
السادسالعدد  – الجامعات العربية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا االتصالمجلة اتحاد   1 

 

قناة  ية يفاملعاجلة االخبارية لتطورات القضية الفلسطينأطر 

 2018عام االسرائيلية خالل  33مكان 

 *د. تيسير أبوعرجة.أ

 **فرح فواز علي الكعابنة  

 الملخص:

هدفت هذه الدراسةةا الليليليا ىلا الف ةة  ضا ينةةلييا ال اللبا اة للراا ل  ل  

اةسةةةةلاةيليا ال لب ا رللالريا للت راق ال نةةةةيا ال لنةةةةتي يا يا ردااا  33يفلن 

حلا نهلاا الالم ن نه، رلةضلفا ىلا اللالف ضلا يدى اهل لم ال  ل   2018ضلم 

 ب لد ال  هج ال نةةيو قاسةةل دام  سةةلرلل نةةيا ال لنةةتي يا، قللي يك تل  عت اضل 

حيث عت عيليل ، 33تحليل المضمممموب لبرجامل الن مممرا المسمممااية في  ناا مكاب 

( حل ا يا رلنليج ال  ةةةل  ال نةةةلةيا للدراسةةةا، قجلنت عل    ي  44ينةةة  ن  

. قعت 2018اليل لق اللو رثلهل ال  ل  ضلا ي قاهل اللسةةة و  سن سةةة ا الدراسةةةا

( ألنهل ع ثل اليف يا  33رصةةةةةة ر  ض داا ل  ل   يفلنا ليلر ضي ا الدراسةةةةةةةا 

اةسةةةةةةلاةيليا،  قنلب ا رلللرا الالريا  ألنهل ي  ها ىلا  الدقن الالريا قي  لا 

يا هيئا اللث اةسةةلاةيلو ققد عت اسةةل دام  سةةل ب األسةةل ي الصةة لضو يا  سن 

سةي  ضي ا الل ارا،، حيث الل   سةل ي  ر ةفل عة لضو انة ا جة  ن   ي   

( حل ا بيلا الالم جليسً ارلداًء يا 44م األسةةةةل ي، قرلد ضدد حل لق الللنليج   ال

ي ثلةةا ع ثيسً  يةةداً ل بل    27/12/2018قانلهةةلًء رلةةلرا،  1/1/2018عةةلرا، 

 ن عصةةدرق قنةةيا فئا  ققد ع عةةلت الدراسةةا ىلا ضد  نللةج  رل هل الدراسةةا.

هل آل ل اللت راق فو يب ل ال نلال اللو ع ت عرتيل "ىبلر  بلاف الصلاي"

ال نةةةةةيا ال لنةةةةةتي يا اللو ع ت ياللبلهل فو رلنليج ال  ةةةةةل  ال نةةةةةلةيا فو ق ل  

(، قهذا دليل %24.28اةسلاةيليا  سن فلل  الدراسا، قرلرت ننللهل   33يفلن

ضلا  ّن  ال  ل  علجز ضلا  بلاف الصةةةلاي فو األحدات لل هت ال  ةةةلهد الالرو 

ي ض ي الاسقلق ك فو الدفلي ضا  ن نهت. قهي ا " نهت ضلا حك، ق ّن لهت الي

                                                           
  لياا اللللا –اسللت الصيلفا رفليا اةضسم * 

 اللللا لياا  رلحثا ىضسييا** 
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" ضلا يب ل فئلق ال نلال الدا ليا فو اليف يا اةسلاةيليا الدقليا ي  ىسلاةيل

(، ليثلل ا للاللت الالاو  ّن ىسةلاةيل لهل ضسقلق ق اا ي  %34.62ر نةلا رلرت  

لنهل ققي لهل دقن الاللت، قضلا  ن هذا دليل ضلا  نهل يلغ را فو الاللت، قلهل جي

 فو ال بل   الدقلو. 

االسةةةةةةلاةيليا، الللايج اة للراا، ال نةةةةةةيا  33يفلن  ق ل الكلمات المفتاحية : 

 ال لنتي يا، عيليل ال ن  ن

Abstract  

This analytical study has aimed to find out how the Israeli news channel 

Arabic-language Makan 33 channel dealt with the Palestinian cause 

starting from the beginning of 2018 until the end of the same year. in 

addition to that,  the  study  aimed  to  find out  to   what extent the 

channel's  has  given  significance in the Palestinian cause. And, In order 

to achieve that, the researchers adopted the survey method using the 

content analysis method for the Evening News program in Channel 

Makan 33.  The researchers analyzed the content of (44) episode of the 

evening program of the study, which were all the episodes that were 

broadcasted by the channel on its official website during it. 

The study has come to the following conclusions: 

The “Parties to the Conflict Framework” topped the list of issues 

covered by the latest developments in the Palestinian issue, which were 

dealt with in the Israeli Channel 33's Evening News program during the 

study period. Where  its percentage  reached (24.28% ), and  this 

represents an evidence  that  the  channel  focus on the  parties of  the 

conflict to portrait  to  the  Arabic viewers  that  the Israelis are on the  

right side, and have  the  right  of self-defense. " legal  context"  has 

come in the  second place  where its  percentage reaches (18.48%)  to  

give  Arab  viewers  an impression that  all  that Israel done  comes in 

the  legal context. In the third place the point of the "political aspect" 

has come where its percentage approached (17.57).  
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The point of the "Israeli international relations"  has  dominated over 

all  the  other issues  that  concern the (internal issues of  the Israeli  

government) where its  percentage approached (34.62) to  show  the 

Arabic world  that  Israel has   strong  relations  with  other international 

states, and  that  Israel is  a most respected internationally, and it has its 

remarkable  position and  significance  among  the international 

community. The  topic  that  have  come in the  second place  were; 

"activities  of  the Israeli  Knesset"  and "Israeli Army" where its  

percentage  approaches (17.95). In the third place, the point of "Israeli 

public and local elections" where its percentage approached (12.82).  

Keywords: Makan33 Israeli channel, News programs, The Palestinian 

cause, Content analysis. 
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 مقدمة الدراسة:

عهدف هذه الدراسةةةا الا اللالف ضلا االضسم االسةةةلاةيلو ال   ه ال لبك رلللرا 

يا فو  يا قاللالف ضلا اسةةةةةةةلليلهت االضسي اا ال لال ا الالر للر اللرتيلق اال 

رلل نةةةةةةيا ال لنةةةةةةتي يا قيالفا اهت ال نةةةةةةلال اللو اهل ت رهل ال  ل  فو عرتيلهل 

ال لال ا رلل نةةةةيا ال لنةةةةتي يا قيالفا ال   ن االضسييا اللو اضل دق ضليهل ق ل  

يفلن، قللي يك تل  عت اللب ء ىلا ي هج عيليل ال نةةةةة  ن، لرلاا عيليل جةةةةةفل 

  لد  االضسييا ال  صصا للدراسا.قين  ن جلفا ال

عاد  ن قنةةيا الصةةلاي الالرو اةسةةلاةيلو يا  هت ال نةةلال اللو ا ا ههل الاللت 

الالرو،  ت  ن هذا الصةةةةةةلاي الللرا و الذج ال  ج فو ال  ت ا ي ذ قيلم الفيلن 

، قد  ل ا  رظسله ضلا يبلالق 1948الصةةةةةةهي نو ضلا  ري فلنةةةةةةتيا ضلم 

  ت ا الالريا. قالي ي ا ال لجد   ن  ري الفيلن الصهي نو   ي   األحدات فو ال

فو ال  ت ا الالريا جلن له  جلل االَثلر ضلا ينةةةةةةلر األيا الالريا النةةةةةةيلسةةةةةةيا 

 ( 2: 2014قالث لفيا قاال ل لضيا قاالقلصلداا.  ال دقيو،

قاصةةةةة ر اةضسم اةسةةةةةلاةيلو قيلم دقلا ىسةةةةةلاةيل ضلا  نه ا ثل حلجا عيلال 

نةةةةت حلجا ع سةةةة  عنةةةةلهدف ىابلد حل قحيد لدقليلق اليه داا اللو قب و، قلي

عالنو يا حلجا السسةةةةةةلييا، قه  ااف" تل  "االضلذاراق الصةةةةةةهي نيا" اللو 

عاللل  ن قيلم دقلا اليه د فو فلنتيا  لء ع ليصلً ألن نهت راد  ن  ضلن ا ردحل 

 (63: 2004يا الزيا يا االسلا لر الللاتلنو.  اللف ي، 

ليل ال ثلن فإن قسةةةةلةل اةضسم االسةةةةلاةيلو جلنت  هت األسةةةةليا  سن قضلا سةةةة

حيث لت ايدت  ن لالت قسةةةلةل اةضسم يثل هذا  2000انل لضةةةا األقصةةةا ضلم 

الدقر اليلست فو ع لال ينلر حلب يثل ل فالت  سن انل لضا األقصا، قاللو 

ت  عةةةةةةليت  ر در يل اا و اةضسم الرلرو، يالجا عةةةةةة ر ق ففلر. ىت ضةةةةةة 

ىسةةةلاةيل يئلق ال سايا يا الدقالراق ضلا يل اتلك ضليه رللاللاا "هلسةةةللرا" 

 ق ال ال يلق ال   ها ىلا الاللت ال لر و   ج الدضلاا(. قاجةةةةةةل ل تل  ضلا 

فذاا،  نل يا لصةةةةةةي ييا  يب  ضا جليلا يا ال نةةةةةةةلضو، قالةت، قرحسق يبلن

اق ق الراق، قندقاق لتللا  ليالق اه د، قىيتلر  ضنةةةةةةلء الف نرل  ردض 

قىعةةةدار يتل ضلق، قاألهت يا تل  رعةةةد  ي ان للي سق االنل لريا، قع  يه 
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يص راا قجللب ي ا ا  ي ن رلرتيا ققلة  االنل لضا ةنللج ع ر راي هل دقن 

سةةة اهل، قع ظيت ييلضةةةلاق قضلقي ي سةةةي يا   الا ل ةةة صةةةيلق ىسةةةلاةيليا 

لر  ىلا ال يلقا قيي ا رلر  ، قعدرا  يال يا سةةيلسةةييا ضلا اةجثلر يا اةجةة

اليه د، قن ةةةةةةل ىضسنلق جثيل  فو الصةةةةةةي  عهل ت الالب قع لد  ىسةةةةةةلاةيل. 

 (83: 2004 سايد، 

قعاد ال   اق ال نةةةةلةيا يا  هت قسةةةةلةل اةضسم ق جثلهل ع ثيلا ضلا ال  ةةةةلهد، 

ف ةةلايا جليل  يا الب لهيل اسةةلالضةةت ضا ال سةةلةل ال تل ضا ل هت األحدات 

ع  قت رنةةةةةةلضلهل قعرتيلعهل ال للجةةةةةةل  الحدات ال  ت ا، رلل نةةةةةةةلةيلق اللو 

حدات ي ت لهت اللو علنةةةةةةت  اا   للر هل  ل  فلسةةةةةةلتلضت  ذب  نظلر الالب ىلي

رللنةةةةة  نا، فهذه األحدات ال لسح ا  ل ت ضسقا  لعةةةةةا ريا ال  ابا الالرو 

قجةةةةلجةةةةا اللل زا ن اللو قفلق عةةةة راً ضداد  لذاق اليدت. يا ه ل الل  ع ثيل 

الةدقلو ال   ةه لل  ت ةا الالريةا ضلل ييةلقالق الةدقن اللو ع    ل   اةضسم

هةةذا اةضسم قع ةةدات قعلقاج ي اق هةةل عبةةله  حةةدات ال  ت ةةا الالريةةا يا  سن 

قسةةةةةةلةل اةضسم، حيث  ن ال نةةةةةةلةيلق ال   ها ال لب ا رللالريا هو ال ةةةةةةفل 

ل قسةةةةلةاألحدت لإلضسم الدقلو. قفو ققت  عةةةةليت فيه ال نةةةةلةيلق يا  رل  

االعصةةةةةةةلن الب لهيلج، قاألجثل  ذرل لل لل يا فإن جسً ي هل عنةةةةةةاا لللسةةةةةةي، 

يفلنلهل، فلل نةةةةلةيلق  عةةةةليت  سةةةةلحا لل  ا ها قالصةةةةلاي ريا الدقن سةةةةي ل 

يا قاللو علاد  ن ع  ن جل لهل فو  حدات  رللالر يا ال   ها  لدقل يلق ا ال نةةةةةةةلة

 (2: 2017ال  ت ا.  سلي لن، 

قعل لقن هذه الدراسةةةا ال اللبا اة للراا للت راق ال نةةةيا ال لنةةةتي يا قو ق ل  

اةسةةةةلاةيليا  ال لب ا رلللرا الالريا، قتل  ألن اللل زا ن اةسةةةةلاةيلو  33يفلن 

جلن قيل  ان   زءاً يه لً يا قسةةلةل اةضسم الذج اسةةل ديه الفيلن االسةةلاةيلو 

م ره اللل زا ن االسةةةةةةلاةيلو ال لبك رلللرا فو دضلاله، قاضلللرا للدقر الذج  ا  

الالريا فو ع جيد ال  تل لق الدضلةيا الصةةةةةةهي نيا، قيا ه ل  لءق ففل  ا ليلر 

ال نةةةةيا ال لنةةةةتي يا لليليل ياللبا األ للر فو هذه ال  ل ، ج نهل قنةةةةيا اب   

ضليهل الالب قال نةةةةل  ن قال ع ةةةةفل قنةةةةيا  سفيا جريلهل يا ال نةةةةلال اللو 

فو ي ت ل ل الالريا، رلةضةةةةةةةلفا ىلا  ن عرتيا قياللبا ال نةةةةةةيا اسةةةةةةلبدق 
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ال لنةةةتي يا قاألحدات اللو عبلج ضلا األراضةةةو ال يللا قد عف ن قيلسةةةلً يه لً 

لد  د  اةضسييا لهذه ال  ل ، قيا ال  فا  ن عاتو يلجلاق تاق دالالق ق اا 

رلل يا، ق رللالر هذه ال  ل  ال لب ا  هل ل هل قع  هلع لللو ا ف  ل يالفا ح ن ي ق 

 ي ق  الدقلا الللراا لهل  ال قهو دقلا اسلاةيل.

قا ةةةةلر ىلا  ن ال نةةةةلةيا اةسةةةةلاةيليا ال لب ا رلللرا الالريا رد ق ىرسةةةةللهل فو 

ضلا ال  ل األقرقرو "ه ق ريلد" ينةةةةةةلهدفا ال  ةةةةةةةلهد الالرو  2002ا ني  

النةةةلتا ، ق راضةةةو 48ق لعةةةا ال لنةةةتي و فو دا ل االراضةةةو ال يللا ضلم 

ال لنةةةةتي يا، ققد  سةةةةنةةةةت ال نةةةةلةيا رهدف ي ا ها ح سق "الليلا  ضةةةةد 

ىسلاةيل" قعصييح ع ر  ىسلاةيل فو ضي ن الالب، قه  يل ف لت فو عي ي ه 

قف ل للةي" ق راء ىسةةةلاةيل النةةةلرك ىاه د  قل لق الذج  ضلا  نهل لت ع بح فو 

-279: 2009الالد، ا للاق الاللت الالرو، قضلي ق ها ال ظل االسلاةيليا.  

