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 اإلىجاء

 

 عد وجل عمى مشو و عػنو لي  السػلىأحسج 

وأتقجـ بسديختي وأىجؼ ىحا الجيج إلى مغ وىبػني كل ما يسمكػف مغ أجل أف أحقق آمالي 

لؤلماـ، مغ بحلػا كل ما يدتصيعػف لتثبيت قجسية العمع في حياتي، إلى والجّؼ العديديغ المحيغ 

 أفخخ بجعسيع ومدانجتيع.

، وشاركشي كل متاعب الجراسة إلى شقي اآلخخ، زوجي الغالي، أحسج فخج هللا، الحؼ تقاسع معي

ثسار ىحا الجيج، لشقصف معا  أحاششي بعشايتو، تفاصيل مذػارؼ مشح البجاية، فدرع بجاخمي األمل و 

 إتساـ ىحا العسل ونتذارؾ فخحة

، فخففت ولى وأنا أشخع بكتابة ىحا البحثإلى عائمتي، صغيختي زيشة، التي خصت خصػاتيا األ

 أف يتسع لي عمى خيخ. السػلى، ولتػأمي الحؼ انتطخ، سائمة توومذق عسلالأعباء ابتداماتيا عشي 

 .لكل مغ مج لي يج العػف والسداعجةتحتي، لؤلصجقاء والدمبلء، و وإلى جسيع أسا

 إلى كل مغ يؤمغ بالتحجؼ واإلصخار والربخ، وأف بحور الشجاح تبجأ مغ ذواتشا وبقخار مشا.

 إليكع جسيعا  أىجؼ ىحا الجيج الستػاضع



 أ
 













 إقخار
بحاثي أنيا نتيجة أتيخ، و لى جامعة القجس، لشيل درجة الساجدأنا معجة الخسالة أنيا قجمت إقخ أ

جدء مشيا، لع يقجـ لشيل درجة  أؼو أف ىحه الجراسة أليو حيثسا ورد، و إشارة الخاصة، باستثشاء ما تع اإل

 خخ.آو معيج أية جامعة عميا أل

 ....................التػقيع :

 االسع : آالء دمحم أحسج نرخ 

 5518/  6/  57التاريخ: 
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 لتقجيخالذكخ وا
 

ؼَّ أ ْوز ْعش   ق اؿ  ر ب ّ و  " م ى و ال ج  م يَّ و ع  ت ظ  الَّت ي أ ْنع ْست  ع  ْمش ي ي أ ْف أ ْشُكخ  ن ْعس  اُه و أ ْدخ  ا ت ْخض  ال ح   و أ ْف أ ْعس ل  ص 

ال ح  ب   ؾ  الرَّ ب اد  ت ظ  ف ي ع   41الشسل :" يغخ ْحس 

 جراسةحه الى إلتساـفي البجاية أشكخ هللا العمي القجيخ الحؼ أعانشي ووفقشي 

لكل مغ قجـ لي يج العػف والسداعجة في مذػارؼ التعميسي، لػالجاؼ العديديغ، ولدوجي  والذكخ الخالز

 . العديد أحسج فخج هللا

و يكسا أتقجـ بالذكخ والعخفاف والتقجيخ لمجكتػر أحسج أبػ دية، عمى ما قجمو لي مغ نرح وإرشاد وتػج 

 .شيمة فتخة العسل في ىحه الخسالة

 سعجيو وشخيياف كخ مػصػؿ لمرجيقات لشجا شعارالذو 

 شكخًا لكم جسيعاً 



 ج
 

 

  لسمخصا
ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى كيفية تشاوؿ اإلعبلـ الخسسي الفمدصيشي مسثبل  بتمفديػف فمدصيغ لعسمية 

صيشي، الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية، وتحجيج شبيعة الخسالة التي سعى إلى إيراليا لمجسيػر الفمد
ومجػ تخكيده عمى شخح القزايا السترمة بعسمية الدبلـ، إضافة لبياف األسذ التي اعتسجت في 

  .صياغة اإلعبلـ الخسسي لمسحتػػ اإلعبلمي الحؼ قجمو حػؿ عسمية الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية
 

خسسي مسثبل  وتسثمت مذكمة الجراسة في اإلجابة عمى الدؤاؿ الخئيدي وىػ كيف تشاوؿ اإلعبلـ ال
لدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية، وقج اعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي بتمفديػف فمدصيغ عسمية ا

ومشيج تحميل السزسػف، كسا اعتسجت عمى نطخية تحميل اإلشار اإلعبلمي كػنيا األندب واألقخب 
  .لسػضػع الجراسة

 

ت تمفديػف فمدصيغ، وىي إحجػ الشذخا التاسعة فيأخبار قامت الباحثة بتحميل مزسػف نذخة حيث 
(، 2017-2013ما بيغ عامي )الفتخة ( نذخات سشػيا ، وغصت الجراسة 9، بػاقع )اإلخبارية الخئيدية

مغ حيث شبيعة التغصية اإلعبلمية التي قاـ بيا تمفديػف فمدصيغ لعسمية الدبلـ، إضافة وذلظ 
.لمسزاميغ االيجابية والدمبية التي تزسشتيا التغصية

 

وتػصمت الجراسة إلى عجة نتائج أىسيا: أف تمفديػف فمدصيغ ركد عمى تغصية عسمية الدبلـ بذكل 
مكثف في بعس الدشػات، وأىسميا في سشػات أخخػ، وذلظ تبعا  لمطخوؼ الدياسية التي رافقت الحجيث 

ـ الذسػلية عغ العسمية الدمسية ومجخياتيا، كسا اتدست تغصية تمفديػف فمدصيغ لعسمية الدبلـ بعج
والػضػح بدبب االنتقائية التي يقػـ بيا محخرو األخبار، ما انعكذ بذكل واضح عمى السادة 

سا أف تغصية تمفديػف فمدصيغ لعسمية الدبلـ تأثخت برػرة كبيخة ، كاإلعبلمية التي قجمت لمسذاىج
، فمتخةف وجػد نقج أو وواضحة بالسػاقف الدياسية لمقيادة الفمدصيشية، حيث تع نقل تػجيات القيادة دو 
ؼ قجمو حػؿ العسمية، إضافة إلى أف غياب االستقبللية في عسل التمفديػف أثخ عمى شبيعة السحتػػ الح

، ما التي ترب في خانة التأييج لمسدتػػ الخسسي واأليجلػجيةبخمفياتو الثقافية  التمفديػف  فطيخ التداـ
 ية الدمسية ومجخياتيا.أدػ إلى تقجيع رؤية غيخ واقعية لمجسيػر حػؿ العسم



الفرائل آلراء في إقراء عسميا  مارس دورا  أيزا  إلى أف تمفديػف فمدصيغ  جراسةوتػصمت ال
والسخالفيغ والسعارضيغ لعسمية الدبلـ وبخز ذلظ مغ خبلؿ عجـ ضيػرىع بالتغصية اإلخبارية، فربغت 



 د
 

لخأؼ والتعبيخ، إضافة الفتقاده ىحه التغصية بربغة حدبية فئػية غابت عشيا صػرة الػحجة وحخية ا
 .لػجػد استخاتيجيات تحكع عسمو وأسذ تشطع تغصيتو لعسمية الدبلـ

 

فتح تمفديػف فمدصيغ السجاؿ لدساع أف يمجسػعة مغ التػصيات أبخزىا، ضخورة  جراسةوقجمت ال
، وضخورة يشيةوجيات نطخ السعارضيغ لعسمية الدبلـ، وتقجيع الشقج البشاء الحؼ يخجـ القزية الفمدص

  .ومجسل القزايا الفمدصيشية سيةلعسمية الدما ةػاضحة في تغصيالستخاتيجيات االألسذ و اوضع 
 

بزخورة إدراج السكػنات الذعبية والدياسية ضسغ التغصية مغ خبلؿ استزافة الجراسة كسا أوصت 
شية التي تيع مسثمي الفرائل، وأصحاب الخأؼ والسختريغ كػف عسمية الدبلـ تعتبخ مغ القزايا الػش

كافة شخائح السجتسع وفئاتو وأحدابو، إضافة لزخورة وجػد محتػػ إعبلمي حيادؼ ومػضػعي يصخح 
 .عسمية الدبلـ مغ زوايا مختمفة، وال يقترخ عمى نقل وجيات الشطخ الخسسية لمقيادة الفمدصيشية



 ه
 

The Palestinian – Israeli peace process in the formal Palestinian media 
(Falastin TV as an example)     
Prepared by : Alaa Mohmmad Ahmad Naser. 
Supervisor :Dr Ahmad Abu-dea  
Abstract  
The study aims to identify how the official Palestinian media, represented by Palestine 
Television, dealt with the Palestinian-Israeli peace process, the nature of the message 
that it sought to convey to the Palestinians, andthe media's focus on the issues related to 
the peace process. In addition to that, the study outlined the principles adopted in the 
formulation of the official media of the media content the media presented on the 
Palestinian-Israeli peace process.  
The problem of the study is to answer the main question of how the official media, 
represented by Palestine Television, dealt with the Palestinian-Israeli peace process, in 
which the study relies on the descriptive approach and content analysis methodology, it 
also relies on the theory of analysis of the media framework as the most suitable and 
closest to the subject of the study. 
The researcher analyzed the content of the 9th news bulletin on Palestine TV, one of the 
main news bulletins on television, with 9 bulletins annually. The study coveres between 
2013-2017, in terms of the nature of the media coverage of the peace process, Also the 
positive and negative implications of coverage. 
The study reached several conclusions, the most important of which is that Palestine 
Television has focused on covering the peace process intensively in some years and 
neglected it in others, depending on the political circumstances that accompanied the talk 
about the peace process and its operations. The coverage of the peace process was 
characterized by a lack of comprehensiveness and clarity due to selectivity which is 
carried out by the editors of the news, which was clearly reflected in the media material 
provided to the viewer. 
The study also found that the coverage of Palestine TV for the peace process was 
significantly influenced by the political positions of the Palestinian leadership, where the 
orientation of the leadership was transferred without criticism or screening.In addition, the 
lack of independence in the work of Palestine TV and the its subordination has influenced 
the nature of the content that it provided about the peace process, which showed its 
commitment to the cultural and ideological backgrounds that fall in the support of the 
leadership. 



 و
 

The researcher concluded that Palestine TV played a role in excluding the factions, 
violators and opponents of the peace process, this was highlighted by the lack of 
coverage of them  in news. The TV's coverage was characterized by a party-like formula 
that lacked the image of unity and freedom of opinion and expression,in addition to its 
lack of strategies to govern its work and the bases for its coverage of the peace process. 
 
The researcher presented a number of recommendations, most notably the need for 
Palestine TV to open the field to hear the views of the opponents of the peace process, 
to provide constructive criticism that serves the Palestinian cause, and the need for 
Palestine TV to establish clear bases and strategies from which it will cover the peace 
process and the overall Palestinian issues. 
The researcher also recommended the inclusion of popular and political components 
within the coverage through hosting representatives of factions, opinion leaders and 
specialists, because the peace process is considered a national issue of concern to all 
segments of society and its groups and parties.In addition to the need for a neutral and 
objective media content that presents the peace process from different angles, and not 
only to convey the official views of the Palestinian leadership. 
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 الفرل األول
___________________________________________________ 

 خمفية الجراسة
 

 السقجمة 1.1

خاحل ياسخ عخفات قخرا  خئيذ البتمفديػف فمدصيغ الحؼ أصجر ال مسثبل  عسل اإلعبلـ الخسسي الفمدصيشي 

قزايا الفمدصيشية بعيشيا، مغ بيشيا عسمية الالتخكيد عمى العجيج مغ عمى 1993العاـ في بتأسيدو 

 . 1991الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية التي انصمقت في العاـ 

غ خبلؿ وقاـ تمفديػف فمدصيغ بسيسة نقل محتػػ متخرز بعسمية الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية م

شخحيا في بخامج سياسية خاصة ونذخات األخبار وإجخاء لقاءات مع عجد مغ السدئػليغ والدياسييغ 

التحميل والشقاش وبث التقاريخ  اإلخبارية وأصحاب الخبخة والخأؼ في ىحا الذأف، وأخح شكل التغصيات

 وغيخىا.

وحتى العاـ  2013مغ العاـ  ستخكد الجراسة بذكل محجد عمى تغصية تمفديػف فمدصيغ لعسمية الدبلـ

متعمقة  إيجابية وسمبية التاسعة "الحراد" وما تحتػيو مغ مزاميغأخبار مغ خبلؿ رصج نذخة ، 2017

 بعسمية الدبلـ. 

كيفية تقجيع "تمفديػف فمدصيغ" لمسحتػػ الستعمق بعسمية الدبلـ كػنو كاف مػاكبا  في ستبحث الجراسة و 

اوؿ مخاحميا السختمفة مغ خبلؿ العخض والتحميل والشقاش ونقل لكل تفاصيميا ومجخياتيا، وكيف تش

 . وجيات نطخ الدياسييغ والخبخاء وأصحاب الخأؼ
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 أىسية الجراسة ومبخراتيا 2.1
تشبع أىسية الجراسة مغ كػنيا تدعى لبياف وتػضيح الكيفية التي قجـ بيا اإلعبلـ الخسسي الفمدصيشي 

 . مػضػعية وميشية، وىل كاف تقجيع السحتػػ عمى أسذ السسثل بتمفديػف فمدصيغ عسمية الدبلـ

ستداعج نتائج ىحه الجراسة أصحاب القخار في الذأف اإلعبلمي لتبشي القػاعج التي تقخر مجػ و 

 عسمية الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيميةسريخية كسػضػع مرجاقية اإلعبلـ الخسسي في تشاولو القزايا ال

، دراسة عمسيةمغ قبل في إشار تشاوؿ مػضػع الجراسة الباحثة  إشبلعحدب مغ جية أخخػ لع يتع 

 وىػ ما مغ شأنو تحقيق فائجة عمى السدتػػ األكاديسي في ىحا السجاؿ. 

 أىجاف الجراسة 3.1
تيجؼ الجراسة بذكل رئيدي إلى التعخؼ عمى كيفية تشاوؿ اإلعبلـ الخسسي الفمدصيشي مسثبل   بتمفديػف 

 مدصيشية اإلسخائيمية. فمدصيغ لعسمية الدبلـ الف

 أبخزىا : أخخػ  كسا تذسل الجراسة عمى أىجاؼ فخعية

  تحجيج شبيعة الخسالة التي سعى اإلعبلـ الخسسي مسثبل  بتمفديػف فمدصيغ إلى إيراليا لمجسيػر

 الفمدصيشي فيسا يتعمق بعسمية الدبلـ. 

 ايا السترمة بعسمية التعخؼ عمى مجػ تخكيد اإلعبلـ الخسسي الفمدصيشي في شخحو عمى  القز

 الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية. 

  بياف األسذ التي اعتسجت في صياغة اإلعبلـ الخسسي لمسحتػػ اإلعبلمي الحؼ قجمو حػؿ عسمية

 الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية. 

 .دراسة مشحى التػجو اإلعبلمي الحؼ سار عميو تمفديػف فمدصيغ تجاه عسمية الدبلـ 
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 اسةمذكمة الجر  4.1
تمفديػف فمدصيغ"، مجخيات عسمية الدبلـ الفمدصيشية بغصى اإلعبلـ الخسسي الفمدصيشي مسثبل  "

اإلسخائيمية في جسيع مخاحميا، وقجـ محتػػ متخرز حػليا مغ خبلؿ التغصية السدتسخة والتحميل 

، ياسي الفمدصيشيسسية لمسدتػػ الدوإجخاء السقاببلت مع الدياسييغ والخبخاء، كسا أنو تبشى السػاقف الخ 

تشاوؿ اإلعبلـ الخسسي الفمدصيشي  كيف تتسثل في اإلجابة عمى الدؤاؿ وىػ مذكمة الجراسةوعميو فإف 

؟ وكيف انعكذ ذلظ عمى شبيعة الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية الستسثل في تمفديػف فمدصيغ عسمية

 الفمدصيشي حػؿ عسمية الدبلـ؟ الخسالة اإلعبلمية التي قجميا اإلعبلـ الخسسي الفمدصيشي لمجسيػر

 

 تداؤالت الجراسة 5.1
باإلضافة لمدؤاؿ الخئيدي لمجراسة الستسثل في )كيف تشاوؿ اإلعبلـ الخسسي الفمدصيشي مسثبل  بتمفديػف 

فمدصيغ عسمية الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية(، ستجيب الجراسة عغ مجسػعة مغ األسئمة الفخعية 

 األخخػ وىي: 

لقزايا السترمة بعسمية الدبلـ ايد اإلعبلـ الخسسي مسثبل  بتمفديػف فمدصيغ عمى ما مجػ تخك -1

 الفمدصيشية اإلسخائيمية.

 

ما ىي شبيعة الخسالة اإلعبلمية التي سعى اإلعبلـ الخسسي إليراليا لمخأؼ العاـ الفمدصيشي حػؿ  -2

 عسمية الدبلـ؟
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سمية الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية وفق ىل كاف تشاوؿ اإلعبلـ الخسسي مسثبل  بتمفديػف فمدصيغ لع -3

 تػجو واحج في جسيع السخاحل أـ شيج تغييخا  وفقا  لتغيخ الحالة التي مخت بيا عسمية الدبلـ؟ 

ىل استشج اإلعبلـ الخسسي مسثبل  بتمفديػف فمدصيغ عمى أسذ واستخاتيجيات واضحة في تشاولو  -4

خ غياب أو وجػد ىحه االستخاتيجيات عمى الخسالة ، وكيف أثلعسمية الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية

 ؟السقجمة الجسيػر

 

 فخضيات الجراسة 6.1
تشصمق ىحه الجراسة مغ عجد مغ الفخضيات السختبصة بالسحتػػ الحؼ يقجمو اإلعبلـ الخسسي الفمدصيشي 

 وىي:  ة الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيميةمسثبل  بتمفديػف فمدصيغ، فيسا يتعمق بعسمي

 تمفديػف فمدصيغ مداحة واسعة مغ التغصية ب عبلـ الخسسي الفمدصيشي الستسثلإلخرز ا

ىا لجسيػر السذاىجيغ عمى اإلعبلمية مغ أجل دعع عسمية الدبلـ ومػاكبتيا بذكل حثيث وإضيار 

 . خيار األفزلأنيا ال

  خحو الفمدصيشية عمى شبيعة السحتػػ اإلعبلمي الحؼ شالػششية أثخت السػاقف الخسسية لمدمصة

تمفديػف فمدصيغ"، حػؿ عسمية الدبلـ، وضيخت تبايشات "باولو اإلعبلـ الخسسي الستسثل وتش

عجـ الدمسي، وفي فتخات أخخػ ل السػاقف مغ خبلؿ اتجاه السحتػػ بفتخات معيشة لتأييج التػجو

 تأيجىا.

 مشيجية الجراسة 7.1
يتع وصف الطػاىخ بصخيقة عمسية الحؼ يجرس مغ خبلؿ تعتسج الجراسة عمى استخجاـ السشيج الػصفي 

ومشيج تحميل السزسػف لكػنيا ستقـػ بتحميل السحتػػ ومغ ثع الػصػؿ لشتائج ذات بخاىيغ ودالئل، 
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الحؼ قجمو تمفديػف فمدصيغ حػؿ عسمية الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية، إضافة إلى استخجاـ أداة السقابمة 

ي سيتع ، واستخجاـ استسارة تحميل السزسػف، التمع عجد مغ الخبخاء والسختريغ في ىحا السجاؿ

في تمفديػف فمدصيغ، لسعخفة العجيج مغ السؤشخات مثل شكل  تاسعةلخبار اأالتخكيد فييا عمى نذخة 

 التغصية حػؿ عسمية الدبلـ، ومجتيا، وتػجيات الزيػؼ، وشبيعة العخض وغيخىا. 

 حجود الجراسة 8.1
 1967سحتمة عاـ الحجود السكانية: األراضي الفمدصيشية ال 

 :2017وحتى عاـ  2013تغصي الجراسة الفتخة الدمشية الػاقعة بيغ عاـ  الحجود الدمانية ،

وغياب التػثيق ، وسبب اختيار ىحه الفتخة يخجع إلى تػفخ البيانات وفقا لستصمبات الجراسة

 .2013العاـ لمشذخات قبل 

 الجراسات الدابقة 9.1
بلـ في اإلعبلـ الخسسي الفمدصيشي، فإف الجراسات التي تع نطخا  لحجاثة شخح مػضػع عسمية الد

 جراسات التي اشمعت عمييا الباحثة:اختيارىا تعج األقخب إلى مػضػع الجراسة، وفيسا يمي ابخز ال

دراسة الباحثة والء داوود غخيب بطاط بعشهان )دور إعالم األطفال الفمدطيشي الخسسي في أواًل: 

  2016فمدطين وإذاعة صهت فمدطين وصحيفة الحياة نسهذجًا(  التشذئة الدياسية، تمفديهن 

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى دور وسائل إعبلـ األشفاؿ في التشذئة الدياسية ومعخفة واقع إعبلـ 

األشفاؿ الفمدصيشي والسدتػػ الحؼ وصل إليو، إضافة لمتعخؼ عمى تػجيات إعبلـ األشفاؿ الفمدصيشي 

 تقجيسيا.والسزاميغ التي يدعى ل
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واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي، وخمرت إلى نتائج أىسيا؛ أنو ال يػجج ضسغ الخصط العامة في 

السؤسدات اإلعبلمية الفمدصيشية خصط واستخاتيجيات تخز إعبلـ األشفاؿ وىحا يؤكج عجـ االىتساـ 

يػف الفمدصيشي، وتذيخ بفئة األشفاؿ في السجتسع الفمدصيشي باستثشاء الييئة العامة لئلذاعة والتمفد 

الجراسة إلى تػفخ القيع الدياسية في إعبلـ األشفاؿ الفمدصيشي الخسسي أؼ أف اإلعبلـ الفمدصيشي 

 الخسسي يقـػ بجوره بذكل جيج في التشذئة الدياسية.

وأوصت الجراسة إلى تػعية القائسيغ عمى إعبلـ األشفاؿ باالتفاقيات الجولية الخاصة بحقػؽ الصفل 

التعامل مع األشفاؿ ضسغ الحجود والقػانيغ الجولية، وزيادة السجة الدمشية اليػمية التي تقجـ في  حتى يتع

الػسائل السخئية والسدسػعة والسقخوءة لؤلشفاؿ وذلظ بسا يتشاسب مع ندبة فئة األشفاؿ في السجتسع 

 ديػنية. الفمدصيشي، ومخاعاة الفئات العسخية الثبلث في إنتاج البخامج اإلذاعية والتمف

دراسة الباحث رفيق يهنذ صالح السرخي بعشهان )تأثيخ وسائل اإلعالم الخسسية عمى تعديد ثانيًا: 

 2016حالة دراسية"( -اليهية الهطشية الفمدطيشية "فزائية فمدطين

وىجفت الجراسة إلى التصخؽ إلى  أبخز السحصات التي مخ بيا  اإلعبلـ الفمدصيشي الخسسي، والتعخؼ 

إسياـ وسائل اإلعبلـ الخسسية "التمفديػف الفمدصيشي" في تعديد اليػية الػششية الفمدصيشية، عمى مجػ 

ومعخفة رؤية السعشييغ في التمفديػف الفمدصيشي حػؿ دور التمفديػف الفمدصيشي في تعديد ميسات وششية 

بيغ تتسثل في غخس الخوح الػششية في السجتسع، وتخسيخ روح االنتساء لمػشغ، ونذخ الػعي 

السػاششيغ، وتعديد اليػية الػششية، ودراسة العقبات التي تػاجو التمفديػف الفمدصيشي في تشسية الخوح 

 الػششية لجػ الجسيػر الفمدصيشي.

