلية 02 2.0%

 تطبيع بعض الدول العربية وألافريقية 02 %2.2

 املجموع 000 000

 

الواردة ضمن املواد الخبرية  املوضوعاتهي أكثر  تسريبات صفقة القرن  لجدول السابق أنيتح  من بيانات ا

، و يرجع الباحثان السبب في كونها أهم املواضيع %02.2بنسبة  املنشورة باملوقع إلالكتروني لقناة روسيا اليوم الفضائية

ي بإعتبارها خطة سالم تهدف إلى حل الصراع العربالتي تم تناولها في املوقع إلالكتروني بقناة روسيا اليوم الفضائية 

الفلسطيني مع الكيان الصهيوني، وذلك بحسب ما أراد لها الرئيس ألامريكي ترامب وهو ما يشبه بعملية در الرماد في 
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العيون والتي عارضها الفلسطينيون بجميع أطيافهم وأبدوا غضبهم الكبير ورفضهم القاطع لها لذلك نجدها جاءت من 

والتي جاءت  املصالحة الفلسطينية الفلسطينيةثم  (،%02.2بنسبة بلغت )تداعيات جائحة كورونا و م القضايا.  تليها أه

حصار (، تلتها %00.2بنسبة بلغت)قص ى جاءت في املرتبة الرابعة و الاعتداء على املسجد ألا(، أما قضية %02.8نسبتها )

العالقات (، تلتها %2.2بنسبة بلغت) طينيين في السجون الصهاينةملف ألاسرى الفلس(، ثم %00.2بنسبة بلغت )غزة و 

تطبيع (، وأخيرا جاء %2.0بنسبة ) العالقات الفلسطينية الصهيونية(، تلتها %2.2بنسبة بلغت ) الفلسطينية ألامريكية

عويس،  راسة (.تختلف هذه النتيجه مع د%2.2بنسبة بلغت ) بعض الدول العربية وألافريقية مع الكيان الصهيوني و 

  ألاكثر القضايا في أن 2020)ايهاب احمد )
ً
 :8080،عويس)%02.2 القدس إلى السفارة نقل كان فلسطين فضائية في اهتماما

 (.082ص

وقع في املالقضية الفلسطينية  التي تناولتاملحوریة الواردة ضمن املواد الخبریة فئة الشخصیات  :(2جدول )

 خباريةالالكتروني لقناة روسيا اليوم الا 

 الشخصیات املحوریة التكرار %النسبة

 الرئيس الروس ي 22 80.2%

 وزير الخارجية الروس ي 02 02.0%

 الرئيس املصري  82 00.0%

 الرئيس ألامريكي 80 2.0%

 رئيس وزراء الكيان الصهيوني 02 2.2%

 جامعة الدول العربية 02 2.2%

 رئيس الوزراء الفلسطيني 02 2.2%

 ر الخارجية الفلسطينيوزي 02 2.2%

 الرئيس الفلسطيني 08 2.2%

 البرملان الاوروبي 00 2.8%

 املجموع 802 000

 

هو أكثر الشخصيات املحورية الواردة  الرئيس الروس ي فالديمير بوتين  يتح  من بيانات الجدول السابق أن

نية وبنسبة والتي تناولت القضية الفلسطي فضائيةضمن املواد الخبرية املنشورة باملوقع إلالكتروني بقناة روسيا اليوم ال

، و يرجع الباحثان السبب إلى إلايديولوجيا التي تعمل %02.0بنسبة بلغت وزير الخارجية الروس ي و ، تالها %80.2بلغت 
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ك لبها قناة روسيا اليوم إلاخبارية بإعتبارها مملوكة ملكية تامة للدولة الروسية وبإعتبارها لسان حال الحكومة لذ

، أما %00.0بنسبة بلغت الرئيس املصري و تلتها شخصية  نجدها تركز على الشخصيات التي تعد هرم للدولة الروسية،

، %2.2وبنسبة بلغت  رئيس وزراء الكيان الصهيوني، ثم %2.0بنسبة بلغت الرئيس ألامريكي فجاء في املرتبة الرابعة و 

، ثم %2.2بنسبة  رئيس الوزراء الفلسطينيوفي مراحل متأخرة جاء  ، %2.2بنسبة بلغت جامعة الدول العربية  و تلتها 

البرملان الاوروبي ، وأخيرا جاء %2.2بنسبة الرئيس الفلسطيني ، ثم %2.2والتي كانت نسبة  وزير الخارجية الفلسطيني

 %2.8بنسبة  والذي كانت

روني في املوقع الالكتة الفلسطينية الاخبارية للقضي في التغطيةمصادر املادة الخبرية املستخدمة : (3جدول )

 لقناة روسيا اليوم الاخبارية

 مصادر املادة الخبرية التكرار %النسبة

 وكاالت ألانباء العربية والعاملية 22 02.2%

 RT موقع القناة 20 02.2%

 مصار رسمية )مسؤولين( 02 02.2%

 الهيئات واملنظمات الدولية 02 02.2%

 تالصحف واملجال  82 2.2%

 وكالة فلسطين لألنباء )وفاء( 80 2.0%

 الانترنت 00 2.0%

 املراسلون  08 2.2%

 مجهولة املصدر 2 8.2%

 القنوات الفضائية 2 8.0%

 املجموع 822 000

 

مصادر املادة الخبرية املستخدمة للتغطية إلاخبارية للقضية الفلسطينية يتح  من بيانات الجدول السابق 

ملية في جاءت وكاالت ألانباء العربية والعالقناة روسيا اليوم الفضائية بحيث جاءت على النحو التالي:  باملوقع إلالكتروني

 ، و %02.2املرتبة ألاولى وبنسبة بلغت 
ً
 مهما

ً
يرجع الباحثان السبب في كونها ألاولى إلى مصداقيتها بإعتبار تمثل مصدرا

 لألخبار ضمن مسار العملية إلاعالمية ألن 
ً
عملها ال يقتصر على املحيط الداخلي وإنما تشمل املحيط الخارجي ورئيسيا

فهي قادرة للوصول إلى بقع جغرافية يصعب الوصول إليها بالنسبة للوسائل إلاعالمية ألاخرى. أما في املرتبة الثانية فجاء 
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 جاءت ، رابع%02.2وبنسبة بلغت  صار الرسمية )مسؤولين(وتلتها امل ،%02.2بنسبة  RT القناةموقع 
ً
الهيئات واملنظمات ا

م %2.2بنسبة بلغت  الصحف واملجالت، تلتها %02.2وبنسبة بلغت  الدولية
ُ
بنسبة وكالة فلسطين لألنباء )وفاء( ، ث

 من %2.0بنسبة بلغت  الانترنت، تالها 2.0%
ً
م املصادر %2.2بنسبة  املراسلون ، وبنسبة منخفضة جاء كال

ُ
مجهولة ، ث

 .%8.0بنسبة  القنوات الفضائيةيرا جاءت ، وأخ%8.2بنسبة  املصدر 

لقناة روسيا اليوم الاخبارية أثناء عرض القضية إلالكتروني  وقعاملأنواع الاخبار في تغطية : (2جدول )

 الفلسطينية

 أنواع الاخبار التكرار %النسبة

 أخبار قصيرة 022 22.2%

 قصص خبرية 00 2.0%

 تقارير اخبارية 22 82.0%

 وعاملجم 802 000

 

لقناة روسيا اليوم للقضية  إلالكترونييتح  من بيانات الجدول السابق أنواع ألاخبار في تغطية املوقع 

( من إجمالي ألاخبار املنشورة في موقع قناة %22.2ألاخبار القصيرة في مقدمتها والتي بلغت ) جاءتالفلسطينية بحيث 

 جاءت القصص الخبرية بنسبة ضعيفة %82.0بنسبة بلغت )روسيا اليوم إلاخبارية، تلتها التقارير إلاخبارية و 
ً
(، وأخيرا

 بالخيارات ألاخرى بحيث جاءت نسبتها )
ً
 2010)املنعم ) عبد حمدان، بثينة (،تتفق هذه النتيجه مع دراسة %2.0مقارنة

 .(000:ص0800،حمدانساعة ألاولى) النصف في الفلسطيني الخبر س ي ذكر بي بي أخبار مجمل من  % 50حيث تشير إن

لقناة روسيا اليوم الاخبارية أثناء عرض القضية إلالكتروني  وقعاملالجهود املختلفة املبذولة في : (1جدول )

 الفلسطينية

 الجهود املختلفة املبذولة التكرار %النسبة

 الجهود الفلسطينية 20 22.2%

 الجهود الدولية 22 00.0%

 الجهود العربية 02 02.2%

 املجموع 022 000
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اء قناة روسيا اليوم إلاخبارية أثنل إلالكتروني وقعاملالجهود املبذولة ب يتح  من بيانات الجدول السابق أبرز 

 تناولها للقضية الفلسطينية بحيث جاءت على النحو التالي: جاءت الجهود الفلسطينية في املرتبة ألاولى وبنسبة بلغت

الفلسطينيين أنفسهم بخطورة املوقف والالتزام بالوقوف صف  ، ويرجع الباحثان السبب في ذلك إلى إحساس22.2%

واحد في مجابهة العدوان الاسرائيلي وذلك بالعمل على تكثيف الجهود الفلسطينية الفلسطينية باعتبار املجتمع 

 ،%00.0بنسبة بلغت  الجهود الدوليةالفلسطيني مليء بقيم العفة والفضيلة والنجاح وروح التححية والبناء. تلتها 

 . وهذا ُيعد أمر طبيعي.%02.2بنسبة بلغت  الجهود العربيةوأخيرا جاءت 

 باملوقع إلالكتروني لقناة روسيا اليوم إلاخباريةاتجاه املادة الخبرية حول القضية الفلسطينية : (2جدول )

 اتجاه املادة الصحفية التكرار %النسبة

 محايدة 082 22.2%

 معارض للقضية 20 82.2%

 مؤيد للقضية 22 02.2%

 املجموع 802 000

 

بين بيانات الجدول السابق 
ُ
الواردة ضمن املواد الخبریة املنشورة حول القضية الفلسطينية اتجاه املادة الخبرية ت

لغت بنسبة بو باملوقع إلالكتروني لقناة روسيا اليوم إلاخبارية، بحيث جاء اتجاه املادة محايد في مقدمة إلاتجاهات 

الفلسطينية بنسبة  ؤيد للقضيةوأخيرا جاء الاتجاه امل ،%82.2بنسبة بلغت ها إلاتجاه املعارض للقضية و ، يلي22.2%

 .%02.2بلغت 

املوقع إلالكتروني لقناة روسيا اليوم مدى توازن املادة الخبرية في عرض القضية الفلسطينية في : (2جدول )

 إلاخبارية

 مدى توازن املادة الخبرية التكرار %النسبة

 التركيز على جميع جوانب القضية 022 22.2%

 التركيز على بعض الجوانب 20 02.0%

 التركيز على جانب واحد من القضية 2 8.0%

 املجموع 211 122
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في عرض القضية الفلسطينية باملوقع إلالكتروني مدى توازن املادة الخبرية يتح  من بيانات الجدول السابق 

، %22.2 بنسبة بلغتجاء التركيز على جميع جوانب القضية في مقدمة الخيارات املطروحة و رية لقناة روسيا اليوم إلاخبا

ل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية 
ُ
 بالخيرات ألاخرى ويرجع الباحثان السبب في ذلك إلى أن ك

ً
وهي نسبة مرتفعة مقارنة

م طينية هي القضية ألا القضية الفلس هو هام للفلسطينيين بشكل خاص، ولألمة إلاسالمية بشكل عام باعتبار أن

وبنسبة  التركيز على جانب واحد من القضيةوأخيرا جاء  ،%02.0وبنسبة بلغت  التركيز على بعض الجوانبتلتها  واملركزية.

 .%8.0بلغت 

قناة ل املوقع إلالكترونيالخبرية الخاصة بالقضية الفلسطينية في  املصاحبة للمادةأنواع الصور : (3جدول )

 .سيا اليومرو 

 أنواع الصور املصاحبة التكرار %النسبة

 صور خبرية 082 22.8%

 صور متحركة )فيديو( 22 82.0%

 صور شخصية 82 00.0%

 رسوم توضيحية 2 8.2%

 املجموع 211 122

 

 كوسائل لإليضاح مصاحبة للمواد 
ً
يتح  من بيانات الجدول السابق أن الصور الخبرية هي ألاكثر استخداما

صور ، يليها ال%22.8نسبة بالقضية الفلسطينية التي تناولت  روسيا اليومبریة املنشورة باملوقع إلالكتروني لقناة الخ

  %8.2وأخيرا جاءت الرسوم التوضيحية بنسبة و  %00.0يليها الصور الشخصية بنسبة  ،%82.0بنسبة املتحركة )فيديو(
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 ةالفلسطيني لتفاقم القضيةلقناة روسيا اليوم ع إلالكتروني املوقالتي عرضت في أطر الاسباب : (3جدول )

 أطر الاسباب التكرار النسبة%

 حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الاساسية ومنها حرية التنقل 28 80%

 الظروف املعيشية للفلسطينيين في غزة 20 02.2%

 الاستخدام غير الديمقراطي لحق النقض 22 02.2%

 ساعدات الدولية في الاونرواتقليص امل 22 00.8%

 الانقسام الفلسطيني الفلسطيني 22 08.2%

 ضغوط اسرائيل املالية على الفلسطينيين 20 00.2%

 تطبيع بعض الدول العربية مع اسرائيل 02 00.0%

 املجموع 322 122

 

من  هيالتنقل  حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الاساسية ومنها حرية يتح  من بيانات الجدول السابق أن

، %80نسبة ب الواردة ضمن املواد الخبریة املنشورة باملوقع إلالكتروني لقناة روسيا اليوم الفضائيةأطر الاسباب أكثر 

، %02.2بنسبة الاستخدام غير الديمقراطي لحق النقض ، ثم %02.2بنسبة الظروف املعيشية للفلسطينيين في غزة تلتها 

ثم  ،%08.2بنسبة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني يليها  ،%00.8بنسبة  ية في الاونرواتقليص املساعدات الدوليليها 

 .%00.0بنسبة تطبيع بعض الدول العربية مع اسرائيل  وأخيرا ،%00.2بنسبة  ضغوط اسرائيل املالية على الفلسطينيين

 ة الفلسطينيةأطر الحلول التي عرضت في موقع قناة روسيا اليوم إلاخبارية للقضي: (12جدول )

 الحلول أطر    التكرار النسبة

 الالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني 20 02.2

 اقامة دولة فلسطينية مستقلة 22 02.8

 التأكيد على دعم القضية الفلسطينية 20 02.0

 إلافراج عن جميع ألاسرى واملعتقلين 28 00.2

 سحب القوات إلاسرائيلية من ألاراض ي املحتلة 20 00.8

 تشكيل لجنة إلنهاء الانقسام الفلسطيني 02 00.2

 ضرورة اصالح منظمة الامم املتحدة 80 2.2
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 منع جميع الانشطة الاستيطانية 80 2.2

 املجموع 002 000

 

دة الوار أطر الحلول هي من أكثر  الالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني يتح  من بيانات الجدول السابق أن 

اقامة دولة ، يليها %02.2وبنسبة بلغت  نشورة باملوقع إلالكتروني بقناة روسيا اليوم إلاخباريةضمن املواد الخبرية امل

إلافراج عن جميع ، يليها %02.0بنسبة  التأكيد على دعم القضية الفلسطينية، ثم %02.8بنسبة  فلسطينية مستقلة

ة وبنسب راض ي املحتلة في املرتبة الخامسةسحب القوات إلاسرائيلية من ألا وجاءت  ،%00.2بنسبة  ألاسرى واملعتقلين

 ضرورة اصالح منظمة الامم املتحدةثم  ،%00.2بنسبة  تشكيل لجنة إلنهاء الانقسام الفلسطينيتالها  ،%00.8بلغت 

 .%2.2بنسبة  منع جميع الانشطة الاستيطانية وأخيرا  ،%2.2بنسبة 

 النتائج العامة والتوصيات 

: النتائج العامةأ
ا
 وال

 الواردة ضمن املواد الخبرية املنشورة باملوقع إلالكتروني لقناة  املوضوعاتهي أكثر  ريبات صفقة القرن تس أن

املصالحة الفلسطينية ثم  (،%02.2بنسبة بلغت )تداعيات جائحة كورونا و ، تليها %02.2بنسبة  روسيا اليوم الفضائية

بنسبة على املسجد الاقص ى جاءت في املرتبة الرابعة و  الاعتداء(، أما قضية %02.8والتي جاءت نسبتها ) الفلسطينية

بنسبة  ملف ألاسرى الفلسطينيين في السجون الصهاينة(، ثم %00.2بنسبة بلغت )حصار غزة و (، تلتها %00.2بلغت)

بة بنس العالقات الفلسطينية الصهيونية(، تلتها %2.2بنسبة بلغت ) العالقات الفلسطينية ألامريكية(، تلتها %2.2بلغت)

 (.%2.2بنسبة بلغت ) تطبيع بعض الدول العربية وألافريقية مع الكيان الصهيوني و (، وأخيرا جاء 2.0%)

 هو أكثر الشخصيات املحورية الواردة ضمن املواد الخبرية املنشورة باملوقع  الرئيس الروس ي فالديمير بوتين  أن

وزير الخارجية ، تالها %80.2ة الفلسطينية وبنسبة بلغت والتي تناولت القضي إلالكتروني بقناة روسيا اليوم الفضائية

الرئيس املصري السيس ي  ، أما %08بنسبة بلغت و ترامب الرئيس ألامريكي ، تلتها شخصية %02.0بنسبة بلغت الروس ي و 

ة الدول جامع، تلتها %2.2وبنسبة بلغت  رئيس وزراء الكيان الصهيوني، ثم %00.2بنسبة بلغت فجاء في املرتبة الرابعة و 

وزير الخارجية ، ثم %2.2بنسبة  رئيس الوزراء الفلسطيني، وفي مراحل متأخرة جاء  %2بنسبة بلغت العربية  و 

بنسبة  البرملان الاوروبي والذي كانت، وأخيرا جاء %2بنسبة الرئيس الفلسطيني ، ثم %2والتي كانت نسبة  الفلسطيني

2.2%. 

 ني بقناة باملوقع إلالكترودمة للتغطية إلاخبارية للقضية الفلسطينية أن من أهم مصادر املادة الخبرية املستخ

، أما في املرتبة الثانية %02.2جاءت وكاالت ألانباء العربية والعاملية في املرتبة ألاولى وبنسبة بلغت روسيا اليوم الفضائية 

 جاءت %02.2بلغت  وبنسبة صار الرسمية )مسؤولين(وتلتها امل ،%02.2بنسبة  RT  موقع القناةفجاء 
ً
الهيئات ، رابعا

م %2.2بنسبة بلغت  الصحف واملجالت، تلتها %02.2وبنسبة بلغت  واملنظمات الدولية
ُ
وكالة فلسطين لألنباء )وفاء( ، ث
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 من %2.0بنسبة بلغت  الانترنت، تالها %2.0بنسبة 
ً
م املصادر %2.2بنسبة  املراسلون ، وبنسبة منخفضة جاء كال

ُ
، ث

 .%8.0بنسبة  القنوات الفضائية، وأخيرا جاءت %8.2بنسبة  ر مجهولة املصد

  لقضية لاملوقع إلالكتروني لقناة روسيا اليوم إلاخبارية جاءت ألاخبار القصيرة في مقدمة أنواع ألاخبار في تغطية

تها إلاخبارية، تل لقناة روسيا اليوم إلالكتروني( من إجمالي ألاخبار املنشورة في املوقع %22.2الفلسطينية والتي بلغت )

 بالخيارات ألاخرى بحيث %82.0التقارير إلاخبارية وبنسبة بلغت )
ً
 جاءت القصص الخبرية بنسبة ضعيفة مقارنة

ً
(. وأخيرا

 (.%2.0جاءت نسبتها )

  ناء تناولها أثالجهود املبذولة باملوقع إلالكتروني لقناة روسيا اليوم إلاخبارية  أن الجهود الفلسطينية من أبرز

الجهود وأخيرا جاءت  ،%00.0بنسبة بلغت  الجهود الدولية، تلتها %22.2 ضية الفلسطينية جاءت وبنسبة بلغتللق

 . وهذا ُيعد أمر طبيعي.%02.2بنسبة بلغت  العربية

  جاء اتجاه املادة محايد في مقدمة إلاتجاهات الواردة ضمن املواد الخبریة املنشورة حول القضية الفلسطينية

بنسبة ، يليها إلاتجاه املعارض للقضية و %22.2بنسبة بلغت و كتروني بقناة روسيا اليوم إلاخبارية، بحيث باملوقع إلال

 جاء الاتجاه امل ،%82.2بلغت 
ً
 .%02.2الفلسطينية بنسبة بلغت  ؤيد للقضيةوأخيرا

  ض في عر برية مدى توازن املادة الخ جاء التركيز على جميع جوانب القضية في مقدمة الخيارات املطروحة حول

التركيز على بعض ، تلتها %22.2بنسبة بلغت املوقع إلالكتروني لقناة روسيا اليوم إلاخبارية و القضية الفلسطينية ب

 .%8.0وبنسبة بلغت  التركيز على جانب واحد من القضيةوأخيرا جاء  ،%02.0وبنسبة بلغت  الجوانب

 كوسائل لإليضا 
ً
ح مصاحبة للمواد الخبریة املنشورة باملوقع إلالكتروني أن الصور الخبرية هي ألاكثر استخداما

،يليها %82.0بنسبة صور املتحركة )فيديو(، يليها ال%22.8نسبة بالقضية الفلسطينية التي تناولت  روسيا اليوملقناة 

 . %8.2و وأخيرا جاءت الرسوم التوضيحية بنسبة   %00.0الصور الشخصية بنسبة 

 الواردة ضمن أطر الاسباب هي من أكثر وقهم الاساسية ومنها حرية التنقل حرمان الفلسطينيين من حق أن

الظروف املعيشية ، تلتها %80بنسبة  املواد الخبریة املنشورة باملوقع إلالكتروني بقناة روسيا اليوم الفضائية

تقليص ها ، يلي%02.2بنسبة الاستخدام غير الديمقراطي لحق النقض ، ثم %02.2بنسبة للفلسطينيين في غزة 

ضغوط يليها  ،%08.2بنسبة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني يليها  ،%00.8بنسبة  املساعدات الدولية في الاونروا

 .%00.0بنسبة تطبيع بعض الدول العربية مع اسرائيل  وأخيرا ،%00.2بنسبة  اسرائيل املالية على الفلسطينيين

 الواردة ضمن املواد الخبرية املنشورة باملوقع أطر الحلول هي من أكثر  الالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني أن

، ثم %02.8بنسبة  اقامة دولة فلسطينية مستقلة، يليها %02.2وبنسبة بلغت  إلالكتروني بقناة روسيا اليوم إلاخبارية

وجاء  ،%00.2بنسبة  إلافراج عن جميع ألاسرى واملعتقلين، يليها %02.0بنسبة  التأكيد على دعم القضية الفلسطينية

تشكيل لجنة إلنهاء تالها  ،%00.8وبنسبة بلغت  سحب القوات إلاسرائيلية من ألاراض ي املحتلة في املرتبة الخامسة

   ،%2.2بنسبة  ضرورة اصالح منظمة الامم املتحدةثم  ،%00.2بنسبة  الانقسام الفلسطيني
ً
منع جميع الانشطة  وأخيرا

 .%2.2بنسبة  الاستيطانية
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:
ا
 وصياتالت ثانيا

 رى الباحثان بضرورة ألاخذ بمجموعة من التوصيات وهي:ي  

  الاهتمام بالتغطية إلاخبارية للقضية الفلسطينية على املواقع إلالكترونية من خالل املواكبة املستمرة لألخبار

 وتحديثها بشكل مستمر.

 ترونية في ) لة على املواقع إلالكضرورة الاهتمام بنقل الجوانب إلانسانية املتعلقة بالقضية الفلسطينية املتمث

الجانب الصحي وجائحة كورونا( وغيرها من القضايا  –تقليص املساعدات إلانسانية  –الحرمان من التنقل  –الحصار 

. 

  ضرورة قيام املواقع إلالكترونية بدورها الفعال في نقل الحقيقة حول كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية دون

 كم من املتفاعلين مع القضية الفلسطينية. تزييف من أجل استقطاب

  إجراء البحوث والدراسات إلاعالمية حول القضية الفلسطينية سواء املتعلقة بالوسائل الرقمية أو بمضمونها

 أو املتعلقة بالجمهور.

 املراجع والهوامش

أطر املعالجة الاخبارية لتطورات القضية الفلسطينية في  (8080)فرح فواز علي  الكعابنة،، تيسير و أبو عرجة  (0

 مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث إلاعالم وتكنولوجيا الاتصال،، 8002الاسرائيلية خالل عام  00قناة مکان 

 14ص  ،2العدد 

 .20ص القاهرة، –الفجر للنشر والتوزيع  ، دار 0، طالبحوث إلاعالمية مناهج (8002)امام، اسماعيل (8

حطيبة،  ، ترجمة0ط ،إلاعالم ومناهج نظريات (8002) بريان ،وشوسميث ستيفاني ،هيميلرمكو  بالنافز، مارك (3

 .22القاهرة، ص ،للجامعاتعاطف دار النشر 

 دراسة"العربي الربيع خالل الفلسطينية للقضية إلاعالمية املعالجة (8002حكيمة) ،بوتيوتةو  آمال ،بوالزليفة (2

 محمد جامعة، املاجستير شهادة لنيل مكملة مذكرة، "الجزيرة قناة في "املعاكس الاتجاه" برنامج من لعينة تحليلية

 .0ص ،والاتصال إلاعالم ماعية، قسموالاجت إلانسانية العلوم ، كليةجيجل-يحيى بن الصديق

 .202ص ،القاهرة-والتوزيعالفجر للنشر  دار ، 0ط ،املعجم إلاعالمي (8002حجاب، محمد منير ) (2

ة  (8002أحمد) محمد هللا الحمارنة، عبد (2 يَّ تُرونِّ
ْ
ع إلالك َواقِّ

َ
ي امل ي فِّ يلِّ ْسَرائِّ ان إلاِّ

َ
ْيط ة الاْستِّ ي  ضِّ

َ
ق َبَرية لِّ

َ
ر الخ

ُ
ط

ُ
ألا

 
َ
ُحف ألا ةللصُّ

َ
اَرن

َ
ة ُمق يلي  حلِّ

َ
َراَسة ت  البحث بغزة، عمادة إلاسالمية الجامعة ،رسالة ماجستير غير منشورة "مريكية " دِّ

 صحافة. آلاداب، ماجستير العليا، كلية والدراسات العلمي

 "املساء هذا العالم" الفلسطينية نشرة للقضية بي بي س ي ل إلاخبارية التغطية (8000املنعم) عبد ، بثينةحمدان (2

 العليا، برنامج الدراسات كلية رسالة ماجستير غير منشورة ، ، 2008 "أول  كانون  -ثاني تشرين بين ما الفترة» نموذًجا

 .000الدولية، جامعة بيرزيت ،ص الدراسات في املاجستير

 شرع الثالث القدس مؤتمرنموذجا" القدس قناة إلاسالمية"موقع املواقع في القدس قضية (8002أسماء ) ،دلة (3

 .8، صلسطينف-نابلس الوطنية النجاح جامعة"الفلسطيني املشهد في القدس"

https://jcts.journals.ekb.eg/?_action=article&au=300812&_au=%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1++%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%AC%D8%A9
https://jcts.journals.ekb.eg/?_action=article&au=336677&_au=%D9%81%D8%B1%D8%AD+%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B2+%D8%B9%D9%84%D9%8A++%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9
https://jcts.journals.ekb.eg/?_action=article&au=336677&_au=%D9%81%D8%B1%D8%AD+%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B2+%D8%B9%D9%84%D9%8A++%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9
https://jcts.journals.ekb.eg/issue_22744_22749_.html
https://jcts.journals.ekb.eg/issue_22744_22749_.html
https://jcts.journals.ekb.eg/issue_22744_22749_.html
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( ألاطر الخبرية للمقاومة الشعبية في الصحف الفلسطينية اليومية "دراسة 8002)، محمد مدحت راغبالدلو (2

 آلاداب، قسم العليا، كلية الدراسات بغزة، عمادة إلاسالمية ، الجامعةمنشورةرسالة ماجستير غير تحليلية مقارنة" 

 الصحافة.

 .822، صعمان-والتوزيعامليسرة للنشر  ، دار 0ط قضايا إعالمية معاصرة، (8000) الرزاق عبد ،الدليمي (00

عة جام ،العلوم الانسانية ، مجلة»املواقع إلالكترونية "خصائصها ومعايير قياس جودتها"( 8002سمية ثنيو ) (00

 .82صجلد ب، امل ،22عدد  إلاخوة منتوري قسنطينة، الجزائر،

 –الكتاب للنشر والتوزيع  ، عالم0، طالبحث العلمي في الدراسات إلاعالمية (8000)الحميد، محمد  عبد (08

 .022، صالقاهرة

الكتاب  ، دار 8، طمناهج البحث إلاعالمي ألاصول النظرية ومهارات التطبيق( 8002) عبدالعزيز، بركات (00

 .008ص، القاهرة -الحديث

، مرجع سابق، مناهج البحث إلاعالمي ألاصول النظرية ومهارات التطبيق (8002)العزيز، بركات  عبد (02

 .022ص

ر الخبرية لحصار غزة فـي الصحف الفلسطينية  (8002رامي محمد ) ،عرابي، أحمد والترك، حسين ومشرف (02
ُ
ط

ُ
ألا

الى ص  20، من ص   0، عدد 82مجلد  ،الانسانيةمجلة الجامعة الاسالمية للبحوث اليومية "دراسة تحليلية مقارنة" 

22. 

أطر معالجة مواقع الفضائيات إلاخبارية العربية والناطقة بالعربية  (8002)هللا، راجية إبراهيم عوض عطا (02

 ، شعبة إلاذاعة والتليفزيون كلية إلاعالمالقاهرة،  ، جامعةنشورةمرسالة دكتوراه غير لقضايا ألامن القومي العربي، 

 إلالكترونية ألاجنبية مواقع الفضائيات في الفلسطينية الدولة لقضية الخبرية ألاطر (8002أكرم) عليان، روال (02

العليا،  الدراسات ةعماد غزة، – إلاسالمية ، الجامعةرسالة ماجستير غير منشورةمقارنة"  تحليلية العربية "دراسة باللغة

 وإلاعالم. الصحافة آلاداب، قسم كلية

 مفهوم إلاخبارية التغطية على وأثرها فلسطين فضائية في السياسية الارتباطات (8080حمد)أ، ايهاب عويس (13

 .125، ص UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA ،VOL. 22 (1)وإلانسانية،  إلاسالمية الثقافة مجلة ،القدس

طر الخبرية لظاهرة الارهاب في الفضائيات الدولية املوجهة ألا  (8002) عبدالني خزعل،، والء و محمد الربيعي (02

 .0، ص 20العدد  ،00مجلد  ،مجلة الباحث الاعالميبالعربية "دراسة تحليلية لنشرات الاخبار"

 لبنان، –الامارات  الكتاب الجامعي، دار ، 0ط ،مناهج البحث إلاعالمي (8002سعد سلمان ) املشهداني، (80

 .080ص

 للدرجة العلمية.
ا
 )*( أسماء املحكمين الذين ُعرضت عليهم استمارة تحليل الاطر مرتبين وفقا

 مصر.–، جامعة املنصورة أستاذ إلاعالم املتفرغ املتولي،د. أمال سعد  (0

 ليبيا.-مصراتة، جامعة شارك وعميد كلية الفنون وإلاعالمأستاذ إلاعالم امل أجعية،د. مفتاح  (8

 ليبيا.-أستاذ إلاعالم املساعد وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الزيتونة  أشتيوي،براهيم د. أ (0

https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJHR/issue/view/228
https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJHR/issue/view/228


 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 181 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

 الجزائر . -قدوري فتيحة، أستاذ إلاعالم املساعد بقسم إلاعالم بجامعة أحمد زبانة غليزان ريم-د (2

 العراق. -، محاضر بمعهد التدريب إلاعالمي محمد علي مجاشع-د (2

 العراق. -التربية صحافة وزارة ، مدرس الجيجان خالد-د (2
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دراسة تطبيقية على مدراء صفحات التواصل الاجتماعي"  :ة إلاعالم والتعبير وأزمة كوروناحري

 
َ
 فيس بوك" نموذجا

 جامعة غزة ،عميد كلية الاتصال واللغات ،د. محمد وسام عامر

 غزة ، جامعةواللغات كلية الاتصال، أستاذ مساعد، دأبو حماد. ناهض 

 

 :ملخص الدراسة

في ظل جائحة كورونا وأهم القيود واملمارسات الحكومية من وجهة نظر  يهدف البحث ملناقشة واقع حرية إلاعالم الاجتماعي  

تصالية ية الاإلاعالميين الاجتماعيين في قطاع غزة، حيث أسهم التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال إلى إحداث تحوالت جذرية في العمل

بجميع مكوناتها؛ عالوة على بروز بيئة إعالمية جديدة بقيم وممارسات جديدة. وفي ظل تفش ي جائحة كورونا والتدفق الهائل وغير املسبوق 

للرسائل التواصلية، أصبحت الرقابة من الضغوط الخارجية التي تمارسها بعض الحكومات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي قطاع 

ل إساءة الستخدام حرية التعبير، مما يشكل  غزة ِّ
 
خاصة، ومن بينها قانون الجرائم إلالكترونية والذي يعتبر كل محتوى معارض لها يشك

 للحق في ممارسة حرية الرأي والتعبير، وقد اعتمد الباحثان على املنهج النوعي التفسيري 
َ
والتي  ةواستخدام العينة القصدية املحدود إنتهاكا

مدراء الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، للتعرف على إلاشكاالت التي تواجه مدراء مبحوث من  80ن تكونت م

 الصفحات.

من املبحوثين أن تأثير القيود واملمارسات الحكومية على حرية النشر على  %20يعتقد  وقد توصل الباحثان إلى أهم النتائج ومنها:

من  %20عتقد في حين يحرية الكتابة على املواقع إلالكترونية، وتقييد  انتهاك وتقييد حرية الرأي والتعبير،في إلاعالم الاجتماعي تتلخص 

املبحوثين أن أهم مبررات وحجج القيود واملمارسات الحكومية على حرية النشر على إلاعالم الاجتماعي في ظل انتشار جائحة كورونا في 

في إساءة استخدام التكنولوجيا والاخالل باألمن العام. كما أوص ى الباحثان بضرورة تشريع عصري  قطاع غزة تسوقها الحكومة في تكمن

ووضع سياسات إعالمية واضحة، وإلغاء قانون الجرائم  يضمن الحقوق والحريات التي اشتملت عليها الاتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية،

  .الالكترونية

 جتماعي، جائحة كورونا، شبكات التواصل الاجتماعي، التكنولوجيا الرقمية، الجرائم إلالكترونية.إلاعالم الا : الكلمات املفتاحية

 مقدمة

سهم التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال إلى إحداث تحوالت جذرية في العملية الاتصالية بجميع مكوناتها؛ أ 

دة بقيم جدياملحتوى، عالوة على بروز بيئة إعالمية  مما ترتب عليها التفاعلية والفورية واملشاركة الفاعلة في إنتاج

، حيت تميزت بتوفر تكنولوجيات الاتصال الجديدة، مما أتاح الفرص نحو إلاعالم الاجتماعي جديدة وممارسات جديدة

هة، وإنتاجها أيًضا عبر  سائط و  ، عبر وسائط ومنصات باتت تسمح لهم بإشباع حاجاتهم إلى ألاخبار واملعلومات غير املوجَّ

 في السلوك 
ً

إلاعالم الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي املتنوعة التي أتاحت لهم التعبير الحر، وهو ما كرَّس تحوال

كما ُيعد التواصل إلاعالمي الاجتماعي من أبرز أنواع التواصل  الاتصالي للمستخدمين تجاه إلاعالم الاجتماعي وشبكاته.

 وخطورة إلانساني 
ً

أثيره وأهميته وارتباطه ببنية املجتمعات ، وتشكيالتها املجتمعية، للتواصل بالرغم من حيث تجدال
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عد صياغة وتشكيل 
ُ
نتهم خدماتها ومبتكراتها من سهولة التقارب الاجتماعي ، حيث ت

َّ
من حدود املكان والزمان، حيث مك

الجديدة، ويتضاعف ذلك مع التطورات  الرأي العام في املجتمعات من ألادوار الرئيسة التي تقوم بها وسائل إلاعالم

النوعية املتزايدة في مجاالت تقنية الاتصاالت، والتي منحت وسائل إلاعالم إمكانيات وقدرات هائلة في التأثير على آلاخرين، 

 من العوامل املؤثرة على الرأي العام؛ بخطواٍت وأساليب متعددة، 
ً
 رئيسا

ً
ألامر الذي جعل من وسائل إلاعالم عامال

 من مصادر املعلومات تقوم بتزويد املتلقي بشكل مستمر بكم هائل من املعطيات 
ً
 مهما

ً
فوسائل إلاعالم باعتبارها مصدرا

واملعارف املختلفة في شتى القضايا واملوضوعات، وهذه املعلومات قد تكون صحيحة ضمن سياقاتها الطبيعية، وقد 

قصة ومشوهة، بل وقد تكون مكذوبة، كما أنها قد تكون معلومات تنزع منها فتتغير دالالتها، وقد تكون معلومات نا

وباملقابل برزت في ذات السياق العديد من إلاشكاالت  .محايدة ال ُيراد منها خدمة توجه معين، وقد تكون معلومات موجهة

التواصلية،  بوق للرسائلاملهنية وألاخالقية، مما قد يتطلب الحاجة للرقابة على املحتوى في ظل التدفق الهائل وغير املس

وسهولة التحريف والتزوير وصناعة املحتوى الكاذب، وصعوبة الجمع بين املصلحة الخاصة واملصلحة العامة بإتاحة 

زة، وخاصة في ظل تفش ي جائحة كورونا في املجتمع  ِّ
حرية التعبير والحد منها في الوقت ذاته بكيفية انتقائية أو متحي 

على املحتوى الرقمي خصوصا وقت ألازمات قد تؤدي في بعض الدول ومنها فلسطين إلى الحد  الفلسطيني. ولكن الرقابة

من حرية التعبير وتبادل آلاراء، فكثير من الدول تسخر التكنولوجيا نحو الاستبداد الرقمي أي السيطرة الكاملة والحد 

درة . وتتعلق حرية التعبير على الانترنت بقمن حرية النشر واستخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل مطلق

الشخص على التعبير عن أفكاره وآرائه على وسائل التواصل الاجتماعي، بطرقه املختلفة التي يراها مناسبة وذلك دون 

وجود قيود أو ممارسات رقابية أو حكومية عليه، بشرط أال يتعدى هذا الشخص في مضمون أفكاره على أعراف وقوانين 

 التي يعيش فيها، والتي أعطته حرية التعبير بما يخوله القانون. الدولة

من مستخدمي إلانترنت في العالم  %22دولة، تغطي  22لقد أشارت دراسة شاملة عن حالة حرية إلانترنت في  

 1 أن:إلى 

 .الانخفاض في مستوى حرية إلانترنت لهذا العام يفوق عدد املكاسب للعام التاسع على التوالي 

 نصات الرقمية أصبحت ساحة جدية للمعركة من أجل الديمقراطية.امل 

 .ر ما يعرف بالبيانات الحخمة ملراقبة وسائل التواصل الاجتماعي
 
 الحكومات صارت تسخ

 .حرية التعبير تتعرض ملزيد من الاعتداءات 

 سلطات العديد من الدول صارت تعتمد عمليات إغالق خدمة إلانترنت كأداة ملمارسة السياسة. 

 .املزيد من الحكومات صارت تجند روبوتات وحسابات مزيفة للتالعب بوسائل التواصل الاجتماعي 

 

                                                           
 متاح على الرابط إلاليكتروني:8002 هاوس...الرقابة على كل ش يء عثمان، كباش ي ، حرية الصحافة في تقرير فريدوم 1 

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/901 

 

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/901
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 وتساؤالتهاإشكالية الدراسة 

ت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإشكاليا الرأي والتعبيرتكمن إشكالية هذه الدراسة في معضلة الجمع بين حرية 

ما في عدة أبعاد السيما حينما نتحدث عن تقنين هذه الحرية خصوصا وقت عدة، ال يمكن أن نختزلها في بعد واحد وإن

ألازمات مثل الحروب أو إنتشار ألاوبئة مثل جائحة كرونا املنتشرة عامليا وانتشرت في فلسطين خصوصا في قطاع غزة 

نظر الكثيرين  جتماعي فيوتتعمق إلاشكالية عندما تبدو شبكات التواصل الاجتماعي وما يمثله الاعالم الا املكتظ بالسكان 

 ِّ
منحرفة عن املبادئ الفلسفية التي قامت عليها، وفي مقدمتها تمكين الجماهير من ممارسة حرية التعبير من خالل فك 

 .أو الحكومات خصوصا وقت ألازماتتمارسه وسائل إلاعالم التقليدية الاحتكار الذي 

في ظل انتشار  حرية إلاعالم الاجتماعيفي هذا السياق، يسعى الباحثان من خالل هذه الدراسة فهم وتحليل 

 في هذا السياق، تطرح الدراسة السؤال الرئيس التالي: جائحة كورونا في قطاع غزة. 

  في قطاع غزة؟ في ظل جائحة كورونا في ضوء القيود واملمارسات الحكومية حرية إلاعالم الاجتماعيما واقع 

 يتفرع من هذا السؤال الرئيس مجموعة من ألاسئلة الفرعية تتمثل في: 

 الاجتماعيين؟في واقعها الجديد من وجهة نظر الاعالميين  ما املعضالت املترتبة عن إلاعالم إلاجتماعي 

 ة ي قطاع غزة من وجهما هي املمارسات والقيود الحكومية على الاعالم الاجتماعي في ظل انتشار جائحة كورونا ف

 نظر الاعالميين الاجتماعيين؟

  ما تأثير القيود واملمارسات الحكومية على حرية النشر على إلاعالم الاجتماعي في ظل انتشار جائحة كورونا في

 قطاع غزة من وجهة نظر الاعالميين الاجتماعيين؟

  عالم الاجتماعي في ظل انتشار جائحة ما مبررات وحجج القيود واملمارسات الحكومية على حرية النشر على إلا

 كورونا في قطاع غزة من وجهة نظر الاعالميين الاجتماعيين؟

 ما دور الرهانات التشريعية إلاعالمية في تعزيز حرية إلاعالم الاجتماعي أو الحد منها؟ 

 أهمية الدراسة

ي ظل جائحة كورونا، وتأثير القيود ف تكمن أهمية الدراسة من خالل تسليط الضوء واقع حرية إلاعالم الاجتماعي 

حب فضاء ر عالوة على الرهانات التشريعية إلاعالمية في توفير  ،ماعيالاجتواملمارسات الحكومية على حرية إلاعالم 

 .الاجتماعيأو تقييد لحرية إلاعالم  ملمارسة حرية التعبير من خالل نشر املحتوى إلاعالمي

  ى:تهدف هذه الدراسة إل أهداف الدراسة:

  تحديد املمارسات والقيود الحكومية على الاعالم الاجتماعي في ظل انتشار جائحة كورونا من وجهة نظر

 إلاعالميين الاجتماعيين في قطاع غزة. 

 .توضيح املبررات الحكومية للحد من النشر على إلاعالم الاجتماعي في ظل انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة 
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  إيجابي أو سلبي للممارسات الحكومية على حرية النشر على إلاعالم الاجتماعي في ظل تحليل مدى التأثير سواء

 انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة من وجهة نظر الاعالميين الاجتماعيين.

 ةنهج الدراسم

 تفي النظر في هذه إلاشكاالت وما نتج عنها من جدال واحتجاجا املنهج النوعي التفسيري اعتمدت الدراسة على  

زات السياسية، ويقوم املنهج النوعي التفسيري على الفهم الذاتي للحقيقة،  ِّ بحرية التعبير وبروز التحيُّ
على املس 

والاختالفات الجوهرية التي تجعل الظواهر متفردة ويصعب تعميمه، هدف التحليل النوعي للمعطيات املتوفرة للباحث 

عالمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وما يرتبط بها من ظواهر جديدة إلى تحديد املالمح العامة لظاهرة املمارسات إلا 

على الوسط إلاعالمي مثل تزييف ألاخبار ودور التكنولوجيا الرقمية الشعبية في التماهي بين الخبر وإلاشاعة وبين 

 الصحافي املحترف والصحافي املواطن.

 ةأداة الدراسة وعينة الدراس

 في: البيانات واملعلومات في املنهج النوعي  جمعتتمثل أداة الدراسة ل 

" والتي من خاللها تم توجيه أسئلة معدة مسبقا للمشاركين في الدراسة وتوجيه ألاسئلة املقابلة الشخصية املنظمة ."0

 بنفس الترتيب والطريقة تتمثل في إرسال ألاسئلة واستقبال إلاجابات عبر البريد إلالكتروني 

مدراء الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي الفيس والتي تكونت من مجموعة من  املحدودةالعينة القصدية . 8 

 مبحوث( وتم اختيار هؤالء املدراء طبقا للمواصفات التالية: 80)بوك، عدد 

 .تمتع الصفحة باستجابة عالية للرسائل الخاصة 

  أو إلاحصاءات” رؤى الصفحة“إمكانية مشاهدة مدراء الصفحة املعدل الزمني للردود في.  

  تمتع مدراء الصفحات استخدام املزايا الجديدة ملساعدتهم على متابعة الرسائل باستخدام أدوات تقوم

 بأرشفة وحذف ووضع عالمة على الرسائل املخزنة.

 : وقد تم اختيار موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لهذه ألاسباب

  على شبكة إلانترنت ملا تمتلكه من ميزات تميزها عن املواقع مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أكثر انتشار 
ً
ا

 .إلالكترونية

 ثعد أكبر شبكة اجتماعية في العالم. 

 .في وقت قصير واكتسب شعبية واسعة لدى املستخدمين 
ً
 سريعا

ً
 حقق نجاحا

 .يسهل للمستخدمين تبادل ألاخبار واملعلومات 

 .مجانية الاستخدام لكل شرائح املجتمع 
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 ألاول: مفهوم حرية إلاعالم الاجتماعي في أدبيات الفكر إلاجتماعي املحور 

شكل الحرية محور أساس ي في حياة ألافراد واملجتمعات البشرية 
ُ
فهي أساس الحياة، في مجتمع آمن يمارس ت

التي ال  كالحقيقية هي تل ، والاعتقاد، في حين الحرية، حرية التفكيرحرية التعبيرومنها  الفرد فيه حقوقه وحرياته،

كما أن حرية مع حرية آلاخرين من خالل ممارستها دون إلاضرار أو انتهاك حقوق آلاخرين أو تجاوز حدودهم، تتعارض

استحقاق ضروري إلحداث تنمية، إذ أن التنمية في الواقع تحرير لإلنسان من قيوده )الفقر والجهل، إلاعالم الاجتماعي 

 (.واملرض

عد أولى الكتابات الغ
ُ
ربية التي حاولت إظهار إشكالية الحرية في سياقها الحديث تلك التي قدمها توماس كما ت

 :
ً
الحرية بمفهومها الصحيح هي غياب القيود الخارجية التي تحول بين إلانسان “هوبز البريطاني، حيث ُيعرف الحرية قائال

بأي عمل ال يضر بمصلحة الدولة أو  فنجد أن الحرية هنا تسمح للفرد للقيام 1.”وفعل ما يمليه عليه عقله وحكمته

 وال وجود للحرية خارج هذه املجتمع
ً
 أو إيجابا

ً
. كما إن الحرية تشمل أفعال الفرد وأقواله، وهي إختيار أخالقي سلبا

  2ألاطر.

ية أن الحر  هيغلالبريطاني، إذ يؤكد  الهوبزي هي نقيض الحرية في املفهوم  هيغلفي حين الحرية كما يراها 

الواجبات وكأنها قيود للذوات املائعة التي تنظر إلى الحرية  تظهر “للفرد تتحقق من خالل التزامه بالواجب:  الحقيقية

حدد معنى الحياة الطيبة بطريقة عشوائية.
ُ
 3على مستوى التجريد، وكذلك لإلرادة الطبيعية في إلانسان أو إلارادة التي ت

هم، وهي ال تقتصر على شخص أو طبقة معينة، وإنما هي قضية فالحرية مفهوم واسع يشمل حقوق ألافراد وواجبات

 تشمل الجميع.  

 الاجتماعيإلاعالم .مفهوم 1

بإستخدام " إلى: " مشاركة آلاراء والرؤى والخبرات ووجهات النظر مع آلاخرين إلاعالم إلاجتماعيًيشير مفهوم 

  4عبر إلانترنت.التكنولوجيا التي تسمح بخصوصية ألافراد ليصبحوا مصادر معلومات 

وامتالك خصائص املشاركة والانفتاح واملحادثة  البشرية،كما ُيشكل إلاعالم الاجتماعي في جوهره الاتصاالت 

: "مجموعة من التطبيقات املستندة إلى راطي حول إلاعالم الاجتماعي بأنهفي حين ُيشير تعريف تكنوق 5املجتمع والترابط

                                                           
1Thomas, Hobbes,  Leviathan, in William Bernstein. NY: Holt,1969.P.35. 

  .80، ص    022عادل العوا، دمشق: دار طالس، روز روماني، ترجمة ه،خوسي 2
3 Hegel, Philosophy of Right, Franz. TM. Knox (Oxford University Press, 1967,P.107.  
4Marken, G. A, "Social Media: The Hunted can Become the Hunter." Public Relations Quarterly 52(4).2007.P.10 
5 Veil, S. R, Buehner, Tara and Palenchar, Michael J, "A Work-In-Process Literature Review: Incorporating Social Media in Risk and Crisis 

Communication." Journal of Contingencies and Crisis Management 19(2),2011 ,PP.111-112. 
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وهذا يسمح إنشاء وتبادل املحتوى الذي ينشئه  ،8.0يديولوجية والتكنولوجية للويب إلانترنت التي تبني على ألاسس ألا 

  1" .املستخدم

يمزج بين التكنولوجيا والاتصاالت والتفاعل  في حين يرى الباحثان أن إلاعالم إلاجتماعي هو: تواصل الاجتماعي

ويوفر منصة  املحمول،ت قائمة على إلانترنت والهاتف الاجتماعي املستندة إلى الشبكة العنكبوتية في املقام ألاول من أدوا

ات ملشاركة املعلوم تفاعلي،للتواصل من خالل الكلمات والصور وألافالم واملوسيقى، لتحويل الاتصاالت إلى حوار 

 ومناقشتها.

 وسائل التواصل الاجتماعي .2

عرف وسائل التواصل الاجتماعي على أنها مواقع الويب التي تسمح بإنشاء  
ُ
ات امللفات الشخصية والرؤية العالق ت

سهم في توفير وظائف للمشاركة والعالقات واملجموعة  2بين املستخدمين 
ُ
والتطبيقات املستندة إلى الويب والتي ت

كما تمت إلاشارة إلى وسائل التواصل الاجتماعي باسم "مواقع التواصل الاجتماعي" أو  3واملحادثة وملفات التعريف.

  4ات املعلومات التي تسهل التفاعالت والشبكات.مجموعة من تقني

 :خصائص إلاعالم إلاجتماعي .0

   5 :يتميز إلاعالم إلاجتماعي بعدة خصائص لم تكن موجودة في إلاعالم التقليدي ومن هذه الخصائص كالتالي  

 إلاعالم  ن ثم يجعلمقارنة باإلعالم التقليدي الذي كان يعتمد على تلقين ألاخبار وم املشاركة الفّعالة لألفراد

 الجديد الفرد مساهًما بدرجة كبيرة في صناعة ألاخبار وتشكيل الرأي العام.

 حيث ساهمت وسائل التطور الحديثة في تخفيض نفقات إلانتاج إلاعالمي واستبدلها بأجهزة  تقليل التكاليف

 والتابلت.كالهواتف املحمولة 

 على التعبير بشكل سريع ربما يصل ألامر إلى بضع دقائق حيث أصبح لدى الفرد القدرة  السهولة والتفاعلية

 .أو ثواٍن وأصبحت هناك إمكانية إلجراء استطالعات الرأي العام عبر الوسائل الحديثة

 

 

                                                           
1 Kaplan, A. M., & Haenlein, M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 2010,PP.59-68. 

 
2 Boyd, D. M., & Ellison, N. B, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 

13,2008,P.230. 
3 Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of 

social media. Business Horizons, 54(3),2011,P.251. 

4 Kapoor, K. K, Tamilmani, K, Rana, N. P, Patil, P., Dwivedi, Y. K., & Nerur, S, Advances in Social Media Research: Past, Present and Future. Information 

Systems Frontiers, 2017,P.28. 
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 املعضالت املترتبة عن إلاعالم إلاجتماعي .2

ائل لكن هذه الوس حوت وسائل إلاعالم الجديد في ثناياها العديد من إلاشكاليات والتي إن كانت موجودة من قبل 

حفزت من ظهورها بشكل واض  وزادت من اختناقاتها وتأزمها وتتعدد هذه إلاشكاليات منها كالهوية وألامن القومي 

 .اواملعلوماتي إضافة للثقافة السياسية وسنتناول ذلك بش يء من التفصيل كل منهم على حد

 معضلة الُهوية -أ

يوم نظًرا للتطور التكنولوجي الذي اختزل بشدة العالقة بين أصبحت الُهوية في وضع بالغ الصعوبة ال     

املجتمعات وخلق لغة خاصة وُهوية مختلفة تسلك طريًقا آخر غير الذي اعتادت عليه ومن ثم أصبح من اليسير أن 

ث ديخسر الفرد ُهويته وشخصيته ويصبح الفرد في هذه البيئة الجديدة بدون ُهوية أو ثقافة مميزة له بل أصبح يتح

وللُهوية مستويان ألاول شخص ي وآلاخر جماعي ويخلق ألاول التنوع بين ألافراد داخل املجتمع الواحد  العاملية،باللغة 

 1أما آلاخر فيخلق التنوع بين الجماعات واملجتمعات املتعددة.

ثة إلى خلق الواضحة على الُهوية حيث أدت هذه الوسائل التكنولوجية الحدي  كما أن لإلعالم الجديد بصمته

مجتمعات افتراضية بشكل ضخم إلى حد ال يمكن إلاملام به وتقييده وبالتالي كان لذلك تداعيات واضحة على تغيير 

نمط تفكير ألافراد والجماعات وأصبحت املسافات والحدود الجغرافية أشكال وهمية ال تستطيع إيقاف هذا الغزو 

فتراضية هى الواقع الجديد الذي ُيشكل حياة ألافراد وأصبحوا التكنولوجي الافتراض ي وأضحت هذه املجتمعات الا 

أنتج ما ُيسمى " بالفرد   مرتبطين إلى حد كبير باألجهزة الحديثة كالحاسوب والهاتف املحمول وألادوات ألاخرى وذلك

م تحديده فهو خليط وذلك إشارة لكونه أصبح مبرمًجا وأفرز نوًعا جديًدا من الُهوية لم يكن موجوًدا وال يت"  الحاسوب

والذي يجعل ألافراد  Cyber Space ناتج عن مزيد من الانفتاحات والتداخل وتظهر الُهوية الافتراضية أو فضاء السايبر

أشخاص " أنترنيت" تنزوي في ثقافات غيرها حتى وإن كان على حساب ُهويتها وإن كان هذا قد يثشبع رغبات وحاجات 

لق قلق إلانتماء لكونهم متشرذم في ثقافات وأفكار وُهويات مختلفة غير قادرين على تحديد نفسية لدى ألافراد إال أنه يخ

  2ذاتهم ألاصيلة التي يجب إلانتماء لها.

 ألامن القوميمعضلة ألامن املعلوماتي و -ب

ات ار ارتبط مفهوم ألامن القومي بشكل كبير بمدى القدرة على السيطرة على حدود الدولة وامتالك أجهزة استخب   

السيبراني محورًيا في  وألامن املعلوماتي ألامن مصطل  ظهر الحاضرقوية وأدوات عسكرية كبيرة ولكن في الوقت 

الدراسات ألامنية والاستراتيجية ملا له من مركز ثقل وتأثير فأصبحت الوسائل التكنولوجية هى لغة الحرب املتعارف 

د ألارضية للدولة بل مات الدولة أمًرا ال يقل شأًنا عن حماية الحدو عليها وأصبحت حماية ألاجهزة التكنولوجية ومعلو 

 .يعلوه خطورة

                                                           
 .822، ص8002، 00العدد  ،وإلانسانيةمجلة العلوم الاجتماعية  ،والتأثيرباديس، إلاعالم الجديد والُهوية دراسة نظرية في جدلية العالقة  ،لونيس1 

 .22، ص 8002، 0العدد ،  82مجلد  ،آلاداب مجلة والهوية، اللغة كربية،كريمة محمد، 2 
 



 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 189 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

 حيث تسقط كل الجدارات : ألامن املعلوماتي 
ً

في ظل إلاعالم الجديد أو الرقمي يختلف ألامر جملة وتفصيال

لبه ال للمؤسسات يغألامنية وتتالش ى كل الحدود الفاصلة وتصبح املعلومات متاحة بشكل ضخم ، فهو إعالم للفرد 

الطابع ألايديولوجي والعقائدي مما يجعل لكل فرد حرية في أن يسلك طريًقا يختلف عن البقية نتيجة التجاهاته وميوله 

تاح الصورة بشكل كامل لألفراد ولكنه بناء على ألاجزاء التي يراها وميوله 
ُ
وهنا نتنج مشكلة وهى أن وقت ألازمات ال ت

تشكيل رأي ووجهة نظره ويبدأ في التعبير عنها عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي وتتداخل آراء  وأيديولوجيته يبدأ في

ا للجميع ويتم 
ً
ألافراد ويحدث جدال مما يسبب اختناقات اجتماعية وبالتالي ُيصبح الرأي العام إلالكتروني مكشوف

  1. استغالل ذلك وبالتالي هو إعالم رأي وأيدولوجيا

 يتم استغالل وسائل التواصل الاجتماعي في إجراء بعد العمليات املهددة لسالمة وأمن املواطنين  :ألامن القومي

 كنشر صور مخيفة أو بث ألعمال إجرامية مما تثير القلق لدى ألافراد ومن هذه العمليات: 

 روني إلالكت: حيث تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في التهديد والابتزاز انتشار الجرائم إلالكترونية

للمساومة بمقابل مادي هذا إضافة إلى  وذلك ونشرهاوالقرصنة )الهاكر( والتهديد بإتاحة البيانات الشخصية لألفراد 

 إلالكتروني.عمليات السرقة والقتل عن طريق الفيسبوك وإلارهاب 

 ن لوسائل التواصل: ألامن الاجتماعي جزء ال ينفصل عن ألامن القومي بشكل عام وكاتهديد ألامن الاجتماعي 

الاجتماعي ألاثر الواض  على ألامن الاجتماعي حيث بث ألافكار التي تحفز على الرغبات الانفصالية وبث الكراهية بين 

سمى )وحدات 
ُ
ألافراد مما يهدد الانسجام والتواصل الاجتماعي، ومؤخًرا اتجهت الكثير من الدول من إنشاء وحدات ت

  2.مل بشكل سليم مع هذه العمليات إلالكترونيةوذلك للتعا السيبراني(ألامن 

 معضلة الوعي والثقافة -ت

إن الوعي لدى ألافراد ليس بنفس الدرجة بل مختلف من شخص آلخر نتيجة لعوامل عديدة ، وهذا الوعي    

ل مهو الذي ُيشكل ثقافته بشكل عام وثقافته السياسية بشكل خاص وهى عملية متداخلة فكما أن وسائل إلاعالم تع

التي  ةعلى املتغيرات النفسية والاجتماعية والعمرية لدى ألافراد فإن في الوقت نفسه يتجه ألافراد للمادة الاتصالي

 ر ، وتتعدد الوسائل التي تعمل على تشكيل الوعي لدى ألافراد ويكون لإلعالم الاستحواذ ألاكبتتناسب مع فكره واتجاهاته

تظهر إشكالية املعلومات املغلوطة التي يتم نشرها عن طريق وسائل إلاعالم الجديد  ، وهنا ملا يزوده من معلومات لألفراد

الذي ال نستطيع التحقق بشكل قاطع من مصداقيته ، ومن ضمن ألاساليب املتاحة لتكوين الثقافة السياسية لألفراد 

  3.مواقع التواصل إلاجتماعي

 

                                                           
 .8008عمان،, ورقة علمية مقدمة إلى امللتقى العلمي ,  د وإدارة ألازمات ألامنيةإلاعالم الجدي ،مها، عبد املجيد1 
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 املعلومات مجتمع .1

 على املعلومات الوفيرة (Information society املعلومات إن مجتمع
ً
 أساسيا

ً
( هو املجتمع الذي يعتمـد اعتمـادا

 في ذلك 
ً
كمورد اسـتثماري وكـسلعة اسـتراتيجية وكخدمـة وكمصدر للدخل القومي وكمجال للقوى العاملة؛ مستغال

ها، وبما يبين استخدام املعلومات
 
لحياة بشكل واضـح في أوجه ا إمكانات تكنولوجيـا املعلومات والاتصاالت املتطورة كل

الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية بغرض تحقيـق التنميـة املستمرة وتحسين نوعية الحياة للمجتمع 

 1ولألفراد.

هـا، ومن بينها القدرة على الاتصال عبر 
 
كما يعتمد مجتمع املعلومات املنظم على الاتصاالت الفورية من ألانواع كل

إحدى الظواهر املهمة في إدارة  Telecommunication)أصبحت ظاهرة إلاتصال عن ُبعد)لبعيدة، حيث املسافات ا

شؤون املجتمعـات الحديثـة ، كمـا أدى امتـزاج تكنولوجيا الكمبيوترات مع تكنولوجيا الاتصال عن بعد إلى خلق عصر 

  2.وسائل الاتصال الجديدةجديـد يعتمـد على النشر إلالكتروني، ونتج عن ذلك ظهور العديد من 

 التواصل الاجتماعي .2

ُيشير التواصل الاجتماعي إلى عملية توظيف وسائل التفاعل بين ألاشخاص حيث ينشئون ويشاركون و / أو      

 Facebookيتبادلون املعلومات وألافكار في مجتمعات وشبكات افتراضية. يدير مكتب الاتصاالت والتسويق حسابات 

،Twitter ،Instagram ،Snapchat ،YouTube   ،Vimeo .الرئيسية 

 أدوات ومنصات التواصل الاجتماعي الشعبية (أ)

عد وسائل التواصل الاجتماعي أداة ال غنى عنها،     
ُ
عتبر تقنية قائمة على  ت

ُ
من خالل الوسائط الاجتماعية اتي ت

 لتصميم،اكات واملجتمعات الافتراضية. حسب الكمبيوتر تسهل مشاركة ألافكار وألافكار واملعلومات من خالل بناء الشب

 إلكترونًيا سريًعا باملحتوى، حيث يتضمن 
ً

فإن الوسائط الاجتماعية تعتمد على إلانترنت وتمنح املستخدمين اتصاال

املحتوى املعلومات الشخصية واملستندات ومقاطع الفيديو والصور، كما يتفاعل املستخدمون مع الوسائط الاجتماعية 

 3ومنها: الويب،مبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي عبر البرامج القائمة على الويب أو تطبيق عبر الك

 املدونات:Blogs  .منصة للحوار غير الرسمي واملناقشات حول موضوع أو رأي محدد 

   بوكالفيس :Facebook ا مليار مستخدم نشط شهريً  0.22، مع أكثر من أكبر شبكة اجتماعية في العالم

 ،كأصدقاء، ويضيفون مستخدمين آخرين (. ينش ئ املستخدمون ملًفا شخصًيا8002)اعتباًرا من الربع الثالث من عام 

إبداء " Facebook ، بما في ذلك تحديثات الحالة. تنش ئ العالمات التجارية صفحات ويمكن ملستخدميويتبادلون الرسائل

  .إلاعجاب" بصفحات العالمات التجارية

                                                           
 2، ص8000القاهرة : عالم الكتب،  ،0ط 'حسين ، فاروق سيد، الاتصاالت عبر ألاقمار الصناعية،1 

 .3-8، ص 8000العدد ألاول+ الثاني ،-26املجلد  دمشق  مجلة جامعة ومات،سميرة، شيخاني ،إلاعالم الجديد في عصر املعل2 
overview/-media-branding/social-and-https://communications.tufts.edu/marketing  3 

https://communications.tufts.edu/marketing-and-branding/social-media-overview/
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 تويتر: Twitter منصة للتواصل الاجتماعي / التدوين املصغر تسمح للمجموعات وألافراد بالبقاء على اتصال

ا 020من خالل تبادل رسائل الحالة القصيرة )حد 
ً
 . )حرف

  : YouTube & Vimeoاستضافة الفيديو ومشاهدة مواقع الويب. 

 :فليكرFlickr  رنت، يمكن مشاركة الصور علىموقع ويب الستضافة الصور والفيديو ومجتمع عبر إلانت 

Facebook وTwitter   ومواقع التواصل الاجتماعي ألاخرى.  

 إنستجرام Instagram: تطبيق مجاني ملشاركة الصور والفيديو يسمح للمستخدمين بتطبيق املرشحات الرقمية

 ل الاجتماعي.وإلاطارات واملؤثرات الخاصة على صورهم ثم مشاركتها على مجموعة متنوعة من مواقع التواص

 سناب شات Snapchat : تطبيق جوال يتيح للمستخدمين إرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى ألاصدقاء أو إلى

 ساعة.   82"قصتهم". تختفي اللقطات بعد املشاهدة أو بعد 

 مجموعات LinkedIn:  مكان يمكن ملجموعات املهنيين الذين لديهم مجاالت اهتمام مماثلة مشاركة املعلومات

 واملشاركة في محادثات.

 إستخدامات الاعالم الاجتماعي .ب

الاجتماعي ، ومنها مجال التواصل الاجتماعي العائلي، للبقاء على اتصال مع  تتعدد إستخدامات إلاعالم    

، يألاصدقاء والعائلة املمتدة ومشاركة الاحداث والصور واملناسبات، املجال الانساني والعمل الخيري والتضامن الاجتماع

، عالوة على إستخدام بعض ألاشخاص العديد من ة الالكترونية والدعاية والاعالنالتسويق الالكتروني والتجار 

نجد أن بعض الحكومات والسياسيون يستخدمون  ، كماماعية للتواصل مع الفرص الوظيفيةتطبيقات الوسائط الاجت

 على
ً
تويتر، عالوة على التطور في مجال الدبلوماسية  وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الناخبين، وخصوصا

كما توفر وسائل  وغيرها من التطبيقات الرقمية. Zoomالرقمية، التدريب، والتعليم إلالكتروني من خالل تطبيق زووم

  1التواصل الاجتماعي للمستخدمين ميزات واسعة مثل:

 مثل : منصات التواصل الاجتماعيسهولة التعليق ،Facebook  وTwitter  يسمح للمستخدمين بمشاركة ملف

 املعلومات التي يتلقونها ويسمح لهم أيًضا التعبير عن آرائهم بشأن خبر معين.

 :ة مشاركة ولكن أيًضا استجابعي ال فقط أتاح الفرصة للتعليق و منصات التواصل الاجتما وجوب الاستجابة

 يتعلق به موضوع أو خبر.أسرع مما يؤدي إلى إنشاء مجال حيث يمكن للناس التحدث فيما 

 املحور الثاني: تأثير القيود واملمارسات الحكومية على حرية إلاعالم الاجتماعي

هم قبل اعتراف –تاريخيا –لقد جاء الاعتراف بالحقوق والحريات املدنية والسياسية من قبل املجتمع الدولي  

  ،2والثقافية. بالحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية
ً
الى قسمين )شعب اجتماعي  –قانونا  –النقسام الشعب  ونظرا

                                                           
1 Guna Graciyal, Deepa Viswam, Freedom of Expression in Social Media: A Political Perspective, Research Review International Journal of 

Multidisciplinary, Volume-03 ISSN: 2455-3085 (Online) Issue-01 Research Revies International Journal of Multidisciplinary,2018,P.111 
 .002، ص0222عثمان خليل، القانون الدستوري الكتاب الاول في املبادئ الدستورية العامة )بالد( القاهرة : مطبعة مصر،  عثمان ،2
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فكان  1جاء تقسيم الحقوق والحريات العامة الى )حقوق وحريات مدنية( وأخرى)سياسية(. وشعب سياس ي(

بينهما، ان الاولى يتمتع بها جميع الافراد على قدم املساواة، بدون تفرقة او تمييز بين املواطنين والاجانب لكونها  الفيصل

قوق الزمة للشخص باعتباره عضوا في املجتمع كالحق في الحياة وحرية الاعتقاد والتفكير وامثالهما، وهي ثابته لكل ح

أما الثانية، فيقتصر التمتع لها على املواطنين فقط وبشروط خاصة حددتها القواعد القانونية للقانون الدولي  2إنسان.

، مثل حق الانتخابات وحق الترشيح للمجلس وحق دارة شؤون اإألنها تخص  وذلك الانسانلحقوق 
ً
لبلد سياسيا

في قدرة الفرد على ممارسة حقوقه سواء ثبتها له القانون الوضعي أم اقر له  فالحرية تتجلى 3الوظائف العامة وغيرها.

املطلقة دون تدخل  الاتجاه الفردي )الليبرالي( يؤكد على أن الحرية تمثل قدرة الافرادأن  فنجد 4الطبيعي.بها القانون 

 طالق الحرية الفردية والحد من تدخل نشاطات الدولة في نشاطاتإلى إوبالتالي يدعوا  5الذاتية،الاخرين في شؤونهم 

إلى مصدر حرية إلانسان، فهي حرية أصلية ترتبط بكينونة  7حيث أشار إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان ،  6ألافراد.

يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا “ولى على ما يلي: إلانسان، حيث نصت املادة ألا 

 بروح إلاخاء،
ً
 وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا

ً
يفهم من هذا النص أن تمكين إلانسان من حريته له ” عقال ً وضميرا

ب على الدولة ضمان ممارسة ارتباط بجوانب عدة، ذلك أن كل حق من حقوق إلانسان يتضمن جانبا من الحرية، يج

هذه الحقوق بكل حرية بشرط عدم الاعتداء على حرية الغير، وتشمل هذه الحرية الحياة الشخصية، وتحريم الرق 

 والتجمع وغيرها من الحريات. والعبودية، وممارسة الشعائر الدينية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والاجتماع

 إلانسان في الحرية أوال: حق

الداخلي  ستعمل مصطل  حق إلانسان في الحرية للداللة على الحرية الشخصية للفرد، حيث تتعلق بالجانبا

التجريدية النظرية، ألن  لإلنسان مثل حرية التفكير والعقيدة، وهذا املفهوم في حقيقة ألامر ال يوجد إال من الناحية

وما لهذا الحق من ارتباط بحرية التنقل  ي جو يسوده ألامن،حرية التفكير على سبيل املثال كحرية شخصية ال تنمو إال ف

  8الذي يدل على أن الحرية حق من الحقوق ألاساسية لإلنسان. والاجتماع والتواصل، وهو ألامر

 

 

                                                           
 .002، ص 8002، بيروت: ابن النديم للنشر والتوزيع، 0ط الدستورية،في النظرية  حاش ي،يوسف، 1 

 .0220-0222ص، 0222القانون، بغداد: مطابع بيت الحكمة،  ، املدخل لدراسةزهير، البشيرعبد الباقي، البكري، 2 

 .82-82، ص8002، القاهرة: اللجنة الدولية للصليب الاحمر، 2ط الانساني،شريف، عتلم، محاضرات في القانون الدولي 3 

 .02، ص 0220، الرشيدبغداد: دار  ،بيعي عند املسلمين: دراسة مقارنةأحمد، محمد، شريف، فكرة القانون الط4 

  .82-82، ص0220الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي، د. م، د.ن،  عصفور،محمد، 5 

 .88، ص 0222، القاهرة: دار النهضة العربية، 0الكبرى، طثروت، بدوي، أصول الفكر السياس ي والنظريات واملذاهب السياسية 6 

، ص 8000والتوزيع،  للنشر دار الشروق ، القاهرة:«العاملية الوثائق»ألاول سان، املجلد شريف، الوثائق الدولية املعنية بحقوق إلان ،بسيوني، محمود7

82. 

 .2، ص 8002، تونس: دار محمد علي للنشر،0س، الحرية، تعريب محمود بن جماعة، طفريدريك، لوبيا8 
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 الاتفاقيات الدولية وإلاقليمية ثانيا: حرية الرأي والتعبير في

الحرية، وأكدت على أن مختلف الحريات  أقرت مختلف املواثيق الدولية لحقوق إلانسان الحق في    

 –كحرية املعتقد وحرية التعبير عن الرأي وغيرها من الحريات الشخصية  –الشخصية
َ
أساسية لإلنسان،  تعتبر حقوقا

كما أكدت على أن من حق إلانسان ممارسة الحقوق املكفولة له بكل حرية، وضمانا لهذا الحق لإلنسان في الحرية 

استعباد إلانسان أو استرقاقه أو تعذيبه بأي شكل من ألاشكال، أو حجزه أو اعتقاله بدون مبرر  حظرت هذه املواثيق

 1قانوني.

وحرية  كما نصت املادة التاسعة عشرة من إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان على حق كل إنسان في حرية التعبير 

ألافكار وتلقيها، وقد جاءت هذه املادة مبرزة ألهم صور الرأي وحرية اعتناق آلاراء دون مضايقة وحرية التماس ألانباء و

، حيث إن تحقيق هذه الحريات على أرض الواقع بير وحرية الفكر والصحافة وغيرهاحرية إلانسان كحرية الرأي والتع

 لتمتع إلانسان بطائفة واسعة
ً
لعامة من الحقوق ألاخرى، كونها تسمح بمشاركة جميع ألافراد في الحياة ا يعتبر أساسا

املستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ألامر الذي يبرز دور الدولة  بما يعتريها من متغيرات على

 عليه ، في تحرير الفرد من
ً
 خارجيا

ً
ومع تبلور قواعد القانون الدولي لحقوق إلانسان خاصة  2القيود التي تمثل ضغطا

باتت الدولة ملزمة بتكييف تشريعها الداخلي مع مضامين  1966إلانسان عام  بعد تبني العهدين الدوليين لحقوق 

   3اتفاقيات حقوق إلانسان.

قضية الحرية عند  وعليها اعتماد العديد من التدابير التشريعية وإلادارية والقضائية وغيرها، وهو ما يطرح

  4ممارسة هذه الحقوق.

 ثالثا: القيود على حرية التعبير

ي مرض "كوفيد ،8080مارس/آذار  00في       
 

" الناتج عن فيروس 02-أعلنت "منظمة الصحة العاملية" أن تفش 

قد بلغ مستوى  – ووهان الصينيةفي مدينة  8002الذي ظهر للمرة ألاولى في ديسمبر/كانون ألاول  –"كورونا" املستجد 

ت عاجلة وأكثر صرامة لوقف انتشار الفيروس، الجائحة، أو الوباء العالمي. دعت املنظمة الحكومات إلى اتخاذ خطوا

ته". حبت كفل القانون الدولي لحقوق إلانسان لكل شخص  معللة ذلك بمخاوف بشأن "املستويات املقلقة لالنتشار وشد 

الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وُيلزِّم الدول باتخاذ تدابير ملنع تهديد الصحة العامة، وتقديم الرعاية 

فَرض على بعض الحقوق، في سياق التهديدات الخطيرة للصحة العامة الط
ُ
بية ملن يحتاجها. وبالتالي فإن القيود التي ت

د حياة ألامة وحاالت الطوارئ العامة ن تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني، وتالتي تهد  ناًء كون ضرورية للغاية، ب، ُيمكِّ

                                                           
 .22-22ص  ،8002رات الحلبي الحقوقية، سعدى محمد، الخطيب، حقوق إلانسان بين التشريع والتطبيق، الطبعة ألاولى، بيروت: منشو 1 

 .2، ص8008التطور التاريخي لحقوق إلانسان، العراق، مجلة كلية التربية ألاساسية، الجامعة املستنصرية،  شيرزاد،عبد الرحمن أحمد، 2 
3 Sciotti-Lam Claudia, L’applicabilité des traités internationaux relatifs aux droit de l’homme en droit interne, établissement semile bruylant, société 

anonyme, Bruxelles, Belgiqu ،2004. 

شهرا من  ثالثون »مشهد التغيير في الوطن العربي  (،8000-8000تقرير املنظمة العربية لحقوق إلانسان عن حالة حقوق إلانسان في الوطن العربي ) 4 

 .882، ص 00د ، العد2013ربية لحقوق إلانسان،، القاهرة: املنظمة الع«إلاعصار

https://www.refworld.org/docid/4672bc122.html
https://www.refworld.org/docid/4672bc122.html
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على أدلة علمية، وال يكون تطبيقها تعسفيا وال تمييزيا، ولفترة زمنية محددة، وتحترم كرامة إلانسان، وتكون قابلة 

 للمراجعة ومتناسبة من أجل تحقيق الهدف املنشود.

لعامة ويمكن أن ، بمدى اتساعه وخطورته، يرقى إلى مستوى تهديد للصحة ا13-وباء كوفيدمن الواض  أن  

ر فرض قيود على بعض الحقوق، مثل تلك التي تنجم عن فرض الحجر الصحي أو العزل الذي يحد  من حرية التنقل.  يبر 

مثل الشفافية  (، ومبادئ حقوق إلانسان) مثل عدم التميي (إلانسانفي الوقت نفسه، من شأن الاهتمام الدقيق بحقوق 

عزز الاستجابة الفعالة في خضم  الاضطراب الحتمي الذي يحصل في أوقات ألازمات، ت أن) واحترام الكرامة إلانسانية

راعي املعايير املذكورة أعاله"، فالحكومات مسؤولة 
ُ
والحد  من ألاضرار التي قد تنجر عن فرض التدابير الفضفاضة التي ال ت

ي الصحة. كما أن حماية حرية التعبير عن تقديم املعلومات الالزمة عن حماية الحقوق وتعزيزها، بما يشمل الحق ف

وضمان الوصول إلى املعلومات الهامة بموجب القانون الدولي لحقوق إلانسان، الحكومات ُملزمة بحماية الحق في حرية 

ة حدود. القيود املسموح  التعبير، بما في ذلك الحق في التماس واستالم ونشر جميع أنواع املعلومات، بغض النظر عن أي 

ولقد وردت   1ى حرية التعبير ألسباب تتعلق بالصحة العامة، املذكورة أعاله، يجب أال تعر ض هذا الحق للخطر.بها عل

( من 82على حرية الرأي والتعبير مثل بقية الحقوق والحريات، في نص املادة )” املشروعة“بعض القيود والاستثناءات 

( للعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، وهو في 02املادة )إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان والفقرة الثالثة من 

مجموعها تحمي حقوق وسمعة آلاخرين، وألامن القومي أو النظام العام أو الصحة وألاخالق العامة، وتعتبر حماية هذه 

 مشروعة على حق التعبير وخاصة حرية الصحافة.  كما نصت الفقرة )
ً
لالتفاقية ( 00( من املادة )8ألاغراض قيودا

يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات (”  0220، الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسانألاوروبية لحقوق إلانسان نصت على)

التي تتطلب واجبات ومسؤوليات لبعض الشكليات آو الشروط آو التقيدات آو املخالفات التي يحددها القانون والتي 

فظ سالمة الوطن وأراضيه، والامن العام وحماية النظام ومنع الجريمة تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية لح

وحماية الصحة وألاخالق وحماية آلاخرين وسمعتهم وذلك ملنع إفشاء املعلومات السرية أو لضمان سلطة الهيئة 

ية للضمير حيث  إن سلب إلانسان حريته يجعله يعيش في جو من الخوف والفاقة وهي أعمال مؤذ.“ القضائية ونزاهتها

وهو ما يفرض على الدول والحكومات تكييف نظمها الداخلية بحيث يتم منع أي ممارسة تس يء إلى حرية  إلانساني،

  2إلانسان .

 املحور الثالث: تحليل ومناقشة النتائج

 يتناول هذا املحور مناقشة ما توصلت إليه الدراسة من النتائج، باإلضافة إلى تقديم التوصيات في ضوء هذه

 النتائج. 

                                                           
 https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/339654#B11 

، 8000مركز القاهرة لدراسات حقوق إلانسان،  القاهرة:، «املواثيق ألاساسية لحقوق إلانسان»سعيد، محمد السيد، حقوقنا اليوم وليس غدا  ،حسن، بهي الدين2 

 .08ص

https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/339654#B1
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  مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال ألاول للدراسة: ما املعضالت املترتبة عن إلاعالم إلاجتماعي في واقعها

 الاجتماعيين؟الجديد من وجهة نظر الاعالميين 

توظيف بأنه  الاجتماعي مفهوم ومحتوى الاعالممن املبحوثين الاعالميين الاجتماعيين حول  %20يرى     

لويب واملواقع الالكترونية إلنشاء صالت تفاعلية سريعة وفعالة ألكبر قاعدة ممكنة من الجمهور املتنوع تطبيقات ا

، لتبادل املعلومات وألافكار ومشاركة آلاراء والرؤى والخبرات ووجهات النظر مع 
ً
 واقتصاديا

ً
 وسياسيا

ً
 واجتماعيا

ً
ثقافيا

 افتراضية". مجتمعات وشبكات التكنولوجيا فيبإستخدام " آلاخرين

ين يجمع ب املجتمعي كونهمن املبحوثين أن هناك نقص معرفي ملصطل  املفهوم الاعالمي  %00في حين يعتقد 

عملية الدمج بين اعطاء املعلومة والخبر والتوعية وبين تقوية الراي العام أو تقوية  الاجتماع، ويتناول الاعالم وعلم 

  الوجود الانساني.

حوثين ملفهوم ومحتوى الاعالم الاجتماعي أنه يحارب التضليل الفكري وطمس الحقائق من املب %00بينما يرى 

 .عمري بين املواطنين دون تحديد سن ونشر وعى العقل 

  مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة: ما هي املمارسات والقيود الحكومية على الاعالم

 قطاع غزة من وجهة نظر الاعالميين الاجتماعيين؟الاجتماعي في ظل انتشار جائحة كورونا في 

من املبحوثين أنه يتوفر لدى إلاعالميين معارف بحدودهم وحقوقهم في منشوراتهم على صفحة الفيس  %20يرى 

الشخصية كحرية املعتقد وحرية التعبير عن الرأي وغيرها من الحريات  –مختلف الحريات الشخصيةبوك ومن ذلك 

وضمان الوصول إلى املعلومات  دون مضايقة وحرية التماس ألانباء وألافكار وتلقيها، ،-ية لإلنسانأساس تعتبر حقوقا–

 وشرط حرية التعبير ضمانات الوصول ألامن للمعلومات من مصادرها الرسمية بالوقت املناسب.، الهامة

أن حرية التعبير وضمان  كما من املبحوثين أن املعارف بحدودهم وحقوقهم متوفرة لحد ما، %80في حين يعتقد 

 الدينية وألاخالقية واملجتمعية. الوصول إلى املعلومات الهامة من الحقوق ألاساسية لكن يجب أن تراعي ألابعاد

  مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث للدراسة: ما تأثير القيود واملمارسات الحكومية على حرية النشر

 شار جائحة كورونا في قطاع غزة من وجهة نظر الاعالميين الاجتماعيين؟على إلاعالم الاجتماعي في ظل انت

املمارسات والقيود الحكومية على الاعالم الاجتماعي في ظل انتشار جائحة كورونا  أن من املبحوثين %20يعتقد 

الشخص ي،  في قطاع غزة تتعلق بممارسات حول نشر الاخبار والحد من حرية الرأي والتعبير وممارسات حول ألامن

الى معلومات حقيقية من املصادر الرسمية، طمس الوعى املجتمعي  منع الوصول  ،قيود منع نشر الحقائق تتلخص في

الحسابات  الفيسبوك، تقييدإلدارة  الحقائق، انتهاك الحسابات اغالقها والبالغات املتكررة الاعالم لنشر من خالل منع 

من املبحوثين أن املجتمعات  %00بينما يرى  شخاص.ألالتحقيق، اعتقال ، حذف املحتوى، الاستدعاء، اكر للمواقعه

النامية تزيد بالتأكيد حدة املمارسات القهرية للحكومات ومن هذه املمارسات في مناطق السلطة اللجوء لفرض حالة 
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كما تشاء مع الطوارئ وتجديدها أكثر من مرة بشكل مخالف للقانون مما يعطي املجال واسعا لقوى ألامن للتصرف 

املواطنين وإلاعالميين فهناك مالحقات لكل ما ينشر وتحت ذريعة القدح والتشهير يتم احتجاز بعض إلاعالميين مثلما 

 حدث مع نزار بنات.

  واملمارسات الحكومية على  وحجج القيود: ما مبررات املتعلقة بالسؤال الرابع للدراسةمناقشة النتائج

 جتماعي في ظل انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة من وجهة نظر الاعالميين الاجتماعيين؟حرية النشر على إلاعالم الا 

تأثير القيود واملمارسات الحكومية على حرية النشر على إلاعالم الاجتماعي تتلخص  أن من املبحوثين %20يعتقد 

ل بقضية نزار ضربنا سالفا مث كما كترونية،إلالحرية الكتابة على املواقع تقييد  انتهاك وتقييد حرية الرأي والتعبير،في 

 بنات حديثة العهد، ومتابعة كل ما يكتب ومالحقة أصحابه.

تأثير القيود واملمارسات الحكومية على حرية النشر على إلاعالم الاجتماعي تتلخص في  أنمن املبحوثين  %80بينما يرى 

 الرسمية.عنها الجهات  التهديد والتلويح باملساءلة لكل من ينشر معلومات لم تعلن

  مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس للدراسة: ما دور الرهانات التشريعية إلاعالمية في تعزيز حرية

 إلاعالم الاجتماعي أو الحد منها؟

من املبحوثين أن أهم مبررات وحجج القيود واملمارسات الحكومية على حرية النشر على إلاعالم  %20يعتقد      

جتماعي في ظل انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة تسوقها الحكومة في تكمن في إساءة استخدام التكنولوجيا والاخالل الا 

فظع املمارسات بحق املواطنين عامة وإلاعالميين الاجتماعيين على نحو أباألمن العام وتحت هذين املبررين ترتكب 

 رونا، والخوف من كشف الحقائق.الخصوص لفرض قيود على حرية النشر في ظل جائحة كو 

حرية التعبير ليست مطلقة ألنها من املبحوثين أن أهم مبررات وحجج القيود على اعتبار أن  %80بينما يرى     

 تحمل في مضامينها واجبات ومسؤوليات خاصة لذلك قد تخضع لقيود معينة ينص عليها القانون.

  آليات تفعيل الاعالم الاجتماعي كمؤثر في  بحوثين حول املمناقشة السؤال السادس الذي يتعلق بمقترحات

 نقل الاخبار وتأثيرها في الوعي الاجتماعي في قطاع غزة؟

 ركز املبحوثون في مقترحاتهم على مستويين من إلاجابات حسب التالي:

 وال: على مستوى التشريعات إلاعالمية الفلسطينيةأ

  خبار املنشورة وليس بنقل ما ينشر عبر الجهات الرسمية.يجب تشريع قوانين تربط املحاسبة بمصداقية ألا 

  السماح للوصول للمعلومات الهامة في أي وقت ودون تضييق على مبدأ الشفافية لتفعيل دور الاعالم الاجتماعي

 ومحاسبة.كأداة مراقبة 

  .إلغاء قانون الجرائم الالكترونية 

 التي اشتملت عليها الاتفاقيات والعهود واملواثيق  الحاجة إلى تشريع عصري يضمن تضمين الحقوق والحريات

 الدولية.
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  على مستوى اعمال الحريات والحقوق وضمان الوصول الامن لها عليها وضع سياسات إعالمية واضحة

 ومشتقة من القانون الدولي لحقوق الانسان ووضعها موضع التنفيذ.

 ":ثانيا: على مستوى املؤسسات التنفيذية " إلاعالم الحكومي

 .توفير حماية من قبل الحكومة لإلعالميين 

  أخذ كافة التدابير إلعمال الحقوق والحريات التي اشتملت عليها الاتفاقات والعهود الدولية ذات العالقة

 باإلعالم الاجتماعي.

  العمل بكل مسؤولية وطنية إلتاحة املجال للعاملين بحقل الاعالم الاجتماعي ملمارسة دورهم بكل حرية

 ولية أخالقية.ومسؤ 

 .حماية حرية التعبير وضمان الوصول إلى املعلومات الهامة بموجب القانون الدولي لحقوق إلانسان 

  الحكومي.وجوب وضع حد لالنتهاكات والتجاوزات من قبل الحكومة وإلاعالم 

  الحقائق من املصادر الرسمية.  السماح بنشر 

 خاتمة

 على ماسبق ُيعد التواصل إلاعالمي
ً
 وخطورة الاجتماعي من أبرز أنواع التواصل إلانساني  تأسيسا

ً
يث من حجدال

تأثيره وأهميته وارتباطه ببنية املجتمعات ، وتشكيالتها املجتمعية، للتواصل بالرغم من حدود املكان والزمان، ألامر الذي 

 من العوامل املؤثرة على الرأي العام؛
ً
 رئيسا

ً
لدى إلاعالميين معارف بحدودهم  كما يتوفر  جعل من وسائل إلاعالم عامال

كحرية املعتقد وحرية التعبير  –مختلف الحريات الشخصيةوحقوقهم في منشوراتهم على صفحة الفيس بوك ومن ذلك 

الرقابة على املحتوى الرقمي خصوصا وقت ألازمات وخاصة في ظل  ، إال أنعن الرأي وغيرها من الحريات الشخصية 

 .الحد من حرية التعبير وتبادل آلاراء، لوجود قيود ممارسات رقابية حكوميةتفش ي جائحة كورونا أدت إلى 

رية الرأي انتهاك وتقييد حتأثير القيود واملمارسات الحكومية على حرية النشر على إلاعالم الاجتماعي تتلخص في  

 .حرية الكتابة على املواقع إلالكترونيةتقييد  والتعبير،

على الاعالم الاجتماعي في ظل انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة تتعلق بممارسات املمارسات والقيود الحكومية 

ائق، الحقحول نشر الاخبار والحد من حرية الرأي والتعبير وممارسات حول ألامن الشخص ي، تتلخص في قيود منع نشر 

، لنشر الحقائقنع الاعالم املجتمعي من خالل م يالوعلى معلومات حقيقية من املصادر الرسمية، طمس إ منع الوصول 

، حذف املحتوى، تقييد الحسابات وهكر للمواقع ،إلدارة الفيسبوك انتهاك الحسابات اغالقها والبالغات املتكررة

 .شخاصستدعاء، التحقيق، اعتقال ألاالا 

حة جائأهم مبررات وحجج القيود واملمارسات الحكومية على حرية النشر على إلاعالم الاجتماعي في ظل انتشار 

 .كورونا في قطاع غزة تسوقها الحكومة في تكمن في إساءة استخدام التكنولوجيا والاخالل باألمن العام
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 القضية الفلسطينية في إلاعالم الفرنس ي

 نفلسطي-غزة، ، جامعة ألاقص ىد. زياد حسن مدوخ، أستاذ اللغة الفرنسية املساعد

 

 ملخص الدراسة:

غياب استراتيجية إعالمية فلسطينية ملواجهة الدعاية  80801مايو  80إلى  00كشف العدوان إلاسرائيلي ألاخير على قطاع غزة من 

ي. كما لجانب إلاسرائيلإلاسرائيلية على املستوى الدولي وألاهم كشف تحيز وسائل إلاعالم الغربية بشكل عام والفرنسية يشكل خاص ل

على تعامل املجتمع الدولي بشكل عام ووسائل إلاعالم الغربية بشكل خاص بمعياريين في تغطية أحداث  2كشفت الازمة الروسية الاوكرانية

ن طرف مهذه الازمة بتحيزه للجانب الاوكراني. رغم وجود حركة تضامن واسعة مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في فرنسا خصوصا 

، ورغم وجود تقدم في املوقف الرسمي تجاه الصراع العربي إلاسرائيلي، ورغم وجود "تعددية" 3الشعب الفرنس ي وجمعياته املتعددة 

و"حريات" "وديمقراطية" في وسائل إلاعالم الفرنسية  إال أن إلاعالم الفرنس ي سواء الرسمي أو الخاص مازال بشكل عام منحازا للرواية 

 ية. إلاسرائيل

خصوصا أن إلاعالم في فرنسا ودول أوروبا مؤئر في توجيه الرأي العام ويمثل وسيلة فعالة في التأثير على الجمهور مما يساعد 

دولة الاحتالل في تسويق سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. دون أن ننس ى أن هناك لوبي صهيوني في فرنسا مسيطر على 

ه ليس مثل اللوبي الصهيوني في أمريكا لكنه مؤثر ويفرض الرؤية إلاسرائيلية في املجتمع الفرنس ي عن طريق إلاعالم الرسمي ، ورغم أن

إلى  00في الفترة من  4ألاعالم املوجه واملسيس. ورغم اهتمام وسائل إلاعالم الفرنسية بأخبار العدوان إلاسرائيلي ألاخير على قطاع غزة

صدر ألاخبار كان بشكل عام الناطق الرسمي باسم الجيش إلاسرائيلي وكانت نادرا ما تستضيف إال أن املالحظ أن م 8080مايو  80

بشكل عام ال تعطي وسائل إلاعالم الفرنسية مجال إال نادرا للفلسطينيين أو املؤيدين الفرنسين للقضية  .5شخصيات فلسطينية

ق الرسمي بإسم الجيش إلاسرائيلي أو الحكومة إلاسرائيلية الفلسطينية وتستضيف مقربين من الجانب إلاسرائيلي وأحيانا الناط

للحديث عن التطورات الحاصلة في ألاراض ي الفلسطينية. وحتى املصطلحات املستعملة من طرف وسائل ألاعالم الفرنسية فإنها غير 

ان ، سرائيلي على مصادر النير : جيش الدفاع إلاسرائيلي ، قصف أراض ي إسرائيلية بصواريخ فلسطينية، رد الجيش إلا وضوعية مثلم

فرنسا  ؟ خصوصا أنينية لتوجيه الرأي العام الفرنس يضربات جوية للطيران إلاسرائيلي. ملاذا ال توجد إستراتيجية إعالمية فلسط

ملاذا الرواية و  ال نشاهد بشكل دوري ناطقين باللغة الفرنسية على وسائل ألاعالم الفرنسية؟  والعالم وملاذادولة قوية ومؤثرة في أوروبا 

الفلسطينية الرسمية والشعبية غير منتشرة لفح  ممارسات إلاحتالل وإستثمار املواقف املتقدمة بهدف الحصول على إعتراف رسمي 

 فرنس ي بدولة فلسطين؟ 

صعبة  فملاذا ال يتم توثيق باللغات ألاجنبية لألحداث الجارية في فلسطين عامليا؟ خصوصا أن القضة الفلسطينية تمر بظرو 

ضم التطبيع وإلانقسام وخطة ال الفلسطينية،مثل إلاعتداءات إلاسرائيلية املتواصلة على الشعب الفلسطيني في جميع ألاراض ي 

 .ومواصلة إلاستيطان وقرار محكمة الجنائيات الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب إلاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

                                                           
 سنة 08الرابع في 1 

 8088فبراير  82والتي بدأت في 2 

 8080يونيو ئيلي عل قطاع غزة في شهري مايو و مظاهرة في مختلف مدن فرنسا للتنديد بالعدوان إلاسرا 20تم تنظيم أكثر من 3 

 ولى للعدوانيام ألا خصوصا في ألا 4 

 إستضافة ممثل السفارة الفلسطينية بفرنسا في اليوم الثامن للعدوان تمت5 
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وسائل إلاعالم الفرنسية من مكتوبة ومرئية ومسموعة للقضية الفلسطينية في السنوات القليلة  نحاول في بحثنا هذا تحليل تغطية

املاضية والتي شهت تحوالت دراماتيكية عاشتها القضية الفلسطينية من عدوان إسرائيلي غاشم على قطاع غزة وإعتداءات جنود إلاحتالل 

السفارة ألامريكية للقدس وصفقة القرن املفروضة من طرف إدارة الرئيس ألامريكي واملستوطنين على سكان مدينة القدس وترحيلهم، و نقل 

لنضال الشعب   إلاسرائيلي واملؤيدة-السابق دونالد ترامب مع التركيز على بعض الصحف اليومية  املوضوعية في تغطيتها للصراع الفلسطيني

  نس ي وهي قليلة الانتشار في فرنساالتابعة الحزب الشيوعي الفر  1الفلسطيني مثل صحيفة إلانسانية

اليومية إلالكترونية وهي صحيفة قوية ولكنها تحارب من طرف الحكومة الفرنسية وتتهم بمعادة السامية.  2وصحيفة ميدي بارت

 وهو موقع إعالمي مناصر للقضايا العادلة مثل القضية الفلسطينية. 803أورينت وموقع 

وهي إذاعة رسمية باللغتين العربية والفرنسية وهي تحاول أن تكون موضوعية في  4الشرق وبعض إلاذاعات الفرنسية مثل إذاعة 

 إلاسرائيلي. -طرحها للصراع العربي

 58املغرب -وهناك بعض إلاذاعات الخاصة التي تحاول أن تكون مؤيدة للشعب الفلسطيني مثل إذاعة فرنسا

مية ألاعالم وتحليل وسائل إلاعالم الفرنسية لفهم طبيعة تغطيتها لألحداث يهدف البحث إلى وضع أداة للقيادة الفلسطينية نظرا أله

فلسطيني وسيلة لتحسين ألاداء إلاعالمي ال ودوليا ليكون الجارية في ألاراض ي الفلسطينية وألاحداث املتعلقة بالقضية الفلسطينية محليا 

ب إلاسرائيلي كذلك إثراء املكتبات الجامعية الفلسطينية والعربية على الساحة الدولية ومواجهة الخطاب إلاعالمي املوجه من طرف الجان

 والدولية ببحث أصيل متعلق بمعالجة القضية الفلسطينية في إلاعالم الفرنس ي.

ل على مواقع التواص ومنصات وصفحاتنحاول الخروج بتوصيات أهمها التفكير جديا في إنشاء وسائل إعالم باللغة الفرنسية 

ير الخطاب إلاعالمي الفلسطيني الرسمي والشعبي وأهمية تكيفه مع التحديات واملتغيرات الدولية لدعم القضية الفلسطينية إلاجتماعي وتطو 

دوليا مما ينعكس إيجابيا على حشد دولى وتعزيز التضامن الدولي مع عدالة القضية الفلسطينية ومواجهة التحديات التي تواجه القضية 

 واضحة املعالم ومؤثرة دوليا. الفلسطينية برؤية إعالمية

عالم نية في ألا تكمن أهمية البحث في أصالته حيث أن الدراسات وألابحاث التي تناولت التغطية إلاعالمية للقضية الفلسطي

المية ععلى إلاعالم في فلسطين وأصحاب القرار للضغط بإتجاه تبني سياسة إ هامة للمشرفين. كما أنه سوف يكون أداة  الفرنس ي قليلة جد

 جديدة متوازنة ملواجهة التحديات الحالية واملستقبلية التي تحيط بالقضية الفلسطينية إقليميا ودوليا.

بالنسبة ملنهجية البحث فسوف نعتمد على كل من املنهج التاريخي لسرد الوقائع وألاحداث في ألاراض ي الفلسطينية في السنوات 

واملنهج الوصفي التحليلي لتحليل أهم في ألاعالم الفرنس ي بخصوص ألاحداث الجارية في ألاراض ي املاضية املغطاة من طرف إلاعالم الفرنس ي 

 الفلسطينية.

سوف تعتمد في بحثنا على العديد من املراجع العربة والفرنسية وإلانجليزية وهي مراجع قليلة وأغلبها مقاالت ودراسات حديثة نظرا 

 .ت القليلة املاضيةالن دراستنا وتحليلنا يعتمد على السنوا
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 . مشكلة الدراسة وتساؤالتها

جيه الرأي ينية لتو : ملاذا ال توجد إستراتيجية إعالمية فلسطؤالتاتكمن مشكلة الدراسة في طرح العديد من التس

وملاذا ال نشاهد بشكل دوري ناطقين باللغة قوية ومؤثرة في أوروبا والعالم  ؟ خصوصا أن فرنسا دولةالعام الفرنس ي

رنسية على وسائل ألاعالم الفرنسية؟  وملاذا الرواية الفلسطينية الرسمية والشعبية غير منتشرة لفح  ممارسات الف

 إلاحتالل وإستثمار املواقف املتقدمة بهدف الحصول على إعتراف رسمي فرنس ي بدولة فلسطين؟ 

ة تمر خصوصا أن القضة الفلسطينيملاذا ال يتم توثيق باللغات ألاجنبية لألحداث الجارية في فلسطين عامليا؟ 

التطبيع  ية،الفلسطينبظروف صعبة مثل إلاعتداءات إلاسرائيلية املتواصلة على الشعب الفلسطيني في جميع ألاراض ي 

وإلانقسام وخطة الضم ومواصلة إلاستيطان وقرار محكمة الجنائيات الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب إلاسرائيلية 

 ني.ضد الشعب الفلسطي

 فرضيات الدراسة

 إنحياز ألاعالم الفرنس ي للجانب إلاسرائيلي وتبنيه الرواية إلاسرائيلية 

 غياب قنوات إعالمية باللغة الفرنسية لدى الجانب الفلسطيني 

  وجود لوبي صهيوني مؤثر على وسائل ألاعالم الفرنسية 

 أهمية الدراسة

بحاث التي تناولت التغطية إلاعالمية للقضية تكمن أهمية الدراسة في أصالتها حيث أن الدراسات وألا 

أصحاب على إلاعالم في فلسطين و  هامة للمشرفينكما أنه سوف يكون أداة  ،الفلسطينية في ألاعالم الفرنس ي قليلة جدا

 القرار للضغط بإتجاه تبني سياسة إعالمية جديدة متوازنة ملواجهة التحديات الحالية واملستقبلية التي تحيط بالقضية

 الفلسطينية إقليميا ودوليا.

 أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى وضع أداة هامة للقيادة الفلسطينية واملشرفين على ألاعالم الفلسطيني نظرا ألهمية ألاعالم 

وتحليل وسائل إلاعالم الفرنسية لفهم طبيعة تغطيتها لألحداث الجارية في ألاراض ي الفلسطينية وألاحداث املتعلقة 

ليكون وسيلة لتحسين ألاداء إلاعالمي الفلسطيني على الساحة الدولية ومواجهة الفلسطينية محليا ودوليا  القضيةب

الخطاب إلاعالمي املوجه من طرف الجانب إلاسرائيلي كذلك إثراء املكتبات الجامعية الفلسطينية والعربية والدولية 

 الفرنس ي.ببحث أصيل متعلق بمعالجة القضية الفلسطينية في إلاعالم 
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 لدراسات السابقةا

سوف تعتمد في درستنا هذه على العديد من املراجع العربة والفرنسية وإلانجليزية وهي مراجع قليلة وأغلبها 

 مقاالت ودراسات حديثة نظرا الن دراستنا وتحليلنا يعتمد على السنوات القليلة املاضية.

 منهجية الدراسة

مد على كل من املنهج التاريخي لسرد الوقائع وألاحداث في ألاراض ي بالنسبة ملنهجية الدراسة فسوف نعت

الفلسطينية في السنوات املاضية املغطاة من طرف إلاعالم الفرنس ي واملنهج الوصفي التحليلي لتحليل أهم في ألاعالم 

 الفرنس ي بخصوص ألاحداث الجارية في ألاراض ي الفلسطينية.

 حدود الدراسة

تحليل تغطية وسائل إلاعالم الفرنسية من مكتوبة ومرئية ومسموعة للقضية الفلسطينية نحاول في دراستنا هذه 

في السنوات القليلة املاضية والتي شهت تحوالت دراماتيكية عاشتها القضية الفلسطينية من عدوان إسرائيلي غاشم 

ة نقل السفارة ألامريكيو   ،لهمعلى قطاع غزة وإعتداءات جنود إلاحتالل واملستوطنين على سكان مدينة القدس وترحي

ف ع التركيز على بعض الصحللقدس وصفقة القرن املفروضة من طرف إدارة الرئيس ألامريكي السابق دونالد ترامب م

فة لنضال الشعب الفلسطيني مثل صحيإلاسرائيلي واملؤيدة -الفلسطيني املوضوعية في تغطيتها للصراع اليومية

اليومية إلالكترونية  2وصحيفة ميدي بارت  .يوعي الفرنس ي وهي قليلة الانتشار في فرنساالتابعة الحزب الش 1إلانسانية

وهو موقع  803أورينت وهي صحيفة قوية ولكنها تحارب من طرف الحكومة الفرنسية وتتهم بمعادة السامية. وموقع 

وهي إذاعة  4مثل إذاعة الشرق وبعض إلاذاعات الفرنسية  إعالمي مناصر للقضايا العادلة مثل القضية الفلسطينية.

هناك بعض و إلاسرائيلي. -حها للصراع العربيرسمية باللغتين العربية والفرنسية وهي تحاول أن تكون موضوعية في طر 

 5املغرب -إلاذاعات الخاصة التي تحاول أن تكون مؤيدة للشعب الفلسطيني مثل إذاعة فرنسا

 مصطلحات الدراسة

القات ع-جرائم إسرائيلية-املعاصر إلاعالم-إعالميةاستراتيجية -الخطاب إلاعالمي-الرأي العام-إلاعالم الفرنس ي

 دولة فلسطينية.-لوبي صهيوني -دولية
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 نتائج الدراسة

  عدم وجود استراتيجية إعالمية فلسطينية موضوعية وموجهة على الصعيد الدولي لتبني املوقف الفلسطيني

 والدفاع عنه.

 وضغطه املستمر على وسائل إلاعالم 1جلس ألاعلى للتجمع اليهودي في فرنساوجود لوبي صهيوني ممثال بامل

 والسياسيين في فرنسا.

 على وسائل إلاعالم وتوجيه الخطاب إلاعالمي لصال  الجانب إلاسرائيلي.  سيطرة املساهمين 

  على وسائل إلاعالم في فرنسا شعبي ومؤسساتيغياب ضغط 

 اض ي الفلسطينية.ألار مية لألحداث في لتغطية إلاعال عدم وجود موضوعية في ا 

 غير ة إلاسرائيلي ألن مواقف املعارض-تنبني وسائل إلاعالم للمواقف الرسمية الفرنسية من الصراع الفلسطيني

 .واضحة حول القضية الفلسطينية

 مقدمة

داث في العالم ألحفي مقال نشرته دورية العالم الديبلوماس ي الشهرية في فرنسا واملعروفة بمعالجتها املوضوعية ل

بأن إلاعالم الغربي بشكل عام والفرنس ي بشكل خاص  3قال الكاتب والصحفي الفرنس ي أالن قريش 8080لشهر يونيو  2

يته ملا حصل في قطاع غزة في مايو املاض ي  مثل الاحتالل  وإلاستيطان ومصادرة أراض ي \تناس ى قضايا أساسية في تغط

 صار قطاع غزة القاتل وممارسات دولة الفصل العنصري.الفلسطينيين والحواجز العسكرية وح

وهو مدير مركز )أبحاث ودراسات الشرق الاوسط( بباريس في فرنسا ومتخصص في  4يقول جون بول شانيلو

القضية الفلسطينية عن سبب إنحياز إلاعالم الغربي لدولة الاحتالل بأن معركة الفلسطينيين مع الجانب إلسرائيلي هي 

ولألسف العرب ال يجيدون إلاتصال وال يعرفون الدفاع ’ مية ولحد الان يتقن الجانب إلاسرائيلي اللعبة أفضلمعركة إعال 

 عن قضيتهم ألام. 

ساس معركة إعالمية نح  راض ي الفلسطينية هو في ألا أن ما يحدث في ألا  5أكد الصحفي الفرنس ي شارل أندرلن 

 جرائمه املستمرة ورغم إنتقاد العالم له. الجانب إلاسرائيلي فيها في الخروج منتصرا رغم

                                                           
CRIF 1 

Le Monde Diplomatique  2 

  الرقمية 80ة أورينت وهو رئيس تحريرصحيف3 

Paul Changillons -Jean 4 

 صحفي عمل في قناة فرنسا الثانية الفرنسية   8080وحني  8000زكان مراسل للقناة في ألااراض ي الفلسطينية من سنة 5 
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هذه التصريحات لهؤالء إلاعالميين الفرنسيين املؤيدين للقضية الفلسطينية تؤكد أهمية معركة ألاعالم في كسب 

الرأي العام العالمي لصال  قضيتنا العادلة التي رغم وجود تضامن دولي شعبي متزايد إال أن إهتمام وسائل ألاعالم 

 القضية الفلسطينية أمر مهم جدا بالنسبة للشعب الفلسطيني.الدولية ب

أكد  8080مريكية في مايو ال هاما في صحيفة واشنطن بوست ألا نشر مقا 1وكان املفكر الفرنس ي رافائيل ميمون 

 .2فال سالم مع ألابارتيد، فيها أن الصهيونية ال يمكنها إنتاج سالم عادل

 عالجة وسائل إلاعالم الفرنسية للقضية الفلسطينية.نحاول في هذا البحث التطرق لكيفية م

في البداية سوف نعطي نبذة عامة عن الوضع الحالي في فلسطين من خالل التطورات الحاصلة فلسطينيا ، 

 عربيا ودوليا وتأثيرها على القضية الفلسطينية

ة سائل إلاعالم املكتوببعدها سوف نتحدث عن طبيعة وخصوصية إلاعالم في فرنسا املتميز بالتعددية في و 

 واملسموعة واملرئية والرقمية. 

 سوف نحاول أن نجيب على التساؤل بوجود فعال حرية إعالم في هذه الدولة املؤثرة دوليا.

وللتطرق للتغطية إلاعالمية في فرنسا للقضية الفلسطينية سوف نتعرف على املوقف الفرنس ي من القضية 

ة في حداث العدوان إلاسرائيلي ألاخير على قطاع غز تغطية وسائل إلاعالم الفرنسية إل  ةالفلسطينية مع التركيز على كيفي

 وصوال لتحليل أسباب إنحياز إلاعالم الفرنس ي للجانب إلاسرائيلي. 8080شهر مايو 

 ونختم بحثنا بضرورة توفر استراتيجية إعالمية فلسطينية مؤثرة دوليا باإلضافة لتوصيات البحث في النهاية

 : تطورات القضية الفلسطينيةأوال

ى دوان إسرائيلي جديد علتشهد القضية الفلسطينية تطورات صعبة ودراماتيكية  في السنوات الاخيرة  من ع

 4وتأجيل الانتخابات الفلسطينية، ومواصلة الانقسام الفلسطيني ، 3وتهديد بطرد املقدسيين من أراضيهم  ،قطاع غزة

نظيمها في القدس وزادت الامور تعقيدا منذ تولي الرئيس ألامريكي دونالد ترامب رئاسة بعد رفض الاحتالل إلاسرائيلي ت

الذي أصدر ونفذ العديد من القرارات املنحازة لدولة إلاحتالل وأهمها إلاعتراف  8002الواليات املتحدة الامريكية عام 

قرن التي تتبنى الرواية إلاسرائيلية في تكريس إعالن صفقة الو  5مريكية إلى القدسبالقدس عاصمة لها و نقل السفارة ألا 

إلاحتالل ومواصلة إلاستيطان  وإنكار الحقوق املشروعة للشعب الفلسطيني، كما قام بقطع املساعدات املالية عن 

السلطة الفلسطينية وعن ألاونروا ،  وقام بإغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ورفض عودة 

                                                           
Raphaël Mimon  1 

 نظام الفصل العنصري 2 

 خصوصا في أحياء الشيخ جراح وسلوان3 

 8080مايو  88التي كان مقرر إجرائها في 4 

 8002عام 5 
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باإلضافة لذلك إستمرار السياسة إلاسرائيلية العدوانية تجاه الشعب   ،سطينيين إلى أرضهم وبالدهمالالجئين الفل

الفلسطيني  ومواصلة سياسة إلاستيطان و إقامة حواجز عسكرية وجدار فصل عنصري وقتل وأسر العشرات من أبناء 

ئيلي وأخيرا تطبيع بعض الدول العربية أهمها خطة الضم إلاسراو  ،الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة

مع دولة إلاحتالل. بظغوط أمريكية مما ساهم في عزل الفلسطينيين الذين مازالوا منقسمون ويحاولون الخروج من 

 مريكي. والتخاذل العربي والضغط ألا  مختلف الازمات التي خلفها إلاحتالل وإلانقسام

، إال أن قرارات 8080يدن باإلنتخابات الامريكية الجديدة عام ورغم فوز الرئيس الامريكي الديمقراطي جو با

الرئيس السابق ترامب مازالت مستمرة لحين وجود رؤية جديدة ملشكلة الشرق ألاوسط من طرف الرئيس ألامريكي 

 الجديد.

ت اوتعقدت الامور بالنسبة للفلسطنيين خصوصا بعد وتوقيع إلامارات والبحرين واملغرب والسودان إلتفاقي

والتي خلقت  ،8080سبتمبر  88قرار دولة فلسطين بعدم ترؤس دورة جامعة الدول العربية في إلاحتالل و التطبيع مع 

 شرخ كبير في عالقات السلطة الفلسطينية ببعض ألانظمة العربية.

 طبيعة وخصوصية إلاعالم في فرنسا :ثانيا

صحيفة يومية وطنية ومحلية أهمها صحيفة  20من  حيث هناك أكثر ، بتنوع إلاعالم وتعدده 1تتميز دولة فرنسا

، وصحيفة ليبيراسيون 3وصحيفة العالم ذات التوجه الوسط اليساري  ،واملحافظاملقربة من اليمين الليبرالي  2الفيغارو 

 ، ومئات املجالت ألاسبوعية والشهرية والدورية 5، وصحيفة إلانسانية املقربة من الحزب الشيوعي الفرنس ي4الرسمية 

، أما الدوريات الشهرية  6الورقية والرقمية. ومن أهم املجالت ألاسبوعية املعروفة مجلة باري ماتش التي تركز على الصور 

 وهي مقربة من اليسار وضد العوملة. 7فإن أهمها العالم الديبلوماس ي

وأهمها  ’تجاري وهناك يوميات وصحف متخصصة في الجانب املنهي وإلاقتصادي والطبي والهندس ي والعلمي وال

  8مجلة الاقتصادي

                                                           
 ألاوروبيةمن أكبر الدول 1 

 وهي أقدم صحيفة يومية فرنسية2 

Le Monde 3 

  Libération 4 

 L'Humanitéالتي أنشأها جان جورس 5 

 Paris Matchتطبع مليون نسخة أسيوعيا6 

Le Monde Diplomatique  7 

L'Economiste  8 
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وهي صحف يومية  رقمية 3وألترنتيكو  2وبولتيس 1وهناك إعالم بديل عبر الانترنت و إعالم رفمي وأهمها ميديا بارت

لية وتتميز وسائل إلاعالم في فرنسا بسيطرة الصحف املح تعتمد بشكل كبير على الاشتراكات الشهرية والسنوية للقراء.

 في غرب فرنسا. 4حيث أن الصحيفة الاولى في فرنسا والاكثر مبيعا هي صحيفة ويست فرنس ،طنيةعلى الصحف الو 

كما أن هناك صحف يومية مجانية تطبع بأالف النسخ وتوزع صباحا في محطات املترو في مدينة باريس خاصة مثل 

مية تابعة للدولة خصوصا محطات بالنسبة لوسائل إلاعالم السمعية البصرية في فرنسا فإن أغلبها حكو  .5دقيقة 80

وهناك مئات املحطات إلاذاعية الخاصة واملحلية والتابعة لجمعيات وبلديات  6إلاذاعة الوطنية وأهمها إذاعة فرنسا 

 8الخاصة وقناة فرنسا  0. وقنوات تلفزة عامة وخاصة أولها قناة تف 10ورمس 9و رتل  8وفرنسا الزرقاء 07مثل أوروبا 

وقنوات التلفزة إلاخبارية  12بثالث لغات الفرنسية والعربية وإلانجليزية 82املحلية وقناة فرنسا  0رنسا وقناة ف 11العامة

 التي يتابعها ماليين املشاهدين يوميا. 15ولس ي 14وسينيوز  13للتغطية املستمرة مثل بفم

ماليين  هدة عالية تصل إلىوتتميز إلاذاعات وقنوات التلفزيون بنشرة إلاخبار الساعة الثامنة مساءا التي تنال مشا

 املشاهدات مما يتيح بث أخبار ومعلومات يصدقها الرأي العام وغالبا ما تكون موجهة سياسيا ومن الحكومة.

يات ن من الوال وتتحكم مجموعات إعالمية ومساهمين وشركات في مختلف وسائل إلاعالم الفرنسية منها مساهمي

 20وأوروميديا 19، ونرج 18وبايارد 17وإربرا 16مثل مجموعة سيبا فرنسااملتحدة وإسرائيل 

 

                                                           
Mediatpart 1 

Politis 2 

Altrntico 3 

 Ouest Franceنسخة يوميا  220.000حوالي  تطبع4 

20 minutes  5 

France Info 6 

Europe 1 7 

France Bleu 8 

RTL 9 

RMC 10 

France 2 11 

 France 24لتضاهي قناة الجزيرة القطرية 8002أنشأها الرئيس الفرنس ي الراحل جاك شيراك عام 12 

BFM 13 

CNEWS 14 

LCI 15 

Sipa France 16 

Erbra 17 

Bayard 18 

RJN 19 

Euromédias 20 
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 ألاعالم في فرنسا ثالثا: حرية

تعتبر فرنسا من الدول املعروفة بحرية ألاعالم فيها حيث أن الدستور والدولة تشجع الفضاء إلاعالمي الحر من 

 ع بعيد جدا خصوصاوإلاذاعات املحلية والوطنية وقنوات التلفزة رغم أن الواق الصحف واملجالتخالل تشجيع إنشاء 

 قةفار ثل التمييز العنصري ضد العرب وألا أن هناك بعض القضايا التي يتجنب إلاعالم الفرنس ي الخوض فيها م

اريبي فريقيا وبعض دول الكإواملهاحرين ومعاداة السامية وتاريخ فرنسا الدموي في الجزائر واملستعمرات الفرنسية في 

 وقضايا الشرق الاوسط.

عالم إال أن الدولة تراقب عمل وسائل ألاعالم من خالل جهة رقابية حكومية هي املجلس الوطني ورغم حرية ألا 

التي تتحكم غالبا في املنشورات وتعاقب الصحفيين ووسائل إلاعالم الغير ملتزمة باللوائح  1ألاعلى للسمعي البصري 

يوليو  82س ي حرية ألاعالم حسب قانون ويضمن القانون الفرن ظمة لعمل مهنة الصحافة في فرنسا.والقوانين املن

وهناك  . 3الدول التي تحترم حرية إلاعالم 00وحسب املنظمة الدولية لحرية الصحافة فإن فرنسا ترتيبها رقم ، 02202

من طرف وزارة الثقافة وألاعالم تم الاحتجاج  8002إصالحات كبيرة في قطاع ألاعالم في فرنسا تمت املصادقة عليها عام 

 ثيرا ألنها تحد من حرية التعبير.عليه ك

 املوقف الفرنس ي من القضية الفلسطينية رابعا:

ن هذا أ ألاوروبية رغميعتبر املوقف الفرنس ي من القضية الفلسطينية متقدما باملقارنة مع الكثير من الدول 

ير من حتالل في كثاملوقف ليس ملموسا ويقتصر على التصريحات دون أن ترقى ملمارسات فعلية للضغط على دولة إلا 

 ألاحداث.

أثناء العدوان  05إلذاعة أوروبا  8080مايو  02قد صرح يوم  4وكان وزير الخارجية الفرنس ي جان إيف لو دريان

وهي تصريحات أثارت حفيظة دولة  .عنصري نظام فصل  هي ممارساتإلاسرائيلي على قطاع غزة بأن ممارسات إلاحتالل 

موقف متقدم في التصريحات وتذكرنا بتصريحات وزير الخارجية الفرنس ي السابق  ثيرا. وهو كإلاحتالل التي إحتجت عليها 

بأن دولة إلاحتالل بعملياتها العسكرية  7خالل العدوان إلاسرائيلي الثالث على قطاع غزة 8002عام 6دومينيك فيلبان 

 رف.إنها دولة عسكرية ويمين متط للفلسطينيين،تعزل نفسها عن العام قبل عزلها 

                                                           
CSA 1 

 في عهد الجمهورية الاولى2 

 8080تقرير عام 3 

Yves Le Driant-Jean 4 

 Europe1إذاعة فرنسية خاصة  5 

Dominique De Villepin 6 

 8002يوم من يونيو إلى أغسطس  20الذي إستمر 7 
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الوزراء  فيها رئيسالذي دعا  8080يوليو  00جاءت تصريحات الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة 

إلاسرائيلي خالل إتصال هاتفي إلى التوقف نهائيا عن تنفيذ خطة ضم أراض ي الاغوار وبعض أجزاء من الضفة الغربية 

 انية لدولة إلاحتالل.لتؤكد على املوقف الفرنس ي الواض  من هذه الخطة إلاستيط

ماكرون أكد أن ضم أي أراض ي فلسطينية يعد أمرا  نإف-إلاليزيه-وحسب بيان رئاسة الجمهورية الفرنسية

 مخالفا للقانون الدولي ويهدد حل الدولتين وتحقيق سالم دائم وعادل في منطقة الشرق ألاوسط.

خاذ إجراءات غير مسبوقة في حال تنفيذ حكومة وأضاف ماكرون بان فرنسا ومعها إلاتحاد الاوروبي بإمكانها إت

 تنياهو لخطة الضم.

بأن ضم دولة إلاحتالل أراض ي  8080يونيو  00وكان وزير الخارجية الفرنس ي جان إيف لو دريان قد صرح يوم 

ئيل افلسطينية ال يمكن أن يمر دون عواقب ، وأضاف بأن فرنسا تدرس ردا وتحركا مع الشركاء الرئيسيين إذا مضت إسر 

 .قدما في عملية الضم قد يشمل عقوبات إقتصادية رسمية.

 .ودعت كل من فرنسا وأملانيا ومصر وألاردن إسرائيل على التخلي عن مشروع الضم من خالل وزراء خارجيتها

وأكد وزراء خارجية الدول ألاربع في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية ألاملانية أنه "لن نعترف بأي تعديل في 

 ال يوافق عليه طرفا النزاع"ا 0222دود عام ح

وكانت فرنسا أعلنت منذ إعالن حكومة إلاحتالل مشروعها لضم عدة أجزاء من الضفة الغربية رفضها التام 

لهذه الخطة التي تهدد حل الدولتين وتنسف جهود التسوية وذلك من خالل بيان الخارجية الفرنسية وتصريحات وزير 

 الخارجية الفرنسية.

وكانت باريس حذرت إسرائيل في أواخر يونيو من العام املاض ي من هذا إلاجراء الذي "سيؤثر" على عالقاتها مع 

 الاتحاد ألاوروبي، وشددت على أن باريس "ما زالت" مصممة على الاعتراف "عندما يحين الوقت" بدولة فلسطينية.

ريحات والتلويح بعقوبات فقط هو موقف املوقف الفرنس ي من خطة الضم وإن كان مازال منحصرا في التص

متقدم إذا ما تم مقارنته باملواقف الفرنسية السابقة خصوصا من صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الامريكي دونالد 

حيث كانت فرنسا تكتفي باإلدانة ، 8002كعاصمة لدولة إلاحتالل عام  أو إلاعتراف ألامريكي بالقدس 8002ترمب عام 

تنكار ولم تصل ردود الفعل لحد التهديد بفرض عقوبات أو رد قاس ي وغير مسبوق. وهذا يدل على أن والشجب والاس

فرنسا تريد أن يكون لها موقف مخالف للموقف الامريكي املؤيد للخطوات أحادية الجانب املتبعة من طرف حكومة 

 إلاحتالل.
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من خالل مواقف متقدمة في حل الصراع  كما أن فرنسا تريد لعب دور سياس ي أكبر في منطقة الشرق الاوسط

 إلاسرائيلي يبعدها عن دورها السابق القريب للجانب إلاسرائيلي.-الفلسطيني

خصوصا أن فرنسا تعرضت إلنتقادات شديدة من الداخل والخارج بسبب مواقفها التي كانت قريبة من التأييد 

إلاحتالل في العشرية ألاخيرة وهم الرئيس السابق نيكوال  للسياسة إلاسرائيلية من خالل زيارات رؤسائها الثالثة لدولة

. والتي 8002والرئيس الحالي إمانويل ماكرون عام  8002والرئيس السابق فرانسوا هوالند عام  8000ساركوزي عام 

 كانت أغلبها مؤيدة للسياسات إلاسرائيلية املتبعة ضد الفلسطينيين.

جاعة للرئيس الفرنس ي الراحل جاك شيراك أثناء زيارته لألراض ي ويتذكر الفلسطينيون جيدا التصريحات الش

 حيث كانت املواقف الفرنسية أكثر تأييدا للجانب الفلسطيني وقضيته العادلة. 0222الفلسطينية عام 

وتبين ذلك من خالل ألاحداث  8002موقف تغير كثيرا منذ تولي الرئيس السابق نيكوال ساركوزي الحكم عام 

ألاراض ي الفلسطينية حيث أيد الرئيس الفرنس ي السابق نيكوال ساركوزي بشكل غير مباشر العدوان إلاسرائيلي  املتتالية في

كما لم يدن صراحة الرئيس الفرنس ي ألاسبق فرانسوا هوالند العدوان إلاسرائيلي على قطاع  8002على قطاع غزة عام 

تبنى موقف شجاع بالتنديد بالقمع إلاسرائيلي ملسيرات العودة . أما الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون فلم ي8002غزة عام 

 . وترك لوزير خارجيته التصريح حول العدوان إلاسرائيلي الاخير على قطاع غزة.8002على حدود قطاع غزة عام 

كانت أغلب املواقف الفرنسية السابقة تندد باإلستيطان إلاسرائيلي في ألاراض ي الفلسطينية ولم تصل لحد 

 ويح بعقوبات ضد دولة إلاحتالل وهذا يدل على خطورة قرار الضم إلاسرائيلي وتبعاته على املنطقة.التل

تحاول إدارة الرئيس ماكرون الضغط على الجانب إلاسرائيلي وبشكل قوي بهدف الحصول على ضمانات من 

ى دور فرنس ي سياس ي وليس أجل إلغاء مشروع الضم من ناحية ومن أجل إحياء عملية السالم املتوقفة والحصول عل

فقط اقتصادي كمت هو الحال حاليا حيث تعتبر فرنسا أكثر دولة في أوروبا داعمة مليزانية السلطة الفلسطينية. 

  باإلضافة للمساعدات إلاقتصادية وإلانسانية ملؤسسات املجتمع املدني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

ي جان إيف لو دريان في التغيير الوزاري الواسع الذي أجراه الرئيس الفرنس ي إن التجديد لوزير الخارجية الفرنس 

رق السياسة املتبعة في الش ومنها، مستمرةيؤكد بأن السياسة الفرنسية على الصعيد الخارجي  8080يوليو 2ماكرون في 

 ألاوسط.

مدينة فرنسية  82من  هذا املوقف الفرنس ي الرسمي تبعه موقف شعبي من خالل مظاهرات حاشدة في أكثر

ألف شخص في  82يونيو للتنديد بخطة الضم إلاسرائيلية منها املظاهرة الكبيرة بمشاركة أكثر من  82و  82يومي 

العاصمة الفرنسية باريس بحضور شخصيات سياسة ونقابية ومجتمعية رغم إلاجراءات الصحية املتعلقة بجائحة 

 كورونا في فرنسا.
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يوخ ومجلس النواب في فرنسا مشروع الضم إلاسرائيلي في جلساته أواخر يونيو من كما أدان كل من مجلس الش

 رغم عدم إتخاذ أي قرار ملزم من هذه املؤسسات النيابية والتشريعية الفرنسية. 8080عام 

شخصية فرنسية يهودية  20من  عليه أكثر وقعت  8080يونيو  82في بيان نشرته صحيفة لوموند الفرنسية في 

مثقفة دعوا رئيس الوزراء إلاسرائيلي إلى عدم ضم أجزاء من الضفة الغربية ألثاره الخطيرة على منطقة الشرق سياسة و 

 ألاوسط. وهو بيان متقدم حيث أن أغلب الشخصيات املوقعة معروفة بتأييدها للسياسة إلاسرائيلية.

رنس ي من الرئاسة الفرنسية او هذه املواقف الفرنسية الرسمية والشعبية متقدمة ولكن ننتظر قرار رسمي ف

الخارجية الفرنسية باالعتراف بالدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس. هذا إلاعتراف املنتظر سوف يفتح الباب 

إلعتراف دول أخرى من إلاتحاد ألاوروبي بالدولة الفلسطينية مما يعزز املوقف الفلسطيني دوليا ويشكل عامل ضغط 

 سرائيلي للعودة ملفاوضات التسوية وإلاعتراف بالحقوق الفلسطينية املشروعة.جديد على الجانب إلا 

 خامسا: التغطية إلاعالمية في فرنسا للعدوان إلاسرائيلي على قطاع غزة

وسائل ألاعالم الفرنسية  إهتمت8080مايو  80و 00غزة بين  ولى للعدوان إلاسرائيلي الاخير على قطاعفي ألايام ألا 

عدم وجود مراسلين  رغم 82ضاع في القطاع املحاصر خصوصا قنوات التلفزة إلاخبارية مثل قناة فرنسا بتطورات الاو 

إال أن املالحظ على التغطية الفرنسية في وسائل ألاعالم حول تطورات العدوان إلاسرائيلي . 1لهذه القنوات في قطاع غزة

 الرابع على قطاع غزة مايلي:

  حماس وصورت كأنه حرب بين جيشين نظاميين ودولتينمساوة بين الجيش إلاسرائيلي و- 

 عدم التطرق بشكل متعمد وملحوظ للقصف إلاسرائيلي للمنشآت املدنية في قطاع غزة- 

 - التركيز على صواريخ املقاومة في البلدات إلاسرائيلية أكثر من القصف إلاسرائيلي على قطاع غزة رغم عدم

 ية بوسائل متواضعة وجود توازن بين جيش نظامي وفصائل عسكر 

  عدم التطرق ملخالفة قوات إلاحتالل للمواثيق الدولية والقانون الدولي وإتقاقيات املنظمات الدولية مثل

 إتفاقية جنيف الرابعة لحماية املدنيين

 تجاهل الخسائر البشرية وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة 

 ئيلي مثل الضربات الجوية لجيش الدفاع إلاسرائيلي إستخدام مصطلحات غير موضوعية وأقرب للجانب إلاسرا

بدل العدوان  رد الجيش إلاسرائيلي على إطالق صواريخ من قطاع غزة، ليس قصف منشأت مدنية في قطاع غزةو 

 . تضرر املطارات إلاسرائيلية من صواريخ غزة.العسكري على القطاع

                                                           
 أغلب املراسلين في القدس وتل أبيب1 
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 80إلى  00في الفترة من  1سرائيلي ألاخير على قطاع غزةورغم اهتمام وسائل إلاعالم الفرنسية بأخبار العدوان إلا 

إال أن املالحظ أن مصدر ألاخبار كان بشكل عام الناطق الرسمي باسم الجيش إلاسرائيلي وكانت نادرا ما  8080مايو 

 .2تستضيف شخصيات فلسطينية

قطاع  ين فلسطينيين فيلم تتطرق وسائل ألاعالم الفرنسية لقصف وكاالت أنباء محلية ودولية أو قتل صحفي

غزة من طرف الجيش إلاسرائيلي ، فقط  تم عمل بعض التحقيقات حول تدمير مكتبة سمير منصور في غزة نظرا 

 ألهمية الثقافة عندهم في الغرب.

لسطيني إلاسرائيلي واملؤيدة للجانب الف-في تغطيتها للصراع الفلسطيني اليومية املوضوعيةبالنسبة للصحف 

نسانية التابعة الحزب الشيوعي الفرنس ي التي كانت تنشر من ثالث إلى أربع صفحات يوميا للحديث هناك صحيفة إلا

عن العدوان إلاسرائيلي على قطاع غزة مع صور وتقارير وتحليل واستضافة شخصيات فلسطينية أو مؤيدة لفلسطين 

ء في غزة وتدمير املنازل واملكتبات إال مع استخدام مصطلحات قوية مثل جرائم حرب إسرائيلية وقتل الاطفال والنسا

  أنها صحيفة قليلة الانتشار في فرنسا 

أما اصحيفة ميديا بارت اليومية إلالكترونية وهي صحيفة قوية ولكنها تحارب وتتهم بمعادة السامية فقد نشرت 

 تقارير هامة عن ممارسات الجيش إلاسرائيلي في قطاع غزة وجرائمه.

MediaPart3 

الرقمي وهو موقع إعالمي مناصر للقضايا العادلة مثل القضية الفلسطينية قد نشر  80أورينت  وكان موقع

  العديد من املقاالت حول العدوان إلاسرائيلي على قطاع غزة كتبها أشخاص من قطاع غزة.

اول أن تحفيما يخص إلاذاعات الفرنسية مثل إذاعة الشرق وهي إذاعة رسمية باللغتين العربية والفرنسية وهي 

 إلاسرائيلي. فقد إهتمت بأخبار العدوان إلاسرائيلي بشكل يومي  -تكون موضوعية في طرحها للصراع العربي

 8املغرب -وهناك بعض إلاذاعات الخاصة التي تحاول أن تكون مؤيدة للشعب الفلسطيني مثل إذاعة فرنسا

ية ال تستضيف شخصيات إسرائيلة في فرنسا و ة املغاربية واملسلمبشكل عام هي إذاعة مسموعة من أبناء الجالي

تعطي املجال لكتاب ومثقفين وصحفيين وديبلوماسيين ومختصين مقربين من  ،أو مقربة من الحكومة إلاسرائيلية

منتشرة وقليلة التأثير. وجمهورها غالبا يكون من املؤيدين للقضية  هذه غير الجانب الفلسطيني إال أن وسائل ألاعالم 

 سواء من الجالية العربية املسلمة أو من التقدميين املناصرين للعدالة.الفلسطينية 

                                                           
 خصوصا في الايام الاولى للعدوان1 

 ت إستضافة ممثل السفارة الفلسطينية بفرنسا في اليوم الثامن للعدوانتم2 

 شخص 820.000عدد املشتركين فيها 3 
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لم نالحظ من خالل تغطية أخبار العدوان إلاسرائيلي على قطاع غزة تغير كبير في سياسة وسائل ألاعالم الفرنسية 

ي أثناء العدوان صحفي أمريك 200ال شجاعة مثل نداء أكثر من حظ إهتمام خاص أو تغطية مستمرة و املتبعة ولم نال 

إلاسرائيلي الاخير على قطاع غزة الذي طالبوا فيها بموضوعية وسائل ألاعالم الامريكية في تغطيتها للصراع في الشرق 

 الاوسط. 

عدم الاهتمام بغزة في وسائل ألاعالم الفرنسية وبقي التركيز على الحكومة إلاسرائيلية الجديدة  العدوان عادبعد نهاية 

الحصار الظالم وعدم وجود تغيير بالنسبة للمواطن الفلسطيني سواء فيما يخص إعادة إلاعمار او فتح  رغم إستمرار 1

ورفض الجانب إلاسرائيلي إدخال البريد لقطاع غزة  2املعابر التجارية.  وحتى القصف إلاسرائيلي الاخير على قطاع غزة

 و تغطية.إهتمام ا تعره وسائل إلاعالم الفرنسية أي بية لمالغر ومنع املزارعين من تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الضفة 

 القضية الفلسطينية في ألاعالم الفرنس ي سادسا:

ر وجهة النظ والرقمية تتبنىبشكل عام فإن أغلب وسائل إلاعالم الفرنسية املسموعة واملكتوبة واملرئية 

طلحات ومفاهيم صم هي’ الفلسطينيةية في الاراض ي لجار حداث األا املصطلحات املستخدمة في تغطيتها وحتى  ،إلاسرائيلية

أقرب للرواية إلاسرائيلية. يرجع ذلك لعدم وجود إرادة لدى الكثير من وسائل ألاعالم الفرنسية ونقص غير موضوعية و 

الشجاعة لدى الصحفيين دون أن ننس ى وجود خوف وقلق ورقابة ذاتية تمنع هؤالء الصحفيين في إتخاذ مواقف أكثر 

 ية.موضوع

أن املجتمع إلاسرائيلي  العام هو يمكن القول بأن هناك صورة نمطية تسوقها وسائل إلاعالم ويتقبلها الرأي 

وأن  ،في بحر من التخلف والاستبداد 4وأنه جزء أصيل من الحضارة الغربية  3مجتمع متحضر ومتقدم وديمقراطي 

 وسط.ألا حضارة والتقدم في الشرق داء الالصراع التي تخوضه إسرائيل هو صراع مع الخارج ضد أع

ورغم وجود تغطية إعالمية فقط عندما تكون أحداث مهمة في املنطقة أو الاراض ي الفلسطينية وسقوط ضحايا 

من الجانبين مثل الانتفاضة أو مسيرة العودة والعدوان إلاسرائيلي على قطاع غزة إال انه منذ أكثر من سنة أصبح حيث 

ول الازمة الصحية في فرنسا وفي العالم أو تطبيع بعض الدول العربية مع دولة الاحتالل وخطة إلاعالم الفرنس ي مركز ح

الضم إلاسرائيلية لألغوار وبعض مناطق الضفة الغربية وصفقة القرن  متناسيا الحياة اليومية للشعب الفلسطيني 

 الظالم على قطاع غزة.تحت إلاحتالل ومواصلة الهجمة الاستيطانية وجدار الفصل العنصري والحصار 

وحتى تغطية إلاعالم الفرنس ي لالزمة الصحية في ألاراض ي الفلسطينية الناتجة عن فيروس كورونا كان متحيزا 

للجانب إلاسرائيلي إذ ركزت وسائل إلاعالم على نجاح دولة إلاحتالل في توفير اللقاح لكل الشعب إلاسرائيلي وتطعيم 

                                                           
 برئاسة نفتالي بينت  8080يونيو  00التي تشكلت في 1 

 8080يوليو  82في 2 

 تصنفه وسائل إلاعالم بالدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط3 

 ب تعبيرهماملسيحية واليهودية حس4 
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ريد يحتذى به في العالم متناسية منع سلطات إلاحتالل لدخول اللقاحات لقطاع جميع فئات الشعب كنموذج عالمي ف

غزة ومنع إدخال أجهزة التنفس واملعدات الطبية للقطاع املحاصر حتى أثناء الازمة الصحية الخانقة. أو عدم تطعيم 

واقع التواصل إلاجتماعي حتى م .0222ئيلية أو حتى فلسطينيي عام العمال الفلسطينيون وألاسرى في السجون إلاسرا

مسيطر عليها الجانب إلاسرائيلي رغم وجود حرية الراي فيها وحرية تشكيلها في ظل غياب دور فلسطيني وعربي فعال في 

صفحة وموقع مؤيد  800هناك حوالي  80801فحسب إحصائيات سنة  ،استغالل هذه الوسائل املتاحة واملجانية

وهي مبادرات فردية من متضامنين أو جمعيات تضامن مع الشعب الفلسطيني للجانب الفلسطيني باللغة الفرنسية 

 م وموجه من الحكومة إلاسرائيلية.صفحة وموقع تدافع عن وجهة النظر إلاسرائيلية أغلبها مدعو  0200مقابل أكثر من 

لقانون تهاكات امثل القدس والالجئين وحصار قطاع غزة وان الصراع الحقيقيال تتناول وسائل ألاعالم في فرنسا 

فقط عندا يكون هناك مواجهات وضحايا وقتلى بالعشرات تبدأ الاحتالل، رائم الحرب من طرف دولة الدولي وج

تساوي وسائل إلاعالم الفرنسية بين الجالد والححية أي  وغالباإلاسرائيلي، للجانب  معينة وتحيز باإلهتمام وفق أجندة 

 غطرستها والشعب الفلسطيني تحت الاحتالل. لة الحرب إلاسرائيلية بجبروتها و آبين 

تنشر  إلاسرائيلي فإنها تتناوله كخبر هامش ي وال -الفلسطيني الفرنسية الصراعوحتى عندما تتناول وسائل إلاعالم 

وجهة النظر الفلسطينية وال تتطرق للححايا الفلسطينيين من ألاطفال والنساء والشيوخ بل تعطى التبرير للممارسات 

ة من طرف دولة الاحتالل. فمثال عندما تقصف غزة من طرف الطائرات الحربية إلاسرائيلية فهو دائما رد إلاجرامي

طبيعي على إطالق صواريخ من فصائل غزة. وعندما يتم قتل شاب فلسطيني أو سيدة على حاجز عسكري إسرائيلي في 

 ئيليين أو دهسهم.الضفة الغربية فه دفاع عن النفس ومبرر ألنهم حاولوا طعن جنود إسرا

كما أن أغلب املراسلين للقنوات الفرنسية موجودين إما في القدس أو تل أبيب بعدين عن الواقع في الضفة 

 الغربية وقطاع غزة

كما أن هذه القنوات إلاعالمية ال تستضيف يهود مناصرين للقضية الفلسطينية أو ضد الصهيونية رغم وجود 

ة دولة إلاحتالل في ألاراض ي الفلسطينية مثل ناعوم قولدمان الذي ألف كتاب في مثقفين وكتاب يهود يعارضون سياس

ركز فيه على التناقضات الداخلية بين اليهود في دولة الاحتالل والعالم.  2أسماه )التناقض اليهودي( 8002فرنسا عام 

لسياسة إلاسرائيلية في التاثير على مؤلف كتاب )ضحايا الشعب املختار( الذي أدان فيه ا 3وعالم إلاجتماع نيريت بيليد

 .الرأي العام العالمي من حيث الخلط بين ضد الصهيونية وضد السامية

                                                           
 موقع التواصل إلاجتماعي الفرنس ي1 

  Le Paradoxe Juif 2 

Nurit Peled 3 
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يؤيدون دولة إسرائيل رغم وجود كثير من الجمعيات املناهضة للصهيونية في  1كما تسوق أن كل يهود فرنسا

 من الجالية اليهودية املقيمة في فرنسا.ويضم الاالف  2فرنسا وأهمها إلاتحاد اليهودي الفرنس ي من أجل السالم

إلاحتالل لها الحق في الدفاع عن نفسها في كل مواجهة أو عدوان على  ألاعالم لدولةباإلضافة لذلك تبرر وسائل 

سنة وتركز على قذائف  02فهي تتناس ى حصار غزة الظالم منذ أكثر من  الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.الشعب 

الضفة الغربية محتلة ومهددة باإلستيطان والحواجز العسكرية وجدار الفصل العنصري وإعتداءات  وأن، وصواريخ غزة

وتتناس ى القوانين العنصرية ضد أهالينا في  ،مستوطنين وأن القدس العربية محتلة وهناك هدم بيوت وتهجير أهالي

دهم يجب وجود ضيف إسرائيلي نادرا ما تستضيف هذه الؤسائل مؤيدين للقضية الفلسطينية وح، 0222أراض ي 

 إلاسرائيلي.-بحجة وجود توازن وموضوعية في طرح الصراع العربي

عالم الفرنسية ملظاهرات التأييد في فرنسا املنظمة من جمعيات التضامن مع الشعب ال تتطرق وسائل إلا 

 تتحدث كما ال  أو تل أبيب. يلية في شوارع القدسال تتطرق ملظاهرات الاحتجاج  ضد الحكومة إلاسرائ الفلسطيني كما

أكاديمي وفنان  200عن النداءات الدولية التي تدين جرائم الاحتالل من فصل عنصري وممارسات وحشية مثل نداء 

 3 8080عالمي ضد الاستيطان وجرائم الاحتالل في شهر يوليو 

لعشرات  وتتجاهل التنويه عالم الفرنسية على املخيمات الصيفية لبعض فصائل املقاومة في غزةتركز وسائل إلا 

املخيمات العامة املنظمة من طرف مراكز ومؤسسات مجتمع مدني في قطاع غزة مثل املخيم الفرنس ي ال طفال قطاع 

 4غزة. 