278) 

ي ضةةةةة ي الليث فهو ق ل  عل زا نيا غيل عبلراا نلب ا رلللرا  33 يل ق ل  يفلن 

س ا  م، 2015الالريا علراا قي  لا يا هيئا "اللث اةسلاةيليا " اللو  ع سنت 

. قلهل رلايج يل  ضا  2017رد ق ال  ل  اللث فو جةةةةةةهل جلن ن األقن يا ضلم 

ل لضيا،  قسةةةيلسةةةيا، قث لفيا،  قغ لةيا،  قرالضةةةيا، ن ةةةل    للر، ق رلايج ا 

سلضا ا ييلً  سن سلاا  الم  فو األسل ي يا  24ققثلة يا. علث ال  ل  ضلا يدار 

 2017  ".  يفلن، ي ق  ىلفللقنو، حي ل ضلل ال  ل الص لضو "اي    ق ضلي

 م كلة الدراسة

 ةةه اةضسم عف ا ي ةةةةةةفلةةا هةةذه الةةدراسةةةةةةةا فو ييةةلقلةةا قلاء  قفهت يةةل االل ض

اةسلاةيلو ال لبك رللالريا عبله ال نلال قال  اضي  ال ه ا في ل ا ص ال نيا 

ال لنةةةتي يا، قاللالف ضلا الا ليا اةسةةةلاةيليا، قالنةةةيلسةةةلق اةسةةةلاةيليا، قيل 

جئا يا الفيلن الصهي نو، ل الفا جي  قديت  يدى  ت ر  يل ع  له، ج نهل نل

  لنتي يا قال  صيا االسلاةيليا.ال  ل  الص ر  الذه يا لل  صيا ال

اةسةةةلاةيليا لل نةةةيا ال لنةةةتي يا ضلا يدار  33ع لقلت هذه الدراسةةةا ق ل  يفلن 

الالم، للف ةةة  ضا  هت االعبلهلق قال  اق  اللو ع تلك ي هل ال  ل  فو ياللبلهل 
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لدحدات ال لنةةةةةةتي يا، قدالالق ال  ضةةةةةة ضلق اللو علجز ضليهل هذه ال  ل  فو 

ا النةةةةةةي ف ال  ثليا فو ال  ل ، قعلجز الدراسةةةةةةا ضلا ياللبا بلحهل، قن ضي

 الللنليج اة للرج قه   ال  ل  ال نلةيا( ضلا يدار ضلم. 

  أهمية الدراسة

 عل    ه يا الدراسا ىلا يل الو: 

 ه يا الليليل الال و لصةةة ر  اةضسم اةسةةةلاةيلو يا  سن عيليل  هت  -1

يل هو  ر هل ال  ل ، ق للر اللو علث ن  ال ه ا فو ال تلب األ  ل  الب ا

اةضسيو اةسةةةةةةلاةيلو، قريلن ق ها ال ظل اةسةةةةةةلاةيليا ى اء جل يل 

 ابلج ضلا النلحا ال يليا فو يبل اهت، قالنلحا الالريا قالدقليا.

عالا  ال  ابا الالرو رهذه ال لد  الال يا، قعا يك رؤال ل لهذا الفيلن،  -2

ا ي ا هله قيالفا جي يا ررلي يالفا يف نلعه ق صلةصه، للل فا ي

 اللصدج له.

قلا الدراسةةلق الال يا اةضسييا الالريا ال لال ا رهذه ال  ل  ضلا حد ضلت  -3

 الللحثيا.

ال ت ر  اللو ا ةةةةةةفلهل اةضسم اةسةةةةةةلاةيلو رهذه ال  ل  الدضلةيا ضلا   -4

 الالل يا الالرو قاةسسيو.

 أهداف الدراسة

 لء الهدف اللةينو يا هذه الدراسا لللالف ضلا ياللبا اال للراا للت راق  

االسةةةةةةلاةيليا ال لب ا رللالريا، قجذل   33ال نةةةةةةيا ال لنةةةةةةتي يا فو ق ل  يفلن 

 لللالف ضلا يلالو :

اا ل  ل  يفلن   .1 با اة للر اا ال الل ال   ها قال لب ا  33يالفا بلي

 ال لنتي يا.رلللرا الالريا ر  ن عت راق ال نيا 

( اةسةةةةةةلاةيليا فو 33الف ةةةةةة  ضا ال نةةةةةةلال اللو  رل عهل  ق ل  يفلن  .2

 عرتيلهل  لل نيا ال لنتي يا.
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( فو عرتيلهةةل 33يالفةةا األسةةةةةةةلليةة  ال  لل ةةا اللو عللاهةةل  ق ةةل  يفةةلن .3

 لل  اضي  ال لال ا رلل نيا ال لنتي يا.

لبك  الف   ضا ع ر  ال  صيا ال لنتي يا فو اةضسم اةسلاةيلو ال .4

 رلللرا الالريا.

يالفا اعبلهلق ال  ل  فو ياللبا ال نةةةةةيا ال لنةةةةةتي يا، قهل عل ك هذه  .5

 ال اللبا ي  غيلهل يا ال نلال الاليا؟

 يالفا  ال نلييا اللو علثهل ال  ل  عبله ال نيا ال لنتي يا. .6

يالفةةا األبل اة لةةلراةةا اللو قةةديةةت رهةةل ق ةةل  يفةةلن ح ن ال نةةةةةةيةةا  .7

 ال لنتي يا .

 لدراسةأسئلة ا

 السؤال الرايسي:

ناا )مكاب  ية ا خبار  33كيف عالجت   رة العرب بالل ناطقة  ية ال ( اإلسممممممراايل

 ؟  2018المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية خالل  عام 

 قع لثك ض ه األسئلا ال لضيا االَعيا:

يل ال نلال اللو علثهل ال  ل  فو عرتيلهل للت راق ال نيا ال لنتي يا فو  -1

 رلنليبهل ن ل  األ للر ال نلةيا؟

يا  -2 هل اة للراا للت راق ال نةةةةةة يل ينةةةةةةل ى اهل لم ال  ل  فو عرتيل

ال لنةةةةةةتي يا يا حيث ضدد ال  اضةةةةةةي  اللو رثلهل فو رلنليبهل ضي ا 

 الدراسا؟

جي  علت ياةةللبةةا عت راق ال نةةةةةةيةةا ال لنةةةةةةتي يةةا فو رلايج ال  ةةل   -3

 اة للراا؟

 رلايج ال  ل  اة للراا؟ جي  عظهل ال  صيا ال لنتي يا فو -4

يل   رل  ال  ضةةةةةة ضلق اللو عل لقلهل ال  ل  ضلل رلنليبهل اة للرج   -5

 ال نلةو؟
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يل ن ي االسل لالق اللو اسل ديت فو ض لقاا اليل لق ال لعا رلل  ن  -6

 ال لنتي و فو رلنليبهل ن ل  األ للر ال نلةيا؟

 راق ال نةةةةةةيا يل  األبل اة للراا  اللو قديت رهل ق ل  يفلن ح ن عت -7

 ال لنتي يا؟

يل هو اعبلهلق ال  ل  فو ياللبا ال نةةةةةيا ال لنةةةةةتي يا؟ قهل عل ك هذه  -8

 ال اللبا ي  غيلهل يا ال نلال الاليا؟

الذج علجزق ح له الدراسةةةا جةةةهد عت راق  تيل   2018قا ةةةلر ىلا  ن ضلم 

 ضلا عايد ال نيا ال لنتي يا  رل هل ن ل الن لر  األيلافيا ىلا ال د .

 طالحات الدراسةمص

قف لً لل  ه م اةضسيو هو "ض ليا الل فيل ال لعةةةةةةا رلللاليل ي  "المعالجة": 

الليلنلق عيليليل  ق علجيليل السةةةلتسي يل علنةةة  ه هذه الليلنلق  ق ع ةةةيل ىليه يا 

يلجةةةةلاق قضسقلق قي لرنلق قجليلق قي ا نلق قيادالق قغيلهل". حبلب، 

2004 :505 ) 

:  ى لاةيلً( فو هذه الدارسا عُاّلف ر نهل: ال  لرسا  ق األداء المعالجة اإلعالمية

 عبله ال نيا ال لنتي يا. 33اةضسيو  ل  ل   يفلن (

" حد األسةةةةللي  الليثيا اللو عنةةةةل دم فو قعةةةة  ال يل ى  تحليل المضممممموب:

الظلهل  ق ال نةةةة  ن الصةةةةلاح لل لد  اةضسييا قعةةةة لً ي ضةةةة ضيلً، ي لظ لً، 

 (18: 1983ج يلً". حنيا، 

جل قسةةةةلةل اةضسم اللو الت عيداد سةةةةيلسةةةةلهل  اإلعالم الموجه: ) اصممممطالحا (:

قينةةةةةةلرهل، قبلياا األ للر قالللايج قال  اضةةةةةةي  اللو الت ع لقلهل قعرتيلهل، 

رلةضةةلفا ىلا عيداد جةةفل هذه اللرتيا قجي يلهل ققد اف ن ال   ه دقلا  ق حزرلً 

 (14: 2015يلا.  ىرلاهيت،  ق يلسنلق  لعا ع لل   ق ع  ن ال س

ا فنةةةلةيلق نلب ا رلللرالقنوات ا جنبية الموجه باللرة العربية: )اصمممطالحا ( : 

الالريةةا، ع للفهةةل حف يةةلق  ق ي ظ ةةلق    ليةةا لهةةل  هةةداف ياي ةةا، قعنةةةةةةاا 
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لل عةةةةةة ن ىلا ال  ةةةةةةةةلهةةةد الالرو قاللةةة ثيل فيةةةه قاسةةةةةةل تةةةلرةةةه ني  اَراةهةةةل 

 (22: 2014قي اق هل. اييا، 

 (.33ق ل   يفلن ايا( في هذه الدراسة : )إجرا 

 ى لاةيلً(: فو هذه الدراسا عا و   ي   األحدات قال نلال  القضية الفلسطينية:

ال لنةةةةتي يا قجل يل الصةةةةل رللصةةةةلاي ال لنةةةةتي و اةسةةةةلاةيلو  سن فلل  يا 

1/1/2018 - 31/12/2018. 

 ىقليا الفيلن : ياظت هذه األحزاب ع سةةنةةت قللاالحزاب السممياسممية اإلسممراايلية

الصةةةةةهي نو، ق رل  يل عل يز ره األحزاب اةسةةةةةلاةيليا ه  عاددهل.  النةةةةةادج، 

1989 :247 ) 

 اعةةةةةةتسحل(: ح ار ريا ىضسيو قضةةةةةةي   ق  جثل ح ن  البرجامل االخباري:

(  ى لاةيل( فو هذه الدراسةةةةةةةا : 7: 2015ي اضةةةةةةي  ييدد . نلدر قيي لةيل، 

 . 33ل  يفلن رلنليج ن ل  اال للر ال نلةيا فو ق 

: فنةةةةةةلةيا اسةةةةةةلاةيليا نلب ا رللالريا علث يا يدا ا حي ل، قع دم  33 ناا مكاب 

األ للر قالللايج النةةةةةيلسةةةةةيا ال   ضا قعرتو األحدات فو ال ةةةةةلق األقسةةةةة  

قالاةةللت، قهو ق ةةل  ي ل جةةا لليف يةةا اةسةةةةةةلاةيليةةا قي  لةةا يا هيئةةا اللةةث 

 (. 2018اةسلاةيلو.  يفلن، ي ق  ىلفللقنو، 

 النظري للدراسة: اإلطار

 Frame Analysis Theoryجظرية تحليل اإلطار اإلعالمي 

عاد نظلاا عيليل اةبلر اةضسيو يد س ي لسةةةةةلل لدراسةةةةةا اللرتيا الصةةةةةي يا 

لل نةةةلال اللو اهلت رهل الب ه ر ضلا ا لسف بلياا ينةةةليي هل، ىت ا فا ال ظل 

ىلا اةبلر ال لص فو ال ص الصةةةي و يا  سن ض لعةةةله الل لةيا اللو علف ن 

 للاليك ضليهل، قاألدلايا الا لقاا اللةينةةةيا، قال لضيا، قاسةةةل دام الصةةة ر  قا

ال  ديا، قا ليلر ال صةةةةةةدر، قاالقلللسةةةةةةلق، قال ةةةةةةالراق، قاةحصةةةةةةلةيلق، 

قالليلنلق، قال  لاق ال للييا اللو ا فا ال  لت يا  سلهل ىلا ال يل ى النةة  و 
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لل ص قداللله، األيل الذج علفليل ياه اللؤاا الليليليا عبله ال نةةةةةةلال رل لسف 

 (191: 2007 نبت،   ن اضهل، قدر ا  ه يلهل.

ج ل عنةةةةةةلضد ال ظلاا ضلا عيليل  بل اللرتيا اة للراا، قال  لرنا ريا األبل 

ال  لل ا اللو عالضهل قسلةل اةضسم ح ن ال نيا،  ق ال نلال ال  لل ا، "ج ل 

علل  الاسقا ريا قضةةةة  األبل قاألادا ل  يا ال نةةةةيتل ، قييل ى ال سةةةةيلا، 

 يا ضلا ع ةةةفيل ي لبلق ال سةةةيلا االعصةةةلليا يا قتل  رل ضةةةيح ع ثيل األادا ل 

 سن ىسةةةةةةللاعيبيلق ض ليا الل بيل اللو الت يا  سلهل ن ل ال فل األادا ل  و 

 (197: 2007ر استا قسلةل االعصلن.  جلهيا،

 ت كيل ا طر اإلعالمية

قلذل  فإن اةبلر اةضسيو ال نل دم قىن جلن ابذب االنللله ردااا ىلا ي ض ي 

اةضسيو لف ه فو ال هلاا انةةةةةةلهدف الل ثيل قىق لي الب ه ر يا  سن  ال يل ى

عدضيت   ان  ياي ا فو ىبلر ال اق  ال درك، قع دا هل ق الهل  جثل قضةةةةةة حل 

 (R.Entiman93: 52قرلق ا يا غيلهل.  

قيا ه ل جلن ع نةةةيل ل لرلي ال فل  الاليا لل ةةةفيل اةبلر اةضسيو ضلا  نهل 

هل قسةةةةةةلةل اةضسم قال لة  ن رلالعصةةةةةةلن فيهل رإضلد  ع ظيت ض ليا هلدفا ع  م ر

ال يل ى اة للرج ققضةةةاه فو ىبلر يا  بل اهل ليلق ال لل يا قىدراجهت،  ق 

يد،  لدالي  ضلد  الل ظيت.  ض اد ى فه ر هد لذج انةةةةةةل رلل ا ا  ق ال رزى ا االقل لي 

2015 :508) 

اللو على  ن  قعبةةد ففل  ع ةةةةةةفيةةل األبل اةضسييةةا  عةةةةةة لهةةل فو ضلت ال  "

اللاداسق اللو عد ل ضلا اللالا لق قاالحفلم علدج ىلا عرييل فيهل، قالر  ضلت 

يت  ل  يا ا ث ارةةةت  ل فو قسةةةةةةةةةلةةةةل اةضسم رةةةل فيةةةل األبل  اال ل ةةةلي ع ةةةةةةة

 ( Sh.Iyanger& A.simon99:53قال ال داق. 