وتػصمت الجراسة إلى نتائج عجة مشيا، أف وسائل اإلعبلـ الخسسية تأثخ بجرجة متػسصة عمى تعديد 

ديػف فمدصيغ كاف محجودا  ومقترخ عمى بعس الشػاحي، اليػية الػششية الفمدصيشية، وأف دور تمف
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في البخامج السقجمة مغ خبلؿ التمفديػف بحيث ال تخاعي الطخوؼ الدياسية  ا  وبيشت أف ىشاؾ ضعف

 القائسة عمى أرض الػاقع، وال تعسل عمى نذخ الػعي الػششي والدياسي السصمػب.

ـ الجراسة إلى قياـ تمفديػف فمدصيغ بتشاوؿ واتبع الباحث السشيج الػصفي التحميمي، وأوصى في ختا

القزايا الػششية السريخية التي تخز القزية الفمدصيشية، وأف يتستع بالسػضػعية في شخح القزايا 

الستعمقة بالذأف الجاخمي، وبث البخامج السعبخة واليادفة لمتعخيف بسخاشخ االحتبلؿ عمى األرض 

لجػ أفخاد السجتسع -لخسسي تشسية مطاىخ االنتساء الػششي واإلنداف، كسا أوصت الجراسة التمفديػف ا

 مغ خبلؿ بث البخامج التي تعخؼ بالثػرات والبصػالت التي قاـ بيا الذعب الفمدصيشي. 

دراسة الباحثة أمل عبج اليادي أحسج طهمان، بعشهان )وسائل اإلعالم الفمدطيشي وأثخىا في ثالثًا: 

سة ميجانية عمى عيشة من طمبة جامعات قطاع م، درا2009- 2006االنقدام الدياسي 

 2010غدة(

وىجفت الجراسة إلى الكذف عغ األثخ الحقيقي لػسائل اإلعبلـ الفمدصيشية خبلؿ فتخة االنقداـ 

الدياسية، إضافة لمتعخؼ عمى نذأة وتصػر وسائل اإلعبلـ الفمدصيشي، واستخبلص السقرػد باإلعبلـ 

عة الجور السشػط باإلعبلـ في األزمات الدياسية واألمشية، وإيزاح الدياسي والدياسة اإلعبلمية، وشبي

شبيعة الخسالة اإلعبلمية التي تتبشاىا الػسائل اإلعبلمية الحدبية الفمدصيشية كسا ىجفت لتػضيح أداء 

وسائل اإلعبلـ بعػج مخحمة االنقداـ ، والدياسة اإلعبلمية الستبعػة مػغ قبل الجيات الحاكسة في الزفة 

 .خيبة وقصاع غدةالغ

الباحثة في دراستيا السشيج الػصفي التاريخي التحميمي، وتػصمت إلى مجسػعة مغ  خجمتواست

االستشتاجات أبخزىا؛تسيد وسائل اإلعبلـ الفمدصيشية بالصابع الحدبي مشح والدتيا، والتخمي عغ 

ؿ وسائل اإلعبلـ تحػ  ، إضافة إلى 2006مػضػعيتيا بعج االنتخابات التذخيعية الفمدصيشية عاـ 
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الفمدصيشية إلى إعبلـ دعائي ميج لحالة االنقداـ السجتسعي، كسا تػصمت إلى أف اإلعبلـ الفمدصيشي 

الجعع السالي السذخوط لمسؤسدات اإلعبلمية أدػ  ارتجالي وبعيج عغ التخصيط اإلعبلمي الػاعي، وأف

مية التي تبشتيا الػسائل اإلعبلمية إلى انحخافيا عغ رسالتيا السػضػعية، وأيزا  أف الثقافة اإلعبل

 .الفمدصيشية خبلؿ فتخة االنقداـ كانت ثقافة سياسية حدبية ال ثقافة سياسية وششية

بزخورة االلتداـ بالسيشية والسػضػعية اإلعبلمية، وقف الخصاب اإلعبلمي الحدبي  وأوصت الباحثة

يشبغي مغ خبلليا التعامل مع األزمات  باعتباره خصابا  فئػيا ، وضخورة تحجيج السعاييخ واألسذ التي

الجاخمية، وعجـ استخجاـ اإلعبلـ لتحقيق األىجاؼ،والفرل ما بيغ اإلعبلـ الحكػمي واإلعبلـ التابع 

 .لؤلحداب

دراسة الباحثة نيفين دمحم أبه ىخبيج بعشهان )دور وسائل اإلعالم السحمية السدسهعة والسخئية رابعًا: 

 2010اب الفمدطيشي في قطاع غدة( في التشذئة الدياسية لمذب

ىجفت الجراسة إلى تػضيح شبيعة الجور الحؼ قامت بو وسائل اإلعبلـ الفمدصيشية في قصاع غدة في 

، ومعخفة مجػ تأثخ التشذئة  2006و  2003التشذئة الدياسية لمذباب الفمدصيشي في الفتخة بيغ عامي 

بي لمػسيمة اإلعبلمية، وتػضيح أثخ الػسائل الدياسية لمذباب الفمدصيشي بصبيعة االنتساء الحد 

اإلعبلمية السحمية عمى التشذئة الدياسية لمذباب الفمدصيشي في قصاع غدة، وانعكاسات ذلظ عمى الفخد 

 والسجتسع.

عجة نتائج، تتسثل في إلى وتبشت الجارسة مشيج البحث الػصفي التحميمي، والسشيج التاريخي، وتػصمت 

شيجت نذأة العجيج مغ وسائل اإلعبلـ السحمية في قصاع  2006و 2003عامي  أف الفتخة الػاقعة بيغ

غدة، والتي عبخت عغ معاناة السػاششيغ الفمدصيشييغ وكذف جخائع االحتبلؿ، ولكشيا في السقابل 

حخصت عمى خجمة األحداب التابعة ليا برػرة مباشخة دوف األخح بالحدباف الحيادية والسػضػعية، 
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عة الذباب الفمدصيشي في قصاع غدة عمى الػسيمة اإلعبلمية التابعة ألحدابيع فقط، كسا اقترخت متاب

إضافة لسداىسة وسائل اإلعبلـ السحمية في قصاع غدة خبلؿ فتخة الجراسة في زيادة حجة التعرب 

 الحدبي. 

غ عمى وأوصت الباحثة في ختاـ الجراسة إلى ضخورة اإلدارة الجيجة والتخصيط الدميع مغ قبل القائسي

الػسائل اإلعبلمية السحمية مغ أجل االىتساـ بسػضػع التشذئة الدياسية لمذباب الفمدصيشي، واالستعانة 

بالسختريغ في مجاؿ اإلعبلـ والدياسية مغ أجل تحجيج السحتػػ الحؼ تقجمو البخامج في مجاؿ 

 التشذئة الدياسية. 

)اإلعالم الحدبي الفمدطيشي وأثخه عمى  دراسة الباحثة أسساء محسهد الديج سمطان بعشهانخامدًا: 

 . 2011السذخوع الهطشي( 

الحدبي الفمدصيشي، والتعخؼ عمى الفخوؽ في  التعخؼ عمى واقع التعخض لئلعبلـ ىجفت الجراسة إلى

متػسط تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة ألثخ اإلعبلـ الحدبي  الفمدصيشي عمى السذخوع الػششي، إضافة 

 تصػيخ اإلعبلـ الحدبي مغ أجل خجمة السذخوع الػششي. لػضع بعس السقتخحات ل

واعتسجت الباحثة لمحرػؿ عمى البيانات البلزمة لجراستيا عمى أسمػب الجراسة السكتبية والجراسة 

 ىػ الحدبي اإلعبلـ أف يخوف  السبحػثيغ مغ  38.33%السيجانية، وتػصمت لعجة نتائج أبخزىا أف 

 مغ  75.83%أف بيشتو جيج،  إعبلـ ىػ الحدبي اإلعبلـ أف مشيع 19.17%يخػ  فيسا سيئ، إعبلـ

 دوف  لصخؼ مشاصختيعىع و إلى انحياز  أدػ ما ىػ لؤلحداب اإلعبلمييغ انتساء أف يخوف  السبحػثيغ

 .الفمدصيشي تعسيق االنقداـ في ساىع الحدبي اإلعبلـ أف يخوف  مشيع 86.17%و األخخ،

 والػششية والتعجدية الحػار بخوح يتحمى وؿؤ مد يإعبلم خصاب تبشي عمى وأوصت الباحثة بالتخكيد

 عمى مػحجة، والعسل وششية إعبلمية خصة خبلؿ مغ الػششية الػحجة وعػدة االنقداـ عمى إنياء ويعسل
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 عمى يقادر إعبلـ فمدصيشي نطاـ بشاء عمى والتخكيد الحدبية الجاخمية اإلعبلمية القزايا تجاوز

 .يمي الفمدصيشياإلسخائ الرخاع لستصمبات االستجابة

دراسة الباحث عساد الجين دمحم أبه رحسة بعشهان ) أثخ عسمية التدهية الدياسية عمى اليهية سادسًا: 

 . 2011الفمدطيشية "دراسة التجاىات طمبة الجامعات الفمدطيشية في قطاع غدة"( 

نحػ التدػية وىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى اتجاىات الصمبة الفمدصيشييغ في جامعات قصاع غدة 

، والكذف عغ العبلقة السحتسمة بيغ االتجاه نحػ التدػية الدياسية واليػية ةالدياسية واليػية الفمدصيشي

الفمدصيشية، ومعخفة الفخوؽ في اتجاىات الصمبة نحػ التدػية الدياسية واليػية الفمدصيشية تبعا والجشذ 

 والجخل الذيخؼ واالنتساء الدياسي. 

سشيج الػصفي التحميمي لػصف شبيعة الطاىخة مػضع الجراسة، والسشيج التاريخي، واستخجـ الباحث ال

والسشيج اإلحرائي مغ خبلؿ استخجاـ التحميل اإلحرائي الستبيانات الجراسة، وتػصل لشتائج مشيا؛ 

 – القػمي –أف ىشاؾ قػة اتجاه لجػ الصمبة نحػ اليػية الفمدصيشية بأبعادىا الثبلثة )الػششي

، مع تفػؽ ندبي ضئيل لمسكػف الػششي باعتباره السكػف الخئيدي لميػية، كسا تػصمت اإلسبلمي(

الجراسة إلى أف اتجاه الصمبة نحػ التدػية الدياسية ىػ اتجاه سمبي بذكل عاـ، بيشسا االتجاه نحػ 

 اليػية الفمدصيشية يتدع باإليجابية.

دار التدػية الدياسية وانعكاساتيا عمى وأوصى الباحث في نياية دراستو إلى إجخاء مخاجعة شاممة لس

الشطاـ الدياسي واليػية الفمدصيشية، ودراسة البجائل السشاسبة، بسا يفزي إلى تجاوز حالة االنقداـ، 

ووضع إستخاتيجية فمدصيشية تداىع فييا مختمف القصاعات والسؤسدات الخسسية والذعبية، بيجؼ 

ذعب الفمدصيشي في كافة أماكغ تػاججه، وأف تعسل كافة تعسيق الػعي وباالنتساء لميػية الجساعية لم

األحداب الدياسية عمى تعديد االنتساء الػششي لجػ أبشائيا، واستبعاد التعبئة الفئػية مغ بخامجيا 

 الجاخمية ووسائل إعبلميا. 
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 عمى الجراسات التعقيب 10.1
معخفيا  حػؿ دور وسائل  يبلحع أف ىحه الجراسات قجمت رصيجا  الدابقة مغ خبلؿ عخض الجراسات 

اإلعبلـ الفمدصيشية سػاء الخسسية أو غيخ الخسسية في العجيج مغ القزايا الستعمقة بالتشذئة الدياسية 

لؤلشفاؿ والذباب عمى حج سػاء، وتعديد اليػية الػششية الفمدصيشية، واالنقداـ الجاخمي، وحاولت أف 

خزعت لمستابعة والجراسة، ومغ ثع تحميمو والخخوج تقجـ وصفا  لسا يتع عخضو في وسائل اإلعبلـ التي 

بشتائج وتػصيات حػؿ السػضػع، وقج اعتسجت الجراسات في جميا عمى السشيج الػصفي التحميمي، 

سرخؼ )تأثيخ وسائل اإلعبلـ الخسسية عمى تعديد اليػية الػششية وكانت دراسة الباحث رفيق ال

األقخب لسػضػع الجراسة الحالية، إال أنيا تحجثت حالة دراسية"(  -الفمدصيشية "فزائية فمدصيغ

بعسػميات حػؿ السحتػػ الحؼ يقجمو التمفديػف الخسسي، دوف تخريز الجدئية الستعمقة بعسمية الدبلـ 

 .الفمدصيشية اإلسخائيمية

ستعسل الجراسة الحالية عمى تحميل وتفديخ السحتػػ اإلعبلمي الحؼ عخضو التمفديػف الخسسي 

مفديػف فمدصيغ"، بسا يتعمق بعسمية الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية، بذكل مفرل ومحجد، الفمدصيشي "ت

وىحا ما سيسيدىا عغ الجراسات سابقة الحكخ، مغ حيث تحجيج ىحه الجدئية، إضافة إلى اعتسادىا عمى 

 مشيج تحميل السزسػف، وأسمػب السقابمة، لمػصػؿ إلى نتائج مغ ناحية كسية وكيفية. 



15 
 

 

 هيات الجراسةمحت 11.1
 تتزسغ الجراسة أربعة فرػؿ عمى الشحػ التالي: 

ية وتذسل تحجيج السػضػع وأىسية الجراسة ومذكمتيا البحث، ل األوؿ: الخمفية العامة لمجراسةالفر

 ، إضافة لمجراسات الدابقةوأىجافيا ومشيجيتيا

 الفرل الثاني: اإلشار الشطخؼ 

 تحكع السزسػف اإلعبلميالشطخيات اإلعبلمية التي السبحث األوؿ: 

 اإلعبلـ الفمدصيشي  ني:السبحث الثا

 ة الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيميةعسميالسبحث الثالث: 

 مشيجية التحميل الفرل الثالث: 

السحتػػ اإلعبلمي الستعمق بعسمية الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية في مزسػف تحميل :الفرل الخابع

 تمفديػف فمدصيغ
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 ي:انالفرل الث
______________________________________________________ 

 وخمفية عامة نظخي إطار 
 

 مقجمة 1.2
الخسسي الفمدصيشي مجسػعة مغ الشطخيات، التي تحاوؿ تفديخ دور اإلعبلـ  يتزسغ ىحا الفرل

، رس البػابةحا)وىي:  ةية الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيميفي عخض وتقجيع عسم السسثل بتمفديػف فمدصيغ

الشطخيات  أىعباعتبارىا  (، واألشخ الخبخيةوتحميل اإلشار اإلعبلمي، ووضع األجشجة/ تختيب األولػيات

عسمية الدبلـ كسا يتشاوؿ ىحا الفرل  . عمى تداؤالتيا واإلجابةالجراسة  أىجاؼالتي تداعج في تحقيق 

 .ل عاـ، واإلعبلـ الخسسي بذكل خاصونبحة حػؿ اإلعبلـ الفمدصيشي بذكبجاياتيا ومدارىا وتعصميا، 

 اإلطار الشظخي: 2.2

 نظخيات التأثيخ اإلعالمية 2.2.2
يجسع العمساء عمى أف وسائل اإلعبلـ تؤثخ بذكل أو بآخخ في الجساىيخ، ولكغ إلى أؼ حج يحجث ىحا 

و، ، ىحا لع يدتصيع العمساء اإلجساع عمييحجث بيا التأثيخ، وفي أؼ ضخؼ، وما ىي الصخيقة التي

ونساذج تػضح نطخيات بإجخاء األبحاث والجراسات لتقجيع خبلصة ذلظ كمو في ولحلظ كاف االىتساـ 

 التػأثيخ نطخيػات اإلعبلمية أو بالشطخيات عخؼالتي أصبحت تو العبلقة بيغ وسائل اإلعبلـ والجسيػر، 

 (.9،ص1998)الحزيف،  اإلعبلمي
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 ألبخز ىحه الشطخيات: وفيسا يمي استعخاض

  حارس البهابة نظخية 

حخاسة البػابات اإلعبلمية ىي العسمية التي يتع مغ خبلليا ترفية السعمػمات إلعبلنيا، سػاء بالشذخ 

ستخجاـ ويتع ا ،أو مغ خبلؿ أية وسيمة اتراؿ أخخػ أو اإلذاعة أو اإلنتخنت في الرحف السكتػبة 

الجراسة، ومشيا دراسات االتراالت  اإلعبلمية في العجيج مغ مجاالت ابةالبػ  ارسالشطخية األكاديسية لح

 (.Gatekeeping, 2011)وغيخىا مغ السجاالت األخخػ  والرحافة والعمـػ الدياسية وعمع االجتساع

 Kurtكخيت ليػيغ " شػر ىحه الشطخية عالع الشفذ األلساني األمخيكي ويقػؿ السكاوؼ أف الحؼ 

Lewin " عبلمية حتى ترل إلى الجسيػر السدتيجؼ أف شػؿ الخحمة التي تقصعيا السادة اإلػ يخ الحؼ و

تػجج نقاط "بػابات" يتع فييا اتخاذ قخارات بسا يجخل ويخخج، وكمسا شالت السخاحل التي تقصعيا األخبار 

ر إذا ما فييا سمصة فخد أو عجة أفخاد تقخ  حتى تطيخ في الػسيمة اإلعبلمية تدداد السػاقع التي يربح

شفػذ مغ يجيخوف ىحه لأو بعج إدخاؿ تعجيبلت عمييا، ويربح  كانت الخسالة ستشتقل بشفذ الذكل

 ( 296، ص 2007أىسية كبيخة في انتقاؿ السعمػمات.) مكاوؼ، العبج،  البػابات

وىشاؾ العجيج مغ العػامل التي تؤثخ عمى حارس البػابة اإلعبلمية أبخزىا؛ معاييخ السجتسع وقيسو 

األنساط الثقافية واحتخاـ الذخريات االجتساعية. وكحلظ السعاييخ وتقاليجه، كتجعيع القيع والتقاليج وحساية 

الحاتية لمقائع باالتراؿ، كالشػع والعسخ والجخل والصبقة االجتساعية والتعميع واالنتساءات الفكخية 

والعقائجية واحتخاـ الحات. والسعاييخ السيشية لمقائع باالتراؿ، مثل سياسة السؤسدة اإلعبلمية ومرادر 

ار وعبلقات العسل وضغػشو. إضافة لسعاييخ الجسيػر، والتي تزع تػقعات عغ ردود فعل األخب

 (7، ص 2011الجسيػر. ) السحيا، 
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وتختبط "نطخية حارس البػابة" بسزسػف الجراسة بذكل كبيخ، فحارس البػابة في ىحه الجراسة ىػ 

السدتػيات اإلدارية بجاخل ىحه القائسيغ عمى وسيمة اإلعبلـ الخسسية السسثمة "بتمفديػف فمدصيغ"، و 

السؤسدة اإلعبلمية، والتي يعتبخ قخارىا مترل برانع القخار الدياسي ألنيا تسثل اتجاىاتو ورؤيتو، 

وعميو فإف السحتػػ الحؼ تقجمو يخزع ألكثخ مغ اعتبار مغ بيشيا االعتبارات الدياسية الجاخمية 

 ر بالذكل الشيائي. والخارجية، ويسخ بأكثخ مغ بػابة قبل وصػلو لمجسيػ 

 نظخية وضع األجشجة/ تختيب األولهيات 

 الخأؼ( خبلؿ كتابو مغ  (Walter Lippmann)إلى األجشجة وضع لشطخية األصػؿ تخجع

كسا  الجساىيخ، الرػر الحىشية لجػ بشاء في تداعج اإلعبلـ وسائل أف فيو يخػ  والحؼ (،1922العاـ

الخأؼ  تكػيغ عمى عقػليع، وتعسل ػسائل بيئات زائفة فيال ىحه تقجـ األحياف مغ كثيخ يخػ أنو وفي

 (6، ص2015تيع السجتسع. )حدػنة، التي القزايا تقجيع خبلؿ مغ العاـ

تختيب األحجاث  عمى أنيا العسمية التي يتع مغ خبلليا إعادة األجشجة وضع نطخية ويسكغ تعخيف

وتسثل  سياستيا التحخيخية، شاسب معبحيث يت اإلعبلمية لمػسيمة والسػضػعات حدب أىسيتيا بالشدبة

االفتخاضات األساسية لمشطخية، أف وسائل اإلعبلـ تقػـ باختيار عجد مغ القزايا والسػضػعات 

واألحجاث مغ خبلؿ ما ىػ مػجػد في البيئة السحيصة، وبدبب السداحة أو الػقت السحجود  فإف الكثيخ 

عس ا أف بعس وسائل اإلعبلـ قج تعصي ب، كسرمغ األخبا ا  لقزايا يتع تجاىميا وال تربح جدءمغ ا

القزايا بخوز أكبخ مغ القزايا األخخػ، وىحا ما يدسى بأجشجة وسائل اإلعبلـ والحؼ يشقل الجسيػر 

 (Littlejoh, 2009)لبلىتساـ بقزية دوف غيخىا.
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 أربعة أنػاع بحثية لقياس تختيب األولػيات وىي:  ىشاؾ

ئل االتراؿ واإلعبلـ اعتسادا  عمى السعمػمات التي تجسع قياس أولػيات اىتساـ الجسيػر ووسا -

 بػاسصة السدح االجتساعي وتحميل السزسػف.

التخكيد عمى مجسػعة مغ السمفات والقزايا، ولكغ مع نقل وحجة التحميل مغ السدتػػ الكمي إلى  -

 الفخدؼ.

 يغ مختمفتيغ. دراسة قزية واحجة في وسائل االتراؿ واإلعبلـ عشج الجسيػر في فتختيغ زمشيت -

 (187، ص2011دراسة قزية واحجة مع االنصبلؽ مغ الفخد كػحجة لمتحميل. )السذاقبة،  -

ىحه الجراسة مغ خبلؿ  فيع مجػ قياـ وسائل في وتخجـ نطخية وضع األجشجة / تختيب األولػيات 

ي في متابعة اإلعبلـ الخسسية وبالتحجيج تمفديػف فمدصيغ بتحجيج أولػيات واىتسامات الذارع الفمدصيش

القزايا والسػاضيع السترمة بعسمية الدبلـ، وما يحتاج أف يعخفو عشيا، مقابل االعتبارات الخاصة 

 بدياستو التحخيخية وعبلقتو برانع القخار الدياسي. 

 نظخية األطخ الخبخية 

خفية لػسائل تشبع أىسية نطخية األشخ الخبخية مغ أنيا تقجـ تفديخا  عسميا  لكيفية حجوث التأثيخات السع

اإلعبلـ عمى الجسيػر بفئاتو السختمفة وخرائرو الجيسػغخافية الستشػعة، كسا تديع ىحه الشطخية في 

تجاه القزايا والسػضػعات تجاىات الخأؼ العاـ اشاء وتذكيل التعخؼ عمى دور وسائل اإلعبلـ في ب

 (163، ص2012)الجليسي، التي تقجميا. 

شطخية إلى أنيا تعالج إشكالية قياس السحتػػ غيخ الرخيح، وأنيا ويخجع اىتساـ العمساء في ىحه ال

تعصي تفديخ لصخيقة تذكيل االتجاىات عشج الجسيػر حياؿ قزية معيشة، إضافة إلى أنيا تقػـ بتحميل 
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)البصخيق،  أشخ التشاوؿ اإلعبلمي لقزايا بعيشيا، وىحا األمخ يداىع في بشاء الػاقع االجتساعي.