بشكل عام نالحظ هناك تخوف الصحفيين وإلاعالميين الغربيين في طرحهم املوضوعي أو من انتقاد دولة الاحتالل 

 5ة الساميةحتى ال يتم اتهامهم بمعادا

 أسباب انحياز ألاعالم الفرنس ي للجانب إلاسرائيلي سابعا:

أن وسائل ألاعالم الفرنسية خصوصا القوية واملؤثرة  الفلسطينية تبنمن خالل التغطية لألحداث في الاراض ي 

 منها:نحياز لهذا إلا  بشكل عام منحازة للجانب إلاسرائيلي هناك عد أسباب إلاسرائيلية، وهيوالاوسع إنتشارا تبني الرواية 

 عدم وجود استراتيجية إعالمية فلسطينية موضوعية وموجهة على الصعيد الدولي 

                                                           
  8080يهودي يعيشون في فرنسا حسب إحصائيات تعداد السكان في فرنسا في أكتوبر  220.000هناك حوالي 1 

UJFP 2 

 sur.html?lang=fr-declaration-la-de-https://www.aurdip.org/signataires 3 

 على شاطئ بحر غزة 8080والقى نجاحا كبير اوالذي نظمه مركز النوال التعليمي بالتعاون مع خريجي اللغة الفرنسية في شهر يوليو 4  

 ة ويعاقب املروجين لهايحرم معاداة السامي 8002هناك قانون في فرنسا صدر عام 5 

https://www.aurdip.org/signataires-de-la-declaration-sur.html?lang=fr
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 1عقدة الذنب لدى الشعوب الاوروبية ما حصل مع اليهود 

 وضغطه املستمر على وسائل إلاعالم 2وجود لوبي صهيوني ممثال باملجلس ألاعلى للتجمع اليهودي في فرنسا

 والسياسيين في فرنسا.

 على وسائل إلاعالم وتوجيه الخطاب إلاعالمي لصال  الجانب إلاسرائيلي.  سيطرة املساهمين 

  على وسائل إلاعالم في فرنسا شعبي ومؤسساتيغياب ضغط 

 إلى الساحة الفرنسية  3إلاسرائيلي -الخوف من إنتقال الصراع العربي 

 فلسطينية.عدم وجود موضوعية في التغطية إلاعالمية لألحداث في الاراض ي ال 

 غير ة إلاسرائيلي ألن مواقف املعارض-تنبني وسائل إلاعالم للمواقف الرسمية الفرنسية من الصراع الفلسطيني

 .واضحة حول القضية الفلسطينية

 : أهمية وجود إستراتيجية إعالمية فلسطينيا على املستوى الدوليالصة البحثخ

وقطاع غزة غياب خطاب إعالمي  0222وأراض ي عام  في الضفة الغربية ،كشفت ألاحداث ألاخيرة في القدس

 شكل فردي من خالل مبادرات شخصية إلالكترونية تتم ب والصفحات واملواقعأغلب املنشورات  وأن ،موحدفلسطيني 

تبيان أسباب انحياز وسائل إلاعالم الفرنسية بشكل عام للجانب حليلنا الهم فصول وعناصر البحث و بعد ت

غياب استراتيجية إعالمية فلسطينية مؤثرة على الصعيد الدولي رغم الظروف الصعبة التي تمر إلاسرائيلي وخصوصا 

ائل اللوبي الصهيوني على أغلب وس ولوحظ سيطرة لصعيد املحلي وإلاقليمي والدولي.بها القضية الفلسطينية على ا

 .إلاعالم في فرنسا مما يفقدها مصداقيتها

ير على الراي العام الدولي مثل فرنسا واستغالل الجانب إلاسرائيلي لهذا الدور إن أهمية وسائل إلاعالم في التأث

 في توجيه الراي العام الفرنس ي من خالل لتبني وجهة النظر إلاسرائيلية

على الفلسطينيين الاستفادة من التجارب السابقة والتفكير جديا في كسب معركة ألاعالم ألنها املعركة الاهم 

 وعدالة قضيتهم وفح  الجرائم إلاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. التي تعزز صمودهم

لذا على القيادة  دوليا،إستغالل ألاعالم الجديد والرقمي  إلاجتماعي وأهميةدون أن ننس ى دور وسائل التواصل 

ى إرسال لالفلسطينية عمل تقييم شامل لخطابها إلاعالمي السابق وتبني إستراتيجية إعالمية جديدة وأصيلة تعتمد ع

                                                           
 الهلوكست1 

CRIF 2 

 مليون مسلم 2يوجد في فرنسا حوالي 3 
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باء الان عالم ووكاالتإلا صور وفيديوهات وتقارير ومقاالت عن واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتالل إلى وسائل 

  .وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ذكي واستغالل

مثال مداخالت الدكتور زياد مدوخ أكاديمي فلسطيني من قطاع غزة كاتب وشاعر باللغة الفرنسية وناشط 

ره بالتعريف بالقضية الفلسطينية في الدول الناطقة باللغة الفرنسية وفح  الجرائم إلاسرائيلية في وسائل إعالمي ودو 

 التواصل الاجتماعي ومن خالل كتبه.  الفرنسية ووسائلألاعالم 

 العدوان عن للحديث الفرنسية باللغة الناطقة والدول  فرنسا غي ألاعالم وسائل طرف من استضافته خالل

 بفح  1مدوخ حسن زياد الدكتور  غزة قطاع من الفلسطيني والكاتب ألاكاديمي قام غزة قطاع على الغاشم يليإلاسرائ

  غزة قطاع في الفلسطيني الشعب ضد إلاسرائيلي الاحتالل قوات طرف من املمارسة الحرب جرائم

 وصحف وإذاعات تلفزة قنوات مع للعدوان التسعة الايام في مقابلة 20 من أكثر  أجرى  الفلسطيني ألاكاديمي وكان

 ومواقع صحف في الحية والشهادات املقاالت من العديد بكتابة قام كما الفرنسية، باللغة ناطقة ومواقع ودوريات يومية

   وإعطاء الزوم تقنية عبر  فرنسا في سياسية وأحزاب برملانيين مع أجراها للقاءات باإلضافة

 الاالف وتشريد كاملة عائالت تلق من إلاسرائيلية الجرائم عةفظا عن غزة قطاع من مباشرة حية شهادات 

 واملرافق ملدارسوا املستشفيات واستهداف املدنية السكنية والبنايات ألابراج وتدمير  أصحابها على الامنة البيوت قصفو 

  وإتصاالت. وكهرباء مياه وشبكات طرق  من التحتية والبنية الحيوية

  0222 يوأراض  واملحتلة الغربية والضفة القدس في الفلسطيني الشعب ضد يليةإلاسرائ لالعتداءات تطرق  كما

 والذي سنة 08 في الرابع هو  الفلسطيني الشعب ضد إلاسرائيلي العدوان هذا أن على ركز  املقابالت مختلف وخالل

 زاد املعابر  قإغال  ان كما خانقة صحية أزمة من يعاني والقطاع سنة 02 منذ غزة على الجائر إلاسرائيلي للحصار  يضاف

  .إلاسرائيلية الحرب ألة وجه في الفلسطيني الشعب صمود على مدوخ الدكتور  ركز و    السكان معانة من

 في رائيليإلاس للجانب التحيز  وعدم باملوضوعية بالتحلي الدولية إلاعالم وسائل الفلسطيني الكاتب طالب وقد

 قطاع في ئيليإلاسرا إلاحتالل جرائم عن الدولي املجتمع صمت وإنتقد ،نيةالفلسطي راض يالا  في الجارية لألحداث تغطيتها

   الفلسطينية ألاراض ي وباقي غزة

 يةالقض عدالة على أكدت والتي العالم دول  وباقي فرنسا في الفلسطيني الشعب مع التضامن مظاهرات وحيا

  الفلسطينية.

 

                                                           
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2021/05/18/1414652.html 1 

 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2021/05/18/1414652.html
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 توصيات البحث

 ينية ناطقة باللغة الفرنسيةالتفكير جديا بإنشاء وسائل إعالم فلسط 

 تطوير الخطاب إلاعالمي الفلسطيني دوليا وجعله أكثر تأثيرا 

  ناطق باللغة الفرنسية  إعالمي فلسطينيتدريب طاقم 

 .محاولة فهم العقلية الثقافية الغربية ومخاطبة املشاهد الغربي بأسلوب ومصطلحات مفهومة ذهنيا وعاطفيا 

  في معاناة الشعب الفلسطيني من ممارسات الاحتالل التركيز على الجانب إلانساني 

  تدريب طلبة وخريجي اللغة الفرنسية في الجامعات الفلسطينية في مجال إلاعالم وتشجيع املبادرات الخالقة

 على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي.  1مثل مبادرة غزة الحياة التطوعية

  لفح  الجرائم إلاسرائيلية  مخاطبة وسائل ألاعالم الفرنسية بشكل مستمر 

 .تشجيع فتح مساقات لغة فرنسية في كليات ألاعالم في الجامعات الفلسطينية 

 ترجمة مواقع إلانترنت إلاخبارية في فلسطين إلى اللغة الفرنسية 

 إنشاء صفحات باللغة الفرنسية على مواقع التواصل إلاجتماعي للدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية 

 على اختراق الرأي العام في فرنسا من خالل وسائل إلاعالم الفرنسية وتزويدها بصور وفيديوهات  العمل جديا

 يحدث في فلسطين. عماومواد إعالمية بشكل دوري 

  الضغط على وسائل إلاعالم الفرنسية إلرسال مراسلين لألراض ي الفلسطينية املحتلة للحديث عن الاحتالل

 ة لدولة الاحتالل ضد الشعب الفلسطيني الاعزل.والاستيطان واملمارسات العدواني

  الطلب من جمعيات التضامن مع الشعب الفلسطيني في فرنسا ومن املتضامنين إرسال رسائل بشكل مستمر

 إلى وسائل إلاعالم تطالبها بالحيادية واملوضوعية في تغطيتها لألحداث الجارية في ألاراض ي الفلسطينية 

 الم وامللحقات إلاعالمية في الدول الناطقة باللغة الفرنسية.تفعيل دور سفاراتنا في الع 

 تخصيص برامج باللغة الفرنسية في محطات التلفزة وإلاذاعات الفلسطينية 

 .تنظيم دورات إعالمية متقدمة ومتخصصة للسفارات الفلسطينية وملندوبي الجمعيات الفلسطينية في فرنسا 

 قائمة املراجع 

 مراجع كتابية أوال:

 ع باللغة العربيةمراج .1

 8002، دار السياسة الدولية: القاهرة .0. ط.إلاعالم الصهيوني وأساليبه الدعائية .محمد علي جود (0
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 ةباللغة إلانجليزي مراجع.8

1) Helga Tawil-Souri 

2) Media, Globalization, and the (Un)Making of the Palestinian Cause 

3) Pages 145-157 | Published online: 07 May 2015 

 مراجع باللغة الفرنسية.0

1) Jérôme BOURDON Le récit impossible. Le conflit israélo-palestinien et les médias Paris : De Boeck 

/Institut national de l’audiovisuel Paris-France-2009 

 مراجع إلكترونية ثانيا:

 مراجع إلكترونية باللغة العربية.1

8) https://www.aljazeera.net/opinions/2021/5/26- 

 د.أنس التكريتيو  (0

 8080مايو  80زيرة التغير في الرأي العام حول القضية الفلسطينية.. حالة طارئة أم جديد ثابت؟  الج (2

-https://www.alaqsa.edu.ps/ar/newsdetail/1/8831 

 02/2/8080ندوة إعالمية في جامعة الاقص ى حول الاعالم والعدوان إلاسرائيلي على غزة (2

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2021/07/08/1422757.html 

 :بعنوان لي الاخير على قطاع غزة في فرنساأكاديمي فلسطيني من غزة يصدر كتاب عن العدوان إلاسرائي (2

 يوميات العدوان إلاسرائيلي الرابع(-شهادات تحت القصف في غزة)

 8080يوليو  2فلسطين -غزة-ا الوطن إلاخباري موقع دني (2

http://alqudsnews.net/post/ 

 إلاعالم الفرنس ي والعدوان على غزة (2

 8080يوليو  00-فلسطين-غزة-موقع قدس نيوز إلاخباري  (2

http://gu.edu.ps/Newsdetails.aspx?id=2090 

بمشاركة إعالميين وصحفيين فرنسيين قسم إلاعالم بجامعة غزة ينظم ورشة عمل حول القضية الفلسطينية  (00

 8080-في إلاعالم الفرنس ي

 8080inion/sharq.com/op-https://alأكتوبر –فلسطين -موقع جامعة غزة (00

 

https://www.tandfonline.com/author/Tawil-Souri%2C+Helga
https://www.aljazeera.net/opinions/2021/5/26
https://www.alaqsa.edu.ps/ar/newsdetail/1/8831
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2021/07/08/1422757.html
http://alqudsnews.net/post/
http://gu.edu.ps/Newsdetails.aspx?id=2090
https://al-sharq.com/opinion/
https://al-sharq.com/opinion/
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 8002مارس-موفع الشرق -القضية الفلسطينية ومعركة إلاعالم (08

https://www.birzeit.edu/ar/news/mhdr-ldyr-llm-hwl-swr-lflstyny-fy-llm-lfrnsy 

 -م الفرنس يصورة الفلسطيني في إلاعال  (13

 8080مايو -فلسطين-رام هللا-ندوة جامعة بيرزيت (12

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2021/05/18/1414652.html0 

 د مدوخ من غزة في وسائل ألاعالم الفرنسية أثناء تقرير موقع دنيا الوطن إلاخباري حول مداخالت الدكتور زيا (02

. 8080مايو  02العدوان إلاسرائيلي عل قطاع غزة في  (02

9https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/07/12/527561.html  

 فلسطين-غزة-موقع دنيا الوطن إلاخباري -نس ي من خطة الضم إلاسرائيليةاملوقف الفر  (02

 8080يوليو  08 (02

 مراجع إلكترونية باللغة الفرنسية

1) https://plateforme-palestine.org/Gaza-through-the-distorted-lens-of,4074 

-تجمع املؤسسات الفرنسية من أجل فلسطين-غزة من خالل العدسة املشوهة لوسائل إلاعالم الفرنسية (8

 8080مارس

https://orientxxi.info/magazine/article4427 

 8080يناير -الفرنس ي 80شرق موقع ال-قانون الصمت يخنق منتقدي إسرائيل (0

-https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/25/israel-palestine-l-equation-a-un-

etat_6053522_3210.html 

 8080سبتمبر  82-الاوروبي الفلسطينية والدور حول الدولة  الفرنسية-لوموند-صحيفة العالم (2

-https://www.lefigaro.fr/flash-actu/reunion-euro-arabe-a-amman-pour-une-reprise-du-processus-

de-paix-israelo-palestinien-20200924 

 8080سبتمبر  82-إلاسرائيلي-صحيفة لوفيقارو الفرنسية حول مسار السالم الفلسطيني (2

-https://www.humanite.fr/nest-il-pas-temps-pour-la-france-de-reconnaitre-letat-de-palestine- 

  8080ينايرر 02-الفرنسية حول أهمية إلاعتراف بالدولة الفلسطينية -إلانسانية-صحيفة لومانيتي (2

-https://europalestine.com/2021/05/13/un-dirigeant-du-crif-appelle-aux-crimes-de-guerre/ 

 8080مايو -جمعية أورو فلسطين في فرنسا ووصفها بجرائم حرب الجرائم إلاسرائيلية في فلسطين (2

https://www.monde-diplomatique.fr/2019/09/PIRONET/60348 

 حول قطاع غزة 8002بر مقال في دورية العالم الديبلوماسية شهر سبتم (2

https://www.birzeit.edu/ar/news/mhdr-ldyr-llm-hwl-swr-lflstyny-fy-llm-lfrnsy
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2021/05/18/1414652.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/07/12/527561.html119-
https://plateforme-palestine.org/Gaza-through-the-distorted-lens-of,4074
https://orientxxi.info/magazine/article4427
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/25/israel-palestine-l-equation-a-un-etat_6053522_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/25/israel-palestine-l-equation-a-un-etat_6053522_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/reunion-euro-arabe-a-amman-pour-une-reprise-du-processus-de-paix-israelo-palestinien-20200924
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/reunion-euro-arabe-a-amman-pour-une-reprise-du-processus-de-paix-israelo-palestinien-20200924
https://www.humanite.fr/nest-il-pas-temps-pour-la-france-de-reconnaitre-letat-de-palestine-
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/09/PIRONET/60348
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https://www.aurdip.org/signataires-de-la-declaration-sur.html?lang=fr0 

  8080أكاديمي وفنان عالمي ضد الاستيطان وجرائم الاحتالل في شهر يوليو  200نداء  (2

https://www.franceculture.fr/emissions/repliques/israel-palestine-la-tragedie1 

 8080يونيو -ر في إذاعة فرنسا الثقافة عن العدوان إلاسرائيلي على قطاع غزةتقري (00

-https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/25/israel-palestine-l-equation-a-un-

etat_6053522_3210.html 

 8080سبتمبر 82-الفرنسية حول الدولة الفلسطينية  والدور الاوروبي -لوموند-صحيفة العالم (00

12) -Enretiens, articles, et interventions de Ziad Medoukh en direct de Gaza aux médias, chaînes et 

sites francophones pendant l'offensive israélienne de mai 2021 

مداخالت الدكتور زياد مدوخ من غزة ملختلف وسائل إلاعالم الناطقة باللغة الفرنسية خالل العدوان  (00

 8080ائيلي على قطاع غزة غي مايو إلاسر 

14) Intervention de Ziad Medoukh à la chaine France 24-France le 12 mai 2021 

15) https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20210512-bombardements-au-proche-orient-les-

civils-palestiniens-sont-particuli%C3%A8rement-vis%C3%A9s 

16) Intervention de Ziad à la Radio RFI-France le 12 mai 2021 

17) https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20210512-proche-orient-une-nouvelle-nuit-sous-les-

bombes 

18) -Intervention de Ziad Medoukh à la radio Orient-France le 12 mai 2021 

19) https://www.radioorient.com/news/le-journal-en-langue-francaise-du-soir-du-15-05-21-39411 

20) -Intervention de Ziad Medoukh à la chaîne de TV française BFM, le 13 mai 2021 

21) https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfm-story/bfm-story-jeudi-13-mai-2021_VN-

202105130352.html 

22) -Entretien de Ziad Medoukh au journal français-l 'Humanité, le 14 mai 2021 

23) https://www.humanite.fr/mot-cle/ziad-

medoukh?fbclid=IwAR2h9dOlSRHUqb1EoyCx5L0fvX1W7VUVcTCclQFD6i_QTKcbb2_9QNko5fc 

24) -Intervention de Ziad Medoukh à la chaîne francophone  Kemikem au Luxembourg le 15 mai 

2021    

25) https://www.youtube.com/watch?v=7zIEp0fWZZY 

26) -Intervention à la revue Defend Democracy Press-17 mai 2021 

https://www.aurdip.org/signataires-de-la-declaration-sur.html?lang=fr14-
https://www.franceculture.fr/emissions/repliques/israel-palestine-la-tragedie
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/25/israel-palestine-l-equation-a-un-etat_6053522_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/25/israel-palestine-l-equation-a-un-etat_6053522_3210.html
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20210512-bombardements-au-proche-orient-les-civils-palestiniens-sont-particuli%C3%A8rement-vis%C3%A9s
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20210512-bombardements-au-proche-orient-les-civils-palestiniens-sont-particuli%C3%A8rement-vis%C3%A9s
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20210512-proche-orient-une-nouvelle-nuit-sous-les-bombes
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20210512-proche-orient-une-nouvelle-nuit-sous-les-bombes
https://www.radioorient.com/news/le-journal-en-langue-francaise-du-soir-du-15-05-21-39411
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfm-story/bfm-story-jeudi-13-mai-2021_VN-202105130352.html
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfm-story/bfm-story-jeudi-13-mai-2021_VN-202105130352.html
https://www.humanite.fr/mot-cle/ziad-medoukh?fbclid=IwAR2h9dOlSRHUqb1EoyCx5L0fvX1W7VUVcTCclQFD6i_QTKcbb2_9QNko5fc
https://www.humanite.fr/mot-cle/ziad-medoukh?fbclid=IwAR2h9dOlSRHUqb1EoyCx5L0fvX1W7VUVcTCclQFD6i_QTKcbb2_9QNko5fc
https://www.youtube.com/watch?v=7zIEp0fWZZY
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27) http://www.defenddemocracy.press/personne-ne-les-arrete-ces-criminels-4eme-message-de-

gaza/ 

28) -Intervention de Ziad Medoukh à la radio Medi 1 –Maroc le 17 mai 2021. 

29) https://www.medi1.com/fr/episode/192105?fbclid=IwAR3Z0_GL7oUTPHI7_GnF1tHxGasMbu

MTbXgo8O6HarFHl8LwI69XnNqxync 

30) -Intervention à la radio France-Maghreb 2-Paris-France le 17 mai 2021 

31) https://www.youtube.com/watch?v=nZj_pXt9EUo 

32) -Entretien de Ziad Medoukh à l'AFP-Agence France Presse- le 18 mai 2021 

33) https://open.spotify.com/episode/5q4nK8aAH0N3f4sS4hqEmD 

34) -Entretien de Ziad Medoukh au site francophone Oumma le 18 mai 2021. 

35) https://oumma.com/entretien-avec-luniversitaire-palestinien-ziad-medoukh-depuis-gaza-sous-

les-bombes/ 

36) -Intervention de Ziad Medoukh au site francopohne Renne-info-France le 18 mai 2021  

37) http://www.rennes-info.org/Il-est-19h-a-Gaza-ce-dimanche-16 

38) -Bilan de Ziad Medoukh sur le site ISM- France le 18 mai 2021  

39) http://www.ism-france.org/temoignages/En-direct-de-Gaza-Il-est-19h30-a-Gaza-ce-mardi-18-

mai-2021-Neuvieme-jour-de-l-agression-israelienne-contre-la-bande-de-Gaza-article-21468 

 

40) -Intervention au Collectif Palestine 69 à Lyon-France le 19 mai 2021 

41) http://collectif69palestine.free.fr/spip.php?article1446 

42) -Intervention à la chaine francophone Mizane TV-France, le 20 mai 2021 

43) https://www.youtube.com/watch?v=aw0oaGYVpNo 

44) -Intervention de Ziad Medoukh à la radio Orient-France le 21 mai 2021 

45) https://www.radioorient.com/news/le-journal-en-langue-francaise-du-soir-du-21-05-21-39461 

46) -Intervention de Ziad Medoukh  par Zoom à une rencontre de solidarité avec la Palestine le 22 

mai 2021 organisé par l'association Amitiés Palestine solidarité en France. 

47) https://www.facebook.com/218881194819476/posts/5753455184695355/ 

48) -Intervention de Ziad Medoukh à la chaîne francophone E-Médias-France le 24 mai 2021 

49) https://www.youtube.com/watch?v=MuOkonN-ZbA 

http://www.defenddemocracy.press/personne-ne-les-arrete-ces-criminels-4eme-message-de-gaza/
http://www.defenddemocracy.press/personne-ne-les-arrete-ces-criminels-4eme-message-de-gaza/
https://www.medi1.com/fr/episode/192105?fbclid=IwAR3Z0_GL7oUTPHI7_GnF1tHxGasMbuMTbXgo8O6HarFHl8LwI69XnNqxync
https://www.medi1.com/fr/episode/192105?fbclid=IwAR3Z0_GL7oUTPHI7_GnF1tHxGasMbuMTbXgo8O6HarFHl8LwI69XnNqxync
https://www.youtube.com/watch?v=nZj_pXt9EUo
https://open.spotify.com/episode/5q4nK8aAH0N3f4sS4hqEmD
https://oumma.com/entretien-avec-luniversitaire-palestinien-ziad-medoukh-depuis-gaza-sous-les-bombes/
https://oumma.com/entretien-avec-luniversitaire-palestinien-ziad-medoukh-depuis-gaza-sous-les-bombes/
http://www.rennes-info.org/Il-est-19h-a-Gaza-ce-dimanche-16
http://www.ism-france.org/temoignages/En-direct-de-Gaza-Il-est-19h30-a-Gaza-ce-mardi-18-mai-2021-Neuvieme-jour-de-l-agression-israelienne-contre-la-bande-de-Gaza-article-21468
http://www.ism-france.org/temoignages/En-direct-de-Gaza-Il-est-19h30-a-Gaza-ce-mardi-18-mai-2021-Neuvieme-jour-de-l-agression-israelienne-contre-la-bande-de-Gaza-article-21468
http://collectif69palestine.free.fr/spip.php?article1446
https://www.youtube.com/watch?v=aw0oaGYVpNo
https://www.radioorient.com/news/le-journal-en-langue-francaise-du-soir-du-21-05-21-39461
https://www.facebook.com/218881194819476/posts/5753455184695355/
https://www.youtube.com/watch?v=MuOkonN-ZbA
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50) -Intervention à la chaîne francophone iranienne Presse TV, le 25 mai 2021 

51) http://french.presstv.com/Detail/2021/05/25/657466/journal-25-mai-2021-actualit%C3%A9-

internationale-du-jour 

52) -Témoignage de Ziad Medoukh  à la chaine francophone" Gaza la vie" devant la librairie Mansour 

détruite, le 26 mai 2021 

53) https://www.youtube.com/watch?v=yViAalAN_no 

54) -Intervention de Ziad Medoukh en direct de Gaza lors d'une manifestation pour la Palestine à 

Lyon le 29 mai 2021. 

55) https://www.facebook.com/1099617283/videos/10219425912014039/ 

56) --Intervention de Ziad Medoukh à la chaîne francophone Kemikem au Luxembourg le 5 juin 2021   

57) https://www.youtube.com/watch?v=h6wYx3Yir9c 

58) -Intervention de Ziad Medoukh à la chaîne francophone en France  Enris le 6 juin 2021. 

59) https://www.youtube.com/watch?v=KITzQwH4bI4 

 ملحق البحث

 رائيلي الاخير على قطاع غزة في فرنسا أكاديمي فلسطيني من غزة يصدر كتاب عن العدوان إلاس

 1يوميات العدوان إلاسرائيلي الرابع(-شهادات تحت القصف في غزةبعنوان )

كتاب عن العدوان  8080في بداية شهر يوليو  باريس بفرنسافي  والسياسة( )الثقافة الفرنسيةأصدت دار النشر 

للدكتور زياد حسن مدوخ وهو أكاديمي ض ي باللغة الفرنسية مايو املا 80إلى  00إلاسرائيلي ألاخير على قطاع غزة من 

 .الفرنسيةوكاتب وشاعر فلسطيني من قطاع غزة يكتب باللغة 

وهو أول كتاب يصدر ” -يوميات العدوان إلاسرائيلي الرابع-شهادات تحت القصف في غزة“ويحمل االكتاب عنوان 

سطيني في قطاع غزة بعد حوالي شهر ونصف من هذا العدوان بالخارج عن العدوان إلاسرائيلي الاخير على الشعب الفل

 الجديد.

صفحة ويتناول الشهادات اليومية باألرقام والصور طوال فترة العدوان إلاسرائيلي على قطاع غزة  20ويقع الكتاب في 

رب طائرات الح يوما والتي كان يدونها الكاتب الفلسطيني بشكل يومي تحت قنابل 00والذي استمر  8080في شهر مايو 

 إلاسرائيلية وفي ظروف صعبة جدا. 

 كما يضم مقاالت وقصائد الشعر التي كتبها الشاعر الفلسطيني خالل فترة العدوان.

                                                           
https://fatehgaza.com 1 

 

http://french.presstv.com/Detail/2021/05/25/657466/journal-25-mai-2021-actualit%C3%A9-internationale-du-jour
http://french.presstv.com/Detail/2021/05/25/657466/journal-25-mai-2021-actualit%C3%A9-internationale-du-jour
https://www.youtube.com/watch?v=yViAalAN_no
https://www.facebook.com/1099617283/videos/10219425912014039/
https://www.youtube.com/watch?v=h6wYx3Yir9c
https://www.youtube.com/watch?v=KITzQwH4bI4
https://fatehgaza.com/
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وسائل إعالم ناطقة باللغة الفرنسية أثناء  20كاديمي الفلسطيني مع أكثر من افة لروابط ملداخالت ومقابالت ألاباإلض

 ادات ومقاالت لبعض الناطقين باللغة الفرنسية في قطاع غزة من طلبة وخريجين.هذا العدوان الغاشم. كذلك شه

كتب  00وبهذا إلاصدار فأن الدكتور زياد مدوخ هو الفلسطيني الوحيد الناطق باللغة الفرنسية الذي أصدر أكثر من 

 باللغة الفرنسية حسب تصنيف املكتبة الوطنية الفرنسية.

ي بأن سطينلكاتب الفرنس ي لوران بدوان وهو منسق جمعية التضامن مع الشعب الفلوفي تقديمه لهذا الكتاب قال ا

رخة لكنها ص والقهر،كاديمي الفلسطيني من قطاع غزة هي صرخة شرعية وحقيقية ضد الظلم هذه الشهادات الحية لأل

ائيلي. وأكد بأن هذا الكتاب املنازل املدمرة جراء العدوان إلاسر    أمل تعبر عن حب الشعب الفلسطيني للحياة حتى أمام

النوعي سوف يساهم إعطاء صورة حقيقية عن الواقع في قطاع غزة بعيدا عن الصورة النمطية التي تنقلها  يهدف إلى

وسائل إلاعالم البعيدة عن الحقيقة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة الذين يواصلون صمودهم 

 ألاعمار.ن في إعادة وحياتهم اليومية وسوف ينححو 

لكتابه الجديد هو رسالة للعام بان هذا ”  غزةشهادات تحت القصف في “وقال د زياد مدوخ بان اختياره لهذا العنوان

الكتاب هو شهادات حية لألجيال القادمة وفح  فظاعة العدوان الجديد من مجازر وتهجير ومعاناة  وقتل عائالت 

الابراج السكنية واستهداف املنشآت املدنية ولكن أيضا صمود أسطوري وتحدي  كاملة وقصف البيوت الامنة وتدمير 

 .شعبي ومقاومة باسلة 

وأضاف إن نشر هذا الكتاب الجديد له في فرنسا سوف يشجعه على مواصلة نضاله اليومي بالتعليم والكلمة والشعر 

 اسة العدوانية لالحتالل الغاشم. والكتابة من أجل إيصال صوت الحق الفلسطيني للعام الخارجي وفح  السي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 226 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

 بنية العنوان إلاشهاري ودالالته في الخبر الصحفي تجاه الثوابت الفلسطينية

 جامعة غزة متفرغ، ، محاضر غير د. حسين عمر دراوشة

 جامعة غزة إلاعالم،د. رائد حمزة خضر، محاضر في قسم 

 

 ملخص الدراسة: 

العنوان إلاشهاري ودالالته في الخبر الصحفي تجاه الثوابت الفلسطينية، وذلك بالحديث عن  يهدف هذا البحث إلى دراسة بنية

مضامين بنية العنوان إلاشهاري ودالالتها في الخبر الصحفي تجاه ثوابت القضية الفلسطينية، والكشف عن تقنيات العنوان إلاشهاري 

شهاري وخطابه إلاعالمي املوجه نحو الثوابت الفلسطينية، وتوضيح كل ما سبق ودالالتها، ورسم تصور مقترح نحو بنية تفاعلية للعنوان إلا 

 باملنهج الوصفي، ومن ثم خاتمة البحث وفيها النتائج والتوصيات وفهرس املصادر واملراجع.

  بنية العنوان، الخبر الصحفي، الثوابت الفلسطينية. الكلمات املفتاحية:

 مقدمة

ملقدرة على التأثير وإلاقناع ونقل الصورة الصحيحة إلى جمهور املتلقين، وتبرز إن أهمية إلاعالم تتجلى في ا

 إلى نشرها من املرتكزات الجوهرية، ويعد العنوان 
ً
 من بناء الرسالة إلاعالمية وصياغتها وصوال

ً
محورية ألاثر إلاعالمي بدءا

ل جو  ِّ
 
 ويشك

ً
 إشهاريا

ً
 هر الحقيقة وطبيعة املحتوى إلاعالمي واملضامينالعتبة ألاولى واملفتتح ألاساس الذي يمثل خطابا

التي يشتمل عليها الخبر الصحفي، باإلضافة إلى الكشف عن التمثالت واملعادالت املوضوعية وتصوراتها املستخدمة في 

 متن الخبر وسياقاته وما يرتبط بها من أبعاد.

 تعماالتها مع مختلف املواقف وألاحداثويحمل العنوان في طياته دالالت لفظة وغير لفظية تتنوع مستويات اس

واملجريات التي تشهدها القضية الفلسطينية، والتي تعايش حالة من الصراع والتحدي املستمر مع العدو الغاصب، 

اهنة مع موجة التطبيع التي يشهدها املحيط العربي مع  لذلك تنوعت مضامين العناوين في ظل تطورات ألاوضاع الر 

تحديات الجسيمة التي تقف ماثلة أمام الرواية الفلسطينية أو الانتصار لها والتعاطف معها، ومن العدو الغاصب، وال

 هذا املنطلق برزت فكرة موضوع البحث. 

 مشكلة البحث 

 تتمثل مشكلة البحث في التساؤل الرئيس آلاتي: 

 ما بنية العنوان إلاشهاري ودالالته في الخبر الصحفي تجاه الثوابت الفلسطينية؟

 وينبثق عن السؤال الرئيس ألاسئلة الفرعية آلاتية: 

  ما مضامين بنية العنوان إلاشهاري ودالالتها في الخبر الصحفي تجاه ثوابت القضية الفلسطينية؟ 
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 ما تقنيات العنوان إلاشهاري وداللته في الخبر الصحفي تجاه ثوابت القضية الفلسطينية؟ 

  إلاشهاري وخطابه إلاعالمي املوجه نحو الثوابت الفلسطينية؟ما سبل الوصول لبنية تفاعلية للعنوان 

  أهداف البحث

الحديث عن مضامين بنية العنوان إلاشهاري ودالالتها في الخبر الصحفي تجاه ثوابت القضية الفلسطينية، وبيان 

رح نحو بنية ر مقتتقنيات العنوان إلاشهاري وداللته في الخبر الصحفي تجاه ثوابت القضية الفلسطينية، ورسم تصو 

 تفاعلية للعنوان إلاشهاري وخطابه إلاعالمي املوجه نحو الثوابت الفلسطينية. 

 فرضيات البحث

يقوم البحث على فرضية أن هناك عالقة بين الثوابت الفلسطينية واملوضوعات املتعلقة بها في العناوين 

، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على املستوى إلاشهارية ملحتوى الخبر إلاعالمي في الصحف املحلية موضع البحث

إلاقليمي والدولي في ظل وجود عدوان صهيوني سافر على الشعب الفلسطيني في شتى مناطق تواجده بالداخل والضفة 

 وغزة. 

 أهمية البحث 

هادف يتعلق الحديث عن دور العناوين في إشهار الرسائل إلاعالمية وما تشتمل عليه من محتوى  ألاهمية النظرية:

بالثوابت الوطنية الفلسطينية، واستجالء معالم تأثيرات العنوان إلاشهاري على عملية الاتصال والتواصل بين املرسل 

 والنص واملستقبل. 

تسليط الضوء على املضامين والتقنيات في العناوين إلاشهارية باألخبار الصحفية تجاه الثوابت  ألاهمية التطبيقية:

يان الدور التفاعلي الذي يقوم به العنوان في جذب الجمهور وتكوين الوعي الجمعي وتوجيهه حيال الفلسطينية، وب

أساسيات القضية الفلسطينية ومعطياتها الرئيسة، وذلك من خالل صحيفة الحياة الجديدة اليومية، وبيان كل ذلك 

 في ضوء احتدام الصراع واشتداد العدوان. 

  منهج البحث

املنهج الوصفي القائم على التحليل والدراسة، والذي هو "أسلوب من أساليب التحليل اعتمد البحث على 

املركزي على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد، أو فترة أو فترات زمنية معلومة، وذلك من أجل 

: 8000، ة للظاهرة")دويدري الحصول على نتائج علمية، ثم تفسيرها بطريقة موضوعية، بما ينسجم مع املعطيات الفعلي

020.) 

 عينة البحث 

ارتكز البحث على صحيفة الحياة الجديدة التي تصدر بشكل يومي، فهي تتحدث عن مجمل ألاحداث وتفاصيل 

املجريات تجاه القضية الفلسطينية، وترصد التحوالت التي تتعرض لها ثوابت الشعب الفلسطيني على مدار ألايام، 
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ها إلاعالمي ويقوم بتحليله من أجل معالجة محاور البحث وإتمام إجراءاته وتعزيز تحليالته فيستهدف البحث محتوا

 ومناقشاته.

إن صحيفة الحياة الجديدة هي الصحيفة الثالثة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فسبقتها صحيفة القدس 

ية يومية، وكانت في بدايتها تصدر م على أنها صحيفة سياس00/00/0222وألايام، فتم تأسيس هذه الصحيفة بتاريخ: 

، ثم تحول إلاصدار ليومي بتاريخ: 
ً
م، وتعد صحيفة الحياة من املؤسسات التابعة للسلطة 02/2/0222أسبوعيا

لبرغوثي، ا تحريرها حافظالفلسطينية، فهي تتبنى سياسات السلطة وآرائها، ومقرها الرئيس في مدينة رام هللا، ويرأس 

 (.22)اللوح، د.ت:  اجتماعية وثقافيةوتصدر مالحق رياضية و 

ان العدوان على غزة الذي بدأ من  ا فيما يخص املدى الزمني فتم اختياره في فترة حرجة من الصراع، وذلك أب  أم 

، ففي هذه الفترة الزمنية وما تشهده من أحداث ووقائع 8080مايو  80- 00)
ً
م(، والذي استمر طيلة أحد عشر يوما

عنوان إلاشهاري في خدمة ثوابت القضية الفلسطينية والحفاظ عليها وبعث الاهتمام بها من جديد، يظهر بوضوح دور ال

 من عدد )00/2/8080تم الوقوف على ألاعداد اليومية الصادرة بتاريخ: 
ً
م وانتهاًء 80/2/8080( حتى تاريخ 2002م بدءا

 (. 2020بعدد )

 الدراسات السابقة 

 ث، التي تقترب من موضوعه، ما يلي: من الدراسات السابقة لهذا البح

العوامل املؤثرة في تحرير العناوين وإخراجها في الصحف م( املوسومة؛ بعنوان:" 8002دراسة محمد أبو زايدة) .0

 "، رسالة ماجستير، الجامعة إلاسالمية، غزة.دراسة ميدانية -الفلسطينية اليومية

هوم العنوان الصحفي وأهميته ووظيفته في مفم( املوسومة؛ بعنوان:" 8002دراسة عمران املجدوب) .8

 (. 2"، مجلة ألاستاذ، عدد)الصحافة

فن إخراج العنوان الصحفي في الصفحة م( املوسومة؛ بعنوان:" 8000دراسة ابتهال رشيد وشيماء عزيز) .0

 (.0)(، عدد82"، مجلة كلية البنات، مجلد )م(31/1/2212 -1/1/2212ألاولى لجريدة الصباح العراقية للمدة من)

فاعلية إلاخراج الصحفي في بناء لغة م( املوسومة؛ بعنوان:"  8002دراسة لمى عبد الرازق وهدى عباس) .2

 "، منشورات جامعة بغداد، العراق. إبصارية دالة لرأس الصفحة ألاولى

"، رسالة ماجستير، تحليل عناوين الصحف الفرنسيةم( املوسومة؛ بعنوان:" 8002دراسة جمال إسماعيل) .2

 دمشق، سوريا. جامعة

"، دراسة لغوية تركيبية -عناوين الصحافة الفلسطينيةم( املوسومة؛ بعنوان:" 8008دراسة أيمن حجي) .2

 رسالة ماجستير، جامعة الدول العربية القاهرة. 

الجملة البسيطة في عناوين الصحف القطرية بين م( املوسومة؛ بعنوان:" 8000دراسة بكري الحاج) .2

 .82"، مجلة كلية إلانسانيات والعلوم الاجتماعية، عدد النحوية متطلبات املعنى والصحة



 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 229 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

تحرير وإخراج العناوين الصحفية دراسة تحليلية م( املوسومة؛ بعنوان:" 0222دراسة عبد الجواد ربيع) .2

"، رسالة دكتوراه، جامعة جنوب م(1333-1332مقارنة على عينة من صحف ألاهرام، الوفد، الشرق ألاوسط )

 اهرة. الوادي، الق

 التعقيب على الدراسات السابقة 

 نقاط الاتفاق

اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في التأكيد على أهمية صياغة العنوان وتحريره وتصميمه  .0

 وإخراجه. 

 انطلق الدراسات السابقة والدراسة الحالية من الصحف اليومية في معالجة موضوع البحث والدراسة. .8

 نقاط الاختالف

ركزت هذه الدراسة على العنوان إلاشهاري ودالالته في الخبر الصحفي تجاه القضية الفلسطينية، في حين لم  .0

 دراسة حجي وأبو زايدة فهي تقاطع في طرحها مع هذ
َّ

في الصحف  ه الدراسة في الحديث عن العنوانتتطرق له إال

 الفلسطينية. 

سطينية في ظل وجود عدوان غاشم وفي قمة تأزم استعرضت هذه الدراسة موضوع الثوابت الوطنية الفل .8

 الصراع، فهنا يظهر عمق الرسالة إلاعالمية وارتباطاتها الرئيسة باملبادئ الراسخة عند إلانسان الفلسطيني.

 محاور البحث 

 .مضامين بنية العنوان إلاشهاري ودالالتها في الخبر الصحفي تجاه ثوابت القضية الفلسطينية :
ً
 أوال

 ت :
ً
 قنيات العنوان إلاشهاري وداللته في الخبر الصحفي تجاه ثوابت القضية الفلسطينية. ثانيا

  .تصور مقترح نحو بنية تفاعلية للعنوان إلاشهاري وخطابه إلاعالمي املوجه نحو الثوابت الفلسطينية :
ً
 ثالثا

 لسطينية.بت القضية الفاملبحث ألاول: مضامين بنية العنوان إلاشهاري ودالالتها في الخبر الصحفي تجاه ثوا

يمثل العنوان العتبة ألاساسية والنواة واملركزي لنص الخبر الصحفي، فيمدنا بزاد ثمين لتفكيك النص الخبري 

(، وتظهر أهميته فيما يحمله من دالالت وإشارات لها تعالقاتها بمتن الخبر وسياقه، باإلضافة 000ودراسته)مفتاح، د.ت: 

ي عند قراءة الخبر وإلاطالع عليه، فالعنوان يوض  الخبر ويبرز دالالته حول الثوابت الفلسطينية، إلى تأثيراتها على املتلق

 بالواقع الاجتماعي  أو السيكولوجي)الجزار، 
ً
(، 80: 0222فهو يربط الخبر بالعالم الخارجي سواء كان هذا الخارج مرتبطا

(، وتعد عناوين ألاخبار استهالالت إشهارية توحي 00 :0222مما يمنح جمهور املتلقين مساحة تأويلة واسعة)أدهم، 

باملعاني والتعابير وفحوى الداللة التي ترتبط بالحدث الحاصل ومجريات ألامور وتحوالتها من جراء املعطيات التي تحدث 

ي فبين الفينة وألاخرى، فمرور التاريخ والزمن يؤثر بشكل كبير على صيرورة الحدث وصياغة عبارات الحدث الصح

وباألخص عناوينه إلاشهارية التي لها تمثالتها الداللية اللفظية وغير اللفظية في سياق الخطاب الوصفي أو السردي في 

متن الخبر عند التعرض إلى ثوابت القضية الفلسطينية التي لها مكانتها في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، فالخبر 
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ثة أو فكرة جديدة وصحيحة تمس مصال  أكبر عدد من القراء، الصحفي يصف بدقة وموضوعية أي واقعة أو حاد

(، وتختلف النظرة إلى أهمية الحدث الصحفي وانتقاء 002وتثير اهتمامهم بما تتضمنه من عناصر)أبو زيد، د.ت: 

مضمون عناوين ألاخبار، وطريقة عرضها وكيفية إخراجها، وذلك باختالف القائمين على الاتصال والتواصل، وبحسب 

بيعة كل منهم، ومكوناته الثقافية والنفسية والاجتماعية ودرجة تعلمه واتجاهاته وعقائده وخبراته املكتسبة)الجميلي ط

(، فيؤثر ذلك على استحضار الحدث املتعلق بالثوابت  الوطنية الفلسطينية وتوثيقها عبر العناوين 022: 8008والعاني، 

 إلاشهارية. 

هارية ودالالتها في سياق الخبر الصحفي الذي يتطرق إلى الثوابت الفلسطينية وتنوعت مضامين  العناوين إلاش

ساع رقعة التوتر والصراع  حالة الصراع والتحدي، فيبرز دور  في حالة العدوان واستمرار 
 
صياغة الكلمات في ظل ات

ون تي استخدمها إلاعالميوتعقد ساحات العمل الصحف وتداخالتها مع مختلف ألاحداث وتأثرها بالتقنيات إلاعالمية ال

اهنة وما تشهده من تحوالت حيال ثوابت القضية  في تغطيتهم الصحفية ملجمل املجريات واملمارسات واملعطيات الر 

الفلسطينية، فيبرز الدور الوطني للصحافة الفلسطينية في مقدرتها على تعزيز هوية الشعب الفلسطيني، ونشر الثقافة 

 (. 802: 8000من خالل التركيز على القضايا الفلسطينية)أبو شنب، والوعي السياس ي الفلسطيني 

 بالثوابت الفلسطينية عند  
ً
 وثيقا

ً
إن واقع العنوان إلاشهاري في الصحف املحلية الفلسطينية ارتبط ارتباطا

ساع العدوان وحدة الهجمات الصهيونية الحاقدة على الشعب الفلسطينية، فالناظر إلى 
 
ان العدو احتدام الصراع وات

ت املواجهات التي قام بها  ألاخير على غزة ُيالحظ ظهور الثوابت الفلسطينية في العمل الصحفي املحلي بشكل واض ، وأد 

 إلى زيادة التمسك بالثوابت الفلسطينية، وارتفاع درجة الوعي 
ً
املحتل الغاصب مع أطياف الشعب الفلسطيني كافة

(، وخير دليل على ذلك ما ورد من عناوين 2: 0222قيف الجماهير)البردويل، حولها؛ ألن الصحافة مسؤولة عن عملية تث

خذنا منها نماذج لالستدالل على قيمة العنوان إلاشهاري وما يحمله من تعبيرات 
 
في صحيفة الحياة اليومية التي ات

 -يملض يء بهتاف التحدوتمثيالت لها عالقاتها الوثيقة مع الثوابت الفلسطينية، ومن هذه العناوين: )ليل القدس ا

 -الاحتالل يؤجل البت في إخالء املنازل بحي الشيخ جراح -إصابات في الشيخ جراح وباب العامود والطور والعيسوية

 على تصريحات نتنياهو أبو ردينة: النصر  -الرئيس يبحث مع العاهل ألاردني والرئيس التونس ي ألاوضاع في القدس
ً
ردا

 مجلس ألامن يناقش اليوم -إياكم وهتاف الرويبضة -الجميع ولن تتم املساومة عليه  الذي تحقق في القدس أكبر من

اجتماع طارئ ملجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية وآخر لِـّ "التعاون  -التصعيد إلاسرائيلي في القدس

 
ً
مؤسسات أمريكية تطلق حملة واسعة  -ي الجار  02جلسة طارئة للبرملان العربي في  -إلاسالمي على مستوى املندوبين غدا

استدعى القائم باألعمال إلاسرائيلي ألاردن يحذر إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها الهمجية على  -للتضامن مع القدس

 على إجراءات الاحتالل في القدس -املسجد ألاقص ى
ً
عد املقدسيون: الصمت لم ي -برلين: آالف يشاركون في وقفة احتاجا

 
ً
 وعشرات الجرحى في غزة واستهداف احتاللي لألبراج والشقق السكنية")الحياة الجديدة،  00 -خيارا

ً
: 0220؛ 2002شهيدا

0 .) 
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ح  من خالل العرض السابق أن هذه العناوين ركزت في فحوى مضامينها على قضية القدس والاحتالل   يت 

ط القومي والتاريخي لقضية فلسطين التي ترزح والسكان والحق في الحياة آلامنة، واستعرضت عناوين ألاخبار الارتبا

تحت نير الاحتالل، فذكر موضوع القدس  والتوسع في الحديث عنه يدلل على عمق الارتباط الروحي والوجداني ألبناء 

الشعب الفلسطيني بثوابت قضيتهم وكذلك أبناء ألامة العربية وإلاسالمية، فكانت القدس حاضرة بقوة في املواجهة 

م(،  والتي ثار فيها الشعب الفلسطيني والعربي وإلاسالمي وألاجنبي، 8080مايو  80 – 00ة، التي بدأت في التي ثار )املفتوح

ورافق ذلك خطاب إعالمي يتسم بالحيوية والشمولية واملركزية في استعراض الثوابت الفلسطينية بالرغم من عمق 

مه  أبناؤها من دماء وما تعرضوا له من تهجير وتدمير ممنهج ألالم وشدة الجرح الذي تعرضت له فلسطين، وما قد 

 للبيوت واملساكن، فلم يسلم البشر والشجر والحجر من آلة املوت الصهيونية التي تهدد أرواح آالف من ألابرياء العزل. 

 لم تنعزل العناوين في الخبر الصحفي عن الواقع الذي تعرضت له القضية الفلسطينية، فأكدت على ثوابتها

نتها، فعبرت بصدق عن حالة الناس اليومية في ظل العدوان الغاشم الذي تتعرض له املدن والثوابت  وأوضحتها وبي 

 على إحداث تغير في آراء الناس وعواطف 
ً
 وقادرا

ً
الفلسطينية، فأضفى ذلك على نص الخبر تفاعالت جعلته مؤثرا

 
ً
 وثقافيا

ً
 الجماهير وأفعالهم، وساعد على توجيههم فكريا

ً
(،  فأشهرت العناوين الداللة 2: 0228)أبو فخر،  واجتماعيا

واستجلت معالم العمق والارتباط بثرى فلسطين الطاهر، فكانت ألاخبار وثيقة الصلة في التسجيل والتوثيق والتوضيح 

لتعبير )إمام، اوبيان تفاصيل الوقائع ومجريات ألامور املتعلقة بالثوابت الفلسطينية،  ونقلتها من جيل آلخر عن طريق 

(، فتفاعالت ألادوات إلاعالمية عملت على حيوية املشهد الصحفي عند الحديث عن الثوابت الوطنية 82: 0222

ل الثوابت الفلسطينية في ظحلية وإلاقليمية والدولية تجاه الفلسطينية وذكرها، واستعرضت كذلك العالقات امل

بير في كشف ممارسات العدو الصهيوني ومجازره البشعة بحق السكان اشتداد العدوان الصهيوني، فقام إلاعالم بدور ك

واملقدرات والثوابت الفلسطينية، فيبرهن ذلك على حيوية التواصل إلاعالمي في بيان حقيقة موضوع الثوابت عن طريق 

 (. 80: 0222نقل املعلومات وألافكار وآلاراء والاتجاهات بين ألافراد والجماعات)حسين، 

لعناوين ولم تنقطع عن الواقع في استعراضاتها لألخبار الصحفية إنما ارتبطت بتعالقاتها اللفظية وغير لم تغيب ا

اللفظية بالثوابت الفلسطينية في ظل الصراع الدامي املحتل والعدوان املستمر على أبناء الشعب الفلسطيني ألاعزل، 

عسكرية ودبلوماسية، امتزجت في بوتقة الخطاب إلاعالمي إنها معركة ذات أبعاد ميدانية وشعبية وجماهيرية وسياسية و 

الذي له تشابكاته مع الوجود إلانساني عند الفلسطينيين وما يتعرضون له من عدوان غاشم يتخطى كل املحاذير 

 الدولية وينتهك كل معايير حقوق إلانسان في ظل التهويد وألاسرلة التي أنتجها نظام القمع الصهيوني. 

عناوين تنويرات واستنهاضات واعية مبنية على إلاقناع والتأثير عبر إدراك حقيقة الحدث ونشرها لقد حملت ال

عبر الوسائل التفاعلية باإلضافة إلى ما تمثله عناوين الثوابت من مكانة روحية ووجدانية عند أبناء الشعب الفلسطيني 

؛ ألن العناوين لها اعتبارات فنية وجمالية و 
ً
(، وتمثل دالالت العناوين 02: 8008نفسية)قطوس، خاصة وألامة عامة

املباشرة وغير املباشرة في الخبر الصحفي تنبيهات لها تأثيراتها في تلقي املحتوى إلاعالمي، وتكوين الرأي الصائب 

(، وتشكيل القناعات التي تؤكد على صحة الرواية الفلسطينية وتقر بحق الشعب 02: 0222والانطباعات حوله)شرف، 
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، وإنما هي الف
ً
لسطيني بتقرير مصير حياته ونيل حريته واستقالله،  فلم تعد العناوين وعاء لشحن وحدات معدة سلفا

(، فكل الدالالت واملضامين وتداعياتها تدعم الثوابت 282: 0222صيغة إلنتاج هذه الوحدات وابتكارها)قطوس، 

 فلسطيني وتبني شخصيته، وفتقت العناوين املطروحةالفلسطينية وتعزز من القيم التي تؤكد على حقوق إلانسان ال

في ألاخبار الصحفية واستدالالتها تدعيم الجوانب التطبيقية في الثوابت وألاحقيات والاستحقاقات التي تتطلبها اللحظات 

اهنة من الترابط والتوحد في وجه الصلف الصهيوني والشهوة العدوانية، فترى صحيفة الحياة الجديدة أن " لوحدة ا الر 

الوحدة، وال بديل عنها اليوم لتعزيز مسيرتنا النضالية الحرة، والتي باتت تتنامى اليوم في كل مكان يتواجد فيه شعبنا 

في الوطن وفي بالد الشتات واملنافي، وانظروا إلى مخيماتنا في لبنان، وإلى جالياتنا في شتى بقاع العالم كيف يتواصلون 

 (. 0: 2002فلسطين وهتافاته الوطنية")الحياة الجديدة،  مع هبة القدس بتظاهرات علم

يؤكد العنوان إلاشهاري في الخبر الصحفي وما به من دالالت على الثوابت الفلسطينية، فلم ينس ى العمل إلاعالمي 

ابت وعمقها و الثوابت ومكانتها في نفوس ألاحرار من أبناء الشعب الفلسطيني وألامة، إنما جاءت العناوين تبرز محورية الث

الوعي الناضج واستنهاض ي يستدعي الهمم  تنويري يكون في سلوك الجمهور وأفكارهم، فكانت العناوين ذات محتوى 

وإلارادة وألانشطة الهادفة التي تدعم الرواية الفلسطينية وتكشف زيف الرواية الصهيونية التي حاولت كبرى وسائل 

 من أجل نصرتها أمام جمهور املتلقين.   إلاعالم ترويجها وممارسة التضليل إلاعالمي

 املبحث الثاني: تقنيات العنوان إلاشهاري وداللته في الخبر الصحفي تجاه ثوابت القضية الفلسطينية. 

يستخدم العنوان إلاشهاري مجموعة من التقنيات واملنطلقات ألاساسية التي ترتبط بالخبر الصحفي املتعلق 

بيعة هذه التقنيات في تصويرها لطبيعة الحدث إلاعالمي الخاص بالقضية الفلسطينية بالقضية الفلسطينية، وتتجلى ط

واستعراض مضمونه؛ بما يعزز دالالت الخبر الصحفي ومعطياته تجاه الثوابت الوطنية الفلسطينية، فتوالي ألاحداث 

تتمحور حول الوقائع التي  ومجرياتها في العدوان ألاخير على غزة، برزت محاور ومرتكزات الثوابت بصورة واضحة،

 أن تركز عليها العناوين 
ً
شهدتها مدينة القدس، فتعتبر قضية القدس أم الثوابت الفلسطينية، فمن الطبيعي جدا

إلاشهارية والتي ركزت على دالالت التنوير والتنبيه والاستنهاض والنقل الحي لطبيعة ما يحدث في القدس من تهويد 

وتعالق مع ذلك حضور الكل الفلسطيني في عملية الاشتباك مع املحتل الغاضب، فتالحمت وتغيرات سكانية وجغرافية، 

مدن الداخل املحتل والضفة الغربية وغزة في صورة إجماع وطني على الثوابت الفلسطينية وتجديد للعهد والسير على 

بيرة لحقت بقطاعات الصحة طريق النضال حتى التحرير، وأظهرت العناوين هذه الدالالت والتي جاءت: "أضرار ك

الاحتالل يقتحم املسجد ألاقص ى ويعتدي على املصلين  -واملواصالت والكهرباء وباملؤسسات إلاعالمية في القطاع 

")الحياة  820شهداء يرفع حصيلة العدوان على غزة إلى  2انتشال جثامين  -وعشرات إلاصابات في الضفة
ً
شهيدا

 (.  0: 0220الجديدة، 

ح  من هذ ه العناوين إلاشهارية تداخل حضور ثوابت القضية الفلسطينية في ألاخبار الصحفية وتداولياتها، يت 

(، فيدلل ذلك على عمق الوعي بمحورية الثوابت ورسوخها في مضامين 00: 8002فالعنوان قوة إنجازية)إلادريس ي، 

بين، فاستدالالت العناوين وتمالتي يبثها لجمهور ا -بمختلف توجهاته-إلاعالم الفلسطيني ورسائل محتواه 
َ
ثالت ملخاط
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ألاخبار الصحفية الدينية والتاريخية والقومية والوطنية والسياسية والدبلوماسية لها ترابطاتها في نشر الحقائق حول 

ع بمركزية الثوابت الفلسطينية والتأكيد على أهميتها عبر العبارات املكثفة واملوجزة التي تتحدث عنها العناوين وما يت

ذلك من مضامين في جسم الخبر وطريقة عرضة وصياغته وكيفية بناء أسلوبه الكتابي وما يرافق ذلك من توضيحات 

 ومواد شارحة لحقيقة املدلول الخبري وما يشتمل عليه من محتوى هادف. 

دان الوجإن تقنية التلفظ بالعنوان ومضمون الخبر في حد ذاته يمثل أداة إشهارية تفاعلية لها حضورها في 

والفكر العربي، فيمثل العنوان مجموعة من العالمات اللسانية التي تدرج على رأس نص لتحدده، وتدل على محتواه 

(، فما هو منطوق حول الثوابت الوطنية في الخبر الصحفي 222: 0222العام ونغري الجمهور املقصود بقراءته)الهادي، 

فكل نص منطوق له رسائله ومضامينه التي يتحدث عنها ويستعرضها، يتم التعريف به وتوضيحه لجمهور املخاطبين، 

 في عملية التفاعل 
ً
 وأساسيا

ً
 كبيرا

ً
 على ما يشتمل عليه الخطاب الصحفي من قضايا مسكوت عنها، تمثل جوهرا

ً
عالوة

في ثناياه،  لعنوانمع معطى العنوان ودالالته في الخبر الصحفي، ويعبر ذلك عن املنحى البالغي التأثيري الذي يختزله ا

ويخدم ذلك عملية إلافصاح عن الثوابت الفلسطينية وتوضيحها؛ مما يؤثر في تلقي املضامين املتعلقة بها وآليات التفاعل 

معها عبر التقنيات املنطوقة واملرسومة في بنية خطاب العنوان واتصاالته مع هيكل الطرح الخبري ودالالته؛ فيتحقق 

 (.20: 0222ألافكار واملعلومات واملنبهات بين ألافراد عن الثوابت أو معنى أو واقع معين)رشتي، عن طريق التفاعل تبادل 

والبناء الفني للعنوان له عالقته بنص الخبر الصحفي، فاالهتمام باألسس الفنية لتصميم العنوان وبنائه يؤدي 

 يمكن استثمار املتغيراتإلى وظيفة تقديم املواد الصحفية مرتبة بحسب أهميتها، وذلك بطريقة غي
ُ

 ر مفتعلة؛ حيث

املحددة لألهمية في توزيع الوحدات الصحفية مرتبة بحسب أهميتها، والاستفادة من املواقع املختلفة عبر الصفحة ومن 

(، فتنوعت طرق ورود العناوين في ألاخبار الصحفية التي 22-22: 0222حجم ألاثقال التي تمثلها الوحدات)العسكر، 

وابت القضية الفلسطينية والحديث عنها في ظل توالي أحداث العدوان واستمرار املحتل الغاصب في سطوته تتعلق بث

 وجبروته بحق السكان ألابرياء بفلسطين املحتلة، ويمكن بيانها على النحو آلاتي: 

 لخبر كيذكر العنوان إلاشهاري بشكل مباشر بخط عريض مع إحالة إلى الصفحة الداخلية التي يوجد بها ا ،
ً
امال

 في "جمعة الغضب" بالضفة")الحياة الجديدة،  00وذلك مثل:" مجاز متنقلة في غزة و
ً
(، مع التزود 0: 2022شهيدا

نظر الشكل يُ بصورة تعزز اللغة البصرية واملدلول الذي يجسده العنوان في الخبر الصحفي تجاه الثوابت الفلسطينية، 

 سطيني وتمسك بمقدساته التي تعد من ثوابت قضيته الكبرى.(، والتأكيد على وحدة الشعب الفل0رقم)
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  فورد في ،
ً
يذكر أكثر من عنوان إشهاري ثم ُيعقب على العنوان ألاخير مع إلاحالة إلى صفحته عندما يكون كامال

 في غزة منذ بداية العدوان"، ثم يكتب العن 808العنوان ألاول:" الاحتالل يمعن باستهداف املدنيين: 
ً
وان الثاني:" شهيدا

"، ثم يذكر العنوان الثالث:" 22استشهاد فتى في مخيم العروب وعشرات الجرحى بالضفة واعتقاالت في أراض ي ال 

 (.0: 2022إضراب شامل اليوم في كل ألاراض ي الفلسطينية ومخيمات اللجوء والشتات")الحياة الجديدة، 

 ثل:" بحث الرئيس مع خادمة الحرمين الشريفين البدء بمقدمة صغيرة شارحة وهي جزء من العنوان، وذلك م

 آخر التطورات على الساحة الفلسطينية"، ثم يتبع العنوان البسيط الشارع العنوان 
ً
ووزير الخارجية ألامريكي هاتفيا

لة و " الرئيس: حلق الاستقرار وألامن يتم عبر إيجاد حل سياس ي ينهي الاحتالل إلاسرائيلي ألرض دفي:الرئيس والذي يتمثل 

(، ومع ذكر ش يء من الخبر في الصفحة ألاولى ثم يحيل إلى الصفحة التي يوجد بها 0: 2020فلسطين")الحياة الجديدة، 

 الخبر الصحفي وتفاصيله.

  ": يأتي العنوان إلاشهاري بشكل مباشر يتلوه عنوان شارح صغير كممهد للخبر، فالعنوان إلاشهاري الرئيس هو

ا العنوان البسيط الفرعي:" الشيخ الرئيس يهاتف املفتي لالطم ئنان عليه ويشيد بصموده في الدفاع عن "ألاقص ى"، أم 

(، ثم 0: 2020حسين: ما حصل معي لن يحيدنا عن هدفنا الرئيس وهو حماية املسجد املبارك")الحياة الجديدة، 

 .
ً
 يستخدم إلاحالة إلى رقم الصفحة التي يوجد بها الخبر كامال

 بثوابت القضية الفلسطينية، وباألخص وبرزت تقنية الصياغ 
ً
 مباشرا

ً
ة الدرامية للعناوين، والتي تتصل اتصاال

قضية القدس وحق العودة والوجود الفلسطيني في صموده وثباته على أرضه، ومن هذه العناوين "املقدسيون: الصمت 

")الحياة الجديدة، 
ً
من الحوار العلني حول مضامين الثوابت  (، يدل هذا التعبير الدرامي على حالة0: 2002لم يعد خيارا

الفلسطينية، فاستعراض العنوان بطريقة الحوار يسهم في تفاعل املتلقي ويلفت انباهه حول معطيات املدلول الصحفي 

وتمثالته املتعلق بالرواية الفلسطينية ونفي الرواية الصهيونية، كما أن ذلك يساعد في تفعيل العوامل املؤثرة في 

 (. 2: 0222املعبرة عنه)علم الدين، املضمون و 

وورد كذلك في جملة من العناوين بدايتها بالجهة التي تصرح برأيها حول ثوابت القضية الفلسطينية، فطرح 

 من الحيوية والنشاط على املحتوى واملضمون املطروح، فورد: 
ً
الحوار في بداية الخبر من خالل عنوانه يضفي نوعا

ل العربية: ستقدم كل الدعم إلاعالمي للقضية الفلسطينية"، "اشتية: ما يجري في غزة إبادة "رئيس اتحاد إذاعات الدو 

جماعية تبث على الهواء مباشرة"، " الحكومة: الوزارات واملؤسسات الخدماتية تعمل اليوم بحالة الطوارئ"، "منصور: 
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 الخميس املقبل ملناقشة ألاوضاع في فلسط
ً
ين"، "متسلقو الجدار الفاصل الالجئون الجمعية العامة تعقد اجتماعا

(، فتداخل 0: 2022الفلسطينيون في لبنان يدحضون مزاعم التوطين البالية: دعونا نعبر إلى وطننا")الحياة الجديدة، 

يوحي بالحيوية والتفاعل وإلاثارة، فأسلوب طرح شابكاتها مع الثوابت الفلسطينية املواضيع مع البنية الدرامية وت

بر بنية درامية يوصل رسالة نصوص الخبر الصحفي وما يشتمل عليه من دالالت مركزية وهامشية في متن العنوان ع

 الخطاب املنجز. 

وورد العنوان في بنية وصفية للداللة على متن ألاحداث املتعلقة بالخبر الصحفي عند الحديث عن الثوابت 

اطي طالبوا البيت ألابيض باالعتراف بحقوق الشعب من قادة الحزب الديمقر  020الفلسطينية ومتعلقاتها، ورد" 

 بالكونغرس يدعون لوقف فوري إلطالق النار في قطاع غزة")الحياة الجديدة،  02الفلسطيني 
ً
(، ورد الخبر 0: 2022نائبا

في بنية وصفية بلغة دبلوماسية تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير حياته، ونيل حريته واستقالله، 

لشعب الفلسطيني شأنه شأن شعوب ألارض والعالم في تزايد طموحه في رؤية مستقبل دولته الواعدة على ثرى فا

فلسطين وهي محررة من دنس الطغاة املحتلين، فجاء عنوان الخبر يصف مجريات املعركة الدبلوماسية وقرارات قيادة 

 العالم حول الثوابت الفلسطينية. 