 كيف تمت االستفادا من جظرية ا طر اإلعالمية في هذه الدراسة:

يا ال ظلاا رلة لرا ضا  سةةةةئلا الدراسةةةةا ال لال ا  اسةةةةل لدق الدراسةةةةا 

 ر الفا در ا اهل لم ق ل  الدراسا رلل نيا ال لنتي يا.
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اسةةةةل لدق الدراسةةةةا يا ال ظلاا ر الفا األ  د  اةضسييا ال نةةةةل ديا  

 ر  ل  الدراسا قيالفا علعي   قل العهل ر  ل األ للر.

نتي يا رلل نيا ال ل سلضدق نظلاا الدراسا فو ع نيل ال نلال ال لضيا 

 اللو اهل ت ال  ل  رإرلا هل فو فلل  الدراسا.

ارعلتت ال ظلاا رللدراسةةةةةا فو يالفا الب ان  ال ه ا اللو اهل ت رهل  

 ق ل  الدراسا قيالفا الب ان  ال ه  ا اللو عبلهللهل ق ل  الدراسا. 

سةةلضدق نظلاا الدراسةةا فو ع نةةيل ال للةج اللو ع عةةلت ىليهل الدراسةةا  

حيث يالفا ينةةلييا ال نةةيا ال لنةةتي يا اللو رجزق قاهل ت رهل  يا

ق ل  الدراسةةا قيالفا ينةةلييا ال نةةيا ال لنةةتي يا اللو عةةلفت ال ظل 

 ض هل.

 برجامل الدراسة:

  :ا دم ال  ةةةةةل  ثسثا يذاايا قهت  ال ذااا غدال يلاح، الن مممممرا المسمممممااية

ل  ردااا ال  ةةة قال ذا  نلا  سةةةلر و، قال ذا  نليل   ي"( حيث االي فو

ي ديا يا يذا  اليل ا، ثت االي  رل  ض لقاا ال  ةةةةةةل ، قض د االنلهلء الد  

رالي جل ي ض ي ر فل ي صل، قال  اضي  عف ن ضلا األجفلن الللليا : 

ّيل ضلي ال لل ي  ع لال ي صةةةةةةةل يا  ّيل قلاء  ال لل ف   يا ال ذا ، قى ى

 صةةةةةل قي لق ةةةةةله ي  ىضداد يلاسةةةةةلو ال  ل ، قىيل ضلي ال لل ي  ع لال ي

ضةةةي ف ال  ةةةل ، قاف ن ضةةةي لً قاحداً  ق  جثل،  ق ضلي ال لل قاالعصةةةلن 

سلو ال  ل  ل الفا آ ل اللت راق ضا ال لل، قجل  لل الت ضلضه  ر حد يلا

يا  سن هذه األجفلن ال ذج ر ، قالت ا لللم ال  ل  اة للراا ر ض  ال  ل  

 لا لينا ال للراا ىلا الل لء( الب اا، ثت اظهل ال ذا  قا دم ال لع ا  جف

  ال  ةةل  ال نةةلةيا  سن  الم األسةةل ي،   ّيل  الم الب اا قالنةةلت فلهل ينةة يلق

"إسممممتوديو   لى، حيث ىن ال  ةةةةل  اة للراا فو ال  ل  ا م الب اا عنةةةة ا 

  "ما كاب ا سبوع" ّيل ا م النلت فلنّ ا مكاب" 
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 الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية:- 1

"أيديولوجيا اإلعالم اإلسممراايلي في ترطية ال مم ب (: 2018دراسممة أبو عامر )

 الفلسطيني":

هدفت الدراسةةةةةةا ىلا عيليل  تلب قسةةةةةةلةل اةضسم  اةسةةةةةةلاةيليا ىلا ال لقج 

رصةةةةةة ر   جثل عاليلاً ضا ح ي ةةا األداء اةضسيو اةسةةةةةةلاةيلو، قفو ضسقلةةه 

 ال لنةةةةتي يا، قع دات ضلي  لو رللل ثسق قال درجلق اللو ا ةةةةفلهل عبله الذاق

ألن اي ال تلب اةضسيو اةسةةةةةةلاةيلو قينةةةةةةليي ه قعةةةةةة الً ىلا فهت قىدراك 

 بلياله، قاسلف لف آليا  داء اةضسم فو  يا اليلقب اةسلاةيليا.

قجلنت  رل  نللةج الدراسةةةةةا  ن ال لنةةةةةتي و ه  ال الدج، قاةسةةةةةلاةيلو يالدى 

 يا اضلداء يا ال لنةةةتي ييا ضةةةد الب  د ضليه، ف ل ايدت فو األراضةةةو ال لنةةةتي

اةسلاةيلييا، قال لنتي ي ن رد قا اليلقب، قاةسلاةيلي ن ادافا ن ضا  ن نهت، 

قع دم قسةةلةل اةضسم اةسةةلاةيليا ي لرسةةلق البيا االسةةلاةيلو جلد فال ضلا 

 .الا   ال لنتي و

على "اإلطار اإلعالمي للدعاية اإلسممممممراايلية (: 2018دراسممممممة الخراب ممممممة )

 دراسة تحليلية: -الفيسبوك"

علل ص ي ةةةفلا الدراسةةةا فو اللالف ضلا األبل اةضسييا للدضلاا اةسةةةلاةيليا 

اللو علث ضا بلاك قسةةةةلةل الل اعةةةةل اال ل لضو ال ينةةةةل ك يا  سن ال لبك 

رلست البيا االسلاةيلو، قهدفت الدراسا ىلا عيليل ي   راق ال لبك اةضسيو 

اةسةةلاةيلو ل سةةلةل اةضسم الالريا " في لج  درضو" ضلا رلنةةلن  يا الدفلي 

سا  نيل نل ك" ل الفا يدى ع ثيل هذه ال س ه فو ي ق  "ال ي ع يله اللو عي ل ا

 اةضسييا اةسلاةيليا ضلا ال للر  الالرو .

 قجلنت  رل  نللةج الدراسا هو الللليا:

 ا   للر يا ضةةةةةة ا فئلق الهدف يا ال   ةةةةةة ر جلنت ال لعلا األقلا هو فئ

 . %24قىضسم قرلرت ننللهل 
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  ئا لا األقلا هو ف نت ال لع جل هل  يا اللو اال د ئا ال صةةةةةةةلدر اةضسي يل ف  

 . %26االضل لد ضلا ن نه ج صدر قرلرت ننللهل ع لالل 

  قفئا ال بلن البرلافو الذج الت الللجيز ضليه  جلنت ال لعلا األقلا ال بلن

 .%66ال يلو قرلرت ننلله ع لالل 

"صورا المقاومة الفلسطينية في صحيفة "جيروسالم (: 2017ة  نوع )دراس

 بوست" اإلسراايلية":

علل ص ي فلا الدراسا فو اللالف ضلا ع ر  ال  لقيا ال لنتي يا فو عيي ا 

" يلقسةةللت ر سةةت" اةسةةلاةيليا، قىلا ي لرنا عةة ر  ال  لقيا ال لنةةتي يا فو 

 م .2015م قضلم 2014الصيي ا ريا ضليو 

 ت ال للةج  ّن ال  لقيا ال نةةةةليا حل ق ضلا ال لعلا األقلا ر نةةةةلا رلرت قج ةةةة

، قحصةةةلت ال  لقيا ال ةةةاليا ضلا ال لعلا األقلا ر نةةةلا 2014فو ضلم  65%

 .2015فو ضلم  %70رلرت 

ق ظهلق نللةج الدراسةةةةا  ن الصةةةة ر  األجثل سةةةةلليا ليلجا ح ل  فو الالييا 

 . %50ر نلا رلرا 

 جثل األدقار ال  نةةةةةة رةةا لل  ةةلقيةةا ال لنةةةةةةتي يةةا هو ق ظهلق الةةدراسةةةةةةةا  ّن 

 "اةرهلرو" فو الالييا، قاللو ع اف ت ي  ع لق ال  لقيا تاعهل.

الخطاب الدعااي اإلسممممممراايلي باللرة العربية جحو (: "2017دراسمممممممة جعيم )

 المقاومة الفلسطينية عبر موا ع التواصل االجتماعي":

الدضلةو اةسةةةلاةيلو ني  ال  لقيا علل ص ي ةةةفلا الدراسةةةا فو يالفا ال تلب 

الذج ا  ل ضلل ي ق  ع عيل، قعهدف الدراسا ىلا ال ق ف ضلا  هت ي ض ضلق 

ال  لقيا ال لنةةةةةتي يا، قعلعي   قل الق هذه ال  ضةةةةة ضلق، قاللالف ضلا  هت  

األبلقحلق قينةةةةةلراق اللله ا قاألبل ال ل ايا،  قرعةةةةةد  دقار قعةةةةة لق 

ق ه االع لق قاال لسف ريا  تلب عةةةةةة يلو ال  ى ال لضلا، قال ق ف ضلا  

 ال  نك ضلا ال ينل ك، ق ف لج  درضو ضلا ع عيل.
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قع علت الدراسا ىلا  ن ي ض ي "عص ي  النس " قد عصدر االهل لم ر نلا 

، قعسهل ي ضةةةةةة ي "ىبسق ال لر" يا قلل ال  لقيا ال لنةةةةةةتي يا  %15رلرت 

 .%14قرلرت ننلله 

ف ع  اه ع ر  ال  لقيا ال لنتي يا ريص لهل قحصل ضلا ال لعلا األقلا هد

، ق لء  سةةةةل ب "اللنةةةةليل قاللاليت" رلل لعلا األقلا ر نةةةةلا  %19ضلا ننةةةةلا 

34%. 

قحصةةةل ضلا ال لعلا األقلا ر عةةة  ال  لقيا ال لنةةةتي يا "رلةرهلب" ر نةةةلا 

 .%54رلرت 

ا جي"اإلرهاب اللروي في اإلعالم اإلسراايلي: ا يديولو(: 2017دراسة يوجس )

 ودورها في الترطية اإلعالمية لقضايا المرأا الفلسطينية":

علل ص ي ةةةةةةفلا الدراسةةةةةةا رنةةةةةةيتل  األادا ل  يل الصةةةةةةهي نيا رفل ح  للهل 

الا صلاا، قارعللبلعهل اللو علنح رلالسل لاق قاةسسي ف ريل ضلا الصي  

 اةسلاةيليا الي ييا قالاليليا فيهل.

ا ال نل ديا فو الصي  الي ييا تاق الل  ه قج  ت الدراسا  ن اللرا اةضسيي

الي ي و ال لتلف قالصةةهي نو، سةة اء عل  اللو ع ل و ىلا الصةةهي نيا ج فل   ق 

يا  سن حزب يايا، ع ل  يا الل ا ن، قلرا ف قيا قض صةةةلاا، ق صةةة عةةةل 

 فو ال تلب ال لالك رلل نلء ال لنتي يلق قاةسلاةيليلق.

اإلسممممراايلية والتسممممويي السممممياسممممي "الصممممحافة (: 2014دراسممممة الحبيلي )

 للم روع اإلسراايلي":

سو لل  لقي اةسلاةيلو فو  نيل ن اك ال سا فو يالفا الل علل ص ي فلا الدرا

الصةةةةي  الي ييا اةسةةةةلاةيليا، قهدفت الدراسةةةةا ىلا عيليل ييل ى الصةةةةي  

اةسةةةلاةيليا لللالف ىلا جي يا اسةةةل دام الصةةةهي نيا ل سةةةلةل اةضسم، السةةةي ل 

ا ال فل را فو اللنةة اك النةةيلسةةو ألهت رجلةزهل ال فلاا قهو االضللاف الصةةيلف

 ريه داا الدقلا.
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قع عةةلت الدراسةةا ىلا  ن  سةةللي  اللنةة اك النةةيلسةةو ال نةةل ديا فو الصةةي  

اةسةةلاةيليا قف ل ل  ي األسةةل ب  لءق يلعلا ع ل ليل جلآلعو:  ىق لضو، ىن ةةلةو، 

  تلرو(.

الخبرية لقضممية الدولة الفلسممطينية في موا ع "ا طر (: 2014دراسممة علياب )

 الفضاايات  ا جنبية اإللكتروجية باللرة العربية":

علل ص ي ةةفلا الدراسةةا فو ال اللبا اة للراا لل نةةيا ال لنةةتي يا فو ال  اق  

اةلفللقنيا لل نةةةةةلةيلق األ  ليا، قهدفت الدراسةةةةةا ىلا رعةةةةةد األبل ال للاا 

 ق األ  ليا اةلفللقنيا رلللرا الالريا ح ن قنياال نل ديا فو ي اق  ال نلةيل

التل  ال لنةةةةتي و لليصةةةة ن ضلا ضنةةةة اا الب ايا الاليا لديت  ال ليد  ضلل 

 رعد  رل  األبل ال للاا قآليلق ق دقاق الل بيل ال نل ديا.

قسةةبلت الدراسةةا االهل لم الفليل يا  لن  ي ق  فنةةلةيا رقسةةيل الي م ر نةةيا 

لب ايا الاليا لديت ال ليد  ي لرنا ي  ي قاو ق ل  بل  فلنةةةةةةتيا ضنةةةةةة اا ا

BBC. ضلرو قق ل  اليل 

قعصةةدر ال لل االجةةفلن الصةةي يا ال للاا ال نةةل ديا فو قنةةيا بل  فلنةةتيا 

 ضن اا الب ايا الاليا لديت ال ليد  فو ي اق  الدراسا.

"المعالجة اإلخبارية للقضمممممايا العربية في  ناتي (: 2011دراسمممممة سمممممليماب )

 اإلسراايلية":33حرا ا مريكية وال

علل ص ي ةةةفلا الدراسةةةا فو ال  لرنا ريا  سةةةللي  ال اللبا اة للراا لل نةةةلال 

اةسةةةةلاةيليا ال   هليا رلللرا الالريا،  33الالريا فو ق لعو اليل  األيلافيا، ق

 با اةعةةةس  النةةةيلسةةةو فو ال -الالاقيا -رلللتليك ضلا ال نةةةلال   ال لنةةةتي يا

 لا ض ء نظلاا عيليل األبل.الالرو( ض

قج  ت الدراسا عصدر ال نيا ال لنتي يا ال نلال ييل الدراسا يا حيث ضدد 

األ للر  فو ال  لعيا، ق لءق ال نةةةةةةيا الالاقيا فو الللعي  الثلنو، ثت قنةةةةةةيا 

 اةعس  النيلسو فو الللعي  الثللث.