 (79، ص2017

اإلشار بأنو تحجيج جػانب معيشة مغ الػاقع يتعمق بحجث ما أو قزية أو Entmanانتساف ويعخؼ 

مذكمة معيشة وجعميا أكثخ بخوزا  في الشز اإلعبلمي، فاألشخ الخبخية تداىع في بشاء أشخ الجسيػر 

 ،وىشاؾ أربعة خرائز ميسة لتحميل ىحه األشخفيسا يتعمق بالسػضػع أو القزية التي يتع إبخازىا، 

تفاعل ، إضافة لمالعبلقة بيغ حـد اإلشار والثقافة السحيصة،و لتسييد بيغ الحجث ومحتػػ الػسائطوىي ا

ة نيج نتقجيع نسػذج تأشيخ مفرل لسقار وأيزا  ، بيغ رعاة اإلشار واألحجاث الخئيدية ومحتػػ الػسائط

مغ أجل وضع استخاتيجية مشاقذة اآلثار السشيجية ، وأخيخا  البشاء مع اإلعجاد وإعجاد ججوؿ األعساؿ

 +.( Scheufele, 1999).إلعادة بشاء حـد اإلشار



 (14، ص2009)وىيب، األشخ الخبخية إلى نػعيغ ىسا:  وترشف

يرف األحجاث والقزايا السثارة مغ خبلؿ وقائع وأحجاث اإلشار السحجد السختبط بأحجاث محجدة،  -1

 معيشة. 

 حجاث السثارة في سياؽ عاـ ومجخد. يقجـ القزايا أو األ، اإلشار العاـ أو السجخد -2

 

 نظخية تحميل اإلطار اإلعالمي 

الحؼ شػر  1974عاـ  (Goffman Erving) تبمػرت نطخية األشخ اإلعبلمية عمى يج عالػع االجتساع

مغ  مفيػـ البشاء االجتساعي والتفاعل الخمدؼ مغ خبلؿ مشاقذتو لقجرة األفخاد عمى  تكػيغ مخدوف 

تيع ويحثيع عمى حدغ استخجاـ خبخاتيع الذخرية وذلظ عغ شخيق أشخ إعبلمية يحخؾ مجركا الخبخات

مشاسبة تزفي عمى السزسػف معشى ومغدػ، وحجد بجقة مرصمح األشخ واإلجخاءات الستبعة في ىحا 
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، وأشار في ىحا الكتاب إلى أف Framing (Analysisالشػع مغ التحميل في كتابو تحميل األشخ )

التي يقػـ بيا اإلنداف في ترشيف وتشطيع وتفديخ الػاقع والتي تديل عسمية فيع اإلشار ىػ العسميات 

 (74، ص2015السعمػمات ووضع األحجاث في سياقيا.)حدػنة،

تفتخض ىحه الشطخية أف األحجاث ال تشصػؼ في حج ذاتيا عمى مغدػ معيغ، وإنسا تكتدب مغداىا مغ 

نػع مغ االتداؽ مغ خبلؿ التخكيد عمى  خبلؿ وضعيا في إشار يحجدىا ويشطسيا ويزفي عمييا

بعس جػانب السػضػع وإغفاؿ جػانب أخخػ، وتقجـ تفديخ مشتطع لجور وسائل اإلعبلـ في تذكيل 

األفكار واالتجاىات حياؿ القزايا البارزة وعبلقة ذلظ باستجابات الجسيػر السعخفية والػججانية لتمظ 

 ( 348القزايا. ) مكاوؼ، الديج، ص 

يخكد كبلىسا عمى الكيفية التي ،حيث بشطخية تحجيج ججوؿ األعساؿ اإلشار بذكل كبيخ ججا   يختبطكسا و 

 وبيحه الصخيقة يتع تحجيج ججوؿ األعساؿ ،جو بيا وسائل اإلعبلـ نطخ الجسيػر إلى مػاضيع محجدةاتػ 

ر يأخح خصػة أخخػ في الصخيقة التي يتع بيا عخض األخبا " إشارFraming"لكغ وضع  الخاص بيا،

في ىحه الحالة يذيخ اإلشار إلى الصخيقة التي يشطسيا اإلعبلـ ، يخمق إشار ا لتمظ السعمػماتبحيث 

 .(Scheufele, 1999)كبػابات الحخاسة ويقجمػف األفكار واألحجاث والسػضػعات التي يغصػنيا

نييا تذخيز يػجج أربع وضائف لتحميل اإلشار اإلعبلمي، أوليا تحجيج السذكمة أو القزية بجقة، وثاو 

أسباب السذكمة، وثالثيا وضع أحكاـ أخبلقية، ورابعيا اقتخاح سبل العبلج، فيسا يتزسغ تحميل اإلشار 

اإلعبلمي ثبلثة مكػنات أساسية، ىي البشاء التخكيبي لمقرة اإلخبارية، والفكخة السحػرية، واالستشتاجات 

عبلمي وىي، مجػ االستقبلؿ الدياسي اإلشار اإل جالزسشية، كسا يػجج خسدة متغيخات تتحكع في تحجي

لػسائل اإلعبلـ، ونػع مرادر األخبار، وأنساط السسارسة اإلعبلمية، والسعتقجات األيجلػجية والثقافية 

 ( 349لمقائسيغ باالتراؿ. ) مكاوؼ، الديج، ص 
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ي ىشاؾ العجيج مغ األىجاؼ التي تجور حػؿ السفيـػ الخئيدي لشطخية تحميل اإلشار والستسثل فو 

 (78، ص2015)حدػنة،اإلشار، إضافة لسفيػـ تأثيخ اإلشار، وىحه األىجاؼ تتمخز في : 

استخبلص ووصف السزسػف الخصابي لػحجات نرية معيشة ويػصف ىحا االستخبلص   -

 باإلشار. 

شخح وتفديخ أولػيات تختيب أو تشطيع السعمػمات والدياقات الدياسية التي يتع تخكيب األشخ  -

 ة في ضػئيا.اإلعبلمية الشري

تحجيج الصخيقة التي تتفاعل بيا األشخ اإلعبلمية مع السعمػمات األولية، أو البشاء السعخفي لؤلفخاد  -

 برػرة تجفعيع إلى تفديخ واستجعاء السعمػمات مغ الحاكخة بالذكل الحؼ يتشاغع مع اإلشار. 

االجتساعي سػاء كاف  تحجيج الكسية التي تؤثخ بيا األشخ اإلعبلمية في العسميات عمى السدتػػ  -

 يختبط بالخأؼ العاـ أو السشاضخات حػؿ القزايا الدياسية. 

عجة عػامل تؤثخ في تحميل اإلشار اإلعبلمي أبخزىا، االستقبلؿ الدياسي لػسيمة اإلعبلـ،  ويػجج

ويعبخ عغ مقجار ويعتبخ ىحا العامل مغ أكثخ السحجدات أىسية لمتغصية اإلعبلمية في الجوؿ الشامية، 

لديصخة الحكػمية عمى وسائل اإلعبلـ، سػاء بذكل رسسي أو غيخ رسسي، حيث تسارس بعس ا

 (36، ص2016الحكػمات ىيسشة عمى وسائل اإلعبلـ فييا. )الحديشي، 

 Boydstun , Gross ,2013)) :أنهاع األطخ اإلعالمية
السجخل عمى  اإلشاريخكد محجدة، و حيث يتع التخكيد عمى قزية ببقزية:  ةالسحجد األشخ -

 .الذخري أو تقجيع عشاصخ الحجث وتجاعياتو

 مغ حقػقيع.ألفخاد امشح و القيػد السفخوضة عمى الحخيات  وتعكذ شخ الجستػرية واالجتيادية:األ -
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يخاشب ، و جيغوالعقيجة المشطػر مغ أؼ عخض الػقائع في الدياؽ األخبلقي ياألخبلقية:  شخاأل -

 . سخة عشج الستمقيالسعتقجات والسبادغ الخاالقائع باالتراؿ 

في سياؽ عاـ مجخد  األحجاثخػ ت ، كساالخأؼ العاـ: تذيخ إلى السػاقف االجتساعية العامةأشخ  -

 . يقجـ تفديخات عامة لمػقائع يخبصيا بالسعاييخ الثقافية والدياسية

ة، السػاقف الدياسية الحدبي،مثل تحيط بسدألة ما التي دياسيةالعتبارات تسثل االاألشخ الدياسية:  -

 . والتػرط في جساعات الزغط

في سياقيا االستخاتيجي السؤثخ عمى أمغ الجولة القػمي يتبلءـ  األحجاثخ اإلستخاتيجية: يخػ شألا -

 . الدياسية والعدكخية األحجاثمع  اإلشارىحا 

 التػازف ، و السداواة أو عجـ السداواة مع القػانيغ والعقػبات والسكافآت تعكذ أشخ الشداىة والسداواة: -

 .بيغ حقػؽ أو مرالح فخد أو مجسػعة مقارنة بفخد آخخ أو مجسػعة

 بسهضهع الجراسة: اإلطار اإلعالميتحميل نظخية  عالقة 2.2.2
 سغ خبلليا يسكغ لمجراسةف، يحه الجراسةىي األندب واألقخب ل اإلشار اإلعبلميتحميل نطخية  عجت

تع اختيارىا، وتفديخ وتحميل الشتائج وصف السزسػف الخصابي لتمفديػف فمدصيغ ضسغ العيشة التي 

فيع اإلشار الحؼ عسل تمفديػف الشطخية في  لدياسية التي جاءت بيا، كسا تداعج ىحهوالدياقات ا

فمدصيغ عمى وضعو خبلؿ عخضو لمسػاضيع والقزايا السترمة بعسمية الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية، 

وشخيقة تختيبو لمسعمػمات التي عخضت عمى  وحيثيات تخكيده عمى نقاط معيشة وتيسيذو ألخخػ،

 التي رافقت ىحا التختيب.  السختمفةالجسيػر والدياقات 

وألف نطخية تحميل اإلشار اإلعبلمي تػلي اىتساـ بالقزايا الدياسية، وتػرد تفريبلت ميسة حػؿ 

يل لمجراسة شية، فإنو سيكػف مغ الدالصخيقة التي تزع بيا وسائل اإلعبلـ إشارىا الخاص لقزية مع
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تحميل الصخيقة والكيفية التي تشاوؿ بيا تمفديػف فمدصيغ عسمية الدبلـ، وعبلقة ذلظ باالستخاتيجيات التي 

تقػد العسمية الدمسية،  الجيات التيعغ تقبللية سالاتستعو ب، ومجػ قج يعسل التمفديػف في إشارىا

السختمفة والتي تقجـ لمجسيػر عمى أنيا وبالتالي تأثيخات ذلظ كمو عمى الخسالة اإلعبلمية بسزاميشيا 

 الخواية الخسسية. 

 اإلعالم الفمدطيشي 3.2
خصى اإلعبلـ الفمدصيشي خصػات متقجمة ومتدارعة في مجاالت عجة، حيث كانت فمدصيغ مغ الجوؿ 

الدباقة بسعخفة اإلعبلـ ووسائمو، ومع مجيء الدمصة الػششية دفعت بعجمة اإلعبلـ وفتحت لو أبػابا  

مغ خبلؿ سغ القػانيغ الشاضسة لعسمو، وإنذائيا لسؤسدات إعبلمية خاصة بيا، لتكػف الشاشق  عجة

الخسسي باسسيا، والشاقل لػجيات نطخىا لمسجتسع الفمدصيشي السحمي، ولمخارج أيزا ، ومشح ذلظ الػقت 

 ووسائل اإلعبلـ الفمدصيشية تدداد عجدا  وتشػعا  في ضل التصػر التكشػلػجي الحالي. 

 نذأة اإلعالم الفمدطيشي 1.3.2
عخفت فمدصيغ الرحافة في وقت مبكخ وقبل أف تعخفيا بعس السجتسعات العخبية األخخػ، ويخجع 

 بجءا  مغ الحكع العثساني ثع االحتبلؿ، عجيج مغ التقمبات الدياسيةالدبب في ذلظ إلى أنيا عاشت ال

في قصاع غدة، ما بيغ الحكع السرخؼ  ساتوما تبعو مغ تقدي االحتبلؿ اإلسخائيمي اإلنجميدؼ ثع بعج

كل مشيسا عمى اإلعبلـ  وانعكاس سياسات، 1948بعج عاـ في الزفة الغخبية والحكع األردني 

، وأخيخا  دخػؿ الدمصة 1967عاـ  الفمدصيشيةباقي األراضي الفمدصيشي، ثع احتبلؿ إسخائيل ل

 . 1994في عاـ  الفمدصيشية إلى أرض الػشغ
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مو في تشػع وسائل اإلعبلـ الفمدصيشية ومرادرىا، فكانت البجاية مغ السادة السصبػعة وقج ساىع ذلظ ك

ئي والتي تتسثل في الرحف والسجبلت، ثع بعج ذلظ ضيػر اإلذاعة السدسػعة، ثع دخػؿ اإلعبلـ السخ 

 (21، ص 2014، بفزل استخجاـ القسخ االصصشاعي العخبي.)أبػ الدعيج، السسثل في الفزائيات

 " وكانت ترجرالقجس الذخيف، وىي صحيفة "1876وؿ صحيفة في فمدصيغ في العاـ وصجرت أ

ومغ أىع وتصػرت الرحف الفمدصيشية فيسا بعج وفقا  لمطخوؼ السختمفة،  ،بالمغتيغ التخكية والعخبية

صحيفة القجس: وتعتبخ مغ أكبخ التي ترجر حاليا  في كل مغ الزفة الغخبية وقصاع غدة، الرحف 

الفمدصيشية ميا صجورا ، وتيتع بالذؤوف الفمدصيشية والعخبية والعالسية، وتخكد عمى األخبػار الرحف وأقج

وتيتع بالقزايا الدياسية مغ بجأت ترجر بعج دخػؿ الدمصة الفمدصيشية،صحيفة األياـ: ية، و قجسسالو 

ا  بذكل صحيفة الحياة الججيجة: ترجر حاليالجرجة األولى، وىي مدتقمة ال تتبع لجية سياسية، و 

تتبشى  حيث أنيايػمي، وتيتع بالذؤوف الدياسية، وتعتبخ مغ مؤسػدات الػدمصة الػششيػة الفمدصيشية، 

 .(7، ص2008)شعباف، بذكل رسسي سياسات الدمصة

وبخز في الذتات ضيػر صحافة فمدصيشية قػية، حيث ىاجخ الكثيخ مغ الرحافييغ الفمدصيشييغ بعج 
ـ، وتفخقػا بيغ الجوؿ العخبية، فاتدست تمظ السخحمة بيجخة 1948وقػع الشكبة الفمدصيشية عاـ 

الرحفييغ وليذ بيجخة الرحف، أما في سشػات مشترف الدبعيشات إلى مشترف الثسانيشات، فإف 
الصابع العاـ الحؼ كاف يغمب عمى اإلعبلـ الفمدصيشي فيتسثل بقياـ الفمدصيشيػف بإصجار صحف 

 .الفرائل ومشطسة التحخيخ الفمدصيشيةخاصة بيع تعبخ عغ آراء واتجاىات 

وساىع اإلعبلـ الفمدصيشي في الخارج بالجفاع عغ القزية الفمدصيشية والثػرة، وإبخاز معاناة الفمدصيشييغ 
في دوؿ الذتات، ونقل صػرة مذخقة عغ السثقف الفمدصيشي الحؼ شغل مشاصب عجة في الجوؿ التي 

لتي صجرت في الذتات ىي، الذخؽ الججيج، وشؤوف استزافتو، وكاف مغ أبخز الرحف والسجبلت ا
.)مخكد السعمػمات الػششي الداعة، واألفق، والببلد، والعخب الجولية، واليػـ الدابع، وفمدصيغ الثػرة

(2011الفمدصيشي، 
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 الدمطة الهطشية اإلعالم الفمدطيشي بعج إنذاء 2.3.2
اتفاؽ إعبلف السبادغ ، بعج تػقيع 1994 في العاـدخمت الدمصة الػششية الفمدصيشية إلى أرض الػشغ 

بيغ مشطسة التحخيخ وإسخائيل، ومشح ذلظ الػقت انتقل الذعب الفمدصيشي لسخحمة ججيجة، حيث  )أوسمػ(

دمصة عمى تشطيع قانػف السصبػعات والشذخ، عسمت البجأت تتبمػر حخكة صحفية في فمدصيغ بعجما 

"، ثع األياـترجر ىي "فمدصيغ"، ثع " وإعصاء تخاخيز إلصجار الرحف، فكانت أوؿ صحيفة

 .(171، ص 2014"الػشغ") عامخ، 

فديػني، حيث يحتاج البث الفزائي بذكل عاـ إلى شاقات لع يكغ لفمدصيغ بث تم 1994العاـ حتى و 

بذخية كبيخة وإمكانيات وتجييدات بتكمفة عالية، عكذ اإلذاعة التي تع تػجيو االىتساـ إلييا مبكخا  في 

حتبلؿ اال وجػد خجع تأخخ إنذاء تمفديػف فمدصيشي إلى الحالة الفمدصيشية الخاصة حيثفمدصيغ، وي

 والتذتت في الببلد السجاورة. 

يػنية، مغ أجل الحرػؿ عمى مػجات البث التمفد إجخاء مفاوضات شػيمة ب الدمصة الفمدصيشيةقامت و 

رساؿ بسداعجة فشية فخندية، بجأ أوؿ تمفديػف فمدصيشي ببثو، حيث أنذئت محصة اإل 1994أيمػؿوفي 

فأقيست محصات إرساؿ عمى تمػة السػشصار فػي غػدة، وأثشاء انتفاضة األقرى األولى، أقجمت شائخات 

فديػني، ودمخت السكاف؛ لكغ أعيج البث بعج لتماالحتبلؿ عمى قرف مػقع السشصار لمبث اإلذاعي وا

 (13، ص2006) تايو، فتخة وجيدة مغ مكاف آخخ

ل اإلعبلـ بعج قياـ الدمصة، ما بيغ اإلعبلـ الحدبي وىػ التابع لمفرائل الفمدصيشية وتشػعت وسائ

والشاشق باسسيا وتػجياتيا، ويتبع في مخجعيتو اإلعبلمية لدياسات الحدب الحؼ يسثمو، والشػع الثاني 

ية ىػ اإلعبلـ الخاص، ويذسل وسائل اإلعبلـ السحمية، السسمػكة بذكل شخري، ومخجعيتيا اإلعبلم

وفقا  ألىجافيا التجارية واإلعبلنية أو التخفييية، وأخيخا  اإلعبلـ الخسسي والحكػمي، وىي مجسػعة مغ 
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السؤسدات اإلعبلمية التي تشقل رؤية الدمصة وتتحجث باسسيا، وتتسيد بالخسسية والتخكيد عمى قزايا 

وتحخكاتيا. )الحخوب، قشيز، بعيشيا مثل القزايا الػششية اليػمية والذخريات القيادية واجتساعاتيا 

 (25، ص2011

ووجيت العجيج مغ االنتقادات لحجع الحخيات التي مشحت لمرحافة الفمدصيشية بعج قياـ الدمصة، فعمى 

الخغع مغ تشػعيا وفتح الباب لتقجيع التخاخيز، إال الرحافة لع تكغ حخة بذكل كامل، حيث لع يكغ 

في ذلظ الػقت، كسا تع إغبلؽ العجيج مغ  ةالفمدصيشيوالقيادة لدمصة الػششية مغ السدسػح نذخ ما يشتقج ا

عاـ  آيارالخامذ مغ  الرحف والسجاالت، ومغ الذػاىج عمى ذلظ ما ذكختو صحيفة الحياة في

جس بذكل متعسج، ووجيت مكاتب صحيفة األمة السعارضة والتي ترجر مغ الق ، أحخقت1995

شية، ومغ الذػاىج أيزا  أف صحيفة القجس شبو الخسسية وقتيا لمجيات الخسسية الفمدصياالتيامات في 

تخمػ صفحاتيا مغ أؼ مقاالت أو صػر أو آراء تذكل انتقادا  لدياسيات الدمصة الػششية. )سعيج، 

 (180، ص1995

مجسػعة مغ االنتياكات ضج الحخيات اإلعبلمية مغ قبل الدمصة الػششية  2017وشيج عاـ 

% عغ 38ؾ في الزفة الغخبية لػحجىا، ما يذكل ارتفاعا  بشدبة انتيا 119الفمدصيشية، حيث سجل 

وىي: عسميات االستجعاء  مغ االنتياكات العطسى مشيا تشجرج تحت ثبلثة أنػاع والغالبيةالعاـ الدابق، 

مػقعا  إلكتخونيا  خبلؿ العاـ،  29حالة مغ ىحا الشػع، وحجب  28والتحقيق مع الرحفييغ، حيث سجل 

حالة.)مجػ السخكد الفمدصيشية لمتشسية والحخيات  24واالعتقاؿ وبمغت  لتػقيفوعسميات ا

 (35، ص 2017اإلعبلمية،

انتياكا  ضج الحخيات  35سجل ما مجسػعو فقج ، حكع حخكة حساسوفي قصاع غدة الحؼ يخزع ل

، وشسمت ىحه االنتياكات 2016% عسا تع تدجيمو خبلؿ عاـ 27اإلعبلمية، ما يسثل تخاجعا  ندبتو 
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.)مجػ ميات التػقيف واالعتقاؿ، ومشع الرحفييغ مغ التغصية ومسارسة عسميع، وعسميات االحتجازعس

 (36، ص 2017السخكد الفمدصيشية لمتشسية والحخيات اإلعبلمية،

لفمدصيشية، ىػ إقجاميا عمى الحخيات اإلعبلـ مغ قبل الدمصة الػششية ا عمى ومغ أبخز مطاىخ التعجؼ

، بعج إصجار الشائب العاـ سمدمة قخارات 2017في شيخ حديخاف  كتخونيةلاقع اإلسػ ال حجب عجد مغ

لمذخكات الفمدصيشية السدودة لخجمة اإلنتخنت والتي تدتزيف ىحه السػاقع في ضل حالة مغ التكتع 

)مجػ السخكد الخسسي، وشسل الحجب مػاقع وكاالت إخبارية وأخخػ حدبية وغيخىا مغ السػاقع. 