البنية السردية؛ مما يسهم في ترابط ألاحداث وتوضيح نتائجها، فورد عنوان نصه " وورد عنوان الخبر في تقنية 

استقبل املبعوث ألامريكي وأطلعه على ألاوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس الرئيس يؤكد على ضرورة تدخل 

لجنة الرباعية الدولية")الحياة إلادارة ألاميركية لوضع حد للعدوان إلاسرائيلي"، "الرئاسة ترحب بانعقاد اجتماع ال

(، يدل ذلك على الجهود السياسية والدبلوماسية املبذولة في سبيل الحفاظ على ثوابت القضية 0: 2022الجديدة، 

الفلسطينية ولجم العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني املحتل، فالتذكير وإلافصاح عبر البنية السردية وتقنياتها 

الاسترجاع عند سرد ما قام به الرئيس ثم بيان ما قاله يؤكد على الحق الفلسطيني ويجذب انتباه باألخص الاستباق و

 
ً
قارئ الخبر ومتلقيه؛ ليتفاعل معه، فالتكامل بين عنوان الخبر ومضمونه في تصميم جمالي متماسك يعطي إحساسا

 يمكنه باالهتمام وحسن ترتيب املوضوعات للمحتوى إلاعالمي في صورة تروق للقارئ 
ُ

، وتدفع به إلى القراءة؛ بحيث

 (. 02-02: ص8000التعرف على أهم املوضوعات التي يطرحها العنوان ويتحدث عنها في الصحيفة)البطل، 

 في تكوين دالالت عنوان الخبر الصحفي ومضامينه، فلم تنفك العناوين عن الثوابت  
ً
 بارزا

ً
ويؤدي السياق دورا

 في القدس والداخل والضفة وغزة، الوطنية في ظل استمرار العدوا
ً
ن الصهيوني وشدته على ألاراض ي الفلسطينية كافة

وفي ظل هبة مخيمات اللجوء وأبناء ألامة العربية وإلاسالمية وأحرار العالم، مما يوحي بأن استخدام العنوان جاء في 

اهن ومتطلباته وحاجاته.    سياق يحقق الانسجام النص ي مع الوضع الر 

لعنوان الفكر التصميمي الذي يمتاز بفعاليته العالية؛ لتحقيق الاتصال عن طريق خلق اللغة واستخدم ا

البصرية املبنية على التصوير وألالوان في الاستعراض، واستخدام ألارضية الرمادية أو الخط العريض، فيؤدي ذلك إلى 

(، فهذه التقنيات تجذب 8: 8002زاق وعباس، )عبد لر  بناء عالقة بين الصحيفة واملجتمع كوسيلة اتصالية بلغة بصرية



 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 236 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

انتباه املتلقي وتثير فضوله في معرفة مضمون العنوان املطروح حول الثوابت الفلسطينية أو إحدى متعلقاتها في ظل 

 (. 8استمرار العدوان الغاشم وتأزم ساحة الصراع والتحدي، ُينظر الشكل رقم )

 

 ما جاءت ثالث عناوين م
ً
تتالية ألاول كتب بخط صغير وكأنه تفسيري للعناوين الالحقة التي ومثال ذلك أيضا

 بخط عريض أسود واض  
ً
ن فحوى الرسالة إلاعالمية التي يشتمل عليها الخبر، ومن ثم جاء العنوان الثاني مكتوبا تبي 

(، وهذا 22: 8000ومقروء، يدل السواد فيه على حالة التشاؤم والسلبية املطلقة وحالة الحداد جراء املوت)عبيد، 

يرتبط بحياة إلانسان الفلسطيني واملحافظة عليها من أجل الثوابت الوطنية الفلسطينية، وجاء العنوان الثالث بخط 

عريض مع أرضية رمادية، تحقق التباين في الشكل مما يوض  العنوان ومقصده؛ فيجذب القارئ ويلفت انتباهه)النجار، 

 (.  0(، ُينظر الشكل رقم)000: 8000

 

واقترنت العناوين الثالثة باللغة البصرية التي استلهمت صورتين، تجسد الصورة ألاولى حالة الدمار والقتل 

والسحق التي تعرض لها إلانسان الفلسطيني في غزة، ويقابلها الصورة الثانية القدس الشريف وجنود الاحتالل يدنسون 

العناوين بالصور يمثل داللة مكثفة فيها كثير من إلاشارات  الحرم املقدس ي وينتهكون حرماته بشكل همجي، فاقتران

واملعاني، فتنقل الصورة ألاخبار واملعلومات فهي تشارك املادة التحريرية وتتفاعل معها، وتنقل مضمون الخبر بأدق 

هد (، فاختزلت الصورة املش020: 8002التفاصيل وبأكبر قدر ممكن من البساطة والوضوح)عبد الحميد وبهنس ي، 



 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 237 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

إلاعالمي، وساهمت في نقل حقيقة ما يجري تجاه الثوابت الفلسطينية من اعتداءات وحشية وممارسات عنصرية 

 تطمس الحق الفلسطيني وتنال من مقدرات أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه املحتلة.

خراج غايات إلا  واستخدم الصحفيون في كتابة عناوين الخبر الصحفي ألالوان الطباعية وإبرازها من أجل تحقيق

 020: 8000أبو دبسة وغيث، )الصحفي 
ً
(، فاأللوان لها داللتها السيميائية التي تدعم الوجود والثابت الفلسطيني نظرا

ملا تجسده وتمثله من معاٍن ودالالت تظهر مكانة القضية الفلسطينية وما يتعلق بها من ثوابت ال يمكن التفريط بها أو 

 (. 2م الصراع مع املحتل الصهيوني، ُينظر الشكل رقم )التخلي عنها في ضوء احتدا

 

ورد العنوان بالخط العريض الذي يحمل اللون ألاحمر، وهذا العنوان يسمى "املانشيت"، فهو يشير إلى الخبر 

(، وباألخص بالنسبةو للقارئ املتعجل الذي ليس لديه متسع من الوق للقراءة 000: 8008الرئيس في الصحيفة)الحتو، 

(، والذي يتحدث عن قضية القدس وما يجري بها من أحداث، فتسهم 20: 8000والدلو،  022املتابعة، )حمزة، د.ت: و 

التغطية الصحفية في بيان أوجه التغيرات ومجريات ألامور في القدس التي تعتبر من أعظم الثوابت الوطنية الفلسطينية 

، فسيمياء اللون تدل على عالماته، ملكانتها الدينية في الوجدان الشعبي والجماهيري أل 
ً
بناء فلسطين وألامة قاطبة

 بالطقوس الاجتماعية، وانتهاًء 
ً
 من الانفعاالت البسيطة، ومرورا

ً
فالسيمياء أداة لقراءة كل مظاهر السلوك إلانساني بدءا

بأن القدس ال يمكن (، وتوحي سيميائية اللون ألاحمر ورمزيته 02: 8002باألنساق ألايديولوجية الكبرى")بنكراد، 

التفريط بها واملساس بها يفجر ألاوضاع ويلهب مشاعر الحماس في الثورة والانتفاضة ضد قوى الظلم والبغي، فيدل 

(، فيتوافق ذلك مع 22: 0222اللون ألاحمر على املشقة والشدة والخطر، ويجسد الانفعاالت التي ترمز للغضب)عمر، 

ر بها أبناء الشعب الفلسطيني وألامة في غضبهم وانتقامهم من الغزاة الذين يدنسون الحالة النفسية والشعورية التي يم

 املقدسات ويعتدون على الثوابت الفلسطينية. 

ويتح  مما سبق أن عناوين ألاخبار جاءت بأحجام خطوط كبيرة وعريضة ونوع الخط في الطباعة واض ، يلفت 

عن الثوابت ويتعلق بها، فال يمكن إهمال حجم الخط في العناوين  انتباه القارئ ويجذبه نحو املضمون الذي يتحدث

(، 22: 8000ألنه من الضروريات املهمة لتحقيق التوازن بين مكونات الصفحة في املنتج إلاعالمي)النادي وأبو رستم، 

أسطر فوق  أو أربعةفعملية إخراج العناوين إلاشهارية تتنوع في تنسيقها وتصميماتها كاستخدام السطر الطوير الواحد، 



 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 238 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

بعضها في شكل هرمي، أو العنوان املتدرج، أو العنوان الناقص من اليمين إلى اليسار وهكذا، وقد يتم وضع العنوان في 

 
ً
 بإهمال متعمد تعبيرا

ً
، أو يركب على الصورة أو يترك العنوان معوجا

ً
 أو سوادا

ً
 ويفرغ حوله بياضا

ً
إطار، ويترك بعضا

 ت الوطنية، فإخراج العناوين وتبنيطها ال يقل أهمية عن إخراج الصورة في متن الخبر الصحفيعن فكرة موضوع الثواب

 (. 082: 0222)صبحي، 

وتنوعت أنماط بنية الجملة الاسمية في الصياغة النحوية بالعناوين املطروحة حول الثوابت الوطنية في ظل 

ادئ والثوابت التي تمثل صلب قضيته، فتدل الجملة العدوان الشرس وموقف الفلسطيني الصلب من الحفاظ على املب

 (، فمن أنماط تراكيب الجملة الاسمية في العنوان:" 02: 8000)الحازمي،  الاسمية على الثبوت والدوام

  نمط البنية الاسمية في العنوان، التي جاء فيها املبتدأ والخبر اسم صريح:" استشهاد فتى في مخيم العروب

 (.0: 2022")الحياة الجديدة، 22فة واعتقاالت في أراض ي ال وعشرات الجرحى بالض

  نمط البنية الاسمية في العنوان، التي جاء فيها املبتدأ اسم صريح والخبر جملة فعلية:" نتنياهو وغانتس يهددان

مود صبتصعيد العدوان على غزة"، و"الرئيس يتسلم رسالة خطية من نظيره ألاميركي"، و"أبو مازن يشدد على أهمية 

 (. 0: 2020ووحدة شعبنا في مواجهة العدوان إلاسرائيلي")الحياة الجديدة، 

  نجوم كرة عامليون يعربون عن  فيها املبتدأنمط البنية الاسمية املوصوفة في العنوان، التي جاء ":
ً
موصوفا

عدوان على غزة كشف (، و"محللون إسرائيليون: ال0: 2020استيائهم من الاعتداءات الصهيونية")الحياة الجديدة، 

")الحياة الجديدة، 
ً
 وسياسيا

ً
 عسكريا

ً
 (.0: 2022فشال

  مجلس الوزراء يعقد اليوم ":
ً
نمط البنية الاسمية املضافة في العنوان، التي جاء في نمطها املبتدأ مضافا

 ملناقشة ألاوضاع في القدس وغزة"، و"مجلس ألامن يجتمع السوم ووينسالند يحذر من
ً
 طارئا

ً
"حرب  اجتماعا

(، و"عشرات آلاالف يشيعون جثمان الشهيد محمد كيوان في أم الفحم")الحياة 0: 2020شاملة"")الحياة الجديدة، 

 (.0: 2020الجديدة، 

  نمط البنية الاسمية التي فيها املبتدأ اسم صريح والخبر )شبه جملة(، وذلك مثل:" شهيد عند حاجز زعترة

 بحث آخر والاحت والقدس.وعشرات الجرحى بالضفة 
ً
الل يقتحم "ألاقص ى""، و"بحث مع أمير قطر هاتفيا

 (.  0: 2020التطورات")الحياة الجديدة، 

  نمط البنية الاسمية التي تقدم فيها الخبر )شبه الجملة( على املبتدأ، وذلك مثل:" برعاية مصرية.. التوصل

 (.0: 2020التفاق لوقف إطالق النار في غزة")الحياة الجديدة، 

لتنوع إلاسنادي الحاصل له شبكاته العالئقية التي تؤكد على تمسك الشعب الفلسطيني بالثوابت الوطنية وهذا ا

وعدم التفريط فيها، باإلضافة إلى تجديد تمسكه والتأكيد عليه عبر أنماط الجملة الفعلية في العناوين التي تؤكد على 

الاستناد على شبه الجملة في "أداء املعاني  (، باإلضافة إلى8/002: 0222الصبان، )الاستمراري التجدد 

 (، وتبعيتها للمعنى الرئيس للجملة النواة التي تتمثل في بنية الخبر بالجملة الاسمية. 022: 0222الفرعية")الراجحي، 
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وبرزت بنية ألاسلوب الخبري في صياغة العنوان، ويبرهن ذلك علة نقل الصحفيين للمعرفة في كتاباتهم التحريرية 

خاطبة الوعي الجماهيري بمعلومات خبرية وليست إنشائية؛ ألن الخبر يناسب حالة إلاحساس الوجداني والفهم العقلي وم

ب بالحكم الذي يتضمنه)امليداني، 
َ
(، 0/020: 0222لطبيعة الثوابت الفلسطينية، فالخبر في جوهره إعالم وإفادة املخاط

 بأسلوب لبق يتناسب وحال جمهور 
ً
ا أسلوب إلانشاء لم يستخدم في صياغة العنوان  فهو يضيف جديدا املخاطبين، أم 

إلاشهاري لألخبار؛ ألن طبيعة الرسالة إلاعالمية باإلفادة وإلايجاز والتعبير الواض  والصادق بأسلوب مختصر خاٍل من 

ها في العنوان ملنوه عنالتعقيد؛ لكشف الحقيقة التي ينبغي أن يتم إبالغ قارئ الصحيفة بها، ودعوته إلى قراءة النصوص ا

 (. 22: 8000العريض)الحسن، 

 طلب للفهم، فال يطلب ذلك إال بصورة مسبقة، وهذا يتنافى مع جوهر الخبر وطرحه؛ لذا جاءت 
ً
ويتطلب أيضا

عناوين ألاخبار شبه خالية من إلانشاء عند حديثها عن ثوابت القضية الفلسطينية، ولكن وظف الصحفيون بعض 

 زية في متن الخبر الصحفي؛ مما يرفع الدرجة البيانية البالغية ملضمون العناوين وأطروحاتها.إلاسقاطات املجا

وتنوعت التقنيات ألاسلوبية في صياغة عناوين الخبر الصحفي حول ثوابت القضية الفلسطينية، ويمكن بيان  

اء الشعب ينية في الوجدان الجمعي ألبنأبرز التقنيات التي ارتكز عليها الصحفيون، والتي تبي ن مكانة الثوابت الفلسط

 وألامة، وذلك على النحو آلاتي: 

  من جلمة احتماالت وقع عليها  والتكثيف، فيختزل إلايجاز 
ً
العنوان املوضوع الذي يعبر عنه ويجعله واحدا

ل:" الجمرة (، في بيان مكانة الثوابت الوطنية في نفوس ألاحرار، وذلك مث28: 0222)مداس،  اختيار الكاتب الصحفي

الحرة"، يوحي هذا العنوان بثابت القدس إحدى جوهر الثوابت الوطنية الفلسطينية، فيقول رئيس تحرير صحيفة 

الرسالة:" لم يخطر بال أصحاب هذا إلاعالم وأدواته أن للقضية الفلسطينية جمرة ال تكف عن التوهج، مهما تراكم 

تملك أية قوة على هذه ألارض إخمادها بل هي كشمس ساطعة ال يمكن من فوقها رماد ألازمان الرديئة...!!! جمرة ال 

تغطيتها بغربال، وتلك هي القدس درة التاج الفلسطيني وأيقونة قضيته العادلة، توهجت القدس بهبتها من الشيخ 

ورها ضجراح، وباب العامود، فمألت شوارع العالم بأسره بالعلم الفلسطيني يرفرف بحقيقة القضية الفلسطينية وح

(، فيوحي رمز الجمرة بداللة مركزية لها 0: 2022الحيوي ألاصيل، الباعث لهتاف الحرية في كل مكان")الحياة الجديدة، 

تجلياتها في سياق الحديث عن الثوابت الفلسطينية التي ترتبط بالوجود الفلسطيني وتمثالته في مختلف الساحات 

 وامليادين. 

  (، وظف الصحفيون 0: 2020ة .. إفطار بطعم البارود")الحياة الجديدة، إلاضمار والحذف، وذلك مثل:" غز

الفراغات التأويلية في العناوين إلاشهارية حول الثوابت الوطنية الفلسطينية، فيضفي ذلك على الخبر تفاعالت نصية 

 وتأويلية في سياق الخطاب الصحفي. 

 يل لجنة وزارية ملتابعة التحرك العربي ضد التقديم والتأخير، وذلك مثل: "الجامعة العربية تقرر تشك

السياسات وإلاجراءات إلاسرائيلية غير القانونية في القدس"، "التعاون إلاسالمي تدين بشدة اعتداءات الاحتالل في 

القدس وعموم فلسطين"، وألاصل أن تكون صياغة الجملة "تقرر الجامعة العربية"، و"تدين منظمة التعاون 
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(، ولكن عناوين ألاخبار ثابتة ومؤكدة لذلك وظف التقديم والتأخير للتركيز على 0: 2020الجديدة،  إلاسالمي")الحياة

 مضمون العنوان وتعالقاته مع الخبر ومعطياته حول الثوابت الوطنية الفلسطينية. 

يخية لتار وبرزت مرجعيات الداللة عبر )ألاحداث، والشخصيات، والتناص والاقتباسات( وارتباطاتها القومية وا

ي عن الفلسطينية فلم يغفل الفلسطين الحديث عن الثوابت الوطنية والدينية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية عند

قضيته الرئيسة وجوهر صراعها مع قوى الظلم والطغيان، واستعمل الصحفيون في صياغة عناوينهم البنية املعجمية 

لقد برزت بشكل واض  في مجمل ألالفاظ  ط بالثوابت الفلسطينية،التي ترتبومفرداتها اللغوية وحقول الداللة 

ن تفاعل استدالالتها مع مختلف املعطيات وألاطروحات،  والتراكيب والتعابير في سياق تنويري يحمل روح الوطنية ويبي 

 بين الشعب ومتخذي القرار في الدولة)مكي، 
ً
 (.082: 8002فاملنجز الصحفي يعتبر وسيطا

ون الداللة اللفظية وغير اللفظية وتفاعالتها في إنتاج العنوان إلاشهاري للخبر الصحفي عند ووظف الصحفي 

ن حقيقة الصراع وتؤكد الرواية الفلسطينية في  الحديث عن الثوابت الفلسطينية وما يتعلق بها من قضايا محورية تبي 

ياس ي والدبلوماس ي وما إلى ذلك، فالتنويع في ظل تعدد ساحات املواجهة على الصعيد العلمي واملعرفي وإلاعالمي والس

 
ً
استخدام املدلول اللفظي وغير اللفظي في املادة إلاعالمية املطبوعة في العناوين يهدف إلى دفع القارئ إلى النظر إليها أوال

 
ً
 (.082: 8000)مصطفى،  ثم القراءة ثانيا

 ت التعبيرية وألاسلوبية والداللية يمثل مفتاإن التعامل الحكيم مع طبيعة صياغة العناوين واستعمال التقنيا
ً
حا

 يضمن تفاعل دوائر الاتصال فيما بينها من مرسل ونص ومستقبل؛ مما ينعكس على حيوية الثوابت الفلسطينية 
ً
دالليا

وحضورها في الوجدان املحلي وإلاقليمي والدولي، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وتقرير حق مصيره ونيل 

والاستقالل كباقي شعوب املنطقة وأمم ألارض، فاألداء إلاعالمي الواعي يؤدي إلى نتائج واعية تستجلي معالم  الحرية

 الثوابت الفلسطينية وتمكينها في نفوس ألاحرار والذود عنها ومناصرتها مع العرب واملسلمين وألاجانب.  

ي وخطابه إلاعالمي املوجه نحو الثوابت املبحث الثالث: تصور مقترح نحو بنية تفاعلية للعنوان إلاشهار 

 الفلسطينية. 

تحقق البنية التفاعلية للعنوان إلاشهاري كثير من التطلعات الواعدة التي ترتقي بوسائل التعبير إلاعالمي عن 

خر، الحق الفلسطيني وثوابته، فصياغة العنوان من ألاولويات الضرورية؛ للبيان والتوضيح بغية التأثير وإلاقناع في آلا 

ن مكانة الثوابت الفلسطينية عبر بناء  ويمكن طرح جملة من النقاط التي تساعد على خلق خطاب إعالمي موجه يبي 

عنوان قوي ومضمون خبري له مدلوالته التفاعلية على مختلف املضامين واملستويات املحلية وإلاقليمية والدولية، 

 وذلك على النحو آلاتي: 

ير اللفظية عبر تنسيق الشكل وإلاخراج وحجم الخط وألالوان والصور في عملية توسيع استخدام الداللة غ .0

إعداد العنوان إلاشهاري للمحتوى إلاعالمي في الخبر الصحفي املتعلق بالثوابت الفلسطينية، وعرض الداللة غير اللفظية 

 (. 02: 8000)النجار،  بشكل مبسط في التصميم
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 يقع الكتابانتقاء الكلمات والتعابير بعناية ف .8
َّ

 ائقة؛ تنسجم مع واقع الثوابت الفلسطينية ومتطلباتها، وينبغي أال

 الصحفيون في سرعة النشر والسبق الصحفي؛ إنما التروي في أخذ ألاخبار من مصادرها املعتبرة واملوثوق بصحتها.

ابة التي ت .0
 
ستقطب الجمهور، رسم سياسة إعالمية واضحة ألاهداف واملعالم، تقوم على طرح العناوين الجذ

وتضمن تفاعلهم مع الرسالة إلاعالمية وتبليغهم إياها فيما يتم عرضه من ثوابت للقضية الفلسطينية، مع مراعاة حرية 

 التعبير في الطرح والتحرير والصياغة وإلاخراج.

ي فالتركيز على طبيعة جمهور املخاطبين املستهدفين من الخطاب إلاعالمي الصحفي، ألن ذلك يتيح للصح .2

اختيار نوع العنوان الذي تناسب مع الجمهور وغاياته وطبقته التي ينتمي إليها، فكل فئة لها لغتها التي تناسبها أكثر من 

 باملضمون والبساطة والوضوح أكثر من اهتمامهم بالشكل الجمالي 
ً
: 8000حجاب، )للعناوين غيرها، فيهتم املثقفون مثال

 (. 02: 8000وخوخة،  802

طاب إلاعالمي الرسمي عبر قنوات محددة؛ لكي يخاطب العالم بلغة تفص  عن طبيعة الظلم توحيد الخ .2

والاحتالل الذي تقبع تحته ظلمه فلسطين، وإشهار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني عبر عناوين واضحة ومضامين 

 ة تهدم وتسحق وتنفيمفهومة تنتصر في جوهرها للرواية الفلسطينية وتشد من أزرها وتعضدها في ظل وجود رواي

 وتدمر. 

تدعيم أسس الكفاية إلاعالمية عبر ألاطر الصحفية وتنظيم ألانشطة والفعاليات الهادفة التي ترتقي باألداء  .2

 
ً
الصحفي وتنعكس عليه بشكل تفاعلي يقوم على تنظيم العالقة بين املرسل والنص واملستقبل؛ وبما يعطي انطباعا

 حول حضور الثوابت الوط
ً
 نية الفلسطينية وتمثالتها في ألاخبار الصحفية اليومية. مركزيا

استثمار معطيات وسائل إلاعالم الجديد لالرتقاء بصياغة العناوين الصحفية وترويجها على أوسع نطاق  .2

 وبأسرع الطرق وأيسرها، والتأكيد على ضرورة مواكبة ألاحداث والوقائع واملجريات الحاصلة في الثوابت الفلسطينية. 

؛ بما يدعم الكفاية التخصصية وألاداء اللغوي التفاعلي مع إعد .2
ً
 الئقا

ً
 ولغويا

ً
 مهنيا

ً
تاب الصحف إعدادا

ُ
اد ك

 مختلف سياقات التعبير وتوجيهات الخطاب إلاعالمي تجاه القضية الفلسطينية. 

ضمون؛ بالشكل واملالتعامل العلمي مع املحتوى إلاعالمي في عملية إلاعداد والتنسيق وإلاخراج؛ بمعنى الاهتمام  .2

 حول ثوابت القضية الفلسطينية؛ فيوفر ذلك الوضوح والدقة والصدق في القراءة وجاذبية 
ً
 سليما

ً
لكي يعطي انطباعا

 (.880)إمام، د.ت:  العمل الصحفي للقراءة واملتابعة

لثوابت جاه ات ضرورة رفع كفاءة املعالجة البصرية وفنونها في طرح العناوين إلاشهارية في الخبر الصحفي ( .00

الفلسطينية؛ مما يساعد على فاعلية انقرائية الخبر، وتوصيل الرسالة إلاعالمية ذات الرواية الفلسطينية الصحيحة 

لجمهور املتلقين في ظل وجود ساحة صراع وتحدي، فاالهتمام بالحرف الطباعي يزيد من كفاءة العنوان عبر تصميمه 

ساع
 
 (. 000: 8008السطر والبياض الذي يوجد بين الكلمات)الحسن،  وارتفاعه ومقاسه وكثافته وحجمه وات

التركيز على التثقيف إلاعالمي واللغوي الواعي وتدعيم وطائده ضمن أخالقيات العمل الصحفي للتعامل  .00

 أمام نقل الحقائق حياَل ثوابت 
ً
الصحيح مع مختلف املتغيرات ومواجهة التحديات وتذليل العقبات التي تقف حائال
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ية الفلسطينية، وباألخص في ظل املضايقات التي يتعرض لها الصحفيون واملالحقات واملطاردات للصحفيين ألاحرار القض

 عند حديثهم عن الحق الفلسطيني وروايته الصحيحة. 

فح  املمارسات إلاجرامية وكشف زيف الرواية الصهيونية تجاه الثوابت الفلسطينية وبقاء إلانسان  .08

واستخدام الدالالت والاستدالالت وما ُيرافقها من وسائل مساعدة في سبيل نقل الصورة الحية الفلسطيني ووجوده، 

بين واملستهدفين من العمل إلاعالمي الصحفي؛ ألن فح  ممارسات املحتل ضد الشعب 
َ
ألذهان جمهور املخاط

  (.28: 0222عبد هللا، )الفلسطينية الفلسطيني من ألاولويات الضرورية لدعم الثوابت 

الحديث بلغة العالم الجديد في ظل تنوع ألادوات إلاعالمية وتطوراتها املتالحقة، وباألخص تفعيل دور الصحافة  .00

 في الجبهة إلاعالمية التي 
ً
 أساسيا

ً
املكتوبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبذلك يعد تداول العناوين إلاشهارية ركنا

على أحقية الوجود الفلسطيني وكشف الظلم والغبن الذي تعرض له  تحافظ على ثوابت القضية الفلسطينية، وتؤكد

 الشعب الفلسطيني. 

استجالء الجوانب إلانسانية في العناوين إلاشهارية بالخبر الصحفي، لكي تتوسع دائرة التضامن املحلي  .02

مي إلى لسامية التي ير وإلاقليمي والدولي مع ثوابت القضية الفلسطينية، فتحريك وجدان ألامم والشعوب من ألاهداف ا

 تحقيقها العمل واملنتج إلاعالمي، فال تفاعل بدون فهم ومشاركة وجدانية نابعة عن وعي مستنير. 

ا يتعرض له الشعب الفلسطيني، ويجب استخدام  .02 نانة والعبارات الجوفاء في التعبير عم  الكف عن الشعارات الر 

ن املدل ول الواقعي؛ مما يكشف عن عدالة القضية الفلسطينية وضرورة عناوين واضحة ذات طابع خبري استداللي تبي 

املحافظة على ثوابتها في ظل وجود إلارهاب الصهيوني املتطرف، وينعكس ذلك على ترسيخ مبدأ حق الشعب الفلسطيني 

 في الدفاع عن نفسه، وتقرير مصيره ونيله الحرية والاستقالل كباقي شعوب العالم. 

 تكون هذه الوحدة من الركائز  إنشاء وحدة خاصة بصياغة .02
ُ

عناوين ألاخبار في أقسام العمل الصحفي؛ بحيث

ألاساسية في إجراء عملية التحرير الصحفي وتنفيذ متطلباتها بشكل احترافي؛ بما يخدم ثوابت القضية الفلسطينية 

 ويبرز جوانبها ومتطلباتها العادلة. 

 ملا يمثله العصر الحديث من عصر توظيف الصورة البصرية في علمية إنتاج العناوين و  .02
ً
مضامين ألاخبار؛ نظرا

الصورة التي توحي باإليجاز والتكثيف، فالصورة لها دور بارز في تشكيل العقول وبناء التصورات العقلية والوجدانية 

 يستوعبها املتلقي ف
ُ

أقصر  يحول الحق الفلسطيني؛ ويسهل قراءة املادة الصحفية التي يشتمل عليها العنوان؛ بحيث

 (. 20: 8000)الحسن،  وقت ممكن

تقويم املنتج الصحفي وإجراء مراجعات إعالمية للعناوين ومحتويات الخبر الصحفي بشكل شمولي ومن منظور  .02

مكونات عملية الاتصال والتواصل مع مراعاة التغيرات الحاصلة في وسائل الاتصال إلاعالمي الحديث وخصوصياتها، 

ت الوطنية الفلسطينية وتعزيز مضامينها في العمل الصحفي ومكوناته، وتوفير التغذية وذلك من أجل خدمة الثواب

 الراجعة لتجويد العناوين إلاشهارية وتحسينها.

يقوم عامل املركزية والتدقيق في صناعة الخبر وطرح عنوانه بدور كبير في تحقيق التفاعل مع املحتوى  .02

، فينبغي الحرص الشديد في التعامل مع عناوين املواد إلاعالمية في ظل واملضمون املتعلق بثوابت القضية الفلسطينية
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 باملنتج الصحفي 
ً
وجود ساحة صراع وتحدي؛ باإلضافة إلى تنوع وسائل الاتصال الحديث وسرعة انتشارها قياسا

 إذا تم  توظيف الصحافة إلالكترونية في خدمة ثوابت القضية الفلسطينية، وتطوير آلا 
َّ

ي الصحافة فاق فاملكتوب؛ إال

اليومية الفلسطينية وتدعيم تحوالتها على مستوى الفكرة وألاداة والبنية والداللة، فكل وسيلة لها خصوصيتها، 

فالتطوير متطلب أساس ي في ظل السرعة والانفتاح والتقارب والانتشار والتكثيف، فالكم الهائل من ألافكار واملعلومات 

ى ترشيد إعالمي احترافي ينطلق من تخطيط واع وإدارة حكيمة ملجمل املحتويات حول الثوابت الفلسطينية يحتاج إل

ن الرواية الفلسطينية وثوابتها.   ومعالجاتها الصحفية التي تبي 

 نتائج البحث وتوصياته

 توصل هذا البحث إلى مجموعة من أهم النتائج والتوصيات، وذلك على النحو آلاتي: 

 
ا
 النتائج :أوال

 وان إلاشهاري في الخبر الصحفي على املضامين واملحاور التنويرية والاستنهاضية التي تناولت أكدت بنية العن

 القضية الفلسطينية وما يرتبط بها من أحداث ووقائع ومجريات تؤكد الرواية الفلسطينية حول طبيعة الصراع.

 رت عن ا ار لعناوين الصحفية لألخببرزت مكانة الثوابت الوطنية في نفوس أبناء فلسطين وشعوب ألامة، وعب 

ومحتوها إلاعالمي عن ذلك في ظل شراسة العدوان واستمراره؛ مما يدلل على ارتفاع الحس الوطني وتجلياته الدينية 

 والقومية والتاريخية تجاه املبادئ والثوابت وألاصول التي تمثل الحق الفلسطيني. 

  مضمون الخبر الصحفي حول الثوابت الفلسطينية دعمت تقنيات العنوان إلاشهاري الدالالت التفاعلية مع

 إلى صياغته ألاسلوبية وتحريره. 
ً
 من فكرة الخبر ومحتواه وما يتحدث عنه وصوال

ً
 انطالقا

  برع الصحفيون في تصميم العنوان إلاشهاري وإخراجه بصورة واضحة ذات صدق موضوعي وفني عند التعبير

 عن الثوابت الفلسطينية.

  شهارية على مرتكزات تأويلية تتعلق بهيئة الشكل وآلية تمثيل موضوع الثوابت الوطنية ارتكزت العناوين إلا

 وتصويرها في سياق خطاب نصوص الخبر الصحفي. 

  ظهر العنوان إلاشهاري في بنية ذات دالالت لفظية وغير لفظية عند الحديث عن الثوابت؛ مما يضمن جذب

 املحورية واملركزية التي يطرحها الخبر الصحفي تجاه الثوابت الفلسطينية.  انتباه القارئ وإثارة فضوله حول املوضوعات

 
ا
  التوصيات: ثانيا

  ضرورة إلاعداد الجيد والانتباه الواعي عند طرح العناوين إلاشهارية تجاه جوهر الثوابت الوطنية الفلسطينية

 لمي.ومقومات بقائها في نفوس الجماهير على املستوى املحلي وإلاقليمي والعا

  يجب التدقيق واملراجعة وإلادارة الحكيمة ملحتوى العناوين إلاشهارية وما يرتبط به من تصميم وإطار وأرضية

ونوع الخط والتنسيق وإلاخراج؛ لتحقيق الانسجام النص ي وإثارة القارئ وضمان تفاعله مع املحتوى املطروح حيال 

 الثوابت الفلسطينية. 
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 رح العناوين إلاشهارية وتنوعات استعراضها في العمل الصحفي في ظل الوسائل مراعاة التغيرات الحاصلة في ط

 التكنولوجية وألاوعية الرقيمة الحديثة وما تمتلكه من أدوات وأيقونات ووسائل في عصر إلاعالم الجديد. 

 يضرورة إنشاء مخبر إعالمي فلسطيني يرسم السياسات ويصدر إلارشادات وينظم الفعاليات الهادفة الت 

تستجلي عوالم النصوص إلاعالمية في ضوء أقطاب عملية الاتصال والتواصل وتفاعالتها مع ثوابت القضية الفلسطينية 

اهنة وتطلعاتها املستقبلية في ظل وجود الاحتالل الصهيوني.   وأولوياتها وحاجاتها الر 

 املصادر واملراجعقائمة 

، 0طباعة وإلاخراج الصحفي، دار إلاعصار العلمي، طم(: تكنولوجيا ال8000أبو دبسة وغيث، فداء وخلود) (0

 ألاردن.

 ، القاهرة. 0أبو زيد، فاروق)د.ت(: فن الكتابة الصحفية، عالم الكتب، ط (8

 م(: إلاعالم الفلسطيني تجاربه وتحدياته، مكتبة القادسية، غزة. 8000أبو شنب، حسين) (0

 ، دمشق. 0طم(: فعالية النص الصحفي، دار الجليل، 0228أبو فخر، عدنان) (2

بحث في التراث العربي والخطاب النقدي املعاصر، منشورات  -م(: عتبات النص8002إلادريس ي، يوسف) (2

 ، املغرب.0مقاربات، ط

 م(: فنون التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق، مطابع الدار البيضاء، القاهرة.0222أدهم، محمود) (2

 اهير، مكتبة ألانجلو املصرية، القاهرة.م(: إلاعالم والاتصال بالجم0222إمام، إبراهيم) (2

 إمام، إبراهيم)د.ت(: دراسات في الفن الصحفي، مكتبة ألانجلو املصرية، القاهرة.  (2

 م(: الصحافة نشأتها وتطورها، منشورات جامعة ألازهر، غزة. 0222البردويل، محمد) (2

 .، القاهرة0م(: إلاخراج الصحفي فن وعلم، عالم الكتب، ط8000البطل، هاني) (00

 ، املغرب. 8م(: السيميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها، دار الحوار، ط8002بنكراد، سعيد) (00

 ، القاهرة.0م(: العنوان وسيموطيقا الاتصال ألادبي، الهيئة املصرية العامة للكتاب، ط0222الجزار، محمد) (08

ان.م(: صناعة ألاخبار الصحفية والتلفزيونية، دار 8008الجميلي والعاني، عظيم وثناء) (00  صفاء للنشر والتوزيع، عم 

 ، مكة املكرمة.0م(: فتح رب البرية في شرح نظم آلاجرومية، مكتبة ألاسدي، ط8000الحازمي، أحمد) (02

ان.0م(: مناهج كتابة ألاخبار إلاعالمية وتحريرها، دار أسامة للنشر، ط8008الحتو، محمد) (02  ، عم 

 ، القاهرة.0، طالفجر للنشر الصحافة، دار (: مدخل إلى 8000حجاب، محمد) (02

ان.8م(: إخراج الصحف واملجالت، دار زهران، ط8000الحسن، عيس ى) (02  ، عم 

ان.8008الحسن، غسان) (02  م(: أيديولوجيا إلاخراج الصحفي، دار أسامة للنشر، عم 

 م(: إلاعالم والاتصال بالجماهير والرأي العام، عالم الكتب، القاهرة.0222حسين، سمير) (02

 ، القاهرة. 2دخل في فن التحرير الصحفي، الهيئة املصرية العامة للكتاب، طحمزة، عبد اللطيف)د.ت(: امل (80

 م.00/2/8080(، الاثنين، 2002الحياة الجديدة، صحيفة: عدد ) (80
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 م.08/2/8080(، ألاربعاء، 2020الحياة الجديدة، صحيفة: عدد ) (88

 م.02/2/8080(، السبت، 2022الحياة الجديدة، صحيفة: عدد ) (80

 م.02/2/8080(، الثالثاء، 2022يفة: عدد )الحياة الجديدة، صح (82

 م.02/2/8080(، ألاربعاء، 2022الحياة الجديدة، صحيفة: عدد ) (82

 م.80/2/8080(، الخميس، 2022الحياة الجديدة، صحيفة: عدد ) (82

 م.80/2/8080(، الجمعة، 2020الحياة الجديدة، صحيفة: عدد ) (82

 ، إلاسكندرية.0ونية، دار املعرفة الجامعية، طالصحفي والصحافة إلالكتر (: إلاخراجم8000خوخه، أشرف) (82

 ، غزة.8م(: فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية، مكتبة ألامل التجارية، ط8000الدلو، جواد) (82

 ، بيروت ودمشق. 0م(: البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية، دار الفكر، ط8000دويدري، رجاء) (00

 ، القاهرة. 0يق النحوي، مكتب املعارف، طم(: التطب0222الراجحي، عبده) (00

 م(: ألاسس العلمية لنظريات إلاعالم، دار الفكر العربي، القاهرة. 0222رشتي، جيهان) (08

 ، القاهرة.0م(: فن التحرير إلاعالمي، الهيئة املصرية العامة للكتاب، ط0222شرف، عبد العزيز) (00

 ، أللفية ابن مالك، دار الكتب العلمية، بيروت. م(: حاشية الصبان على شرح ألاشموني0222الصبان، محمد) (02

 م(: الجورنال من الصفحة ألاولى للصفحة ألاخيرة، دار املعارف، القاهرة.0222صبحي، سمير) (02

، 0م(: تأثيرات الصورة الصحفية النظرية والتطبيق، عالم الكتب، ط8002عبد الحميد وبهنس ي، محمد والسيد) (02

 القاهرة. 

م(: فاعلية إلاخراج الصحفي في بناء لغة إبصارية دالة لرأس الصفحة ألاولى، 8002وهدى)عبد الرازق وعباس لمى  (02

 منشورات جامعة بغداد، العراق. 

م(، منشورات 0222-0222م(: واقع الصحافة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة)0222عبد هللا، علي) (02

 دائرة الثقافة الفلسطينية، فلسطين.

ألالوان )دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، وداللتها(، املؤسسة الجامعية للدراسات  م(:8000عبيد، كلود) (02

 والنشر، بيروت. 

جاهاته الحديثة، مكتبة العبيكان، ط0222العسكر، فهد) (20
 
 ، الرياض.0م(: إلاخراج الصحفي أهميته الوظيفية وات

 ،ـ القاهرة. 0لتوزيع، طم(: إلاخراج الصحفي، دار العربي للنشر وا0222علم الدين، محمود) (20

 ، القاهرة.8م(: اللغة واللون، عالم الكتب، ط0222عمر، أحمد مختار) (28

 ، ألاردن. 0وإلاجراء النقدي، دار الكندي، ط التأصيل-القراءةم(: استراتيجية 0222قطوس، بسام) (20

ان.0م(: سيمياء العنوان، منشورات وزارة الثقافة ألاردنية، ط8008قطوس، بسام) (22  ، عم 

 ح، دياب)د.ت(: تأثير الصحافة على صناعة القرار السياس ي، د.م، غزة.  اللو  (22

 منهج لتحليل الخطاب الشعري، جدار الكتاب العلمي، ألاردن.  نحو -النصم(: لسانيات 0222مداس، أحمد) (22

ان.0الفن الصحفي، دار أسامة للنشر، ط (: تكنولوجيام8000مصطفى، فريد) (22  ، عم 
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 وإنجاز، املركز الثقافي العربي، بيروت.  تنظير -لنصامفتاح، محمد)د.ت(: دينامية  (22

 ، القاهرة. 0الاتصال واملشاركة السياسية، عالم الكتب، ط وسائل-والسياسةم(: إلاعالم 8002مكي، ثروت) (22

 ، بيروت.0م(: البالغة العربية، دار القلم والدار الشامية، ط0222امليداني، عبد الرحمن) (20

ان.0م(: فن إلاخراج الصحفي، مكتبة املجتمع العربي، ط8000رستم)النادي وأبو رستم، نور الدين و  (20  ، عم 

 ، القاهرة. 0م(: مدخل إلى إلاخراج الصحفي، الدار املصرية اللبنانية، ط8000النجار، سعيد) (28

 (، الكويت. 0(، عدد )82م(: شعرية العنوان في كتابة الساق، مجلة عالم الفكر، مجلد )0222الهادي، املطوي) (20
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َ
لغِة الَعـرِبيِة على َموقِع الت

ّ
اِب "إلاسَرائيلي" بال

َ
حِليٌل للِخـط

َ
 الُجمُهوِر: ت

ُ
َسـة

َ
طــِبيُع وَهند

 فيسـبوك

 غزة ،الجامعة اإلسالمية، أستاذ الصحافة واإلعالم، أ.د. جواد راغب الدلو
 غزة ،الجامعة اإلسالمية، صحافة حجاج، ماجستيررزق محمد أ. 

 

 ملخص الدراسة: 

راسة التعرف على الخطاب "إلاسرائيلي" باللغة العربية على موقع فيسبوك نحو التطبيع من منظور هندسة الجمهور، هدفت الد

، وماهية مكونات مصطل  التطبيع، والكشف عن دالالت ألالفاظ املستخَدمة، 
ً
وذلك بتحديد أطروحاته، وأكثر املصطلحات استخداما

تفاق والاختالف فيه، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الكيفية، وفي إطارها استخدم الباحثان منهجي والسمات النصية واللغوية، وبيان أوجه الا

للتحليل النوعي، مستخدما نظريتي تحليل  MAXQDAتحليل الخطاب، والعالقات املتبادلة، باالعتماد على أدوات تحليل الخطاب، وبرنامج 

( 08أيام من كل شهر بإجمالي ) 2بواقع  00/08/8080وحتى  0/2/8080حديدها من إلاطار، وهندسة الجمهور، أما عينة الدراسة فتم ت

 ،
ً
  ومن أهم نتائج الدراسة:يوما

، وأظهرت اعتماد خطاب الصفحتين على مبدأ التدفق إلاعالمي %82.0تصدرت ألاطروحات السياسية أطروحات الخطاب بنسبة  .0

 وهو أحد أهم مبادئ هندسة الجمهور. 

، ومكونات مصطل  التطبيع هي )"إسرائيل" جاء مصطل  "إسر  .8
ً
 –ة الدول العربي -الاستقرار  –املنطقة  –ائيل" ألاكثر استخداما

 تل أبيب(، وهو ما يشير إلى فكرة الخطاب الرامية لتحسين صورة "إسرائيل" وتشجيع التطبيع. –الديانات  -الشعوب 

وذلك بربط التطبيع بالصور إلايجابية، إضافة للتأثير عليه من خالل  اعتمد الخطاب مبدأ التأثير في العقل الالواعي للجمهور، .0

 التعاطف مع اليهود العرب. 

  :وخلصت الدراسة لتوصيات عدة منها

تنبيه الجمهور العربي عامة وجمهور الدول املطبعة خاصة، إلى ما تحمله أطروحات صفحتي الدراسة من أفكار ومضامين مبطنة،  .0

 واعي، وكسب عاطفته، وتحريكه من منطلقات دينية، واستغالل حاجاته الصحية.  تسعى الختراق عقله الال 

استخدام لغة إعالمية في الخطاب الفلسطيني تأخذ بمبدأ التدفق إلاعالمي والتأثير في العقل الالواعي وتوظيف أساليب إلاقناع  .8

 والدعاية، وهندسة خطاب شامل. 

يلي" إيجاده حول اتفاقيات التطبيع، وفك رموزه، حتى ال يتم توجيه الجمهور باتجاه إثارة الغموض الذي يتعمد الخطاب "إلاسرائ .0

 . واحد وفق مصال  وإرادة منتجي الخطاب

 مقدمة 

 في الساحة العربية، 0222منذ احتالل "إسرائيل" لفلسطين عام 
ً
م، لم يكن الحديث عن التطبيع معها مقبوال

م مع السلطة 0220م، ثم تبعها "اتفاق أوسلو" عام 0222" مع مصر عام إلى أن جاءت "اتفاقية كامب ديفيد للسالم

 إلى "معاهدة السالم" مع ألاردن عام 
ً
، أعلنت إلامارات عام 0222الفلسطينية، وصوال

ً
م 8080م، وبعد ستة وعشرين عاما

دول أخرى  نية انضمامعلى توقيع اتفاق تطبيع، تبعتها البحرين، ثم السودان، واملغرب وسط حديث أمريكي رسمي بإمكا

 لهذا النهج. 
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ولقد ساهم الخطاب "إلاسرائيلي" الناطق بالعربية في العديد من الوسائل إلاعالمية، وخاصة على موقع 

، أو بتجميل صورة "إسرائيل" وتحسينها.
ً
 وقبوال

ً
 فيسبوك، في تسويق قضية التطبيع، سواء بجعل املصطل  أكثر واقعية

كيفية هندسة الجمهور العربي في الخطاب "إلاسرائيلي" نحو التطبيع، من خالل  ولذلك جاءت الدراسة لتبحث

رصد أطروحاته، وتحديد أكثر املصطلحات استخداما فيه، ومكونات مصطل  التطبيع، والكشف عن دالالت ألالفاظ 

 . ان أوجه الاتفاق والاختالف فيهوالسمات النصية في الخطاب "إلاسرائيلي" باللغة العربية، وبي

: مشكلة الدراسة وتساؤالتها
ا
 أوال

تتمثل في التعرف على كيفية هندسة الجمهور العربي في الخطاب "إلاسرائيلي" نحو التطبيع، وذلك برصد 

أطروحاته، وتحديد أكثر املصطلحات استخداما فيه، ومكونات مصطل  التطبيع، والكشف عن دالالت ألالفاظ 

"إلاسرائيلي" باللغة العربية، وبيان أوجه الاتفاق والاختالف فيه، ومن خاللها والسمات النصية واللغوية في الخطاب 

وضع الباحثان تساؤالت عدة لإلجابة عليها، تركزت حول كيفية استخدام صفحتي "إسرائيل" تتكلم بالعربية، 

النحو  ؟، وهي علىو"إسرائيل" باللهجة العراقية لنظرية هندسة الجمهور في خطابها على موقع فيسبوك نحو التطبيع

 آلاتي:

ما ألاطروحات الرئيسة والفرعية التي برزت في الخطاب "إلاسرائيلي" باللغة العربية نحو التطبيع في صفحتي  .0

 الدراسة على موقع فيسبوك؟ 

ما أكثر املصطلحات استخداما في الخطاب "إلاسرائيلي" باللغة العربية في صفحتي الدراسة على موقع فيسبوك؟  .8

 ات مصطل  التطبيع فيه؟وما مكون

ما السمات النصية واللغوية للفظ التطبيع في الخطاب "إلاسرائيلي" باللغة العربية مع التطبيع في صفحتي  .0

 الدراسة على موقع فيسبوك؟ 

 ما دالالت ألفاظ التطبيع في الخطاب "إلاسرائيلي" باللغة العربية في صفحتي الدراسة على موقع فيسبوك؟  .2

 الخ .2
َ

ف
َّ
طاب "إلاسرائيلي" باللغة العربية في صفحتي الدراسة على موقع فيسبوك نظرية هندسة كيف وظ

 الجمهور مع قضية التطبيع؟ 

ما أوجه الاتفاق والاختالف في الخطاب "إلاسرائيلي" باللغة العربية بين صفحتي الدراسة على موقع فيسبوك  .2

 نحو التطبيع؟

: أهمية الدراسة 
ا
 ثانيا

 ة توظيف ألاطروحات وألالفاظ والسمات اللغوية والنصية في الخطاب "إلاسرائيلي" تبصير الجمهور بكيفي

 باللغة العربية، إلحداث تأثير في سلوكه واتجاهاته. 

  "تنبيه صناع القرار الفلسطينيين بضرورة الانتباه للجمهور، والتعرف على كيفية عمل الخطاب "إلاسرائيلي

 سلوكه.باللغة العربية على هندسة تفضيالته و 
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  تساعد الصحفيين والجهات املعنية، على كشف أساليب إلاعالم "إلاسرائيلي" في التأثير على الجمهور، عبر

 لتحقيق أهدافه. 
ً
 خطاب مدروس يسعى حثيثا

 .تزويد املكتبة العلمية بدراسة جديدة حول هندسة الجمهور، وقضية التطبيع 

: أهداف الدراسة
ا
 ثالثا

حليل الخطاب "إلاسرائيلي" باللغة العربية على موقع فيسبوك نحو قضية التطبيع من يتمثل الهدف الرئيس في ت

 منظور هندسة الجمهور، وتم بلورته في ألاهداف الفرعية آلاتية: 

وقع على م "إسرائيل" تتكلم بالعربية، و"إسرائيل" باللهجة العراقيةمعرفة أطروحات الخطاب في صفحتي  .0

 فيه، ومكونات مصطل  التطبيع في الخطاب "إلاسرائيلي" باللغة فيسبوك نحو التطبيع، وأكثر ا
ً
ملصطلحات استخداما

 العربية. 

الكشف عن دالالت ألالفاظ في الخطاب "إلاسرائيلي" باللغة العربية في صفحتي الدراسة على موقع فيسبوك  .8

 نحو التطبيع، وسماته النصية واللغوية. 

"إلاسرائيلي" باللغة العربية نحو التطبيع في صفحتي الدراسة على  بيان أوجه الاتفاق والاختالف في الخطاب .0

 موقع فيسبوك. 

: الدراسات السابقة ذات العالقة 
ا
 رابعا

أجرى الباحثان دراسة مسحية ألهم الدراسات املرتبطة باملوضوع، منها دراسات إعالمية تتصل بالتطبيع مع 

 "إسرائيل" وأخرى تتصل بهندسة الجمهور، وهي: 

 .(1)م(2221سة نايفة )درا .1

( باللغة إلانجليزية على موقع فيسبوك، وذلك بالتعرف BDSهدفت الدراسة إلى تحليل خطاب حركة املقاطعة )

على أطروحات الخطاب والقوى الفاعلة فيه، وماهية مسارات البرهنة، واملصطلحات املتكررة، ومصادر املعلومات، 

ن مجتمع الدراسة واعتمدت منهج الدراسات املسحية، ومنهج ت حليل الخطاب، مستخدمة نظرية إلاطار إلاعالمي، وتكوَّ

، خالل الفترة الزمنية 082من جميع منشورات حركة املقاطعة على موقع فيسبوك، وتم اختيار العينة من )
ً
( منشورا

نتائج الدراسة،  وأهمم، وذلك بأسلوب العينة العشوائية املنتظمة، 8080ديسمبر 00م حتى 8080يوليو 0املمتدة من 

 هي: 

  لكل منهما.  %00.8اعتمد خطاب حركة املقاطعة على أطروحَتْي عرض املواقف الدولية وحمالت الحركة بنسبة 

  ثم عرض وجهات النظر %20.8حظي عرض الوقائع وألاحداث على املرتبة ألاولى في مسارات البرهنة بنسبة ،

 . %08في املرتبة الثانية بنسبة 

                                                           
إلانجليزية على فيسبوك، الجامعة العربية  BDSنايفة، الخطاب الرقمي للحركات الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي: تحليل خطاب صفحة ( 1)

 ألامريكية، جنين.
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  على تقنيَتي الاختيار والبروز في إظهار ألاطروحات التي لها تخدم أهداف الحركة، مثل الانتهاكات اعتمد الخطاب

 "إلاسرائيلية"، واتفاقيات التطبيع، والحمالت التي رافقتها. 

 .(1)م(2221دراسة أبو صليب ) .2

عبر الكشف عن  هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الرأي العام الكويتي من التطبيع مع "إسرائيل"،

تأييده أو رفضه إلقامة عالقات معها وموقفه من زيارتها، والوقوف عند رأي الجمهور وقناعته في التعاون ألاكاديمي 

والتكنولوجي معها، وإمكانية إقامة صداقات مع "إسرائيل"، واعتمدت املنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة 

ن مجتمع الدراسة من جميع أفراد الشعب الكويتي والبالغ صحيفة الاستقصاء، مستخدمة نظرية  ترتيب ألاولويات، وتكو 

 من الذكور وإلاناث، خالل الفترة املمتدة من  2202مليون نسمة، وتم اختيار العينة من  0.0عددهم 
ً
 0كويتيا

  وأهم نتائج الدراسة، هي:م، 8080ديسمبر 00م حتى 8080أكتوبر

 من الجمهور الكويتي، تاله غير موافق في املرتبة  %22.2لى املرتبة ألاولى بنسبة حظي موقف غير موافق بشدة ع

، وفي املرتبة %2.2، ثم في املرتبة الرابعة موافق بنسبة %2.2، ثم في املرتبة الثالثة محايد بنسبة %2.2الثانية بنسبة 

 . %8.0الخامسة موافق بشدة بنسبة 

 ثم غير موافق في املرتبة %20.0سرائيل" في املرتبة ألاولى بنسبة جاء موقف غير موافق بشدة على زيارة "إ ،

، وفي %8.2، ثم موافق في املرتبة الرابعة بنسبة %0.0، تاله موقف محايد في املرتبة الثالثة بنسبة %2.0الثانية بنسبة 

 . %0.2املرتبة الخامسة موافق بشدة بنسبة 

 مع اليهود في "إسرائيل" عبر وسائل التواصل غير موافق بشدة  جاء اتجاه الجمهور الكويتي نحو تكوين صداقات

، ثم موافق بشدة بنسبة %0.2، ثم موافق بنسبة %2.2، ثم محايد بنسبة %00.2، ثم غير موافق بنسبة %22.2بنسبة 

0.2% . 

 .(2)م(2221دراسة فاضل ) .3

، ة "إلاسرائيلية" على موقع تويترهدفت الدراسة إلى تحليل خطاب املغردين العرب حول تطبيع العالقات العربي

عبر رصد التغريدات الخاصة بالقضية وتحليلها، وأهم ألاطروحات ومسارات البرهنة التي سلكها املغردون، وإبراز مواقف 

القوى الفاعلة املختلفة ذات العالقة بالقضية، واعتمدت منهج الدراسات املسحية، ومنهج تحليل الخطاب، لتوظيف 

ن NODEXLليل، وأداة التنقيب عن البيانات باستعمال برمجية )أدواته في التح  نظرية إلاطار إلاعالمي، وتكو 
ً
(، مستخدمة

، خالل الفترة  2282مجتمع الدراسة من التغريدات العربية على موقع تويتر حول التطبيع، وتم اختيار العينة من 
ً
مغردا

وأهم نتائج الدراسة، م، وذلك بأسلوب املس  الشامل، 8080سبتمبر 00م حتى 8080سبتمبر 02الزمنية املمتدة من 

 هي: 

                                                           
 "إسرائيل"، جامعة الكويت  أبو صليب، اتجاهات الرأي العام الكويتي تجاه قضية التطبيع مع( 1)
  فاضل، الخطاب املتداول للمغردين العرب حول التطبيع: دراسة تحليلية، مجلة الباحث إلاعالمي.( 2)
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  ه خيانة لألمة، ثم تصدرت أطروحة الرفض الشعبي للتطبيع مع "إسرائيل" خطاب املغردين العرب وعد 

أطروحة دور النفوذ إلايراني وألامريكي في الضغط على الحكومات العربية نحو التطبيع، ثم أطروحة دعم وتأييد التطبيع 

. وعد  
ً
 تاريخيا

ً
 ه إنجازا

  اعتمد خطاب املغردين العرب على مسارات برهنة غير منطقية مثل استخدام البالغة والوصف بألفاظ الخيانة

والذل واملهانة التفاقيات التطبيع، وبدرجة أقل اعتمد على املسارات املنطقية مثل شواهد وتجارب من الواقع وتاريخية، 

 وآراء من وسائل إعالمية. 

  ت الصفات السلبية املنسوبة للقوى الفاعلة في العراق والبحرين والسعودية وإلامارات ومصر على املوقف تركز

 الرسمي للحكومات املدافعة عن التطبيع، فيما كانت الصفات إلايجابية من نصيب املواقف الشعبية الرافضة له.

 .(1)م(2222دراسة القاض ي ) .2

لصحفي العربي نحو قضية التطبيع، وذلك بالكشف عن أطروحاته هدفت الدراسة إلى رصد وتحليل الخطاب ا

اب مقاالت الرأي، واعتمدت مناهج  ت 
ُ
ومسارات البرهنة فيه، والقوى الفاعلة وماهية أدوارها، والوقوف عند مواقف ك

 نظريَتْي تحليل ألاطر إلاعالمي
ً
ظرية ة، ونتحليل الخطاب والدراسات املسحية، ودراسة العالقات املتبادلة مستخدمة

ن مجتمع الدراسة من مواقع الفضائيات إلاخبارية العربية، وتم اختيار العينة من ثالثة مواقع هي:  حارس البوابة، وتكوَّ

م أي ملدة 8080فبراير 82م حتى 8002مارس 0امليادين، العربية نت، والجزيرة نت، خالل الفترة الزمنية الواقعة ما بين 

 وأهم نتائج الدراسة، هي: لشامل، عامين، وذلك بأسلوب املس  ا

 ( 80.0(، تلتها ألاطروحات إلاعالمية بنسبة )%22.2حظيت ألاطروحات السياسية على املرتبة ألاولى بنسبة% ،)

 (.%2.0ثم ألاطروحات الاجتماعية بنسبة )

 ( تبعه في املرتبة الثا%22.2حصد مسار برهنة عرض وجهة نظر واحدة على النسبة ألاكبر بنسبة ،) نية

 (.%2.2(، ثم عرض وجتهي نظر بنسبة )%02.0الاستشهاد بأدلة ووقائع وشواهد بنسبة )

 ( 20.2حصل مقترح "إبراز املواقف العربية الرسمية والشعبية الرافضة للتطبيع مع "إسرائيل" على نسبة% )

 بين مقترحات تطوير الخطاب الصحفي املناهض للتطبيع.

 .(2)م(2222دراسة حمدان ) .1

دراسة إلى التعرف على كيفية هندسة الجمهور في الخطاب الرقمي ملجلس الوزراء الفلسطيني على هدفت ال

 من املنهج الوصفي واملسحي 
ً
موقع فيسبوك، ورصد ألاساليب والتقنيات وإلاستراتيجيات الخطابية فيه، واعتمدت كال

 نظريتي إلاطار وهندسة الجمهور، واملقارن، وكانت أدواتها استمارة تحليل املضمون، واملقابلة، واملالحظ
ً
ة، مستخدمة

ن مجتمع الدراسة من صفحات مجلس الوزراء على فيسبوك، وهي: )مجلس الوزراء الفلسطيني، مكتب رئيس  وتكوَّ

                                                           
امعة جالقاض ي، الخطاب الصحفي العربي نحو التطبيع مع "إسرائيل" في مواقع الفضائيات إلاخبارية العربية: دراسة تحليلية وميدانية مقارنة، ال( 1)

 غزة.   –سالمية إلا 
، الجامعة العربية ألامريك( 2)

ً
ة يحمدان، هندسة الجمهور في الخطاب الرقمي ملجلس الوزراء الفلسطيني: صفحات مجلس الوزراء على فيسبوك نموذجا

  جنين. –
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 على  220دولة فلسطين، رئيس الوزراء الحالي الدكتور محمد اشتية(، وتم اختيار العينة من  –الوزراء 
ً
منشورا

 وأهم نتائج الدراسة هي:م، 8080م إلى شهر مارس 8002الل الفترة الزمنية من شهر ديسمبر الصفحات الثالث، خ

  تلتها املوضوعات الصحية %88.2تصدرت املوضوعات السياسية صفحات مجلس الوزراء الثالث بنسبة ،

 املوضوعات الاقتصادية بنسبة %02.2بنسبة 
ً
 .%08.2، ثم ثالثا

 ثم أسلوب إمالء آراء واتجاهات في املرتبة الثانية بنسبة %82.0بة ألاولى بنسبة حاز ألاسلوب التحليلي على املرت ،

 .  %82.2، تاله ألاسلوب الترويجي في املرتبة الثالثة بنسبة 82.2%

  طبقت صفحات الدراسة خطوات هندسة الجمهور، وتنوعت ألاهداف وإلاستراتيجيات والتكتيكات اللغوية

 املستخَدَمة فيها.  

 .(1)م(2222لسيد)دراسة ا .2

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة عمل الخوارزميات، وعالقتها باختيارات الجمهور، ووظائفها املختلفة 

 نظرية 
ً
داخل بيئات التواصل الرقمية، واعتمدت على منهج التحليل الكيفي، وكانت أداتها تحليل املضمون، مستخدمة

َمة ترتيب ألاجندة، ونموذج هندسة الجمهور، وت
َ
ن مجتمع الدراسة من الدراسات التي نشرت في دوريات علمية محك كوَّ

 أهم نتائج الدراسة هي:  ( دراسة كعينة لها، و20م، وتم اختيار )8002 –م 8002خالل الفترة الزمنية من 

ا هال تستطيع بمفرد، وتهديدها لقيم الحرية والديمقراطية، فهي الخوارزمياتيجب عدم املبالغة في تأثير  -أ

 التحكم في توجهات املجتمع خالل فترة زمنية معينة.

يقع آالف املاليين من الجمهور فريسة لقوى دولية تسعى للسيطرة على الوعي العام؛ بسبب فوض ى استخدام  -ب

 إلاعالم الاجتماعي والغموض املحيط بخوارزمياتها.

( في مكانة متقدمة بعوامل عدة مثل: -ت
ً
ة،  يرتبط بقاء ظاهرة )ألاكثر تداوال

َ
ق

َ
تمثيل مصال  عامة أو قيم مطل

 .
ً
 والربط املستمر بين ألاحداث آلانية املتجددة وبينها، عبر شخصيات اجتماعية مؤثرة جماهيريا

 .(2)مAbu Arqoub (2213)دراسة  .2

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية معالجة خطاب اللوبي "إلاسرائيلي" في الواليات املتحدة على فيسبوك في 

م للصراع الفلسطيني "إلاسرائيلي" من منظور هندسة الجمهور، وآلية بناء الخطاب، من حيث اللغة والقوة 8002عام 

وألايديولوجيات، واملوضوعات التي يناقشها، واعتمدت منهج تحليل الخطاب، وفي إطاره وظفت أداتا التحليل النقدي 

ن مجتمع الدراسة من صفحات اللوبي "إلاسرائيلي" على للخطاب، واملالحظة، مستخدمة نظرية هندسة الجمهور، وتكوَّ 

 - StandWithUs- United with Israel -Stand for Israelموقع فيسبوك، وتم اختيار العينة من خمس صفحات، هي:)

Christians United for Israel - The Israel Project (ية من، خالل الفترة الز ة تفاعلية في تلك الصفحات، لستين مشارك

 وأهم نتائجها: م، 8002من شهر يناير، وحتى ديسمبر لعام 

                                                           
 عالمية، الدوحة.( السيد، الخوارزميات وهندسة تفضيالت مستخدمي إلاعالم الاجتماعي، مجلة لباب للدراسات إلاستراتيجية وإلا 1)

( 2)Abu Arquob, engineering of consent: analysis of the Israel lobby's Facebook discourse in the u.s, north cyprus 
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  برزت في الخطاب موضوعات إلارهاب وألاعمال املعادية للسامية، والقضايا الدينية اليهودية، وإظهار العالقة

 طينيين.سإلايجابية بين "إسرائيل" والواليات املتحدة، وإضفاء الطابع إلانساني على رواية "إسرائيل"، وشيطنة الفل

  اختار الخطاب الكلمات والضمائر وألاشكال وألافعال والصفات والظروف والاقتباسات واملنشورات التفاعلية

 لصال  "إسرائيل". والرموز 
ً
 إيجابيا

ً
 اليهودية، التي تدعم أيديولوجيته، وتظهر خطابا

  املستهَدف، ومواقيت  طبقت صفحات الدراسة خطوات هندسة الجمهور، من خالل تحديد ألاهداف والجمهور

 الدعوة إلى تطوير امليزانية لجمع تبرعات "إلسرائيل".النشر، 
ً
 الرموز اليهودية، ومستغلة

ً
 مستخدمة

 .(1)م(2213دراسة أبو عرقوب ) .3

هدفت الدراسة إلى التعرف على هندسة الجمهور في الخطاب إلاعالمي ألامريكي الرسمي نحو "صفقة القرن"، 

يب والتقنيات املستخدمة فيه، ودراسة السياقات التي ورد فيها مصطل  "صفقة القرن"، وبيان ورصد الكيفية وألاسال

مخاطر التدفق إلاعالمي له، واعتمدت على منهج تحليل الخطاب، وفي إطاره وظفت أدوات التحليل النقدي للخطاب، 

ن مجتمع الدراس ة من خطابات البيت ألابيض الرسمية، إضافة ألداة املالحظة، مستخدمة نظرية هندسة الجمهور، وتكوَّ

مادة إعالمية خالل  80املنشورة على موقعه إلالكتروني حول "صفقة السالم، أو صفقة القرن"، وتم اختيار العينة من 

 وأهم نتائج الدراسة هي:م، 8002وحتى أغسطس  8002الفترة الواقعة بين يناير 

 رئيسية وهي: )"إسرائيل"، الفلسطينيون، ترامب، السالم، حدد الخطاب أطراف الصفقة ومكوناتها الفاعلة وال

القدس(، بينما لم يذكر أيَّ طرف عربي أو دولي، وهو ما يزيد من قوة املوقف ألامريكي و"إلاسرائيلي"، وقوة تأثيرهما 

 إلاعالمي. 

 بالصور والقيم إلايجابية وإلانسانية وأنسنة القضايا اليهودية، وحافظ 
َ
وض على غم ربط الخطاب الصفقة

 تفصيالت الصفقة، وعمومية الخطاب؛ بهدف التأثير في العقل الالواعي للجمهور املخاطب.

  وظف الخطاب مبدأ التدفق إلاعالمي، من خالل حصر املعلومات حول الصفقة في إلادارة ألامريكية، ألامر

َل في نشر الصور الذهنية التي تصدرها أمريكا عن منطقة الشرق ألاوس  ط والفلسطينيين و"إسرائيل". الذي سهَّ

: التعليق على الدراسات السابقة
ا
 خامسا

الحظ الباحثان وجود نقاط اختالف مع الدراسات السابقة، فنجد أن الدراسات إلاعالمية التي تناولت التطبيع، 

ندسة تناولت هلم تسلط الضوء على الخطاب "إلاسرائيلي"، وتأثيره على الجمهور العربي، في حين أن الدراسات التي 

الجمهور تناولت الخطاب ألامريكي، ولم تقف سوى دراسة واحدة على تحليل النص واللغة، وقد خصصت هذه الدراسة 

 مساحة واسعة لتحليل دالالت ألالفاظ وخاصية سحابة الكلمات، ويمكن إجمال بعض الاختالفات في النقاط آلاتية: 

التطبيع، واملتصلة بهندسة الجمهور، حيث أن الدراسة تختلف في هدفها مع الدراسات املتصلة بقضية  .0

الحالية هدفت إلى تحليل الخطاب "إلاسرائيلي" باللغة العربية على موقع فيسبوك نحو التطبيع من زاوية هندسة 

 الجمهور. 

                                                           
 ، جملة رؤية تركية. ( أبو عرقوب، "صفقة القرن" من منظور اإلعالم وهندسة اجلمهور: حتليل نقدي للخطاب الرمسي األمريكي1)
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، واختلفت مع باقي الدراسات Abu Arqoubاتفقت الدراسة في نوعها الكيفي مع دراسات السيد، أبو عرقوب،  .8

 لدراسة التي كان نوعها دراسات وصفية. ا

يختلف مجتمع الدراسة عن الدراسات السابقة، فهو محصور في الصفحات الرسمية "إلاسرائيلية" الناطقة  .0

 باللغة العربية على موقع فيسبوك. 

 اختالف املجتمع يتبعه اختالف في العينة.  .2

: حدود الدراسة
ا
 سادسا

( صفحات رسمية تحمل العالمة الزرقاء على 00للدراسة، وعددها )حصر الباحثان جميع الوحدات الخاصة 

موقع فيسبوك، واختارا العينة من صفحتي )"إسرائيل" تتكلم بالعربية، و"إسرائيل" باللهجة العراقية(، كونها ألاكثر 

، ومحتواها يختلف عن باقي الصفحات، وكذلك اهتمامها بقضية التطبيع، إضافة إلى اختالفهما 
ً
مهور كما في الجإعجابا

، 08أيام من كل شهر بإجمالي ) 2بواقع  00/08/8080وحتى  0/2/8080يتح  من توصيفها، وتم تحديدها من 
ً
( يوما

ألنها الفترة التي شهدت إعالن التوصل إلى اتفاقيات التطبيع بين "إسرائيل" وكل من إلامارات، والبحرين، والسودان، 

 واملغرب.  

: مصطلحات الدراس
ا
 ةسابعا

: الانتقال في العالقات من مرحلة العداء إلى مرحلة طبيعية، تنتفي فيها حالة التناقض التطبيع مع "إسرائيل" .0

 .(1)أو الحرب

استخدام نهج هندس ي قائم على املعرفة الشاملة وتطبيق املبادئ العلمية وتجربتها؛ بهدف  هندسة الجمهور: .8

، ويقصد بها هندسة الرسالة إلاعالمية بدقة عالية، مع مراعاة (2)روحةتأثر الجمهور باألفكار وألاهداف والبرامج املط

 عناصر التأثير املتضمنة فيها، وقوة الخطاب. 