 



 2018االسراايلية خالل عام  33أطر المعالجة االخبارية لتطورات القضية الفلسطينية في  ناا مكاب 

السادسالعدد  – مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا االتصال  17 

 

 الدراسات االجنبية:

 ( بعنواب:2017" )ALkhaliliدراسة "

Between Sumud and Submission, Palestinian Popular Practices on 

the Land in the Edge Areas of Jerusalem 

"بين الصمممود والخضمموع، الممارسممات ال ممعبية الفلسممطينية على ا ر  في 

 المناطي المطلة على القدس"

ل فو يهدفت هذه الدراسةةا ىلا ج ةة  قعيليل الدا لييفيلق اللو عنةةل ديهل ىسةةلاة

ي ت ا ال د  ال ةةةةةةلقيا قيل ح لهل، قيالفا اةسةةةةةةللاعيبيلق اللو انةةةةةةل ديهل 

ال لنتي ي ن  ر فل ينل ل لل نلن يا   ل الليلال، قعلل ص ي فلا الدراسا 

فو الل لقنلق اةسلاةيليا فو الصلاي النيلسو، قيالفا التلق اللو ال  ل رهل 

 يل.ال لنتي ي ن ال  دسي ن اللو عهي ا ضليهل ىسلاة

ق ظهلق الدراسا هي  ا اةسلاةيلييا ضلا ال د  ال لقيا ي ذ احلسن الصهلا ا 

 .1967لهل ضلم 

 ( بعنواب:2017" )Shehadehدراسة "

The Palestinians inside Israel and the New Israeli Political Reality 

 "الفلسطينيوب داخل إسراايل والوا ع السياسي اإلسراايلي الجديد"

فو ىسةةةةةلاةيل، قال اق   48هذه الدراسةةةةةا ىلا يالفا قضةةةةة  فلنةةةةةتي يو  هدفت

النةةةةيلسةةةةو اةسةةةةلاةيلو يا الدا ل، يا  سن يل ا ا هه ال بل   الالرو دا ل 

ىسةةةةةةلاةيل حلليلً ر ل انةةةةةة ا "ردااا ال لحلا الاداةيا" اللو عيلقن ال لسةةةةةةنةةةةةةا 

 يل".ةاةسلاةيليا  ن ع لرهل، ةغسق قنيا "ين لا ال لنتي ييا فو ىسلا

 قع علت الدراسا ىلا  ن:

 .ال ض  اليللو فو ىسلاةيل قض  اسلا لرج لل لنتي ييا دا ل ىسلاةيل 



 2018االسراايلية خالل عام  33أطر المعالجة االخبارية لتطورات القضية الفلسطينية في  ناا مكاب 

السادسالعدد  – مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا االتصال  18 

 

  ىسةةةلاةيل دقلا تاق نظت يلادد  عبله ال لنةةةتي ييا: سةةةبا فو غز   ال لاقلا

الانةةةةةةفلاا فو النةةةةةة ا الرلريا  اليللا النةةةةةةةلةد  فو ال د   قالب نةةةةةةيا 

   قالس ئ ن ال ح  ق لهت. االسلا لراا لل لنتي ييا دا ل ىسلاةيل

 ( بعنواب:2016) Motalaدراسة 

The intractability of the Israeli/Palestinian conflict with a focus on 

the construction of identity 

 "الصراع اإلسراايلي/الفلسطيني مع التركيز على بناء الهوية"

قفلنةةتيا، قع ييت الا ايل هدفت هذه الدراسةةا ه  عيداد الصةةلاي ريا ىسةةلاةيل 

 اللو سله ت فو ىدايا هذا الصلاي. قع علت الدراسا ىلا  ن:

  ض د ر لء اله اا لدى جل بلف يا  بلاف الصةةةةةلاي ه  "رللنةةةةةلقر  ن و

اآل ل"   ر ا ا  ّن اةسةةةةةلاةيلو ض ديل ال و ه اله ا  ةةةةة  ر  ه م ن و اله اا 

 ال لنتي يا قالاف"،  لذل  ع  ل  ه د النسم.

  م الادالا قال نةةةلقا  لت الت ديبهل فو  ّجن يا ض ليلق النةةةسم قالل لقي ي ه

 ال   ذ  حلا اآلن.

 ( بعنواب:2015" )Baukholدراسة "

Security and Fear in Israeli and Palestinian Conflict Narratives 

 "روايات ا من والخوف في الصراع الفلسطيني اإلسراايلي 

علل ص ي ةةفلا الدراسةةا فو بل  ي ضةة ي ال زاي الا ي  الذج دام ب اسً ريا 

ال بل ايا  ال لنتي و قاةسلاةيلو، قنلق ت الدراسا ال  لقضلق قاالنهيلراق 

قاالضةةةةةةتلارلق اللو حدثت ر ةةةةةةفل جليل ضلا ال بل ايا، ي ل  دّى ىلا  لك 

داد هذه لرضا، قعزفب اق ا ل لضيا قسيلسيا قث لفيا جليل  ريا األبلاف ال لص

ال ب   ضلا  سةةل  ال  ف قاالسةةليلء ال ل ت ضا الصةةلاي. قج ةة ت الدراسةةا  نه 

اب  قضةةة   تا  ق ىبلر للا ل ا فا يا  سله  ن انةةةلضدنل فو عيداد التلق 

اللو عا ل رهل رقاالق الصةةةةةةلاي، ق لعةةةةةةا فو ال زاضلق ال لة ا ضلا اله اا، 

 اصيا. قا فا االسل لد  ي هل فو الصلاضلق ال نل
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 ( بعنواب:2015" )Slaterدراسة "

Terrorism and the Israeli-Palestinian Conflict 

 "اإلرهاب والنزاع الفلسطيني اإلسراايلي"

هدفت الدراسا ىلا دراسا ال زاي ال لنتي و اةسلاةيلو، قيالفا يدى االهل لم 

يا اللب ء ىلا اةرهلب  يا ريا التلفيا، قجي  قلق فو  رللا ل رتلا ا   سق ق

 ي لل ا  سن نزاضهت الت ال.

 قع علت الدراسا ىلا  ن :

  .اةرهلب اةسلاةيلو جلن  س   رفثيل ي ل ا اله ال لنتي ي ن 

   ،اةرهلب اةسةةةةةلاةيلو رد  ي ذ د  ن اةسةةةةةلاةيلييا ىلا فلنةةةةةتيا

 قهذه ح ي ا علرا يا.

 ( بعنواب :2014) Seyouryدراسة 

Media Coverage of UN Membership Request of Palestine: An 

Analysis on New York Times 

الترطية اإلعالمية لطلب فلسممممطين عضمممموية ا مم المتحدا: تحليل لصممممحيفة "

 جيويورك تايمز"

هدفت الدراسةةةةةةا ىلا جي يا ياللبا عةةةةةةيي ا ال ي ا رك علا ز لتل  فلنةةةةةةتيا 

يصةةةةةةليا ال الالق  ، قىتا جلن ه لك ع ا ن ريا2011ضنةةةةةة اا األيت ال ليد  

ال ليد  األيلافيا قاللرتيا اةضسييا فو هذا ال ةةةةةة ن، قرجزق الدراسةةةةةةا ضلا 

قلار األيت ال ليد  رتل  فلنةةةةةتيا الانةةةةة اا، قيل يدى  ه يا هذا ال لار لي" 

 ضلا ال ا  ال لنتي و فين  قان ل ضلا الدقن الالريا ال بلقر   انلً.

ال ي ا رك علا ز جلنت ضةةةةةد يصةةةةةللح قج ةةةةة ت الدراسةةةةةا  ن عرتيا عةةةةةيي ا 

ال لنةةةتي ييا قضةةةد التل  ال لنةةةتي و لليصةةة ن ضلا قضةةةاهل فو الانةةة اا. 

قجلنت اللرتيا الاليا لصةةةةيي ا ال ي ا رك علا ز لصةةةةللح ىسةةةةلاةيل قيصةةةةللح 

 ال الالق ال ليد .
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 ( بعنواب:2014) Todorovaدراسة 

Reframing Israel-Palestine: critical Israeli responses to the 

Palestinian call for Just Peace. 

"إعادا ت مممكيل إسمممراايل وفلسمممطين: ردود الفعل اإلسمممراايلية الحاسممممة على 

 النداء الفلسطيني من أجل السالم العادل"

هدفت هذه الدراسةةةةةةا ىلا جي يا عاليل ال  ةةةةةةتلء اةسةةةةةةلاةيلييا ال لقداا للدض   

النةةيلسةةو ريبا ي ةةلرجا ال بل    ال لنةةتي يا للنةةسم، قعد ل ال  ةةتلء رلل ةة ن

 ال دنو اةسلاةيلو فو ال للدئ اللو علعفز ضليهل ض ليا النسم ىتا جلنت نل يا.

قع عةةةةلت الدراسةةةةا ىلا  ن الب ايلق ال لداا اةسةةةةلاةيليا ال  لهنةةةةا لل ةةةةا  

ال لنةةةةتي و عيلقن جثيلاً لفا دقن  دقى فو ن ةةةةلبلعهل رلل بل   ال دنو، قهو 

جثيل يا األحيلن ا ل  نهل يا األدقار اللو اب   ن ع  م لينةةةةةةت فاللا، قفو 

 رهل. ق ن ال بل ايا ال لنتي و قاةسلاةيلو ا  د فيه ل الفثيل يا االن نليلق.

 اوجه ال به واالختالف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة:

  ل د عت يا  سن عيليل الللنليج  ّن اةضسم اةسةةةةةةلاةيلو داة ل ا  م رإظهلر

صةةة ر   قج ن ال ةةةا  ال لنةةةتي و ه  ال الدج قال ةةةا  اةسةةةلاةيلو ه  ال

ال الةةدى ضليةةه، ق نهت ف   اةةدافا ن ضا  ن نةةةةةةهت، ق ّن يةةل ا  م رةةه البيا 

اةسلاةيلو ه  ف   رد ضلا الا   الصلدريا ال لنتي ييا، قهذا ا نبت ي  

قا  م  انةةةةةةةلً رله يا اللقااا قالفي  نا  (،2018أبو عامر)نللةج دراسةةةةةةةا 

قدراسةةا ( 2018أبو عامر)ال لنةةتي يا، قهذا  انةةلً ا نةةبت ي  نللةج دراسةةا 

Motala(2016) قهلعلن  الدراسةةةةةةللن قد رّجزعل ضلا األادا ل  يا قر لء ،

 اله اا ال لنتي يا قاةسلاةيليا. 

  ع علت نللةج عيليل الن  ن  ّن ال لل ال يلو ه  الذج برا ضلا ي ض ي

(، ق انةةلً ال لل النةةللو الذج برا ضلا %48.68ن ي ال لل ر نةةلا رلرت  

( ق ن األدقار ال ةةلضلةةا %50.63ي ضةةةةةة ي اعبةةله ال لل ر نةةةةةةلةةا رلرةةت  

ال لنةةةتي يا تاق بلر  سةةةللو ق ّن الدقر اةسةةةلاةيلو تق بلر  ىابلرو، قهذه 

( 2017جعيم)قدارسةةا ( 2018الخراب ممة )ال للةج اننةةب ت ي  نللةج دراسةةا 
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ضةةلاةةا اةسةةةةةةلاةيليةةا فو ي اق  الل اعةةةةةةةل اللليا  جةةلنةةت ضي له ةةل عيليةةل الةةد

 اال ل لضو.

  ضللج الللنليج اليدت فو يي ر ارعفل  ال لل  جثل يا اليدت قال ةةة صةةةيا

 ق ال ةة صةةيا ف  ، قال صةةد يا هذه ال اللبا ه  الللجيز ضلا ال عةة ن ىلا 

اا اللو علاد ال  ل  ىاصةةةةةةةللهل ىلا ال  ةةةةةةةلهد الالرو  ألن  هدف  ق ىلا الرل

اةسةةةلاةيلو له بلر  دضلةو قا  م ضلا يلد   ىبسق ال لر  ال تلب اةضسيو

ثت اللفلء( ر ا ا  نهل ع  م رلةرهلب ثت عليا للاللت  ن يل ع  م ره ه  الدفلي 

( 2017 نوع)ضا ن نةةهل قح  قهل، قهذه ال ليبا اننةةب ت ي  نللةج دراسةةا 

 Todorova(2014.) قدراسا

 لا  نهل ىرهلريا، قهذه الص ر   ظهل الللنليج ع ر  ال  لقيا ال لنتي يا ض

قدراسةةةةا  (2017جعيم)قدراسةةةةا  (2017 نوع)اننةةةةب ت ي  نللةج دراسةةةةا 

Slater(2015) ق ّن يل ع  م ره غز  ه  ج ل  ينةةةةةةلح ي لرنا ر ل ع  م ره ،

 الن ا الرلريا قال د  يا ي لقيا جاليا. 

 علا لل لعليا ل ل فو هذه الدراسةةةةةةا  ّن االسةةةةةةل للا ال  ت يا  ق الا ليا  لءق ر

لا  رلالسةةةةةةل لالق  األ لى را لقاا األ للر قه ل االسةةةةةةل ل األقلا ي لرنا 

الالب يا قاالسل للا ال  للجا، قهذا اليا ل ل  ن يل ا اله اةضسم اةسلاةيلو 

ه  ع دات األدلا قال قلة ، قالللقاج لل لل ض ديل ا  ةةةةله لل  ةةةةلهد  ق ال لرئ 

ال لةةلةج ي  نلةةلةج دراسةةةةةةةا جةة سةةةةةةل ب لللللال قاالق ةةلي، قاننةةةةةةب ةةت هةةذه 

Todorova (2014 )، قدراسةةةةةا(2014الحبيلي)، قدراسةةةةةا (2017جعيم)

الةةذاا رجزقا فو دراسةةةةةةةةلعهت ضلا الةةدضةةلاةةا قالللقاج لل تةةلب اةضسيو 

 اةسلاةيلو.

  ظهلق  نللةج عيليل ال ن  ن  ّن الاسقلق الدقليا ي  ىسلاةيل حل ق ضلا 

 ليا فو اليف يا اةسةةلاةيليا، قهذا ال لعلا األقلا فو ي ضةة ي ال نةةلال الدا

اليا ل ل  ن اليف يا اةسةةةةةلاةيليا داة ل عيلقن  ن عظهل لل  ةةةةةلهد  ق ال لرئ 

الالل و  ن لهل قلاراً قن  تاً قسةةيتل  رلل  ت ا قالاللت،  يل رلل نةةلا لل  ةةلهد 

 ق ال لرئ اةسةةةةةةلاةيلو فلفو عليا له  نهل دقلا ق ييا لليه د، قتاق سةةةةةةيلد  

 ل الدقلا ق لر هل ضلا ينةةةل ى ي ت ا ال ةةةلق األقسةةة  قالاللت قق  د دا
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الذج اقلصةةةةةل  ( 2014الحبيلي)جله، قهذه ال للةج ع نةةةةةبت ي  نللةج دراسةةةةةا 

 ردراسله ضلا الصيلفا اةسلاةيليا قاللن اك النيلسو االسلاةيلو.