 (38، ص 2017الحخيات اإلعبلمية،الفمدصيشية لمتشسية و 

بمغ العجد اإلجسالي ة اإلعبلـ الفمدصيشية داود داود،سجيخ السخئي والسدسػع في وزار لوفي إحرائية 

مشيا  51محصة إذاعية،  77محصة(، مشيا  95لمسحصات اإلذاعية والتمفديػنية في الزفة الغخبية )

محصة  12محصات غيخ مخخرة، و 3محصة قيج إجخاء التخخيز، و 11حاصمة عمى تخخيز، و

محصات مخخرة،  4محصة تمفديػنية، مشيا  18مغمقة، أما السحصات التمفديػنية السحمية فعجدىا  

 (2018ة. )داود، داود، محصة مغمق 12واثشتيغ قيج إجخاء التخخيز، و

 توالسجبل الرحفوبمغ عجد وكالة،  17إلى  باء العاممة في فمدصيغ فػصلوأما عجد وكاالت األن

التي أعصيت تخاخيز وترشف حكػمية أو خاصة، إخبارية أو إعبلنية أو ثقافية، يػمية أو أسبػعية أو 

الجدء األكبخ صحيفة ومجمة  117إلى  2017وحتى العاـ  1996وصل عجدىا مشح العاـ قج شيخية، ف

 8ية، وجسع 22عجدىا  فبمغ الجسعيات العاممة في السجاؿ اإلعبلميمشيا تػقف عغ العسل، وأما 

دور لقياس الخأؼ العاـ، وفيسا يتعمق بجور الشذخ والتي  5البث الفزائي، وتقجـ خجمات  شخكات

 .www.minfo.ps)) 11فبمغ عجدىا  2016وحتى  2011افتتحت ما بيغ األعػاـ 



56 
 

 اإلعالم الخسسي الفمدطيشي 3.3.2
 الثاني مغ تسػز يبي بتاريخة ىيئة اإلذاعة والتمفديػف، وبجأت بثيا التجخ يالدمصة الفمدصيش أنذأت

، ثع انصمق بعجىا البث الخسسي لئلذاعة ىػ خصاب لمخئيذ ياسخ عخفات وبث تع ، وكاف أوؿ ما1994

، وكاف السقخ األوؿ لئلذاعة في مجيشة أريحا، ومشو السختمفة بشذخات األخبار ومجسػعة مغ البخنامج

 .(615، ص2015)صالح،  .انتقل إلى مجيشة راـ هللا

 الييئة العامة لإلذاعة والتمفديهن الفمدطيشية 1.3.3.2
عغ الخئيذ ياسخ عخفات بتاريخ ر صجر بقخا ذاعة والتمفديػف الفمدصيشيةالييئة العامة لئل أنذأت

(, كسا وردت مذخوعية الحق الفمدصيشي في امتبلؾ 4566يحسل رقع)، 1993الدادس مغ تسػز 

بيغ مشطسة التحخيخ  التي تع تػقعيياالسبادغ  بلفإعبشػد اتفاقية  وتمفديػني في إذاعيمحصتي بث 

وجػد  أىسيةعمى ، وجاء ذلظ في سياؽ التأكيج 1993 أيمػؿ 13 اإلسخائيمية،فيالفمدصيشية والحكػمة 

 الييئة لتمعب دور في بشاء االستقخار والدبلـ العادؿ والذامل. 

 حقػقو وتمبية، وتعديد حخيتو واستقبللو، اليػية الػششية السػحجة لمذعب الفمدصيشيإلبخاز  وتدعى الييئة

األوسط، االستقخار في مشصقة الذخؽ  مغ أجلاؼ السشذػدة لعسمية الدبلـ جى، وتحقيق األالػششية

 ،الشطاـ والقانػف واحتخاـ  ،ونذخ ثقافة الحخية والجيسقخاشية ،تشسية السجتسع بسزسػف ديسقخاشيإضافة ل

 ( www.pbc.ps)واالنحياز لمسرمحة الػششية العميا

 ىيئة اإلذاعة والتمفديهن رؤية  2.3.3.2
عشى بالذؤوف الفمدصيشية في تُ حيث والتمفديػف نفديا كػسيمة إعبلـ لمػشغ والسجتسع،  اإلذاعةتقجـ ىيئة 

رض كل ندوع تعا ية السختمفة، ووفقا  لخؤيتيا فييقزايا السجتسعالتصخح كسا أنيا الجاخل والخارج، 

http://www.pbc.ps/
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خفع شعارات متعرب، ولحلظ ت لمديصخة عمى اإلعبلـ الخسسي وكل محاولة لػضعو في قالب أيجيػلػجي

 . ألػاف الصيف الدياسي والسجتسع السجني في أداء رسالتيا اإلعبلميةمغ كل سذاركة ال

غ السجتسع، مغ اكتداب السرجاقية لجػ الفئات األوسع م وفقا  لخؤيتيا وتزع الييئة في مخكد اىتساميا

الحيغ  ز السثقفيغ والسبجعيغ والسفكخيغ والفشانيغابخ وإالقخار،  صشاعخبلؿ تقجيع السعمػمة ومداءلة 

الدخعة والجقة والسػضػعية أثشاء نقل ، كسا أنيا تتبشى يداىسػف في وضع البخامج وإشبلؽ الحػار

 ( www.pbc.ps)ا. الػقائع ومعالجتي

 ( www.pbc.ps): أهدافهب على النحى التبليهيئة ال وحددت

نصاؽ السعالع الثقافية والحزارية لمذعب الفمدصيشي والسداىسة في تصػيخىا ونذخىا عمى  إبخاز-1

 واسع.  

زائية والتذخيعية شبلع السػاششيغ عمى تػجييات وقخارات الدمصة الػششية الفمدصيشية القإ-2

 . واالجتساعية والدياسية

 خارجو.الػشغ و  داخلالعاـ الفمدصيشي  الخأؼسخاشبة مشبخ ل-3

 اإلنداف. ؽ ػ قوالتعبيخ والشذخ والبث وح الخأؼحخية و  الفمدصيشي ذعبالتقاليج بالتسدظ  -4

 .وحزاريا   يا  وثقاف واجتساعيا   اقتراديا   الفمدصيشية سختمف مشاحي الحياةالتصػرات بمػاكبة  -5

 .والجيسقخاشية وحساية السػاشغ وحقػقو األديافكسبادغ  اإلندانيةالتخكيد عمى االىتسامات -6

 ة. الحخص والحفاظ عمى تسيد الذخرية الػششية الفمدصيشية عبخ البخامج االجتساعية والثقافي -7

http://www.pbc.ps/
http://www.pbc.ps/
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 الدياسية اإلعالمية لتمفديهن فمدطين 3.3.3.2
عة والتمفديػف والتي يذكل تمفديػف فمدصيغ أىع مكػناتيا الحراع اإلعبلمي تعتبخ الييئة العامة لئلذا 

بجأ التمفديػف العسل مع دخػؿ الدمصة لؤلراضي الفمدصيشية عاـ  الػششية الفمدصيشية فقج لمدمصة

، ومشح ذلظ الػقت اتخح خصا  إعبلميا  رسسيا ، فعبخ عغ مػاقف الدمصة، وارتبط مغ ناحية إدارية 1994

الخئيذ في عيج الخئيذ ياسخ عخفات، وبعج تػلي الخئيذ محسػد عباس مشربو، تغيخت بسكتب 

عاد مغ ججيج إلى إدارة مكتب الخئيذ  2016مخجعيتو، فأصبح يتبع وزارة اإلعبلـ، إال أنو وبعج العاـ 

 ( 37، ص2016وذلظ بقخار رئاسي. )السرخؼ، 

لدياسية اإلعبلمية لتمفديػف فمدصيغ قبل ا اإلعبلـ بجامعة الخميل، سعيج شاىيغ، أفويخػ دكتػر 

االنقداـ الفمدصيشي تختمف عشيا بعج االنقداـ الحؼ حجث عقب فػز حخكة حساس في االنتخابات 

، ففي السخحمة األولى كاف يدػد الخصاب اإلعبلمي حالة مغ التػازف الدياسي، 2006التذخيعية عاـ 

سبلمية، أما بالسخحمة الثانية فقج انعكدت مػاقف والتقبل لآلراء السعارضة وخاصة مغ التيارات اإل

 قيادات فتح عمى األداء اإلعبلمي بذكل واضح. 

ومغ أبخز مبلمح ىحا التغييخ في الدياسية اإلعبلمية لتمفديػف فمدصيغ ىػ استبعاد اآلراء التي تخالف 

رضة وخاصة حخكة مشيج الدمصة الػششية ومشطسة التحخيخ الفمدصيشية، وعجـ فتح السجاؿ أماـ السعا

حساس ثع لحقتيا بعج ذلظ حخكة الجياد اإلسبلمي، في إقراء واضح يقابمو بخوز ممفت ومكثف لحخكة 

فتح، ما يعكذ حالة حدبية تذكمت معامميا بذكل جمي بعج االنقداـ، وعميو فإف تمفديػف فمدصيغ 

شو وصف "تمفديػف الكل ا سمخ عالتبعية الكاممة لمقيػد الحكػمية والخئاسية مالخاىغ حالة  يعير بالػقت

 (2018، )شاىيغالفمدصيشي.



59 
 

دمحم اشتيػؼ، أف الدياسية د. خزػرؼ، فمدصيغ التقشية في جامعة رئيذ قدع تكشػلػجيا اإلعبلـ  ويخػ 

التحخيخية لتمفديػف فمدصيغ مخىػنة بالسداج الخسسي، وىحا األمخ يؤثخ سمبا عمى ميشية ومػضػعية 

السيدانية وجسيع الػضائف في التمفديػف تعتبخ ضسغ الػضيفة والسيدانية  أفكسا ، اإلعبلمي السحتػػ 

إضافة إلى واإلشار الػاضح  لمعسل، االستخاتيجيات في الػقت الحؼ يفتقخ فيو التمفديػف إلى الحكػمية. 

 .شفافةأف التعميسات والسسارسة اإلدارية ليدت 

إضافة إلى أف الطيػر ل السذاىج، يزمت ؼ إلىىػ ما يؤدبغياب الخؤية و  اإلعبلميةتتدع الدياسة كسا 

السعارضة والسخالفة غيخ متاح عمى الذاشة بذكمو الصبيعي والسشصقي، وبحلظ ُيحـخ أصحاب لآلراء 

 الػششية كػنيا الدمصة تتسثل بإمبلء خيارات ومػاقف، وىحا لو انعكاسات مغ التعبيخ بحخيةالخأؼ  

غيخ دقيقة في بعس  بث معمػماتويتخجع ذلظ مغ خبلؿ ، السسػؿ والخاعي الخسسي لتمفديػف فمدصيغ

وىشا نجج الكثيخ ، في محاولة لتحػيل األنطار عغ الحقائق بصخيقة متعسجةأو حجب معمػمات  األحياف،

 وخاصة تمظمغ األحجاث يتع تغييبيا عغ الذاشة ضسغ نطخية تختيب األوليات فيي ليدت أولػية 

 لجػ السذاىج الفمدصيشي.رة الدمصة ؤثخ عمى صػ تيسكغ أف التي األحجاث 

في تغصيتو  تداـ بالقػاعج السيشيةكسا يشقز تمفديػف فمدصيغ تبشي خصاب إعبلمي تػفيقي وحجوؼ، واالل

ع اليػية الػششية اإلعبلمية والسيسا األوضاع الجاخمية، وبالتالي عميو وضع سياسة واضحة تشدجع م

الكل الفمدصيشي، وإجخاء تعجيل عمى الدياسة التحخيخية  إعبلمية وششية عامة تعبخ عغ باعتباره وسيمة

 ( 2018،اشتيػؼ ). السعسػؿ بيا حاليا ، مغ خبلؿ ضػابط ميشية مػضػعية
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 :عسمية الدالم الفمدطيشية اإلسخائيمية 4.2
 السقجمة  1.4.2

األولى  سدار السفاوضات وعسمية الدبلـ، وبجأت الخصػةب اختارت مشطسة التحخيخ الفمدصيشية الجخػؿ

 (أوسمػإعبلف السبادغ )بسؤتسخ مجريج لمدبلـ وتبع ذلظ مفاوضات أوسمػ الدخية التي أدػ لتػقيع اتفاؽ 

 الدمسية العسمية ، واستسخت1991مشح العاـ 1994وقياـ الدمصة الػششية الفمدصيشية في  1993عاـ 

لع تدخ كسا تخيج القيادة  عبخ تػقيع العجيج مغ االتفاقيات مع الجانب اإلسخائيمي، إال أف األمػر

الفمدصيشية التي تؤكج بكل مشاسبة التداميا الكامل بالدبلـ، وأنو الحل الػحيج إلحبلؿ األمغ واألماف في 

السشصقة بخمتيا، فذيجت العسمية انتكاسات وإخفاقات أدت لتعصميا لدشػات شػيمة، وما بيغ شخح السديج 

دتصيع الصخفيغ التػصل إلى صيغة نيائية تؤدؼ إلى مغ الخصط والسبادرات وعقج السؤتسخات، لع ي

 . الفمدصيشي اإلسخائيمي حتى تاريخو الرخاعػقيع اتفاؽ يشيي ت

 من العسمية الدمسيةالفمدطيشية  السهاقف 2.4.2
الجخػؿ  يؤيج عجـ األول االجتياداجتياداف،  بعج انصبلؽ عسمية الدبلـ بخز عمى الداحة الفمدصيشيةو 

االجتياد و إال بذخوط محجدة تزسغ الحقػؽ الكاممة لمذعب الفمدصيشي،  سخائيمييغمع اإل بالسفاوضات

ف ، وكاالدمسية قبل االنخخاط في العسميةو يجب العسل عمى تحديغ شخوط التفاوض أن يخػ  الثاني

ؼ القيادة باإلجحاؼ بذخوط تسثيميا الثاني عمى الخغع مغ اعتخا الحدع في الشياية مغ صالح االجتياد

 (30-31، ص2008.)قخيع، لسفاوضاتفي ا
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وعميو فقج بجأت السفاوضات الفمدصيشية اإلسخائيمية باستجابة مشطسة التحخيخ الفمدصيشية لمجعػة 

 بالتدامغ مع وجػد، 1991تذخيغ األوؿ  30عقج فييكية لعقج مؤتسخ لمدبلـ في مجريج الحؼ األمخ 

،واعتبخ جوليالقميسي و اإلفمدصيشي و ال يجعمى الرع فيو العجيج مغ الستغيخات التي ميجت لمسذاركة

في الذخؽ األوسط، حيث أشمق مغ خبلؿ دبلـ الإلشبلؽ عسمية  مؤتسخ مجريج محصة ميسة تسيج

 مع مباشخ نداع ليا التي العخبية األشخاؼ ويذسل الثشائي السدارىػ مداريغ لمسفاوضات، األوؿ 

رعاية دولية لسذخوع التدػية عبخ إشخاؾ  يجادوييجؼ إلى إ ،األشخاؼ متعجد السدار، والثاني إسخائيل

، ص 2011)زعخب، . الجوؿ العخبية واألشخاؼ اإلقميسية والجولية السؤثخة في العالع في ىحه العسمية

44) 

أيمػؿ  13ميسة، مغ بيشيا تػقيع اتفاقية أوسمػ في واششصغ و  مختمفة وقج مخت عسمية الدبلـ بسخاحل

 حكع سمصة إقامة خا  في مدار القزية الفمدصيشية، ومغ أىع بشػدىا، والتي شكمت مشعصفا  تاري1993

 تذسل ذاتية انتقالية فمدصيشية سمصة تذكيل، و سشػات خسذ لفتخة والقصاع الزفة في لمفمدصيشييغ ذاتي

وعميو دخمت الدمصة  ،وفق مفاوضات تفريمية يتع االتفاؽ عمييا الحقا   غدة قصاعالغخبية و  الزفة

 (276، ص 2002)محدغ، شية أرض الػشغ. الػششية الفمدصي

، ثع اتفاؽ 1994 آياروتػالت بعج ذلظ االتفاقيات الخاصة بعسمية الدبلـ، حيث وقع اتفاؽ القاىخة في 

، واتفاؽ واؼ ريفخ ببلنتيذيغ في 1997 كانػف الثاني، ثع اتفاؽ الخميل في 1995شابا في أيمػؿ 

، 2000، ومفاوضات كامب ديفيج في العاـ 1999يمػؿ ، واتفاقية شـخ الذيخ في أ1998 تذخيغ األوؿ

 (6، ص2002)محدغ، كسا شخح بيل كميشتػف مذخوع لمدبلـ في ذات العاـ.

 بجاية انصبلقتيا، حيث سجمت فيفقج واجيت عسمية الدبلـ صعػبات جسة مشح  ،وعمى الخغع مغ ذلظ

يغ اتفاقية واتفاقية كانت تحجث ، وما بي مخاحل أخخػ إخفاقات كبيخةنجازات وفبعس اإلمعيشة  مخاحل

انييارات قػية لفخص الدبلـ رغع وجػد محاوالت عجيجة لسػاصمة الحػار مع الجانب اإلسخائيمي، وإيجاد 
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قػاسع مذتخكة بيغ الصخفيغ عمى أمل أف تديع في التقجـ في العسمية الدمسية، ومع التخاجع السمفت 

عمى لظ انجلعت انتفاضة األقرى خيارا  حاضخا ، ولحلسذخوع الدبلـ فإف الحخاؾ والفعل الذعبي كاف 

 2000بعج فذل مؤتسخ كامب ديفيج عاـ  سبيل السثاؿ، كخد عمى وصػؿ السفاوضات لصخيق مدجود

 (.7 -6، ص2005)قخيع، 

ىل ىػ اؤالت حػؿ شبيعة الخمل ومكسشو، وفي كل مخة تتعثخ فييا عسمية الدبلـ، ُتصخح العجيج مغ التد

ما ىػ البجيل ا، أـ في كل ما سبق؟ و نفديا، أـ في الشرػص الػاردة فييا، أـ في تصبيقيفي االتفاقيات 

ل أوجو الحياة الفمدصيشية، عشيا؟ وذلظ في ضل التعشت اإلسخائيمي ومسارساتو وانتياكاتو السدتسخة لك

 (14، ص2005لسا ُوقع مع الفمدصيشييغ مغ اتفاقيات. )قخيع،  وخخقو الػاضح

عجـ وجػد قاعجة محجدة وثابتة لمسفاوضات، فقج  مخده إلى بعسمية الدبلـ التخاجع وىشاؾ مغ يخػ أف

ُتخكت السدائل الجػىخية كالحجود والبلجئيغ والقجس مفتػحة دوف تحجيج سقف زمشي لحميا، وفي كل 

مخة يتع تأجيل ىحه السدائل السيسة دوف التػصل إلى تفاىسات حػليا، إضافة إلى أف الصخفيغ 

لخغع مغ وجػد يخػ مفيػـ الدبلـ مغ مشطػر مختمف تساما  عمى اكل مشيسا واإلسخائيمي  الفمدصيشي

 نقاط مذتخكة بيشيسا.

وتجور العبلقات الفمدصيشية اإلسخائيمية في إشار ثبلثة دوائخ متجاخمة، أوليا الجائخة الجاخمية الفمدصيشية، 

بلقات بيغ الصخفيغ، وكل دائخة مشيغ يسكغ أف وثانييا الجائخة الجاخمية اإلسخائيمية، وثالثيا دائخة الع

تشغمق فيحجث ذلظ تخاجعا  نحػ عسمية الدبلـ وحل القزايا العالقة، ويسكغ بالسقابل أف تشفتح، وبالتالي 

 (.7-6، ص 2007يدجل تقجـ نحػ األماـ كسا حجث في مخات عجيجة.)غخيشبخع، 

الػاليات الستحجة األمخيكية أخحت عمى ـ، فسيط الحؼ يقػد عسمية الدبلوىشاؾ أسباب أخخػ تتعمق بالػ 

عاتقيا زماـ السبادرة لتحقيق تدػية سمسية في الذخؽ األوسط وإعصاء الفمدصيشييغ حقػقيع، لكغ الصخؼ 
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الفمدصيشية، الػششية يجه لخيار حل الجولتيغ الحؼ تصالب بو الدمصة ياألمخيكي لع يكغ ندييا ، رغع تأ

الزغػط التي يسارسيا المػبي الرييػني في الػاليات إلى حج كبيخ بألف الدياسة األمخيكية تتأثخ 

باآلراء داخل إسخائيل، ولحلظ يبلحع حجع االنحياز األمخيكي لبلسخائمييغ. ) بجوره  تأثخالستحجة، والحؼ ي

 ( 137، ص1989سيغاؿ، 

فة مغ مػرست عمى الدمصة الفمدصيشية خبلؿ مخاحل التفاوض أشكاال  مختم ونتيجة ليحا الػضع

العسمية الدمسية بذكل أو بآخخ ، وفي مخات عجيجة  عمى مدار أثختالزغػط اإلسخائيمية واألمخيكية، 

معمػمات تفريمية مدصيشييغ ال يستمكػف خزع السفاوض الفمدصيشي لمذخوط اإلسخائيمية، وذلظ ألف الف

يج مغ التشازالت بػعي أو فقجـ الفمدصيشيػف العجلمسفاوض اإلسخائيمي،  ومحجدة كسا ىػ الحاؿ بالشدبة

 .(129،ص1995بجوف وعي، كسا حجث في اتفاؽ أوسمػ )سعيج، 

وتعتبخ السسارسات اإلسخائيمية عمى األرض سببا  مباشخا  وقػيا  لتقػيس عسمية الدبلـ، والسيسا استسخار 

الييػد  إسخائيل في مذاريعيا االستيصانية، مغ حيث تػسيع السدتػششات السقامة أصبل  وزيادة أعجاد

فييا، أو بشاء وحجات استيصانية ججيجة، ولحلظ كانت التححيخات لمحكػمة اإلسخائيمية بذكل مدتسخ مغ 

قبل القيادة الفمدصيشية والصخؼ األمخيكي الخاعي لعسمية الدبلـ، أف االستسخار بيحه الدياسة سيؤدؼ في 

 .(145، ص2017نياية السصاؼ النييار العسمية)عػض، 

اقات التي مخت بيا العسمية الدمسية إال أف التفاوض بقي خيارا  استخاتيجيا  لمقيادة ورغع كل اإلخف

الفمدصيشية التي تشصمق إستخاتيجيتيا مغ تصبيق جسيع االلتدامات السصمػبة مشيا حتى وإف لع تصبق 

لجولة إسخائيل ما عمييا، وعمى الخغع مغ اعتسادىا السفاوضات الصخيق الػحيج لتحريل الحقػؽ وقياـ ا

، مع تأكيجىا السدتسخ عمى الذخوط الفمدصيشية بعجـ شخعية السدتػششات فػؽ أراضي 67عمى حجود 



34 
 

دولة فمدصيغ، ورفس السفاوضات مع وجػد االستيصاف إال أنيا استخجمت إستخاتيجية البلتفاوض في 

 (. 104، ص 2015أكثخ مغ مخة كسا حجث في عيج نتياىػ. )الذخفا، 

دصيشية السعالع الخئيدية لمسػقف الفمدصيشي الخسسي والتي تسثل حجود القبػؿ بأؼ وتحجد القيادة الفم

 العخبية الدبلـ مبادرة شخيق عغ الجولتيغ حل نتائج لمعسمية التفاوضية، وعمى رأسيا الػصػؿ إلى

 ، 1967األمغ، وأف تدتشج الحجود إلى الػضع الحؼ كاف قائسا  قبل الخابع مغ حديخاف  مجمذ وقخارات

والتأكيج عمى أف القجس الذخقية وجػد حل عادؿ وشامل لقزية البلجئيغ كسا ورد في السبادرة العخبية، و 

وإغبلؽ ممف ىي عاصسة دولة فمدصيغ، وال شخعية لػجػد أؼ مدتػششات عمى أراضي ىحه الجولة،

 (. 108، ص 2015األسخػ وإشبلؽ سخاحيع )الذخفا، 
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 الفرل الثالث
م______________________________________________________

 الجراسة يجيةمش


 السقجمة  1.3

وصفا  لمسشيج واألداة السدتخجمة في الجراسة، وكحلظ مجتسع الجراسة وعيشتيا وشخيقة  يتشاوؿ ىحا الفرل

الدياسية التي مسزاميغ اإلعبلمية و نػع الجراسة إضافة لاختيارىا، وقياس مجػ الرجؽ والثبات، و 

الجراسة لمػصػؿ إلى  التي ستعتسجىات في تفاصيميا، ويعج ىحا الفرل خارشة تبيغ شخيقة التحميل بحث

 الشتائج. 