هو كل نطق أو نص، يحمل وجهة نظر "إسرائيلية" خاصة، تفترض أو  الخطاب "إلاسرائيلي" باللغة العربية: .0

و املشاهد أو القارئ أو املتصفح، مع أخذ مختلف الظروف تسعى إلى إحداث نسبة من الاقناع أو التأثير على السامع أ

 . (3)واملالبسات بعين الاعتبار، وتنطلق عادة من أيديولوجية فكرية معينة، تتبلور في مالمح تظهر على الخطاب

، ويتيح لألشخاص العاديين فيسبوك:  .2
ً
أحد أشهر شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن الدخول إليه مجانا

 .(4) )كالشركات( أن يبرز نفسه، وأن يعزز مكانته عبر أدوات املوقع للتواصل مع أشخاص آخرين والاعتباريين

 

 

 

                                                           
 (2ر، دليل مكافحة التطبيع، الاتحاد العام للكتاب وألادباء العرب، اسطنبول )ص ( ألاشق1)

( 2)Bernays, The engineering of consent, The American academy of political and social (p115) 

 (. 2القاهرة )ص  0( سيد، الخطاب ألايديولوجي، ط3)

 (.22هرة )صالقا ،0( عبد الحميد، إلاعالم الجديد، ط4)
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 إلاطار املعرفي

 التطبيع وأساليب إلاعالم "إلاسرائيلي" في هندسة الجمهور 

: التطبيع.. أشكاله وتداعياته 
ا
 أوال

 مفهوم التطبيع  .1

عت السقلغة:  ع، ويقال طب  ب 
َ
، وتعود الكلمة في املعاجم والقواميس اللغوية العربية إلى التطبيع مصدر لكلمة ط

ً
اء تطبيعا

 التي ُجبل عليها إلانسان
ُ
جية  والس 

ُ
يقة لِّ

َ
َبَع(، والطبُع والطبيعة هي الخ

َ
 . (1)أصلها من الفعل الثالثي )ط

 :
ا
ة، ، وألامنييقصد به كسر إلاجماع املتمثل برفض "إسرائيل"، وكل تمثيالتها الرسمية، والسياسيةواصطالحا

والاقتصادية، والقانونية، والثقافية، وبالتالي التعامل معها، بهدف إعادة صياغة العقل والوعي العربي، ومحو ذاكرته 

 . (2)وإعادة صياغتها، وهو الانتقال في العالقات من مرحلة العداء إلى مرحلة طبيعية، تنتفي فيها حالة التناقض أو الحرب

 أشكال التطبيع   .2

 هو مجموعة إلاجراءات التي تباشرها الحكومات في العادة، إلقامة عالقات سياسية بين ع السياس ي: التطبي

الدول، ويندرج تحته التنسيق ألامني، والزيارات واللقاءات السرية والعلنية، وتبادل الرسائل، وإجراء املفاوضات، 

 املصافحة أو الالتقاء على هامش املؤتمرات الدولية
ً
ومن مظاهره زيارة وفد بحريني من جمعية "هذه هي ، (3)وأحيانا

م، 8002م، وزيارة الوزيرة "إلاسرائيلية" ميري ريغف )أبو ظبي( في أكتوبر 8002البحرين" إلى القدس املحتلة في ديسمبر 

د في قوشارك في الوقت نفسه وزير الاتصاالت "إلاسرائيلي" أيوب قرا في مؤتمر املندوبين املفوضين لالتصاالت الذي ع

 .    (4)دبي، وغيرها

  :الذي يقع من أحد أو بعض علماء الدين إلاسالمي، أو رجال الدين املسيحي، بصفتهم الدينية، التطبيع الديني

غ لالعتراف بالكيان الصهيوني وإقامة عالقات معه ر ومسو  ، وبرز (5)أو هو التطبيع الذي ُيستخدم فيه الدين كمبر 

إلامارات والبحرين والسودان واملغرب، التي حملت اسم "اتفاقيات أبراهام"، نسبة إلى النبي  التطبيع الديني في اتفاقيات

 . (6)إبراهيم عليه السالم وما يحمله من داللة رمزية

  :هو التعاون مع الحلفاء إلالكترونيين عبر الشبكة العنكبوتية، واستخدام أساليب التطبيع التكنولوجي

املعلومات وتحليلها بصورة دقيقة، لتكوين رؤية استخباراتية عن الواقع العربي الهندسة الاجتماعية في جمع 

 اهتمام بعض دول الخليج العربية بشراء التكنولوجيا الاستخباراتية املصنوعة في "إسرائيل"،  ،(7)وإلاسالمي
ً
وتزايد مؤخرا

                                                           
 (.22( ابن منظور، لسان العرب )ص 1)

 (. 2( ألاشقر، دليل مكافحة التطبيع )ص 2)

 (.08"إلاسرائيلي" )ص  –( داود، التطبيع بين املفهوم واملمارسة: دراسة حالة التطبيع العربي 3)

 (. 2وافعه )ص ( املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، التطبيع العربي مع "إسرائيل": مظاهره ود4)

 (.0222( سيد أحمد، موسوعة التطبيع واملطبعون في مصر )ص 5)

 ( وهبة، "اتفاق إبراهيم" بين "إسرائيل" وإلامارات .. ما سر التسمية؟ )موقع إلكتروني(.  6)

 (.020( جلعود، دور الحرب إلالكترونية في الصراع العربي "إلاسرائيلي" )ص 7)
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عدُّ ساحة مز  بهدف التجسس على معارضيها السياسيين، ومراقبة وتتبع نشاطاتهم، كما أن بعض
ُ
دهرة الدول إلافريقية ت

ملعدات التجسس "إلاسرائيلية"، وقد تم بيع تلك ألانظمة لسوازيالند، وأنغوال، وموزامبيق، وإثيوبيا، وجنوب السودان، 

 .(1)وبوتسوانا، ونيجيريا، وأوغندا

  :؛ ألنه أعمق وأيمثل الدعامة الرئيسية للتغلغل "إلاسرائيلي" في املنطقة العربيةالتطبيع الثقافي 
ً
كثر استقرارا

وهو فتح العقول أمام الاختراق "إلاسرائيلي" عبر توظيف الجامعات وإلاصدارات والكتابات  من أي ترتيبات أمنية،

 (2)واملنتديات العلمية وملتقيات حوار ألاديان
ً
 ثقافيا

ً
، ومن مظاهره الترويج للتطبيع السياحي الذي ُيعدُّ باألساس تطبيعا

 
ً
للعقول العربية، فهو يقدم مادة أساسية القتحام معاقل املجتمع التي كانت موصدة دونه لعقود سابقة، قبل  واختراقا

 بعروض وحمالت 0222توقيع اتفاقيات كامب ديفيد عام  يدشن مع أن
ً
م، وقد تصاعد مع اتفاقيات "أبراهام" مصحوبا

 . (3)تشجيعية

 :مع "إسرائيل"، مثل خطوط النفط والغاز وسكك الحديد هو إنشاء مشاريع اقتصادية  التطبيع الاقتصادي

 بين الدول، ملا له من تأثير على 
ً
والربط الكهربائي، وغيرها من مشاريع بيع التقنية واملعرفة، ويعد ألاكثر انتشارا

طاع لقاقتصادها، وبما يصاحبه من إطالق وعود بتحقيق الرفاه والازدهار، كما أنه ال يقتصر على الحكومات، إذ أن ا

 فيه، ويشمل: التطبيع الزراعي والبيئي، والتطبيع السياحي، والتطبيع في مجال الصناعة، 
ً
 أساسيا

ً
الخاص يتولى دورا

 .(4)والتطبيع التجاري، والتطبيع في مجال الطاقة

 :أي اتصال أو تعامل على مستوى الصحفيين واملؤسسات إلاعالمية مع "إسرائيل" وممثليها، التطبيع إلاعالمي 

ومن أدواته استضافة قيادات وناطقين ومحللين سياسيين "إسرائيليين"، ونقل الرواية "إلاسرائيلية" لألحداث دون 

 .(5)تحقق، وظهور حسابات وتطبيقات مكرسة للتطبيع

 :إقامة عالقات رياضية، سواء باملسابقات الرسمية والودية، أو بتبادل الالعبين واملدربين،  التطبيع الرياض ي

 
ً
 .(6)إلى انتهاء جميع صور املقاطعة الرياضية العربية "إلسرائيل" وصوال

 : (7)تداعيات التطبيع على القضية الفلسطينية .3

  تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية، خاصة وأن أهداف الاتفاقيات في القرن الحادي والعشرين تختلف عن

ة ألامنية للدول ألاطراف في مواجهة إيران، ومصال  اقتصادي سابقاتها، فهي عبارة عن اتفاقيات ثنائية تركز على املصال 

ن "إسرائيل" ألول مرة من الوجود املباشر في شبه الجزيرة العربية.
 
 وإستراتيجية، كما أنها تمك

                                                           
(1) Haaretz, Mysterious israeli businessman behind mega-deal to supply spy planes to uae (website). 

 (.2 - 2( أبو عامر، التطبيع الثقافي.. ألاهداف والشواهد والتعثر )ص 2)

(3 )RT Online.)أول حفل زفاف يهودي في إلامارات )موقع إلكتروني ، 

 (.822ربية )ص ( شعيب، التطبيع مع "إسرائيل" وأثره على املنطقة الع4)

 (.0( أبو عرقوب، دليل الصحفيين واملؤسسات إلاعالمية للتعامل مع التطبيع إلاعالمي )ص 5)

 (.0220( سيد أحمد، موسوعة التطبيع واملطبعون في مصر )ص 6)

 (.8( هاني، دول الخليج و"إسرائيل" بعد اتفاقيات إبراهيم )ص 7)
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  ،تحول ثقافة بعض الدول العربية في عدم اعتبار "إسرائيل" العدو الرئيس والخطر ألاكبر على أمنها الوطني

 لتصبح مستعدة للتحالف العسكري مع "إسرائيل". وإنما إيران، 

  ة ودبلوماسية بين دول عربية و"إسرائيل"، ما يعني الاعتراف بها وبالواقع الذي ة وسياسي  إقامة عالقات تجاري 

 فرضته ومكافأتها على جرائمها، وبسط روايتها ورؤيتها.

  ر عنه نتنياهو في أكثر تراجع دور النظام الرسمي العربي، وإلغاء إجماعه حول املبادرة العربية واستبدالها بما عبَّ

من مناسبة بأن )السالم مقابل السالم(، و)الاقتصاد مقابل الاقتصاد(، وهو ما يعني أن معادلة )ألارض مقابل السالم( 

ُعد موجودة.
َ
 والتي حكمت ديناميكيات الصراع العربي "إلاسرائيلي" لعقود لم ت

 للجميل في التضييق على الجاليات الفلسط 
ً
ينية في بعض الدول العربية، وشيطنة الفلسطيني واعتباره ناكرا

 صحف وفضائيات عربية، وتزوير الرواية الفلسطينية والتشكيك بالروابط إلانسانية وألاخالقية والقومية والدينية. 

: إلاعالم "إلاسرائيلي" وأساليبه في هندسة الجمهور نحو التطبيع 
ا
 ثانيا

" للتطبيع في جميع منصاتها إلاعالمية سواء في الصحف والراديو والتلفزيون، أو عبر إلاعالم روجت "إسرائيل

م انطلقت على 8000إلالكتروني، الذي زاد الاهتمام به، في ظل انفتاح الجمهور العربي عليه، والتفاعل معه، فعام 

اللغة العربية، تبعها ثالث صفحات عام موقع فيسبوك )"إسرائيل" في مصر، و"إسرائيل" في ألاردن( كأول صفحتين ب

م، 8008م )"إسرائيل" تتكلم بالعربية، افيخاي أردعي، رئيس الوزراء "إلاسرائيلي"(، ثم صفحة )أوفير جندملان( عام 8000

م، وصفحة 8002م، وصفحة )املنسق( عام 8000القسم الاقتصادي( عام  –وصفحة )السفارة "إلاسرائيلية" في مصر 

 م.  8002م، وصفحة )"إسرائيل" باللهجة العراقية( عام 8002"إلاسرائيلية"( عام  )وزارة الصحة

 : (1)أهداف الخطاب "إلاسرائيلي" باللغة العربية .أ

  .تقديم "إسرائيل" كناتج الفكر والجهد واملهارة النابعة عن الحضارة الغربية 

 ان اسمها فلسطين والتي أهملها الغزاة التأكيد على "املعجزات" التي حققتها "إسرائيل" في الصحراء التي ك

 العرب، ودمروا معالم الحياة فيها. 

  .التذكير املتواصل بأن "إسرائيل" هي تحقيق لنبوءة دينية ولدت في العهد القديم 

  ل
 
التذكير املتواصل بفظائع النازية وغيرها، من مظاهر الاضطهاد لليهود عبر التاريخ، وأن إنشاءها كان يشك

 يخي للمشكلة اليهودية. الحل التار 

  ب ديني وعنصري يزيد من حدته عالقاتها القوية مع العالم تاج تعصُّ تصوير معاداة العرب لها على أساس أنه نِّ

 الغربي. 

  .تصوير "إسرائيل" بأنها مهددة بصفة مستمرة من جيرانها العرب، الذين يحلمون في تدميرها وقذفها إلى البحر 

 

  

                                                           
 (.22 – 82" )ص ( عنبتاوي، أضواء على إلاعالم "إلاسرائيلي1)
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 ائيلي" الناطق باللغة العربية وحدات إلاعالم "إلاسر  .ب

 وحدة الدبلوماسية الرقمية في وزارة الخارجية  .1

هي ثاني أكبر ألاقسام في وزارة الخارجية "إلاسرائيلية"، وتعمل على دمج وسائل التواصل الاجتماعي في إدارة 

ق عالقات طويلة ألامد معهم، وفهم ا
ْ
ل
َ
حتياجات الجمهور، وتنفيذ الدبلوماسية؛ بهدف تعزيز الحوار مع متابعيهم وخ

املهام الدبلوماسية من خالل التقنيات الرقمية والشبكات بما في ذلك إلانترنت وألاجهزة املحمولة وقنوات التواصل 

 دائرة خاصة باإلعالم، مسؤولة عن تخطيط وتنسيق نشاطات إلاعالم 
ً
الاجتماعي، وفي وزارة الخارجية، توجد أيضا

 . (1)"إلاسرائيلي"

 عالم في ديوان رئيس الوزراءوحدة إلا  .2

م، أعلن مكتب 8000وهي تمثل املكتب الصحفي للحكومة، الذي يضم اللسان الناطق باسم الحكومة، وعام 

 لوسائل إلاعالم العربية، وذلك 
ً
 رسميا

ً
رئيس الحكومة "إلاسرائيلية" السابق بنيامين نتنياهو تعيين أوفير جندملان متحدثا

 . (2)بشكل مباشرلتمثيل مواقف "إسرائيل" 

 وحدة إلاعالم في "وزارة الدفاع" .3

وهي تهدف للوصول إلى أرضية مشتركة ضد الجهات املعادية "إلسرائيل"، والتأثير على املتعاطفين معها، وينشط 

فيها باللغة العربية املتحدث باسم الجيش "إلاسرائيلي" افيخاي ادرعي، الذي يمتلك حسابات عربية رسمية على مواقع 

واصل الاجتماعي، كما يتبع لها وحدة )املنسق( التي تسوق إلجراءاتها املدنية التي تخص الفلسطينيين، لها حسابات الت

 
ً
 خاصا

ً
 إلكترونيا

ً
 .  (3)في عدد من املنصات الرقمية، باإلضافة إلى أنها تمتلك موقعا

   (4)أساليب هندسة الجمهور في إلاعالم "إلاسرائيلي" .ج

هو الذي يكتسب مفعوله من امتصاص الصدمات وتالفي ردود الفعل الجارفة،  ناعم:ألاسلوب الهادئ أو ال .0

كتقديم التهاني بمناسبة ألاعياد لألمة العربية وإلاسالمية، وأقر رئيس الدبلوماسية الرقمية "إلاسرائيلية" الناطقة 

مهور صورة "إسرائيل" لدى الج بالعربية يوناتان جونين بالعمل على استخدام محتوى ناعم لتسويق التطبيع، وتحسين

 .(5)العربي، من خالل رسائل مثل "سالم، شالوم" وإبراز املوسيقى والطعام والرياضة

وهو الربط بين مثيرين أحدهما حقيقي، وآلاخر إضافي، يؤدي إلى إمكانية استثارة ردود ألافعال  تداعي املعاني: .8

 بمجرد التلويح باملثير إلاضافي. 

                                                           
 (. 02( عبد العال، مشارقة، الدبلوماسية الرقمية ومكانتها في السياسة الخارجية الفلسطينية )ص 1)

 ( وكالة وفا، إلاعالم "إلاسرائيلي" .. بنية، أدوات، أساليب عمل )موقع إلكتروني(. 2)

 )موقع إلكتروني(.3)
ً
 ( عبدهللا، حماس .. ثالثون عاما

  (.080 – 20لجمهور: كيف تغير وسائل إلاعالم ألافكار والتصرفات؟ )ص ( فهمي، هندسة ا4)
(5) Reuters, Inside Israel’s social media campaign to woo the Middle East (website). 
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 بمثال عملي أو تجربة شخصية، فهو يكتسب حيث يمي املحاكاة: .0
ً
ل إلانسان إلى تصديق ما يكون مصحوبا

 سلوكيات معينة بطريقة أسرع من خالل محاكاته لآلخرين، وذلك بتوظيف شخصيات مؤثرة لصال  فكرة التطبيع.  

يدها ألشياء ير هي عملية برمجة لسلوك إلانسان دون أن يشعر، عبر إضافة صورة إيجابية  التعزيز أو التدعيم: .2

 من يسعى للتأثير، وصورة سلبية تبعث بالنفور والخوف على ما ينقض أهداف وسائل إلاعالم. 

هي عملية فلترة وتحكم في بعض القضايا والشخصيات واملناسبات التي تبث في وسائل  الحجب وإلابراز: .2

 إلاعالم.  

ى والرموز، فالحجب واملنع قد ال يحقق املستو  يقوم على فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع النخب الزرع: .2

 بخالف زرع عناصر داخل النخب املؤثرة تتبنى رؤى متطابقة. 
ً
 املرجو، وتأثيره ال يكون تاما

وتشمل الحاجات املعرفية التي تهدف الستكشاف ومتابعة الجديد،  تحقيق حاجات الجمهور النفسية: .2

لية وإشباع العاطفة وغيرها، وحاجات الاندماج الشخص ي والاندماج والحاجات العاطفية التي تشمل الترفيه والتس

الاجتماعي، والحاجات الهروبية وتشمل التخلص من التوتر والهرب من الضغوط وملء الفراغ والابتعاد عن صخب 

 آلاخرين وغيرها.  

وخبرات  من ثقافات هي إعادة تشكيل ألانظمة املعرفية ألفراد الشعب بما تتضمنه تنميط الخريطة إلادراكية: .2

 وقيم وعادات وتقاليد...إلخ، بغية الوصول إلى مجتمع متجانس في تصوراته. 

مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف  أساليَب جديدةكما استخدم إلاعالم "إلاسرائيلي" باللغة العربية 

 : (1)تسويق التطبيع، وهندسة الجمهور نحوه، وهي على النحو آلاتي

 أي التحكم ببرمجيات صممت لتحقيق مهام معينة، كآلية الجمع والطرح العب بالخوارزميات: أسلوب الت

وفلترة الكلمات وربطها بنوعيات محددة من املحتوى، وتخضع لعمليات تحديث مستمرة من جانب املطورين لتحسين 

 آلية عملها في تحقيق أهدافها.

 :ق التسريبات ملا تحمله من معلومة جديدة، أو خطيرة، وذلك ألن الجمهور يميل إلى تصدي أسلوب التسريبات

 كما أنها تخاطب حاجة نفسية في الجمهور أال وهي الحاجة للمعرفة والتشوف لكشف الغموض.

 :عم املعلوماتي
ُ
ويعني نشر معلومات أولية غير مكتملة حول قضية ما، وهو أسلوب يمهد الطريق  أسلوب الط

  ت املزيفة واملفبركة داخل البيئة الشبكية للخصم.لظهور وتداول الشائعات واملعلوما

 :وينتشر ذلك على معظم الصفحات "إلاسرائيلية" الناطقة باللغة العربية.  أسلوب توظيف رسوم الكاريكاتير 

 منهجية وإجراءات الدراسة

م في إطاره منهج ، واُستخد(00)تنتمي الدراسة للبحوث الكيفية التي تصل إلى النتائج بطرق غير إحصائية أو كمية

، (08)تحليل الخطاب لتقديم نظرة تفسيرية للواقع الاجتماعي للرسائل إلاعالمية وشروط إنتاجها وتأثيرها في الجمهور 

                                                           
 (.020( املصدر، الدعاية على الشبكات الاجتماعية: قراءة في أدوات السيطرة والتضليل )ص 1)
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إضافة ملنهج العالقات املتبادلة، وفي إطاره أسلوب املقارنة املنهجية ملعرفة كيفية حدوث الظاهرات وأسبابها، لعقد 

 أما أدواتها فهي:  (00)والاختالف بينها مقارنات بين جوانب الاتفاق

 أداة تحليل ألاطروحات  .أ

ألاطروحة هي فكرة أو معنى معين يريد منتج الخطاب توصيله للمتلقي بحيث يتم فهم الخطاب على النحو الذي 

رى أخ، وتنقسم إلى: )أطروحات سياسية واقتصادية وصحية وتاريخية ودينية ورياضية واجتماعية، وأطروحات (1)يريده

 لم تشملها ألاطروحات السابقة(. 

 أداة التحليل ألاسلوبي  .ب

، ومن خاللها يمكن التعرف على (2)تعد من أكثر ألادوات قدرة على تحليل الخطاب بطريقة علمية موضوعية

، ومكونات مصطل  التطبيع في الخطاب، والكشف عن
ً
 البنية التراتيبية ملصطل  التطبيع، وأكثر املصطلحات استخداما

 ودالالت ألالفاظ والسمات النصية واللغوية لبنية الصياغة والتعبير، وذلك على النحو آلاتي: 

ويقصد بها تحديد ألالفاظ املستخدمة في الخطاب، ودالالتها، باالعتماد على مستويات  ألالفاظ ودالالتها: .0

 و آلاتي: فكرة، ويمكن تقسيمها على النحالبنية التراتيبية في أداة التحليل ألاسلوبي املتصلة باملصطل  والجملة وال

 ومكونات مصطلح التطبيع:  1/1
ا
أي تحديد تكرار الكلمات املستخدمة في الخطاب أكثر املصطلحات استخداما

، عبر إدخال جميع املنشورات إليه، وحصر املصطلحات MAXQDAباالعتماد على خاصية سحابة الكلمات في برنامج 

 الواردة فيها. 

 في الخطاب، وتم استخراجها بناء على )داللة  ألفاظ التطبيع: دالالت 1/2
ً
أي تحديد دالالت ألالفاظ ألاكثر استخداما

 املعنى والزمن والفاعل(.   

ويقصد بها تحديد ألاساليب املتصلة باللغة، من خالل تحليل بنية التعبير، ويمكن تقسيمها  السمات النصية واللغوية:

الخطاب )إلايجابية والسلبية واملحايدة(، وضمائر الخطاب )املتكلم واملخاطب والغائب(،  إلى الفئات آلاتية: أفعال

وتوظيف الصفات في الخطاب وهي:) التاريخي والعدو والصديق والشهير والتعددي وإلارهابي وأخرى( ونبرة جمل الخطاب 

 فردات العامية فيه.   وهي: )فرح وتعاطف وحب وتعجب وتقديس وحزن وكراهية وغضب وخوف(، وتوظيف امل

 واستندت الدراسة إلى نظريتي إلاطار إلاعالمي، وهندسة الجمهور، وفيما يلي عرض مختصر للنظريتين: 

 إلاطار إلاعالمي .1

تدور فكرتها حول كيفية تقديم محتوى للجمهور يؤثر على الخيارات التي يتخذها ألاشخاص في معالجة 

الجمهور نحو اعتقاد معين، قد يدفعه إلى القيام بإجراء ما، وتركز على  املعلومات، ويستخدمها املختصون لتحريك

مستويين أساسيين، ألاول: حل إشكالية قياس املحتوى غير الصريح في وسائل إلاعالم، مع مراعاة السياق املحيط 

 .(3)باملضمون، والثاني: تقديم إطار نظري حول كيفية تشكيل اتجاهات الجمهور نحو قضية بعينها

                                                           
 (.082اب إلاعالمي أطر نظرية ونماذج تطبيقية )ص ( شومان، تحليل الخط1)

 (.002( عبد العزيز، مناهج البحث إلاعالمي )ص 2)

(1)  Entman ،Framing : Toward Clarification Of A Fractured Paradigm (p.p 51 – 85). 
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 وظيف النظريةت

استعان الباحث بالنظرية للكشف عن ألاطر إلاعالمية التي استخدمها الخطاب "إلاسرائيلي" باللغة العربية نحو 

 لتحقيق أهداف 
ً
التطبيع، وذلك لتحديد ألاطروحات واملصطلحات، والسمات اللغوية والنصية، التي جعلتها أكثر بروزا

 معينة.

 هندسة الجمهور  .2

قدرة النخب على تشكيل اتجاهات الجمهور والهيمنة عليه دون استخدام القوة، والتأثير في تدور فكرتها حول 

الحاجات والغرائز الالواعية عنده، من خالل منهج هندس ي يتم التخطيط له، يتفق مع مصال  النخب ألاقوى في 

الية، آخذة بعين الاعتبار جميع ، وتركز على مستويين أساسيين، ألاول: هندسة الرسائل إلاعالمية بدقة ع(1)املجتمع

عوامل التأثير وإلاقناع وقوة الخطاب، وهو املقصود في هذه الدراسة والثاني: دراسة الجمهور املستهدف نفسه، والوسيلة 

 . (2)املناسبة ملخاطبته

 توظيف النظرية

ب، ء في الخطااستعان الباحث بالنظرية للكشف عن كيفية توظيف الخطاب لهندسة الجمهور في جميع ما جا

من أطروحات ومصطلحات وسمات نصية ولغوية، وبالتالي فإن النظرية حاضرة في كل جزئية من جزئيات تحليل 

 الخطاب. 

 النتائج العامة للدراسة ومناقشتها 

: أطروحات خطاب التطبيع
ا
 أوال

يوضح أطروحات الخطاب "إلاسَرائيلي" باللغة العـربية في صفحتي الدراسة :(1جدول )  

 طروحات الرئيسيةألا 
 الاتجاه العام "إسرائيل" باللهجة العراقية "إسرائيل" تتكلم بالعربية

 % ك % ك % ك

 29.1 27 32.4 11 27.2 16 ألاطروحات السياسية

 24.7 23 26.5 9 23.8 14 ألاطروحات الاجتماعية

 22.5 21 29.5 10 18.7 11 ألاطروحات التاريخية

 11.8 11 5.8 2 15.3 9 ألاطروحات الدينية

 6.5 6 2.9 1 8.4 5 ألاطروحات الاقتصادية

 3.2 3 2.9 1 3.4 2 ألاطروحات الصحية

 1.1 1 0.0 0 1.6 1 ألاطروحات الرياضية

 1.1 1 0.0 0 1.6 1 ألاطروحات ألاخرى 

 100.0 93 100.0 34 100.0 59 املجموع

 

                                                           
(1) Abu Arqoub, Engineering of Consent: Analysis of the Israel Lobby's Facebook Discourse in the U.S (p83) 

 (. 22( أبو عرقوب، صفقة القرن من منظور إلاعالم وهندسة الجمهور: تحليل نقدي للخطاب الرسمي ألامريكي )ص2)
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 باستعراض نتائج الجدول السابق، يتضح آلاتي: 

( أطروحة، فيما كان 20طروحات الرئيسية للخطاب "إلاسَرائيلي" باللغة العـربية في صفحتي الدراسة )بلغ عدد ألا 

( أطروحة، بينما بلغ عدد أطروحات صفحة "إسرائيل" باللهجة 22عدد أطروحات صفحة "إسرائيل" تتكلم بالعربية )

، ويرج  82( بواقع )%82.0ألاولى بنسبة )( أطروحة، وقد حظيت ألاطروحات السياسية على املرتبة 02العراقية )
ً
( تكرارا

الباحثان السبب في ذلك لتزامن عينة الدراسة الزمنية مع توقيع اتفاقيات التطبيع، ألامر الذي مهد الطريق أمام تدفق 

 طوهو ما يظهر أن موضوعات التطبيع ترتبط ارتبا، الرسائل إلاعالمية التي تتفق مع مصال  وأهداف منتجي الخطاب
ً
ا

 بالعوامل السياسية، ومن خاللها يتم هندسة الجمهور وتهيئته، لتقبل إقامة الفعاليات الاجتماعية واملشاريع 
ً
مباشرا

 الاقتصادية والرياضية وعقد اللقاءات الدينية املشتركة وغيرها. 

دسة م مبادئ هنمبدأ التدفق إلاعالمي، أحد أه صفحة "إسرائيل" تتكلم بالعربيةواتبع القائم باالتصال في 

الجمهور في نشر ألاطروحات السياسية، ومن أمثلتها التغريد بسبعة منشورات في يوم واحد للحديث عن أول طائرة 

 بتاريخ 
ً
 من الترويج ملرحلة إلاقالع: )صورة تاريخية هذا 00/2/8080"إسرائيلية" تهبط في إلامارات، وتحديدا

ً
، بدءا

أول رحلة تجارية من  –يلي" الذي يشير إلى وجهة طائرة السالم إلى أبو ظبي الصباح في مطار بن جوريون "إلاسرائ

"إسرائيل" إلى إلامارات. مبروك لكل محبي السالم والتعايش بالشرق ألاوسط والعالم(، ثم نقل عبورها فوق العاصمة 

ائرة ط –ألاجواء السعودية  السعودية الرياض: )لحظات تاريخية ألول مرة في التاريخ تعبر طائرة تجارية "إسرائيلية"

 إلى هبوط الطائرة والتقاط صور مشتركة 
ً
السالم فوق مدينة الرياض في طريقها من "إسرائيل" إلى إلامارات(، ثم وصوال

تجمع الوفود املشاركة، ونقل تصريحات املسؤولين التي تتوافق مع مصال  منتجي الخطاب، وقد جاء سياق ألاطروحات 

فحة للحديث عن توسيع دائرة التطبيع، والتطبيع بين الشعوب، و"إسرائيل" كيان طبيعي، السياسية في تلك الص

وشيطنة محاور معادية "إلسرائيل"، ومستقبل التطبيع، واستضافة بعثات رسمية، وتبرير العدوان، وكانت ألانسبة 

( تكرارات، ركزت 2( بواقع )%82.2بة )ألاكبر لهذه السياقات سياق توسيع دائرة التطبيع الذي جاء في املرتبة ألاولى بنس

ر ويشير تعلى نقل ما يتعلق بانضمام دول جديدة، أو عقد اتفاقيات مع الدول املطبعة، أو نقل سفارات إلى القدس،  صدُّ

ات ببعض من ألاهداف التي يسعى الخطاب لتحريك الجمهور نحوها، وهي الاقتناع بأن التطبيع تلك ألاطروحة، إلى 

ر عن حالة عامة بين الدول العربية، وبالتالي يشعر الجمهور يمثل حلقة مت سلسلة، وأنه خالل فترة قصيرة أصبح يعب 

 الرافض لهذا النهج، أن استمرار املعارضة ما هو إال تجاهل ألمر واقع، ومعاكسة لتيار يتمدد. 

أيديولوجي مع الجمهور ، إيجاد تقارب صفحة "إسرائيل" باللهجة العراقيةبينما حاول القائم باالتصال في 

العراقي، من خالل ألاطروحات التاريخية التي جاءت فيها باملرتبة ألاولى، ومن أمثلتها: )العراقي اليهودي الذي اكتشف 

قوانين الحركة قبل جاليليو ونيوتن..(، وهو سياق قد يؤدي إلى هندسة ذاكرة الجمهور العراقي، من خالل رسم صورة 

ق بتسليط الضوء على تقاليد وابتكارات وعروض موسيقية، وعدم نقل صورة بكائية مليئة إيجابية عن يهود العرا

باآلالم عن تاريخهم، ما يشير إلى وجود خطة مسبقة لدى القائم باالتصال بهذا الخصوص، وجاءت أطروحات الصفحة 

، وأقوال شخصيات تاريخية، الاجتماعية في سياق الحديث عن اليهود العرب والترويج لتراث وآثار يهودية تاريخية
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( تكرارات، وهو ما 2بواقع ) % 20وذكريات اتفاقيات التطبيع، وكان الحديث عن اليهود العرب في املرتبة ألاولى بنسبة 

يدل على وجود خطة لهندسة الجمهور نحو التطبيع من بوابة اليهود العرب، ومن خاللهم يسعى القائم باالتصال 

 ألهدافه، وبشكل يسهم  لتنميط الجمهور، بحيث ال 
ً
 حول التاريخ املتصل بهم إال من خالله أو وفقا

ً
 إعالميا

ً
يسمع خطابا

في إحداث تحول لدى الجمهور العربي، ويفسر الباحثان ذلك بأن تركيز خطاب التطبيع في تلك الصفحة على اليهود 

ة في نظرهم بالدم وال
َ
خ

َّ
د العرب بثالث نقاط، أولها أن هذه الفئة غير ملط جرائم، وهو ما يفض ي إلى تطبيع خفي يمه 

 هي وسيلة لتمرير الرسائل الصهيونية التي عجزت عنها آلالة إلاعالمية 
ً
الختراق "إسرائيلي" بزي  يهودي عربي مزيف، وثانيا

عايش ت"إلاسرائيلية" إيصالها، بحكم أن الشعوب العربية وإلاسالمية ال ترفض يهود العرب الذين لم يجرموا وال ترفض ال

 يحاول الخطاب استمالة 
ً
وألاديان والاثنيات، وإنما ترفض الكيان الصهيوني واليهودي العربي الذي أجرم واحتل، وثالثا

اليهودي العربي، فالخطاب املشحون بالدرامية والسيكولوجية النفسية بأن التطبيع سيحقق عودة اليهودي العربي إلى 

 في تحقيق مخططات التطبيع.بلده وذاكرته وبيته، مدعاة إلى تحريك 
ً
 اليهودي العربي وإذكاء الشوق إليها سعيا

 وعند حصر أوجه الاتفاق والاختالف في الصفحتين نجد آلاتي: 

تصدرت ألاطروحات السياسية اهتمامات الصحفتين، بينما جاءت ألاطروحات التاريخية في املرتبة الثانية  

في صفحة "إسرائيل" تتكلم  %02.2عراقية، وفي املرتبة الثالثة بنسبة في صفحة "إسرائيل" باللهجة ال %82.2بنسبة 

في صفحة العربية، وفي املرتبة الثالثة  %80.22بالعربية، في حين حلت ألاطروحات الاجتماعية في املرتبة الثانية بنسبة 

 في صفحة العراقية.  %82.2بنسبة 

ُع الباحثان السبب الختالف مهام كل صفحة عن ألا  عدُّ الصفحة الرسمية الناطقة باسم وُيرجِّ
ُ
خرى، فالعربية ت

"إسرائيل" باللغة العربية، وبالتالي فهي موجهة لجمهور أوسع ولديها أهداف أوسع، أما العراقية، فهي موجهة بشكل 

دار من مسؤولة "إسرائيلية" ذات 
ُ
رئيس للجمهور العراقي، وتحاول كسب موقف عراقي بخصوص يهود العراق، وهي ت

 ول عراقية.  أص

واتفقت اهتمامات الصفحتين باألطروحات الدينية التي جاءت في كلتا الصفحتين باملرتبة الرابعة، وكذلك في 

وحظ انفراد صفحة "إسرائيل" تتكلم 
ُ
ألاطروحات الاقتصادية والصحية التي جاءت فيهما باملرتبة الخامسة، بينما ل

ألغراض سياسية بما يخدم أهداف الدعاية "إلاسرائيلية"، وأيضا تناول  بالعربية بتغطية ألاطروحات الرياضية ووظفتها

 الصفحة ألطروحة أخرى ركزت على الاستماالت العاطفية للجمهور. 

 في الخطاب
ا
: أكثر املصطلحات استخداما

ا
 ثانيا

طلحات للتحليل النوعي، بهدف التعرف على أكثر املص MAXQDAاستعان الباحثان بسحابة الكلمات في برنامج 

 استخداما ومكونات املصطل .
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  :الاتجاه العام للخطاب 

 الكلمات الخاصة بصفحتي الدراسة (: سحابة1شكل رقم)

 
 

 وعند استعراض سحابة الكلمات لخطاب كل صفحة على حدا، حسب عينة الدراسة، نجد آلاتي: 

: صفحة "إسرائيل" تتكلم بالعربية 
ا
 أوال

 اصة بصفحة "إسرائيل" تتكلم بالعربيةسحابة الكلمات الخ :(2شكل رقم )
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: صفحة "إسرائيل" باللهجة العراقية  
ا
 ثانيا

 الكلمات الخاصة بصفحة "إسرائيل" باللهجة العراقية (: سحابة3شكل رقم )

 
 
ا
 –يهودية ال –نتنياهو  -املنطقة -السالم –إلاسرائيليون  –هي: "إسرائيلويتضح أن أكثر املصطلحات استخداما

 –املسجد  –جمعة  –الاستقرار  –العالم  –اتفاقية  –الشعوب  -لبنان  –السودان  –العراق  –البحرين  –رات إلاما

 في الخطاب بتكرار) ويعد مصطلح "إسرائيل"اتفاق"، 
ً
، ما يشير إلى أن فكرة %0.2( مرة ونسبة 02ألاكثر استخداما

 في املنطقة، وتحسين خطاب التطبيع تدور حول "إسرائيل"، والعمل على إبراز دوره
ً
 طبيعيا

ً
ا وأهميتها، واعتبارها كيانا

 صورتها.

 –ومن خالل سحابة الكلمات، يمكن استخراج مكونات مصطل  التطبيع من املصطلحات آلاتية: )املنطقة 

تل أبيب(، ويفسر الباحثان ذلك  –املوسيقى  -مطار  –الديانات  –إيران  –الصديق  –حزب  –استثمار  –الشعوب 

ن املحاور املعادية، بأ ن التطبيع يرتكز على دول املنطقة وشعوبها، ويروج لالستثمار واملستقبل إلغراء الجمهور، وُيشيطِّ

اق أمام الجمهور،  ويعتبر "إسرائيل" صديقة وإيران هي العدو، كما أنه يوظف مفهوم الديانة إلابراهيمية كمصطل  برَّ

  ح أبواب السياحة، وإحداث تغيرات جيوسياسية.ويدعو لفتح املطارات وتبادل الحفالت، وفت
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: ألالفاظ ودالالتها في خطاب التطبيع
ا
 ثالثا

يوضح دالالت ألالفاظ :(2جدول )  

 ألالفاظ ودالالتها
 الاتجاه العام "إسرائيل" باللهجة العراقية "إسرائيل" تتكلم بالعربية

 % ك % ك % ك

 49.1 54 54.3 19 46.7 35 داللة املعنى

 30.9 34 31.5 11 30.7 23 داللة الفاعل

 20 22 14.2 5 22.6 17 داللة الزمن

 100.0 110 100.0 35 100.0 75 املجموع

 

 باستعراض نتائج الجدول السابق، يتضح آلاتي: 

 (22( بواقع )%22.0حظيت املنشورات التي ظهر فيها داللة املعنى على املرتبة ألاولى في دالالت ألالفاظ بنسبة )

، وظفت بعض إلاشارات والعالمات واملفاهيم لتحقيق معان غير مباشرة، وهو أسلوب من شأنه أن يثير فضول 
ً
تكرارا

الجمهور، للبحث عن مزيد من املعلومات، ما يؤدي إلى فتح قنوات اتصال تسهل عملية هندسته والتأثير عليه، تالها 

، ركزت حول توظيف 02( بواقع )%00.2الفاعل بنسبة ) في املرتبة الثانية املنشورات التي احتوت على داللة
ً
( تكرارا

 في دفع الجمهور ملحاكاة أفعالهم املؤيدة 
ً
بعض الفاعلين املؤثرين والترويج لهم لخدمة أهداف الخطاب، وسعيا

، وفيها  (88( بواقع )%20"إلسرائيل"، ثم جاءت في املرتبة الثالثة املنشورات التي احتوت على داللة الزمن بنسبة )
ً
تكرارا

ركز الخطاب على استغالل ألاوقات واملناسبات التي ترسخ في أذهان الجمهور العربي؛ لتنفيذ خطته إلاستراتيجية التي 

 تسعى إلقناع الجمهور بالتطبيع. 

 واحدة كمن أنقذ العالم 
ً
ومن ألامثلة على داللة املعنى في صفحة "إسرائيل" تتكلم بالعربية، )من أنقذ نفسا

سره. أحمد، طفل فلسطيني من قطاع غزة، أصيب بسرطان نادر وتم نقله إلى "إسرائيل" مع والدته حيث خضع بأ

ا هو منشور، مفاده أن "إسرائيل" 
َ
ظهر محاولة الخطاب إيصال معنى مخالف ملِّ

َ
للعالج في مشفى شنايدر لألطفال(، وهنا ت

، وبالتال
ً
ي هندسة الجمهور نحو الاعتقاد بأن املشكلة ليست في تقدم املساعدة للفلسطينيين ولقطاع غزة تحديدا

 فكرة شيطنة املحاور املعادية للتطبيع كحركة حماس 
ً
"إسرائيل"، وإنما في الفلسطينيين أنفسهم، وهو ما يدعم أيضا

ه الحاخام دافيد روزين الرئيس الدولي لحوار ألاديان في  منظمة التي تدير قطاع غزة، ومن أمثلة داللة الفاعل: )وجَّ

اللجنة ألامريكية اليهودية دعاًء بالشفاء وتمام الصحة لجاللة امللك سلمان ملك العربية السعودية وخادم الحرمين 

 ربما 
ً
 مسؤوال

ً
الشريفين..( ، ويحمل إبراز الفاعل وترويج تمنيه السالمة لجاللة امللك، داللة خاصة ترتبط بكونه حاخاما

لعربي والسعودي خاصة لتعميم موقفه، والاعتقاد بأن "إسرائيل" تتمنى لهم الخير، له مريدوه، وهو ما يدفع الجمهور ا

، فيما كان من أمثلة داللة الزمن: )حزب هللا يخزن قنابل موقوتة بجانب بيوت اللبنانيين ويعرضهم لخطر 
ً
وليست عدوا

لك مع انفجار مرفأ بيروت عام كبير، قد يحدث انفجار آخر بسبب مستودعات ألاسلحة السرية لحزب هللا(، وتزامن ذ
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، وحينها كان الغضب يسيطر على الشعب اللبناني تجاه جميع املسؤولين في البالد بما فيهم حزب هللا، وقد استغل 8080

القائم باالتصال التوقيت وهذه الحالة لشيطنة الحزب، وتحقيق هدف إلغاء صفة العدو عن "إسرائيل" وتبديل ذلك 

.
ً
 باعتبارها صديقا

أعراق متنوعة وشعب واحد، مجرد حرف  -ا أمثلة صفحة "إسرائيل" باللهجة العراقية، فجاءت مثل: العراقأم

واحد يفصل بين كلمة عراق وكلمة أعراق، نتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة حلول العيد الوطني العراقي(، وفيها يظهر 

قنوات اتصال مع "إسرائيل" وعودة يهود العراق إلى مسقط  بأن القائم باالتصال أراد الدعوة بطريقة غير مباشرة لفتح

رأسهم، دون أن يصرح بذلك، بينما أمثلة داللة الفاعل: )هل تعلم أن الرئيس العراقي صدام حسين جسَّ نبض 

 ؟ حوار شيق مع باحث "إسرائيلي" في الشأن العراقي اماتسيا بارعام يكشف املستور. ال تفوتوه!(،0222"إسرائيل" عام 

ومن خالل توظيف شخصية مثل صدام حسين، التي تعبر عن أيديولوجية خاصة داخل العراق، والحديث بأنه كشف 

للمستور، فإن ذلك من شأنه التالعب في العقل الالواعي للجمهور، وتحريكه نحو الشعور بأنه ضحية الصراع املستمر 

اسم توقيع اتفاقيات التطبيع في البيت ألابيض لتوجيه مع "إسرائيل"، دون غيره، ومن أمثلة داللة الزمن استغالل مر 

رسالة إلى الرئيس العراقي بشأن ألاقليات املقصود بهم هنا يهود العراق، على النحو آلاتي: )دولة الرئيس اليوم نستبشُر 

 بكم، مثلنا مثل غالبية الشعب العراقي الذي يؤيد جهودكم املبذولة في ظل ضغوطات وصراعات كبيرة
ً
عصف ت خيرا

بالبلد، وقد حان وقت الالتفات بجدية لقضية ألاقليات..(، ومن شأن هذا الاستغالل للتوقيت أن يؤثر في املسؤولين 

 السياسيين وفي الجمهور عامة، ويقلل من ضغط املوافقة على التطبيع. 

 وعند حصر أوجه الاتفاق والاختالف بين الصفحتين 

ات التي تحمل داللة في املعنى،  ثم داللة الفاعل، ثم داللة الزمن، اتفقت صفحتا الدراسة في تصدر املنشور 

ويرى الباحثان أن هذه النتيجة تدل على أن كل خطاب ال ُبدَّ أن يحمل في أطروحاته ومضامينه الدالالت الثالث )املعنى 

الجمهور من خاللها، والفاعل والزمن(، وهو ما تبناه خطاب الصفحتين، ما يشير إلى وجود خطة مسبقة تم مخاطبة 

أن التأثير في الرأي العام يجب أن يبنى على منهج هندس ي يتم التخطيط  وهو يتفق مع نظرية هندسة الجمهور، التي تؤكد

 له، بما يتفق مع مصال  النخب ألاقوى في املجتمع وألاكثر سيطرة. 
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: السمات النصية واللغوية في خطاب التطبيع:
ا
 رابعا

 ح السمات النصية واللغويةيوض: (3دول )ج

 السمات النصية واللغوية
 "إسرائيل" تتكلم بالعربية

"إسرائيل" باللهجة 

 العراقية
 الاتجاه العام

 % ك % ك % ك

 أفعال الخطاب

 54.9 162 54.8 63 55 99 أفعال إيجابية

 32.6 96 36.5 42 30 54 أفعال سلبية

 12.5 37 8.7 10 15 27 أفعال محايدة

 100.0 295 100.0 115 100.0 180 جموعامل

 ضمائر الخطاب

 50.8 123 52.9 45 49.6 78 ضمائر املتكلم

 31.8 77 36.5 31 29.3 46 ضمائر املخاطب

 17.4 42 10.6 9 21.1 33 ضمائر الغائب

 100.0 242 100.0 85 100.0 157 املجموع

توظيف 

 الصفات

 32.6 14 35.7 5 31.2 9 التاريخي

 25.6 11 28.5 4 24.2 7 والعد

 18.8 8 14.2 2 20.7 6 الصديق

 6.9 3 7.2 1 6.8 2 الشهير

 6.9 3 7.2 1 6.8 2 التعددي

 6.9 3 7.2 1 6.8 2 إلارهابي

 2.3 1 0.0 0 3.5 1 أخرى 

 100.0 43 100.0 14 100.0 29 املجموع

نبرة جمل 

 الخطاب

 24.7 27 20 10 28.8 17 فرح

 26.6 29 36 18 18.7 11 تعاطف

 15.6 17 14 7 16.9 10 حب

 11.1 12 10 5 11.9 7 تعجب

 9.2 10 8 4 10.2 6 تقديس

 6.5 7 6 3 6.7 4 حزن 

 2.7 3 2 1 3.4 2 كراهية

 1.8 2 2 1 1.7 1 غضب

 1.8 2 2 1 1.7 1 خوف

 100.0 109 100.0 50 100.0 59 املجموع

 100.0 22 68.2 15 31.8 7 توظيف الكلمات العامية

 باستعراض نتائج الجدول السابق، يتح  آلاتي: 
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وظف خطاب الصفحتين ألافعال إلايجابية كأداة تعزيز وتدعيم لألهداف التي يسعى القائم باالتصال لتحقيقها، 

معادية  ر حتى يحرك الجمهور نحو الاقتناع بها، تلتها ألافعال السلبية التي جاءت في سياقات عدة منها، شيطنة محاو 

"إلسرائيل"، وترويج تعرض اليهود للظلم والاضطهاد، وإظهار الحزن على املآس ي، وتوجيه الانتقاد ملقوالت ومواقف عربية 

ضد "إسرائيل"، ثم ألافعال املحايدة التي جاءت في سياقات إحياء ذكريات الحروب، والتعريف باألعياد اليهودية وتاريخ 

 ة على تلك ألافعال: اليهود، وفيما يلي بعض ألامثل

 يوضح ألافعال الواردة في صفحتي الدراسة :(2جدول )

 ألافعال إلايجابية

 ألافعال السياق

-مل تح –تنطلق  –يكتب  –يلوح  –تسطر  –نعيش  –تحتفي  -تابعوا  –ينطلق  –ننتظر  الاحتفاء بالتطبيع

 يعزفون  -يفسد  –تساهم  –يقصر 

 –يريد  –يقفون  –يوجهون  –أزور  –أنتظر  –شاهدوا  –نحبكم  –صبح ت –كتب  –أرسل  رسائل املتابعين

 نعيشها –تعكس  –يجب  –نعيد  –ننسج 

 –يكشف  –طور  -أشعر  –وصلوا  –استقبل  -تحمل  –يعيشون  –يتهافت  –تحقق  تحسين صورة "إسرائيل"

 يعلمونا –حلت  –يجمعون  –اضطره  –أنقذ  –تبلغ  –تصل  –أثبتت 

 فتيي -يتقلد  –يحتضن  –ندعو  –يتقبل  –يغفر  –يستحضرنا  –ينفخ  –نقول  –تجمعنا  لديانة إلابراهيميةالترويج ل

 عرفت –تؤيد  –أوصانا  –تعاونوا  –يفتح  –يقدم  –يعود  –كشفت  –نشوفه  –نتمنى  "إسرائيل" كيان طبيعي في املنطقة

 –يمش ي  –يستقل  –يتمكن  –تخيل  –رفوا تع –تحولت  –يقوم  –يستمتعون  –يجذب  الترويج للسياحة

 تزدان –تزدهر 

 ألافعال السلبية

 يخزن  –يقول  –يحدث  -تمكنوا  –يمهدون  –صاروا  –يجرون  –يتشدفون  شيطنة محاور معادية "إلسرائيل"

 ننعى –رحل  –أبعث  –تقف  –تدين  –حلت  –نقول  –أفضت  –يتعاطف  إظهار الحزن على املآس ي

 –يعقل  –تعودنا  –تغيرت  -يوجهها  –زعلت  –صالحت  –نشرها  –آن  –ينسب  –يردد  والت ومواقف عربيةانتقاد مق

 اصحوا –فوقوا  –تثير  –تشرح 

 تتحول  –يحيي  –سخرت  –يعادل  –شملت  –شنت  ترويج التعرض للظلم والاضطهاد

 ألافعال املحايدة

 –فصل  –وافقت  –وصل  –قلبت  –انتشر  –اجتاز  –ق حق –كانت  –نشبت  –تسميها  إحياء ذكريات الحروب

 خس –قتل  –كبدت 

م  –تزوج  –يعود  –تعرف  التعريف بالتاريخ اليهودي دِّ
َ
 شاركونا –يعيش  –تدهورت  –ق

 

، لتظهر بأن املصير واحد ومشترك، وأن مكاسب أو أضرار التطبيع ستعود عل
ً
ن ألامثلة ى الطرفين، ومفي حين جاءت ضمائر املتكلم هي ألاكثر استخداما

 على الضمائر:
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 يوضح أمثلة عن ضمائر الخطاب في صفحة "إسرائيل" تتكلم بالعربية: (1جدول )

 ألامثلة الضمائر

 نحتفل هنا بيوم عيد كبير لدولة "إسرائيل". )نحن( - ضمائر املتكلم

 إليه قالوا البلد بلدكم. نا(لكل مكان )وصل -

ندرك اليوم ألارباح التي تكمن في  )نحن(نطقة تدرك كما عدد متزايد من الحكومات في امل -

 العمل املشترك كأصدقاء.

 تجمعنا بكم نفس القيم نحن) -
ً
 ومسلمين ومسيحيين ودروزا

ً
( سكان دولة "إسرائيل" يهودا

 ألاساسية.

حزب هللا يعمل في مناطق حضرية مأهولة بالسكان ويستخدم املواطنين اللبنانيين كدروع  -

 ( جميًعا في الحدث املؤسف الذي وقع ألاسبوع املاض ي.نايبشرية كما )رأ

 ( أبناء إبراهيمنا)جميع -

ا في هذا النادي املجيد من هذه املدينة. ي()يسعدن -
ً
 أن أكون شريك

( ليش ما زعلت على قطر؟ ليش ما زعلت أنتملا إلامارات صالحت "إسرائيل" ليش زعلت؟ ) - ضمائر املخاطب

 ألاردن؟ ليش ما زعلت على مصر؟ على تركيا؟ ليش ما زعلت على

 ( بألف خير.أنتمبمناسبة حلول ذكرى املولد النبوي الشريف... كل عام و) -

 . فوقوا. اصحوا.١٠١٠( خايفين من ايه؟ احنا في سنة انتوا) -

 (؟كمليش فكرة عداء "إسرائيل" )ببال -

 (.كم(، وأهال وسهال )بكمالسالم )علي -

دينة السالم وأن اسمها العربي القدس مشتق من ( أن أحد معاني أورشليم هو متعلمهل ) -

 العبرية بيت املقدس؟

 ( العدو املشترك للعرب و"إسرائيل".هيإيران ) - ضمائر الغائب

 (.ماه"إسرائيل واملغرب توقعان أول اتفاقية اقتصادية من شأنها زيادة التبادل التجاري )بين -

ة" تجسدان بهذه الصورة املعنى ( الابتسامة والصداقة.. إماراتية و"إسرائيليهما)تجمع -

 الحقيقي للسالم.

 الدولة ألاوروبية ألاولى التي ستفتح سفارة لها في "العاصمة إلاسرائيلية". )هي(كوسوفو..  -

 ( في كل زمان ومكان.هما( أعداء إلانسانية، وعلينا )نبذهماالكراهية والتحريض ) -

 

، وتركزت حول إطالقها على الاتفاقيات وفيما يتصل بالصفات الواردة في الخطاب، فجاءت صفة ا
ً
لتاريخي أوال

 عربية مع "إسرائيل" في سياق التطبيع، إضافة إلى إطالق الصفة على إلانجازات 
ً
والزيارات وألايام التي جمعت دوال

قت (، )انجاز "إسرائيلي" تاريخي: أطل8080 –2 – 02"إلاسرائيلية"، ومن أمثلتها: )موعد تاريخي، ما أجمل السالم 

..(، ثم صفة العدو التي جاءت في سيقا نفيها عن 
ً
 صغيرا

ً
 يحمل مختبرا

ً
 صغيرا

ً
 اصطناعيا

ً
"إسرائيل" إلى الفضاء قمرا
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"إسرائيل" واتهام إيران بها، ومن أمثلتها: )الناشطة السعودية سعاد الشمري في مقابلة خاصة مع قناة كان "إلاسرائيلية": 

 عدوتنا(.أتمنى أن يبدأ التعاون الاقتصادي 
ً
 والثقافي والتجاري مع "إسرائيل" فورا، "إسرائيل" ليست عدوتنا، إيران مثال

وفيما يتصل بنبرات جمل خطاب التطبيع، فقد حظيت نبرة الفرح على املرتبة ألاولى في سياق الاحتفاء بمراسم 

طبيع بين بتدشين التاحتفاًء تها: )التطبيع وتداعياتها من تدشين الرحالت الجوية ورسائل املتابعين وغيرها، ومن أمثل

"إسرائيل" واملغرب، بلدية أورشليم القدس تض يء ألوان العلم املغربي إلى جانب العلم "إلاسرائيلي" ورمز اليد خمسة 

 على سور البلدة القديمة(. 

يدري يدري لأما الكلمات العامية، فمن أمثلتها: ومن أمثلتها: )ليش ما زعلت على مصر؟ شمعنا إلامارات؟(، )ا

، ويدل استخدم هذه الكلمات على معرفة مسبقة من القائم باالتصال بتقاليد وألفاظ الجمهور واملايدري كمشة عدس!(

ستهَدف، وهو من مبادئ هندسة الجمهور، حتى يتم إثارة إعجابه ودفعه للتفاعل معها. 
ُ
 امل

 خاتمة 

 أهم النتائج

 اعتمد خطاب الصفحتين على %82.0ات السياسية بنسبة أظهرت أطروحات الخطاب التي تصدرتها ألاطروح ،

 مبدأ التدفق إلاعالمي وهو أحد أهم مبادئ هندسة الجمهور. 

  "جاء مصطل  "إسرائيل" كأكثر استخداما في الخطاب، ومكونات مصطل  التطبيع هي )"إسرائيل– 

 تل أبيب(، وهو ما يشير إلى فكرة الخطاب –ت الديانا -الشعوب –الدول العربية  -الاستقرار –املنطقة  –"إلاسرائيليون"

 الرامية لتحسين صورة "إسرائيل" وتشجيع التطبيع.

  اعتمد الخطاب مبدأ التأثير في العقل الالواعي للجمهور، وهو من أهم مبادئ هندسة الجمهور، وذلك بربط

تعاطف مع اليهود العرب وإظهار التطبيع بالصور والقيم إلايجابية وإلانسانية، إضافة للتأثير عليه من خالل ال

 مظلوميتهم. 

  سعى منتجو الخطاب إليجاد تقارب أيديولوجي مع الجمهور سواء بإبراز مشاعر الوطنية، أو بالتعاطف مع

أحزانهم، إضافة إلى اختيار املوضوعات من الواقع املدرك للجمهور العربي، مثل بعض الكوارث أو جائحة كورونا، 

 "بإسرائيل". واستغالل ذلك لإلشادة

  اعتمد منتجو الخطاب إستراتيجية الغموض بشأن تفاصيل اتفاقيات التطبيع، وهذا يسمح بتدفق املعلومات

فقط ضمن اتجاه واحد وفي إطار واحد، بحسب ما هو مخطط له، فكلما قلت املعلومات كلما كان التالعب بوعي 

 الجمهور أسهل.

 ة العادات والتقاليد العربية، وبالتالي استخدامها لتسهيل اتح  وجود فهم مسبق من منتجي الخطاب لطبيع

 فهم الفكرة دون تعارض معها، واستخدام الجمل والنبرات املناسبة ملخاطبته بها. 
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 أهم التوصيات

  تنبيه الجمهور العربي عامة وجمهور الدول املطبعة خاصة، إلى ما تحمله أطروحات صفحتي الدراسة من أفكار

تسعى الختراق عقله الالواعي، وكسب عاطفته، وتحريكه من منطلقات دينية، واستغالل حاجاته ومضامين مبطنة، 

 الصحية؛ لتحقيق مصال  "إسرائيلية". 

  ،إثارة الغموض الذي يتعمد الخطاب "إلاسرائيلي" باللغة العربية إيجاده حول اتفاقيات التطبيع، وفك رموزه

 ق مصال  وإرادة منتجي الخطاب "إلاسرائيلي". حتى ال يتم توجيه الجمهور باتجاه واحد وف

  حث الجمهور العربي عامة والعراقي خاصة على الانتباه إلى محاولة الخطاب "إلاسرائيلي" الزجَّ بقضايا اليهود

 إلى تطبيع العالقات معه. 
ً
 العرب، لتمرير رسائل من خاللهم تؤثر على قراراته، وتحقق مكاسب سياسية، وصوال

 ات السياسية العربية والفلسطينية، والانتباه إلى ما يسعى إليه الخطاب "إلاسرائيلي" من إثارة تجنب الخالف

 في املنطقة، وإنما صديقة 
ً
الخوف والقلق من بعض ألاطراف لالعتقاد بأن ألامان مرتبط "بإسرائيل"، وأنها ليست عدوا

 وكيان طبيعي فيها. 

 بوجود صعوبة في إقناع الجمهور العربي، عبر منح الجمهور الثقة البناء على إقرار منتجي الخطاب "إلاسرائيلي "

بنفسه، وتعزيز أي نفي من دول عربية لشائعات انضمامها للتطبيع، وكذلك إظهار عدم الاستفادة من التقارب مع 

 "إسرائيل"، وغيرها. 

  ي العقل عالمي والتأثير فاستخدام لغة إعالمية في الخطاب الفلسطيني الرسمي والحزبي تأخذ بمبدأ التدفق إلا

الالواعي وتوظيف أساليب إلاقناع والدعاية، وهندسة خطاب شامل لخدمة القضية الفلسطينية، مبنيٌّ على فهم 

، ويخاطب عقله الالواعي، في محاولة ملواجهة الخطاب 
ً
، وسياسيا

ً
، وقانونيا

ً
تقسيمات الجمهور، ويؤثر فيه إنسانيا

  "إلاسرائيلي" باللغة العربية.

 قائمة املراجع 

سماح نايفة، الخطاب الرقمي للحركات الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي: تحليل خطاب صفحة  (4

BDS (الجامعة العربية ألامريكية جنين ،)م(.8080إلانجليزية على فيسبوك )رسالة ماجستير 

رائيل". جامعة الكويت: مركز فيصل أبو صليب، اتجاهات الرأي العام الكويتي تجاه قضية التطبيع مع "إس (2

 م(.8080دراسات الخليج والجزيرة العربي )

 مجلة الباحث إلاعالمي،علي مولود فاضل، الخطاب املتداول للمغردين العرب حول التطبيع: دراسة تحليلية.  (3

 م(.8080) 082 – 000( ص 28)

ية: الفضائيات إلاخبارية العرب باسل القاض ي، الخطاب الصحفي العربي نحو التطبيع مع "إسرائيل" في مواقع (1

 م(8080دراسة وصفية )رسالة ماجستير(، الجامعة إلاسالمية غزة)
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 الاعالم والخطاب اللغوي إلابداعي التفاعلي

 جامعة غزة، ، أستاذ مساعدد. جهاد محمد صالح الباز

 

 ملخص الدراسة: 

إلاعالم والعالقة بينه وبين علوم اللغة، كما هدفت إلى بيان دور رجل إلاعالم وواجبه تجاه هدفت هذه الدراسة التعرف الى أهمية 

وطنه وأمته، ولذلك قام الباحث بتوضيح مفهوم الخطاب إلاعالمي وأهميته، واملقصود باإلعالم التفاعلي، كما قام الباحث بدراسة لغة 

، وأشارت الدراسة الى الفرق بين أجهزة الثقافة، وأجهزة إلاعالم، مؤكدة على إن إلانتاج الخطاب إلاعالمي، أي اللغة إلاعالمية ذاتها ووظيفتها

 ر الثقافي هو غاية ووسيلة ، ومن أبرز وسائله ألاجهزة الثقافية التي تسهم في الرفع من مستوى إلانسان الفكري واملادي، ليتمكن من التطو 

، والذي يهدف إلى معالجة املواضيع إلاعالمية، والحد من خطورة التناقض بينها، كما ومسايرة النظام العالمي الجديد لإلعالم والاتصال

 يهدف إلى تمكين ألامم من معرفة قيمة هذا إلانسان ودوره الفاعل في الحياة، وغير ذلك من ألاهداف ...

حثين تبين للباحث إنه ال يوجد كما تناولت الدراسة الفرق بين البحث العلمي والبحث إلاعالمي، ومن خالل دراسة هذين الب 

فروق كبيرة بين البحثين إال في بعض النقاط اليسيرة من بينها إن البحث العلمي يختلف عن البحث إلاعالمي في كونه قد حدد هويته 

 وأساليبه ومناهجه منذ زمن طويل، في حين إن الحث إلاعالمي ال يزال يبحث عن هوية خاصة به.

لدراسة إضافة إلى ما سبق ذكره، نظام اللغة إلاعالمية وأسلوبها ومدى عالقة الخطاب إلاعالمي ومن أبرز موضوعات هذه ا 

 اللغوي بالدرس اللساني الحديث.

وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم بدراسة الظواهر أو املشكالت العلمية ووصفها بطريقة علمية، ومن ثم 

 ة قائمة على البراهين التي تمنح الباحث القدرة على وضع ألاطر املناسبة لتحديد نتائج البحث.الوصول إلى تفسيرات منطقي

 .التفاعلي، إلابداعيالخطاب اللغوي  ،إلاعالم الكلمات املفتاحية:

 الفصل ألاول: إلاطار العام للدراسة

 مقدمة

هو ثيرا الفتا للقلوب والابصار وكيف ال و تتناول هذه الدراسة موضوعا من املوضوعات الثرية املؤثرة في الحياة تأ

موضوع العصر الذي انقلبت فيه املوازين، وتحققت فيه املستحيالت، وأصبح العالم بأسره قرية واحدة، يعرف بعضهم 

بعضا، فاختفت املسافات والامكنة، وزالت الحدود واملعوقات، حقا إنه عصر املعلومات، عصر التفجر العلمي الهائل، 

ولوجيا املذهل، وهذا الصرح الهائل، صرح إلاعالم بوسائله العديدة، هو الذي دفع الباحث لتبني هذه عصر التكن

 الدراسة، وسبر خفايا إلاعالم وما يتعلق به من خطاب لغوي ابداعي تفاعلي.

 ةوال شك إن هناك أسبابا كثيرة جعلت إلاعالم ذا فاعلية قصوى، ومن أبرز هذه ألاسباب، اعتماده في الدرج

ألاولى على الصورة، وقيام ثقافته على البصيرة، فهو اعالم تكنو لوجي شمل امليادين التقنية والتخصصات العلمية 

 (.0الدقيقة )إبرير، بال تاريخ، ص
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وقد اضحى للمعلومة أثر كبير وفاعل في اجتياح حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك 

لى استغالل إلاعالم، للسيطرة على الدول ذات إلامكانات القليلة تحت شعار ما يسمى بالعوملة، تحرص الدول الكبرى ع

" التي تعمل على إعادة تشكيل العالم وصياغته فكريا وسياسيا واقتصاديا واعالميا وثقافيا ..." )إبرير، مرجع سابق، 

 (.0ص

اسة التكنو لوجيا، وأنشأ لها الكليات املتخصصة ونظرا ألهمية إلاعالم املعاصر فقد حرص إلانسان ذاته على در 

في شتى الجامعات املحلية وألاجنبية التي تخرج آالف الطالب التقنيين الحريصين على التواصل مع ألامم في مشارق 

 ألارض ومغاربها.

تأثير في ي الوقد كإن للتقدم الكبير في عالم الطباعة والتصوير آثار جمة في ذلك الانتشار إلاعالمي الهائل، وف

الخطاب اللغوي إلابداعي التفاعلي القائم على تكنولوجيا املعلومات والاتصال والذي يحرص على صناعة الوعي 

 (.8وتشكيله وتوجيهه فرديا كان ام جماعيا... )إبرير، مرجع سابق، ص

 ل يتناول الخطابونظرا ملا سبق قام الباحث بتبني هذه الدراسة التي قامت على ثالثة مباحث، املبحث ألاو 

إلاعالمي وما يدور في فلكه من أمور مهمة، منها: مفهوم الخطاب واشكاله وعالقته بالنص، ثم بيان مفهوم ذلك الخطاب 

عند الغربيين، وبعد ذلك تناول الباحث إلاعالم ومفهومه وبعض تعريفاته املتعددة، وعالقة النص إلاعالمي بوسائل 

لخطاب إلاعالمي الذي يمثل الرسالة إلاعالمية وأثرها في املتلقين، وأشكال هذا الخطاب إلاعالم، ثم تواصل الحديث عن ا

إلاعالمي وأهم شروطه وعناصره وأنواعه، ودور وسائل إلاعالم في تزويد الناس بمعلومات فريدة نادرة كانت فيما مض ى 

 م واملعلومات التي جاء بها ...نوعا من الاحالم، ثم بين الباحث مزايا إلاعالم والاتصال ومدى تطور إلاعال 

اما املبحث الثاني، فجاء تحت عنوان الخطاب اللغوي إلابداعي، وقد أوض  الباحث مفهوم هذا الخطاب، كما 

بين أثر النص إلاعالمي في تطور لغة املتلقين وإثرائها، ثم تناول أسلوب اللغة إلاعالمية وبعض تعريفاتها الهامة، وأثر 

للغة العامة، ثم الحديث عن حدود النص إلاعالمي اللغوية، ووظائف اللغة، ثم العالقة بين إلاعالم إلاعالم في تطور ا

وعلوم اللغة، وقبل أن ينهي الباحث حديثه عن الخطاب اللغوي إلابداعي، تحدث بش يء من الايجاز عن ألاجهزة الثقافية 

ين إلاعالمي والثقافي، ثم جاء املبحث الثالث الخاص وعالقتها بأجهزة إلاعالم، مبينا الوظائف العامة لهذين الجهاز 

باإلعالم التفاعلي، فأبان الباحث مفهوم التفاعل والتفاعلية ومفهوم الاتصال التفاعلي ومواقع إلاعالم التفاعلي، 

ملبحث اوالحديث عن ابعاد التفاعلية، وثم الحديث عن التلفزيون التفاعلي وأهم الخدمات التي يقدمها، وفي نهاية هذا 

 تحدث الباحث عن مهام إلاعالم العربي، والتقنية التي وصل اليها هذا إلاعالم.

 وبعد ذلك تأتي النتائج وأهم التوصيات التي توصل اليها الباحث ثم الهوامش، وما يليها من مصادر ومراجع.

م والخطاب اللغوي إلابداعي وهللَا أسأل إن أكون قد وفقت في الحديث عن هذه الدراسة الهامة التي تتناول إلاعال 

 التفاعلي، وإن ينفع به شبابنا وطالبي العالم واملعرفة من أبناء امتنا العظيمة.
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  مشكلة الدراسة

 تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما عالقة إلاعالم بالخطاب اللغوي إلابداعي التفاعلي؟

 ينبثق عن هذا السؤال الرئيس سؤالان، هما: 

 اذا يعد الخطاب من العناصر الهامة؟ وأين تكمن أهمية الخطاب إلاعالمي اللغوي إلابداعي؟مل 

 لإلعالم تعريفات متعددة، فما موقف الخطاب اللغوي إلابداعي التفاعلي من الخطاب إلاعالمي؟ 

  أهمية الدراسة

 ما:تكمن أهمية الدراسة في كونها تتعلق بنمطين هامين من أنماط العصر الحديث، وه

إلاعالم: يمثل إلاعالم أهم العناصر املتعلقة بعملية الاتصال، ويقوم بمعالجة القضايا املتعددة والعلوم  .0

املتنوعة سواء أكانت أدبية أم سياسية أم اجتماعية أم دينية أم قانونية وتقوم هذه القضايا على ألادلة والبراهين، 

 إلقناع املتلقين وألاخذ بها.

داعي التفاعلي وتكمن أهميته كونه العنصر الرئيس للخطاب إلاعالمي، ويشترط أن يكون الخطاب اللغوي إلاب .8

 
ً
 مؤثرا

ً
في الجماهير، فاللغة إلابداعية لها تأثير كبير في إقناع الناس على هذا الخطاب، كما أن التفاعلية لها أثر في  صادقا

ونقلهم من السلبية إلى إلايجابية من خالل تلك  تحويل املشاهدين إلى عناصر مشاركة فعالة، وبث روح النشاط فيها،

 املشاركة القائمة بينهم وبين املتلقين.

 أهداف الدراسة

 التعرف إلى الخطاب إلاعالمي، مفهومه وأشكاله وعالقته بالنص، وأهم شروطه وعناصره. .0

 إلقاء الضوء على مفهوم إلاعالم وتعريفاته املتعددة، وعالقته بوسائل إلاعالم. .8

 مفهوم الخطاب اللغوي إلابداعي وأثره الفاعل في الخطاب إلاعالمي. استعراض .0

 الكشف عن مفهوم التفاعل والتفاعلية والاتصال التفاعلي ومواقعه. .2

 حدود الدراسة

 م.8080تم إجراء هذه الدراسة في الرابع عشر والخامس عشر من يوليو سنة  الحد الزماني: .0

ل ما يتعلق بوسائل إلاعالم من صحف ومجالت وبحوث ووسائل اقتصرت هذه الدراسة على ك الحد املكاني: .8

 إلاعالم إلالكترونية من إذاعة وتلفزيون وغيرها.

 يتمثل باملبدعين واملتلقين املهتمين باإلعالم والخطاب اللغوي إلابداعي التفاعلي. الحد البشري: .0

 قين.ويقتصر على إلاعالم والخطاب اللغوي وأثرهما على املتل الحد املوضوعي: .2

 مصطلحات الدراسة

 وردت في هذه الدراسة مجموعة من املصطلحات التي يجدر الاهتمام بها وتعريفها وتوضيحها، ومن أبرزها: 
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الخطاب: عنصر رئيس متعلق بالعديد من فنون آلاداب والعلوم وسائر الفنون ألاخرى، وهو يعني مواجهة  .0

إلى العالمات والرموز، وللخطاب أنواع متعددة، منها: الخطاب آلاخرين بكالم، كالحديث والرسائل والنصوص، ويتعدى 

 إلاعالمي _ السياس ي _ الديني _ الفلسفي _ اللغوي _ ألادبي _ الصحفي.

إلاعالم: هو تبادل املعلومة عن طريق إلارسال وإلايصال، سواء أكانت مسموعة أم مرئية أم جمل أم إشارات  .8

 أم صور ورموز.

 وألاخبار الدقيقة الصادقة إلى الجماهير، والنص إلاعالمي مرتبط بوسائل إلاعالم على اختالفها. أو هو: إيصال املعلومات

الخطاب إلاعالمي: هو ممارسة جماعية تقوم على مرسل ومرسل إليه عن طريق الانترنت أو الصحافة أو غيرها  .0

 من وسائل إلاعالم املتعددة.

في محيط الجمهور العام، وهي لغة الحضارة، وتتميز بالوضوح  اللغة إلاعالمية: وهي لغة تشيع على أوسع نطاق .2

 واملعاصرة واملالءمة والجاذبية واملرونة والاتساع والقابلية للتطور.