 منهل الدراسة 

 -ال نةةةيوعاد هذه الدراسةةةا يا الدراسةةةلق ال عةةة يا، ققد عت اسةةةل دام ال  هج 

الليليلو فيهل يا  سن عيليل ال نةةةةةة  ن الذج عت اسةةةةةةل دايه للعةةةةةةد قعيليل 

ل اللت راق فو ال نةةةيا  33"ال اللبا اة للراا ل  ل   يفلن  ( اةسةةةلاةيليا آل ا

 ال لنتي يا ضلل رلنليج ن ل  األ للر ال نلةيا".

بلر قاالفه سةة يل حنةةيا: " ه  يبلد  سةةل ب  ق  دا   انةةل ديهل الللحث فو ى

ي هج يلفليل ه  ي هج "ال نةةح" فو الدراسةةلق اةضسييا، حيث انةةاا الللحث 

ىيل ل نةةةح ال سةةةلةل اةضسييا   ق ال  ةةةلهداا،  ق ينةةةح الل ج الالم،  ق ينةةةح 

 (.20: 1983الب ه ر،  ق ينح الن  ن  حنيا، 

قا صةةةةد حنةةةةيا رليليل ال نةةةة  ن ه : "دراسةةةةا ال لد  االضسييا اللو ع ديهل  

رهدف الف ةةةة  ض ل علاد هذه ال سةةةةيلا  ن عللره لب ه رهل"، قانةةةةلضد ال سةةةةيلا 

ال نةةةةة  ن فو عيليل ال  ضةةةةة ضلق رتلا ا ع صةةةةةيليا لللالف ضلا اعبلهلق 

 (154: 1995ال سيلا.  حنيا، 

قر ل  ن هذه الدراسةةةةا هو دراسةةةةا عيليليا ل يل ى ىضسيو فليليل ال نةةةة  ن 

ةضسم رب ي   ض لعةةةله ي لسةةة  ل عةةة  قعيليل نظلم ال ال يلق فو قسةةةلةل ا

رلالعبلهلق ال  لل ا  للبه ال لادد  لداًء يا قعةةةةةة  ال يل ى قدالالعه قارع ار

 (.310: 2015لل  ل ضلد الي يد، 

 مجتمع الدراسة وعينتها

، قعت ا ليلر ق ل  33رلنليج ال  ةةةةل  ال نةةةةلةيا ل  ل  الف ن يبل   الدراسةةةةا يا 

ا الدقلا الللراا لهل  ق ل  حف ييا ( رص ر  ض داا، ألن ال  ل  ي  لا ي 33 يفلن 

رسةة يا فو ال بلن الدقلو(، قع ثل الل ج ال  لل  فو ال نةةيا ال لنةةتي يا، قعت 

ا ليلر الللنليج اة للرج ضي ا ض داا اانةةةةةةلً النه االلج األ للر يا ضةةةةةة  هل 

األ للراللو عاللج ال نةةةيا ال  للر  ضا بلاك ن ةةةل األ للر ف  ، ق انةةةلً ضا 

 للر قفلح ح ار ي  الني ف ل  لق لهل قعيليلهل. حيث عت ا ليلر بلاك ن ل األ
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حل لق الللنليج ال   ةةة ر  ضلا ي ق  ال  ل  اللسةةة و الللر  لهل ي ذ جةةةهل جلن ن 

ثلنو  ضي ا حصةةةةةةلاا قى لاء  2018حلا نهلاا جةةةةةةهل جلن ن األقن  2018ال

 الليليل الالم في ل الالك رلل نيا اللو ضللبهل الللنليج.

لاء الليليةةل األقلو لللايج ال  ةةل ، قراةةد تلةة  عت ا ليةةلر الللنةةليج عت ى ققةةد 

اة للرج "ال  ةةةةةل  ال نةةةةةلةيا" رتلا ا قصةةةةةداا قه الللنليج اة للرج  لل  ل  

ق لعةةا األ للر ال لالّ ا رلل نةةيا ال لنةةتي يا. قهذه ال  ةةل  عالي ا ييلً ضلا 

ب اا عن ا ال  ل  يدار األسل ي،  قفو  الم الاتل لهل ين يلق   لى   فو ال

"اسةةةةل دا  يفلن"،  قفو ا م النةةةةلت عنةةةة ا ال  ةةةةل  "يفلن األسةةةةل ي". قهو 

عالي األ لةةلر قاألحةةدات  الي ييةةا، الاةةلل يةةا قاةقلي يةةا قال يليةةا، قا ةةديةةه 

يب  ضا يا ال ذاايا: نلا  سةةةةلر و، نليل   ي"، غدال يلاح.  يفلن، ي ق  

 (2017الفللقنو، 

  ضةة ي  ق ال فل " فو عيليل عت راق ال نةةيا اسةةل ديت الدراسةةا قحد  "الو

ال لنتي يا، قع ثل هذه ال حد   هت قحداق عيليل ال ن  ن ق جثلهل فلةد ، قعاد 

ىحدى الدضليلق األسةةةةلسةةةةيا فو عيليل ال  اد اةضسييا قالدضلةيا، قاالعبلهلق، 

 (.Holsti, 1969: 116قال يت، قال ال داق  

قهذه ال حد  ع ثل   لا  ق ضللر  علنةةةةةة ا ال فل  اللو ادقر ح لهل ي ضةةةةةة ي 

الليليل، قعف ن ضلد    لا ي لصةةةةةةل  ييدد  علنةةةةةة ا يب  ضا األففلر اللو 

ايل ج ضليهل ي ضةةةةةة ي الليليل، ققد  بلك را  الللحثيا قال للاء ضلا هذه 

 –ال فل   -اللصلاح  -االفللاي –ال حد  يب  ضا ين يلق يا  ه هل: "   لا 

 (.Berlson, 1971: 138ي ض ي ال  لش"    –ال نيا 

 يل فئلق ال نةةةةة  ن ال لال ا رللدارسةةةةةا فهو: فئلق ال  ضةةةةة ضلق اللةينةةةةةيا 

يا  لدراسةةةةةةةا قال لال ا رلت راق ال نةةةةةة نليج ا يا ال القضةةةةةةةا فو رل قال لض

ال لنةةةتي يا، قفئلق ن ي ال لل، قفئلق االسةةةل لالق، قفئلق اعبله ال لل، قفئلق 

 ال لل، قفئلق يي ر علجيز ال لل، قفئلق األبل اةضسييا ال نل ديا. يصدر

قع ثلت فئلق ال ةةةةةفل ر ئلق ال    الصةةةةةي و، قفئلق ي ق  ال لل فو ال  ةةةةةل ، 

 قفئلق قرقد ال لل فو ال  ل ، قفئلق ي دم ال  ل .
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 (Validityصدق االداا )

ل ل لر  عيليعت ال يلم راد   ت اق لل نةةةلضد  فو عي يك الصةةةدق الظلهلج السةةة

 ال ن  ن:

  عت عيةةداةةد فئةةلق ققحةةداق الليليةةل رةةدقةةا قجةةةةةة  ليةةا، قعالا  جةةل ال ئةةلق

 قال حداق عالا لً دقي لً قجليسً.

  قلاء  را  الدراسةةةةلق النةةةةلر ا قال ال يلق ال لال ا ر  ضةةةة ي الدراسةةةةا

للل عةةةةةةةةل ىلا يالفةةةا  هت ال ئةةةلق قال حةةةداق اللو عت اسةةةةةةل ةةةدايهةةةل فو 

 اسا.ال  ض ضلق ال  لره للدر

  عت ضلي اسةةةةل لر  عيليل ال نةةةة  ن ضلا ضدد يا األسةةةةلعذ  ال يف يا فو

يبلن ضلت اةضسم قي لهج اللي ت، ةضتلء ر اهت فو اسةةةةةل لر  الليليل قعت 

رلللاداسق الس يا ضلا  يلم  للر، قعت ال    ذ آراةهت قيسحظلعهت رايا االضل

 (1االسل لر  ر فلهل ال هلةو.  ال ليك رقت

 (Reliability) ثبات ا داا

 عت الل عل ىلا ياليل الثللق فو هذه الدراسا يا  سن ال ت لت اآلعيا:

 (Reliability    = )M*2    /  ) N1+N2ياليل الثللق  

( فو ال الدلا ىلا ضدد قلاراق الللييز اللو ال ك ضليهل اث لن يا Mعليز   

 ال ليزاا

الللييز يا قلةةةل ( في ثسن ال ب  ي الفلو ل لاراق N1+N2  يةةةل    

 ال ليزاا األقن قالثلنو.

( 33حيث  ّن ضدد الللييزاق ال ليز  لللنليج األ للر ال نةةةةةلةيا فو ق ل   يفلن 

 ( ي هل.74( فئا اع ك الليليسن ضلا  28اةسلاةيليا ال لب ا رلللرا الالريا ه   

+  82  ( /  2*  74قرلللللو اف ن ياليل الثللق لللنليج األ للر ال نةةةلةيا =   

82  = )0.902 

 قعدن ال نلا ضلا ثللق  دا  الدراسا قعسحيلهل.
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 عر  النتاال

عر  النتاال المتعلقة بالتسممممالل الرايسممممي الذي ينص على: " كيف عالجت 

اإلسممممممراايلية الناطقة باللرة العربية ا خبار المتعلقة بتطورات  33 ناا مكاب 

 ؟" 2018القضية الفلسطينية خالل عام 

الفرعي ا ول/ ما القضمممممايا التي تبلها القناا في ترطيتها لتطورات السمممممؤال 

 القضية الفلسطينية في برجامجها ج را ا خبار المسااية؟

( يوضح التكرارات والنسب المئوية للقضايا التي تبلها القناا في 1الجدول )

 ترطيتها لتطورات القضية الفلسطينية في برجامجها ج را ا خبار المسااية
 الللعي  ال نلا ال ئ اا اللفلار فئلق للت رق ال نيا ال لنتي يا اللقت 

  قالً  % 24.28 134  بلاف الصلاي فو ال نيا ال لنتي يا  1

ً  % 18.48 102 اةبلر ال لن نو فو ال نيا ال لنتي يا  2  ثلنيل

ً  % 17.57 97 اةبلر النيلسو فو ال نيا ال لنتي يا  4  ثللثل

ً  % 14.13 78 ال نلال الدا ليا فو اليف يا االسلاةيليا  5  رارال

ً  % 11.23 62 اةبلر اةننلنو فو ال نيا ال لنتي يا  3   لينل

ً  % 8.88 49 اليلب ضلا غز  قحصلرهل  7  سلدسل

ً  % 5.43 30 يل  ال د  قالن ا الرلريا  6  سلرال

  % 100 552 ال ب  ي

( ال نةةةلال اللو علثهل ال  ل  فو عرتيلهل للت راق ال نةةةيا 1النةةةح يا البدقن  

الصلاي   بلافال لنتي يا فو ن ل  األ للر ال نلةيا، حيث احللت فئا قنيا 

، عليهل اةبلر ال لن نو %24.28فو ال نةةيا ال لنةةتي يا  ال لعلا األقلا ر نةةلا 

ئا اةبلر النيلسو فو ال نيا ، قيا ثت ف%18.48فو ال نيا ال لنتي يا ر نلا 

، قحظيت فئا ال نةةةةةةةلال الدا ليا فو اليف يا %17.57ال لنةةةةةةتي يا ر نةةةةةةلا 

،  يل اةبلر اةننلنو فو ال نيا ال لنتي يا ننلله %14.13االسلاةيليا ر نلا 

، قآ ل ال نةةلال اللو علثهل ال  ل  فو رلنليبهل اة للرج جلنت اليلب 11.23%

ق  %8.88يل  ال د  قالنةةةةة ا الرلريا ر نةةةةة   ضلا غز  قحصةةةةةلرهل، قفئا

 ضلا الللعي  .. 5،43

ية  ها اإلخبار ناا في ترطيت مام الق ما مسممممممتون اهت لاجي/  السممممممؤال الفرعي ال

 لتطورات القضية الفلسطينية؟

ل الفا ينةةل ى اهل لم رلت ر ال نةةيا ال لنةةتي يا فو عرتيا ال  ل  فو رلنليبهل 

قرقد ال لل فو  -1لا يالفةةا جةةل يا: اة لةةلرج ال نةةةةةةةلةو، ض ةةد اللةةلحثةةلن ى

  سل ب قجفل ع دات ال لل. -3ي ق  ال لل فو ال  ل   -2الا لقاا 
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 قفي ل الو ضلي ل للةج هذه ال يلقر الثسثا قهو جلالعو:

 أوال / فئات ورود الخبر في عناوين الن را

( يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئات ورود الخبر في  2)  الجدول

 الن راعناوين 
 الللعي  ال نلا ال ئ اا اللفلار ال ئا اللقت 

  قالً  % 97.73 43 قرد را لقاا ال  ل  1

ً  % 2.27 1 لت الد را لقاا ال  ل  2  ثلنيل

  % 100 44 ال ب  ي

( فئلق قرقد ال لل ال لالك رلل نةةةةةةيا ال لنةةةةةةتي يا فو 2النةةةةةةح يا البدقن  

جلنت فئا قرقد ال لل فو ال  ةةةل  قد ض لقاا ال  ةةةل  اة للراا ال نةةةلةيا، حيث 

 .%2.27،  يل ضدم قرقد ال لل  لء ر نلا %97.73رلرت ننلله 

 ثاجيا / فئات مو ع الخبر في الن را.

 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئات مو ع الخبر في الن را 3الجدول) 
 الللعي  ال نلا ال ئ اا اللفلار ال ئا اللقت 

  قالً  % 56.76 42 ي ديا ال  ل   1

ً  % 25.68 19 قس  ال  ل   2  ثلنيل

ً  % 17.57 13 نهلاا ال  ل   3  ثللثل

  % 100 74 ال ب  ي

بدقن   ئلق ي ق  ال لل فو 3النةةةةةةح يا ال اا ل  ( اللفلاراق قال نةةةةةةة  ال ئ 

ال  ةةةةةةل ، حيث  لءق فئا ي ق  ال لل فو ي ديا ال  ةةةةةةل  فو اللدااا ر نةةةةةةلا 

، ق  يلاً فئا ي ق  %25.68ال  ل   لءق ثلنيل ر نلا ،  يل فئا قس  56.76%

 .%17.57ال لل فو نهلاا ال  ل  ر نلا 

 ثاللا / فئات أسلوب وشكل تقديم الخبر:

 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئات أسلوب وشكل تقديم الخبر 4)  الجدول
 الللعي  ال نلا ال ئ اا اللفلار ال ئا اللقت 

  قالً  % 33.02 34 يلاسليا لل قع لال يا  2

ً  % 26.21 27  لل قع لال قعصلاح 6  ثلنيل

ً  % 26.21 27  لل قع لال قح ار 3  ثللثل

ً  % 6.8 7  لل قاعصلن هلع و 5  رارال

ً  % 4.85 5  لل يا ال ذا  ف   1   لينل

ً  % 1.94 2  لل قفيدا  7  سلدسل

ً  % 0.97 1  لل قح ار ي  ييلل  ق ضي  4  سلرال

  % 100 103 ال ب  ي
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( فئلق جةةةةةةفل ع دات ال لل، حيث  ظهلق  ال للةج  ّن فئا  لل 4اليا البدقن  

، عليهل فئلل   لل %33.01قع لال يا يلاسةةةليا  لء فو ال لعلا األقلا ر نةةةلا 

، قيا ثت فئا   لل %26.21قع لال قعصلاح( ق   للقع لال قح ار(  ر نلا  

لا ال لينةةةةةا  لءق فئا   لل يا ، قفو ال لع %6.8قاعصةةةةةلن هلع و( ر نةةةةةله 

، ق  يلاً ضلا الل الو فئلل   لل قح ار( ق   لل %4.85ال ذا   ف  ( ر نةةةةةةلا 

 . %0.97ق  %1.94قح ار ي  ييلل  ضل ( ر ن  

السمممممؤال الفرعي اللالف/ كيف تتم معالجة تطورات القضمممممية الفلسمممممطينية في 

 برامل القناا اإلخبارية؟

 ال نيا ال لنتي يا فو رلنليج ال  ل  اة للرج ل الفا جي  علت ياللبا عت راق

 -2يي ر االرعفل  فو ال لل  -1 ال نةةةةةةةلةو، ض د الللحثلن ىلا يالفا جل يا:

 يصلدر ال لل. -4ن ي ال لل  -3ي دم ال  ل  

 قفي ل الو ضلي ل للةج هذه ال يلقر األرراا قهو جلالعو.