 نهع الجراسة: 2.3
تعج ىحه الجراسة مغ الجراسات الػصفية التحميمية، حيث تعشى بػصف مزسػف وشبيعة التغصية 

 فديػف فمدصيغ، ومغ ثع تحميمو. اإلعبلمية التي قاـ بيا اإلعبلـ الخسسي الفمدصيشي الستسثل بتم

 مشيج الجراسة: 3.3
الطػاىخ أو السذكبلت مغ خبلؿ القياـ ،حيث يجرس السشيج الستبع في الجراسة ىػ السشيج الػصفي

، إضافة لسشيج بالػصف بصخيقة عمسية، ومغ ثع الػصػؿ إلى تفديخات مشصقية ليا دالئل وبخاىيغ

باستشتاجات عغ شخيق التحجيج السشطع والسػضػعي لدسات وسيمة لمقياـ  والحؼ يعجتحميل السزسػف،

 كسي ألؼ سمػؾ مؤثخ.وصف وإعصاء  معيشة في الخسائل االترالية

وتع اختيار السشيجيغ لسبلئستيسا لصبيعة الجراسة، حيث ستقػـ الباحثة مغ خبلؿ ىحا الفرل بتحميل 

يجابي والدمبي، كسا ستدتخجـ أداة السحتػػ الحؼ قجمو تمفديػف فمدصيغ حػؿ عسمية الدبلـ بذقيو اإل
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االستسارة وىي التي مغ خبلليا سيتع تحميل السزاميغ السختمفة، إضافة الستخجاـ أداة السقابمة مع عجد 

 مغ السختريغ وأصحاب الخأؼ والخبخة في إشار ما احتػتو الجراسة. 

 مجتسع وعيشة الجراسة: 4.3
يي نذخة التاسعة فعيشة الجراسة ، أما بتمفديػف فمدصيغ الخسسي مسثبل اإلعبلـمجتسع الجراسة في  تسثلي

، وقج تع اختيار العيشة بصخيقة عذػائية وىي تذسل يػميا   فمدصيغ تمفديػف  عمى بثتي تال"الحراد" 

(  نذخة 45، بػاقع ) 5517وحتى عاـ  5513( نذخات مغ كل عاـ شسمتو الجراسة، أؼ مغ عاـ 9)

 بذكل كمي. 

 ي تتكهن مشيا الجراسةمزسهن العيشة الت 5.3
نذخة التاسعة في تمفديػف فمدصيغ، وىي ذاتيا نذخة "الحراد"، وتبث في مػعج محجد وثابت مشح 

سشػات، وتتزسغ متابعة األخبار السحمية والعخبية والجولية، فيسا يتع التخكيد مغ خبلليا عمى الذؤوف 

 الفمدصيشية بذكل محجد وخاص. 

غ بيغ ما يتع تقجميو عمى تمفديػف فمدصيغ، ألنيا مرسسة لتذتسل عمى وقج تع اختيار نذخة التاسعة م

تفريبلت إخبارية، ومحصات تحميمية، ورصج لكل التصػرات الستعمقة بالذأف الفمدصيشي صغيخة كانت 

مادة غشية حػؿ عسمية الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية، وتداىع بتحقيق ىجؼ  بيخة، ولحلظ فيي تقجـأو ك

 الجراسة. 
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 قياس الرجق والثبات: 6.3
تع التأكج مغ صجؽ الجراسة مغ خبلؿ عخض استسارة التحميل عمى عجد مغ السحكسيغ، مغ السختريغ 

األداة تقيذ ما  سا إذا كانتمغ أجل الفرل في اإلعبلـ والدياسية والبحث العمسي،و في مجاؿ الرحافة 

ى أف أداة الجراسة تحقق اليجؼ الحؼ أعجت لقياسو، وتبيغ أف ىشاؾ إجساع واتفاؽ بيغ السحكسيغ عم

 أعجت مغ أجمو.

 السزامين اإلعالمية والدياسية التي اعتسج عمييا تحميل الشذخات 7.3
 السزاميغ التي وردت في نذخة التاسعة إلى قدسيغ عمى الشحػ التالي: تع تقديع 

 القدم األول: طبيعة التغطية اإلعالمية لمعسمية الدمسية: 

 فشػف الرحفية السخافقةالسجاؿ األوؿ: ال 

 تقخيخ -

 مقابمة -

 خبخ مرػر  -

 السجاؿ الثاني: شبيعة الزيػؼ 

 فرائل -

 محمييغ مدتقميغ -

 سياسييغ مقخبيغ مغ الدمصة -

 محمييغ مغ الخارج -

 السجاؿ الثالث: مػاقف الزيػؼ 



38 
 

 مؤيج -

 معارض -

 محايج -

  السجاؿ الخابع: مػقع التغصية 

 البجاية -

 السشترف -

 ايةالشي -

 السجاؿ الخامذ: مداحة التغصية 

 مقتزبة )خبخ( -

 (أكثخ خبخ أو تقخيخ أو مقابمةمفرمة )  -

 طبيعة التغطية اإلعالمية لعسمية الدالم:( 1.3ججول )
 مداحة التغطية مهقع التغطية مهاقف الزيهف طبيعة الزيهف الفشهن الرحفية الدشة الخقم

خبخ  مقابمة تقخيخ  

 مرػر

مقخبيغ مغ  فرائل مدتقميغ

 الدمصة

 مفرمة  مقتزبة الشياية السشترف البجاية محايج معارض مؤيج مغ الخارج 

1 2017                

2 2016                

3 2015                

4 2014                

5 2013                
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 القدم الثاني: مزسهن التغطية لعسمية الدالم
  مزسهن إيجابيولالسجال األ : 

 التأكيج عمى أىسية الدبلـ -

 إضيار إمكانية تحقيق الدبلـ -

 الجعػة الستسخار السفاوضات -

 )التشديق األمشي( مع إسخائيل "أمشيا " عبلقةتبخيخ ال -

 القيادة مغ السفاوضات في مػاجية السعارضيغ آراءالجفاع عغ  -

 إبخاز المقاءات مع الجانب اإلسخائيمي  -

 الػششية وإمكانية تحقيقيا مغ خبلؿ الدبلـ التأكيج عمى الثػابت -

 السزامين اإليجابية لتغطية عسمية الدالم: (2.3ججول )
 مزسػف إيجابي الدشة الخقع 

أىسية   

 الدبلـ

 

إمكانية 

تحقيق 

 الدبلـ

 

الجعػة الستسخار 

 السفاوضات

 

تبخيخ 

شديق الت

 األمشي

 

الجفاع عغ 

 مػقف القيادة 

إبخاز المقاءات 

 مييغمع اإلسخائي

الثػابت الػششية 

 تتحقق بالدبلـ

1 2017        

2 2016        

3 2015        

4 2014        

5 2013        
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 مزسهن سمبيثانيالسجال ال : 

 إبخاز التخاجع في العسمية الدمسية  -

 التخكيد عمى األعساؿ األحادية السزخة بالدبلـ مغ الجانب اإلسخائيمي. -

 ر العسمية الدمسيةالتححيخ مغ انييا -

 الجعػة لمزغط عمى إسخائيل لمعػدة لمسفاوضات -

 التيجيج باتخاذ إجخاءات ضج الجانب اإلسخائيمي في السحافل الجولية -

 وضع شخوط عمى استسخار السفاوضات -

 لتغطية عسمية الدالم: دمبيةال السزامين (3.3ججول )
 مزسػف سمبي الدشة الخقع

تخاجع العسمية   

 الدمسية

 

ربط 

السفاوضات 

بػقف 

 االستيصاف

التححيخ مغ 

انييار 

 الدبلـ

 

عمى إسخائيل  الزغط

 تالمعػدة لسفاوض

التػجو دوليا  لسػاجية 

 الدياسيات اإلسخائيمية

وضع شخوط الستئشاؼ 

 أو استسخارىا السفاوضات

1 2017       

2 2016       

3 2015       

4 2014       

5 2013       
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 الفرل الخابع
_________________________________________________ 

 العسمية الدمسية في تمفديهن فمدطينأخبار تحميل السحتهى اإلعالمي الخاص ب 1.4
التداؤالت التي شخحتيا الجراسة، وذلظ بعج تحميل  عمى أبخزمغ خبلؿ ىحا الفرل ستجيب الباحثة 

جسيػر والذارع الفمدصيشي حػؿ عسمية الدبلـ السحتػػ اإلعبلمي الحؼ قجمو تمفديػف فمدصيغ لم
مغ حيث شبيعة التغصية ومجػ تخكدييا عمى العسمية الدمسية، ومزاميغ ىحه الفمدصيشية اإلسخائيمية، 

ر، عمى الجسيػ  كل ذلظ وانعكاس ومجػ تػفخ استخاتيجيات تحكسيا، التغصية اإليجابية والدمبية،
 ػصيات الجراسة. باإلضافة إلى احتػاء الفرل عمى نتائج وت

 طبيعة التغطية اإلعالمية لمعسمية الدمسية: 2.4
مجػ تخكيد اإلعبلـ الخسسي مسثبل  بتمفديػف يجيب ىحا القدع عمى التداؤؿ الحؼ شخحتو الجراسة، وىػ 

 فمدصيغ عمى شخحو لمقزايا السترمة بعسمية الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية؟

مسثاًل بتمفديهن فمدطين عمى طخحو لمقزايا السترمة بعسمية تخكيد اإلعالم الخسسي (: 1.4ججول )
 الدالم الفمدطيشية اإلسخائيمية

 مداحة التغصية مػقع التغصية مػاقف الزيػؼ شبيعة الزيػؼ الفشػف الرحفية الدشة الخقع

خبخ  مقابمة تقخيخ  

 مرػر

مقخبيغ  فرائل مدتقميغ

مغ 

 الدمصة

مغ 

 الخارج 

 مفرمة  مقتزبة الشياية السشترف البجاية محايج معارض مؤيج

1 2017 5 6 12 0 0 2 4 5 0 1 6 2 2 5 4 

2 2016 8 5 11 1 0 3 1 5 0 0 8 1 1 2 7 

3 2015 2 1 7 0 0 1 0 1 0 0 5 4 1 8 1 

4 2014 4 2 11 1 0 1 0 2 0 0 7 2 0 6 3 

5 2013 5 5 11 2 1 2 0 3 0 2 6 2 1 4 5 

 

 



45 
 

 لتغصية عمى الشحػ التالي: وقامت الباحثة بتقديع شبيعة ا

 الفشهن الرحفية ،السجال األول:  (2.4ججول )
 الفشػف الرحفية الدشة الخقع

 خبخ مرػر مقابمة تقخيخ  

1 2017 5 6 12 

2 2016 8 5 11 

3 2015 2 1 7 

4 2014 4 2 11 

5 2013 5 5 11 

، تع التخكيد مغ خبلليا عمى جسيع 2017أف الشذخات التي شسمتيا العيشة لعاـ  مغ خبلؿ الججوؿ ويطيخ

الفشػف الرحفية، مغ تقخيخ ومقابمة وخبخ مرػر، بذكل يبجو مكثف، ما يعبخ عغ زخع االىتساـ الخسسي 

ضيػؼ تع استزافتيع  6تقاريخ إخبارية، مع وجػد  5، حيث تع بث بسجخيات العسمية الدمسية خبلؿ العاـ

 بلؿ التغصية. خ

زيادة في التخكيد عمى بث التقاريخ التي تتحجث عغ مجخيات عسمية  تذيخ الشتائج، 2016وأما في العاـ 

، وىػ أكثخ األعػاـ التي شيجت تخكيدا  الدبلـ ومتابعة الججيج فييا، ما يعشي بث معمػمات تفريمية لمسذاىج

مغ الزيػؼ، فيسا كانت األخبار  5مع استزافة  ،تقاريخ إخبارية خبلؿ التغصية 8، حيث تع بث إخباريا  

 خبخ مرػر.  11السرػرة في اإلشار الصبيعي بػاقع 

تخكيد الحجيث عغ عسمية الدبلـ كاف ضعيف لمغاية، حيث لع يتع بث  أف يطيخ، 2015عيشة العاـ في و 

لفشػف عجـ تػضيف اما يعكذ أخبار مرػرة فقط،  7إال تقخيخيغ، واستزافة ضيف واحج، مع وجػد 

 بذكل واضح.  التخكيد عمييا انخفاضالرحفية لمحجيث عغ عسمية الدبلـ خبلؿ العاـ، و 
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، أف حجع التغصية اإلعبلمية لعسمية الدبلـ لع تكغ 2014ويطيخ في الشذخات التي غصتيا عيشة عاـ 

ث تع بث بالسكثفة كػنيا اقترخت عمى وجػد اثشيغ مغ الزيػؼ، لكشيا في ذات الػقت ليدت بالعابخة، حي

 . تقاريخ مغ بيغ الشذخات التدعة التي شسمتيا العيشة 4

،  فتػزع بث التقاريخ والسقاببلت بذكٍل متداوؼ إضافة لمتخكيد عمى الخبخ السرػر، ما 2013وأما عاـ 

 . ضيػؼ 5تقاريخ واستزافة  5تع بث  ، حيثيعبخ عغ تكثيف لمحجيث عغ عسمية الدبلـ في ذاؾ العاـ

السختبصة بالفشػف الرحفية التي استخجميا تمفديػف فمدصيغ خبلؿ تغصيتو لعسمية  تائج الكميةإلى الشوبالشطخ 

، فيبخز أف التغصية تشػعت وتػزعت بذكل مشصقي عمى الفشػف الرحفية "التقخيخ والسقابمة والخبخ الدبلـ

ل ندبة تخكيد ، وأق2016السرػر"، في جسيع األعػاـ، مع مبلحطة أف أعمى ندبة تخكيد كاف في العاـ 

، ويػضف التمفديػف الخسسي حالو حاؿ جسيع وسائل اإلعبلـ األخخػ الفشػف الرحفية 2015كانت في العاـ 

 السختمفة في سبيل إيراؿ السعمػمة لمسذاىج. 

دبلـ، لم إلى الحجيث عغ مبادرة باريذ 2016ويعدػ الدبب وراء تكثيف التغصية اإلعبلمية خبلؿ عاـ 

، والتسييج الستئشاؼ الفمدصيشييغ واإلسخائيمييغ في الذخؽ األوسط بيغعسمية الدبلـ  حياءإل والتي تيجؼ

مكػنة في الذخؽ األوسط نياية العاـ شيج شخح كيخؼ خصة لمدبلـ أف ، إضافة إلى السحادثات بيغ الصخفيغ

 .اإلسخائيميتختكد عمى حل الجولتيغ، وعمى قخارات األمع الستحجة بذأف الرخاع الفمدصيشي ، مغ ستة نقاط

انجالع اليبة الذعبية  إلى أف ىحا العاـ شيج 2015العاـ في انخفاض التغصية خبلؿ ويخجع الدبب 

التي بجأت شخارتيا مغ مجيشة القجس ثع امتجت لباقي محافطات الزفة الغخبية، وتخريز التمفديػف 

تغصية أحجاث العسميات  السداحات اإلخبارية مغ بيشيا نذخة الحراد التي ىي عيشة الجارسة، مغ أجل

 والذيجاء والسػاجيات في كافة السشاشق. 
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 طبيعة الزيهفالسجال الثاني: : (3.4ججول )
 شبيعة الزيػؼ الدشة الخقع

مقخبيغ مغ  فرائل مدتقميغ  

 الدمصة

 مغ الخارج 

1 2017 0 0 2 4 

2 2016 1 0 3 1 

3 2015 0 0 1 0 

4 2014 1 0 1 0 

5 2013 2 1 2 0 

عجـ استزافة تمفديػف فمدصيغ أيا  مغ السدتقميغ أو ، 2017يبخز في نتائج عيشة عاـ خبلؿ الججوؿ، ومغ 

مشيع مغ الخارج، واثشيغ  4ضيػؼ جخػ استزافتيع تخكد  6مغ بيغ السعارضة مسثمي الفرائل الفمدصيشية 

ػات غيخ السقخبة مغ ما يعكذ إقراء تمفديػف فمدصيغ لؤلصمغ الزيػؼ السقخبيغ مغ الدمصة الفمدصيشية، 

 التػجو الخسسي حػؿ عسمية الدبلـ. 

 أؼ مغ مسثمي الفرائل الفمدصيشية لع يدتزفتمفديػف فمدصيغ  ، يطيخ أف2016في عيشة عاـ 

مقابل ثبلثة ضيػؼ مقخبيغ مغ الدمصة مغ الخارج، واحج وضيف مدتقل واحج ، مع وجػد ضيف السعارضة

 ،عسمية الدبلـ قترخة عمى مؤيجؼجيات نطخ مخسسي بشقل و ما يعكذ رغبة اإلعبلـ ال ،الفمدصيشية

، لع يطيخ فييا أؼ مغ الزيػؼ السدتقميغ أو مسثمي الفرائل وال حتى 2015ومغ السمفت أف عيشة عاـ 

وىحا التقشيغ بعجد الزيػؼ ضيػؼ مغ الخارج، مع ضيػر ضيف واحج فقط مقخب مغ الدمصة الفمدصيشية، 

 خبلؿ العاـ. مختبط بانخفاض حجع التغصية 

أحجىع مدتقل واآلخخ مقخب مغ الدمصة الػششية اثشيغ مغ الزيػؼ، فقج ضيخ وجػد ، 2014وأما عاـ 

 ضيػؼ الخارج. و السعارضة لفرائل سسثمي اوغياب كامل ل
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أف عجد الزيػؼ السدتقميغ الحيغ جخػ استزافتيع لمتعميق عمى مجخيات العسمية ،2013ويطيخ في العاـ 

ىي الػحيجة مغ بيغ عيشات الجراسة شسمت ىحا العجد مغ  2013ما يعشي أف عيشة عاـ الدمسية اثشاف، 

ا  الزيػؼ السدتقميغ، إضافة لػجػد ضيف واحج مغ مسثمي الفرائل الفمدصيشية وىحا الحزػر الػحيج أيز

 . لمفرائل مغ بيغ عيشات الجراسة

خوا بتغصية تمفديػف فمدصيغ لعسمية الدبلـ، وبالشطخ إلى الشتائج الكمية السختبصة بصبيعة الزيػؼ الحيغ ضي

لمذخريات الدياسية والتحميمية وأصحاب الخأؼ والخبخة  ة التمفديػف د في استزافيكالتخ  فيطيخ أنو جخػ 

حيث بخزت ىحه الذخريات عمى مغ ىع مقخبػف مغ الدمصة الفمدصيشية وتػجياتيا مغ العسمية الدمسية، 

مع وجػد عجد ضئيل ججا  مغ الذخريات السدتقمة، وغياب شبو كامل ء، في كافة أعػاـ الجراسة دوف استثشا

 حيث لع يتع استزافتيع إال مخة واحجة فقط مغ مجسػع أعػاـ الجراسة. لسسثمي الفرائل الفمدصيشية، 

ومخد ، لزيػؼ مغ خارج األراضي الفمدصيشياستزافة أكبخ عجد مغ ا شيج2017أف العاـ  كحلظ ويطيخ

مفديػف فمدصيغ أخح آراء غيخ محمية بل عخبية ودولية حػؿ اإلعبلف األمخيكي بذأف ذلظ إلى محاولة ت

، تخامب اعتخاؼ الػاليات الستحجة بالقجس عاصسة إلسخائيل ونالجحيث أعمغ الخئيذ األمخيكي دمجيشة القجس،

ما  ث عغإضافة إلى الحجي ، وىػ الحجث األبخز الحؼ شيجه العاـ،مغ تل أبيت إليياونقل سفارة ببلده 

 يعخؼ "برفقة القخف" بخعاية أمخيكية أيزا ، إلعادة الثقة لعسمية التدػية في مخحمتيا األولى. 

، العاـ األكثخ الحؼ شيج تشػع ندبي بصبيعة الزيػؼ الحيغ قجميع التمفديػف لمسذاىج 2013فيسا يعتبخ عاـ 

شخفي االنقداـ في القاىخة، وتػقيع ويختبط ذلظ بحخاؾ السرالحة الفمدصيشية الحؼ شيجه العاـ، واجتساع 

 اتفاؽ بيشيسا بخعاية مرخية. 
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 مهاقف الزيهف السجال الثالث::(4.4ججول)
 مػاقف الزيػؼ الدشة الخقع

 محايج معارض مؤيج  

1 2017 5 0 1 

2 2016 5 0 0 

3 2015 1 0 0 

4 2014 2 0 0 

5 2013 3 0 2 

الشدبة األعمى لتػجيات الزيػؼ كانت ترب في تأييج  أف، 2017عيشة عاـ  يبلحع مغ خبلؿ الججوؿ أف

ضيػؼ مؤيجيغ،مع وجػد رأؼ محايج واحج خبلؿ العاـ،  5بػاقع  العسمية الدمسية والسػاقف الخسسية مشيا،

، مع وجػد تشػع ، وىحا العاـ األبخز الحؼ ضيخ فيو أكبخ عجد مغ الزيػؼوغياب لؤلصػات السعارضة

 ندبي.

 5فقط، حيث تع استزافة  اقترخ استزافة تمفديػف فمدصيغ لمزيػؼ السؤيجيغ فقج، 2016وأما في عاـ 

ما يعبخ عغ محاولة اإلعبلـ الخسسي مشيع خبلؿ العاـ، ولع يطيخ أؼ مغ اآلراء السعارضة أو السحايجة. 

 . إضيار العسمية الدمسية بذكميا اإليجابي

، مع غياب لػجػد الزيػؼ لمعسمية الدمسية ، فيبخز فيو وجػد ضيف واحج فقط مؤيج2015وفي عيشة عاـ 

 السعارضيغ والسحايجيغ، وىحا العاـ يعتبخ أقل أعػاـ الجراسة استزافة لسؤيجؼ عسمية الدبلـ. 

السعارضيغ لعسمية الدبلـ وكحلظ ذوؼ اآلراء  لزيػؼكل مغ الغياب كامل ، 2014يطيخ في عاـ و 

مججدا  ويعكذ ىحا األمخ  د اثشيغ مغ الزيػؼ السؤيجيغ،وفي السقابل ضيخ بتغصية ىحا العاـ وجػ ، السحايجة

 الدياسة العامة لمتمفديػف الخسسي. 
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اشتسمت عمى تشػع ندبي، بدبب ضيػر اثشيغ مغ اآلراء السحايجة ، فيبلحع أنيا 2013وباالنتقاؿ لعيشة عاـ 

ياب الزيػؼ مغ األصػات السؤيجة، ولكغ بيحا العاـ أيزا  يتكخر غ 3لعسمية الدبلـ، إلى جانب 

 السعارضيغ لمعسمية الدمسية. 

وبالشطخ إلى الشتائج الكمية السختبصة بسػاقف الزيػؼ الحيغ ضيخوا بتغصية تمفديػف فمدصيغ لعسمية الدبلـ، 

شذخات التي في الاقف التي قجمػىا خبلؿ مجاخبلتيع عمى السػ أثخت شبيعة الزيػؼ وتػجياتيع فيبخز أف 

وقج ضيخوا  لشدبة األكبخ واألعمى مغ الزيػؼ ىع مغ مؤيجؼ العسمية الدمسية،شسمتيا العيشة، فيبلحع أف ا

 (. 2016و 2017بكافة الشذخات التي شسمتيا العيشة، واألكثخ حزػرا  كاف خبلؿ األعػاـ )

لمزيػؼ السعارضيغ لدياسات وتػجيات القيادة الفمدصيشية مغ السفاوضات الغياب بذكل كامل  كسا يبلحع

مع وجػد ندبة قميمة ججا  مغ الزيػؼ ذو ، فمع يطيخ أؼ مشيع وال مخة بدشػات الجراسة،وعسمية الدبلـ

(، وىحا الحزػر كاف قميل 2013و 2017، بحيث لع يكغ ليع حزػر إال بشذخات عامي ) التػجو السحايج

 . 2013، ومختيغ عاـ 2017أيزا  بػاقع مخة واحجة عاـ 

والتحخيخية التي يعسل تمفديػف فمدصيغ في إشارىا، والقائسة عمى  ويخجع ذلظ إلى شبيعة الدياسية اإلعبلمية

يتبع ليا اإلعبلـ الخسسي مباشخة، وتغيب اآلراء السعارضة إبخاز األصػات السؤيجة لمدمصة الفمدصيشية التي 

 لمتػجو الخسسي بذكل عاـ. 