التفاعلية: لها مفاهيم عديدة، منها: الاتصال املتعدد الاتجاهات بين أي عدد من املصادر واملتلقين، أو هي:  .2

 بأفعال متبادلة في نمط الحوار بين املستخدمين او بين ألاجهزة في الوقت الفعلي. صفة ألاجهزة والبرامج... التي تسمح

الاتصال التفاعلي: هو الذي يتم فيه تبادل ألادوار الاتصالية، أو حالة املساواة بين املشاركين في الاتصال  .2

 والتماثل في القوة الاتصالية.

عام، وهي قاسم مشترك في كل فروع املعرفة والثقافة اللغة إلاعالمية: وهي التي تشيع في محيط الجمهور ال .2

 والصناعة والتجارة والعلوم الاجتماعية وغيرها.

 التلفزيون التفاعلي: وهو الذي يسمح ان يتفاعل معه املشاهد باألخذ والرد فهو يستقبل معلومات ويرد عليها. .2

 الفصل الثاني: إلاطار النظري 

 تمهيد: 

الاسترسال في املوضوع الرئيس لبحثه إن يعطي نبذة يسيرة عن البحوث العلمية بادئ ذي بدء يرى الباحث قبل 

وإلاعالمية، إلن بحثه مزيج بينهما، فاألبحاث العلمية نوعان منها أبحاث تغطي العلوم الطبيعية، ومنها أبحاث تغطي 

الم يتعلق أحد العلوم إلانسانية، فاإلعالعلوم إلانسانية، ودراسة الباحث تتعلق بالنوع الثاني، ألنه يتناول بحثا مرتبطا ب

باللغة العربية وله أثر كبير في إثرائها، فوسائله من أبرز أدوارها بث الوعي ونشر القيم املثلى في املجتمع والعمل على 

 النهوض باللغة العربية والارتقاء بها من اللهجات العامية الى لغة العلم والحضارة وهي اللغة الفصيحة.

ث إلاعالمية فإضافة الى تعلقها باللغة العربية فهي مرتبطة بالتقنية الحديثة املتمثلة باملعلومات أما البحو 

التكنولوجية، ولها انواع متعددة منها: بحوث وسائل إلاعالم املطبوعة كالصحف واملجالت وغيرها، وبحوث وسائل إلاعالم 

العامة كاإلعالن والتسويق، كما أن هناك عددا من الوظائف  الالكترونية كاإلذاعة والتلفزيون، وبحوث تتعلق بالعالقات

الهامة لوسائل إلاعالم، منها على سبيل التمثيل ال الحصر الوظيفة الاجتماعية املهتمة بتنمية املجتمع ودراسة مشكالته، 
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املشاريع  بتنميةوالوظيفة الوطنية التي ترنو الى تعزيز الهوية الوطنية للمجتمع، والوظيفة الاقتصادية املتصلة 

 (.008-000، ص8002الاقتصادية والدعاية وإلاعالم، كما أن هناك وظائف أخرى ال يتسع املجال لذكرها )أبو عياش، 

وعلينا أن ندرك" ان املسئولية إلاعالمية هي في ألاساس مسئولية وطنية وأخالقية واجتماعية ودينية وقيمية، 

مسئولون عاملون قادرون مدركون مؤهلون ملتزمون، وال تكون املسئولية إلاعالمية  واملسئولية بهذه الابعاد ال يؤديها الا 

" )أبو شنب، 
ً
 وأخالقيا

ً
 وعلميا

ً
 فنيا

ً
 (.2، ص8002الا بأوعية نقية صافية معدة اعدادا

 املبحث ألاول 

 الخطـــــــاب إلاعالمــــــي

  :مفهوم الخطاب- 

داب والعلوم وسائر الفنون ألاخرى، فهناك الخطاب إلاعالمي الخطاب عنصر رئيس يتعلق بالعديد من فنون آلا 

 والخطاب السياس ي والخطاب الديني والخطاب الفلسفي والخطاب اللغوي والخطاب الادبي والخطاب الصحفي.

وقد تعددت تعريفات الخطاب، ومن بينها: " ملفوظ يشكل وحدة جوهرية خاضعة للتأمل ... وهو ليس الا سلسلة 

 ، ص أ(.8000تتابعة التي تصوغ ماهيته في النهاية ..." )ناعوس، من الجمل امل

وحصر علم اللغات املعاصر أو ما يسمى باللسانيات الخطاب في نطاق الجملة التي يعرفها " إندريه مارتيني "، 

 بانها أصغر مقطع بصورة كلية وتامة للخطاب ... )ناعوس، مرجع سابق، ص أ(. 

 وسائلها في ضبط انواع الخطابات السابق ذكرها واختيار ما يناسبها وتطبيقه. ومما ال شك فيه أن لكل امة

، أي: كامله وحادثه ووجه اليه كالما ... )هارون، 
ً
 وخطابا

ً
الخطاب لغة: يشتق من الفعل خطب خاطبه مخاطبة

 (.22-22، ص 8000(، وفي لسان العرب: الخطاب واملخاطبة مراجعة الكالم )ابن منظور، 808، ص 8000-8002

أما في الاصطالح، فهو: " مواجهة الاخرين بكالم قد يكون على شكل رسالة أو محاضرة أو تسجيل أو نص معين، 

 (.82، ص 8002وقد يتعدى الكالم الى رموز" )بن ذهبية، 

وللخطاب أشكال تتعلق باللفظ، ومنها ما يتعلق باإلشارات والايحاءات، لذلك يمكن القول بإن الخطاب مجموعة 

من الاقوال اللفظية كالحديث والرسائل والنصوص، أو غير اللفظية كالعالمات والرموز وغيرها، وخالصة الامر أن 

الخطاب هو أقوال أو إشارات يعبر بها املرء عما يدور في خلده حسب الجهة املرسل اليها، فالخطاب الادبي يختلف عن 

 ب جميعها.الخطاب العلمي، وهكذا الحال فيما يتعلق بصور الخطا

 أو 
ً
وللخطاب عند الغربيين تعريفات مشابهة، منها تعريف "ايميل بنفنيست": "هو كل مقول يفترض متكلما

 تكون لدى ألاول نية التأثير في الثاني بصورة ما" )بن ذهبية، مرجع سابق، ص 
ً
 (.82مستمعا
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 يتكون من فقرات متعددة  وقد يكون الخطاب مجموعة من الجمل أو الاقوال أو العبارات، أو يكون جملة
ً
واحدة أو نصا

تلقى على املتلقين، لذلك يعد النص عند غالبية النقاد بديال عن الخطاب أو هو الخطاب نفسه )بن ذهبية، مرجع 

 (.82سابق، ص 

 بين الخطاب والنص 

 بينهما، وقد تعددت التعريفات لل
ً
  نصبالرغم من التقارب الكبير بين الخطاب والنص فإن هناك فروقا

ً
تعددا

، فجوليا كريستفا تذهب إلى أن النص: " جهاز يضبط النظام اللساني" )كريستفا، 
ً
(، أي إنه متعلق 88، ص 0222الفتا

 بالكتابة أو بما ينطقه اللسان وهذا ما أشار اليه بول ريكور بقوله: " النص خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة ".

 وكما سبقت إلاشارة فإن آلاراء اختلفت ح
ً
ول هذين املصطلحين الخطاب والنص، فالخطاب يتطلب مرسال

 يتلقى الخطاب، أما النص فالسامع الذي يتلقى الخطاب غائب، وال يتلقاه الا عن 
ً
 اليه، أي أن هناك سامعا

ً
ومرسال

ق، جع سابطريق القراءة، فاللغة املنطوقة هي عماد الخطاب، اما املدونة املكتوبة فهي أساس النص ... )بن ذهبية، مر 

 (.00ص 

وخالصة الامر أن زمن الخطاب وقتي مرتبط بلحظة اتمامه مع املتلقين، أما النص فزمنه ممتد وغير محدد لكونه 

 بين الخطاب والنص، يتمثل في كون 
ً
 بالكتابة، حيث يمكن قراءته في أي وقت وفي أي مكان، كما أن هناك فارقا

ً
مرتبطا

 مرتبطة بالكتابة ذاتها غير متجزئة ... )بن ذهبية، مرجع لغة ألاول الشفوية ممكن أن تتجزأ، 
ً
بينما ينتج الثاني نصوصا

 (.00سابق، ص 

 مفهوم إلاعالم 

: عرفه، وأعلم فالنا الخبر أي أخبره )هارون، مرجع سابق، ص 
ً
(، وجاء في لسان 808إلاعالم لغة من الفعل علم علما

 (.820الخبر فأعلمته إياه ... )ابن منظور، مرجع سابق، ص  العرب: استعلم لي خبر فالن حتى أعلمه، واستعلمني

إلاعالم اصطالحا: " هو قيام بإرسال أو إيصال، كما هو إعطاء وتبادل املعلومة سواء كانت مسموعة أو مرئية بكلمات أو 

 (.02جمل أو إشارات، أو الصورة أو الرمز" )بن ذهبية، مرجع سابق، ص 

 ها الباحث في بعض النقاط التالية:ولإلعالم تعريفات متعددة يوجز 

  إلاعالم هو إيصال املعلومات والاخبار الدقيقة الصادقة الى الجماهير، فاإلعالم لذلك غاية ال وسيلة، وغايته

 جعل إلانسان في حالة إيصال مستمر. 

 لك من إلاعالم محرك ومعبر عن مقومات النشاط بشتى صوره اجتماعيا كان أو سياسيا أو ثقافيا أو غير ذ

 النشاطات، فهو الرابط بين املرسل واملرسل اليه، وهو املوحي اليهما بشعور الانتساب الى وطن واحد أو مجتمع واحد. 
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  إلاعالم يسهم اسهاما كبيرا في العلو باإلنسان عن امانيه الدنيا الى امنيات سامقة حضارية، لذلك فإن " وسائل

التي توفر وحدها الزاد الثقافي الكافي، وتستجيب في آن واحد لحاجة املاليين إلاعالم الجماهيرية في العالم الحديث هي 

 (.800، ص 0222من البشر )املصمودي، 

والنص إلاعالمي بصورة خاصة مرتبط بوسائل إلاعالم على اختالفها، ويثري مادته من جميع الاجناس ألادبية، 

عبر عن التوجه الديني والسياس ي والفكري والظروف العامة سواء كالسرد والوصف والحوار ...، وألهمية إلاعالم فإنه: " م

 (.8كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك )بن ذهبية، مرجع سابق، ص 

وإلاعالم موجود منذ وجد إلانسان على ألارض، لكونه أداة تواصل بين الافراد، فعن طريقه تنشر ألافكار، وتتطور 

النعدمت الحضارة واندثرت ألافكار، وال ننس ى دور اللغة وأثرها الكبير على إلاعالم، الحياة، ولو لم يكن هناك تواصل 

 وسيأتي الحديث عنها الحقا عند الحديث عن الخطاب اللغوي إلابداعي في املبحث الثاني من هذه الدراسة.

لومات أو حقائق، وقبل الانتهاء من الحديث عن إلاعالم، علينا أن ندرك أن املقصود منه ليس مجرد إعطاء مع

، 8002بل هو: " عملية تغيير اتجاهات وتحريك الجماعات للعمل في اتجاه معين لتحقيق ألاهداف املرجوة ... ")كافي، 

 (، وأهم هذه ألاهداف: بث الوعي ونشر القيم والسمو باللغة العربية، وغير ذلك من ألاهداف.02ص 

 الخطاب إلاعالمي 

 من
ً
أجزاء اللغة إلاعالمية، بل هو الرسالة إلاعالمية ذاتها، "واملرسلة إلاعالمية" هي  يشكل هذا الخطاب جزءا مهما

الهدف الذي يريد رجل إلاعالم أو املرسل أن يبلغه من خالل اقامته الاتصال، وهي املضمون الذي تحتمله وسائل إلاعالم 

 (.28)بن ذهبية، مرجع سابق، ص 

فيما يتعلق بالخطاب إلاعالمي، وهذا الدور يتمثل في معرفته لإلشارات ويرى جابر خليل أن املتلقي عليه دور هام 

والرموز وأصول القواعد التي يرسلها اليه املرسل "حتى يسهل عليه استيعاب املرسلة وفهم داللتها حتى تحصل لديه 

.80، ص 0228معرفة تامة" )كرم، 
ً
 (، الامر الذي سيؤدي إلى نجاح العملية إلابالغية نجاحا تاما

وهكذا فالخطاب إلاعالمي عبارة عن ممارسة جماعية تقوم على مرسل ورسل اليه، ويقوم ذلك الخطاب بنقل 

هذه املمارسة الى الجمهور عن طريق إلانترنت أو الصحافة أو غيرها من وسائل إلاعالم املتعددة، وعلينا أن ندرك العالقة 

لى الواقع إلاعالمي والفلسطيني، وقد كان للتقدم العلمي الكبير في الكبرى بين إلاعالم والاندفاعة التكنولوجية وأثرها ع

رض على العالم واقع جديد، حيث قامت الدول الغربية املتقدمة " باحتكار 
ُ
عالم تكنولوجيا الاتصال وتطور التقنية أن ف

 .تكنولوجيا الاتصال وتقنياته والتحكم في مصادر إلاعالم واملعلومات" )أبو شنب، مرجع سابق(

وقد نتج عن ذلك عدم التوازن بين الدول الغربية والدول النامية، وخاصة الامة العربية، وأخذ إلاعالم يشكل 

 على غير الدول الغربية حيث إن " معظم الوسائل إلاعالمية الحديثة يتم انتاجها برعاية وزارات الدفاع في 
ً
 كبيرا

ً
خطرا

مال الصناعية وبرامج املعلومات وشبكات الانترنت" )أبو شنب، مرجع أوروبا وأمريكا وبخاصة أجهزة الكمبيوتر والاق

سابق(، واملخرج الوحيد من هذه الازمة يقع على املؤسسات إلاعالمية العربية والفلسطينية والجهات املعنية بالتخطيط 
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 قوم على ألاسسلإلعالم، فعلى تلك املؤسسات " استدراك الوعي واليقظة والعمل على وضع استراتيجية إعالمية ت

العلمية، وبعيدة عن املضغ املتكرر للمفردات الكبيرة دون مضمون أو فعل، وإعادة النظر في السياسات إلاعالمية 

العربية والفلسطينية الرسمية والابتعاد عن الوصاية الفوقي عن املجتمع )أبو شنب، مرجع سابق(، إضافة الى الصدق 

طار نظام اعالمي له قواعده إاخفائها، وإتاحة الفرصة " للتعددية إلاعالمية في في اظهار الحقائق واملعلومات، وعدم 

 وقوانينه وضوابطه" )أبو شنب، مرجع سابق(.

وللخطاب إلاعالمي اشكال محددة تتمثل في وجود نص مكتوب شامل لبعض القضايا املتنوعة اجتماعيا أو 

 تلك القضايا عرضا شائقا مرتبا بطريقة منطقية منظمة.سياسيا أو ثقافيا أو فلسفيا ...، وتتمثل كذلك في عرض 

 ومن املمكن أن يكون الخطاب إلاعالمي مرتجال بمفكرة أو بدونها.

والخطاب إلاعالمي كما حدده أحد الباحثين " هو مجموع ألانشطة إلاعالمية التواصلية الجماهرية: التقارير 

 (.000، ص 8008الاذاعية، وغيرها من الخطابات النوعية" )العاقد،  إلاخبارية، الافتتاحيات، البرامج التلفزية، املواد

ويؤكد هذا التعريف أن تلك ألانشطة التواصلية إلاعالمية التي ذكرها في حاجة الى وسائط إعالمية لها فعالية 

بق ل ما سفي إنجاز مسارات التخاطب إلاعالمي، فهذه الوسائط تعيد تنظيم اشكال املضمون وبثه من جديد، ومن خال

ذكره يؤكد " ابرير بشير" إن مفهوم الخطاب إلاعالمي " منتوج لغوي اخباري منوع في اطار بنية اجتماعية ثقافية محددة، 

وهو شكل من اشكال التواصل الفعالة في املجتمع، له قدرة كبيرة على التأثير في املتلقي و إعادة تشكيل وعيه ورؤاه 

 (.2ية التي يستعملها واملرتكزات املعرفية التي يصدر عنها..")برير، مرجع سابق، صاملستقبلية، بحسب الوسائط التقن

ومن شروط الخطاب إلاعالمي: أن يحدد املرسل الهدف من الخطاب، ويحدد كذلك الفئة املستهدفة، ولغة 

قهم الى راء ويشو الخطاب املناسبة لتلك الفئة وألاسلوب الذي ينسبها، مع الاهتمام بعنصر التشويق الذي يجذب الق

 (.8002ذلك الخطاب ومراعاة الذوق العام في لغة الخطاب، والوقت الذي ينبغي إن يستغرقه الخطاب )سرحان، 

  نواعهأعناصر الخطاب إلاعالمي و 

تعددت أنواع الخطاب إلاعالمي بتعدد املواضيع املتعلقة به، وظهرت في الوقت نفسه انواع جديدة حسب 

ا: الخطاب القومي والفلسفي والسياس ي وقد سبق ذكر تلك ألانواع عند الحديث عن مفهوم الظروف املستجدة، ومنه

الخطاب، ويضيف الباحث الى تلك ألانواع الخطاب القاني، والخطاب الايصالي الذي يهدف الى إيصال أفكار معينة من 

 رتهم حول قضية ما.قبل املرسل عبر رسالة ما، وكذلك الخطاب التعبوي الذي يقوم بحث الجماهير واثا

 أما عناصر الخطاب إلاعالمي فأهمها

املؤلف واملتلقي والرسالة والوسيلة، واملؤلف هو الذي يقوم بتوجيه الخطاب ويشترط فيه سعة الثقافة والقدرة 

ما الرسالة فهي جوهر الخطاب أدراكه، إعلى التكلم، واملتلقي عليه أن يكون قادرا على استيعاب ما يسمع وفهمه و 

ما الوسيلة فهي من العناصر املهمة للخطاب إلاعالمي، وتتمثل أمادته ويشترط فيها أن تصاغ بطريقة إبداعية مشوقة، و 
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في قناة الوصل بين املرسل واملرسل إليهم عبر وسائل إلاعالم املقروءة أو املسموعة أو املكتوبة ومن خالل إلانترنت 

 (.82-82وألاجهزة الذكية )بن ذهبية، مرجع سابق، ص 

 أنواع، أهمها:  أربعةلى إضافة الى ما سبق ذكره يمكن تقسيم أنواع الخطاب إلاعالمي ووسائله إو 

 .وسائل إلاعالم السمعية، مثل الراديو واشرطة التسجيل ووكالة إلانباء 

 .وسائل إلاعالم السمعية البصرية، مثل السينما والتلفاز والفيديو باإلضافة الى شبكة إلانترنت 

  إلاعالم املقروءة، مثل: الصحف واملجالت والنشرات.وسائل 

  (.20وسائل إلاعالم الثابتة، مثل: املعارض واملسارح واملؤتمرات... )بن ذهبية، مرجع سابق، ص 

 دور وسائل إلاعالم 

منذ أن وجد إلانسان ووسائل إلاعالم موجودة معه، وهذه الوسائل مرتبطة وممتزجة باالتصال، والاتصال ال 

 سمعية، سمعية بصرية، مقروءة ثابتة.-كما سبقت إلاشارة اليها-ابدا بدون تلك الوسائل، واهم هذه الوسائل يتحقق 

وبعد الثورة الصناعية الكبرى في أوروبا شهد العالم تطورا هائال في مجال الاتصاالت وتبادل املعلومات، حيث 

ح العالم كله منصهر في قرية واحدة، وأبرز ألادوار التي اختصر الزمان واملكان ولم يعد يشكل أي عائق لالتصاالت، وأصب

تقوم بها وسائل إلاعالم الحديثة تزويد الناس في مشارق ألارض ومغاربها بمعلومات مذهلة كانت فيما مض ى خياال 

 تمستحيال، وتزويدهم بثروة لفظية لم تعهدها ألاجيال السابقة على مر التاريخ، وبسبب التطور التكنولوجي تناقل

 عن العوائق التي 
ً
البشرية تلك املعلومات بسهولة ويسر، الامر الذي ساعد على التقارب والتفاهم بين الشعوب بعيدا

 (.20كانت تفرق بين أمم ألارض.. )بن ذهبية، مرجع سابق، ص

حراستها لويرى بعض الباحثين أن القبائل البدائية عهدت بمهام إلاعالم والاتصال الى افراد معينين من القبيلة 

من املغيرين أو املعتدين وابالغهم باي خطر داهم عليهم، وعهدت الى آخرين بسلطة اتخاذ القرارات حيث يقومون بدور 

 (.02الرسل لتوصيل ألاوامر الى افراد القبيلة...)كافي، مرجع سابق، ص 

 م الوظيفي، من أبرزها:ويرى الباحث حسن مكاوي وليلى السيد أن هناك أمورا رئيسة تحدد دور وسائل إلاعال 

 .املحافظة على استقرار املجتمع وثباته والاسهام في عمليات التغيير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 

 .الاخبار والتثقيف والتوجيه والتعليم والترفيه والاقناع 

 .مراقبة البيئة ونقل التراث الاجتماعي عبر ألاجيال 

  مزايا إلاعالم والاتصال 

ولوجيا الحديثة وبداية انتشارها منذ النصف الثاني من القرن العشرين برزت مجموعة من مع ظهور التكن

 السمات، من أبرزها:

 .التفاعلية: وتتمثل في تبادل ألادوار بين املرسل واملتلقي 
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 سة نالتنقيب: ويتمثل في تعدد الرسائل التي يمكن من بينها اختيار ما يالئم الافراد أو الجماعات الصغيرة املتجا

 بدال من توحيد الرسائل لتالئم الجماهير العريضة.

  الالتزامنية: وتعني ارسال الرسائل أو استقبالها في الوقت املناسب للفرد املستخدم لالتصال بغض النظر عن

 وجود متلقي الرسالة في وقت معين.

 .الحركة واملرونة: وذلك يعني تحريك الرسائل الى أي مكان بيسر وسهولة 

 لتحويل، أي تحويل إلاشارات املسموعة الى رسائل مطبوعة أو مصورة.قابلية ا 

  الانتشار "الحضور الكلي": أي تحويل الوسائل الجديدة من مجرد ترف وبذخ الى وسائل ضرورية ووظيفية

 كالهاتف املحمول.

 الاشتراكوهناك ميزات أخرى، منها: الكونية والسرعة في إنجاز الاتصال، والتعليم والتكثيف والشمول و 

 (.002، ص 8002)مكاوي، 

 تطور إلاعالم واملعلومات 

كان لوسائل الاتصال دور فاعل وأكيد في تطور إلاعالم واملعلومات، وقد مرت هذه الوسائل بمراحل عديدة بدءا 

كمبيوتر لمن اختراع الطباعة واملطبعة وما تالها من اختراعات تتعلق بعلوم الاتصال كاألقمار الاصطناعية وإلانترنت وا

 (.82الذي يمثل ظهوره: " أهم حدث منفرد في تاريخ التكنولوجيا )كافي، مرجع سابق، ص 

وقد كان للكمبيوتر أثر كبير في تطور الحياة في مجاالت املال والتجارة والاقتصاد، وفي التأثير باملجتمع بصفة 

الامر الذي يؤدي الى التنوير والتطوير، " ومن عامة، ولذلك يسمى عصر الكمبيوتر بعصر املعلومات في امليادين كلها، 

يملك املعلومات الصحيحة في الوقت املناسب فإنه يملك عناصر القوة والسيطرة في عالم متغير يعتمد على العلم في 

 (.82كل ش يء..." )كافي، مرجع سابق، ص 

سائر الفنون ألاخرى، وإن وخالصة الامر فإن الخطاب إلاعالمي يعد عنصرا رئيسا للعديد من فنون آلاداب و 

جميع ألامم ال تستغني عنه، وخلص البحث أيضا فيما يتعلق باإلعالم، أن إلاعالم له تعريفات متعددة تتمثل في إيصال 

املعلومات الى الجماهير، وإن غاية هذا إلاعالم جعل إلانسان مثابرا على التواصل مع غيره من البشر، كما أنه محرك 

نشاط بشتى صوره اجتماعيا أو غير اجتماعي، وأشار الباحث كذلك الى النص إلاعالمي ومدى ومعبر عن مقومات ال

 ارتباطه بوسائل إلاعالم ومدى التطور الكبير الذي لحقه في شتى امليادين.

 الفلسطينيون ووسائل إلاعالم 

ة وإلاذاعات منذ زمن بعيد تعامل الفلسطينيون مع وسائل إلاعالم عن طريق الصحف اليومية وألاسبوعي

 واملحطات التلفزيونية وغيرها من املؤسسات إلاعالمية ومنها: وزارة إلاعالم وهيأة الاستعالمات ونقابة الصحفيين... 

وقد نح  إلاعالم الفلسطيني في تقديم العديد من القضايا التي تهم القضية الفلسطينية بشكل خاص، ومن 

ي العام وتعريفهم بحقوقهم املشروعة، وقد حاول الاحتالل إعاقة حركة أبرز ما حققه إلاعالم الفلسطيني تعبئة الرأ

إلاعالميين بين املدن والقرى الفلسطينية، وبالرغم من ذلك فإن هناك مظاهر غير صحيحة أدت وتؤدي إلى عدم توحيد 
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الدولي  دم قدرة إلاعالمالخطاب الرسمي إلاعالمي ومنها التناقض بين مضامين الرسالة إلاعالمية بين إلاعالميين وذلك لع

 (.8008الفلسطيني وضعفه...)أبو حشيش، 

 الخطاب اللغوي إلابداعي: املبحث الثاني

 أهمية اللغة 

سئل "كونفو شيوس"، حكيم الصين كيف يمكن إصالح العالم؟ فقال: إصالح العالم سهل إذا صلحت اللغة 

 (.2، ص 8002التي يستخدمها الناس )الشريف، 

املعنى املقصود كانت لغة ناجحة مثمرة، اما إذا لم تحمل ذلك فقد فشلت في دورها املناط فاللغة إذا حملت 

بها، ألننا لن نستطيع القيام بما ينبغي أن نقوم به، الامر الذي سيؤدي الى فساد الاخالق والفنون، وينتج عن ذلك فساد 

 (.2، ص 8002.. )الشريف، العدالة وضاللها، وكل ذلك سينعكس على الشعب الذي سيدهور ال محالة.

فاللغة هي الفكر ذاته، هي املرآة التي تعكس أفكار الناس، ولذلك قيل إن "سقراط" سأل أحد جلسائه يا هذا 

 (.2، ص 8002حدثني حتى أراك )الشريف، 

عالم فاللغة لها ارتباط وثيق بأنشطة إلانسان كلها، وخاصة النشاط إلاعالمي، فاللغة إلاعالمية: " هي لسان إلا  

الذي ينطق به في أدائه لدوره، وهي أداة إلاعالم في نقل رسالته ملستقبليها... تصوغها وتنقل ألافكار التي تحتويها وتعبر 

عن مضمونها، وعلى قدر ما تكون هذه اللغة من الكمال والاكتمال، تكون الرسالة إلاعالمية فعالة ومؤثرة" )الشريف، 

 (.2، ص8002

الباحث الى الخطاب اللغوي إلابداعي الذي يجب إن يتحلى بالبالغة والفصاحة والالفاظ وفي هذا املبحث يصل 

املثيرة الجذابة، فالبالغة لغة: من الفعل بلغ، تقول بلغت املكان بلوغا، أي وصلت اليه، وتقول بلغ في الجودة مبلغا، 

 )الجهري، 
ً
 (.22، ص0222أي صار بليغا

(، 022، ص 0222تابي: " كل من أفهمك حاجته فهو بليغ ...)الجاحظ، واصطالحا: ما نقله الجاحظ عن الع 

والبالغة كذلك: " كل ما تبلغ به املعنى قلب السامع، فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض 

 (.00، ص 8002حسن... )العسكري، 

 النص إلاعالمي وأثره في تطور لغة املتلقين وأثرائها 

النص إلاعالمي ومدى ارتباطه بوسائل إلاعالم وأهميته في ذلك، وال شك أن اللغة تعد من سبق الحديث عن 

اهم دعائم هذا النص إلاعالمي ومن اهم الوسائل إلثرائها، ويعتمد متلقوه على مادته منطوقة كانت أو مكتوبة ويتأثرون 

 ذلك فإن قراءة النص إلاعالمي الجيد القائمبها، فاللغة كما بين الباحث سابقا وسيلة رئيسة للتواصل بين الناس، ول

على ألاساليب البياية الجيدة سيترك أثرا جليا في تطور لغة قارئيه، وكلما كانت لغة النص فصيحة واضحة، فإن 

 على املتلقي، فيزداد ثقافة ونماء.
ً
 مردودها سيكون مؤثرا
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واملبدع واملتلقي، فأحدهما يكمل الاخر، وقد  ومما ال ريب فيه أن عناصر العمل الفني أو الادبي تقوم على النص

اهتم النقد الادبي الحديث بدراسة النص الادبي، وقامت عدة مناهج نقدية حديثة كالبنيوية والاسلوبية والشكالنية 

 وغير ذلك من املدارس النقدية الحديثة.

ما بناء نصوصه بناء لغويا سليوالكاتب إلاعالمي هو الذي يقدم للمتلقين نصه إلاعالمي، وعليه أن يحرص على 

بعيدا عن الضعف والركاكة، وعليه أن يضع نصب عينيه أن للنص إلاعالمي آثارا كبيرة في اثراء لغة قارئيه، فاإلعالمي 

هو معلم للمتلقين وعليه الارتقاء باملستويين اللغوي والفكري لقارئيه، فاللغة من أهم ركائز شخصيته إلاعالمية ورمز 

 (.2، ص 8008ة وعزتها... )عبد الحليم، لكرامة الام

، ص 0222وقد أكد اللغويون بإن " اللغة نظام خاص من العالمات أو الاشارات املعبرة عن ألافكار" )ديسوسير، 

(، وكي تؤتي النصوص إلاعالمية ثمارها يجب مداومة التواصل الفعال بين املبدع وقارئيه عن طريق الوسائل املتعدد 22

 (.8، ص 8002افة وتلفاز، وبهذا التواصل تتم الفائدة ويستمر التأثير )مقدادي، من إذاعة وصح

ومن ألامور التي تستدعي من إلاعالمي الاهتمام بلغته اهتماما كبيرا الوسائل إلاعالمية التي انتشرت في زماننا هذا 

لقين توقف على مدى تأثيرها في املتانتشارا لم يكن له مثيل من قبل، فمناط النجاح أو الفشل في النصوص إلاعالمية ي

 ومدى اقناعهم بتلك النصوص، ومن هنا تبدو أهمية إلاعالم والصحافة في اثراء اللغة العربية وتطويرها.

 أسلوب اللغة إلاعالمية 

قبل الحديث عن أسلوب اللغة إلاعالمية يجدر بيان وظائف اللغة واهميها لإلعالم فهي: "وسيلة للتوصيل 

 (.02لتفكير، وأداة للتسجيل والرجوع ")الشريف، مرجع سابق، ص ومساعد آلي ل

–ب -تسهم في الاحتفاظ بالتراث الثقافي والتقاليد الاجتماعية-وقد سمى "أولبرت " اهم هذه الوظائف، وهي: أ

 تزويد الفرد بأدوات التفكير، وما توصل اليه املجتمع من تطور.-ج–تسهم في تعليم الفرد وتكييف سلوكه 

ك وظائف تعبيرية وإعالمية وخطابية، وتتمثل ألاولى بالتعبير عن مشاعر املتكلم وتظهر في الشعر الغنائي وهنا

والادب القصص ي وغيرها، اما الثانية فتتمثل في الصيغ إلاعالمية في املقررات الدراسية، والتقارير الفنية واملقاالت 

 خاطبين.الصحفية...، اما الثالثة فمرتبطة بجمهور القراء وامل

وأضاف "ياكبسون" وظائف أخرى للغة، وهي: الوظيفة التبليغية والتعبيرية وإلانشائية ووظيفة الاتصال 

والوظيفة الشعرية، وهناك وظائف أخرى اضافها بعض علماء اللغة، ال داعي لذكرها... )الشريف، مرجع سابق، ص 

80-88.) 

يف الدكتور محمود خليل: "هي ألاداة التي يقوم إلاعالميون وألسلوب اللغة إلاعالمية تعريفات متعددة، منها تعر 

من خاللها بتحويل املعلومات وألافكار الى مادة مقروءة أو مسموعة أو مرئية يمكن تلقيها وفهم واستيعاب ما تحمله من 

 (.80، ص 8002مضامين توضع في اشكال فنية معينة")خليل، 
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تابة إلاعالمية ووظيفتها ال يختلف كثيرا عن مفهوم اللغة في الكتابة ويبدو أن هذا التعريف ملفهوم اللغة في الك

الحياتية، ألن أهمية اللغة تتمثل في التبليغ أو التعبير عن املعلومات وألافكار سواء أكان ذلك في الكتابة إلاعالمية ام 

 غيرها من الكتابات.

صل بين الافراد من جهة والشعوب من جهة واللغة في حد ذاتها نتاج جماعي صيغ على مدى سنين طويلة للتوا

أخرى ، وكذلك لغة إلاعالم ، فهي من خالل الوسائل إلاعالمية الحديثة اخذت تتطور رويدا رويدا حتى أضحت مفهومة 

حى وهي الفص-عند كثير من املتلقيين ، واللغة إلاعالمية تسمى فصحى العصر ، وهي تنبثق من ثالثة مصادر ، وهي : ا

، أي أن اللغة إلاعالمية مزيج من اللغة العامية-ج–اللغات ألاجنبية وذلك بتعريب العديد منها -ب–اثية اللغة التر 

الفصحى والكلمات الاعجمية املعربة وبعض الالفاظ العامية ، الامر الذي نجم عنه لغة عربية واضحة يمكن فهمها 

 (.020، ص 8002واستيعابها ...)صويل ، 

إلاعالمية خرجت من النمطية "في معالجة الاخبار والاحداث، الي التنويع الاسلوبي  وخالصة ما سبق أن اللغة

 (.020والبالغي والتجديد املعجمي ..." )صويل ، مرجع سابق، ص

كما خلص الباحث أن التجديد الذي الم باللغة العامة يدين لإلعالم الذي يتصل دائما بالحياة وما يطرأ عليها 

عنها بلغة حية سلسة واضحة تضمن سهولة الانتشار من قبل املتلقين الذين تختلف  من احداث جديدة، ويعبر 

 مستوياتهم الثقافية والاجتماعية...

 حدود النص إلاعالمي اللغوية 

املراد بحدود النص إلاعالمي اللغوية، هو املقومات اللغوية السليمة التي تجعل النص سليما مؤثرا مقنعا بعيدا 

، محافظا على سالمة التراكيب النحوية والصرفية والامالئية، وأن تكون لغته سهلة مبسطة بعيدا عن ألاخطاء الشائعة

عن التعقيدات اللفظية والعبارات الغامضة املبهمة، معبرة عن املقصود بأسلوب بالغي محكم، وهذا ما يمكن تسميته 

 (.2بالصحة اللغوية...)مقدادي، مرجع سابق، ص 

وقوع ألاخطاء اللغوية في إلاذاعة والتلفزيون اشد تأثيرا على املشاهدين من الصحافة ويرى بعض الباحثين أن 

أو املجالت والكتب، ألنها تجمع متلقين مثقفين وغير مثقفين، وإن اكثرهم غير قادر على تصويب ألاخطاء، بخالف قراء 

 ألاخطاء، كما يجب على الكاتب إن الصحافة واملجالت والكتب فأغلبهم مثقفون ومتعلمون ولهم املقدرة على تصويب

 تكون الفاظه دقيقة معبرة عن فكره دون مشقة أو عناء.

واضافة الي اهتمام الكتاب بالسالمة النحوية والصرفية والامالئية، اهتمامهم بدالالت الالفاظ املستخدمة في 

عرفة باأللفاظ ودالالتها، وكذلك الخطاب إلاعالمي، وهذه تحتاج منهم ثقافة واسعة ودراسة واعية لعلم الداللة وم

فاإلعالم الجيد هو من يمتلك املهارات اللغوية وخاصة مهارة إتقان اللغة املكتوبة واملنطوقة، وعليه أيضا الاكثار من 

الاطالع على العديد من العلوم املختلفة، للتعرف الى الفروقات الداللية بين الكلمات املتشابهة... )مقدادي، مرجع سابق، 

 (.2ص 
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  العالقة بين إلاعالم وعلوم اللغة 

مما ال شك فيه أن العالقة بين إلاعالم وعلوم اللغة عالقة عضوية ال تنفصم عراها، وأن وسائل إلاعالم لها أثر 

كبير في تلك العالقة، فهي التي تعطي لهذه اللغة قيمتها السامية، وتمكن أهمية وسائل إلاعالم في كونها مالزمة للجماهير 

ثرة بهم، والاتصال بين إلاعالم وعلوم اللغة يثري الاثنين ويسهم في تطورهما ونموهما، فاالتصال هو شريان الحياة ومؤ 

في املجتمع، وبدونه تتوقف الحياة، وقد قال "ولدر شرام" إن إلانسان حيوان اتصالي )عبد الحليم، مرجع سابق، ص 

22.) 

بح للغة عالقات وطيدة مع إلاعالم وسائر الفنون والعلوم ، وال وفي عصرنا هذا ، عصر تكنولوجيا املعلومات اص

يوجد مذهب ادبي أو غير ادبي الا وله عالقة كبرى باللغة ، وإلاعالم واحد من هذه الفنون التي تشارك اللغة كثيرا في 

ار هامها ، وقد أشسماتها ، نظرا الرتباطهما ارتباطا وثيقا بعضهم ببعض ، وبدون اللغة تتوقف وسائل إلاعالم عن م

الباحث في غير هذا املوضع الي أن نمو اللغة في املجتمع يتوقف كذلك على وسائل إلاعالم ، وبهذا يمكن القول بإن اللغة 

نظام اعالمي ، أي أنها أداة أساسية لإلعالم ، الذي في حد ذاته " هو نظام لغوي بالدرجة ألاولى ، وإن اللغة ما برحت 

 (.22، ص 8002قابلة لالستعاضة في العمل إلاعالمي" )كنانة، حتى الان أداة غير 

وخالصة القول إن اللغة بصفتها نظاما تبليغيا هي العمود الفقري لإلعالم، فقد نما هذا إلاعالم وتطور في كنفها، 

)صويل ،  البالغي وكانت حاضنته ألاولى، لكونها أداة لتسويق الفكر إلاعالمي ووعاء جماليا ذا قدرات غير محدودة للتعبير 

 (.020مرجع سابق، ص 

 ألاجهزة الثقافية وعالقتها بأجهزة إلاعالم 

الثقافة وإلاعالم صنوان ال يستغني أحدهما عن آلاخر، فكالهما يسعى الي املعرفة، وإلى نشرها عبر العديد من 

كل بير، عصر املعلومات الزاخر بالوسائل إلاعالمية املتعددة واملتنوعة وخاصة في هذا العصر، عصر التفجر العلمي الك

 أنواع الثقافات.

فالثقافة في حاجة ماسة إلى التبليغ أو التعبير، وال يتسنى لها ذلك بدون إلاعالم وأجهزته املتعددة، وكذلك الحال 

 فيما يتعلق باإلعالم، فبدون زاد ثقافي ال تقوم له قائمة.

ندها من زاٍد ثقافي مثمر إضافة إلى وقاية هذه الثقافات ومهمة أجهزة إلاعالم مساعدة الثقافات على نشر ما ع

 (.028من التحديات واملخاطر التي تحدق بها... )املصمودي، مرجع سابق، ص

وترتبط السياسة في كل بالد العالم بجهازي إلاعالم والثقافة، ألامر الذي يؤكد مدى أهميتها وخاصة في ألازمات 

 في حماية الدولة وصونها من إلاشاعات املغرضة والدسائس املدمرة.واملخاطر، حيث يلعب هذان الجهازان 
ً
 هاما

ً
 دورا

 الوظائف العامة ألجهزة إلاعالم والثقافة 

 هناك وظائف عديدة لإلعالم والثقافة تتمثل في: 



 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 289 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

 .الوظيفة إلاعالمية املتمثلة في بث ما تجود به الثقافة من معلومات وبيانات 

 النشء للمشاركة في تطور املجتمع ورقيه. خلق الحوافز والدوافع وتشجيع 

 .الحوار والنقاش لخلق أرضية للعمل الذي يتمش ى مع املصلحة العامة 

 (.022وهناك وظائف أخرى ألجهزة إلاعالم ال مجال لذكرها )املصمودي، مرجع سابق، ص 

  الوظيفة الثقافية ألجهزة إلاعالم 

مي، فإن مجاالت إلاعالم تمتد إلى قطاعات كثيرة غير الثقافة بالرغم من التمازج بين الجهازين الثقافي وإلاعال 

 ومن أبرزها الصحافة وإلاذاعة والتلفزيون، أما مجاالت الثقافة فتمدد إلى املسرح والكتاب وألادباء...

 وبش يء من الروية والتأمل يؤكد الباحث على أن دور أجهزة إلاعالم يتجاوز النشر والترويج إلى الخلق والابتكار 

 (.022وتفجير الطاقات الخالقة وتمكينها من إلاسهام في إعداد الرسالة الثقافية وإبالغها )املصمودي، مرجع سابق، ص

كما أن لإلعالم أثٌر بالغ في حماية الهوية الثقافية عن طريق "تمكين الثقافات الوطنية من التكامل ومن إلاثراء 

أي العام العالمي بقيمتها الثقافية والاجتماعية، وجلب الاحترام والتقدير باالحتكاك بغيرها، وتمكين ألامة من تعريف الر 

 (.022لها" )املصمودي، مرجع سابق، ص

وخالصة ألامر فإن وسائل إلاعالم ذاتها تعد أدوات ثقافية تعمل على توحيد مناهج السلوك، وتطبيق السياسات 

 بض بالحياة، املستجيب لحاجة املاليين من البشر عن طريق خلقالثقافية، وتوصيلها إلى العالم، فهي الزاد الثقافي النا

أنماط ثقافية جديدة، ويرى مختار لوبيس عضو اللجنة الدولية لليونسكو بإن أجهزة إلاعالم يمكن إن تمس بالقيم 

مع، وإنه جتالثقافية، وبالرغم من ذلك يؤكد لوبيس بأن "أجهزة إلاعالم تعد بمنزلة الجهاز العصبي للثقافة داخل أي م

 (.022بدون حرية إعالم ال حرية للثقافة..." )املصمودي، مرجع سابق، ص

 إلاعالم التفاعلي: املبحث الثالث

 أو 
ً
: عمله، وافتعل الش يء: اختلقه وزوره، وانفعل بكذا: تأثر به انبساطا

ً
 وفعاال

ً
: فعل الش يء فعال

ً
مفهوم التفاعل لغة

، فهو منفعل، تفاعال: أثر كل 
ً
 (.222منهما في آلاخر )هارون، مرجع سابق، ص انقباضا

  :التفاعليةInteractivity: 

( وتفيد activus( وتعني بين أو فيما بين، والثانية )interالتفاعلية في أصلها الالتيني مركبة من كلمتين: ألاولى )

 تعني ممارسة بين إثنين، أي تبادل وتفاعل بين شخصين... )ز 
ً
 (.82، ص 8002عموم، املمارسة، فالتفاعلية إذا

وبذلك يكمن معنى التفاعلية في التبادل والتفاعل، ويتم ذلك من خالل الاتصال بين شخصين، فهي فعل اتصالي 

 قديم ادخل عليه تعديالت حديثة.

ويرتبط مفهوم التفاعلية بمفاهيم متعددة، منها مفهوم الحرية والديمقراطية واملشاركة والحوار، ومفهوم الحرية 

 لوسائل الاتصال يعني ا
ً
ختيار الشخص ما يريد من الوسائل وما يرغب من املحتويات في أي وقت وأي مكان، خالفا
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التقليدية كالكتب واملراجع والقواميس والدوريات وغيرها من الوسائل التي طرحتها التكنولوجيا الحديثة 

 (.22لالتصال...)كافي، مرجع سابق، ص

  
ا
 التفاعلية اصطالحا

ت التفاعلية بسبب تداخل آلاراء والاتجاهات في دراستها، والتفاعلية مصطل  حديث نشأ بسبب التقدم تعددت تعريفا

 في مجريات الحياة، ومن بين هذه التعريفات تعريف نصر الدين العياض ي 
ً
 عظيما

ً
الهائل للتكنولوجيا التي أحدثت انقالبا

عن شكل خاص من العالقة بين السمع والبصر واملشاهد، حيث يقول: "إن التفاعلية مفهوم ابتكر في البداية للداللة 

ويهدف إلى تحويل املشاهد الساكن والسلبي إلى عنصر فعال ونشيط بشكل يؤثر في البرمجة، ومن ثم أصبحت التفاعلية 

 (.22تدل على كل انواع مشاركة املتلقي في الرسالة سواء أحدثت رجع الصدى أو لم تحدث..." )كافي، مرجع سابق، ص

وللتفاعلية مفاهيم متعددة من حيث املستخدم، ومن حيث العالقة بين املرسل واملتلقي، ومن حيث الوسيلة، وسيشير 

الباحث إلى هذه املفاهيم بش يء من الايجاز، فمن حيث املستخدم فالتفاعلية "هي طريقة املعالجة التفاعلية بالحوار، 

شكل بيئة وساطية ومحتواها في الزمن الحقيقي" )زعموم، مرجع  أو هي مدى إمكانية املستعملين املشاركة في تعديل

 (.82سابق، ص 

ومن حيث العالقة بين املرسل واملتلقي "فالتفاعلية تطلق على الدرجة التي يكون فيها للمشاركين في عملية الاقتصاد 

 (.82تأثير على أدوار آلاخرين واستطاعتهم تبادلها..." )زعموم، مرجع سابق، ص 

التفاعلية كذلك "الاتصال في الاتجاهين بين املصدر واملتلقي، أو بصفة أوسع الاتصال املتعدد الاتجاهات بين أي وتعني 

 (.82عدد من املصادر واملتلقين..." )زعموم، مرجع سابق، ص 

ومن حيث الوسيلة "فالتفاعلية هي صفة ألاجهزة والبرامج وظروف الاستغالل التي تسمح بأفعال متبادلة في 

 (.20مط الحوار بين املستخدمين أو بين ألاجهزة في الوقت الفعلي" )كافي، مرجع سابق، ص ن

 لتقنيات الاتصال أو 
ً
ومن خالل التعريفات السابقة يستنتج الباحث أن مصطل  التفاعلية متنوع متغير وفقا

 بناء على الوسيلة الاتصالية واملحتوى الاتصالي وإدراك الجمهور لها.

م التفاعلية كذلك شريف اللبان "على أنه أحد إمكانات القوة الدافعة نحو انتشار استخدام وقد عرف مفهو 

 (.20وسائل إلاعالم الجديدة..." )كافي، مرجع سابق، ص 

 للتفاعلية "التفاعلية هي الجهود املخططة في تصميم 
ً
 شامال

ً
وقد وضع الدكتور مصطفى يوسف كافي تعريفا

ديدة وبرامجها ومحتواها، والتي تسمح للمستخدم بأكبر قدر من املشاركة في عمليات مواقع الوسائل إلاعالمية الج

الاتصال والاختيار الحر من املحتوى، والخدمات املتاحة على شبكة إلانترنت بقدر حاجاته وتفضيله واهتماماته" )كافي، 

 (.20مرجع سابق، ص 
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 الاتصال التفاعلي 

بادل الادوار الاتصالية، وهو كذلك حالة املساواة بين املشاركين في الاتصال الاتصال التفاعلي" هو الذي يتم فيه ت

 (.02والتماثل في القوى الاتصالية" )كافي، مرجع سابق، ص 

ويعني ذلك أن التبادل الحر لآلراء دون تدخل او تأثير من أحد يؤدي الى الاتفاق الجماعي، وأن الاتصال التفاعلي 

(، والحية في حجرات املحادثة، ومواقع onlineاطية املفتوحة، مثل حلقات النقاش املباشرة )يسهم في" املشاركة الديمقر 

 (.20تبادل رسائل البريد إلالكتروني الحالية" )كافي، مرجع سابق، ص 

 "مواقع إلاعالم التفاعلي" شبكات التواصل الاجتماعي 

والتفاعل بين أعضاء الشبكات  تشكل هذه املواقع مجتمعات الكترونية ضخمة غرضها تدعيم التواصل

 (.22، ص8008الاجتماعية من خالل خدماتها املتعددة، مثل التعارف والصداقة واملراسلة واملحادثة الفورية...)الشرافي، 

 وأهم هذه املواقع كما أوردها رامي الشرافي:

  :والبث خدمات البريد الالكترونياملواقع الالكترونية: ومن اهم مميزاتها القدرة على النشر املستمر وينبثق منها ،

 التلفزيوني على الجهاز الخلوي، والبث إلاذاعي عبر الانترنت والجهاز الخلوي...

  تدعيم الفكر الديمقراطي ومن اهم هذه -وشبكات التواصل الاجتماعي: وأهم مزاياها: الاشتراك املجاني

 الشبكات:

 مواقع التشبيك الاجتماعي. الفيس بوك: أسسه مارك زوكر، ويعد الفيس بوك من أهم 

  8002تويتر: وهو أحد مواقع الشبكات الاجتماعية وظهر عام. 

 .يوتيوب: وهو أشهر موقع لرفع الفيديوهات ومشاركتها على مستوى العالم 

 (املدونات: وهي نوع جديد من أنشطة النشر الالكتروني، وتتكون من كلمتينweb وتشير الى الشبكة العنكبوتين )

 (.20)الشرافي، مرجع سابق،  ( وتعني تسجيال أي سجال لتدوين امللحوظات على اللوبlogلمعلومات، و)الدولية ل

 أبعاد التفاعلية 

البعد الاجتماعي للتفاعلية: يتناول هذا البعد عملية التفاعل الاجتماعي وما يتخلل الحياة اليومية من معامالت  .0

" مؤسس مدرسة meadاشات ومؤثرات بينهم يعد تفاعال ويرى "بين الافراد وتفاعالت بينهم، فكل ما يحدث من نق

التفاعالت الرمزية ان أساس فعل الافراد هي رموز اللغة املتبادلة فيما بينهم واملعاني التي يتوصلون اليها من خالل تأويل 

 (.22تلك الرموز )كافي، مرجع سابق، ص 

ك هو السبيل ملعرفة التفاعل الكلي، ولذلك لكي نقيس البعد الادراكي للتفاعلية: يرى بعض الباحثين ان الادرا .8

إدراك الناس للتفاعلية علينا معرفة تفاعالت الانسان مع غيره من الناس، وتفاعالته مع الرسالة التي لها صلة باملستوى 

 (.22الادراكي للتفاعلية والتي تسمى بالتفاعلية املدركة )كافي، مرجع سابق، ص 
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للتفاعلية: ويقوم هذا البعد على النموذج الاجتماعي التماثلي الذي يربط الاتصال  البعد النفس ي الاجتماعي .0

بواسطة الحاسوب، فاملستخدمون يتفاعلون ضمنيا مع اخرين افتراضيين عن طريق الحاسوب، والتفاعل مع الحاسوب 

ي الفرد ورغباته الت اجتماعيا يشبه الاتصال الشخص ي أكثر من الاتصال الجماهيري، ويعني ذلك البحث في حاجات

 تحدد كيفية استخدامه لوسائل الاتصال من خالل دراسة الشخصية.

البعد التكنولوجي للتفاعلية: يركز هذا البعد على الخصائص الجوهرية في الوسائط التكنولوجية وليس على  .2

 ما توفره من خدماتالرسالة أو املستخدم، أي ان التفاعلية التكنولوجية تكمن في خصائص الوسيلة املستعملة و 

 (.20تفاعلية )كافي، مرجع سابق، ص 

 التلفزيون التفاعلي 

يعد التلفزيون وسيلة من وسائل الاتصال الهامة واملؤثرة في نشر الفن والادب بين آالف الجماهير، كما يعد من 

عله آن واحد، الامر الذي ج أبرز الوسائل إلاخبارية والتعليمية، ويجمع التلفزيون الصوت والصورة والحركة وألالوان في

 من أهم وسائل الاتصال.

وقد شاركت الحرب العاملية الثانية في تعطيل نمو التلفزيون، وبعد الانتهاء من الحرب واصل التلفزيون تطوره 

 ونموه بجدارة بين وسائل الاتصال.

اك غير متطور حتى جاء استطاع العالم البريطاني جون بيرد من اختراع التلفزيون وكان آن ذ 0282وفي عام 

 0200الدكتور زوبكين من اختراع الايكونوسكوب وهو جهاز تصوير تلفزيوني وشيئا فشيئا تطور التلفزيون بداية من عام 

 (.000م )كافي، مرجع سابق، ص 0202حتى 

لومات عوبعد ذلك ظهر التلفزيون التفاعلي الذي " يسمح أن يتفاعل معه املشاهد باألخذ والرد، فهو يستقبل م

 ويرد عليها...

 * الخدمات التي يقدمها التلفزيون التفاعلي:

 . خدمة الفيديو: حيث يتيح هذا الفيديو للمشاهد أن يسجل البرامج التي يرغبها، ليعيدها في أي وقت بعد ذلك.0

الل ذلك من خ . خدمة التلفزيون التجاري: والذي يتمثل في حث املشاهدين على الاقبال على رسائل املعلنين، ويتم8

 التجارة الالكترونية عبر التلفزيون.

. خدمة إلاعالنات وغيرها من الخدمات، كخدمة املباريات الرياضية وتعدد الكاميرات وخدمة العاب الكمبيوتر )كافي، 0

 (.020مرجع سابق، ص 

زالة افية التي تعمل على إوخالصة الامر أن من أبرز الوظائف الرئيسة ألجهزة إلاعالم كافة إقرار الديمقراطية الثق

الفرقة بين طبقات املجتمع وتوفير فرص التثقيف للجميع، كما أن الحفاظ على اللغة وتطويرها مطلب هام وأكيد 

 ألجهزة إلاعالم التي يتوجب عليها تمكين الشباب من استيعاب العلوم الحديثة.
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ح الانسان وزيادة قدرته الذهنية وتمكينه من والنظام العالمي الجديد لإلعالم والاتصال عليه الاسهام في تفت

 الاطالع على تراث آلاباء وربطه بالحضارة الحديثة، ومواجهة املواقف السلبية التي تمس القيم ألاخالقية والثقافية.

  يتصف بالديناميكية 
ً
إن إلاعالم التفاعلي قادر على نشر الوعي بمختلف مجاالت الحياة باعتباره إعالما

 وأصبح منارة للناس وواحة للتعبير عن رأيهم وقول الحقيقة دون خوف أو تردد. والتفاعلية،

  لتميزه ،
ً
وقال د. ماجد تربان عن سمات إلاعالم التفاعلي وقدرته بالتأثير، ألنه الوسيلة ألاكثر سرعة وانتشارا

 م.لناس في تغبير رأيهبتقديم محتوى تفاعلي يتيح للجمهور املشاركة برأيه دون عوائق ومضايقات تحد من حرية ا

  ،(.0222)أبو شنب 

   وقال ألاستاذ يحيى املدهون: إن إلاعالم الالكتروني أسهم في تحرير إلانسان، ووسع مداركه وامكاناته، وأفس

 املجال أمامه كي يصل إلى املعلومة بكيفية لم يكن أحد يتصورها من قبل.)أبو شنب، مصدر سابق(.

 وأثرها في وسائل إلاعالم الدراسات إلاعالمية الاكاديمية 

منذ الثالثينات من القرن العشرين بدأت الدراسات إلاعالمية الاكاديمية تشق طريقها نحو الجامعات حيث كان 

لها ألاثر الكبير في تخريج املئات من املثقفين، وكان من أبرز هذه الاكاديميات الجامعة الامريكية التي أنشئت بالقاهرة 

م ثم ازداد عدد الاكاديميات بعد ذلك في الوطن العربي لتدريس الصحافة وإلاعالم وعلوم 0202لتدريس الصحافة عام 

 (.820الاخبار )املصمودي، مرجع سابق، ص 

 مهام إلاعالم العربي 

م أول اجتماع لوزراء إلاعالم العرب بالقاهرة، وقام الوزراء بوضع مجموعة من الاختيارات 0222انعقد عام 

باإلعالم العربي الجديد، كما قاموا بإعادة تنظيم ألاجهزة إلاعالمية املشتركة، وكان ثمرة ذلك الجهد الهامة املتعلقة 

تبادل الصحف واملجالت والبرامج الاذاعية والتلفزية والاغاني والاشرطة السينمائية وغيرها... )املصمودي، مرجع سابق، 

 (.822ص 

على الاندماج باملجتمع ومشاركته إياه في نشاطاته إلاعالمية كافة  وأهم مهام إلاعالم العربي: حث املواطن العربي

وتعزيز هويته الثقافية، كما قام إلاعالم العربي بتعميق أواصر املحبة والتعاون بين افراد الامة، وأسهم في الوقت نفسه 

لرسالة امينها لرفع مستمى افي برامج التنمية والعمل على السعي املستمر في تطوير الوسائل إلاعالمية والعناية بمض

إلاعالمية العربية، وضمان الامن الثقافي الذي يتمثل " بحماية لغتنا القومية باعتبارها وعاء الثقافة التأريخي واملستقبلي 

 على سواء".

وقبل الانتهاء من هذه الدراسة يجدر بالباحث أن يعطي نبذة يسيرة عن تقنية إلاعالم في العالم العربي وخاصة 

حن نعيش تقدما علميا كبيرا في عالم إلاعالم والتكنولوجيا، ولذلك اصبح لزاما على امتنا العربية أن تولي اهتماما ون

م 2/8/0222بالغا بتقنية إلاعالم من خالل شبكات املعلومات وبالفعل قاموا بتوظيف القمر العربي الذي انطلق في 

رامج التلفزية والبث إلاذاعي، الامر الذي سمح وسيسمح للطلبة للخدمات الهاتفية وربط شبكات املعلومات ونقل الب

العرب بالتخاطب في لغة واحدة، ومصطلحات موحدة، آملين أن يستمر التعاون العربي في جميع املجاالت الحيوية 
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ي عالموخاصة إلاعالم ملا له من أهمية قصوى في تطور امتنا العربية ومجاراة الدول الغربية في تقدمها وتطورها إلا 

وخاصة أن ألاجهزة العصرية لإلعالم تحتاج الى إمكانات فنية ضخمة واعتمادات مالية كبيرة، وبالتعاون بين أبناء 

عروبتنا نستطيع ان نحقق املعجزات وأن يشار الينا بالبنان وخاصة أن امتنا العربية زاخرة باملثقفين والعلماء الذي 

 لغربية....اثبتوا وجودهم أينما حلوا في البالد ا

 الفصل الثالث: الطرق وإلاجراءات

يوض  هذا البحث منهجية البحث، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، واعداد الاستبانة والتأكد 

 من صدقها وثباتها.

 منهج الدراسة 

لتفسيرها  ،استخدم الباحث املنهج الوصفي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن املشكلة موضوع البحث

 ومعرفة دالالتها.

 مجتمع الدراسة 

 يتكون هذا املجتمع من مجموعة من النقاد والباحثين الذين يعملون في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

 يبين تنصيف النقاد والباحثين حسب الجنس في قطاع غزة، كالتالي:: (1جدول )

  عدد النقاد والباحثين

 إلاناث الذكور  املجموع

2 2 00 

 

 عينة الدراسة 

 ( نقاد وباحثين من العاملين بالجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.00تكونت العينة من )

 توزيع النسب املئوية ألفراد العينة حسب الجنس: (2جدول )

 النسب املئوية العدد الجنس

 %20 2 ذكر

 %20 2 انثى

 %000 00 املجموع
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 توزيع النسب املئوية حسب العمر.: (3)جدول                            

 النسبة املئوية العدد العمر

 %20 2 سنة 00اقل من 

 %20 2 فما فوق  00من 

 %000 00 املجموع

 

 توزيع النسب املئوية حسب متغير املؤهل العلمي.: (2جدول )                          

 النسبة املئوية العدد املؤهل العلمي

 %20 2 بكالوريوس

 $00 0 ماجستير

 %000 00 املجموع

 

 : درجة الاستجابة ( 1جدول )                                 

 قليلة متوسطة كبيرة

0 8 0 

 

 أداة الدراسة 

الوسيلة التي يتم بواسطتها جمع البيانات واملعلومات، لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، وقد تم إعداد للدراسة، 

 وهي: الاستبانة.

 ( فقرات، ووضع لكل فقرة ثالثة تقديرات: كبيرة _ متوسطة _ قليلة.00ستبانة: تكونت من )الا 

 0الاستجابة )كبيرة( الدرجة  .0

 8الاستجابة )متوسطة( الدرجة  .8

 0الاستجابة )قليلة( الدرجة  .0

 صدق أداة الدراسة 

ل ما ستبانة، وقد تم تعديتم عرض الاستبانة على بعض النقاد والباحثين، ليبدوا وجهات أنظارهم في عبارات الا 

 يتناسب مع الدراسة واعتماد آلاراء، حتى تكون الاستبانة صادقة.
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 ثبات أداة الدراسة

 وتتمثل في إعطاء هذه الاستبانة النتيجة نفسها لو تم إعادة توزيعها عدة مرات.

( 2( نقاد و)2أجل تحديد معامل )( نقاد وباحثين، وذلك من 00الثبات لألداة ثم تطبيق الاستبانة على عينة قوامها )

 ناقدات.

  تحليل فقرات الاستبانة للسؤال ألاول 

 املجموع قليلة متوسطة  كبيرة  أوال: إلاخراج الفني 

 82 0 8 2 تعدد تعريفات إلاعالم بشكل كبير                                      

 88 0 2 2 تنمية الخطاب اللغوي للخطاب إلاعالمي

 82 0 2 2 فاعلية تحويل املشاهد الى عنصر فعالهدف الت

 82 0 8 2 الاستجابة أبرز خصائص التفاعل

 22 2 3 2 تناول القضايا السياسية من أولويات الخطاب إلاعالمي 

 

 حيث تتراوح ما بينيتح  من الجدول السابق أن النسبة املئوية في فقرا
ً
وكانت ،  %23.3_  %33.3 ته كبيرة جدا

 الفقرات مرتبة كالتالي:أعلى هذه 

 ( بدرجة كبيرة.2( بدرجة متوسطة، و)8( بدرجة قليلة، و)0. تعدد تعريفات إلاعالم بشكل كبير حيث أجاب )0

 ( بدرجة كبيرة.2( بدرجة متوسطة، و)8( بدرجة قليلة، و)0. الاستجابة من أبرز خصائص التفاعل حيث أجاب )8

( 8( بدرجة متوسطة، و)2( بدرجة قليلة، و)0خطاب إلاعالمي حيث أجاب ). تناول القضايا السياسية من أوليات ال0

 بدرجة كبيرة.

( بدرجة 2( بدرجة متوسطة، و)0( بدرجة قليلة، و)0. هدف التفاعلية تحويل املشاهد إلى عنصر فعال حيث أجاب )2

 كبيرة.

 ( بدرجة كبيرة.2درجة متوسطة، و)( ب2( بدرجة قليلة، و)0. تنمية الخطاب اللغوي للخطاب إلاعالمي حيث أجاب )2

 تحليل فقرات الاستبانة للسؤال الثاني 

 املجموع قليلة متوسطة  كبيرة  ثانيا: خصوصيات الاعالم واللغة إلابداعية التفاعلية 

 82 0 2 2 أهمية الخطاب تكمن في تعلقه بالفنون املتعددة    

 82 0 8 2 تتطور اللغة بتطور املجتمع                      

    
ً
 مؤثرا

ً
 تبليغيا

ً
 82 0 0 2 تكمن أهمية اللغة في كونها نظاما

 82 0 8 2 قدرة الخطاب اللغوي على جعل املتلقين متفاعلين  

 22 2 2 2 إقناع الجماهير عن طريق تناول القضايا الهامة   
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 كالسؤال ألا 
ً
_  %20.0ول حيث تتراوح ما بين يتح  من الجدول السابق أن النسبة املئوية في فقراته كبيرة جدا

 وكانت أعلى هذه الفقرات مرتبه كالتالي: 20.0%

 ( بدرجة كبيرة.2( بدرجة متوسطة، و)8( بدرجة قليلة، و)0تتطور اللغة بتطور املجتمع حيث أجاب ) .0

 يرة.( كب2( متوسطة، و)8( بدرجة قليلة، و)0قدرة الخطاب اللغوي على جعل املتلقيين متفاعلين حيث أجاب ) .8

 حيث أجاب ) .0
ً
 مؤثرا

ً
 تبليغيا

ً
( 2( بدرجة متوسطة، و)0( بدرجة قليلة، و)0أهمية اللغة تكمن في كونها نظاما

 بدرجة كبيرة.

( 2( بدرجة متوسطة، و)2( بدرجة قليلة، و)0أهمية الخطاب تكمن في تعلقه بالفنون املتعددة حيث أجاب ) .2

 بدرجة كبيرة.

( بدرجة 2( بدرجة متوسطة، و)2( بدرجة قليلة، و)8يا الهامة حيث أجاب )اقناع الجماهير يكمن بتناول القضا .2

 كبيرة.

          املعالجة إلاحصائية 

                 : بعد إلاخراج الفنيمن فقرات النسبة املئوية لكل فقرة                 

النسبة  املجموع : إلاخراج الفني  أوال

 املئوية  

 الترتيب

 0   %20.0 82 عالم بشكل كبيرتعدد تعريفات الا 

 2 %20.0 88 تنمية الخطاب اللغوي للخطاب إلاعالمي       

 2   %20.0 82 هدف التفاعلية تحويل املشاهد إلى عنصر فعال

 8 %20.0 82 من أبرز خصائص الاستجابة التفاعل

 3          %22.2 22 من أوليات الخطاب إلاعالمي                  تناول القضايا 

     

                  خصوصيات الاعالم واللغة إلابداعية التفاعليةبعد من فقرات النسبة املئوية لكل فقرة                 

النسبة  املجموع خصوصيات الاعالم واللغة إلابداعية التفاعليةثانيا: 

 املئوية  

 الترتيب

 2 %22.2 82   أهمية الخطاب تكمن في تعلقه بالفنون املتعددة  

 0 %02.0 82 تتطور اللغة بتطور املجتمع                      

    
ً
 مؤثرا

ً
 تبليغيا

ً
 0   %20 82 أهمية اللغة تكمن في كونها نظاما

 8 %02.0 82 قدرة الخطاب اللغوي على جعل املتلقين فاعلين   

 1          %02.0 22 يكمن إقناع الجماهير بتناول القضايا الهامة       
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 الفصل الرابع: النتائج والتوصيات

 النتائج .أ

 .تعددت تعريفات إلاعالم بشكل كبير وكلها تشير الى ارتباط إلاعالم بإيصال املعلومات والاخبار الى للناس كافة 

  الخطاب من أهم العناصر التي تتعلق بالفنون املتعددة والعلوم املتنوعة، وهو عبارة عن سلسلة من الجمل

 لتي تحمل بين طياتها نصوصا أو رسائل أو محاضرات أو تسجيالت أو غير ذلك من املجاالت إلاعالمية الكثيرة.ا

  الخطاب يتطلب مرسال ومرسال اليه واللغة املنطوقة هي عماده ومن أبرز أنواع الخطاب الذي تطلبه دراستنا

 هو الخطاب إلاعالمي الذي يقوم على الوضوح والحيوية والتنوع.

 من أهمية الخطاب إلاعالمي في تناوله للقضايا الهامة واملعلومات الجديدة املبنية على ألادلة والبراهين، تك

 إلقناع الجماهير بها والاقبال عليها.

  الخطاب اللغوي إلابداعي التفاعلي هو العمود الفقري للخطاب إلاعالمي فهو الذي ينميه ويطوره ويجعله إعالما

 قين.صادقا مؤثرا في املتل

  تتطور اللغة بتطور املجتمع الذي ينشأ في كنفها وتعكس هذا التطور على رجل إلاعالم فهي سالحه الذي

 عليه مسئوليات جمة من حيث اللغة والاهتمام بها.
ً
 يجعله اعالميا

 .اللغة نظام تبليغي مؤثر ومن هنا تكمن أهميتها فتأثيرها له دور كبير في جذب املتلقين والتفاعل معها 

 لتفاعلية تهدف إلى تحويل املشاهد إلى عنصر فعال وتنقله من الساكن والسلبي إلى املتحرك النشط، املؤثر ا

 واملتأثر بما يدور حوله.

 .التفاعلية كذلك لها عالقة كبيرة بين املرسل واملتلقي، ويطلق على املرسل املشارك 

 ال إلانساني إلى الاتصال والتفاعل مع من أبرز خصائص التفاعل الاستجابة، أي أنها تتعدى حدود الاتص

 الوسيلة ذاتها.

 .يكمن نجاح الخطاب اللغوي إلابداعي في قدرته على جعل املتلقين متفاعلين ومتأثرين باملرسلين 

  بالحيوية واللغة الحية وقائما على السالمة النحوية والصرفية 
ً
كلما كان الخطاب اللغوي إلابداعي متصفا

. واملعجمية والداللية،
ً
 وأعظم أثرا

ً
 كان تأثيره في املتلقين أكثر عمقا

 التوصيات .ب

  على أجهزة إلاعالم والاتصال خلق الحوافز واستحثاث الهمم وتشجيع التطلعات الفردية والجماعية ألبناء

 شعبها.

 .تمكين أفراد املجتمع من إبالغ أصواتهم وآرائهم، للتعرف إلى ظروف معيشتهم ووجهات نظرهم وتطلعاتهم 

 ة املجتمع وذلك بإعالم أفراده على وجه صحيح بالشئون السياسية وألاحداث الدولية واملحلية.خدم 

 .
ً
 وماديا

ً
 النهوض باإلنتاج الفكري ورعايته فنيا

 .تفجير الطاقات الخالقة املبدعة الكامنة في ألافراد واملجموعات 
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  وإلابداع الفني.تهذيب الذوق العام، ودفع الجماهير إلى التفاعل مع إلانتاج الفكري 

 .بين ماضينا ومستقبلنا 
ً
 املحافظة على التراث وتناقله بين ألاجيال واثراؤه، ليبقى التواصل حيا

 .اثراء الديمقراطية الثقافية، إلزالة التفرقة بين الناس، ومنحهم الفرص املناسبة لكل منهم 

  ر جتماعية والثقافية، لجلب الاحترام والتقديتمكين ألامم من تعريف الرأي العام العالمي بقيمة أمتنا العربية الا

 لها.

  وجوب الاهتمام بتكوين أطر إعالمية مؤهلة علميا وإعالميا، قادرة على نقل صورة مشرفة عن إلاعالميين

 العرب ألاكفاء.

  وجوب النهوض بالتدريس إلاعالمي العربي عن طريق البحث عن منهجية علمية تساعد على تغير واقعنا في

 ن أوجهه.الكثير م

 .تعميق وعي املواطن العربي وتعزيز هويته الثقافية، واندماجه في املجتمع ومشاركته 

 .تركيز إلاعالم على ما يقرب بين أبناء الشعب العربي ويوحد، ونبذ ما يفرق ويباعد 

 .التمسك بالواقعية والصراحة في إبداء الرأي والالتزام بما أجمعت عليه الكلمة 

 في أجهزة إلاعالم، والسعي لرفع مستوى الرسالة إلاعالمية العربية. اصالح الخلل القائم 

  قائمة املراجع 

إبرير، بشير، الصورة في الخطاب إلاعالمي، دراسة سيميائية في تفاعل ألانساق اللسانية وألايقونية، جامعة  (0

 عنابة، الجزائر، بدون سنة نشر.