 أوال/ فئات محور االرتكاز في الخبر

 ح التكرارات والنسب المئوية لفئات محور االرتكاز في الخبر( يوض 5الجدول) 
 الللعي  ال نلا ال ئ اا اللفلار ال ئا اللقت 

  قالً  % 62.5 40 فئا اليدت 1

ً  % 26.56 17 فئا اليدت قال  صيا 3  ثلنيل

ً  % 10.94 7 فئا ال  صيا  2  ثللثل

  % 100 64 ال ب  ي

فو ال لل قهو رللللعي  اللللو حنةةةةةة  ( فئلق يي ر ارعفل  5اظهل البدقن  

ال نةةةةةلا ال ئ اا فو البدقن، حيث  لءق فئا اليدت رلل لجز األقن قفئا اليدت 

 قال  صيا فو ال لجز الثلنو قفئا ال  صيا فو ال لجز الثللث.

 ثاجيا / فئة مقدم الن را

 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئات مقدم الن را 6الجدول) 
 الللعي  ال نلا ال ئ اا اللفلار ال ئا اللقت 

  قالً  % 59.09 26 تجل  1

ً  % 40.91 18  نثا 2  ثلنيل

  % 100 44 ال ب  ي
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( فئلق ي دم ال  ةةةةةةل  قاللو ان نةةةةةة ت ىلا تجل ق نثا، 6اعنةةةةةةح يا البدقن  

فو حيا  %59.09ق ظهلق ال للةج  ّن ننةةلا ظه ر الل ل ج  دم لل  ةةل  رلرت 

 %40.91ر نلا ظه ر ال ل   جلن 

 ثاللا / فئات جوع الخبر

 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئات جوع الخبر 7الجدول) 
 الللعي  ال نلا ال ئ اا اللفلار ال ئا اللقت 

  قالً  % 48.68 37  لل ييلو  1

ً  % 28.95 22  لل ىقلي و 3  ثلنيل

 ثللثلً  %22.37 17  لل ضلل و 2

  % 100 76 ال ب  ي

( ع نةةةةةيت ل ئلق ن ي ال لل، حيث  ظهلق ال للةج  ن ال لل 7يا البدقن  اظهل 

 يل  %48.68ال لالك رلت ر ال نةةةةيا ال لنةةةةتي يا ظهلق ج لل ييلو ر نةةةةلا 

 .%22.37ق  يلاً ج لل ضلل و ر نلا  %28.95ج لل ىقلي و ر نلا 

 رابعا / فئات مصادر الخبر

 لفئات مصادر الخبر( يوضح التكرارات والنسب المئوية  8)  الجدول
 الللعي  ال نلا ال ئ اا اللفلار ال ئا اللقت 

  قالً  % 47.67 41 ال لاسل ن 1

ً  % 36.05 31 عصلايلق  4  ثلنيل

ً  % 9.30 8 ي دقر ن 2  ثللثل

ً  % 5.81 5 قجسق  نللء 3  رارال

ً  % 1.16 1 ال لل يا غيل يصدر 5   لينل

  % 100 86 ال ب  ي

(  ّن فئلق يصلدر ال لل فو ال  ل  جلنت يلادد  قي لل ا 8 اسحظ يا البدقن 

رعللهل نللةج الليليل حنةةة  ننةةةلا اسةةةل دايهل ضلا الل الو جلللللو: فئا  لل ضا 

، ثت %36.05، اليهل فئا عصةةلايلق ر نةةلا %47.67بلاك ال لاسةةليا ر نةةلا 

 نةلا ،  يل فئا األ للر ضا بلاك قجلالق األنللء  لءق ر%9.3ي دقر ن ر نةةلا 

  لءق فئا األ للر يا غيل يصدر. %1.16، قر نلا 5.81%
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 السؤال الفرعي الرابع/ كيف تظهر ال خصية الفلسطينية في برامل القناا اإلخبارية؟

ع ت اة لرا ضا هذا النةةةةةةلان ضا بلاك االبسي ضلا فئلق اعبلهلق 

 األ للر فو ال  ل  اة للراا

 المئوية لفئات اتجاهات ا خبار( يوضح التكرارات والنسب  9الجدول) 
 الللعي  ال نلا ال ئ اا اللفلار ال ئا اللقت 

  قالً  % 50.63 40  لل سللو  1

ً  % 37.97 30  لل ىابلرو  3  ثلنيل

ً  % 11.39 9  لل ييلاد 2  ثللثل

  % 100 79 ال ب  ي

يا ال لنةةةةةةتي ( فئلق اعبلهلق األ للر ال لال ا رلت ر ال نةةةةةةيا 9اليا البدقن  

، قيا %50.63لد للر ال نلةيا، حيث عظهل االعبلهلق النلليا لد للر ر نلا 

 .%11.39، ق  يلاً ال لل ال يلاد ر نلا %37.97ثت ال لل اةابلريو ر نلا 

السممممممؤال الفرعي الخامس/ ما أبرز الموضمممممموعات التي تتناولها القناا عبر 

 برجامجها اإلخباري المسااي؟

يل  رل هل ال  ل  ضلل رلنليبهل اة للرج ل الفا    ال  ضةةةةةة ضلق اللو عل لقل

ال نلال الدا ليا  -1ال نلةو، ض د الللحثلن ىلا اسلالاي ثسثا ي اضي  قهو: 

اليلب ضلا غز   -3يل  ال د  قالنةةة ا الرلريا  -2فو اليف يا اةسةةةلاةيليا 

 قحصلرهل.

 :جلللللوقفي ل الو ضلي ل للةج هذه ال يلقر الثسثا قهو 

 أوال / الفئات الفرعية لموضوعات القضايا الداخلية في الحكومة اإلسراايلية

( يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئات القضايا الداخلية في  10الجدول) 

 الحكومة اإلسراايلية
 الللعي  ال نلا ال ئ اا اللفلار ال ئا اللقت 

  قالً  % 34.62 27 الاسقلق الدقليا ي  ىسلاةيل 3

ً  % 17.95 14  ن تا قفالليلق الف ينت 6  ثلنيل

ً  % 17.95 14 يل  البيا اةسلاةيلو 7  ثللثل

ً  % 12.82 10 يل  االنل لرلق  ال يليا قالاليا 5  رارال

ً  % 7.69 6 قنلال ال نلد فو اليف يا اةسلاةيليا  2   لينل

ً  % 6.41 5   يا قلن ن ال  ييا  4  سلدسل

ً  % 2.56 2 األ يا االةلسفيا  1  سلرال

  % 100 78 ال ب  ي
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( ال ئلق ال لضيا ل  ضةةةة ضلق ال نةةةةلال الدا ليا فو اليف يا 10اليا البدقن  

اةسةةلاةيليا، حيث عظهل ال للةج ننةة  ضلي هذه ال ئلق ال لضيه قهو جلللللو: 

. عليهل  ن ةةةةةةتا قفالليلق %34.62 قالً الاسقلق الدقليا ي  ىسةةةةةةلاةيل ر نةةةةةةلا 

، قيا ثت يل  االنل لرلق %17.95البيا اةسةةةلاةيلو ر نةةةلا  الف ينةةةت قيل 

، ثت قنةةةةلال ال نةةةةلد فو اليف يا اةسةةةةلاةيليا %12.82ال يليا قالاليا ر نةةةةلا 

لا  قلن ن ال  ييا قاأل يا االةلسفيا %7.67ر نةةةةةة ، ق  يلاً ضلا الل الو   يا 

 . %2.56ق  %6.41ر ن  

 الضفة الرربيةثاجيا / الفئات الفرعية لموضوع ملف القدس و

( يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئات ملف القدس  11الجدول) 

 والضفة الرربية
 الللعي  ال نلا ال ئ اا اللفلار ال ئا اللقت 

  قالً  % 43.33 13 االضلداءاق  اةسلاةيليا ضلا ال لنتي ييا  5

ً  % 13.33 4 ع  ا ال لن  1  ثلنيل

ً  % 13.33 4 قنيا ن ل الن لراق ىلا ال د  2  ثللثل

ً  % 13.33 4 الاسقلق الدقليا ي  النلتا ال لنتي يا  7  رارال

ً  % 10 3 الل نيك األي و ريا النلتا قىسلاةيل 6   لينل

ً  % 6.67 2   يا األقنلقا 4  سلدسل

ً  % 0 0 النلتا ال لنتي يا 3  سلرال

  % 100 30 ال ب  ي

ل  ض ي يل  ال د  قالن ا الرلريا، ( ال ئلق ال لضيا 11النح يا البدقن  

حيةةث عظهل ال لةةلةج ننةةةةةةةة  ضلي هةةذه ال ئةةلق ال لضيةةه قهو جةةلللةةللو:  قالً 

. عليهل عةةة  ا ال لن %43.33االضلداءاق اةسةةةلاةيليا ضلا ال لنةةةتي ييا ر نةةةلا 

قنيا ن ل الن لراق ىلا ال د  قالاسقلق  الدقليا ي  النلتا ال لنتي يا  ر نلا 

، ثت   يا %10الل نيك األي و ريا النلتا قىسلاةيل ر نلا ، قيا ثت 13.33%

(  قاللو لت الت  % 0، ق  يلاً النلتا ال لنتي يا ر نلا  %6.67األقنلقا ر نلا 

 اللتلق ىليهل  رداً.
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 ثاللا / الفئات الفرعية لموضوع الحرب على غزا وحصارها

 الحرب على غزا وحصارها( يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئات  12الجدول) 
 الللعي  ال نلا ال ئ اا اللفلار ال ئا اللقت 

  قالً  % 28.57 14 ال ص  اةسلاةيلو ضلا غز   1

ً  % 24.49 12 انل لضلق ينيل  الا د   2  ثلنيل

ً   % 20.41 10 االع لقيلق اللو عناا اللهدةا فو غز   6  ثللثل

ً  % 12.24 6 رد ح ل  ضلا االضلداءاق  اةسلاةيليا  5  رارال

ً  % 8.16 4 اللد سق الدقليا ر  ن قتلي غز   7   لينل

ً  % 4.08 2 األن لق الللراا لي ل   4  سلدسل

ً  % 2.04 1 ال زاي ريا ح ل  قالنلتا  3  سلرال

  % 100 49 ال ب  ي

( ال ئلق ال لضيا ل  ضةةةةةة ي اليلب ضلا غز  قحصةةةةةةلرهل، 12اليا البدقن  

ضلي هذه ال ئلق ال لضيه حيث  لءق فئا  ال صةةةة   حيث عظهل ال للةج ننةةةة 

. عليهل انل لضةةةلق ينةةةيل  الا د  ر نةةةلا %28.57اةسةةةلاةيلو ضلا غز  ر نةةةلا 

، %20.41، قيا ثت االع لقلق اللو عنةةاا ىلا اللهدةا فو غز  ر نةةلا 24.49%

، عليهل اللد سق %12.24ثت رد ح ل  ضلا االضلداءاق  اةسةةةةةلاةيليا ر نةةةةةلا 

، ق  يلا ضلا الل الو األن لق الللراا %8.16 ةةةةةة ن قتلي غز  ر نةةةةةةلا الدقليا ر

 . %2.04ق  %4.08لي ل  قال زاي ريا ح ل  قالنلتا ر ن  

السممممؤال الفرعي السممممادس/ ما جوع االسممممتماالت التي اسممممتخدمت في عناوين 

 الحلقات الخاصة بال  ب الفلسطيني في برجامجها ج را ا خبار المسااية؟

 يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئات االستماالت(  13الجدول) 
 الللعي  ال نلا ال ئ اا اللفلار ال ئا اللقت 

  قالً  % 63.24 43 االسل لالق ال  ت يا  ق الا ليا  3

ً  % 27.94 19 االسل لالق  ال  للجا  2  ثلنيل

ً  % 8.82 6 االسل لالق الالب يا  1  ثللثل

  % 100 68 ال ب  ي

(  ن اي االسةةةةةةل لالق اللو اسةةةةةةل ديت فو ض لقاا اليل لق 13البدقن  اليا 

نلةيا، حيث  ظهلق  نتي و فو رلنليبهل ن ل  األ للر ال  ال لعا رلل  ن ال ل

قيا ثت اسل دام  %63.24ال للةج اسل دام االسل لالق ال  ت يا  ق الا ليا ر نلا 

سةةل لالق الالب يا ق  يلاً اسةةل دام اال %27.94االسةةل لالق  ال  ةةللجا ر نةةلا 

 . %8.82ر نلا 
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السممممممؤال الفرعي السممممممابع/ ما ا طر اإلخبارية التي  دمت بها  ناا مكاب حول 

 تطورات القضية الفلسطينية؟

ل الفا األبل اة اللو قديت رهل ق ل  يفلن ح ن عت راق ال نةةةيا ال لنةةةتي يا، 

 بلاف  ىبلر -1ض د الللحثلن ىلا اسلالاي اسلالاي  رراا ي اضي  قهو: 

 -3اةبلر ال لن نو فو ال نةةيا ال لنةةتي يا  -2الصةةلاي فو ال نةةيا ال لنةةتي يا 

اةبلر النةةةةيلسةةةةو فو ال نةةةةيا  -4اةبلر اةننةةةةلنو فو ال نةةةةيا ال لنةةةةتي يا 

 ال لنتي يا.