أميغ سخ  فمدصيغاستزاؼ تمفديػف ،  2/12/2017في نذخة أخبار التاسعة التي بثت بتاريخ مثاؿ: 
المجشة التشفيحية لسشطسة التحخيخ، صائب عخيقات، لمتعقيب عمى خبخ ورد في الشذخة، مفاده أف الخئيذ 
محسػد يجخؼ اتراالتو إلنقاذ عسمية الدبلـ ومشع نقل الدفارة األمخيكية مغ تل أبيب إلى مجيشة القجس، 

س يخػ أف ال مدتقبل لعسمية الدبلـ دوف وأكج عخيقات مغ خبلؿ ىحه السقابمة، أف الخئيذ محسػد عبا
 أف تكػف القجس الذخقية عاصسة لجولة فمدصيغ، وأف الخئيذ يؤكج أنو مع خيار حل الجولتيغ. 
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وقج تع اعتبار الزيف، صائب عخيقات،حدب مجاؿ شبيعية الزيػؼ أنو مقخب مغ الدمصة 
 الفمدصيشية، وحدب مجاؿ مػاقف الزيػؼ أنو مؤيج. 

 مهقع التغطية سجال الخابع:ال: (5.4ججول )
 مػقع التغصية الدشة الخقع

 الشياية السشترف البجاية  

1 2017 6 2 2 

2 2016 8 1 1 

3 2015 5 4 1 

4 2014 7 2 0 

5 2013 6 2 1 

كاف في بجاية  لعسمية الدبلـ ، أف مػقع التغصية األبخز2017عيشة عاـ مغ خبلؿ الججوؿ أف يطيخ 

قميل بػاقع مختيغ لكل مشيسا،  ات، في حيغ جاء وجػد التغصية بسشترف الشذخة ونيايتيامخ  6الشذخة، بتكخار 

 ويعبخ وجػد مػقع التغصية في البجاية عمى مجػ اىتساـ تمفديػف فمدصيغ بتغصية عسمية الدبلـ. 

جػدىا في بجاية الشذخة، مع و كانت ، فيبلحع الشدبة الكبيخة في وجػد تغصية عسمية الدبلـ 2016وأما عاـ 

فيو تغصية مكثفة  مخة واحجة في كل مغ مشترف الشذخة ونيايتيا، وىحا العاـ األكثخ واألبخز الحؼ كاف

 لعسمية الدبلـ وذات أىسية. 

فيبخز أف مػقع التغصية لعسمية الدبلـ تػزع بذكل مشصقي بيغ بجاية الشذخة ، 2015وباالنتقاؿ لعيشة عاـ 

مخات، وىي الشدبة األكبخ بيغ عيشة الجراسة، في حيغ كاف  4 ومشترفيا، حيث تكخر وجػدىا بالسشترف

 مػقع التغصية في الشياية بػاقع مخة واحجة.

نياية الشذخة، وإنسا تغصية لعسمية الدبلـ في  و،  أنو العاـ الػحيج الحؼ لع يدجل في2014ويبلحع في عاـ 

 يغ. مخات، وفي السشترف بػاقع مخت 7كانت بذكل بارز في بجايتيا بػاقع 
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، فتػزعت التغصية لعسمية الدبلـ ما بيغ بجاية الشذخة ومشترفيا ونيايتيا، وكانت الحزػر 2013وأما عاـ 

 مخات، ثع بالسشترف بتكخار مختيغ، ومخة واحجة في الشياية.  6األكبخ لبجاية الشذخة بػاقع تكخار 

أف التخكيد في  طيخ، فيعسمية الدبلـوبالشطخ إلى الشتائج الكمية السختبصة بسػقع تغصية تمفديػف فمدصيغ ل

جسيع األعػاـ التي شسمتيا العيشة كاف عمى بجاية الشذخة، مع وجػد ندبة ال بأس تغصية عسمية الدبلـ في 

أقل ندبة تغصية كانت في الشياية، ويعكذ ذلظ مجػ اىتساـ اإلعبلـ و بيا مغ التغصية في مشترف الشذخة، 

 لتخكيد عمى شخح عسمية الدبلـ. الخسسي مسثبل  بتمفديػف فمدصيغ با

بالحخاؾ ذلظ ويختبط  ،الشذخة ، ىػ أكثخ األعػاـ تخكيدا  بسػقع التغصية عمى بجاية2016كسا يبلحع أف عاـ 

بصخح عسمية الدبلـ مغ ، وأقل عاـ تخكيدا  في ذلظ العاـ الدياسي الحؼ رافق الحجيث عغ عسمية الدبلـ

 تخاجعا  واضحا  بالعسمية الدمسية. ، حيث شيج ىحا 2015ة الشذخة ىػ بجايخبلؿ وجػدىا في 

أيزا  بجرجة اىتساـ اإلعبلـ الخسسي مسثبل  بتمفديػف فمدصيغ بتغصية عسمية الدبلـ، ففي  ويختبط ىحا السؤشخ

األكثخ زخسا  وحزػرا  بالحجيث عغ العسمية  الدشػات التي ضيخت فييا التغصية في بجاية الشذخة كانت

 شػات التي تخكدت فييا التغصية عمى مشترف الشذخات أو نياياتيا. الدمسية، عكذ الد

 مداحة التغطية السجال الخامذ:: (6.4ججول)
 مداحة التغصية الدشة الخقع

 مفرمة  مقتزبة  

1 2017 5 4 

2 2016 2 7 

3 2015 8 1 

4 2014 6 3 

5 2013 4 5 
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، ويختبط ذلظ بصبيعة فييا جيجةصية كانت مداحة التغ، أف 2017عيشة عاـ  مغ خبلؿ الججوؿ أف يطيخ

 الحخاؾ الدياسي الحؼ رافق عسمية الدبلـ خبلؿ العاـ. 

ويختبط ذلظ مخات،  7بذكل واضح بتكخار مفرمة  حة التغصية كانتمدا أف حعيبل، 2016وفي عاـ 

لتغصية بحجع التكثيف بالحجيث عغ عسمية الدبلـ مغ خبلؿ استخجاـ الفشػف الرحفية السختمفة خبلؿ ا

 اإلعبلمية التي قاـ بيا تمفديػف فمدصيغ. 

، أنو أقل األعػاـ تخريرا  لسداحة التغصية لمحجيث عغ عسمية الدبلـ بػاقع مخة 2015ويبلحع في عاـ 

مخات كانت التغصية فييا مقتزبة، ويختبط ذلظ باألحجاث  8واحجة فقط كانت فييا التغصية مفرمة، مقابل 

 ا الداحة الفمدصيشية الدياسية التي انذغمت بي

يد في التغصية عمى مقتزبة، حيث تع التخك لعسمية الدبلـكانت تغصية تمفديػف فمدصيغ ، 2014وبالعاـ 

 حخب غدة وتجاعياتيا، حيث شيج العاـ تخاجعا  جميا  في العسمية الدمسية. 

ختبط ذلظ بالحخاؾ مخات ، وي 5مفرمة بتكخار  ، فيطيخ أف التغصية كانت 2013لعيشة عاـ وباالنتقاؿ 

 الدياسي الخاص بعسمية الدبلـ. 

عامي وبالشطخ إلى الشتائج الكمية السختبصة بسداحة تغصية تمفديػف فمدصيغ لعسمية الدبلـ، فيبلحع أف 

التي شسمتيا الجراسة،  في حيغ أكثخ األعػاـ اقتزابا  األعػاـ  ( األكثخ تفريبل  مقارنة مع2013و 2016)

، وتتػافق نتائج ىحا الججوؿ مع جسيع نتائج الججاوؿ الدابقة الستعمقة بسجػ 2015في التغصية ىػ عاـ 

تخكيد تمفديػف فمدصيغ بالتغصية لعسمية الدبلـ، ويطيخ أف التخكيد يتفاوت مغ عاـ لآلخخ، أؼ أنو ال يػجج 

 خط ثابت لمتغصية ويتغيخ مشحشى التغصية وفقا  لمتغييخات الدياسية.
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 في ضهء اإلطار الشظخي لمجراسةالتغطية  طبيعةنتائج مشاقذة 
مجػ تخكيد اإلعبلـ الخسسي مسثبل  لئلجابة عمى الدؤاؿ الحؼ شخحتو في بجايتيا، وىػ  الجراسة اعتسجت

 بتمفديػف فمدصيغ عمى شخحو لمقزايا السترمة بعسمية الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية؟

اإلشار الحؼ قجـ فيو تمفديػف فمدصيغ  يا سشفيعي، والتي مغ خبللنطخية تحميل اإلشار اإلعبلم عمى

الخسالة اإلعبلمية السختبصة بعسمية الدبلـ بالشطخ إلى األشكاؿ الرحفية التي أشار إلييا الججوؿ 

 الدابق. 

ومغ خبلؿ نتائج التحميل لسجػ التغصية اإلعبلمية التي قاـ بيا تمفديػف فمدصيغ لعسمية الدبلـ، يتزح 

تخجـ جسيع األدوات الرحفية الستاحة والتي مغ خبلليا تع قياس مجػ تخكيده عمى أف التمفديػف لع يد

عسمية الدبلـ، وبالتالي ىػ لع يدتخجـ جسيع أدوات التأشيخ وفقا  لشطخية تحميل اإلشار اإلعبلمي، وإنسا 

اعتسج عمى جدء مشيا، وىحا مختبط بسجػ التخكيد اإلعبلمي عمى قزية الدبلـ مغ عجمو، والتي 

 خت أنيا متفاوتة وغيخ ثابتة بيغ الدشػات التي اعتسجتيا الجراسة. ضي

مخاحل أخخػ، واضعا  إياىا في كل مخة بإشار خازىا في مخاحل معيشة، وإىساليا في فقاـ التمفديػف بإب

تحجده عجة متغيخات، مغ بيشيا الحخاؾ الدياسي عمى السدتػيات السختمفة، والػضع الجاخمي 

ات الخارجية، ولكغ ذلظ كمو يخزع في الشياية لخؤية واحجة مشبعيا السدتػػ الفمدصيشي، والسحجد

 الخسسي الفمدصيشي وما يقخره بيحا الرجد. 

السعارضيغ لعسمية الدبلـ، ال يتعمق فقط بعجـ  الزيػؼ كسا أف غياب عشاصخ ميسة مثل عشرخ

يتعمق بالسزسػف الحؼ سيتع تقجيسو استخجاـ ىحه األداة لتبياف عجـ التخكيد عمى العسمية الدمسية، وإنسا 

مغ خبلؿ وجػدىع كزيػؼ، وىحا يتػافق مع اإلشار االستخاتيجي الحؼ يعسل بو تمفديػف فمدصيغ، 
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الحؼ يتستع بو، حيث أف االستقبلؿ عامل ميع مغ العػامل التي تؤثخ في االستقبلؿ الدياسي ومجػ 

فعجـ وجػد استقبلؿ إدارؼ ووضيفي في السزسػف بذكل عاـ، وىحا ما أكجت عميو نطخية الجراسة، 

 . لعسمية الدبلـ التمفديػف الخسسي دفعو لمقياـ بتغصيات غيخ حيادية ومػضػعية

وبالتالي فإف القػػ الفاعمة والتي عبخت عغ السزسػف الستعمق بعسمية الدبلـ لع تكغ ذات اتجاىات 

غ يقػمػف بأدوار ثابتة ومحكػـ عمييا "السؤيجيغ"، والحي في اتجاه واحج ومحجد وىع ترب مختمفة، وإنسا

 سمفا ، كػنيع يشقمػف وجيات الشطخ الخسسية.

)وسائل اإلعبلـ دراسة الباحثة أمل شػماف والتي كانت بعشػاف ما جاء في مع  وتتػافق ىحه الشتيجة

ـ، دراسة ميجانية عمى عيشة مغ شمبة جامعات 2009- 2006الفمدصيشي وأثخىا في االنقداـ الدياسي 

بالصابع الحدبي مشح تتسيد وسائل اإلعبلـ الفمدصيشية  ، حيث تػصمت لشتيجة مفادىا أفاع غدة(قص

وىحا يذسل اإلعبلـ الحكػمي الحؼ يتبع سياسيات إعبلمية يسمييا السدتػػ الخسسي، ولحلظ لع  والدتيا

ج لمدمصة نذيج حزػرا  ممفتا  لمفرائل الفمدصيشية عجا عغ الحزػر السكثف ألصحاب التػجو السؤي

 الفمدصيشية وبالتحجيج مسثمي حخكة فتح، ما يعبخ عغ حدبية تمفديػف فمدصيغ. 

كسا أف استعساؿ األساليب اإلعبلمية السختمفة والتخكيد عمى بعزيا وتيسير بعزيا اآلخخ يشقل 

 لمسذاىج فكخة معيشة، وعميو فإف الصخيقة التي اتبعيا تمفديػف فمدصيغ في عخض عسمية الدبلـ، خمقت

ف، وفي سشػات أخخػ بذكل د في سشػات عمى التغصية بذكل مكثإشارا  خاصا  لمسعمػمات، فتع التخكي

مقتزب، وىحا ال يختبط فقط بسجػ تػفخ السعمػمات لعخضيا عمى السذاىج مغ عجـ تػفخىا، وإنسا 

لحلظ تست مختبط بقخار القائع باالتراؿ أؼ تمفديػف فمدصيغ بعخضيا وإشبلع الجسيػر عمييا أـ ال، و 

 . قبل نذخىا فمتخة لمعجيج مغ السعمػمات واألخبار السترمة بعسمية الدبلـ
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 مزسهن التغطية لعسمية الدالم  3.4
ويجيب ىحا القدع عمى التداؤؿ الحؼ شخحتو الجراسة، وىػ ما ىي شبيعة الخسالة اإلعبلمية التي سعى 

 ية الدبلـ؟اإلعبلـ الخسسي إليراليا لمخأؼ العاـ الفمدصيشي حػؿ عسم

 السجال األول: مزسهن إيجابي( 7.4ججول )
 مزسػف إيجابي الدشة الخقع 

أىسية   

 الدبلـ

 

إمكانية 

تحقيق 

 الدبلـ

 

الجعػة الستسخار 

 السفاوضات

 

تبخيخ 

شديق الت

 األمشي

 

الجفاع 

عغ 

مػقف 

 القيادة 

إبخاز المقاءات 

 مع اإلسخائيمييغ

الثػابت 

الػششية 

تتحقق 

 بالدبلـ

1 2017 2 1 0 0 4 0 0 

2 2016 7 4 5 0 3 0 1 

3 2015 5 3 2 0 0 0 0 

4 2014 4 1 7 0 3 0 0 

5 2013 4 3 1 0 5 0 1 

 السزاميغ اإليجابية التي وردت في نذخات العيشة.الججوؿ باإلشارة إلى ويختز 

جفاع عغ ، فيطيخ تأكيج تمفديػف فمدصيغ في ال2017وبالشطخ إلى السزاميغ اإليجابية في عيشة عاـ 

مػاقف القيادة الفمدصيشية وتػجياتيا مغ العسمية الدمسية بتكخارىا أربع مخات، ما يعبخ عغ سياسات 

اإلعبلـ الخسسي، كسا يطيخ التأكيج بذكل ضئيل عمى أىسية الدبلـ وعمى إمكانية تحقيقو، ويأتي ذلظ 

لخئيذ األمخيكي دوالنج ، وأبخزىا صفقة القخف، وإعبلف ا2017في سياؽ األحجاث التي شيجىا عاـ 

 تخامب مجيشة القجس عاصسة إلسخائيل، ونقل الدفارة األمخيكية إلييا.  

، فكاف السؤشخ األبخز ضسغ السزاميغ اإليجابية ىػ التأكيج عمى أىسية الدبلـ 2016وأما عاـ 

الستئشاؼ  بتكخارىا سبع مخات، وإمكانية تحقيق الدبلـ بتكخارىا أربع مخات، إضافة إلى تكخار الجعػة
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السفاوضات مع الجانب اإلسخائيمي خسذ مخات خبلؿ العاـ، عجا عغ تكخار الجفاع عغ مػاقف القيادة 

الفمدصيشية، وتعبخ ىحه السؤشخات عغ نقل اإلعبلـ الخسسي السسثل بتمفديػف فمدصيغ لتػجيات السدتػػ 

واضحا  مغ خبلؿ شخح مبادرة الخسسي الفمدصيشي  حػؿ العسمية الدمسية بيحا العاـ الحؼ شيج حخاكا  

 ، والتي عخفت بخصة الشقاط الدتة. بلـ التي شخحيا قبل نياية العاـباريذ لمدبلـ وخصة كيخؼ لمد

، التأكيج عمى أىسية الدبلـ وإمكانية تحقيقو، والجعػة 2015الشذخات التي شسمتيا عيشة عاـ في  ويبخز

العاـ لع يذيج أؼ دفاع عغ مػاقف القيادة  الستسخار السفاوضات مع الجانب اإلسخائيمي، غيخ أف

الفمدصيشية كسا كاف في األعػاـ األخخػ التي شسمتيا العيشة، ويأتي ذلظ بالتدامغ مع اليبة الذعبية 

الفمدصيشية في بجاية أكتػبخ، وتعبيخ تمفديػف فمدصيغ عغ مػاقف الدمصة الفمدصيشية مغ العسمية 

 الدمسية بيحا الػقت. 

،  فيطيخ الجعػة السكثفة الستئشاؼ السفاوضات والتأكيج عمى أىسية الدبلـ ما 2014وأما عيشة عاـ 

 يعكذ تػجيات القيادة نحػ العسمية الدمسية عمى الخغع مغ شغ إسخائيل حخبا  عمى غدة في ذات العاـ

"خصة كيخؼ"، والتي "الجخؼ الرامج"، كسا شيج العاـ فذل الخصة األمخيكية لمدبلـ السعخوفة بػ 

 تبصت أبخز بشػدىا بتعػيس الييػد القادميغ مغ الجوؿ العخبية. ار 

ويتدامغ ذلظ مع تػجييا تكخار الجفاع عغ مػاقف القيادة الفمدصيشية، وبخز في مؤشخات العيشة أيزا  

إلى مجمذ األمغ بسذخوع يشيي احتبلؿ إسخائيل لؤلراضي الفمدصيشية خبلؿ عاميغ، عجا اعتخاؼ 

وروبية بجولة فمدصيغ بجيػد بحلتيا القيادة، وكانت كخد عمى عجـ وجػد تقجـ بخلسانات بعس الجوؿ األ

 في العسمية الدمسية. 

اثشيغ مغ التقاريخ،  بث تمفديػف فمدصيغ،  3/4/4201في نذخة أخبار التاسعة التي بثت بتاريخ مثاؿ: 
دة الفمدصيشية، بالخبخ واثشيغ مغ األخبار السرػر، ومقابمة واحجة، وقج تزسشت دفاعا  عغ مػاقف القيا
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مشطسة واتفاقية دولية ردا  عمى تعصل عسمية الدبلـ، وجاء التأييج  15الستعمق بانزساـ فمدصيغ لػ 
لسػاقف القيادة مغ خبلؿ ما بث مغ مزاميغ ليا عبلقة بتأييج التػجو نحػ االنزساـ لمسديج مغ 

 بة لمفمدصيشييغ. السشطسات، وتبياف أىسية ىحا التػجو ونتائجو اإليجابية بالشد

، فيبخز التخكيد عمى الجفاع عغ تػجيات ومػاقف القيادة الفمدصيشية مغ 2013وبالشطخ إلى عيشة عاـ 

عسمية الدبلـ بتكخار خسدة مخات، وتكخار التأكيج عمى أىسية الدبلـ، وإمكانية تحقيقو، في الػقت الحؼ 

ـ عمى ثبلث مدارات، وعمى الخغع مغ أشمق فيو الخئيذ األمخيكي آنحاؾ بارؾ أوباما عسمية الدبل

استسخار العسمية الدمسية فمع يأتي التمفديػف عمى ذكخ لقاءات الفمدصيشييغ مع اإلسخائيمييغ أو إبخازىا، 

 وال تبخيخ التعاوف أمشيا  مع االحتبلؿ.  

اإلسخائيمييغ  يبلحع غياب كامل لسؤشخ إبخاز المقاءات معشتائج اإلجسالية لعيشة الجراسة، الشطخ إلى البو 

 2013، أما عاـ 2017وحتى  2014في جسيع األعػاـ، ومخد ذلظ إلى تعصل السفاوضات مشح العاـ 

فمع يذيج حػارات ججية عمى صعيج العسمية الدمسية، إضافة لغياب مؤشخ تبخيخ التعاوف أمشيا  مع 

 و لسجخيات عسمية الدبلـ. االحتبلؿ، فمع يأتي التمفديػف عمى ذكخ التشديق األمشي وتبعاتو خبلؿ تغصيت

كسا يبلحع أف أبخز مزسػف ركد تمفديػف فمدصيغ عمى بثو ىػ التأكيج عمى أىسية الدبلـ، حيث 

تكخر ىحا السؤشخ بذكل مكثف في أغمب األعػاـ التي شسمتيا العيشة، إلى جانب مؤشخ إمكانية تحقيق 

ثبلثة تعكذ مجػ اإلقباؿ الفمدصيشي الدبلـ، ومؤشخ الجعػة الستسخار السفاوضات، وىحا السؤشخات ال

خيار االستخاتيجي عمى عسمية الدبلـ وإجخاء السفاوضات مع الجانب اإلسخائيمي، عمى اعتبار أنيا ال

 . قيادة الفمدصيشيةلم
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في حيغ  2013عاـ في فمدصيشية مغ عسمية الدبلـ مختفع كسا كاف مؤشخ الجفاع عغ مػاقف القيادة ال

إلى الحخاؾ الحؼ شيجه العاـ عمى صعيج العسمية  ذلظ، ويخجع 2015اـ ا  عغابت اإلشارة إليو تسام

 الدمسية وإشبلؽ عسمية الدبلـ بخعاية أمخيكية. 

شيج تغصية  2015إلى أف العاـ  مؤشخ الجفاع عغ مػاقف القيادة الفمدصيشية ويخجع الدبب في غياب

ة التي بجأت شخارتيا مغ مجيشة القجس ثع شحيحة لعسمية الدبلـ وذلظ بالتدامغ مع انجالع اليبة الذعبي

امتجت لباقي محافطات الزفة الغخبية، وتخريز التمفديػف السداحات اإلخبارية مغ بيشيا نذخة 

الحراد التي ىي عيشة الجارسة، مغ أجل تغصية أحجاث العسميات والذيجاء والسػاجيات في كافة 

 السشاشق. 