مستقبله"، -تحدياته-ت السياسية والتكنولوجية "واقعهأبو شنب، حسين، الاعالم الفلسطيني في ضوء املتغيرا (8

 .8002، 2220مجلة الحياة، عدد 

 .8002، القدس، فلسطين، 0أبو عياش، رضوان، البحوث العلمية وإلاعالمية، ط:  (0

 .8000، 0، ط00بن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار الصادر، بيروت، لبنان، مجلد  (2

 .0222، 0، ج0علي أبو ملحم، دار مكتبة الهالل، بيروت، طبحر، أبو عمرو عثمان، بحق:  (2

بن ذهبية، موالت، الخطاب إلاعالمي وعالقته بالدرس اللساني الحديث، رسالة ماجستير، جامعة عبد الحميد  (2

 .8002بن باديس، الجزائر، 

، 0يروت، ط:الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، تحق: احمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، ب (2

 م.0222

حسن محمد أبو حشيش، دور إلاعالم الفلسطيني في مساندة ودعم صمود املواطنين، ورقة مقدمة ملؤتمر في  (2

 .8008الجامعة إلاسالمية سنة 

   0/0/0222حسين أبو شنب، كلية الدراسات املتوسطة / ألازهر، إلاعالم الفلسطيني، نشر  (2

 .8002عالمية، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، خليل، محمود، انتاج اللغة في النصوص إلا  (00
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، إلاسكندرية، دار املعرفة 0ديسوسير، فيرديناند، فصول في علم اللغة العام، تر: احمد الكراعين، ط:  (00

 .0222الجامعية،

لعربية، زعموم، خالد، بو معيزة، والسعيد، التفاعلية في إلاذاعة، أشكالها ووسائلها، اتحاد اذاعات الدول ا (08

 م.8002تونس، 

الهام سرحان، مفهوم الخطاب إلاعالمي، مقال على الانترنت،  (00

9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%Dhttps://mawdoo3.com/%D9%85%D

8%B7%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A  ،

 م. 8002

الشرافي، رامي حسين، دور الاعالم التفاعلي في تشكيل الثقافة السياسية لدى الشباب الفلسطيني، رسالة  (02

 .8008ماجستير، جامعة الازهر، 

، ندى، وأيمن، اللغة إلاعالمية، املفاهيم والاسس والتطبيقات، كلية إلاعالم، جامعة القاهرة، الشريف، سامي (02

8002. 

 .8002صويل ، هشام، لغة الخطاب إلاعالمي، وظيفة التبليغ ومناورة التضليل جامعة عنابة الجزائر،  (02

ئعة، دار الشعب، للصحافة عبد الحليم، محي الدين، أبو العينين، وحسن، ألاصول والقواعد والاخطاء الشا (02

 م.8008، 8والطباعة والنشر، القاهرة، ط: 

 .8008، دار الثقافة للنشر، 0العاقد، احمد، تحليل الخطاب الصحافي من اللغة الى السلطة، ط (02

العسكري، أبو هالل، الصناعتين، تحق: علي محمد الجباوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية  (02

 . 8002بيروت، 

 م.8002، دار الحامد للنشر، ألاردن، 0افي، مصطفى يوسف، إلاعالم التفاعلي، ط: ك (80

 .0228كرم، جان جبران، مدخل الى لغة إلاعالم، دار الجليل للطبع والنشر والتوزيع،  (80

 م.0222، 8كريستفا، جوليا، علم النص، تر: فريد الزاهي وعبد الجليل ناظم، دار تو بقال، املغرب، ط (88

 .8002اصر، اللغة وعالئقياتها، منشورات الجمل، بغداد، بيروت، كنانة، علي ن (80

 م.0222املصمودي، مصطفى، النظام إلاعالمي الجديد، عالم املعرفة، الكويت،  (82

مقدادي، زياد محمود، أثر الخطاب إلاعالمي في التنمية اللغوية مللتقى الوسائل إلاعالمية، قسم اللغة العربية،  (82

 .8002السعودية، حايل، جامعة امللك خالد 

 .8002، 2املكاوي، حسن، والسيد، ليلي، الاتصال ونظرياته املعاصرة، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، ط:  (82

ناعوس، بن يحيي، تحليل الخطاب في ضوء لسانيات النص، دراسة تطبيقية في سورة البقرة، رسالة دكتوراه،  (82

 .8008/8000الجزائر، جامعة وهران، 

-8000ميرية، الهيئة العامة لشئون املطابع ألا  عبد السالم، املعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، هارون، نبيل (82

8002. 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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دراسة تحليلية  -صورة املرأة الفلسطينية املعنفة في كاريكاتور الصحافة العربية 

 سيميولوجية للرسوم الكاريكاتورية

 ابةدنيا بن سهلة، باحثة دكتوراه، جامعة باجي مختار عنأ. 

 أ. يمينة لعبيدي، باحثة دكتوراه، جامعة باجي مختار عنابة

 

 ملخص الدراسة: 

نحاول من خالل هذه الدراسة حاولنا  إلقاء الضوء على أهم ألانواع الصحفية كالكاريكاتور الصحفي الذي يهتم بمعالجة      

وسيلة ألاسمى  للتعبير عن العديد من الظواهر وعلى رأسها  العنف املواضيع الراهنة والتي تثير الرأي العام العربي ويعد اليوم  بمثابة ال

املمارس ضد املرأة الفلسطينية التي تعاني من ممارسات عنيفة  كثيرة ترتكب ضدها من طرف الكيان الصهيوني، وذلك بتحليل الرسوم 

 كاريكاتورية من صحف عربية مشهورة ومعروفة ولهاالكاريكاتورية التي تناولت ذلك، باختيار عينة قصدية تمثلت في أربعة من الرسوم ال

وزن عربي، واعتمدنا على املنهج السميولوجي من خالل الاعتماد على مقاربة "روالن بارث"  بهدف الكشف عن الدالالت الضمنية التي 

طرح  ذلك، ومن هذا املنطلق ارتأيناتحملها هذه الرسوم الكاريكاتورية وعن اتجاهات تصوير الرسام الكاريكاتوري واملرجعية املعتمدة في 

 كيف تجسدت صورة املرأة الفلسطينية املعنفة في كاريكاتير الصحافة العربية؟  التساؤل الرئيس ي التالي:

 الصورة، املرأة الفلسطينية، العنف، الكاريكاتور، الصحافة العربيةالكلمات املفتاحية: 

 مقدمة

اضيعها لتناول قضية العنف ضد املرأة الفلسطينية سعيا منها تسعى الصحافة العربية في الكثير من مو    

إليصال هذه القضية للجمهور في الوطن العربي والعالم أجمع، وإن كانت الرسوم الكاريكاتورية واحدة من ألانواع 

رأة الصحفية في وسائل إلاعالم العربية املكتوبة فقد سعت في الكثير من أعدادها إلى تجسيد قضية العنف ضد امل

الفلسطينية في شكل رسوم كاريكاتورية تبرز حجم املعاناة الذي تتعرض له املرأة الفلسطينية من قبل الكيان الصهيوني 

 الظالم.

 أوال: إشكالية

يعد الكاريكاتير من أقدم وسائل الاتصال التعبيرية التي تقوم على التصوير اليدوي باستعمال الخطوط    

ال الهندسية، كما يعتبر من أهم ألانواع الصحفية نظرا لكثرة استخدامه في الصحافة بأشكالها وكذا مختلف ألاشك

عموما ، وذلك راجع إلى حرية التعبير املحدودة نوعا ما في العديد من الصحف وهذا ما دفع الصحافيين باللجوء إلى 

عالم ة العربية كغيرها من وسائل إلا هذا النوع كوسيلة تعبيرية تحمل في طياتها العديد من املعاني الضمنية، والصحاف

لجأت إلى هذا النوع بهدف إثارة انتباه القارئ ودفعه ملحتوى الصحيفة ويعتبر الواجهة ألاساسية لكل صحيفة إذ أضحت 

الصحافة العربية ال تخلو من موضوع املرأة الفلسطينية املعنفة باعتبارها من القضايا الراهنة التي تشغل الجمهور 
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ي كيف تجسدت صورة املرأة الفلسطينية فن هنا ارتأينا في هذه الدراسة إلى طرح  التساؤل الرئيس ي التالي: العربي وم

 الرسوم الكاريكاتورية بالصحافة العربية؟

 والذي تنبثق منه التساؤالت الفرعية التالية:

  اتورية؟      الرسوم الكاريك املعنفة فيما هي أنواع العنف التي تظهر فيها املرأة الفلسطينية 

  ما هي ألاماكن التي تظهر فيها املرأة الفلسطينية املعنفة من خالل الرسوم الكاريكاتورية؟ 

  الكاريكاتورية املجسدة لصورة املرأة الفلسطينية املعنفة؟ تحملها الرسومما داللة ألالوان وألاشكال التي 

 ثانيا: أسباب اختيار املوضوع

 ية سميولوجيةتحليلأة الفلسطينية املعنفة في كاريكاتير الصحافة العربية_ دراسة إن اختيارنا ملوضوع صورة املر 

 الرسوم الكاريكاتورية_ جاء نتيجة لألسباب التالية:

  ندرة الدراسات العلمية إلاعالمية التي تهتم بتحليل مضامين الرسوم الكاريكاتورية، ورغبانا في إثراء املكتبة

ة الني تهتم بقضية من القضايا الحساسة في املجتمع العربي أال وهي العنف املمارس ضد العربية بهذا النوع من الدراس

    الصهيوني.املرأة الفلسطينية من طرف الكيان 

  معرفة الدور الذي تلعبه الصحافة العربية كونها الناطق الرسمي في التعبير عن القضايا الراهنة كمناقشة

  من خالل الرسوم الكاريكاتورية التي تحمل في طياتها العديد من الدالالت. العنف املمارس ضد املرأة الفلسطينية

 ثالثا: أهداف الدراسة 

  تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف تتمثل في:

 .معرفة أنواع العنف املمارس ضد املرأة الفلسطينية عبر الرسوم الكاريكاتورية بالصحافة العربية 

  املرأة الفلسطينية املعنفة عبر الرسوم الكاريكاتورية بالصحافة العربية.معرفة ألاماكن التي تظهر فيها 

   .معرفة دالالت ألالوان وألاشكال التي تحملها الرسوم الكاريكاتورية املجسدة لصورة املرأة الفلسطينية املعنفة 

 رابعا: حدود الدراسة

 ة املعنفة في الرسوم الكاريكاتورية بالصحافةينحصر اهتمام الدراسة بصورة املرأة الفلسطيني الحدود التطبيقية:

 العربية، من خالل تصوير معاناتها وآالمها مقارنة باملرأة في الوطن العربي والعالم أجمع.

 الكاريكاتورية املنشورة في بعض الصحف العربية. الوطن العربي، والتي تشمل الرسومإلاطار املكاني للدراسة: 

 لدراسةخامسا: املنهج املستخدم في ا

 )02ص ،بوحوش، دس (يعتبر املنهج هو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة بهدف اكتشاف الحقيقة
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م بوصف املناهج التي تهت وهو منونظرا لطبيعة دراستنا فإن املنهج ألانسب هو منهج املنهج الوصفي التحليلي 

يجب أن تكون عليها هذه الظواهر في ظل معايير محددة مع واقع املشكالت والظواهر كما هي أو تحديد الصورة التي 

، 8002 ،)النعيمي تقديم توصيات أو اقتراحات من شأنها تعديل الواقع للوصول إلى مايجب أن تكون عليه هذه الظواهر 

 (.882ص

ءة الداللية ااملنهج السميولوجي والذي يعتمد فيه على مقاربة "روالن بارث" في كتابه "عناصر السميولوجيا" فالقر 

 تتمثل في: على مستويينتكون 

حيث سأقوم بالوصف الدقيق،  ،أي داللة حقيقية تعيينية، وهو املستوى الذي يدركه الجميع املستوى التعييني:

 على:ونقوم من خالله بقراءة الرسالة التشكيلية وألايقونية واللسانية والتي تحتوي 

ة من بينها العالمات التشكيلية، والتي تتمثل في، إلاطار والتأطير عالمات مرئي تتألف منالبصرية  أن الرسالة

 (. 222، ص8002،بوصابة (وزاوية النظر، باإلضافة إلى ألاشكال وألالوان وإلاضاءة وألالوان والرسالة ألايقونية.

على  رة الباحث: حيث أن هذا املحتوى يتعلق بقدأما املستوى الثاني فهو املستوى الداللي إلايحائي أو التضميني

 على أن الصورة ليست هي ألاشياء التي تمثلها وإنماروالن بارث": تفكيك مختلف الدالالت التضمينية للمكان، ويقول "

الصورة  في قراءة(، حيث تعتبر الرسالة التضمينية أعمق مستوى 02، ص8002)بوخاري، استعلمت لتقول أي ش ئ".

ي، إذ أن الوصول إلى املعنى الحقيقي العميق للصورة يتم على فهم والتي تكون حسب قيم ودوافع الشخص املتلق

 (. 222، ص8002،بوصابة (.املدلول أو الداللة التضمينية وهذا ما أكده الباحثين السميائين

 أدوات الدراسةسادسا: 

حسب  كهي تلك الوسائل وألاساليب التي يعتمدها الباحث في بحثه ودراسته لجمع املعلومات والبيانات، وذل

 طبيعة موضوع الدراسة.

 أداة املالحظة

بأنها عبارة عن عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظواهر واملشكالت وألاحداث ومكوناتها املادية تعرف املالحظة: "

والبيئية ومتابعة سيرها واتجاهاتها وعالقاتها بأسلوب علمي منظم ومخطط وهادف بقصد التفسير وتحديد العالقة بين 

 (  20،ص0222عبيدات،.)يرات والتنبؤ بسلوك الظاهرة وتوجيهها لخدمة أغراض إلانسان وتلبية احتياجاته"املتغ

حتوي على ت الكاريكاتورية التيواستخدمنا املالحظة لكونها وسيلة لجمع البيانات واملعلومات من خالل تحليلنا للرسوم 

  .فلسطينية املعنفة في كاريكاتور الصحافة العربية"املادة العلمية التي تخدم موضوع البحث، "صورة املرأة ال
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 مجتمع وعينة الدراسة

يشكل مجتمع الدراسة مجموعة املفردات التي يستهدف الباحث دراستها لتحقيق نتائجه، ويتمثل في جميع 

تهدف كله املسالرسوم الكاريكاتورية التي تقدم املرأة املعنفة في الصحافة العربية، ولصعوبة الوصول إلى املجتمع 

(، فمجتمع دراستنا 000ص دس، )عبد الحميد، لحخامته واتساعه من جهة وصعوبة تحليله بالدقة والسرعة املطلوبة

 يتمثل في الرسوم الكاريكاتورية التي تناولت املرأة الفلسطينية املعنفة.

 الكاريكاتورية التي عرضت فالعينة جزء من مجتمع الدراسة، تم الاعتماد على عينة قصدية وتم اختيار الرسوم

تم فمن أكثر الصحف العربية املشهورة في الصحافة العربية حول العنف املرتكب ضد املرأة الفلسطينية وذلك ألنها  

اختيار أربعة رسوم كاريكاتورية وذلك كون صعوبة الحصول على أرشيف الجرائد، وأيضا وجود لغة عربية واضحة 

يافه وكذلك تقديم قراءات مختلفة حسب إيديولوجية كل صحيفة على الرغم من يفهمها املجتمع العربي بكل أط

الانتماء الواحد إلى ألامة العربية،  وعلى سبيل املثال:  صحيفة نات التونسية، صحيفة القدس العربية، صحيفة ألاردن 

 الدستورية والتي تعد عينة الدراسة. 

 ثامنا: مفاهيم الدراسة

 / الصورة 21

د صوره فتصور وتصورت الش ئ ق وصور  لسان العرب: بأنها الشكل ومجموعها هو الصور،حسب قاموس 

 (.22ص ،0222)ابن منظور، صورته فتصور لي والتصاوير هي التماثيل.توهمت 

بأنها متعددة ألابعاد وإلادراكات وإن بدأت بإدراك الذات   the imageوتصف الباحثة سهاد كحيل: الصورة

 ، دص(. 8002،حميدإدراك ألاخر)أوباألحرى وإن بدأت ب

 ( 2،2في أي صورة ما شاء ركبك".)الانفطار، فاهلل قد ذكرها في كتابه الكريم "الذي خلقك فسواك فعدلك،

عجوة: بأنها مفهوم عقلي شائع بين أفراد جماعة معينة يشير إلى اتجاه هذه الجماعة ألاساس ي نحو  ىيعرفها عل

، 0222عجوة،)أخر ها أو حس بعينه أو سلطة سياسية أو قومية معينة أو ش ئ شخص معين أو نظام ما أو طبقة بعين

 ( 2ص

 / املرأة الفلسطينية22

تشكل نصف املجتمع من حيث العدد، وأجمل ما في املجتمع من حيث العواطف، وأعقد ما في املجتمع من املرأة:  

 (2، ص8000السباعي، )مجتمع. نها قضية حيث املشكالت ومن ثم كان من الواجب التفكير في قضينها دائما على أ

بها املرأة التي تعيش بالرقعة الجغرافية لدولة فلسطين لها حقوق وواجبات  يقصد هي :إجرائيا املرأة الفلسطينية

 يكفلها لها القوانين والدساتير الوطنية والدولية على غرار نساء العالم.
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 / العنف23

در)ع.ن.ف( وهو الخرق باألمر وقلة الرفق به، وهو عنيف إن لم يكن رفيقا في كلمة عنف في اللغة العربية من الج لغة:

 ( 02، ص8002)سموك،. العنفأمره وفي الحديث الشريف"إن هللا تعالى يعطي على الرفق ماال يعطي على 

هو سلوك مشوب بالقسوة والعدوان وإلاكراه وهو سلوك بعيد عن التحضر واملدنية تحركه الدوافع اصطالحا: 

 ( 22دس، ص )املرواني، العدوانية والطاقات الجسمية ويضر باألشخاص أو ممتلكاتهم بهدف قهرهم.

الاستعمال املعتمد للقوة الفيزيائية )املادية( أو القدرة سواء بالتهديد أو  :2222تعرفه منظمة الصحة العاملية عام 

أو مجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث إصابة  الاستعمال املادي الحقيقي ضد الذات أو ضد شخص أخر أو ضد مجموعة

 . (00ص  ،8002عليان، ) أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان.

 / الصحافة العربية22

 الصحافة

كما أن الصحافة هي فن إنشاء الجرائد واملجالت  مصدر مشتق من عمل الصحف،لغة: جاء في املعجم الوسيط: 

يعمل في الصحف بمعنى "الوراق" و"الجورنال" هي نقال على التسمية الغربية للداللة على أما الصحفي هو من  وكتابتها،

 . (80، ص8002 ،كنعان) الصحف اليومية.

 اصطالحا 

وتحت عنوان ثابت وينشر ألاخبار واملوضوعات  تعرف الصحافة أنها مطبوع دوري يصدر بصفة منتظمة،

 (..2، ص8008 ،لؤي )رياضية والاقتصادية ويشرحها ويعلق عليها. السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية وال

 التعريف إلاجرائي للصحافة املكتوبة العربية

هي مطبوع دوري يصدر بصفة منتظمة يهتم بنشر ألاخبار التي تصدر في البيئة العربية وذلك بهدف إلاخبار 

 نشر إيديولوجيات معينة.عالم والتثقيف وخدمة املجتمع و وإلا 

  كاريكاتور /ال21

يعرف الفنان السوري علي فرزات: الكاريكاتير من أكثر الفنون مالئمة للتعبير عما نحن فيه من واقع سياس ي 

 (..020، ص8008، القضاة) واجتماعي واقتصادي.

أما الفنان العراقي نزار سليم: جاءت كلمة كاريكاتير من اللغة الفرنسية وهي مصطل  عام يعني التصوير الساخر 

الهازل بأي لون كان شخصيا أو اجتماعيا أو سياسيا واملصدر ألاصلي لهذا املصطل  كلمة إيطالية يقصد بها: "إبراز أو 

عن  يستخدم للتعبير  حتى أصبحاملعالم أو الصفات الظاهرة بصورة مبالغة ساخرة" ولقد تطور بعد ذلك هذا املفهوم 
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والجوانب الفكهة من حياة البشر عامة وهو خروج من الفردية كالم قليل أو دون تعليق عن بعض املفارقات الضاحكة 

 (.82، 82ص، ص 8000، الهاشمي)إلى العمومية وبذلك يتكون من الرسم ومن التعليق نكتة واضحة املعنى. 

ونقصد بها تلك الانطباعات والاتجاهات التي ينقلها الرسام صورة املرأة الفلسطينية املعنفة في الكاريكاتور: 

الكاريكاتورية في  الفلسطينية وأماكن تصويرها عبر الرسوم حق املرأةكاتوري حول أشكال العنف التي ترتكب في الكاري

  .الصحافة العربية

 تحليل نماذج من الرسوم الكاريكاتورية الصادرة من الصحف العربية:

للكشف عن صورة  تحليل رسم الكاريكاتيري في الصحافة العربية وذلكنحاول من خالل هذا البحث وصف و 

ي باعتماد مقاربة السميولوج أسلوب التحليلفي كاريكاتير الصحافة العربية، مستخدمين بذلك  الفلسطينية املعنفةاملرأة 

 ":روالن بارث"

 ألاول: الرسم الكاريكاتوري

 

هجية وسوف نتبع الخطوات املن 02222ـ العدد 8002نوفمبر  82نشرت الصورة بجريدة الدستور ألاردنية في 

 التالية في تحليل الصورة املرفقة لصاحبها " "    

س بزي امرأة ترتدي لبا بيضاء تتوسطهايالحظ أن الصورة التي بين أيدينا على شكل مستطيل بخلفية  أوال الوصف:

ذور جالعلم الفلسطيني وبيدها تحضن ابنها واليد اليمنى ترفع بها علم فلسطين، فلباسها منسدل على ألارض تتفرع منه 

متشبثة باألرض، ويتح  لنا من خالل الصورة أن مالمح املرأة حزينة ولكنها ممزوجة بابتسامة، ويتح  لنا من خالل 

ألالسنية غائبة والصورة تحمل  أن الرسالةالصورة أن املرأة من خالل لباسها امللطخ بلون أحمر الذي يرمز للدماء، كما 

 عدة دالالت.

 املستوى التعييني

 التشكيليةالرسالة 

 هو عبارة عن ورقة الجريدة ذات القياس.الحامل: 

  سم00سم والطول  2العرض:
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 يتمركز الرسم في الوسط بالجهة اليمنى من صفحة الجريدة.

 سم. 22=00في  2ضرب  مساحة الحامل:

 .02222، العدد 8002نوفمبر  82صدر يوم  العدد:

 جهة اليمين. الرسم جاء مرتكز في وسط الرسم تقريبا من التأطير:

 زواية التقاط النظر واختيار الهدف

 بوضوح وأنها تبدو يبدو من خالل الرسم أم زاوية التقاط النظر في وضعية جانبية حيث يظهر الجانب ألايمن 

الرسام وظف  وقد أوض ،السفلية املتمثلة في الجذور وأيضا العلم الفلسطيني  مالمح الجهةنظرا لتكبير قريبة نوعا ما 

 واحدة هي املرأة الفلسطينية التي تحمل علم يثبت هويتها.  شخصية

 التركيب وإلاخراج على الورقة

ينيها رأة يبدو عامل حيث وجهمن خالل مشاهدتنا للصورة الكاريكاتورية ألول مرة يتجه النظر إلى وسط الصفحة 

 باللون  الشجرة ممزوجةية جذور يوجد في الجهة السفل املعاناة حيثنظرة حادة والابتسامة رغم يوحيان بالغضب و 

 ألابيض وألاسود والتي دونها الرسام الكاريكاتوري.

فل وجه املرأة وتتجه نحو ألاس عمودية فيبالنسبة للخطوط وألاشكال نجد باختصار، شكل خطوط الخطوط وألاشكال: 

 الوجه. الوضع الذي تعيشه والكآبة التي تتح  من خالل مالمح املرأة فيوهو يشير إلى معاناة 

 فيمل يخص ألالوان هي: الدراسة اللونية:

  الفلسطينية. لباس املرأة وألاحمر فياللون ألابيض ممزوج باللون ألاسود 

  الطفل. في لباساللون ألابيض ممزوج باألسود 

  الفلسطيني.وألاخضر في العلم  ألاسود وألابيضاللون 

  ألارضية. ألاسود فياللون 

  رة.الصو اللون ألابيض في خلفية   

 املستوى التضميني    

من خالل النظر والتمعن في الصورة وتحليل دالالتها الضمنية نجد أن الصورة تعبر عن معاناة املرأة    

الصورة  ، من خاللمن نساء العالم كريمة كغيرهاظل الاحتالل الصهيوني، وحرمانها من العيش في حياة  الفلسطينية في

رض فلسطين إال أن املرأة تظل متمسكة بأرضها من خالل رفعها للعلم رغم ما يرتكب في الدماء في أ أنه رغم سيليبدو 

 حقها من كل أشكال العنف.
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لقد قام "الرسام " بتصوير املرأة الفلسطينية مبتسمة، إذ تبدو نظرة املرأة في تحدي للصعوبات وكل ما يواجهها 

 املزري الذي تعيشه.بثبات يوحي بتحدي الوضع ووقوفها من خالل مالمح الوجه 

وهذا يبرز أن املرأة نظرتها الحادة و عدم استسالمها للوضع كما يدل على أنها تحاول  نقل رسائل عديدة  للعدوان 

الصهيوني الغاشم ، وكما هو معروف أن املرأة الفلسطينية  مقاومة ومتشبثة بأرضها ولن  تتخلى عنها والدليل على ذلك 

العربي ألاصيل بلون العلم الفلسطيني، وكما متعارف عليه في السميولوجيا أن "اللون عالمة ارتدائها للباس التقليدي 

تحمل عدة دالالت"، فاللون ألابيض من خالل العلم يرمز للسالم وألاحمر لدماء الفلسطينيين التي تهدر أرواحهم أمام 

فلسطين على الرغم من املعاناة التي تحاصرها ألامل الباق في تحرير أرض وإلى التفاؤل العالم بأسره، وألاخضر يحيل 

من كل الجوانب، فاملرأة الفلسطينية لها حق عيش الحياة الكريمة بعيدة عن كل أنواع الذل والهوان وعلى الرغم من 

هذا تبقى جزء من املقاومة  الفلسطينية، وهذا يوحي بحبها ألرضها والحفاظ على وطنيتها املتجذرة في تاريخها من خالل 

الشجرة التي عكست ذلك، فاملرأة في طريقة احتضانها للطفل الذي يوحي بالبراءة  تحاول إعطاءه املشعل وتنشئته على 

 الوطنية واملطالبة بالحرية .

تبقى املرأة الفلسطينية من أكثر الشخصيات التي ارتكبت ضدها كل أنواع العنف على الرغم من الشعارات التي 

ية في كل املؤتمرات الدولية والعربية إال أن هذا لم يجد نفعا في استرجاعها لحقوقها املهضومة، يتغنوا بها السالم والحر 

 وكل هذا تبقى وعودهم حبر على ورق.

 من جريدة حصاد نات التونسية. 2211مارس  23الرسم الكاريكاتوري الثاني: 

 

خطوات املنهجية التالية في تحليل  وسوف نتبع ال 8002مارس  2نشرت الصورة بجريدة حصاد نت التونسية في 

 الصورة املرفقة لصاحبها "عمر رضوان"    

يالحظ أن الصورة التي بين أيدينا على شكل مستطيل بخلفية بنية تتوسطها امرأة ترتدي لباس أخضر  أوال الوصف:

ن بسلسلة بة ومكبلة اليديوشال فلسطيني بالتطريزة ألاصلية، ويتح  لنا من خالل الصورة أن املرأة متجهمة الوجه كئي

تحمل رقم ثمانية وتلك السلسلة تمسك بها يد رجل بقوة و على كمه عالمة علم الكيان الصهيوني الغاشم،  وبيدها 

اليمنى تحمل وردة حمراء منحنية إلى ألاسفل ، كما تحمل الرسالة ألالسنية وهي "مارس يوم املرأة العالمي" وأتت هذه 
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ه الصورة، كما تضمنت الصورة على إمضاء الرسام الكاريكاتوري "عمر رضوان" وهذه الصورة الرسالة لتلخص ما تحتوي

 صدر

 املستوى التعييني

 الرسالة التشكيلية

 هو عبارة عن ورقة الجريدة ذات القياس.الحامل: 

  سم08سم والطول  2العرض:

 يتمركز الرسم في الوسط بالجهة اليمنى من صفحة الجريدة.

 سم. 22=08في  2ضرب  مساحة الحامل:

 ، العدد 8002مارس 2صدر يوم  العدد:

 .الرسم جاء مرتكز في وسط الرسم تقريبا من جهة اليمين التأطير:

 زواية التقاط النظر واختيار الهدف

يبدو من خالل الرسم أم زاوية التقاط النظر في وضعية جانبية حيث يظهر الجانب ألايمن بوضوح وأنها قريبة 

املرأة الفلسطينية، وقد وظف عمر رضوان شخصية واحدة هي _املرأة الفلسطينية_ أما العدو  مالمح صورةنظرا لتكبير 

 يده بشكل صغير. فقد صور الغاشم 

 التركيب وإلاخراج على الورقة

وجه املرأة ويديها حيث  ،ط الصفحةمن خالل مشاهدتنا للصورة الكاريكاتورية ألول مرة يتجه النظر إلى وس

ثم يتجه تدريجيا نحو اليمين حيث السلسة املكبلة ليدي املرأة مصحوبة بيد جندي الصهيوني، حيث يوجد  املكبلتين

 مارس يوم املرأة العالمي" والتي دونها الرسام الكاريكاتوري.»العربية في الجهة اليسرى عبارة باللغة 

لة في وجه املرأة وننجه نحو ألاسفل بالنسبة للخطوط وألاشكال نجد باختصار، شكل خطوط مائ الخطوط وألاشكال:

 وهو يشير إلى عدم رضا املرأة بالوضع الذي تعيشه والكآبة التي تتح  من خالل مالمح الوجه.

 الدراسة الطبوغرافية

حيث يوجه املتلقي إلى  ،" وهو يقوم بدور إلاعالم"مارس يوم املرأة العاملي حملت الصورة عنوان إشاري خبري 

ائل وببنط عريض م والسطر باألسودألاول كتب باللون ألاحمر نوان الصورة في سطرين، السطر املوضوع، وقد كتب ع

 الجهة اليسرى وبشكل واض . إلى 
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 فيمل يخص ألالوان هي: الدراسة اللونية:

 .اللون ألابيض ممزوج باللون ألاسود في شال املرأة الفلسطينية 

 .اللون ألاخضر لباس املرأة الفلسطينية 

  سود سلسلة التي أتت على شكل رقم ثمانية وكلمة يوم املرأة العالمي.اللون ألا 

  القميص الرجلاللون ألازرق كم  

 .اللون ألابيض نجمة علم الكيان الصهيوني 

  مارس.  وأيضا كلمةاللون ألاحمر الوردة 

  الصورة الكاريكاتورية. ألاصفر خلفيةاللون البني ممزوج باللون 

 ا اللون في وجه املرأة الفلسطينية.اللون البني الداكن ظهر هذ 

 املستوى التضميني   

من خالل النظر والتمعن في الصورة وتحليل دالالتها الضمنية نجد أن الصورة تعبر عن معاناة املرأة الفلسطينية 

وعلى مدى تعرضها للقسوة في ظل الاحتالل الصهيوني، وحرمانها من حقوقها كغيرها من نساء العالم أصبح شبح 

 الحقها حتى في يومها العالمي حيث حرمت من الاحتفال به.ي

لقد قام "عمر رضوان" بتصوير املرأة الفلسطينية املكبلة بأغالل من طرف العدو الغاشم باإلضافة الرسالة 

 ةل مالمح الوجه التي تبدو شاحبألالسنية مارس يوم املرأة العالمي، إذ تبدو نظرة املرأة الانكسار وإلاهانة من خال

 وقوفها بشكل منحني.و 

 نقل تحاول أنها  يدل علىتدل نظرتها الحادة على عدم استسالمها للوضع كما ا يبرز أن املرأة متعبة وحائرة و وهذ

ينية الفلسطاملرأة  العربي أنيخ الصهيوني الغاشم والعالم بأكمله، وكما هو معروف في التار  ضمنية للعدوانرسالة 

عنها والدليل على ذلك ارتدائها للشال الفلسطيني ألاصيل، وأيضا ارتدائها للباس  تتخلىولن ومتشبثة بأرضها  مقاومة

باللون ألاخضر وكما معروف في الدراسات السميولوجية أن اللون ألاخضر يحيل إلى التفاؤل على الرغم من املعاناة التي 

 تحاصرها من كل الجوانب.

الم العى الرغم من أن املواثيق الدولية تكفل حرية املرأة في فالعدو الغاشم يمارس ضدها كل أنواع العنف عل 

أن املرأة الفلسطينية يرتكب ضدها كل أنواع الظلم والعنف الجسدي والرمزي من خالل الصورة، ولن تتحرك  إال 

 املنظمات والهيئات الدولية لحقوق إلانسان املعروف بشعاراتها املنددة بالحريات.   

لرسام الكاريكاتوري للغة العربية أن الرسالة موجهة للعرب، وهذا يبرز على أن الخط ويتح  أيضا استخدام ا

الافتتاحي للجريدة يسعى لتحريك مشاعر النخوة والغيرة العربية على املرأة الفلسطينية، كما هو معروف في تاريخ ألامة 

          العربية أن إهانة املرأة خط أحمر.     
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 ثالثالرسم الكاريكاتوري ال

 

تحليل وسوف نتبع الخطوات املنهجية التالية في  8080يوليو  80نشرت الصورة بجريدة القدس العربي   في 

     .املرفقة لصاحبتها "أمية جحا" الصورة

يالحظ أن الصورة التي بين أيدينا على شكل مستطيل بخلفية ألاخضر ممزوج بالرمادي  في مقدمتها  أوال: الوصف:

باس أخضر وشال فلسطيني بالتطريزة ألاصلية وفي وجهها صرخة الم معبرة من خالل دموع منهمرة بلون امرأة ترتدي ل

أبيض ودماء تسري على جسدها من أثر طعنة من خلفها بقرن على هيئة خنجر و الخنجر تمثل في القائد العربي بلون 

طرف الرئيس ألامريكي "دونالد ترامب"  وعقال بلون أسود ومربوط بلجام أبيض منمادي يرتدي عمامة بلون أبيض ر 

الذي يرتدي لباس بزي رسمي ذو لون أزرق فاتح وربطة عنق أحمر ممزوج باألبيض،وشعره أصفر وفي مالمح وجهه تبدو 

" وأتت هذه الرسالة لتلخص ما تحتويه الصورة، صفعة القرن الفرحة والابتسامة، كما تحمل الرسالة ألالسنية وهي "

 ة على إمضاء الرسام الكاريكاتوري "" كما تضمنت الصور 

 املستوى التعييني

 الرسالة التشكيلية

 هو عبارة عن ورقة الجريدة ذات القياس.الحامل: 

 سم 00والطول  سم 2العرض:

 يتمركز الرسم في الوسط بالجهة اليمنى من صفحة الجريدة.

 سم. 22=00في  2ضرب  مساحة الحامل:

 لعدد ، ا8080يوليو 80صدر يوم  العدد:
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 .سم جاء يشمل كل فضاء الصورة كاملالر  التأطير:

 زواية التقاط النظر واختيار الهدف

يبدو من خالل الرسم أم زاوية التقاط النظر في وضعية مقربة جدا حيث يظهر الجانب ألايمن بوضوح وأنها 

خصية الث شخصيات وأوض  الشاملرأة الفلسطينية، وقد وظف الرسام الكاريكاتوري ث مالمح صورةقريبة نظرا لتكبير 

ألاولى بشكل بارز متمثلة في املرأة الفلسطينية مطعونة من الظهر أما الشخصيتان ألاخريين فتمتل في القائد العربي 

 والرئيس ألامريكي "دونالد ترامب" يتححا أنهما بعيدتان عن املشهد.  

 التركيب وإلاخراج على الورقة

نهمر املرأة الدموع ت حيث وجه يمين الصفحةاتورية ألول مرة يتجه النظر إلى من خالل مشاهدتنا للصورة الكاريك

من عينيها وطعنة السكين من الخلف خلفت أثر الدماء على صدرها. حيث يوجد في الجهة العلوية كتبت عبارة "صفعة 

 القرن" باللغة العربية.  

خطوط مائلة أمام صدر املرأة وتتجه إلى ألاعلى بالنسبة للخطوط وألاشكال نجد باختصار، شكل  الخطوط وألاشكال:

 القائد العربي التي توحي باالنسياق والخضوع "لترامب".   على وجهمعبرة على قوة الطعنة، والخطوط املنحية املوجودة 

 الدراسة الطبوغرافية

املتلقي إلى  " وهو يقوم بدور إلاعالم وإلاخبار حيث يوجه!!حملت الصورة عنوان بصيغة تعجب "صفعة القرن 

املوضوع، والذي يوحي بأن ألامة العربية خاضعة لقرارات أمريكا املؤيدة للكيان الصهيوني وقد كتب عنوان الصورة في 

 واض .  ألاعلى وبشكلاليمنى في  إلى الجهةوببنط عريض مائل  سطر، باألسود

 فيمل يخص ألالوان هي: الدراسة اللونية:

  سود في شال املرأة الفلسطينية.اللون ألابيض ممزوج باللون ألا 

 .اللون ألاخضر لباس املرأة الفلسطينية 

  الخلفية كما تتخللها خطوط متموجة سوداء. بالرمادي فياللون ألاخضر ممزوج 

  القائد العربي   الرمادي لجسماللون 

  واللون ألابيض العمامة.  ألاسود العقالاللون 

  ربطة عنق الرئيس ألامريكي  السكين وعلىاللون ألاحمر للدم في اللباس و 

 ."اللون ألازرق لباس الرئيس ألامريكي "دونالد ترامب 

 .اللون البني الداكن ظهر هذا اللون في وجه املرأة الفلسطينية 

 .اللون ألاصفر شعر الرئيس ألامريكي 

 .اللون الوردي محمر لوجه الرئيس ألامريكي 
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 املستوى التضميني   

أنها تعبر عن معاناة املرأة الفلسطينية وعلى مدى تعرضها للقسوة في ظل الاحتالل يتح  لنا من خالل الصورة   

الصهيوني لها بمساعدة بعض ألايادي العربية الخائنة التي تنساق وراء املصال  الشخصية متناسبة دورها في الحفاظ 

ريكا بالرغم من علمهم ـبأنها على قدوسية القدس وأرض فلسطين املحتلة، وهذا يدل على تطبيع العرب مع قرارات أم

 لصال  إسرائيل. 

لقد قام الرسام الكاريكاتوري بتصوير املرأة الفلسطينية على أنها تعاني من خالل الدموع التي تجسد ذلك، وأن 

أو غير مباشرة وهو يبدو مبتسم ومرحب \الرئيس ألامريكي املتحكم في زمام أمور الدول العربية سواء بطريقة مباشرة 

نة بعض الدول العربية يظهر ذلك من خالل تصوير الكاريكاتوري للقائد العربي في حالة ذل وخضوع، حيث أن بخيا

"  في صورة صغيرة توحي بالنظرة الدونية له بالرغم من مكانته في دونالد ترامبالكاريكاتوري صور الرئيس ألامريكي " 

 ديمقراطية وحقوق املرأة املكفولة، هذا يظل محل استفهام وجدل.العالم، وتغنيه دائما في خطاباته بالحرية ومناداته بال

ويتح  أيضا استخدام الرسام الكاريكاتوري للغة العربية أن الرسالة موجهة للعرب، وهذا يبرز على أن الخط 

ريخ ألامة االافتتاحي للجريدة يسعى لتحريك مشاعر النخوة والغيرة العربية على املرأة الفلسطينية، كما هو معروف في ت

العربية أن العربي من صفاته الشهامة والغيرة على وطنه وال يقبل الهوان والذل، وهذه الصورة تظل مجسدة دائما ألن 

العنف الذي تتعرض له املرأة الفلسطينية مبني بخلفية سياسية أنتجته الكيان إلاسرائيلي بدعم من أمريكا وتطبيع من 

 الدول العربية.     

 يكاتوري الرابعالرسم الكار 

 

نتبع الخطوات املنهجية التالية في تحليل  ـ وسوف8080مارس  2نشرت الصورة بجريدة "القدس العربي" في 

 الصورة املرفقة لصاحبتها "أمية جحا "    

يالحظ من خالل الصورة التي أمامنا على شكل مستطيل بخلفية زرقاء ممزوجة باألبيض لون أمواج  أوال الوصف:

تتوسطها امرأة ترتدي لباس بني وشال أخضر ويدها اليسرى على رأسها ومالمح الحزن والدموع تنهمر من أعينها، البحر، 
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ويدها اليمنى على أحد أوالدها الثالث املستلقين على ألارض في حالة وفاة على شاطئ البحر، يرتدون لباس عربي أصيل، 

هم التي امتزجت بأمواج البحر ورمال البحر، وطيور تحلق في بشال الفلسطيني بالتطريزة ألاصلية، غارقين في دماء

 السماء بلون أسود.     

 املستوى التعييني

 الرسالة التشكيلية

 هو عبارة عن ورقة الجريدة ذات القياس.الحامل: 

 سم 00سم والطول  2العرض:

 يتمركز الرسم في الوسط من صفحة الجريدة.

 سم. 22=00في  2ضرب  مساحة الحامل:

   ـ8080مارس  2: صدر يوم عددال

 .الرسم جاء مرتكز في وسط الرسم التأطير:

 زواية التقاط النظر واختيار الهدف

 بوضوح وأنها تبدو  يبدو من خالل الرسم أن زاوية التقاط النظر في وضعية الوسط حيث يظهر الجانب ألايمن

صراخ، وأيضا غياب إلانسانية كانت بصورة أدق وأوض  في في الحزن وال مالمح املرأة املتمثلةنظرا لتكبير  قريبة نوعا ما

عدة  ملالتي تحشخصيات وهي ألابناء الشهداء واملرأة الفلسطينية  الرسامة أربعاستشهاد هؤالء الشهداء، وقد وظفت 

 معاني تبرز مدى اضطهاد في يومها العالمي. 

 التركيب وإلاخراج على الورقة

يها حيث وجه املرأة يبدو عين ،اتورية ألول مرة يتجه النظر إلى وسط الصفحةمن خالل مشاهدتنا للصورة الكاريك

 عن فقدانها لفلذة كبدها.    اللذان يوحيان بالحزن والتحسر من هول املشهد الذي يعبر

راب يشير إلى اضط البحر وهو  مموجة فيبالنسبة للخطوط وألاشكال نجد باختصار، شكل خطوط الخطوط وألاشكال: 

 لنفسية للمرأة، الخطوط املائلة في شال املرأة تحيل باالنكسار.   الحالة ا

 فيما يخص ألالوان هي: الدراسة اللونية:

  شال الفلسطيني. ألاسود فياللون ألابيض ممزوج باللون 

  أمواج البحر. باألبيض في ألازرق ممزوجاللون 

 .اللون ألاخضر والرمادي وألاسود في لباس الشهداء 
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 الشهداء.لى شاطئ البحر لدماء اللون ألاحمر ع 

  الصورة.خلفية  ألازرق فياللون  

 املستوى التضميني   

 الفلسطينية منللدالالت الضمنية نجد أن الصورة تعبر عن معاناة املرأة  الصورة وتحليلنافي  إن تمعننا   

عالمي، من خالل الصورة يبدو أن الصهيوني، وحرمانها من العيش في حياة عادية كغيرها من النساء في يومها ال الكيان

املرأة تعيش ألم عميق كما تعاني من الاستهداف غير املباشر لها من خالل استهدافها متسبب لها، ومعاناة نفسية تبدو 

 واضحة في مالمحها ووضعية جلوس منكسرة الخاطر.

إلنقاذها من هذه الويالت لقد قام "الرسام " بتصوير املرأة الفلسطينية حزينة وتستغيث النجدة من العالم 

إذ تبدو نظرة املرأة متحسرة ومتعبة من هذا الوضع الصعب، مالمح الحيرة والتساؤل ترسم على وجهها إذ  القاسية،

ريمة في حياة ك إلانسان كالعيشأنها حرمت من أدنى مبادئ إلانسانية والتمتع بما نصت به القوانين الدولية لحقوق 

 ف املباشرة أو غير مباشرة.  العن كافة أشكالبعيدة عن 

من خالل هذه الصورة يتح  أن الكيان الصهيوني مارس عنف غير مباشر اتجاه املرأة الفلسطينية تمثل في 

 املساس بأسرتها إذ قام العدو الغاشم بممارسات مشينة في حق إلانسان بصفة عامة واملرأة بصفة خاصة.   

 نتائج الدراسة

ل تحليلنا للرسومات الكاريكاتورية في الصحافة العربية أن الكاريكاتور هو نوع من كما خلصت الدراسة من خال 

 ألانواع الصحفية ويصطل  عليها اسم "التمثيل التشكيلي" ومن هنا خرجنا بجملة من النتائج تتلخص فيما يلي:

 محاولين املرأة العربية هناك اهتمام كبير من قبل الصحافة العربية باملرأة الفلسطينية كونها جزء ال يتجزأ من ،

 إيصال صوتها إلى العالم كونها تعاني من أبشع املمارسات إلانسانية كالعنف.

  كشفت صحيفة الدستور ألاردنية وضعية املرأة الفلسطينية وهي في حالة صمود وتحدي للوضع املزري الذي

العنف الذي يمارس عليها من عنف رمزي  تعيشه من طرف الكيان الغاشم وهدا يدل على كونها تحاول إثبات ذاتها رغم

   فيها.وغير رمزي وفي كل ألاماكن التي تعيش 

 الحقوق املهضومة للمرأة الفلسطينية كغيرها من نساء العالم وفي  " علىركزت صحيفة "حصاد نات التونسية

ه الرسوم تحريك مشاعر يومها العالمي حيث حرمت من أدنى الحقوق كاالحتفال بيومها العالمي فيحاولون من خالل هذ

 الغيرة والنخوة العربية فإهانة املرأة العربية حط أحمر كما هو معروف في املرجعية العربية.

  القدس العربي"عن قسوة الكيان الصهيوني و بعض ألايادي العربية الخفية واملمارسة »صحيفة عالجت

لتين، ية فلسطين واملرجعية الدينية كونها أولى القبللتطبيع ألمريكي والانسياق وراء املصال  الشخصية متناسية قدوس

وأن أمريكا صاحبة القرار واملتحكمة في زمام ألامور فعلى الرغم من الشعارات الرنانة التي تحيل إلى الديمقراطية والسالم 

جلدته.  على أبناء وغيرها ولكنها حبر على انتهاك حرمة وكرامة املرأة الفلسطينية وكما هو معروف أن العربي غيور وشهم 
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وأنها صورت أيضا في حالة حسرة وتعب وصورت كثيرا في ساحات املعركة لتبرز تشبثها بأرض الشهداء وهذا إلضفاء 

 الحقيقة على الوضع الذي تعيشه، وجردت من العيش والتمتع بالحياة مع أسرتها.

 رت في الصحف العربية تتجسد في إن الرسالة التي توصلها هذه العينة من الرسوم الكاريكاتورية التي نش

تصوير حجم املعاناة والعنف الذي تتعرض له املرأة الفلسطينية والذي ال يمكن التعبير عنه من خالل الكتابات إلاعالمية 

نظرا للقيود الذي تفرض على الصحفيين في العالم كونه دو طابع هزلي وفكاهي يحمل العديد من الدالالت ،احتوت 

تورية على العديد من ألاساليب إلاقناعية املمزوجة بين العاطفة والعقالنية  وذلك إليصال رسالة الرسوم الكاريكا

صادقة للمتلقي العربي إلنقاذ ضميره والتأثير فيه للوقوف بجانب املرأة الفلسطينية التي هي جزء ال يتجزأ من ألامة 

 العربية. 

 نقترح مجموعة من التوصيات وهي:بعد النتائج التي استخالصها من الدراسة  التوصيات:

  رة بمدى خطو  إعالمية للتحسيسالقيام ببرامج التوعية الخاصة من خالل ملتقيات دولية مصحوبة بحمالت

 ظاهرة العنف املمارسة ضد املرأة الفلسطينية وعلى أنها جزء ال يتجزأ من ألامة العربية.  

   وغيرها التي تمارس من طرف الكيان الصهيوني بطرق التعريف بأشكال العنف عبر املنظمات كحقوق إلانسان

وأساليب وحشية ومدى خطورتها على حياة املرأة الفلسطينية الذي يدعي تطبيق معاهدة السالم بالتطبيع واملساندة 

 من أمريكا. 

 اسن قوانين إعالمية تتيح للصحفيين التعبير عن حقوق املرأة الفلسطينية عبر قنوات إعالمية دولية كغيره 

 من نساء العالم والتصوير الواقعي ملا تعانيه من ويالت الكيان الصهيوني.      

 خاتمة:

الكاريكاتير هو مرآة عاكسة ملا يحدث في الواقع فأسلوبه هزلي ولكن ينقل العديد من الوقائع وألاحداث والرسائل  

مل وحيوي يحإذ نجد أنه يعد مجال خصب لعربية الضمنية، ويعتبر من أهم ألانواع الصحفية الناشطة عبر الصحافة ا

 ر التي ال يستطيع الصحفي التعبير عنها، فيمكن للرسامين استغالله كفرصة  للتعبي العديد من الرسائل الغير املعلنة

أن هناك العديد من أشكال العنف التي تمارس ضدها إذ كشفت الرسوم الكاريكاتورية عن معاناة املرأة الفلسطينية و 

الجوانب الخفية في القضايا ملعالجة موضوع العنف املرتكب ضد املرأة الفلسطينية وعلى رأسها إهانتها في الكثير من 

يومها العالمي. جسدت الرسوم الكاريكاتورية وضعية املرأة الفلسطينية وأشكال العنف ضدها في ظل تمتع نساء العالم 

أسها العنف الجسدي واملمزوج نوعا ما بالعنف املعنوي إال أنها بحقوقهن املكفولة في القوانين واملراسيم الدولية وعلى ر 

 تبقى متمسكة بأرضها منددة بالحرية والديمقراطية ورافضة للوضع املزري الذي تتعرض له. 

 قائمة املراجع 
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اسة "در  -صورة ألاسرى الفلسطينيين في مواقع الفضائيات ألاجنبية الناطقة بالعربية 

 ليلية مقارنة"تح

 ، باحث ومختص في مجال الاعالمباسل ماهر خير الدين أ.

 ملخص الدراسة:

تهدف الدراسة إلى التعرف على صورة ألاسرى الفلسطينيين في مواقع الفضائيات ألاجنبية الناطقة بالعربية، من خالل التعرف 

ة أبرز ومعرف ألاسرى،وتحليل سمات  نحوهم،لوياتها واتجاهاتها وترتيب أو  الدراسة،على قضايا وموضوعات ألاسرى التي تناولتها مواقع 

 ألاشكال الصحفية وعناصر إلابراز والتدعيم التي تستخدمها.

على و  املضمون،وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي استخدمت منهج الدراسات املسحية وفي إطاره أسلوب تحليل 

 أداة استمارة تحليل املضمون.

وقناة سكاي نيوز عربية" خالل عام  إلاخبارية،وقناة العالم  ،RTالدراسة عينة املواقع إلالكترونية لـ " قناة روسيا اليوم  واختارت

.200بطريقة الحصر الشامل تمثلت بـ ) م،8002
ً
 ( موضوعا

ورة جاء الاتجاه إلايجابي لصكما  كبير،وخلصت الدراسة إلى تركيز مواقع الدراسة على موضوعات "الانتهاكات بحق ألاسرى" بشكل 

ر شكل "الخبر" املرتبة ألاولى من ألاشكال الصحفية املستخدمة مع موضوعات  ألاول،ألاسرى الفلسطينيين في مواقع الدراسة في املركز  وتصد 

 جة موضوعاتهموالتركيز على العمق عند معال وقضاياهم،وأوصت الدراسة زيادة الاهتمام بموضوعات ألاسرى الفلسطينيين  ألاسرى،

 والاهتمام باألشكال الصحفية املختلفة كالقصة والحديث والتحقيق والتقرير.

 املبحث ألاول: إلاجراءات املنهجية

 مقدمة: 

 لتعاطي املجتمع وإعالمه مع هذه القضية
ً
 فتتشكل من خالل العديد ،تعدُّ الصورة إلاعالمية لقضيٍة ما انعكاسا

برِّ 
ُ
 ما تكون هذه الصورة مرتبطة باالنطباع السائد  إلاعالم،ز هذه القضية في وسائل من ألاشكال والزوايا التي ت

ً
وغالبا

 للمجتمع عن هذه القضية.

 يشير إلى آلية تعامل الوسائل إلاعالمية مع املوضوعات املختلفة
ً
 ،وتبرز أهمية الصورة إلاعالمية في كونها دليال

 ألامر الذي ينعكس لها،يتمثل في الصورة إلاعالمية  محدد،شكٍل وهذا ما يدفع بقوٍة نحو تعزيز حضور املوضوعات ب

 مباشرة على الجمهور.

وتعمل الوسائل إلاعالمية ومنها الفضائيات التلفزيونية على إظهار املوضوعات في صورٍة معينة حتى يتبناها 

لوسائل والفضائيات بتناول وذلك يوض  مدى اهتمام هذه ا بها،من خالل ألاشكال إلاعالمية التي تقدمها  الجمهور،

 هذه املوضوعات والقضايا.

 التلفزيوني من ألارض ي إلى 
 

تبارزت الدول في إطالق القنوات الفضائية الهادفة إلى  الفضائي،ومع انتقال البث

 ما فتح الطريق بشكٍل واسٍع لوجود قنواٍت تلفزيونيٍة أجنبيٍة  والخارجية،تعريف الشعوب بها وبسياساتها الداخلية 

لت على املتابعين متابعتها من  الانترنت،واستحدثت هذه القنوات مواقع إلكترونية عبر  العربية،موجهة للدول  سه 

 مختلف أنحاء العالم وخاصة العالم العربي.
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وتنافس الشركات والدول في الاختراعات  الحضارة،وبعد التطورات التكنولوجية الهائلة التي أفرزتها لنا 

 أصبح من  لكترونية،إلاوالاكتشافات 
ً
من  ي،إلكترونمتابعة ما يدور عبر وسائل إلاعالم التقليدية بشكٍل  السهل جدا

ونخص هنا تلك الفضائيات ألاجنبية الناطقة بالعربية والتي  للفضائيات،خالل عدة أموٍر أبرزها املواقع إلالكترونية 

 الفلسطينية بكافة عناوينها وقضاياها الفرعية. قد دأبت بدورها على تناول القضايا العربية ومن ضمنها القضية

فمنذ بدء الاحتالل إلاسرائيلي لفلسطين  الوطنية،وتعدُّ قضية ألاسرى الفلسطينيين من أهم وأعقد القضايا 

 لم تسهم في الحالة النضالية  السطح،بدأت قضية ألاسرى تطفو على 
ٌ
 فلسطينية

ٌ
حتى قيل أنه لم يتبقَّ بيت ٌأو عائلة

 حالة ألاسرى.ومنها 

  22أسيرٍ فلسطينٍي موزعين على  2000م حالًيا قرابة 8080ويوجد في سجون الاحتالل حتى نهاية مايو/أيار 
ً
سجنا

( في سجون الاحتالل  820أسيرة( يقبعن في سجن الدامون، فيما يقبع نحو ) 20ومركز توقيف، من بينهم قرابة )
ً
قاصرا

ن ألاسرى واملحررين إن قرابة املليون فلسطيني خاضوا تجربة الاعتقال في موزعين على عدٍد منها، وقالت هيئة شئو 

 اهتمام 
َّ
سجون الاحتالل )موقع هيئة شئون ألاسرى واملحررين، التقرير الشامل( ألامر الذي جعل من هذه القضية محط

 بوضوح في نشرات ألاخبار املتلفز 
ً
ر الصحف ة أو التقارير وألاخبار عبوسائل إلاعالم املحلية والعاملية، ولذلك نجدها حاضرة

 و وسائل إلاعالم في العالم.

وتسعى هذه الدراسة ملعرفة صورة ألاسرى الفلسطينيين التي تشكلها املواقع إلالكترونية للفضائيات ألاجنبية 

 والاتجاه العام لهذه القنوات. تتناولها،ومعرفة أهم القضايا واملوضوعات التي  بالعربية،الناطقة 

 
ا
 : مشكلة الدراسة أوال

تتمثل مشكلة الدراسة في معرفة الصورة التي تشكلها الفضائيات ألاجنبية الناطقة بالعربية عن ألاسرى 

عرفة وم وسماتهم، تقدمها،من خالل التعرف على أهم قضايا ألاسرى التي  إلالكترونية،الفلسطينيين عبر مواقعها 

 اتجاهها نحوهم.

: تساؤالت الدراسة 
ا
 ثانيا

عى هذه الدراسة لإلجابة على تساؤل رئيس وهو ما الصورة التي تقدمها املواقع إلالكترونية للفضائيات تس

ألاجنبية الناطقة بالعربية عن ألاسرى الفلسطينيين؟ ومن هذا التساؤل الرئيس يمكن أن تتفرع مجموعة من التساؤالت 

 الفرعية، وهي:

 نيين التي تناولتها مواقع الدراسة؟ما أبرز وأهم موضوعات وقضايا ألاسرى الفلسطي 

 ما الاتجاه الذي تحمله موضوعات ألاسرى الفلسطينيين في مواقع الدراسة؟ 

 ما سمات ألاسرى الفلسطينيين التي تركز عليها مواقع الدراسة في موضوعات ألاسرى؟ 

  عات ألاسرى ما نوع مصادر املعلومات ألاولية التي اعتمدت عليها مواقع الدراسة فيما يتعلق بموضو

 الفلسطينيين؟
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  ما مصادر املعلومات الصحفية )إلاعالمية( التي اعتمدت عليها مواقع الدراسة فيما يتعلق بموضوعات ألاسرى

 الفلسطينيين؟

 ما الفنون وألاشكال الصحفية التي استخدمتها مواقع الدراسة عند عرض موضوعات ألاسرى الفلسطينيين؟ 

 ي استخدمتها مواقع الدراسة عند عرض موضوعات ألاسرى الفلسطينيين؟ما عناصر إلابراز والتدعيم الت 

 ما أوجه الشبه والاختالف بين مواقع الدراسة في تناول شكل ومضمون موضوعات ألاسرى الفلسطينيين؟ 

ا: أهمية الدراسة
ا
 ثالث

 تكمن أهمية هذه الدراسة في عدة أمور منها: 

  وكقضيٍة قديمٍة جديدة ومتجددة وباقية ببقاء  عادلة،نسانيٍة كقضيٍة إ الفلسطينيين،أهمية موضوع ألاسرى

 وهي أهٌل للدراسة. الاحتالل،

  حيث تحاول معرفة صورتهم في عيون غير  جديدة،تتناول الدراسة موضوع ألاسرى الفلسطينيين من زاوية

 العرب.

  اهتمام لدى القنوات  والغربي املتضامن مع قضية ألاسرى يجعل هذه القضية محور  العربي،تنامي الحراك

 الفضائية.

 .قلة وندرة الدراسات إلاعالمية املحلية والعربية املتعلقة بصورة ألاسرى الفلسطينيين 

: أهداف الدراسة 
ا
 رابعا

يتمثل الهدف الرئيس ي لهذه الدراسة في التعرف على صورة ألاسرى الفلسطينيين في مواقع الفضائيات ألاجنبية 

 منها: فرعية،ج تحت هذا الهدف عدة أهداف ويندر  بالعربية،الناطقة 

  وها.وأولويات املواقع نح الدراسة،التعرف على قضايا وموضوعات ألاسرى الفلسطينيين التي تناولتها مواقع 

 .التعرف على اتجاه موضوعات ألاسرى الفلسطينيين في مواقع الدراسة 

  الدراسة في موضوعات ألاسرى.التعرف على سمات ألاسرى الفلسطينيين التي تركز عليها مواقع 

  التعرف على نوع ومصادر املعلومات )ألاولية والصحفية( التي اعتمدت عليها مواقع الدراسة فيما يتعلق

 بموضوعات ألاسرى الفلسطينيين.

 .التعرف على الفنون وألاشكال الصحفية ملوضوعات ألاسرى الفلسطينيين في مواقع الدراسة 

  والتدعيم التي استخدمتها مواقع الدراسة في تناول موضوعات ألاسرى الفلسطينيين.التعرف على عناصر إلابراز 

: الدراسات السابقة
ا
 خامسا

والتي هدفت الدراسة إلى تناول تأثير استخدام الدبلوماسية الرقمية على قضية ألاسرى  (:2222دراسة عبدو ) .0

( من املبحوثين يعتقدون أن %22.0وصلت إلى أن )وت (،8002 – 8002من وجهة نظر النخب إلاعالمية، خالل الفترة )

 سرى،ألا هناك أهمية كبيرة ألن يكون هناك حضور رسمي فلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بقضايا 

 ( من املبحوثين، يعتقدون أن تأثير الدبلوماسية الرقمية ستنعكس بشكل إيجابي على قضايا ألاسرى.%28.2وأن )
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والتي هدفت إلى التعر ف على مواد الرأي املتعلقة بقضية ألاسرى في الصحف (: 2213)دراسة قنديل  .8

الفلسطينية اليومية، وأظهرت الدراسة أن قضية إضراب ألاسرى عن الطعام جاءت في املرتبة ألاولى في اهتمام مواد 

ى غيره الصحفي بشكل كبير عل وتفوق املقال اليومية،الرأي في صحف الدراسة تليها قضية قمع ألاسرى والتفتيشات 

 (.%20اذ جاء بنسبة تقارب ) الدراسة،من أشكال مواد الرأي الخاصة بقضية ألاسرى في صحف 

التي هدفت إلى رصد وتحليل صورة املرأة الفلسطينية في مواقع القنوات الفضائية (: 2213دراسة مدوخ ) .0

 (،%02.2يا السياسية للمرأة جاءت في املرتبة ألاولى بنسبة )وقد بينت أن القضا العربية،ألاجنبية إلالكترونية باللغة 

وأن الاتجاه إلايجابي لصورة املرأة الفلسطينية حصل على املرتبة  (،%02.2والقضايا القانونية في املرتبة الثانية بنسبة )

 (.%28.2ألاولى بنسبة )

قة بإضراب ألاسرى الجماعي في سجون والتي هدفت إلى التعرف على أهم القضايا املتعل(: 2212دراسة مصلح ) .2

إذ حصلت قضية الفعاليات التضامنية مع ألاسرى املضربين عن  العربية،، والتي تناولتها الصحف 8002الاحتالل عام 

وجاء الاعتقال إلاداري كأول ألاسباب الدافعة لإلضراب عن الطعام بنسبة  (،%82.2الطعام في املرتبة ألاولى بنسبة )

(22.2%.) 

هدفت إلى معرفة ما إذا كانت البرامج السياسية "إلاسرائيلية"  التيKarniel And Others (2212 :)سة درا .2

قد أثرت على محتوى التغطية إلاعالمية إلاخبارية التلفزيونية املحلية والدولية لصفقة تبادل ألاسرى بين "إسرائيل" 

 BBC(، وأن قناة %22ة هو الاتجاه السلبي بنسبة )، وتوصلت إلى الاتجاه السائد عن الصفق8000وحركة حماس عام 

 (.%20.2هي أكثر القنوات الدولية تغطية للصفقة بنسبة )

: حدود الدراسة
ا
 سادسا

ة حيث تمتد في الفترة الزمني كامل،الباحث أن تكون عينته الزمنية للدراسة التحليلية مدة عاٍم  الزمني: اختارالحد 

 م.00/08/8002ى تاريخ م حت0/0/8002الواقع بين تاريخ 

  الدارسة،لعينة  الفلسطينيين،تم حصر املوضوعات املتعلقة باألسرى الحد املوضوعي )املواد(: 
ً
 حصرا

ً
أثناء  ،شامال

،( 200وقد بلغت ) الدراسة،مدة 
ً
توزعت على موقع قناة روسيا  البحث،في جميع املواقع إلالكترونية لعينة  موضوعا

، وموق022اليوم )
ً
، وموقع قناة سكاي نيوز عربية )802ع قناة العالم إلاخبارية )( موضوعا

ً
.( موضو 22( موضوعا

ً
 عا

: مصطلحات الدراسة
ا
 سابعا

ن القضايا وهي تتكون م الفلسطينيين،هي تلك الصورة التي تنقلها وسائل إلاعالم املختلفة عن ألاسرى صورة ألاسرى: 

 والتي تصورهم بالسلب أو باإليجاب. لهم،املختلفة 

 غير عربية من ناحية الرؤية  الفضائيات ألاجنبية الناطقة بالعربية:
ً
هي القنوات التلفزيونية الفضائية التي تمثل دوال

 وهي ضمن ما يعرف باإلعالم املوجه للعالم العربي. العربية،لكنها تنطق باللغة  العامة،والسياسة 
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: نوع الدراسة ومنهجها وأداتها
ا
 ثامنا

هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية، وهي تلك البحوث التي تهدف إلى جمع الحقائق والبيانات  تدخل الدراسة:نوع .1

عن ظاهرة أو موقف معين في مجتمع بذاته ومحاولة تفسيرها التفسير الكافي الستخالص دالالتها وللوصول إلى تعميمات 

 (.000ص :8002،بشأن املوقف أو الظاهرة موضع الدراسة )حسين

  تعتمد هذه الدراسة على:الدراسة:  منهج.2

يعد منهج الدراسات املسحية من أنسب املناهج العلمية مواءمة للدراسات منهج الدراسات املسحية:  .أ

والذي يستخدم لوصف املحتوى الظاهر  املضمون،الوصفية، وفي إطار هذا املنهج استخدم الباحث: أسلوب تحليل 

  (.822ص :8008ن حيث الشكل واملحتوى )عبد العزيز،واملضمون الصريح للمادة إلاعالمية، م

وفي  ها،عليويسعى هذا املنهج إلى دراسة العالقات بين الحقائق التي تم الحصول دراسة العالقات املتبادلة:  منهج-ب

قضايا  ل إطاره استخدم الباحث أسلوب املقارنة املنهجية، ملقارنة جوانب الاتفاق والاختالف بين مواقع الدراسة في تناو 

 ألاسرى الفلسطينيين.

حيث سيتم استخدام استمارة تحليل املضمون كأداة  املضمون،البحث على أداة تحليل  هذا يعتمدالدراسة: داة .3

 رى الفلسطينيين من عينة الدراسة.لجمع البيانات الخاصة بقضايا ألاس

 املبحث الثاني: إلاطار املعرفي للدراسة

 الاحتالل إلاسرائيلي يون في سجون ألاسرى الفلسطين

: املكانة القانونية لألسرى الفلسطينيين:
ا
 أوال

منذ بداية الاحتالل إلاسرائيلي أنكرت سلطاته مطابقة القانون الدولي إلانساني على ألارض الفلسطينية املحتلة 

 لسيطر 
ً
عاء أنها سيطرت على هذه ألارض بعد حرب دفاٍع عن النفس، ولم تكن هذه ألارض خاضعة ة دولة ذات باد 

، وهذا املوقف ُرفض عشرات املرات من قبل املجتمع الدولي في 0222سيادة طرف في معاهدات جنيف ألاربعة لسنة 

قرارات متعددة لألمم املتحدة والعديد من مؤسساتها ولجانها الخاصة بقضايا حقوق إلانسان، وكان أهمها القرار 

(، 002: ص8002بشأن جدار الضم والفصل العنصري )فرنسيس، م  ۰۲۲١الاستشاري ملحكمة العدل الدولية لسنة 

وفي إطار نضالهم املستمر لنيل الحرية والاستقالل، وقع  العديد من أبناء الشعب الفلسطيني في قبضة الاحتالل 

ون، ولم يلتفت إلى اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة الض   منة ا"إلاسرائيلي" الذي تعامل معهم على أنهم سجناء أمني 

ع عليها، بل ينكر أنه محتل بالرغم من صدور القرار 
 
الذي وصف ألاراض ي  828لحقوق ألاسير واملعتقل والتي وق

 الفلسطينية بأنها محتلة.

 الفرق بين ألاسير واملعتقل 

فت املادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة  بأنهم أفراد القوات املسلحة ألحد أطراف النزاع  أسرى الحربعر 

واملليشيات أو الوحدات املتطوعة بمن فيهم أعضاء حركات املقاومة املنظمة ويشترط أن يقودها شخٌص مسئول عن 
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، وأن تلتزم بقوانين الحرب، وإذا ما وقع الجندي أو املقاتل في 
ً
مرؤوسيه، ولهم شارة مميزة، وأن يحملوا ألاسلحة جهرا

لة آلاسرة، وال يخضع للتحقيق، وال يدلي سوى باسمه وتاريخ ميالده قبضة العدو ينقل من ساحة املعركة إلى أراض ي الدو 

ورقمه العسكري ورتبته، وال يحاكم، وال يسمح ألهله بزيارته، ويمكن الاتصال به بواسطة الصليب ألاحمر، ويفرج عنه 

 فور انتهاء النزاع ويحتفظ بزيه العسكري )موقع املركز الفلسطيني لإلعالم(.

اتفاقية جنيف الرابعة فهو املدني غير املقاتل الذي يعتقل من أرضه ألن تدابير املراقبة بحسب  املعتقلأما 

غير كافية بحقه أو أن يقتض ي أمن الدولة ذلك أو من يطلبون الاعتقال بمحض إرادتهم أو ألاشخاص الذين يقترفون 

در وتطلب منه كافة بياناته، ويص ة،واملحاكمويخضع املعتقل للتحقيق  الاحتالل،مخالفات يقصد بها إلاضرار بدولة 

 (.8002بحقه حكم قضائي، ويفرج عنه بعد انتهاء مدة محكوميته، ويمكن ألهله زيارته داخل املعتقل )شاهين، 

لكن الاحتالل الاسرائيلي ال يعترف بمصطل  أسرى أو معتقلين كي ال يدين نفسه بأنه محتل؛ كون أن اتفاقيات 

احتالل دولة ألخرى، ويطلق على ألاسرى مصطل  سجناء أمنيين، ويعرفهم بأنهم من  جنيف تنطبق حال وقوع حرب أو 

 أو كان دافع ارتكابها هو دافٌع قومي )موقع املركز الفلسطيني لإلعالم(. ساطعة،أدينوا بتهمٍة أمنية 

املعتقلين  ةفإنها تنص  بأن يتم اعتبارهم معتقلين، وذلك ملصلح ألاحمر،وبحسب رأي اللجنة الدولية للصليب 

 كي يسمح لهم بزيارتهم ويتم إلافراج عنهم بعد انتهاء محكوميتهم )موقع اللجنة الدولية للصليب ألاحمر(.