 قفي ل الو ضلي ل للةج هذه ال يلقر األرراا قهو جلآلعو:

 ية الفلسطينيةأوال / الفئات الفرعية إلطار أطراف الصراع في القض

( يوضح التكرارات والنسب المئوية للفئات الفرعية إلطار  14)  الجدول

 أطراف الصراع في القضية الفلسطينية
 الللعي  ال نلا ال ئ اا اللفلار ال ئا اللقت 

  قالً  % 24.62 33 البيا اةسلاةيلو  1

  لى   ي اضةةي  علالك رلليف يا االسةةلاةيليا دا ليلً  9

) 

25 

18.66 % 

 ً  ثلنيل

ً  % 14.18 19 اللالقن الدقلو  8  ثللثل

ً  % 13.43 18 ي ظ ا ح ل  قال  ظ لق األ لى فو قتلي غز   2  رارال

ً  % 13.43 18 ال دني ن فو قتلي غز   6   لينل

ً  % 6.72 9 النلتا ال لنتي يا  3  سلدسل

ً  % 5.97 8 48ضلب  5  سلرال

ً  % 2.99 4 ال دني ن فو الن ا الرلريا  4  ثلي ل

ً  % 0 0 ال دني ن اةسلاةيلي ن 7  علسال

  % 100 134 ال ب  ي

( ال ئةةلق ال لضيةةا ةبةةلر  بلاف الصةةةةةةلاي فو ال نةةةةةةيةةا 14اليا البةةدقن  

ال لنةةةتي يا، حيث عظهل ال للةج ننةةة  ضلي هذه ال ئلق ال لضيه  حيث  لءق 

. عليهل   لى   ي اضي  علالك رلليف يا %24.63فئا البيا اةسلاةيلو ر نلا 

، %14.18 نلا ، قيا ثت اللالقن الدقلو ر%18.66االسلاةيليا دا ليلً ( ر نلا 

ثت ي ظ ا ح ل  قال  ظ لق األ لى فو قتلي غز   قال دني ن فو قتلي غز   

، ق  يلاً ضلا %6.72، عليهل النةةةةةلتا ال لنةةةةةتي يا ر نةةةةةلا  %13.43ر نةةةةةلا 
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, فو %2.99ق  %5.97قال دني ن فو الن ا الرلريا ر ن   48الل الو  ضلب 

 تلق لهل.حيا  ّن فئا  ال دني ن اةسلاةيلي ن( لت الت الل

 ثاجيا / الفئات الفرعية لإلطار القاجوجي في القضية الفلسطينية

( يوضح التكرارات والنسب المئوية للفئات الفرعية لإلطار  15الجدول) 

 القاجوجي في القضية الفلسطينية
 الللعي  ال نلا ال ئ اا اللفلار ال ئا اللقت 

  قالً  % 28.43 29 ال  اف ا الدقليا  3

ً  % 24.51 25   لى 5  ثلنيل

ً  % 22.55 23 رف  را  الدقن الالريا  2  ثللثل

ً  % 13.73 14 ي اف ا را  الدقن الالريا  1  رارال

ً  % 10.78 11 اللف  الدقلو  4   لينل

  % 100 102 ال ب  ي

( ال ئلق ال لضيا لإلبلر ال لن نو فو ال نيا ال لنتي يا، حيث 15اليا البدقن  

ضلي هذه ال ئلق ال لضيه حيث  لءق فئا ال  اف ا الدقليا عظهل ال للةج ننةةةة  

، قيا ثت فئا رف  را  الدقن %24.51. عليهل   لى  ر نلا %28.43ر نلا 

، %13.73، ثت فئا ي اف ا را  الدقن الالريا ر نةةةلا %22.55الالريا ر نةةةلا 

 .%10.78ق  يلاً اللف  الدقلو ر نلا 

 اجي في القضية الفلسطينيةثاللا / الفئات الفرعية لإلطار اإلجس

( يوضح التكرارات والنسب المئوية للفئات الفرعية لإلطار  16الجدول) 

 اإلجساجي في القضية الفلسطينية
 الللعي  ال نلا ال ئ اا اللفلار ال ئا اللقت 

ضةةةيلال يدني ن  لاء ال صةةة  اةسةةةلاةيلو قال  ص  2

 فو حدقد قتلي غز  

  قالً  % 29.04 18

ً  % 22.58 14 عينيا ال ض  اةننلنو فو ال نيا ال لنتي يا  1  ثلنيل

ً  % 19.35 12   لى 6  ثللثل

االضلةةداءاق قاالضل ةةلالق  ضلا  هةةللو ال ةةةةةةةلةةلب فو  5

 ال  ظ لق ال لنتي يا يا البيا اةسلاةيلو

7 11.29 %  ً  رارال

قللا يدني ن  لاء اضلداءاق يا البيا اةسةةةةةلاةيلو  4

 فو الن ا الرلريا

6 9.68 %  ً   لينل

سةةةبا ال لنةةةتي ييا  لاء االضل لالق اةسةةةلاةيليا فو  3

 الن ا الرلريا 

5 8.06 %  ً  سلدسل

  % 100 62 ال ب  ي
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( ال ئلق ال لضيا لإلبلر اةننةةةةةلنو فو ال نةةةةةيا ال لنةةةةةتي يا، 16اليا البدقن  

حيث عظهل ال للةج ننةةةة  ضلي هذه ال ئلق ال لضيا  حيث  لءق فئا ضةةةةيلال 

لا  يةدني ن  لاء ال صةةةةةة  اةسةةةةةةلاةيلو قال  ص فو حةدقد قتةلي غز  ر نةةةةةة

. عليهل عينةةةةيا ال ضةةةة  اةننةةةةلنو فو ال نةةةةيا ال لنةةةةتي يا ر نةةةةلا 29.03%

، ثت االضلداءاق قاالضل لالق ضلا %19.35، قيا ثت   لى ر نةةةةةةلا 22.58%

، %11.29 هللو ال للب فو ال  ظ لق ال لنتي يا يا البيا االسلاةيلو ر نلا 

ليهل قللا يدني ن  لاء اضلداءاق يا البيا اةسةةةةةةلاةيلو فو النةةةةةة ا الرلريا ع

، ق  يلاً سةةةبا ال لنةةةتي ييا  لاء االضل لالق اةسةةةلاةيليا فو %9.68ر نةةةلا  

 .%8.06الن ا الرلريا  ر نلا 

 رابعا / الفئات الفرعية لإلطار السياسي في القضية الفلسطينية

والنسب المئوية للفئات الفرعية ( يوضح التكرارات  17الجدول) 

 لإلطار السياسي في القضية الفلسطينية
 الللعي  ال نلا ال ئ اا اللفلار ال ئا اللقت 

  قالً  % 29.9 29 الاسقلق الدقليا ي  ىسلاةيل 3

ً  % 25.77 25 ال  لقضلق الدقليا ريا ح ل  قىسلاةيل  2  ثلنيل

ً  % 25.77 25 االننبلم اةسلاةيلو الدا لو  5  ثللثل

ً  % 10.32 10 ال  لقضلق الدقليا ريا النلتا قىسلاةيل  1  رارال

ً  % 4.12 4 الاسقلق الدقليا ي  ال لنتي ييا 4   لينل

ً  % 4.12 4 ق اةسلاةيلييا 48االننبلم ريا ضلب  6  سلدسل

ً   % 0 0   لى 7  سلرال

  % 100 97 ال ب  ي

النةةةةيلسةةةةو فو ال نةةةةيا ال لنةةةةتي يا، ( ال ئلق ال لضيا لإلبلر 17اليا البدقن  

حيث عظهل ال للةج ننةةةةةة  ضلي هذه ال ئلق ال لضيه حيث  لءق فئا الاسقلق 

. عليهل فئا ال  لقضةةةةلق الدقليا ريا ح ل  %29.9الدقليا ي   سةةةةلاةيل ر نةةةةلا 

، قيا ثت فئا %25.77قىسةةةةلاةيل قفئا االننةةةةبلم اةسةةةةلاةيلو الدا لو ر نةةةةلا 

نلا ال  لقضلق الدقليا ريا ال سلاةيل ر  ، ق  يلاً جل يا فئا %10.31نلتا قى

قاةسةةةلاةيلييا  48الاسقلق الدقليا ي  ال لنةةةتي ييا  قفئا االننةةةبلم ريا ضلب 

 .%4.12ر نلا 
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 الخالصة والنتاال العامة للدراسة:

عصدرق قنيا "ىبلر  بلاف  الصلاي"  يب ل ال نلال اللو ع ت عرتيلهل  

آل ل اللت راق فو ال نةةةةةةيا ال لنةةةةةةتي يا اللو ع ت  ياللبلهل فو رلنليج 

اةسةةةلاةيليا  سن فلل  الدراسةةةا، قرلرت  33ال  ةةةل  ال نةةةلةيا فو ق ل  يفلن

لاي (، قهذا دليل ضلا  ّن  ال  ل  علجز ضلا  بلاف الصةةة%24.28ننةةةللهل  

 ق ّن لهت اليك فو الدفليفو األحدات  للثلت  لل  لهد الالرو  نهت ضلا حك. 

ضا  ن نةةةةةةهت، ق عت فو  ال لعلا الثلنيا "قنةةةةةةيا اةبلر ال لن نو" ر نةةةةةةلا 

( ةضتلء ال  ةةلهد الالرو انتللضلً ضا ىسةةلاةيل   ّن  جل يل ع  م 18.48% 

ثا ف ثلل لا ال يل ال لع يا "االبلر ره ه  ضةةةةةة ا اةبلر ال لن نو،   هو قنةةةةةة

 (.%17.57النيلسو" حيث رلرت ننللهل  

هي ا "ي ضةةةة ي الاسقلق الدقليا ي  ىسةةةةلاةيل" ضلا يب ل ي ضةةةة ضلق  

(، ليثلل ا %34.62ال نةةةلال الدا ليا فو اليف يا اةسةةةلاةيليا ر نةةةلا رلرت  

لهل ضسقلق ق اا ي  دقن الاللت، قهذا دليل ضلا   للاللت الالرو  ّن ىسةةةةةلاةيل

دقلو، قرةلقو يلغ رةا فو الاةللت، قلهةل جيةلنهةل ققي لهةل فو ال بل   الة نهةل  

فيهل ضلا ال لعلا الثلنيا هو ي ض ضلق "األن تا   ال  ض ضلق اللو حل ق

قفالليلق الف نةةيت"، قي ضةة ضلق "يل   البيا اةسةةلاةيلو" ر نةةلا رلرت 

 (،  يل ال لعلا الثللثا فه  ي ضةةةةةة ي "يل   االنل لرلق ال يليا17.95% 

  (. %12.82قالاليا" ر نلا رلرت  

عصةةدر ي ضةة ي "االضلداءاق اةسةةلاةيليا ضلا ال لنةةتي ييا" ي ضةة ضلق  

(، قال  ضةةةةةة ضلق اللو %43.33ال د  قالنةةةةةة ا الرلريا ر نةةةةةةلا رلرت  

عنلققا ع ليلً رلل نلا في ل ري هت رلل لعلا الثلنيا هو ي ض ي "ع  ا ال لن"، 

، قي ضةة ي "الاسقلق الدقليا ي  قي ضةة ي "قنةةيا ن ل النةة لراق لل د "

(،  يل ال لعلا الثللثا فه  %13.33النةةلتا ال لنةةتي يا" حيث رلرت ننةةللهل  

"ي ضةة ي الل نةةيك األي و  ريا النةةلتا ال لنةةتي يا قىسةةلاةيل" ر نةةلا رلرت 

 10%.) 

حل  ي ضةةةةةة ي "ال صةةةةةة  اةسةةةةةةلاةيلو ضلا غز " ال لعلا األقلا يا ريا  

(، ق عا ي ض ي %28.57لرهل ر نلا  ي ض ضلق اليلب ضلا غز  قحص
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نلا رلرلل  (،  يل %24.49"انل لضلق ينيلاق الا د " فو ال لعلا الثلنيا ر 

ال لعلا الثللثا فبلء ي ضةةةةةة ي "االع لقيلق اللو عنةةةةةةاا لللهدةا فو غز " 

 (.%20.24قننللهل  

عصدر "بلف  البيا اةسلاةيلو" حلةزاً ضلا ال لعلا األقلا  فو ي ض ي  

(، ق عت فو  ال لعلا الثلنيا %24.63لاف الصةةةةلاي رلرت ننةةةةلله  ىبلر  ب

"األبلاف  األ لى" قهت ال ةةةة صةةةةيلق ال يلداا فو ىسةةةةلاةيل ر نةةةةلا رلرت 

(،  يةةل بلف اللاةةلقن الةةدقلو فبةةلء رةةلل لعلةةا الثةةللثةةا ر نةةةةةةلةةا 18.55% 

 14.18%.) 

هي ا "ىبةةلر ال  اف ةةا الةةدقليةةا" ضلا رةةلقو األبل ال ةةلن نيةةا ر نةةةةةةلةةا رلرةةت  

(، ق لء فو ال لعلا الثلنيا "األبل األ لى" قهو ال لسةةةةنةةةةلق 28.43% 

نللهل   (، ق لء %24.51قال  ظ لق قالهيئلق اللو ع ثل ال بل   الدقلو قن

فو ال لعلةةا الثةةللثةةا "ىبةةلر رف  را  الةةدقن الالريةةا" رلرةةت ننةةةةةةللهةةل 

 22.55%.) 

 لاء   لءق ال لعلا األقلا فو اةبلر اةننةةةةةةلنو  ىبلر "ضةةةةةةيلال يدني ن 

ال صةةةةةة  اةسةةةةةةلاةيلو  قال  ص ضلا حةةدقد قتةةلي غز " رلرةةت ننةةةةةةللةةه 

(،  يل ال لعلا الثلنيا فبلء ىبلر "عينةةيا ال ضةة  اةننةةلنو" فو 29.03% 

(، ق عت "األبل األ لى" اللو ع ثل %22.58ال نةةيا ال لنةةتي يا" ر نةةلا  

 (.%19.35ال نلضداق الدقليا رلل لعلا الثللثا ر نلا رلرت  

ر "الاسقلق الدقليا ي  ىسةةةةلاةيل" فو ال لعلا االقلا يا األبل عصةةةةدر ىبل 

(، ق ةةلء فو ال لعلةةا الثةةلنيةةا ىبةةلرا %29.9النةةةةةةيةةلسةةةةةةيةةا ر نةةةةةةلةةا رلرةةت  

"ال  لقضةةلق الدقليا ريا ح ل  قىسةةلاةيل " قىبلر "االننةةبلم اةسةةلاةيلو 

(،  يل ال لعلا الثللثا فبلء ىبلر "ال  لقضةةةةلق %25.77الدا لو"  ر نةةةةلا  

 (.%10.31يا ريا النلتا قىسلاةيل" حيث رلرت ننلله  الدقل

حل ق "ي ديا ال  ةةةةةل " ضلا ال لعلا األقلا فو ي ضةةةةة ي ي ق  ال لل فو  

( قهذا ادن ضلا  ن  غل  األ للر ال لال ا %56.76ال  ةةةةةةل  ر نةةةةةةلا رلرت 

رلل نةةيا ال لنةةتي يا عيظا رلهل لم جليل لدى ال  ل  قسةةيلسةةا عيلالهل، قهذه 
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 دا ألّن ال  ل  ع ثل الدقلا قسةةةيلسةةةلهل. قفو ال لعلا الثلنيا  لء  ال ليبا يه ا

(.  ّيل "نهلاا ال  ل " فيصلت ضلا %25.68"قس  ال  ل " ر نلا رلرت  

 (.%17.57ال لعلا الثللثا ر نلا  

( قعليا %50.63برا "ال لل النةةللو" ضلا رلقو اعبلهلق األ للر ر نةةلا   

لقن ىاصلن  ىلا ففل  لل  لهد الالرو  ّن  غل  هذه ال ليبا  ّن ال  ل  داة لً عي

األحدات اللو عيصل رلل  ت ا هو سلليا قتاق بلر  ضدقانو، ق ّن لهت اليك 

ا الهب م قاالضلداءاق ال لنةةةتي يا، سةةة اء جلن يا فو الدفلي ضا ي ت لهت ي

قلل ي ظ لق ينةةليا   حزيا ي   ا  ق عةة ارا،  ق  ن لق(  ق االضلداء يا 

ادت التاا(،  يةةل ال لعلةةا الثةةلنيةةا ف ةةد حصةةةةةةةل ضليهةةل "ال لل ال ةةدنييا  ح 

لو علنةةةةةت (، قه ل عف ن بلياا األ للر ال%37.97اةابلرو" ر نةةةةةلا رلرت  

 بلم قالل افك قالدا  لابيا فو ال بل   اةسةةةلاةيلونةةةرلةابلريا يلال ا رلالن

 اقق   الاسقلق اةسةةةةلاةيليا ال لر يا،  يل "ال لل ال يلاد" ف د حصةةةةل ضل

( قع ثل األ للر الدقليا ال لال ا رلل نةيا ال لنةتي يا جل دات %11.39ننةلا  

ال نةةلضداق لل لنةةتي ييا يا ال لرج  ق عصةةلايلق ال  ظ لق ح ن ال نةةيا 

 ال لنتي يا.