 هء اإلطار الشظخي لمجراسةفي ضالسزسهن اإليجابي نتائج مشاقذة  5.4
شبيعة الخسالة اإلعبلمية التي سعى  ؤؿ الحؼ شخحتو الجراسة، وىػ ماالتداعمى ىحا القدع يجيب 

ويختز بالسزسػف اإليجابي،  فمدصيشي حػؿ عسمية الدبلـ؟الإليراليا لمخأؼ العاـ  اإلعبلـ الخسسي

 إلعبلمي". وذلظ باالعتساد عمى نطخية الجراسة " نطخية تحميل اإلشار ا

أؼ تمفديػف فمدصيغ عمى شبيعة الخسالة،  السعتقجات األيجلػجية والثقافية لمقائع باالتراؿانعكدت  

ويطيخ ذلظ مغ خبلؿ التأكيج عمى مؤشخ الجفاع عغ مػاقف القيادة الفمدصيشية في أكثخ مغ سشة مغ 

سػاقف الدياسية لمقيادة سشػات العيشة، وىحا السؤشخ غيخ مختبط فقط بقيسة وأىسية التػجيات وال

الفمدصيشية، وإنسا بالػضيفة التي يقػـ بيا تمفديػف فمدصيغ مغ مبجأ أيجلػجي كػنو يسثل الجيات 

 الخسسية. 

السختمفة التي رافقت عسمية الدبلـ، تبيغ  لدياقات الدياسيةضسغ اتشطيع السعمػمات و تختيب  كسا أف

قاـ بشاء عمييا بالتأكيج عمى مؤشخات  التيرسائمو، و  اإلشار اإلعبلمي الحؼ وضع فيو تمفديػف فمدصيغ
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إمكانية تحقيق الدبلـ، والجعػة الستسخار و التأكيج عمى أىسية الدبلـ، دوف األخخػ، وأبخزىا 

 .السفاوضات

التمفديػف الخسسي وتعتبخ ىحه الخسائل األكثخ تكخارا  بسػاقف الدمصة الفمدصيشية في جسيع السحافل، لكغ 

وليذ ناقجا ، وما يجلل عمى ذلظ شخيقة عخضو وشبيعة الزيػؼ الحيغ  يحه التػجياتلكاف ناقبل  

لساذا كانت  ،يصخح ىشا يغ بذكل مصمق وكمي، والدؤاؿ الحؼاستزافيع، والحيغ أكجوا عمى ىحه السزام

؟ ويسكغ في تمفديػف فمدصيغ لعسمية الدبلـ اإلعبلمية بالتحجيج تترجر التغصيات سزاميغىحه ال

ة عمى ىحا التداؤؿ مغ خبلؿ الشطخ إلى مجسل التغصية والتي يطيخ أنيا تتبشى التػجو الخسسي اإلجاب

سية في العبلقة مع االحتبلؿ، وىػ دور لعبو لتخسيخ فكخة الدبلـ والدم ال يجع مجاؿ لمذظ، إضافة بسا

 بذكل واضح. فمدصيغ تمفديػف 

 السجال الثاني: مزسهن سمبي( 8.4ججول )
 ػف سمبيمزس الدشة الخقع

تخاجع   

العسمية 

 الدمسية

 

ربط السفاوضات 

 بػقف االستيصاف

التححيخ 

مغ انييار 

 الدبلـ

 

عمى  الزغط

إسخائيل لمعػدة 

 تالسفاوض

التػجو دوليا  

لسػاجية 

الدياسيات 

 اإلسخائيمية

وضع شخوط 

الستئشاؼ 

أو  السفاوضات

 استسخارىا

1 2017 5 4 7 1 2 3 

2 2016 1 4 1 3 3 4 

3 2015 4 3 2 0 3 4 

4 2014 1 5 4 0 2 5 

5 2013 1 8 1 2 3 7 

 السزاميغ الدمبية التي وردت في نذخات العيشة.تشاوؿ الججوؿ وي
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، جخػ التححيخ مغ انييار عسمية الدبلـ بتكخار ىحا السؤشخ سبع مخات، وتكخار 2017ففي عاـ 

ضات بالذخط الفمدصيشي األبخز الحجيث عغ تخاجع العسمية الدمسية بػاقع خسدة مخات، وربط السفاو 

وىػ "وقف االستيصاف" بتكخار أربع مخات، ووضع شخوط أخخػ الستئشاؼ السفاوضات كسا شيج العاـ 

اإلجخاءات ضج الجانب اإلسخائيمي في السحافل الجولية، إضافة لمزغط عمى تكخار التيجيج باتخاذ 

مع التخكيد بذكل مكثف التصخؽ ليا،  الدمبية جسيعيا جخػ  2017إسخائيل، ما يعشي أف مؤشخات عاـ 

عمى بعزيا، ما يعكذ السػاقف الخسسية لمقيادة الفمدصيشية والتي سعى تمفديػف فمدصيغ إلى إيراليا 

 ، إضافة لمتخاجع السدتسخ في عسمية الدبلـ. خبلؿ التخكيد عمى ىحه السزاميغ مغ

سخائيمي بػقف االستيصاف، شغى مؤشخ ربط السفاوضات مع الجانب اإل فقج ،2016أما في عاـ 

إضافة لػضع القيادة الفمدصيشية شخوشا  الستئشاؼ السفاوضات، بتكخار أربع مخات لكل مشيسا، في 

تخكيد عمى التححيخ مغ انييار عسمية الدبلـ، أو مؤشخ تخاجع العسمية الدمسية، سػا الالسقابل لع يبلحع 

الفمدصيشية خبلؿ ىحا العاـ عمى مػاقفيا مغ مخة واحجة في كل مشيسا، ويفدخ ذلظ بإصخار القيادة 

 العسمية الدمسية والتأكيج عمى شخوشيا، وخاصة أف ىحا العاـ شيج استسخارا  وامتجادا  لميبة الذعبية.

تقخيخا  حػؿ  بث تمفديػف فمدصيغ،  1/6/6201في نذخة أخبار التاسعة التي بثت بتاريخ مثاؿ: 
غ الدياسية االستيصانية ومغ تجاعياتيا عمى العبلقة بيغ تححيخات االتحاد األوروبي إلسخائيل م

الصخفيغ، وقج أكج قارغ التقخيخ عمى السػقف الفمدصيشي الخافس لبلستيصاف، كػنو يزخ بالعبلقات 
 الفمدصيشية اإلسخائيمية ويعخقل جيػد حل الجولتيغ. 

ة، إضافة لػضع الفمدصيشييغ ، فيبلحع التخكيد عمى تخاجع العسمية الدمسي2015وباالنتقاؿ لعيشة عاـ 

شخوشا  الستئشاؼ السفاوضات، بتكخار كبل السؤشخيغ أربع مخات، فيسا لع يتع اإلشارة إلى الزغط عمى 

إسخائيل لمعػدة إلى السفاوضات نيائيا ، وتجلل مزاميغ ىحا العاـ إلى تػجيات السدتػػ الخسسي 

في أعػاـ سابقة، وىحا ما عكدو اإلعبلـ وراء السفاوضات كسا كاف  لدعي الحثيثالفمدصيشي بعجـ ا
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الحالة الفمدصيشية الخسسية  ، ويخجع الدبب في ذلظ إلىالسسثل بتمفديػف فمدصيغ لمسذاىجالخسسي 

 وتجاعياتيا.  السشذغمة بتصػرات األوضاع السيجانية إثخ انجالع "اليبة الذعبية"والذعبية 

 التخكيد عمى ربط السفاوضات بػقف االستيصاف، فتذيخ السزاميغ إلى 2014وفيسا يتعمق بعيشة عاـ 

أو استسخارىا مع الجانب اإلسخائيمي، إضافة لمتححيخ مغ انييار  ووضع شخوط الستئشاؼ السفاوضات

لقاءاتو مع الصخفيغ  يجخؼ وزيخ الخارجية األمخيكية كيخؼ  ـ، وذلظ بالػقت الحؼ كافعسمية الدبل

جيج العسمية الدمسية ومشع انييارىا، كسا يبلحع عجـ اإلشارة الفمدصيشي واإلسخائيمي في محاولة مشو لتج

 أبجا  إلى مؤشخ الزغط عمى إسخائيل لمعػدة لمسفاوضات. 

، تيسير واضح لسؤشخؼ تخاجع العسمية الدمسية، 2013ويطيخ في الشذخات التي غصتيا عيشة عاـ 

يبلحع التخكيد السكثف عمى ربط والتححيخ مغ انييار الدبلـ، بتكخار كل مشيسا مخة واحجة فقط، فيسا 

السفاوضات بػقف االستيصاف بػاقع ثساني مخات، ووضع شخوط الستسخار السفاوضات مع الجانب 

 اإلسخائيمي بػاقع سبع مخات، بسا يعبخ عغ مجػ إقباؿ الفمدصيشييغ عمى العسمية الدمسية مغ عجمو. 

جسيع السزاميغ الدمبية تع اإلشارة إلييا دوف  ويبلحع مغ الشتائج الكمية لمعيشة التي شسمتيا الجراسة أف

وربط السفاوضات بػقف االستيصاف، والزغط عمى استثشاء وىي )التأكيج عمى تخاجع العسمية الدمسية، 

إسخائيل لمعػدة لمسفاوضات، والتػجو دوليا  لسػاجية الدياسيات اإلسخائيمية، ووضع شخوط الستئشاؼ 

 دب متفاوتة. وذلظ بشالسفاوضات أو استسخارىا( 

كسا أف أبخز مزسػف تع التخكيد عميو في جسيع األعػاـ بالجرجة األولى ىػ ) ربط السفاوضات بػقف 

االستيصاف( وىػ الذخط الفمدصيشي الخئيدي الستئشاؼ العسمية الدمسية والحؼ تؤكج عميو القيادة 

وط الستئشاؼ السفاوضات الفمدصيشية في جسيع السحافل، ثع يميو بالجرجة الثانية مزسػف ) وضع شخ 
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كيدا  وتأكيجا  عمى ىحاف كاف األكثخ تخ  2013أو استسخارىا مع الجانب اإلسخائيمي(. ويبلحع أف عاـ 

 ف.السزسػنا

الزغط عمى إسخائيل لمعػدة عجـ اإلشارة إلى مزسػف ) 2015و 2014ويبخز خبلؿ عامي 

ج تعصل العسمية الدمسية بدبب شي 2014أف عاـ  ذلظ ( بذكل نيائي، ويعػد الدبب فيلمسفاوضات

الخفس اإلسخائيمي لمذخوط الفمدصيشية وعجـ اإلفخاج عغ الجفعة الخابعة مغ األسخػ القجامى كسا ىػ 

 فيختبط باليبة الذعبية الفمدصيشية.  2015متفق عميو بخعاية أمخيكية، وأما عاـ 

 في ضهء اإلطار الشظخي لمجراسة السزسهن الدمبي نتائجمشاقذة  6.4
شبيعة الخسالة اإلعبلمية التي سعى اإلعبلـ  ؤؿ الحؼ شخحتو الجراسة، ماالتداعمى ىحا القدع جيب ي

ويختز بالسزسػف الدمبي، وذلظ  فمدصيشي حػؿ عسمية الدبلـ؟الإليراليا لمخأؼ العاـ  الخسسي

 . باالعتساد عمى نطخية الجراسة " نطخية تحميل اإلشار اإلعبلمي

عمى إبخاز السؤشخات الدمبية بذكل مكثف خبلؿ تغصيتو  مفديػف فمدصيغ"،عسل القائع باالتراؿ "ت

ذلظ في سياؽ الخخوج عغ مػاقف  السخافقة، ولع يأت  لعسمية الدبلـ، رابصا  ذلظ بالطخوؼ الدياسية 

في إشار إيجابي أو عمى  ا بقي يجور في فمكيا، فدػاء تحجثوتػجيات القيادة الفمدصيشية، وإنس

إشار سمبي، ال يػجج لمتمفديػف وجية نطخ ناقجة وإنسا مؤيج بكل األحػاؿ، وىحا دليل الشقيس تساما  ب

 آخخ عمى غياب االستقبللية في عسل التمفديػف. 
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مالحظات ختامية حهل نتائج تحميل السزسهن اإلعالمي لعسمية الدالم في  7.4

 تمفديهن فمدطين

الفمدصيشي، وإف كانت درجة االىتساـ تتبايغ بيغ تعتبخ عسمية الدبلـ قزية ميسة بالشدبة لمخأؼ العاـ 

، فسشح قخرت القيادة الفمدصيشية لمبعسمدتػيات الجسيػر السختمفة، لكشيا ببل شظ تعتبخ أولػية 

السزي في السدار الدمسي ووضعت عمى عاتقيا ميسة إقامة دولة فمدصيشية عمى حجود الخابع مغ 

ومع السزي قجما  في عسمية صػة بذكميا العسمي والفعمي. حديخاف، والتصمعات الذعبية تشتطخ ىحه الخ

الدبلـ، ومخورىا بسخاحل معقجة أدت إلى تخاجعيا وتجىػرىا في كثيخ مغ األحياف، فإف ىحا االىتساـ 

الذعبي بجأ يأخح شكل السج والجدر، وما يعدز ذلظ ىػ مػقف الفرائل الفمدصيشية السعارضة وذات 

كاف لئلعبلـ الحدبي دور واضح صيشي مغ خبلؿ بخامجيا الدياسية، فالفمدالتأثيخ الػاضح عمى الجيػر 

في إبخاز نقاط ضعف السفاوض الفمدصيشي، وعثخات العسمية الدمسية، وشبيعة التشازالت التي قجمتيا 

 القيادة الفمدصيشية خبلؿ السفاوضات مع الجانب اإلسخائيمي. 

عسمية الدمسية مغ أساسيا، بعج اإلخفاقات الػاضحة اختبلؼ ثقافة الجسيػر وعجـ اتفاقو عمى ججوػ ال

قجيسة، وفي ضل الدياؽ القشاعات بعس الالتي مخت بيا العسمية الحقا  خمق ىحا قشاعات ججيجة، وعدز 

العاـ لمجيػر الفمدصيشي فإنو أصبح عمى عاتق اإلعبلـ الخسسي ميسة كبيخة بإقشاع الستمقي بججوػ 

بخزت فيو أصػات قػية تعارض تػجيات القيادة ومػاقفيا، فكاف  العسمية الدمسية في الػقت الحؼ

تمفديػف فمدصيغ إحجػ األدوات السيسة التي نقمت عسمية الدبلـ بالذكل السػكل إليو كػنو يسثل وجية 

الشطخ الخسسية، فبالشطخ إلى خمفيتو الدياسية والثقافية واأليجلػجية واإلدارية فإنو ال يدتصيع أف يتخح 
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تقمة تحجد شبيعة السادة التي يقجميا لمجسيػر الفمدصيشي سػاء كاف في قزية الدبلـ مع قخارات مد

اإلسخائيمييغ أو في قزايا أخخػ وششية وسياسية واجتساعية، فيحه التبعية أثخت وبذكل مباشخ عمى 

جرجة السحتػػ الحؼ يقجمو القائع باالتراؿ أؼ  تمفديػف فمدصيغ لمستمقي، أؼ السذاىج الفمدصيشي بال

 األولى. 

ولتحقيق اليجؼ مغ شخح تمفديػف فمدصيغ لعسمية الدبلـ فقج عسل عمى إبخاز عشاصخ معيشة في مدار 

العسمية وإغفاؿ عشاصخ أخخػ، إضافة الختيار إبخاز العسمية الدمسية مقابل تيسير قزايا أخخػ كاف 

ار التاسعة، فبعس يسكغ التخكيد عمييا، ويطيخ ذلظ مغ خبلؿ مػاقع التغصية في نذخات أخب

التغصيات كانت في مقجمة الشذخة، ما يعشي إعصاء أولػية لمحجيث عغ عسمية الدبلـ مقارنة بقزايا 

أخخػ قج تكػف فعميا  أكثخ أولػية. عجا عغ أف مجيء الحجيث عغ عسمية الدبلـ في مشترف الشذخة 

ا  مغ األىسية، جاء أيزا  في إشار والحؼ يعشي أنيا أقل أىسية أو في نيايتيا أؼ أنيا بسشدلة قميمة جج

 سياسة إعبلمية وليذ عبثا . 

كسا عسل تمفديػف فمدصيغ مغ خبلؿ تغصيتو لعسمية الدبلـ عمى انتقاء السعمػمات واألخبار التي يخغب 

بتقجيسيا لمجسيػر الفمدصيشي، وىحا أثخ عمى السدتػػ البشائي لمسحتػػ والسزسػف سػاء بذقو اإليجابي 

لحلظ تع التخكيد عمى تكخار بعس السفاىيع بذكل مبالغ فيو، مقابل تيسير مفاىيع أخخػ، أو الدمبي و 

وىحا انعكذ عمى درجة وضػح الفكخة لمسذاىج وأعصى انصباعات غيخ حقيقة وواقعية عغ العسمية 

 الدمسية والسدار الحؼ تسزي فيو، والشتائج التي وصمت إلييا إذا ما نطخنا بذكل تخاكسي لكع الخسائل

 التي قجميا التمفديػف عمى مجار سشػات. 

بقي التمفديػف الفمدصيشي يؤكج عمى أىسية عسمية الدبلـ والخغبة باستسخار السفاوضات مع الجانب 

اإلسخائيمي وترػيخ ذلظ لمستمقي عمى أنيا الخيار األفزل واألججػ، وجاءت ىحه التأكيجات إما عمى 
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بيغ مشيا، أو السحمييغ والخبخاء السؤيجيغ ليا، ما يرب في لداف قيادات الدمصة الفمدصيشية أو السقخ 

اتجاه واحجة فقط، ويعصي وجية نطخ واحجة ومػحجة، في ضل غياب ألؼ اتجاىات أخخػ، فمع يكغ 

لمسعارضيغ والسدتقميغ رأؼ خبلؿ التغصية، عجا عغ أف ىحا يعتبخ تيسير واضح لعشاصخ ومكػنات 

لسجاؿ لمشقج أو السعارضة أو فإنو أيزا  يأتي في سياؽ عجـ فتح ا ميسة بالداحة الدياسية الفمدصيشية،

 السزسػف في تعبيخ جمي عغ الدياسية التحخيخية التي يعسل في إشارىا تمفديػف فمدصيغ.  فمتخة

وفي الػقت الحؼ كانت تبخز فيو السؤشخات الدمبية حػؿ العسمية الدمسية، لع يكغ إضيارىا والتخكيد 

غ اإلشار العاـ الحؼ وضعو التمفديػف الخسسي لتغصيتو لمعسمية، فخبط عمى بعزيا خخوجا  ع

السفاوضات بػقف االستيصاف أو التمػيح بالتػجو لمسجتسع الجولي لسحاسبة إسخائيل ال يعشي التخمي عغ 

مدار وخيار السفاوضات، أو االندحاب مشيا بذكل نيائي، ألنو كاف يخافق ىحه السؤشخات التي يبجو 

عغ مػقف صمب وقػؼ ومدشػد مؤشخات أخخػ تزعفيا وىحا يعيجنا لمسخبع األوؿ وىػ تأكيج أنيا تعبخ 

القيادة عمى خيار التفاوض، وما ىحه التغييخات غيخ الجػىخية سػػ تكتيكات مؤقتة ومخحمية بخزت في 

 بعس الدشػات. 

بذقييا اإليجابي  ،لعسمية الدبلـ اإلعبلمية مزسػف التغصية نتائج التحميل لكل مغ وبالسجسل تجيب

ىل والدمبي، وشبيعة ىحه التغصية التي قاـ بيا تمفديػف فمدصيغ، عمى الدؤاؿ الحؼ شخحتو الجراسة، 

كاف تشاوؿ اإلعبلـ الخسسي مسثبل  بتمفديػف فمدصيغ لعسمية الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية وفق تػجو 

 التي مخت بيا عسمية الدبلـ؟  واحج في جسيع السخاحل أـ شيج تغييخا  وفقا  لتغيخ الحالة

حيث ضيخ أف مشحشى التغصية لع يكغ ثابتا  وإنسا شيج صعػدا  في بعس الدشػات، وتخاجعا  في سشػات 

أخخػ ويختبط كسا أشخنا مغ خبلؿ التحميل عمى ما رافق فتخات السفاوضات الفمدصيشية اإلسخائيمية مغ 
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، إضافة لسػاقف القيادة الفمدصيشية وغيخىا مغ أحجاث سياسية أثخت عمى مزسػف التغصية اإلعبلمية

 العػامل األخخػ. 

 انعكاس تغطية تلفزيون فلسطين لعملية السالم على الجمهور الفلسطيني 4.8

ىل استشج اإلعبلـ الخسسي مسثبل  بتمفديػف يجيب ىحا القدع عمى التداؤؿ الحؼ شخحتو الجراسة، 
، وكيف أثخ لعسمية الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيميةفمدصيغ عمى أسذ واستخاتيجيات واضحة في تشاولو 

 ؟غياب أو وجػد ىحه االستخاتيجيات عمى الخسالة السقجمة الجسيػر



غياب استشاد تمفديػف فمدصيغ عمى  فديػف فمدصيغ لعسمية الدبلـ،يطيخ مغ نتائج التحميل لتغصية تمو 

أثخ عمى السحتػػ ما اإلسخائيمية،  أسذ واستخاتيجيات واضحة في تشاولو لعسمية الدبلـ الفمدصيشية

تكغ ثابتة  ؿ الدشػات التي شسمتيا الجراسة، كسا أف التغصية اإلعبلمية لعاإلعبلمي الحؼ تع تقجيسو خبل

االنجفاع نحػ العسمية الدمسية في مخاحل معيشة، وما بيغ التخاجع في كل الدشػات، وتتأرجح ما بيغ 

ه يؤثخ بذكل أو بآخخ عمى تػجيات الجسيػر الفمدصيشي الشدبي عشيا في مخاحل أخخػ، وىحا بجور 

 ، وتتكػف جدء مغ ىحه السػاقف وفقا  لصبيعة الخسالة التي يتمقاىاوآرائو ومػاقفو مغ عسمية الدبلـ

 عبخ وسائل اإلعبلـ، والحجيث ىشا بالتحجيج عغ اإلعبلـ الخسسي مسثبل  بتمفديػف فمدصيغ. الجسيػر


قجمو تمفديػف فمدصيغ في عياش، أف الخصاب اإلعبلمي الحؼ  اعج، نزاؿويخػ أستاذ اإلعبلـ الستق

ضػء إشبلعو عمى نتائج الجراسة لع يكغ قخيبا  مغ الذارع الفمدصيشي ألنو لع يشقل لمجسيػر آراء 

مختمفة، ومػاقف متشػعة، وإنسا اكتفى بخواية واحجة حػؿ عسمية الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية، ىي 

سية التي مغ عمى تمفديػف فمدصيغ نقجىا وعجـ التخويج ليا كسا ىي، مغ باب السرجاقية الخواية الخس

 والسػضػعية. 

كسا أف غياب السيشية في شخح قزايا جػىخية كعسمية الدبلـ يشع عغ وجػد خمل داخل السؤسدة 

د، ويطيخ اإلعبلمية "تمفديػف فمدصيغ"، مغ حيث عجـ وجػد كفاءات تصخح عسمية الدبلـ بذكميا السجخ 
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أف القائع باالتراؿ غيخ مقتشع بسا يقجمو لمجسيػر، وبالتالي كاف مغ الرعب عميو إقشاع الذارع 

 وحجيثو عغ العسمية الدمسية. صخيقو تدػيقولع يكغ مػفق ب أنو ىحا يؤكج الفمدصيشي بالعمسية الدمسية،

لدمصة"، بحيث يسثل وجيات يسيل إلى "نطخية ا ويبجو مغ تغصية تمفديػف فمدصيغ لعسمية الدبلـ أنو

يذكظ في مرجاقيتيا، نطخ الدمصة الػششية الفمدصيشية بحخفيتيا، ما يجعل السدتقبل لمخسالة اإلعبلمية 

بالسدتػػ السأمػؿ والسخجػ يرشع لجيو ردات فعل تطيخ عجـ الثقة، وألف نتائج عسمية الدبلـ لع تكغ و 

ليا يطيخه بسطيخ الفاقج لمسعمػمات األساسية وىحا عشج الذارع الفمدصيشي، فإف تسجج تمفديػف فمدصيغ 

يعشي أف ال أسذ واستخاتيجيات تحكع تغصيتو لمعسمية الدمسية، ما خمق حالة مغ االنفراـ بيشو وبيغ 

 (2018)عياش، الجسيػر الستمقي. 