: أبرز املحطات التاريخية والواقعية لألسرى 
ا
 ثانيا

 م 1323مرحلة البدايات حتى عام  .أ

وعرفت بأحداثها  ألاولى،لية وشن  الحمالت الاعتقا واملعتقالت،وتبدأ هذه املرحلة من بدء تشكل السجون 

كما أنها تميزت  السجون،الصعبة والشديدة على ألاسرى حيث لم يسمح الاحتالل لألسرى بممارسة أي نشاط داخل 

: 8002بشدة القمع وإلارهاب املمارس من قبل إدارة مصلحة السجون على ألاسرى الفلسطينيين )أبو بكر، وحمدونة، 

 (.02ص

 م2222حتى  م1323مرحلة ما بين عام  .ب

م شهدت السجون جرأة أكبر في مواجهة السجان، وباتت حياة ألاسرى أكثر  0220في أعقاب حرب أكتوبر 

 لسياسة الحرمان 
ً
انتظاًما وتنظيًما، وفيها خاض ألاسرى في معتقل عسقالن أول وأبرز إضراب جماعي عن الطعام، رفضا

 م 220فأضرب ، التي كانت تتبعها إدارة السجون 
ً
 )عمري،  22ن عسقالن، ملدة أسيرا

ً
م تم 0222(، وعام 8002يوما

ى إلى إفراغ السجون من كوادرها وقياداتها  0020تحرير  ا أد  أسير ضمن صفقة التبادل املعرفة بصفقة أحمد جبريل مم 

ولكن  ،ى فاستغلت إدارة مصلحة السجون إلاسرائيلية ألامر وحاولت الالتفاف على انجازات ألاسر  ،التنظيمية املخضرمة

إذ  ،م اندلعت انتفاضة الحجارة فزادت حاالت الاعتقال وارتفعت أعداد ألاسرى في سجون الاحتالل0222في العام 

ألًفا بين أسيٍر وأسيرة، ثم حدثت اتفاقية اوسلو وارتفعت مستويات التوقع لديهم بأن  الافراج عنهم وحريتهم  00وصلت 

 (.8002السعود،  ستكون حصيلة أي اتفاق بين الطرفين. )أبو 
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 م2222م حتى 2222مرحلة ما بين عامي  .ت

وهذا انعكس على أعداد ألاسرى في  ،عادت حمالت املالحقة والاعتقال 8000مع اندالع انتفاضة ألاقص ى عام 

،السجون حيث بدأت باالرتفاع 
ً
حتى وصلت ذروتها بعد عملية السور الواقي والاجتياح الكبير للضفة العربية  تدريجيا

( أسيًرا غالبيتهم من فئة الشباب، 00220م، إذ وصل عدد ألاسرى آنذاك إلى أكثر من )8008حتلة في آذار مارس عام امل

ما دفع إدارة السجون لفتح أقسام وسجون جديدة إيشل وأوهليكيدار وجلبوع وريمون وغيرها الستيعاب هذا العدد، 

ا قاسية جًدا وال ت
ً
 (.000: ص 8002،طاق )فروانةوعاش ألاسرى في هذه املرحلة ظروف

 م2211حتى  2222مرحلة ما بين عامي  .ث

وفيها انعكس الانقسام الفلسطيني بشكٍل كبير على واقع الحركة الوطنية الفلسطينية ألاسيرة في السجون 

يشار و  إلاسرائيلية، والتي دفعت قيادة الحركة ألاسيرة في السجون إلطالق مبادراتهم التي عرفت باسم "وثيقة ألاسرى"،

إلى أن أبرز مالمح هذه املرحلة هو الاستقرار النسبي لألوضاع في السجون بشكٍل عام، بعد أن هدأت الانتفاضة، وتوقفت 

 سيول الاعتقاالت وتمازجت التجارب بين ألاسرى القدامى والجدد
ً
 (.022: ص8000)أبو شريعة، تقريبا

 حتى آلان: 2211مرحلة ما بين عام  .ج

 عالية،  0082م، إذ تحرر 8000ء ألاحرار عام وفيها جرت صفقة وفا
ً
أسير وأسير العديد منهم محكوم باملؤبد أو أحكاما

 لألسرى بأن الحرية قد تكون ممكنة في أي وقت، وزاد هذا ألامل بعد إعالن املقاومة أسر 
ً
وبالتالي عاد ألامل مجددا

م، ولقتل هذا ألامل في نفوس ألاسرى بدأت 8002م "جنود أو جثث" إسرائيليين أثناء العدوان إلاسرائيلي على غزة عا

سلطات الاحتالل إلاسرائيلي بسن قوانين عنصرية بحقهم كقانون إعدام ألاسرى، وتنفيذ حملة من إلاجراءات القمعية 

والتضييقية بحقهم عرفت بإجراءات لجنة أردان، مما دفع ألاسرى لخوض عدة خطوات نضال منها إلاضراب الجماعي 

م وقد حقق فيهم ألاسرى العديد من إلانجازات، كعودة الزيارات ألسرى غزة 8002، و 8002، و8008م عام عن الطعا

 (.02، ص8002وإنهاء العزل وتحديد فترات اعتقال إلاداريين )حمدونة، 

: الانتهاكات التي يتعرض لها ألاسرى الفلسطينيون في سجون الاحتالل
ا
 ثالثا

ت دولة الاحتالل كل يتعرض ألاسرى الفلسطينيون ألصن
 
اف متنوعة من الانتهاكات أثناء وبعد الاعتقال، وتخط

القوانين الدولية والحقوقية فيما يتعلق باعتقال الفلسطينيين وتعذيبهم وممارسة كافة أنواع الانتهاكات ضدهم، وتمارس 

ية بحق ألاسرى في السجون إدارة مصلحة السجون بحقهم عشرات الانتهاكات املخالفة لالتفاقيات واملواثيق الدول

ق على ألاسرى،  ضي 
ُ
إلاسرائيلية، ومنها على سبيل املثال ال الحصر، التعذيب النفس ي والجسدي، سن القوانين التي ت

إلاهمال الطبي وعدم تقديم العالجات املناسبة، النقل التعسفي لألسرى وعدم استقرارهم في سجن معين، انعدام 

مختلف السجون، العزل الانفرادي في الزنازين دون أي مقومات حياة ولفترات طويلة النظافة وانتشار الحشرات في 

، النقل بعربة البوسطة الحديدة وما تسببه من آالم فظيعة لألسرى، الاكتظاظ في الغرف وألاقسام ما يضطر 
ً
أحيانا

 
ُ
ا ونوًعا، الاقتحامات بهم في كثير من ألاحيان للنوم على ألارض وعدم توفر أماكن للجلوس، سوء الطعام امل م كمًّ قد 

الليلية والتفتيشات والقمع، فرض الغرامات والتعويضات املالية وحرمانهم من مصروف الكانتينا، املس بالشعائر 

الدينية وعدم توفير أماكن للعبادة، نقص ألاغطية واملالبس الشتوية، الاعتقال إلاداري لفترات غير معلومة وقد يتم 
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ل املنزل لسجن وألاهل لساجنين، التضييق والحرمان من التعليم، تجديدها أكثر من  مرة، الحبس املنزلي الذي يحو 

 الحرمان من الزيارة ورؤية ألاهل، وغيرها. )إذاعة صوت ألاسرى(  

: إبداعات ألاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتالل
ا
 رابعا

السجن ال تبنى على أحد، وأن ساحات السجون حبُّ ألاسرى للحياة وشغفهم بها، وإيمانهم العميق أن جدران 

ما هي إال ساحات جديدة للمواجهة والنضال، قادهم الستحداث وسائل إبداعية خاصة بهم، واستخدامها داخل 

السجون، ليثبتوا ألنفسهم ولسجانهم أنهم جديرون بالحياة ومناضلون ألجل الحرية، من هذه الوسائل إلابداعية: بناء 

ية وإلادارية للسجون والفصائل املختلفة، التمسك بالتعليم والثقافة وممارستها ونيل الدرجات العلمية الهياكل التنظيم

املختلفة من درجات التعليم ألاساس ي حتى درجة الدكتوراة في شتى أنواع العلوم واملعارف، إلابداع في الكتابة والتأليف 

ف للتغلب على أهداف الاحتالل بحرمانهم من الانجاب وتكوين فيما بات يعرف بأدب السجون، ثورة الحياة وتهريب النط

ألاسر وقطع ألانسال، املشاركة السياسية وطرح الحلول واملبادرات وخاصة في موضوع الانقسام فنسج ألاسرى ما يعرف 

ات للهيئات تخاببوثيقة ألاسرى إلنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة اللحمة الوطنية، ممارسة الديموقراطية واجراء الان

إلادارية املختلفة للسجون وللفصائل التنظيمية، ابتكار إلاضرابات املفتوحة عن الطعام الجماعية والفردية لنيل 

الحقوق، التغلب على العزلة املفروضة على ألاسرى من خالل التهريب عبر الكبسولة لألوراق والكتابات واملخاطبات 

 غيرها.)موقع مركز ألاسرى للدراسات(.التنظيمية بين ألاقسام والفصائل، و 

 املبحث الثالث: نتائج الدراسة التحليلية

: مدى الاهتمام بموضوعات ألاسرى 
ا
 أوال

حصر الباحث املوضوعات املتعلقة باألسرى الفلسطينيين في سجون الاحتالل إلاسرائيلي في مواقع الدراسة 

 200مجتمعة وقد بلغت )
ً
،( موضوعا

ً
 ول آلاتي:ويبينها الجد صحفيا

 (: عدد موضوعات ألاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتالل إلاسرائيلي في مواقع الدراسة.1الجدول رقم )

 النسبة )%( التكرار )ك( املوقع #

 % 22.82 802 موقع قناة العالم 0

 % RT 022 02.22موقع قناة روسيا اليوم  8

 % 00.02 22 موقع قناة سكاي نيوز عربية 0

 %122 231 عاملجمو  #

 

يوض  الجدول السابق مدى اهتمام مواقع الدراسة بموضوعات ألاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتالل 

 طينيين،الفلسإذ تشير النتائج إلى اهتمام موقع قناة العالم إلاخبارية بالدرجة ألاولى بموضوعات ألاسرى  إلاسرائيلي،

في الدرجة الثانية  RTيليه موقع قناة روسيا اليوم  الدراسة،اقع ( من مجموع املوضوعات في مو %22.82وذلك بنسبة )

 (.%00.02وأخيًرا كان موقع قناة سكاي نيوز عربية في الدرجة الثالثة بنسبة ) (،%02.22بنسبة )
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ويعزو الباحث سبب اهتمام موقع قناة العالم إلاخبارية بموضوعات ألاسرى الهتمام القناة وموقعها إلالكتروني 

يا الفلسطينية بشكٍل عام، وهذا انعكاس طبيعي ملكانة القضية الفلسطينية لدى الجمهورية إلاسالمية إلايرانية بالقضا

 ووقوفها إلى جانب الحق الفلسطيني في مواجهة الاحتالل إلاسرائيلي، بينما يكون املوقف الروس ي أقل 
ً
حكومة وشعبا

 منها بالقضايا الفلسطينية وهذا م
ً
 واهتماما

ً
ا انعكس على اهتمام موقع روسيا اليوم في نقل قضايا ألاسرى تأييدا

 منهما بالشأن الفلسطيني والذي بدوره يتبنى املوقف 
ً
الفلسطينيين، وكذلك املوقف البريطاني الذي هو أقل اهتماما

وعات وضالغربي في هذه القضية، ألامر الذي انعكس على عدد املوضوعات الفلسطينية في املوقع بشكٍل عام، وعدد م

 ألاسرى الفلسطينيين فيه بشكٍل خاص.

ا: موضوعات ألاسرى   ثانيا

 (: موضوعات ألاسرى في مواقع الدراسة2الجدول رقم )

 املوقع

 املوضوعات

 إلاجمالي قناة سكاي نيوز عربية RT قناة روسيا اليوم  قناة العالم

 % ك % ك % ك % ك

ألاسرى 
ق 

ح
ت ب

الانتهاكا
 

 88.2 22 02.2 02 02.2 82 80.2 22 اعتقاالت يومية

 2.2 02 00.2 2 00.0 02 2.2 02 إلاهمال الطبي واملرض ى

 0.2 02 0 0 2.2 2 0 2 محاكمات وتمديدات

 0.0 02 2.0 0 0.0 2 8.0 2 القتحامات والاعتداءات على ألاسرى ا

 0 00 2.8 8 2.2 2 0.2 2 التضييق على أهالي ألاسرى 

 8.0 00 2.2 2 8 0 0.0 0 احتجاز جثامين

 8.0 00 8 0 0.0 2 0.2 2 الاعتقال إلاداري 

 0.8 2 0 0 0.2 0 0.2 2 ألاسرى القدامى

 0.8 2 8 0 0.0 8 0.2 8 ألاسرى ألاطفال

 0.2 0 0 0 0.2 0 0.2 8 العزل 

 0.2 0 0 0 0 0 0.0 0 النقل التعسفي

 0.2 0 0 0 0.2 0 0.2 8 تعذيب ألاسرى 

 8.0 2 0 0 2 2 0.0 0 أخرى 

 12.2 222 22.3 32 12.3 23 23.2 113 املجموع

ت 
إبداعا

ألاسرى 
 00.2 22 0 0 2.2 00 02 02 إلاضراب عن الطعام 

 0.8 0 0 0 0 0 0.2 0 الانتخابات والتجربة الديموقراطية

 0.8 0 0 0 0.2 0 0 0 تهريب النطف

 11.1 23 2 2 3.1 12 11.2 32 املجموع

الجوان

ب 

طولي
الب

ة 

ت
الان

و

ت
را صا

 2.2 02 2.0 0 2.2 00 00 80 صفقات التبادل 

 8.0 00 0 0 8.2 2 8.2 2 الانتصار في إلاضرابات
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 0.8 0 0 0 0.2 0 0 0 انتزاع الحقوق من السجان

 11.1 23 2.3 3 12.3 12 12.2 23 املجموع

 2.8 02 02.2 2 00.2 80 0 2 رواتب ألاسرى 

 2.2 82 0 0 2.2 2 2.2 02 تضامن جماهيري ودولي

 2 02 8 0 8 0 2.2 00 محررون 

 0.8 02 2.8 8 2.2 2 0.2 2 إفراجات

 0.2 2 0 0 0 0 0.0 2 إحصائيات سنوية وشهرية

 0.2 0 0 0 0 0 0.0 0 شهداء الحركة ألاسيرة

 0.2 2 0 0 8.2 2 0.0 0 أخرى 

 122 231 122 23 122 123 122 232 املجموع العام

 ى آلاتي:تشير نتائج الجدول السابق إل

 النتائج العامة ملواقع الدراسة مجتمعة: -أ

 وهي: السابق،وُيقصد بها العرض الكيفي للنتائج الكمية وألارقام والنسب الواردة في الجدول 

 عرض النتائج العامة للموضوعات الرئيسية.1

نسبة بة ألاولى باهتمت مواقع الدراسة بموضوعات "الانتهاكات بحق ألاسرى" بنسبة كبيرة، حيث جاءت في املرت

( يليها بفارٍق كبير عنها موضوعات "إبداعات ألاسرى"، و"الجوانب البطولية والانتصارات" في املرتبة الثانية 28.2%)

(، تليها %2.8( لكل منهما، تليها موضوعات "رواتب ألاسرى" في املرتبة الثالثة بنسبة )%00.0وبشكل متساٍو بنسبة )

(، تليها موضوعات "محررون" في املرتبة الخامسة %2.2لي" في املرتبة الرابعة بنسبة )موضوعات "تضامن جماهيري ودو 

(، يليها موضوعات "إحصائيات سنوية %0.8(، يليها موضوعات "إفراجات" في املرتبة السادسة بنسبة )%2بنسبة )

ة" في املرتبة الثامنة بنسبة (، ثم تليها موضوعات "شهداء الحركة ألاسير %0.2وشهرية" في املرتبة السابعة بنسبة )

 حصلت فئة "أخرى" على املرتبة التاسعة بنسبة )0.2%)
ً
 (.%0.2(، وأخيرا

 عرض النتائج العامة للموضوعات الفرعية .2

بخصوص موضوعات الانتهاكات بحق ألاسرى فقد جاءت موضوعات "اعتقاالت يومية" في املرتبة ألاولى بنسبة 

سرى في مواقع الدراسة، تليها في املرتبة الثانية موضوعات "إلاهمال الطبي واملرض ى" ( من مجموع موضوعات ألا 88.2%)

(، ثم تليها في املرتبة الرابعة %0.2(، ثم تليها في املرتبة الثالثة موضوعات "محاكمات وتمديدات" بنسبة )%2.2بنسبة )

في املرتبة الخامسة موضوعات "التضييق  (، ثم تليها%0.0موضوعات "الاقتحامات والاعتداءات على ألاسرى" بنسبة )

(، ثم تليها في املرتبة السادسة موضوعات "احتجاز جثامين" و"الاعتقال إلاداري" بشكل %0على أهالي ألاسرى" بنسبة )

( لكل منهما، ثم تليها في املرتبة السابعة موضوعات "ألاسرى القدامى" و"ألاسرى ألاطفال" بشكل %8.0متساٍو بنسبة )

 بنسبة ) متساوٍ 
ً
( لكل منهما، ثم تليها في املرتبة الثامنة موضوعات "العزل" و"النقل التعسفي" و"تعذيب %0.8أيضا
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 بنسبة )
ً
( لكل منهم، ثم تليها في املرتبة التاسعة وألاخيرة موضوعات "أخرى" بنسبة %0.2ألاسرى" بشكل متساٍو أيضا

(8.0%.) 

درت موضوعات "إلاضراب عن الطعام" املرتبة ألاولى بنسبة فقد تص ألاسرى،أما بخصوص موضوعات إبداعات 

ثم تليها في املرتبة الثانية موضوعات "الانتخابات والتجربة  الدراسة،( من موضوعات ألاسرى في مواقع 00.2%)

 ( لكل منهما.%0.8الديموقراطية" و"تهريب النطف" بشكل متساٍو بنسبة )

فقد تصدرت موضوعات "صفقات التبادل" املرتبة  نتصارات،والا أما بخصوص موضوعات الجوانب البطولية 

تليها في املرتبة الثانية موضوعات "الانتصار في  الدراسة،( من موضوعات ألاسرى في مواقع %2.2ألاولى بنسبة )

 (.%0.8تليها في املرتبة الثالثة وألاخيرة موضوعات "انتزاع الحقوق من السجان" بنسبة ) (،%8.0إلاضرابات" بنسبة )

ويرى الباحث أن هيمنة موضوعات الانتهاكات بحق ألاسرى على موضوعات ألاسرى الفلسطينيين في مواقع 

الدراسة يعود لكثرة الانتهاكات "إلاسرائيلية" لحقوق الشعب الفلسطيني عامة ولألسرى الفلسطينيين خاصة، ولكثرة 

ث ال تكاد تخلو ليلة أو يوم من حمالت املداهمة والاعتقاالت الاعتقاالت اليومية التي تعد أبرز الانتهاكات وأكثرها، حي

التعسفية، وكذلك يعود هذا ألامر لكثرة الانتهاكات التي يتعرض لها ألاسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتالل 

ى، خر إلاسرائيلي من تعذيب ومحاكمات وتمديدات واعتقال إداري وإهمال طبي وعزل انفرادي وغيرها من الانتهاكات ألا 

 والتي باملجمل تسيطر على املوضوعات الصحفية في الوسائل إلاعالمية املختلفة.

 :اعرض نتائج مواقع الدراسة كٍل على حد -ب

 وقد جاءت نتائجه كاآلتي:موقع قناة العالم إلاخبارية: .1

 عرض نتائج املوضوعات الرئيسية 

 ألاسرى" بنسبة كبيرة، حيث تصدرت املرتبة ألاولى اهتم موقع قناة العالم إلاخبارية بموضوعات "الانتهاكات بحق

(، %02.2( من موضوعات ألاسرى في املوقع، تليها في املرتبة الثانية موضوعات "إبداعات ألاسرى" بنسبة )%22.8بنسبة )

عة موضوعات (، تليها في املرتبة الراب%08.2تليها في املرتبة الثالثة موضوعات "الجوانب البطولية والانتصارات" بنسبة )

(، تليها في املرتبة %2.2(، تليها في املرتبة الخامسة موضوعات "محررون" بنسبة )%2.2"تضامن جماهيري ودولي" بنسبة )

(، تليها في املرتبة السابعة موضوعات "رواتب ألاسرى" %0.0السادسة موضوعات "إحصائيات سنوية وشهرية" بنسبة )

(، تليها في املرتبة التاسعة وألاخيرة موضوعات %0.2نة موضوعات "إفراجات" بنسبة )(، تليها في املرتبة الثام%0بنسبة )

 ( لكل منهما.%0.0"شهداء الحركة ألاسيرة" و"أخرى" بشكٍل متساٍو بنسبة )

 عرض نتائج املوضوعات الفرعية 

 موضوعات بخصوص موضوعات الانتهاكات بحق ألاسرى التي تصدرت موقع قناة العالم إلاخبارية، فقد جاءت

( من موضوعات ألاسرى في املوقع، تليها في املرتبة الثانية موضوعات %80.2"اعتقاالت يومية" في املرتبة ألاولى بنسبة )

(، تليها %0(، تليها في املرتبة الثالثة موضوعات "محاكمات وتمديدات" بنسبة )%2.2"إلاهمال الطبي واملرض ى" بنسبة )
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(، تليها في املرتبة الخامسة موضوعات %8.0الاقتحامات والاعتداءات على ألاسرى" بنسبة )في املرتبة الرابعة موضوعات "

( لكل منهم، تيليها في %0.2"التضييق على أهالي ألاسرى" و"الاعتقال إلاداري" و"ألاسرى القدامى" بشكل متساٍو بنسبة )

( لكل منهما، تليها في املرتبة %0.0تساوٍ بنسبة )املرتبة السادسة موضوعات "احتجاز جثامين" و"النقل التعسفي" بشكٍل م

 جاءت %0.2السابعة موضوعات "ألاسرى ألاطفال" و"العزل" و"تعذيب ألاسرى" بشكل متساوٍ بنسبة )
ً
( لكل منهم، وأخيرا

 (.%0.0موضوعات "أخرى" في املرتبة الثامنة بنسبة )

ب عن الطعام" في املرتبة ألاولى بنسبة فجاءت موضوعات "إلاضرا ألاسرى،أما بخصوص موضوعات إبداعات 

تليها في املرتبة الثانية موضوعات "الانتخابات والتجربة الديموقراطية" بنسبة  املوقع،( من موضوعات ألاسرى في 02%)

 (، وغابت موضوعات "تهريب النطف" عن املوقع بشكل تام.0.2%)

موضوعات "صفقات التبادل" في املرتبة فجاءت  والانتصارات،أما بخصوص موضوعات الجوانب البطولية 

تليها في املرتبة الثانية موضوعات "الانتصار في إلاضرابات" بنسبة  املوقع،( من موضوعات ألاسرى في %00ألاولى بنسبة )

 (، وغابت موضوعات "انتزاع الحقوق من السجان" عن املوقع بشكل تام.8.2%)

 ه كاآلتي:وقد جاءت نتائج: RTموقع قناة روسيا اليوم .2

 عرض نتائج املوضوعات الرئيسية 

( من %28.2بموضوعات "الانتهاكات بحق ألاسرى" باملرتبة ألاولى بنسبة ) RTاهتم موقع قناة روسيا اليوم 

(، تليها %00.2موضوعات ألاسرى في املوقع، تليها في املرتبة الثانية موضوعات "الجوانب البطولية والانتصارات" بنسبة )

(، تليها في املرتبة الرابعة موضوعات "إبداعات ألاسرى" %00.2الثالثة موضوعات "رواتب ألاسرى" بنسبة ) في املرتبة

(، تليها في املرتبة السادسة موضوعات %2.2(، تليها في املرتبة الخامسة موضوعات "إفراجات" بنسبة )%2.0بنسبة )

 في املرتبة %8سابعة موضوعات "محررون" بنسبة )(، تليها في املرتبة ال%2.2"تضامن جماهيري ودولي" بنسبة )
ً
( وأخيرا

(، بينما غابت موضوعات "إحصائيات سنوية وشهرية" و"شهداء الحركة %8.2الثامنة موضوعات "أخرى" بنسبة )

 ألاسيرة" بشكل تام عن املوقع.

 عرض نتائج املوضوعات الفرعية 

، فقد جاءت موضوعات RTروسيا اليوم  بخصوص موضوعات الانتهاكات بحق ألاسرى التي تصدرت موقع

( من موضوعات ألاسرى في املوقع، تليها في املرتبة الثانية موضوعات %02.2"الاعتقاالت اليومية" في املرتبة ألاولى بنسبة )

 (،%2.2(، ثم تليها في املرتبة الثالثة موضوعات "محاكمات وتمديدات" بنسبة )%00.0"إلاهمال الطبي واملرض ى" بنسبة )

(، تليها في املرتبة الخامسة موضوعات %2.2تليها في املرتبة الرابعة موضوعات "التضييق على أهالي ألاسرى" بنسبة )

( لكل منهما، تليها في املرتبة %0.0"الاقتحامات والاعتداءات على ألاسرى" و"الاعتقال إلاداري" بشكل متساٍو بنسبة )

(، تليها في املرتبة السابعة موضوعات "ألاسرى ألاطفال" بنسبة %8السادسة موضوعات "احتجاز جثامين" بنسبة )

( %0.2(، تليها في املرتبة الثامنة موضوعات "ألاسرى القدامى" و"العزل" و"تعذيب ألاسرى" بشكل متساٍو بنسبة )0.0%)
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ات "النقل (، بينما غابت موضوع%2لكل منهم، وفي املرتبة التاسعة وألاخيرة جاءت موضوعات "أخرى" بنسبة )

 التعسفي" عن املوقع بشكل تام.

فقد جاءت في املرتبة ألاولى موضوعات "صفقات  والانتصارات،أما بخصوص موضوعات الجوانب البطولية 

تليها في املرتبة الثانية موضوعات "الانتصار في إلاضرابات"  املوقع،( من موضوعات ألاسرى في %2.2التبادل" بنسبة )

 (.%0.2في املرتبة الثالثة وألاخيرة موضوعات "انتزاع الحقوق من السجان" بنسبة ) (، تليها%8.2بنسبة )

فقد جاءت في املرتبة ألاولى منها موضوعات "إلاضراب عن الطعام"  ألاسرى،أما بخصوص موضوعات إبداعات 

بة تهريب النطف" بنستليها في املرتبة الثانية وألاخيرة موضوعات " املوقع،( من موضوعات ألاسرى في %2.2بنسبة )

 ديموقراطية" بشكل تام عن املوقع.(، بينما غابت موضوعات "الانتخابات والتجربة ال0.2%)

 وقد جاءت نتائجه كاآلتي:موقع قناة سكاي نيوز عربية: .3

 عرض نتائج املوضوعات الرئيسية 

لى قد جاءت في املرتبة ألاو اهتم موقع سكاي نيوز عربية بموضوعات "الانتهاكات بحق ألاسرى" بصورة كبيرة، ف

(، %02.2( من موضوعات ألاسرى في املوقع، تليها في املرتبة الثانية موضوعات "رواتب ألاسرى" بنسبة )%20.2بنسبة )

(، تليها في املرتبة الرابعة موضوعات %2.0تليها في املرتبة الثالثة موضوعات "الجوانب البطولية والانتصارات" بنسبة )

(، بينما غابت موضوعات %8(، تليها في املرتبة الخامسة موضوعات "محررون" بنسبة )%2.8بة )"إفراجات" بنس

"إبداعات ألاسرى" و"تضامن جماهيري ودولي" و"إحصائيات سنوية وشهرية" و"شهداء الحركة ألاسيرة" وأخرى" بشكل 

 تام عن املوقع.

 عرض نتائج املوضوعات الفرعية 

ألاسرى التي تصدرت موقع سكاي نيوز عربية، فقد جاءت موضوعات  بخصوص موضوعات الانتهاكات بحق

( من موضوعات ألاسرى في املوقع، تليها في املرتبة الثانية موضوعات %02.2"اعتقاالت يومية" في املرتبة ألاولى بنسبة )

(، تليها في %2.2بنسبة ) (، تليها في املرتبة الثالثة موضوعات "احتجاز جثامين"%00.2"إلاهمال الطبي واملرض ى" بنسبة )

(، تليها في املرتبة الخامسة موضوعات %2.0املرتبة الرابعة موضوعات "الاقتحامات والاعتداءات على ألاسرى" بنسبة )

(، تليها في املرتبة السادسة موضوعات "الاعتقال إلاداري" و"ألاسرى ألاطفال" %2.8"التضييق على أهالي ألاسرى" بنسبة )

( لكل منهما، بينما غابت موضوعات "محاكمات وتمديدات" و"ألاسرى القدامى" و"العزل" %8سبة )بشكل متساٍو بن

 و"النقل التعسفي" و"تعذيب ألاسرى" وأخرى" عن املوقع بشكل تام.

فقد جاءت موضوعات "صفقات التبادل" في املرتبة  والانتصارات،أما بخصوص موضوعات الجوانب البطولية 

بينما غابت موضوعات "الانتصارات في إلاضرابات"  املوقع،( من موضوعات ألاسرى في %2.0بة )ألاولى والوحيدة بنس

 و"انتزاع الحقوق من السجان" بشكل تام عن موقع سكاي نيوز عربية.
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إلى درجة تركيز كل موقع منها على  ألاسرى،ويعزو الباحث التفاوت املوجود في مواقع الدراسة تجاه موضوعات 

رى الفلسطينيين الذي يعكس مدى اهتمام القناة والدولة التابعة لها وموقفها من قضايا الشعب موضوعات ألاس

 الفلسطيني عامة وقضية ألاسرى الفلسطينيين خاصة.

: اتجاه املوضوعات.
ا
 ثالثا

 (: اتجاه موضوعات ألاسرى في مواقع الدراسة3الجدول رقم )

 املوقع

 الاتجاه

 إلاجمالي قناة سكاي نيوز عربية RT قناة روسيا اليوم  قناة العالم

 % ك % ك % ك % ك

 20 008 20 82 20.2 22 22.8 020 إيجابي

 02 22 80 00 00.2 02 02.2 28 محايد

 02 20 82 02 82.2 02 0.2 2 سلبي

 122 231 122 23 122 123 122 232 املجموع العام

 وض  نتائج الجدول السابق ما يلي:ت

 واقع الدراسة مجتمعةعرض النتائج العامة مل -أ

( %20جاء الاتجاه "إلايجابي" ملوضوعات ألاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتالل إلاسرائيلي في املرتبة ألاولى بنسبة )

 ة الاتجاه( يليه في املرتبة الثالثة وألاخير %02يليه في املرتبة الثانية الاتجاه "املحايد" بنسبة ) الدراسة،من مجموع مواقع 

 (.%02" بنسبة )"السلبي

 انتائج مواقع الدراسة كٌل على حد عرض.1

 وجاء على النحو التالي: موقع قناة العالم إلاخبارية: 

ر الاتجاه "إلايجابي" املرتبة ألاولى بنسبة )  ( من موضوعات ألاسرى الفلسطينيين في املوقع، يليه في %22.8تصد 

(، يليه في املرتبة الثالثة وألاخيرة الاتجاه "السلبي" بنسبة %02.2سبة )املرتبة الثانية بفارق كبير الاتجاه "املحايد" بن

(0.2%.) 

 وجاء على النحو التالي: :RTموقع قناة روسيا اليوم  

 الاتجاه "إلايجابي" املرتبة ألاولى بنسبة )
ً
 يليه املوقع،( من موضوعات ألاسرى الفلسطينيين في %20.2تصدر أيضا

 جاء الاتجاه "املحايد" بنسبة ) (،%82.2ثانية الاتجاه "السلبي" بنسبة )بفارق كبير في املرتبة ال
ً
 (.%00.2وأخيرا

 وجاء على النحو التالي: موقع قناة سكاي نيوز عربية:

 في املرتبة ألاولى بنسبة )
ً
يليه  املوقع،( من موضوعات ألاسرى الفلسطينيين في %20جاء الاتجاه "إلايجابي" أيضا

 جاء الاتجاه "املحايد" بنسبة ) (،%82الاتجاه "السلبي" بنسبة ) في املرتبة الثانية
ً
 (.%80وأخيرا
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و امتداد ه الفلسطينيين،ويرى الباحث أن اتفاق مواقع الدراسة متفرقين على الاتجاه إلايجابي لصورة ألاسرى 

 في مو وأن اختالف املواقع في الاتجاه السلبي  الاحتالل،لصورة املناضل الفلسطيني الذي يقارع 
ً
قع قناة الذي جاء ثالثا

 ملوقعي روسيا اليوم وسكاي نيوز 
ً
 للتوجه السياس ي العام لحكومات الدول  عربية،العالم إلاخبارية وثانيا

ً
هو امتداد أيضا

 التي تتبع لها القنوات، ومدى انحيازها أو موافقتها للقضية الفلسطينية عامة ولقضية ألاسرى الفلسطينيين خاصة.

: سم
ا
 ات ألاسرى.رابعا

 (: سمات ألاسرى الفلسطينيين في مواقع الدراسة1الجدول رقم )

 املوقع

 سمات ألاسرى 

 إلاجمالي قناة سكاي نيوز عربية RT قناة روسيا اليوم  قناة العالم

 % ك % ك % ك % ك

جابية
ت إي

سما
 

 02.8 088 80.2 02 02.2 02 02.2 22 املطالبة بالحقوق 

 02 080 02.8 00 02.0 00 02.8 22 التوق للحرية

 02.0 22 0.2 0 02.0 00 02.0 28 الصمود

 02 22 00.8 2 02.2 00 02 22 التحدي

 2.2 22 2.2 2 2.2 00 2 00 الوحدة

 0.02 0 0 0 0.22 0 0 0 أخرى 

 21.1 223 23.3 23 22.3 122 21 233 املجموع

سلبية
ت 

سما
 2.2 28 02.2 08 08.2 82 0.2 0 إلارهاب 

 8.0 02 2.2 2 2.0 00 0 0 عفالض

 0.22 0 0 0 0 0 0.2 0 الخوف

 0.02 0 0 0 0 0 0.80 0 الانقسام

 3.2 21 23.1 12 12.2 33 1.3 2 املجموع

 02.0 082 00.8 2 02.2 00 80.0 22 غير واض 

 122 223 122 23 122 211 122 331 املجموع العام

 تشير نتائج الجدول السابق إلى آلاتي:

 وقد جاءت على النحو التالي:النتائج العامة ملواقع الدراسة مجتمعة: عرض  -أ

 بلغت )
ً
(، تليها في املرتبة %20.2تصدرت "السمات إلايجابية" مواقع الدراسة باملرتبة ألاولى بنسبة كبيرة نسبيا

وألاخيرة "السمات  (، وتليها في املرتبة الثالثة%02.0الثانية املوضوعات غير واضحة السمات "غير واض " بنسبة )

 بلغت )
ً
 (.%2.0السلبية" بنسبة منخفضة نسبيا

( من مجموع %02.8فقد جاءت سمة "املطالبة بالحقوق" في املرتبة ألاولى بنسبة ) إلايجابية،وبخصوص السمات 

مة "الصمود" بنسبة تليها في املرتبة الثالثة س (،%02تليها في املرتبة الثانية سمة "التوق للحرية" بنسبة ) الدراسة،مواقع 

(، %2.2(، تليها في املرتبة الخامسة سمة "الوحدة" بنسبة )%02(، تليها في املرتبة الرابعة سمة "التحدي" بنسبة )02.0%)

 (.%0.02تليها في املرتبة السادسة وألاخيرة سمات "أخرى" بنسبة )
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من مجموع مواقع  (،%2.2ى بنسبة )فقد جاءت سمة "إلارهاب" في املرتبة ألاول ،السلبيةأما بخصوص السمات 

(، %0.22(، تليها في املرتبة الثالثة سمة "الخوف" بنسبة )%8.0تليها في املرتبة الثانية سمة "الضعف" بنسبة ) الدراسة،

 (.%0.02ة سمة "الانقسام" بنسبة )تليها في املرتبة الرابعة وألاخير 

 اعرض نتائج مواقع الدراسة كٍل على حد -ب

 وجاء على النحو التالي: الم إلاخبارية:موقع قناة الع

تليها في املرتبة الثانية  املوقع،( من سمات ألاسرى في %22جاءت "السمات إلايجابية" في الدرجة ألاولى بنسبة )

وفي املرتبة الثالثة وألاخيرة جاءت "السمات السلبية"  (،%80.0املوضوعات غير واضحة السمات "غير واض " بنسبة )

 (.%0.2بنسبة )

( من سمات %02.8فقد جاءت سمة "التوق للحرية" في املرتبة ألاولى بنسبة ) إلايجابية،وبخصوص السمات 

تليها في املرتبة الثالثة سمة "الصمود"  (،%02.2تليها في املرتبة الثانية سمة "املطالبة بالحقوق" بنسبة ) املوقع،ألاسرى في 

تليها في املرتبة الخامسة وألاخيرة سمة "الوحدة"  (،%02سمة "التحدي" بنسبة )تليها في املرتبة الرابعة  (،%02.0بنسبة )

 (، بينما غابت سمة "أخرى" عن املوقع بشكل تام.%2بنسبة )

فقد جاءت سمتا "إلارهاب" و"الخوف" في الدرجة ألاولى بشكل متساٍو بنسبة  السلبية،وأما بخصوص السمات 

بينما غابت سمة "الضعف" بشكٍل تام  (،%0.80بة الثانية سمة "الانقسام" بنسبة )تليهما في املرت منهما،( لكٍل 0.2%)

 عن املوقع.

 وقد جاء على النحو التالي: :RTموقع قناة روسيا اليوم 

تليها في املرتبة  املوقع،( من مجموع سمات ألاسرى في %22.2جاءت "السمات إلايجابية" في املرتبة ألاولى بنسبة )

تليها في املرتبة الثالثة وألاخيرة املوضوعات غير واضحة السمات "غير واض "  (،%02.2ت السلبية" بنسبة )الثانية "السما

 (.%02.2بنسبة )

تليها في  (،%02.2فقد جاءت سمة "املطالبة بالحقوق" في املرتبة ألاولى بنسبة ) إلايجابية،وبخصوص السمات 

تليهما في املرتبة الثالثة سمة  منهما،( لكل %02.0" بشكل متساٍو بنسبة )املرتبة الثانية سمتا "التوق للحرية" و"الصمود

(، بينما جاءت السمات "ألاخرى" في %2.2(، تليها في املرتبة الرابعة سمة "الوحدة" بنسبة )%02.2"التحدي" بنسبة )

 (.%0.22املرتبة الخامسة وألاخيرة بنسبة )

( من سمات ألاسرى %08.2إلارهاب" في املرتبة ألاولى بنسبة )فقد جاءت سمة " السلبية،وأما بخصوص السمات 

بينما غابت سمتا "الخوف" و"الانقسام" عن املوقع  (،%2.0تليها في املرتبة الثانية سمة "الضعف" بنسبة ) املوقع،في 

 بشكل تام.
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 وقد جاء على النحو التالي: موقع قناة سكاي نيوز عربية:

تليها في املرتبة  املوقع،( من مجموع سمات ألاسرى في %20.0ملرتبة ألاولى بنسبة )جاءت "السمات إلايجابية" في ا

تليها في املرتبة الثالثة وألاخيرة املوضوعات غير واضحة السمات "غير واض "  (،%80.2الثانية "السمات السلبية" بنسبة )

 (.%00.8بنسبة )

( من مجموع %80.2قوق" في املرتبة ألاولى بنسبة )فقد جاءت سمة "املطالبة بالح إلايجابية،وبخصوص السمات 

تليها في املرتبة الثالثة سمة  (،%02.8تليها في املرتبة الثانية سمة "التوق للحرية" بنسبة ) املوقع،سمات ألاسرى في 

 جاءت سمة "الصمو  (،%2.2تليها في املرتبة الرابعة سمة "الوحدة" بنسبة ) (،%00.8"التحدي" بنسبة )
ً
د" بنسبة وأخيرا

 بينما غابت السمات "ألاخرى" عن املوقع بشكل تام. (،0.2%)

من سمات  (،%02.2فقد جاءت سمة "إلارهاب" في املرتبة ألاولى بنسبة ) السلبية،وأما بخصوص السمات 

ام" عن بينما غابت سمتا "الخوف" و"الانقس (،%2.2تليها في املرتبة الثانية سمة "الضعف" بنسبة ) املوقع،ألاسرى في 

 املوقع بشكٍل تام.

ويفسر الباحث ارتفاع نسبة سمة "املطالبة بالحقوق" عند ألاسرى في مواقع الدراسة بكثرة مطالباتهم بذلك، إذ 

 ما يؤكدون في معاركهم وخطواتهم 
ً
أن الاحتالل يحرمهم من جميع الحقوق وال يعطيهم إياها إال بمقابل، وهم دائما

ضوها من أجل استعادة حقوقهم املسلوبة أو من أجل الحصول على حق جديد، كالحق في النضالية املختلفة إنهم يخو 

زيارة ألاهل، والحق في التعليم والحق في تلقي العالج وغيره، وبعد الحصول على الحقوق ألاساسية التي تجعله يعيش 

ن ألاسرى، كونهم ال يتوقفون ع كإنسان، تأتي سمة التوق بالحرية التي تعد من أسمى وأنبل السمات التي يتحلى بها

التفكير في الحرية، ويعملون ألجلها كل ما يستطيعون، من إضرابات عن الطعام ومحاوالت التفكير بالهرب، وغير ذلك، 

 وهي بالعموم سمة يتحلى بها جميع ألاسرى وتالزمهم طيلة فترة الاعتقال.

: املصادر ألاولية.
ا
 خامسا

 ولية املستخدمة في موضوعات ألاسرى في مواقع الدراسة(: نوع املصادر ألا 2الجدول رقم )

 املوقع

 

 املصادر    ألاولية

 إلاجمالي قناة سكاي نيوز  RT قناة روسيا اليوم  قناة العالم

 % ك % ك % ك % ك

 22.2 822 22.2 88 22 22 22.2 022 فلسطيني

 00.2 22 88.2 00 80.8 00 2.0 02 "إسرائيلي"

 00 22 02.2 2 00.2 02 00.2 08 متعدد املصدر

 2.2 00 02.2 2 08.0 02 0.2 2 دولي

 122 231 122 23 122 123 122 232 املجموع العام

 تشير نتائج الجدول السابق إلى آلاتي:
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 عرض النتائج العامة ملواقع الدراسة مجتمعةأ.

 الدراسة،( من مجموع مواقع %22.2)حاز املصدر "الفلسطيني" على املرتبة ألاولى من نوع املصادر ألاولية بنسبة 

يليه في املرتبة الثالثة " متعدد املصدر"  (،%00.2يليه بفارق كبير في املرتبة الثانية املصدر "إلاسرائيلي" إذ جاء بنسبة )

 (.%2.2يليه في املرتبة الرابعة وألاخيرة املصدر "الدولي" بنسبة ) (،%00بنسبة )

 الى حدعرض نتائج مواقع الدراسة كٍل عب.

 وقد جاء على النحو التالي: موقع قناة العالم إلاخبارية:

ر املصدر "الفلسطيني" املرتبة ألاولى من نوع املصادر ألاولية بنسبة )  املوقع،( من مجموع املصادر في %22.2تصد 

ثالثة املصدر "إلاسرائيلي" يليه في املرتبة ال (،%00.2يليه بفارق كبير في املرتبة الثانية "متعدد املصدر" إذ جاء بنسبة )

 (.%0.2يليه في املرتبة الرابعة املصدر "الدولي" بنسبة ) (،%2.0بنسبة )

 وقد جاء على النحو التالي: :RTموقع قناة روسيا اليوم

يليه في املرتبة الثانية  (،%22جاء املصدر "الفلسطيني" في املرتبة ألاولى من نوع املصادر ألاولية في املوقع بنسبة )

يليه في املرتبة الرابعة  (،%08.0يليه في املرتبة الثالثة املصدر "الدولي" بنسبة ) (،%80.8املصدر "إلاسرائيلي" بنسبة )

 (.%00.2وألاخيرة "متعدد املصدر" بنسبة )

 وقد جاء على النحو التالي: موقع قناة سكاي نيوز عربية:

يليه في املرتبة الثانية  (،%22.2صادر ألاولية في املوقع بنسبة )جاء املصدر "الفلسطيني" في املرتبة ألاولى من نوع امل

(، يليه في املرتبة الرابعة %02.2يليه في املرتبة الثالثة "متعدد املصدر" بنسبة ) (،%88.2املصدر "إلاسرائيلي" بنسبة )

 (.%02.2وألاخيرة املصدر "الدولي" بنسبة )

حرص املصادر الفلسطينية على إظهار قضية ألاسرى في وسائل ويرى الباحث أن النتائج السابقة تعود إلى 

وكذلك لتعدد املصادر ألاولية الفلسطينية كاملؤسسات الرسمية املتمثلة في  املصادر،إلاعالم أكثر من غيرها من 

أو كاملؤسسات الفصائلية وألاهلية املتمثلة في املؤسسات  الفلسطيني،أو نادي ألاسير  ألاسرى،هيئة شئون 

 اعد،و جمعية  القدس،لجمعيات والروابط ألاهلية التي تخدم قضية ألاسرى الفلسطينيين مثل مؤسسة مهجة وا

 جمعية حسام، .. إلخ.

 

 

 

 

 



 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 336 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

: املصادر إلاعالمية.
ا
 سادسا

 (: نوع املصادر إلاعالمية املستخدمة في موضوعات ألاسرى في مواقع الدراسة2الجدول رقم )

 املوقع

 

 املصدر  إلاعالمي

 إلاجمالي قناة سكاي نيوز عربية RT قناة روسيا اليوم  ة العالمقنا

 % ك % ك % ك % ك

 02.2 022 0 0 02.0 82 22.2 000 مواقع إخبارية

 88.2 22 22.2 80 82.8 02 02.2 02 مراسل

 02.2 28 22.2 80 82.2 02 2.2 00 وكاالت أنباء

 08.2 22 0 0 00.2 02 02.2 02 إذاعة وتلفزيون 

 2 00 2.8 8 2.2 00 2.0 02 صحف

 2 02 0 0 00.2 02 0 0 متعدد املصدر

 0.2 8 0 0 0.2 0 0.2 0 كتاب

 122 231 122 23 122 123 122 232 املجموع العام

 يتح  من الجدول السابق ما يأتي:

 عرض النتائج العامة ملواقع الدراسة مجتمعة -أ

ر إعالمي في املرتبة ألاولى من املصادر إلاعالمية املستخدمة اعتمدت مواقع الدراسة على "املواقع إلاخبارية" كمصد

( من مجموع مواقع الدراسة، يليه في املرتبة الثانية مصدر "املراسل" بنسبة %02.2في موضوعات ألاسرى بنسبة )

ر "إلاذاعة (، يليه في املرتبة الرابعة مصد%02.2(، يليه في املرتبة الثالثة مصدر "وكاالت ألانباء" بنسبة )88.2%)

(، يليه في املرتبة السادسة "متعدد %2(، يليه في املرتبة الخامسة مصدر "الصحف" بنسبة )%08.2والتلفزيون" بنسبة )

اب" بنسبة )%2املصدر" بنسبة )  (.%0.2(، وفي املرتبة السابعة وألاخيرة مصدر " الكت 

 اعرض نتائج مواقع الدراسة كٌل على حد -ب

 وقد جاء على النحو التالي: رية:موقع قناة العالم إلاخبا

بة بنس ألاسرى،جاءت "املواقع إلاخبارية" في املرتبة ألاولى من املصادر إلاعالمية املستخدمة في موضوعات 

يليها في املرتبة الثالثة "املراسل" بنسبة  (،%02.2تليها في املرتبة الثانية "إلاذاعة والتلفزيون" بنسبة ) املوقع،( من 22.2%)

(، %2.2(، تليها في املرتبة الخامسة "وكاالت ألانباء" بنسبة )%2.0الصحف" بنسبة )»الرابعة تليه في املرتبة  (،02.2%)

اب" بنسبة ) (، بينما غابت املوضوعات "متعددة املصدر" بشكل تام عن %0.2يليها في املرتبة السادسة وألاخيرة "الكت 

 املوقع.

 ى النحو التالي:وقد جاء عل :RTموقع قناة روسيا اليوم

 املوقع،( من املصادر إلاعالمية املستخدمة في موضوعات ألاسرى في %82.8جاء "املراسل" في املرتبة ألاولى بنسبة )

(، تليها %02.0تليها في املرتبة الثالثة "املواقع إلاخبارية" بنسبة ) (،%82.2تليه في املرتبة الثانية "وكاالت ألانباء" بنسبة )
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(، %00.2(، تليها في املرتبة الخامسة "إلاذاعة والتلفزيون" بنسبة )%00.2لرابعة "متعدد املصدر" بنسبة )في املرتبة ا

اب" بنسبة )%2.2تليها في املرتبة السادسة "الصحف" بنسبة )  (.%0.2(، يليها في املرتبة السادسة وألاخيرة "الكت 

 وقد جاء على النحو التالي: موقع قناة سكاي نيوز عربية:

( لكٍل منهما من %22.2جاء في املرتبة ألاولى من املوقع مصدرا "املراسل" و"وكاالت ألانباء" بشكل متساٍو بنسبة )

 تليهما في املرتبة الثانية "الصحف" بنسبة ضئيلة نس املوقع،املصادر إلاعالمية املستخدمة في موضوعات ألاسرى في 
ً
بيا

اب" بشكل تام عن بينما غاب كٌل من "املواقع إلا  (،%2.8وهي ) خبارية" و"إلاذاعة والتلفزيون" و"متعدد املصدر" و"الكت 

 املوقع.

ويرى الباحث أن اعتماد مواقع الدراسة بالدرجة ألاولى على املواقع إلاخبارية كمصدر إعالمي ملوضوعات ألاسرى 

لك، وانعدام التكلفة املادية لذ الفلسطينيين، يعود إلى كثرة املواقع إلاخبارية الفلسطينية وسهولة الوصول إليها،

باإلضافة إلى توفر املعلومات املطلوبة وإمكانية العودة ألرشيفها بطريقة سهلة ويسيرة وسريعة، أما اعتماد مواقع الدراسة 

اب الصحفيين بالدرجة ألاخيرة يعود برأي الباحث إلى طبيعة عمل مواقع الدراسة التي تصنف ضمن املواقع  على الكت 

، حيث أنهم يهتمون باألخبار العامة دون التفاصيل، ويقدمون لجمهورهم خدمة ألاشكال الخبرية دون خدمات الدولية

اب الدوليين الذين  أشكال الرأي والتفسير، لذلك ال نجد أن للكتاب دور مهم عند هذه املواقع، ناهيك عن ندرة الكت 

 ائيلي.ن في سجون الاحتالل إلاسر يكتبون بقضية ألاسرى الفلسطينيي

: ألاشكال الصحفية.
ا
 سابعا

 (: ألاشكال الصحفية املستخدمة ملوضوعات ألاسرى في مواقع الدراسة3الجدول رقم )

 املوقع

 

 الشكل     الصحفي

 إلاجمالي قناة سكاي نيوز عربية RT قناة روسيا اليوم  قناة العالم

 % ك % ك % ك % ك

 22.0 082 22.2 08 28.2 002 20.2 022 الخبر

 80.2 008 00.0 02 82.2 20 02.8 22 التقرير

 122 231 122 23 122 123 122 232 املجموع العام

 ومن خالل الجدول السابق نتعرف على ما يلي:

 عرض النتائج العامة ملواقع الدراسة مجتمعة -أ

ر شكل "الخبر" املرتبة ألاولى من ألاشكال ( من %22.0)الصحفية املستخدمة في موضوعات ألاسرى بنسبة  تصد 

بينما غابت  (،%80.2يليه في املرتبة الثانية شكل "التقرير" بنسبة ) الدراسة،مجموع ألاشكال الصحفية في مواقع 

 ة ألاخرى بشكٍل تام عن موضوعات ألاسرى في مواقع الدراسة.يألاشكال الصحف
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 اعرض نتائج مواقع الدراسة كلٌّ على حد -ب

 ء على النحو التالي:وقد جا موقع قناة العالم إلاخبارية:

الصحفية املستخدمة في موضوعات ألاسرى في موقع قناة العالم  جاء شكل "الخبر" في املرتبة ألاولى من ألاشكال

بينما غابت ألاشكال الصحفية ألاخرى  (،%02.8يليه في املرتبة الثانية شكل "التقرير" بنسبة ) (،%20.2إلاخبارية بنسبة )

 سرى في املوقع.بشكٍل تام عن موضوعات ألا 

 وقد جاء على النحو التالي: :RTموقع قناة روسيا اليوم

الصحفية املستخدمة في موضوعات ألاسرى في موقع قناة روسيا  جاء شكل "الخبر" في املرتبة ألاولى من ألاشكال

شكال الصحفية بينما غابت ألا  (،%82.2يليه في املرتبة الثانية شكل "التقرير" بنسبة ) (،%28.2بنسبة ) RTاليوم 

 ألاخرى بشكٍل تام عن موضوعات ألاسرى في املوقع.

 وقد جاء على النحو التالي: موقع قناة سكاي نيوز عربية:

الصحفية املستخدمة في موضوعات ألاسرى في موقع قناة سكاي  جاء شكل "الخبر" في املرتبة ألاولى من ألاشكال

بينما غابت ألاشكال الصحفية  (،%00.0لثانية شكل "التقرير" بنسبة )يليه في املرتبة ا (،%22.2نيوز عربية بنسبة )

 ألاخرى بشكٍل تام عن موضوعات ألاسرى في املوقع.

وُيرجع الباحث هيمنة ألاشكال الخبرية على ألاشكال التفسيرية التقريرية للوظيفة التي تؤديها مواقع الدراسة، 

 تض ي أن تحتل قضية ألاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتالل إلاسرائيليوهي الوظيفة الخبرية بالدرجة ألاولى، والتي تق

 من اهتمام جمهور هذه املواقع،  
ً
 بسيطا

ً
 من كم ألاخبار الهائل املنشورة عبر املواقع، وبالتالي تأخذ حيزا

ً
 بسيطا

ً
جزءا

بار إلى حٍد ما الوظيفة التفسيرية لألخبينما نسبة التقارير التي اقتربت من الربع، تشير برأي الباحث إلى اهتمام املواقع ب

إلى جانب الوظيفة الخبرية، بينما إغفال املواقع لألشكال الصحفية ألاخرى كالحديث والقصة واملقال والتحقيق وغيرها 

 يوض  عدم اهتمام مواقع الدراسة بتنويع ألاشكال الصحفية املستخدمة في موضوعات ألاسرى الفلسطينيين.

: عناصر إلا 
ا
 براز والتدعيم.ثامنا

 عناصر إلابراز والتدعيم املستخدمة ملوضوعات ألاسرى في مواقع الدراسة (:3الجدول رقم )

 املوقع

 

 عناصر     إلابراز

 إلاجمالي قناة سكاي نيوز عربية RT قناة روسيا اليوم  قناة العالم

 % ك % ك % ك % ك

 22.2 020 22.2 20 22.0 080 20.2 802 الصورة

 00.8 22 00.2 2 80.2 02 2.0 02 الفيديو

 122 233 122 23 122 112 122 232 املجموع العام

 ومن خالل الجدول السابق نتعرف على ما يلي:



 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 339 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

 عرض النتائج العامة ملواقع الدراسة مجتمعة: -أ

ر عنصر "الصورة" املرتبة ألاولى من عناصر إلابراز والتدعيم املستخدمة في موضوعات ألاسرى بنسبة  تصد 

(، بينما غابت %00.8( من مجموع مواقع الدراسة، يليه بفارق كبير في املرتبة الثانية عنصر "الفيديو" بنسبة )22.2%)

 عناصر إلابراز والتدعيم "ألاخرى" بشكٍل تام عن موضوعات ألاسرى في مواقع الدراسة.

 اعرض نتائج مواقع الدراسة كٌل على حد -ب

 على النحو التالي: وقد جاء موقع قناة العالم إلاخبارية:

ر عنصر "الصورة" املرتبة ألاولى من عناصر إلابراز والتدعيم املستخدمة في موضوعات ألاسرى في موقع قناة  تصد 

(، بينما غابت عناصر %2.0(، يليه بفارٍق كبير في املرتبة الثانية عنصر "الفيديو" بنسبة )%20.2العالم إلاخبارية بنسبة )

 خرى" بشكل تام عن موضوعات ألاسرى في املوقع.إلابراز والتدعيم "ألا 

 وقد جاء على النحو التالي: :RTموقع قناة روسيا اليوم

ر عنصر "الصورة" املرتبة ألاولى من عناصر إلابراز والتدعيم املستخدمة في موضوعات ألاسرى في موقع قناة  تصد 

(، بينما غابت %80.2انية عنصر "الفيديو" بنسبة )(، يليه بفارق كبير في املرتبة الث%22.0بنسبة ) RTروسيا اليوم 

 عناصر إلابراز والتدعيم "ألاخرى" بشكل تام عن موضوعات ألاسرى في املوقع.

 وقد جاء على النحو التالي: موقع قناة سكاي نيوز عربية:

ر عنصر "الصورة" املرتبة ألاولى من عناصر إلابراز والتدعيم املستخدمة في موضوعات ألاسر  وقع قناة ى في متصد 

(، بينما غابت %00.2(، يليه بفارق كبير في املرتبة الثانية عنصر "الفيديو" بنسبة )%22.2سكاي نيوز عربية بنسبة )

 عناصر إلابراز والتدعيم "ألاخرى" بشكل تام عن موضوعات ألاسرى في املوقع.

ة ألاولى ضمن عناصر إلابراز والتدعيم ويرى الباحث أن اتفاق مواقع الدراسة على استخدام "الصورة" في الدرج

نما مجيئ بي إلالكترونية،يأتي في إطار التأكيد على أهمية الصورة الصحفية املصاحبة للمواد املنشورة في املواقع 

"الفيديو" في املرتبة الثانية يوض  مدى اهتمام املواقع إلالكترونية في هذا العنصر ملا له من إمكانيات قادرة على جذب 

ال.امل  ويمكن له إيصال الفكرة بشكل فع 
ً
 وبصريا

ً
 شاهد أو القارئ سمعيا

 املبحث الرابع: خالصة النتائج والتوصيات

يعرض الباحث هنا خالصة أهم النتائج التي توصل لها خالل دراسته التحليلية ملضمون وشكل موضوعات 

 ه الدراسة.ك التوصيات الخاصة بهذويعرض كذل ة،بالعربيألاسرى الفلسطينيين في مواقع الفضائيات ألاجنبية الناطقة 

: خالصة النتائج
ا
 أوال

  بموضوعات ألاسرى الفلسطينيين إذ جاء في الدرجة ألاولى 
ً
 واضحا

ً
أظهر موقع قناة العالم إلاخبارية اهتماما

(، يليه %02.22بالدرجة الثانية بنسبة ) RT( من بين مواقع الدراسة، يليه موقع قناة روسيا اليوم %22.82بنسبة )

 (.%00.02موقع قناة سكاي نيوز عربية بالدرجة الثالثة وألاخيرة بنسبة )
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 ( تليها موضوعات "إبداعات %28.2اهتمت مواقع الدراسة بموضوعات "الانتهاكات بحق ألاسرى" بنسبة ،)

درجة ألاخيرة جاءت ( لكٍل منهما، وفي ال%00.0ألاسرى" و"الجوانب البطولية والانتصارات" بشكٍل متساٍو بنسبة )

 (.%0.2موضوعات " شهداء الحركة ألاسيرة" بنسبة )

  حصلت موضوعات "الاعتقاالت اليومية" على املرتبة ألاولى ضمن موضوعات الانتهاكات بحق ألاسرى بنسبة

 (، بينما حصلت موضوعات "إلاضراب عن الطعام" على املرتبة ألاولى ضمن موضوعات إبداعات ألاسرى بنسبة88.2%)

(، وحصلت موضوعات "صفقات التبادل" على املرتبة ألاولى ضمن موضوعات الجوانب البطولية والانتصارات 00.2%)

 (.%2.2بنسبة )

 ( يليه الاتجاه %20جاء الاتجاه إلايجابي لصورة ألاسرى الفلسطينيين في مواقع الدراسة في املركز ألاول بنسبة ،)

 (.%02ر الاتجاه السلبي بنسبة )(، وفي املركز ألاخي%02املحايد بنسبة )

 ( من موضوعات ألاسرى في %0.2حصل الاتجاه السلبي في موقع قناة العالم إلاخبارية على نسبة ضئيلة وهي )

 (.%82(، وفي موقع قناة سكاي نيوز عربية على نسبة )%82.2على نسبة ) RTاملوقع، بينما حصل في موقع روسيا اليوم 

 (، %20.2ت إلايجابية لألسرى الفلسطينيين بصورة كبيرة إذ حصلت على نسبة )أبرزت مواقع الدراسة السما

 حصلت السمات %02.0بينما كانت املوضوعات غير واضحة السمات "غير واض " في املرتبة الثانية بنسبة )
ً
(، وأخيرا

 (.%2.8السلبية لألسرى على نسبة )

 مة في موضوعات ألاسرى في مواقع الدراسة بصورة هيمنت املصادر الفلسطينية على املصادر ألاولية املستخد

 جاءت املصادر الدولية بنسبة %00.2(، يليها املصادر "إلاسرائيلية" بنسبة )%22.2كبيرة، إذ حصلت على نسبة )
ً
(، وأخيرا

(2.2%.) 

 اعتمدت مواقع الدراسة بالدرجة ألاولى على املواقع إلاخبارية كمصدٍر إعالمي ملوضوعات ألاسرى بنسبة 

اب بنسبة )%88.2(، يليه مصدر املراسل في الدرجة الثانية بنسبة )02.2%)  (.%0.2(، وفي الدرجة ألاخيرة جاء مصدر الكت 

  ر شكل الخبر املرتبة ألاولى من ألاشكال الصحفية املستخدمة في موضوعات ألاسرى الفلسطينيين في مواقع تصد 

 (، بينما غابت ألاشكال الصحفية ألاخرى بشكل تام.%80.2)يليه شكل التقرير بنسبة  (،%22.0الدراسة بنسبة )

  هيمن عنصر الصورة بشكل كبير على عناصر إلابراز والتدعيم املستخدمة في موضوعات ألاسرى الفلسطينيين

ر (، بينما غابت العناص%00.8(، يليه عنصر الفيديو في املرتبة الثانية بنسبة )%22.2إذ جاء بنسبة ) الدراسة،في مواقع 

 ألاخرى بشكل تام.

: التوصيات
ا
 ثانيا

ها تؤدي إلى خدمة قضية ألاسرى 
 
في ضوء النتائج التي استعرضها الباحث، يمكن إعطاء بعض التوصيات، عل

 الفلسطينيين، وتعكس صورة نضالهم عند الفضائيات ألاجنبية، وهي كاآلتي:

 قة راسة ومواقع الفضائيات ألاجنبية الناطالاهتمام بشكل أكبر بموضوعات ألاسرى الفلسطينيين في مواقع الد

 بالعربية، والعمل على نشرها بشكٍل أكبر عبر الصفحات إلالكترونية واملنصات املرافقة.
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  زيادة الاهتمام بموضوعات الانتهاكات بحق ألاسرى الفلسطينيين وتسليط الضوء بشكل أكبر على معاناتهم

اء الاعتقال غير إلانساني، مع عدم إغفال   الجوانب ألاخرى من حياتهم والعمل على إظهارها بما يليق بهم.جر 

  التركيز على العمق عند معالجة موضوعات ألاسرى الفلسطينيين، وعدم تناول قضاياهم بشكٍل سطحي أو في

 أوقات ومواسم محددة.

 مجال  ملة فيالعمل على التشبيك الفاعل مع القنوات واملؤسسات إلاعالمية ألاجنبية من قبل املؤسسات العا

 ألاسرى لتعزيز صورة ألاسرى إلايجابية ودحض رواية الاحتالل إلاسرائيلي بحقهم.

  العمل على إظهار حالة الوحدة التي يعيشها ألاسرى في كثيٍر من محطات حياتهم، وإبراز قيمة التضامن معهم

.
ً
 ودوليا

ً
 محليا

 سباب وجود السمات السلبية ومعالجتها من العمل على نقل السمات إلايجابية لألسرى وتعزيزها، ومعرفة أ

 أجل تصدير الصورة إلايجابية لألسرى بشكٍل واسع.

  تعزيز حضور املصادر الفلسطينية عند نقل ألاخبار وألاحداث املتعلقة باألسرى الفلسطينيين مما يقطع الطريق

 على املصادر "إلاسرائيلية" التي قد تنقل صورة مشوهة عن ألاسرى.

 الصحفيين والشخصيات واملؤسسات العاملة في مجال ألاسرى ليكونوا على قدر إيصال رسالة  زيادة تدريب

 ألاسرى بالصبغة الوطنية الفلسطينية.

  ل تفاصيل ونق الفلسطينيين،حث املواقع إلاخبارية املحلية والدولية على إعطاء مساحة أكبر ملوضوعات ألاسرى

ل قضيتهم   معاناتهم بالشكل الذي يفع 
ً
وزيادة العالقات الشخصية والعامة مع العاملين في املؤسسات واملواقع  ،دوليا

 الدولية والفضائيات ألاجنبية مما يسهل عملية تفهمهم ألوضاع ألاسرى الفلسطينيين.

  أهمية  مع عدم التقليل من والتقرير،الاهتمام أكثر باألشكال الصحفية املختلفة كالقصة والحديث والتحقيق

 ن استمراريته بشكل دائم.شكل الخبر وضما

  استخدام املزيد من عناصر إلابراز والتدعيم في املواقع إلالكترونية بما يعزز من قوة موضوعات ألاسرى ويجعلها

 للمتابعين.
ً
 وجذبا

ً
 أكثر بروزا

 قائمة املراجع

: الكتب
ا
 أوال

: هيئة رام هللا ،0ط سيرة،ألا إلادارة والتنظيم للحركة الوطنية  (،م8002)رأفت،  وحمدونة، قدري، بكر،أبو  (0

 شئون ألاسرى.

 القاهرة: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. ، )د، ط( ،بحوث إلاعالم(، 8002)سمير، حسين،  (8

دار  القاهرة:، 0ط مناهج البحث العلمي: ألاصول النظرية ومهارة التطبيق،(، 8008بركات، ) العزيز،عبد  (0

 الكتاب الحديث للنشر والتوزيع.

 جامعة الدول العربية. القاهرة:، 0ألاسرى الفلسطينيون آالم وآمال، ط (،م8002عبد الناصر، ) انة،فرو  (2
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: دراسات علمية:
ا
 ثانيا

م، )رسالة 8080-8002م(، الحركة ألاسيرة وتأثيرها في السياسة الفلسطينية 8000محمد، ) شريعة،أبو  (2

 جامعة ألازهر. غزة:ماجستير غير منشورة(، 

: التاريخ والنشأة ومراحل التطور، دراسة بحثية حركة الوطنية الفلسطينية ألاسيرةال (،8002ت، )رأف حمدونة، (2

 منشورة عبر مركز ألاسرى للدراسات.

(، موقع ألاسرى الفلسطينيين في القانون الدولي إلانساني، مجلة الدراسات 8002سحر، ) فرنسيس، (2

 .22الفلسطينية، عدد 

استخدام الدبلوماسية الرقمية على قضية ألاسرى من وجهة نظر النخب تأثير  ،(8080) إسالم، عبدو، (2

 إلاعالمية )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة ألاقص ى، غزة.

دراسة  ألاسرى،(، معالجة مواد الرأي في الصحف الفلسطينية اليومية لقضية 8002عبد هللا، ) قنديل، (2

 جامعة الاسالمية، غزة،)رسالة ماجستير غير منشورة(، ال ،تحليلية مقارنة

صورة املرأة الفلسطينية في مواقع القنوات الفضائية ألاجنبية إلالكترونية باللغة، (، 8002نداء، ) مدوخ، (00

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة الاسالمية، غزة.، دراسة تحليلية مقارنة

نيين في سجون الاحتالل إلاسرائيلي (، معالجة الصحف العربية إلضراب ألاسرى الفلسطي8002دعاء، ) مصل ، (00

 ، دراسة تحليلية مقارنة،)رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة الاسالمية، غزة.8002عام 

: مواقع إنترنت
ا
 ثالثا

، 8002أحمد، ألاسرى بين الانتفاضة ألاولى واللحظة الراهنة، مقال منشور عبر موقع آلاداب عام  السعود،أبو  (0

 ./adab-https://al،comاملوقع  م،88/2/8080تاريخ الزيارة 

مقال منشور في موقع املركز الفلسطيني لإلعالم، تاريخ الزيارة  ؟،أحمد، أسرى أم معتقلون  جبريل، (8

 ./https://www،palinfo،comم، 80/2/8080

 الوطن، تاريخالفرق بين املعتقل وألاسير، مقال منشور في موقع دنيا في، أحمد لط شاهين، (0

 ./https://www،alwatanvoice،comم، 80/2/8080الزيارة،

، مقال منشور عبر موقع قدس نت عام 0222هكذا نح  إضراب عسقالن عام  ،02منى، في الزنزانة  عمري، (2

 ./https://qudsn،netم، املوقع 80/2/8080، تاريخ الزيارة 0028

 ./http://asravoice،psموقع إذاعة صوت ألاسرى، )د، ت(،  (2

 .https://www،icrc،org/arم، املوقع 82/2/8080موقع اللجنة الدولية للصليب ألاحمر، تاريخ الزيارة ، (2

 ./https://alasra،ps/arت(، املوقع  د،موقع مركز ألاسرى للدراسات، ) (2

، واقع ألاسرى الفلسطينيين وظروفهم الحياتية الصعبة في سجون موقع هيئة شئون ألاسرى واملحررين (2

 ./http://www،cda،gov،ps -املوقع م،82/2/8080حتالل، تاريخ الزيارة الا 

 

https://al-adab.com/
https://www.palinfo.com/
https://www.alwatanvoice.com/
https://qudsn.net/
http://asravoice.ps/
https://www.icrc.org/ar
https://alasra.ps/ar/
http://www.cda.gov.ps/


 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 343 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

: املراجع ألاجنبية
ا
 رابعا

1) Karniel And Others  (8002، ) , Professional or personal framing? International media coverage of 

the Israel–Hamas prisoner exchange deal, Sammy Ofer School of Communications, IDC, Herzliya, Israel, 

Media, War & Conflict, The Author(s). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 في االعالم الجديد وبنية الخطاب اإلعالمي القضية الفلسطينية 

 

 

 344 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 مؤلف جماعي 

2222 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤلف جماعي: 
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 عميد كلية علوم الاتصال واللغات، جامعة غزة

 إشراف وتنسيق: د.حنان طرشان
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بوهكو دد. أحممدير النشر:   
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واللجان العلمية والتنظيمية مسؤولية ما ورد في هذا الكتاب من آراء، وهي ال تعبر بالضرورة  التحريرال يتحمل املركز ورئيس 

 ويبقى أصحاب املداخالت هم وحدهم من يتحملون كامل املسؤولية القانونية عنها عن قناعاتهم
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