هي  ت "االسةةةةةل للا ال  ت يا  ق الا ليا" ضلا رلقو االسةةةةةل لالق فو األ للر  

( لل    ال  لهد الالرو  ّن %63.24ال    ر  فو ال  ل   حيث رلرت ننللهل  

يل  رلل  ت ا.   ره  يل ع  م  فل  يا قال  تك ر لدالةل قالا سن يل ا لدى ىسةةةةةةلاة

االسل للا اللو حصلت ضلا ال لعلا الثلنيا هو االسل للا "ال  للجا" ر نلا 

( اللو عب   ريا ال  ت يةةةا قالاةةةلب يةةةا. قال لعلةةةا الثةةةللثةةةا هو 27.94% 

( قهو االسل للا ال لال ا ر  للر %8.82لا رلرت  االسل للا "الالب يا" ر ن

ال بل   اةسلاةيلو  رل دا ه ضلا  نه  يبل   ينللت قاناا ىلا النسم لف ه 

 الالي لدتى يا ال ا  ال لنتي و.

 

يا فو ق ل  يفلن  يل ال نةةةةةة  ن لللنليج ال  ةةةةةةل  ال نةةةةةةةلة  33قيا  سن عيل

الم ن نه ف د ع علت  الدراسا ىلا حلا نهلاا ال 2018اةسلاةيليا ي ذ ردااا ضلم 

 يب  ضا يا االسل لل لق،  ه هل :
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   ّن اةضسم اةسةةةةةةلاةيلو داة ل ا  م رإظهلر الصةةةةةة ر   قج ن ال ةةةةةةا 

ال لنةةتي و ه  ال الدج  قال ةةا  اةسةةلاةيلو ه  ال الدى ضليه، ق نهت 

ف   ادافا ن ضا  ن نهت، ق ّن يل ا  م ره البيا اةسلاةيلو ه  ف   رد 

بو أالا   الصةةلدريا ال لنةةتي ييا، قهذا ا نةةبت ي  نللةج دراسةةا ضلا 

قا  م  انلً رله يا اللقااا قالفي  نا ال لنتي يا، قهذا  (،2018عامر)

ً ا نةةةةةةبت ي  نلةةلةج دراسةةةةةةةةا  قدراسةةةةةةةةا ( 2018أبو عممامر) انةةةةةةةةل

Motala(2016) قهلعلن  الدراسةةةةةةللن قد رّجزعل ضلا األادا ل  يا ،

 قر لء اله اا ال لنتي يا قاةسلاةيليا. 

  ع عةةةةةلت نللةج عيليل النةةةةة  ن  ّن ال لل ال يلو ه  الذج برا ضلا

(، ق انةةةلً ال لل النةةةللو %48.68ي ضةةة ي ن ي ال لل ر نةةةلا رلرت  

( ق ن %50.63الذج برا ضلا ي ضةةةةة ي اعبله ال لل ر نةةةةةلا رلرت  

األدقار ال لضلا ال لنةةةتي يا تاق بلر  سةةةللو ق ّن الدقر اةسةةةلاةيلو تق 

الخراب مممممممة بلر  ىابلرو، قهذه ال للةج اننةةةةةةب ت ي  نللةج دراسةةةةةةةا 

اللليا  جلنت ضي له ل عيليل الدضلاا ( 2017جعيم)قدارسةةةةةةةا ( 2018)

 اةسلاةيليا فو ي اق  الل اعل اال ل لضو.

 ال لل  جثل يا اليةةةدت ضةةةللج الللنةةةليج اليةةةدت فو يي ر ارعفةةةل  

قال ةة صةةيا  ق ال ةة صةةيا ف  ، قال صةةد يا هذه ال اللبا ه  الللجيز 

ضلا ال عةةةةةة ن ىلا هدف  ق ىلا الرلاا اللو علاد ال  ل  ىاصةةةةةةللهل ىلا  

ل  ةةةةةةلهد الالرو  ألن ال تلب اةضسيو اةسةةةةةةلاةيلو له بلر  دضلةو 

هل ع  رلةرهلب ثت قا  م ضلا يلد   ىبسق ال لر ثت اللفلء( ر ا ا  ن  م 

عليا للاللت  ن يل ع  م ره ه  الدفلي ضا ن نةةةةةةهل قح  قهل، قهذه ال ليبا 

 قدراسةةةةةةةةةا( 2017 مممنممموع)اننةةةةةةةةةبةةة ةةةت يةةة  نةةةلةةةلةةةةج دراسةةةةةةةةةا 

Todorova(2014.) 

  ظهل الللنليج عةةةةةة ر  ال  لقيا ال لنةةةةةةتي يا ضلا  نهل ىرهلريا، قهذه 

 (2017جعيم)قدراسا  (2017 نوع)الص ر  اننب ت ي  نللةج دراسا 

، ق ّن يل ع  م ره غز  ه  ج ل  ينةةلح ي لرنا Slater(2015)قدراسةةا 

  ي لقيا جةةةاليا قتل  يا ر ل ع  م ره النةةة ا الرلريا قال د  تاق بلر
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 سن ال للةج اللو ظهلق فو دراسةةةا الللحثيا  ّن ال صةةة  اةسةةةلاةيلو 

ضلا غز   لء رلل لعلا األقلا ر  ض ي اليلب ضلا غز  قحصلرهل، 

النةة ا الرلريا قال د  ف د  لءق االضلداءاق اةسةةلاةيليا  يل ي ضةة ي 

هذا اا و  ن غز  عنةةةةةةل دم  لا األقلا  ق ضلا ال لنةةةةةةتي ييا فو ال لع

ال  لقيا ال نةةةةةةليا،  يل النةةةةةة ا الرلريا قال د  فلنةةةةةةل دم ال  لقيا 

( 2017ال ةةاليا، قنللةج هذه الدراسةةا اننةةب ت ي  نللةج دراسةةا ق  ي 

 فو الصي  اةسلاةيليا. اللو درست ع ر  ال  لقيا

  عليا ل ل  ّن االسةةةةةةل للا ال  ت ا  ق الا ليا  لءق رلل لعلا األقلا ي لرنا

يا  الب  لا ال رلالسةةةةةةل لالق  األ لى را لقاا األ للر قه ل االسةةةةةةل ل

قاالسل للا ال  للجا، قهذا اليا ل ل  ن يل ا اله اةضسم اةسلاةيلو ه  

 لل ض ديل ا  ةةةله لل  ةةةلهد  ق ال لرئ ع دات األدلا قال قلة ، قالللقاج لل

ج سةةةةةةل ب لللللال قاالق لي، قاننةةةةةةب ت هذه ال للةج ي  نللةج دراسةةةةةةا 

 Todorova، قدراسةةةةةةةةا(2014الحبيلي)، قدراسةةةةةةةةا (2017جعيم)

اا قالللقاج لل تلب ( 2014) لدضل اللو رجزقا فو دراسةةةةةةةلعهت ضلا ا

 اةضسيو اةسلاةيلو.

 سقلق الدقليا ي  ىسلاةيل حل ق  ظهلق  نللةج عيليل ال ن  ن  ّن الا

ضلا ال لعلةةا األقلا فو ي ضةةةةةة ي ال نةةةةةةةلاةةل الةةدا ليةةا فو اليف يةةا 

اةسةةةةةةلاةيليا، قهذا اليا ل ل  ن اليف يا اةسةةةةةةلاةيليا داة ل عيلقن  ن 

عظهل لل  لهد  ق ال لرئ الالل و  ن لهل قلاراً قن  تاً قسيتل  رلل  ت ا 

رئ اةسةةةةلاةيلو فلفو عليا له  نهل قالاللت،  يل رلل نةةةةلا لل  ةةةةلهد  ق ال ل

دقلا ق ييا لليه د، قتاق سةةةةةةيلد  قق  د دا ل الدقلا ق لر هل ضلا 

ينةةةةل ى ي ت ا ال ةةةةلق األقسةةةة  قالاللت جله، قهذه ال للةج ع نةةةةبت ي  

الذج اقلصةةةل  ردراسةةةله ضلا الصةةةيلفا ( 2014الحبيلي)نللةج دراسةةةا 

 اةسلاةيليا قاللن اك النيلسو االسلاةيلو.

  الحظ الللحثلن يا  سن نللةج الدراسا ر  ض ي يل  "ال د  قالن ا

الرلريا"  ّن ي ضةة ي عةة  ا ال لن، ققنةةيا ن ل النةة لراق ىلا ال د ، 

قالاسقلق الدقليا ي  النةةةةةةلتا ال لنةةةةةةتي يا حظيت  ر  " االهل لم فو 
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ال  ةةل ، ق  ياهةةل  ةةلءق  رةةلل لعلةةا الثةةلنيةةا  قهةةذا دليةةل ضلا  ن هةةذه 

ثسثا لهل  ن " االهل لم دقن ا لسف ىبسقلً ألنهل عصةةةة  ال  اضةةةةي  ال

فو يي ر ي ضةةة ي قاحد رةينةةةو قه   ن ال د  ضلعةةة ا ةسةةةلاةيل، 

قعت ن ل النةةة لراق ىليهل، قيل األدقار اللو ع  م رهل النةةةلتا ال لنةةةتي يا 

ي  الدقن الالريا قاأل  ليا ىال ةابلد حل لهذه األحدات  ق األ يا اللو 

 ع ل رهل.

  عهلت ال  ل   داً رلرتيا  حدات قتلي غز  يا  سن اللرتيا ال للجل  يا

 سن يلاسلو ال  ل  قاللصلايلق اةسلاةيليا  س اء جلنت يا البيا 

 ق ال نةةلقليا ال يلدايا فو الدقلا( قال لنةةتي يا  سةة اء جلنت ال  ظ لق 

ن   ق النةةلتا ال لنةةتي يا( قالدقليا  سةة اء جلنت ضلريا  ق ضلل يا( ر ةة

ال صةةةة  قاالضلداءاق ضلا غز ، قع صةةةةيص  زء جليل يا الللنليج 

للرتيا   للر ال تلي فو حللا األ يلق، قض د اندالي ي لقجةةةةةةلق حلد  

ريا التلفيا ع  م رإلرلء ي اضيد الللايج األ لى قعرتو اليدت ف راً 

ضا بلاك ال لاسةةةليا ال ل ا داا فو ي ت ا ع ا د البيا اةسةةةلاةيلو 

 لي غز  قعرتيلهل جلهل  قالً ر قن. ضلا حدقد قت

  اهل ت ال  ل   انةةةةةةلً ر ل  االنل لرلق ال يليا، قع ت عرتيلهل ر ةةةةةةفل

جليل قيللجل ي ذ رداالهل حلا ال ع ن ىلا ال للةج يا  سن ال لاسليا 

ال ل ا ةةداا فو جةةل ي ت ةةا رهةةل عةةةةةة ةةلداك اقللاي قعت الللجيز ضلا 

يا التلة ا الدر اا  ق لعا ال لجييا الالب 48ال لجييا يا ضلب

يا  سن يللراا  ن ةةةتلهت قالللايج االنل لريا لداهت، قيدى اننةةةبليهت 

قعالقنهت ي  ال بل   االسةةةةةةلاةيلو ريبا  ن ال  ل  ي  ها لل  ةةةةةةةلهد 

 الالرو. 

 التوصيات

اليلص ضلا دراسا األسللي  الدضلةيا ال نل ديا فو هذه ال   اق، قالا ل  

ق ال  لصةةةةةا رللدقلا، ألنهل ع  م رليلا  ضلا اللصةةةةةدج لهل يا قلل البهل

ال ا ب الالريا ضلا رسدهت رتلا ا يلت ا قغيل يللجل ، ق لعا فو حللا 

 األ يلق  اللو عيدت ردقن ضلريا. 
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اه يا دراسا قعيليل ال صتليلق قال  لهيت ال نل ديا فو هذه ال   اق يا  

تيل  دا،ً ق لعا قلل ال للاء ق سةلعذ  اةضسم ألّن ع ثيلهل ضلا ال  ةلهد  

ىتا عت عرييلهل قاسةةةةةةل دايهل ر ةةةةةةفل بلياو فو ال بل   ققسةةةةةةلةل اةضسم 

األ لى غيل ال   ها  يثل عرييل يصةةتلح  ضةةييا(  ق  جةةهيد( ىلا  قليل( 

 ق  ىرهلرو(  ق يل ع  م ره ح ل  ه  هب م قلي" دفلضلً، قهذه ال صتليلق  

 عاتو اليك لإلضسم ال   ه في ل ا  له قا  له.

 ايل دقر ال لاقلا ضلا هذا اةضسم ال   ه يا تقج اال لصةةةةةةلص رللدقن ع 

الالريا، قحذف ققت   ج جةةةةةةوء ا لل  الداا قالالداق قالل لليد اللو ع " 

 ال بل   الالرو في ل ا  ل رللايبهل.

الا ل ضلا  الد  الدراسةةلق ل ثل هذه ال   اق يا حيث ينةة  نهل ق سةةللي   

 عيلالهل رب ي  رلايبهل.

ر  ال يلم ردراسةةةةلق ينةةةةييا ل الفا ينةةةةل ى ع ثيل هذه ال   اق ضلا ضةةةةلق 

ال  لهد الالرو، قيل يدى اهل ليه ر  لهدعهل، قهل ح  ت جيئلً يا هدف  ق 

عرييل ضلا ال ةة صةةيا الالريا يا  سن دراسةةا ر اه رهل ل الفا يدى قضيه 

 قع ثله ر ل ا  ل فو هذه ال   اق ال   ها.
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