تبار ببلؿ الذػبكي، فيخػ أنو ال يسكغ اعالجكتػر وأما رئيذ قدع العمـػ الدياسية في جامعة الخميل، 

تخويجيا   ا  يؤدؼ دور فيػ مشبخا  لمقيادة الدياسية، ولحلظ ديػف فمدصيغ تمفديػنا  تقميجيا  كػنو يذكل تمف

جعمت مشو صػت الشطاـ الدياسي بجؿ أف يكػف صػت القزية لعسمية الدبلـ، وىحا أوقعو في إشكالية 

يدو وحتى فذل مباحثات بجاية تأس حوالذارع الفمدصيشي، وعمى الخغع مغ أف تمفديػف فمدصيغ مش

كاف قادرا  عمى تبخيخ التػجو الفمدصيشي نحػ السفاوضات ألف الفخصة في ذلظ الػقت "كامب ديفيج" 

كانت ما زالت متاحة إلقامة دولة فمدصيشية، لكغ بعج ذلظ لع يعج قادرا  عمى إقشاع الجسيػر الفمدصيشي 

 بججوػ العسمية الدمسية. 

ؼ يتبعو تمفديػف فمدصيغ في تقجيسو لعسمية الدبلـ فيػ فذل في تقخيب الحوفي ضل األسمػب التحخيخؼ 

وجيات الشطخ وخاصة أنو أقرى اآلراء السعارضة والتي تذكل ثقبل  سياسيا  وشعبيا ، وبالتالي لع يعج 

لذخيحة واسعة مغ الفمدصيشييغ، ثع إف التخويج السبالغ بو لعسمية التمفديػف الخسسي مرجرا  إخباريا  

ـ في مخاحل معيشة مغ التفاوض، وعجـ الحجيث عشيا بسخاحل أخخػ، خمق حالة مغ عجـ الثقة بلالد
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مغ قبل الجسيػر الفمدصيشي الحؼ خمق لو تمفديػف فمدصيغ صػرة غيخ واضحة ودقيقة وثابتة عغ 

 العسمية الدمسية. 

عسمية الدبلـ، فأوليا وفيسا يتعمق باالستخاتيجيات التي كاف عمى تمفديػف فمدصيغ تبشييا في تغصيتو ل

الرجؽ مع الجسيػر الفمدصيشي ووضعو أماـ حقيقة العسمية الدمسية بجوف تديف، وعجـ ترػرييا عمى 

الدياسية الستاحة، وىحا مغ شأنو أف يزع مقيادة الفمدصيشية، بل إحجػ الخيارات ل الػحيج خيارالأنيا 

تيارات الدياسية لبخامجو استحزار كافة الالجسيػر أماـ صػرة قخيبة مغ الػاقع الدياسي، إضافة إلى 

 عبخ عشو عمى اختبلؼ تػجياتو.ي ونذخاتو اإلخبارية، ليذعخ الجسيػر أف التمفديػف 


ذاىج السعمى تزميل  تمعس اتإلى جانب ذلظ فإف الدياسية التحخيخية القائسة عمى استحزار الذعار 

ت، كسا أف تمفديػف فمدصيغ مغ ضاوخاصة في قزية وششية مثل قزية الدبلـ والسفاو الفمدصيشي 

خبلؿ ىحه الدياسية وضع نفدو في خرػمة مع الذارع الفمدصيشي وىحا الدمػؾ يزخ بالحالة 

 (2018) الذػبكي، الدياسية الفمدصيشية. 

ومغ جانبو يعتبخ عزػ األمانة العامة لشقابة الرحفييغ الفمدصيشييغ، جياد القػاسسي، أف اإلستخاتيجية 

سدار يا تمفديػف فمدصيغ في شخحو وتغصيتو لعسمية الدبلـ، مختبصة بالجرجة األولى بالتي يديخ عمي

وتصػرىا وخصػات تقجميا أو تخاجعيا، فيي تديخ معيا بحات الػتيخة، فعشج تخاجع عسمية  العسمية الدمسية

 انتياكاتو باالتفاقيات السػقعة واستسخار التداموالدبلـ والسفاوضات مع الجانب اإلسخائيمي بدبب عجـ 

، وأيزا  يطيخ مغ واإلخباريةفإف ذلظ يشعكذ عمى السحتػػ اإلعبلمي الحؼ يقجـ بالبخامج والشذخات 

 و تمفديػف فمدصيغ مغ أغاني ثػرية ووششية وتغصية لمسػاجيات مع االحتبلؿ وغيخه.خبلؿ ما يخفق


ـ، ألنيا تتدع بالسشصقية وعميو فإف الجسيػر الفمدصيشي ييتع بتغصية تمفديػف فمدصيغ لعسمية الدبل

والػسصية والبعج عغ الغمػ كسا ىػ الحاؿ ببعس وسائل اإلعبلـ الخاصة والحدبية التي تحاوؿ التأثيخ 
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عمى السذاىج والتذػير عميو، أما عجـ استزافة تمفديػف فمدصيغ لمذخريات السعارضة في الدشػات 

استخاتيجيات اإلعبلـ الخسسي الحؼ ضل الساضية فيػ مختبط باالنقداـ الفمدصيشي وليذ بدياسيات و 

 ُيطيخ ىحه الذخريات واآلراء عمى الذاشة لفتخة شػيمة. 


ولحلظ يعتبخ تمفديػف فمدصيغ مختمف تساما  عغ اإلعبلـ الخسسي في الجوؿ العخبية، ألنو استصاع خمق 

شعبي وليذ نسػذج آخخ بجؿ أف يكػف محكػـ بالشطاـ الدياسي وبحجود معيشة، فيػ تمفديػف وششي و 

فقط رسسي، استصاع أف يكػف قخيب مغ الجسيػر مغ خبلؿ تبشي ىسػمو وقزاياه، ولعب دور الػسيط 

 (2018بيغ السػاشغ وصانع القخار والقيادة. ) القػاسسي، 


وأما دكتػر اإلعبلـ بجامعة الخميل، سعيج شاىيغ، فيخػ أف ىشاؾ غياب وعجـ وجػد إلستخاتيجية ورؤية 

يػف الخسسي، وإنسا تخسع الدياسات وفقا  ألشخاص وليذ باإلجساع، وىحا يشعكذ عمى تحكع عسل التمفد 

األداء اإلعبلمي الحؼ يأخح شكل اليبات اإلعبلمية في تغصيتو لؤلحجاث، دوف وجػد رؤية تحكع 

استسخارية التغصية مغ عجميا، وىحا يشجرج عمى الحالة اإلعبلمية الفمدصيشية بذكل عاـ، وكاف ذلظ 

مغ خبلؿ الصخيقة والكيفية التي نقل بيا تمفديػف فمدصيغ عسمية الدبلـ لمجسيػر الفمدصيشي،  واضحا  

 (2018وحالة عجـ الثبات بيغ تأييج العسمية الدمسية أو عجـ تأييجىا.)شاىيغ، 

وأما رئيذ لجشة الحخيات في نقابة الرحفييغ وعزػ السجمذ الثػرؼ لحخكة فتح، اإلعبلمي دمحم 

خ أنو مغ الصبيعي أف تراغ الدياسية التحخيخية لتمفديػف فمدصيغ وفقا  لبخنامج مشطسة المحاـ، فيعتب

التحخيخ الفمدصيشية والدياسة العامة لمخئاسة الفمدصيشية، كػف الييئة العامة لئلذاعة والتمفديػف أنذأت 

 (2018)المحاـ، لتكػف ناشق باسع السدتػػ الخسسي الفمدصيشي.

خية لتمفديػف فمدصيغ بعجـ الثبات وخاصة عشج شخح القزايا السترمة بعسمية وتتسيد الدياسية التحخي

الدبلـ ومخجع ذلظ إلى عجـ ثبات العسمية الدمسية، لكشيا واضحة في قزايا أخخػ، ولحلظ كاف 
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التمفديػف الفمدصيشي قخيبا  مغ األحجاث الدياسية الفمدصيشية وتصػراتيا، وقاـ بتغصيات إعبلمية ريادية 

عمييا قػاعج يديخ رسالة ميسة بكل شفافية ومػضػعية، وىحا بسجسمو يعبخ عغ وجػد خبلليا  أدػ مغ

يشع عغ  وضات التمفديػف فمدصيغ في عسمو اإلعبلمي، فالتغييخ في شخيقة التعاشي مع ممف السفا

 سخاحمياأسذ إعبلمية، وإنسا يختبط ىحا التغييخ بسجسل العسمية الدمسية وتحخكاتيا والتبايغ بعجـ وجػد 

 (2018)المحاـ، السختمفة. 

وبخأؼ الباحثة، فإف تمفديػف فمدصيغ لع يدتصع مغ خبلؿ تغصيتو اإلخبارية لعسمية الدبلـ الفمدصيشية 

بدبب الدياسية التحخيخية غيخ لمعسمية الدمسية، ومؤيج اإلسخائيمية، أف يرشع رأؼ عاـ فمدصيشي داعع 

عشج  ضيخت عمى األغمبىحا بجوره خمق ردات فعل مختمفة، السػضػعية التي اتبعيا خبلؿ التغصية، و 

، جعع القيادة الفمدصيشية في تػجيياكبيخة ت ةشعبي مدانجة بعجـ وجػدذروة الحجيث عغ التػجو الدمسي، 

كسا أف تمفديػف فمدصيغ لع يشجح بخمق مفاىيع ججيجة لجػ الجسيػر الفمدصيشي حػؿ عسمية الدبلـ، 

. ا، ولع يدتصع أف يقشع السعارضة عمى وجو التحجيجه اتجاىيتجعمو يغيخ مغ وجيات نطخ 
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 تائج الجراسة:ن 9.4
بحثشا مغ خبلؿ ىحه الجراسة، عسمية الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية في اإلعبلـ الخسسي الفمدصيشي 

اـ "تمفديػف فمدصيغ نسػذجا " في الكيفية التي قجـ بيا تمفديػف فمدصيغ عسمية الدبلـ لمخأؼ الع

الفمدصيشي ومػاشغ تخكيده وتيسيذو لعجد مغ السزاميغ اإليجابية والدمبية السترمة بالعسمية الدمسية، 

وقامت الباحثة باإلجابة عمى التداؤالت التي شخحتيا في بجاية الجراسة مدتعيشة بشطخية تحميل اإلشار 

خاصا  لتغصيتو لعسمية  اإلعبلمي، ويتزح بعج تحميل السزسػف أف تمفديػف فمدصيغ قج وضع إشارا  

وفقا  لخمفيتو الدياسية، حاوؿ مغ خبللو إيراؿ الخسائل التي يخدييا لمجسيػر والخأؼ العاـ  الدبلـ

 الفمدصيشي حػؿ العسمية الدمسية. 

 وفيسا يمي ندتعخض أىم الشتائج التي تهصمت إلييا الجراسة:

سخائيمية بعجـ الذسػلية والػضػح اتدست تغصية تمفديػف فمدصيغ لعسمية الدبلـ الفمدصيشية اإل  -1

 . بدبب االنتقائية التي يقـػ بيا محخرو األخبار

تأثخت تغصية تمفديػف فمدصيغ لعسمية الدبلـ برػرة كبيخة وواضحة بالسػاقف الدياسية لمقيادة  -2

مغ أشخاؼ أخخػ مؤثخة فمتخة الفمدصيشية، حيث تع نقل تػجيات القيادة دوف وجػد نقج أو 

 اسية الفمدصيشية كالفرائل.  بالداحة الدي
 

يسارس تمفديػف فمدصيغ دورا  جميا  في إقراء السخالفيغ والسعارضيغ لعسمية الدبلـ وبخز ذلظ  -3

مغ خبلؿ عجـ ضيػرىع بالتغصية اإلخبارية، فربغت ىحه التغصية بربغة حدبية فئػية غابت 

 عشيا صػرة الػحجة وحخية الخأؼ والتعبيخ. 

 .وأسذ تشطع تغصيتو لعسمية الدبلـ لػجػد استخاتيجيات تحكع عسمويفتقج تمفديػف فمدصيغ  -4
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تتسيد تغصية تمفديػف فمدصيغ لعسمية الدبلـ بعجـ الثبات والديخ في تػجو واحج وإنسا شيجت  -5

 تبجؿ بالسػاقف مغ عاـ آلخخ وذلظ تبعا  لتصػرات العسمية الدمسية ومدارىا. 

سميا في بذكل مكثف في بعس الدشػات، وأى ركد تمفديػف فمدصيغ عمى تغصية عسمية الدبلـ -6

 لطخوؼ الدياسية التي رافقت الحجيث عغ العسمية الدمسية. سشػات أخخػ، وذلظ مختبط با
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 التهصيات: 10.4
ق مشيا في تغصيتو لعسمية ضخورة وضع تمفديػف فمدصيغ ألسذ واستخاتيجيات واضحة يشصم -1

 الدبلـ، بحيث تكغ واضحة وضسغ إشار ميشي.

 

خ عسمية الدبلـ مغ القزايا الػششية التي تيع كافة شخائح السجتسع وفئاتو وأحدابو، ولحلظ تعتب  -2

عمى تمفديػف فمدصيغ إدراج ىحه السكػنات الذعبية والدياسية ضسغ التغصية مغ خبلؿ استزافة 

 مسثمي الفرائل، وأصحاب الخأؼ والسختريغ. 

 

خ السعارضة لعسمية الدبلـ، وتقجيع الشقج ضخورة فتح تمفديػف فمدصيغ السجاؿ لدساع وجيات نط  -3

 البشاء الحؼ يخجـ القزية الفمدصيشية. 

 

ضخورة وجػد محتػػ إعبلمي حيادؼ ومػضػعي يصخح عسمية الدبلـ مغ زوايا مختمفة، وال  -4

 يقترخ عمى نقل وجيات الشطخ الخسسية لمقيادة الفمدصيشية. 



 لسفتخض أنو يسثل الكل الفمدصيشي. ضخورة وجػد استقبللية بعسل التمفديػف الحؼ مغ ا  -5
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 اليازورؼ العمسية لمشذخ والتػزيع, عساف. 
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 ، مشذػرات دار الساجج، راـ هللا.اإلعالم الثقافي في اإلذاعة والتمفديهن ( 2006) تايو، عبج هللا،-9 
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11- ( ، ، الجسعية الفمدصيشية لمدالم إستخاتيجيةتكهين الجولة الفمدطيشية ( 1989سيغاؿ، جيخـو

 األكاديسية لمذؤوف الجولية، القجس.
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 الجراسات العميا، الجامعة اإلسبلمية، غدة. 
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7- ( ، ، مؤتسخ مجريج لمدالم في الذخق األوسط وأبعاده اإلقميسية والجولية( 2011زعخب، حاـز

 ميا، جامعة األزىخ، غدة، فمدصيغ.رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية الجراسات الع

رسالة "، اإلعالم الحدبي الفمدطيشي وأثخه عمى السذخوع الهطشي" (،2011، )أسساء ،سمصاف -8

 اآلداب والعمـػ اإلندانية، جامعة األزىخ، غدة، فمدصيغماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية 

- 2006لدياسي وسائل اإلعالم الفمدطيشي وأثخىا في االنقدام ا" (،2010)أمل،  ،شػماف  -9
رسالة ماجدتيخ غيخ "، م، دراسة ميجانية عمى عيشة من طمبة جامعات قطاع غدة2009

االقتراد والعمـػ العمـػ اإلدارية، جامعة األزىخ، غدة، فمدصيغ. مشذػرة، كمية 

 ،السعالجة اإلعالمية لالحتالل األمخيكي لمعخاق تحميل مزسهن ( "2009وىيب، استبخؽ، ) -10

 "، كمية اإلعبلـ، جامعة الذخؽ األوسط لمجراسات العميا(.لشدخة العخبيةا -مجمة نيهزويك

 

 مخاجع اإلنتخنت 

  http://www.pbc.ps( عمى الخابط 2015)مػقع الييئة العامة لئلذاعة والتمفديػف،  -1
 http://www.minfo.psعمى الخابط( 2017، )السػقع الخسسي لػزارة اإلعبلـ الفمدصيشية -2
  /http://info.wafa.ps( عمى الخابط 2011)مخكد السعمػمات الػششي الفمدصيشي، وفا،  -3
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 طبيعة التغطية اإلعالمية لمعسمية الدمسية:: ( 1السمحق رقم )
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 مداحة التغطية مهقع التغطية مهاقف الزيهف طبيعة الزيهف الفشهن الرحفية التاريخ الخقم

خبخ  مقابمة تقخيخ  

 مرػر

غ مقخبي فرائل مدتقميغ

مغ 

 الدمصة

مغ 

 الخارج 

 مفرمة  مقتزبة الشياية السشترف البجاية محايج معارض مؤيج

1 1/11/2017   /        /   /  

2 2/12/2017  /  / 

/ 

  /  /   /    / 

3 3/12/2017 / 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 / 

/ 

   

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

  / 

 

 

 

 

/ 

 

  / 

 

4 14/6/2017   /        /   /  
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5 15/8/2017 /            / /  

6 16/10/2017   /        /   /  

7 31/11/2017   /          / /  

8 20/7/2017   / 

/ 

        /   / 

9 1/4/2017 / 

/ 

/ / 

/ 

   /   / /    / 

 4  5 2 2 6 1 0 5 4 2 0 0 12 6 5 السجسهع 

1 1/5/2016 / 

/ 

         /    / 

2 2/6/2016 / / /   /  /   /  /  / 
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3 3/6/2016 / 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/   / 

/ 

/ / 

/ 

/ 

  /    / 

4 31/12/2016   / 

/ 

       /    / 

5 8/3/2016 /  /         /   / 

6 15/4/2016 / 

/ 

 / 

/ 

       /    / 

7 30/7/2016  / / 

/ 

/    /   /    / 

8 7/10/2016   /        /   /  
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9 8/9/2016   /        /   /  

 لسجسهعا 

 

8 5 11 1 0 3 1 5 0 0 8 1 1 2 7 

1 26/11/2015   /         /  /  

2 20/10/2015   /         /  /  

3 5/12/2015 /            / /  

4 29/12/2016  / /    /  /    /   / 

5 30/1/2015   /        /   /  

6 23/8/2015   /        /   /  

7 24/7/2015   /        / /  /  

8 15/10/2015   /        /   /  

9 14/3/2015   /        /   /  
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 1 8 1 4 5 0 0 1 0 1 0 0 7 1 2 السجسهع 

1 6/3/2014 /  /        /    / 

2 9/10/2014   /        /   /  

3 

 

28/1/2014 / / / /    /   /    / 

4 3/4/2014 / 

/ 

/ / 

/ 

  /  /   /    / 

5 25/6/2014   /        /   /  

6 4/4/2014   / 

/ 

       /   /  

7 23/5/2014   /         /  /  

8 24/12/2014   /         /  /  
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9 28/4/2014   /        /   /  

 3 6 0 2 7 0 0 2 0 1 0 1 11 2 4 السجسهع  

1 24/2/2013   /          / /  

2 25/11/2013 / 

/ 

 / 

/ 

/ 

       /    / 

3 11/2/2013 / / 

/ 

/ /  /  / 

/ 

  /    / 

4 19/5/2013 / / /  /     / /    / 

5 27/4/2013   /        /   /  

6 27/8/2013  / /   /  /   /    / 
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7 23/2/2013   /         /  /  

8 28/12/2013 / / / /      /  /   / 

9 1/6/2013   /        /   /  

 5 4 1 2 6 2 0 3 0 2 1 2 11 5 5 السجسػع 
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 لتغصية لعسمية الدبلـاإليجابي زسػف سال: ( 2السمحق رقم )
 مزسػف إيجابي التاريخ  الخقع 

أىسية   

 الدبلـ

 

إمكانية 

تحقيق 

 الدبلـ

 

الجعػة 

الستسخار 

 السفاوضات

 

تبخيخ 

التعاوف 

 "أمشيا "

 

الجفاع عغ 

 مػقف القيادة 

إبخاز المقاءات 

 غمع اإلسخائيميي

 

الثػابت الػششية 

 تتحقق بالدبلـ

1 1/12/2017 /    /   

2 2/12/2017     /   

3 3/12/2017      /   

4 14/12/2017 /       

5 15/12/2017        

6 16/12/2017        

7 31/12/2017     /   

8 20/7/2017        

9 1/4/2017  /      

 0 0 4 0 0 1 2 السجسهع  

1 1/6/2016 /       

2 2/6/2016 / / /     

3 3/6/2016 / 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 /  / 

4 31/12/2016 / / /     

5 8/3/2016        

6 15/4/2016 /    /   

7 30/7/2016 /  /  /   
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8 7/10/2016        

9 8/9/2016        

 1 0 3 0 5 4 7 السجسهع 

1 26/11/2015        

2 20/10/2015 /       

3 5/12/2015        

4 29/12/2015        

5 30/1/2015 /       

6 23/8/2015 / / /     

7 24/7/2015 / /      

8 15/10/2015 /  /     

9 14/3/2015  /      

 0 0 0 0 2 3 5 السجسهع  

1 6/3/2014 /  /     

2 9/10/2014 /  /     

3 28/1/2014     /   

4 3/4/2014   /  / 

/ 

  

5 25/6/2014 /  /     

6 4/4/2014        

7 23/5/2014   /     

8 24/12/2014 / / /     

9 28/4/2014   /     

 0 0 3 0 7 1 4 السجسهع  

1 24/2/2013        
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2 25/11/2013 / / 

/ 

/  / 

/ 

/ 

  

3 11/2/2013        

4 19/5/2013 /       

5 27/4/2013        

6 27/8/2013 / /   /  / 

7 23/2/2013        

8 28/12/2013     /   

9 1/6/2013 /       

 1 0 5 0 1 3 4 السجسهع  
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 لتغصية لعسمية الدبلـ الدمبيزسػف سال: ( 3السمحق رقم )
 مزسػف سمبي التاريخ الخقع

تخاجع   

العسمية 

 الدمسية

 

ربط 

السفاوضات 

بػقف 

 االستيصاف

التححيخ 

غ م

انييار 

 الدبلـ

 

الزغط 

عمى إسخائيل 

لمعػدة 

 لمسفاوضات

 

التػجو دوليا  

لسػاجية 

الدياسيات 

 اإلسخائيمية

وضع شخوط 

الستئشاؼ 

أو  السفاوضات

 استسخارىا

1 1/12/2017   /   / 

2 2/12/2017 / / /    

3 3/12/2017 /  / 

/ 

/ 

 /  

4 14/12/

2017 
 /  /   

5 15/12/

2017 
/      

6 16/12/

2017 
/  /    

7 31/12/

2017 
     / 

8 20/7/2017  /   /  
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9 1/4/2017 / / /   / 

 3 2 1 7 4 5 السجسهع  

1 1/6/2016  /     

2 2/6/2016    / /  

3 3/6/2016    / 

/ 

  

4 31/12/

2016 
 /   /  

5 8/3/2016  /    / 

6 15/4/2016   /   / 

7 30/7/2016      / 

/ 

8 7/10/2016     /  

9 8/9/2016 / /     

 4 3 3 1 4 1 السجسهع 

1 26/11/

2015 
/    / / 

2 20/10/

2015 
    / / 

3 5/12/2015  /    / 

4 29/12/

2015 
/  /  /  
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/ 

5 30/1/2015   /   / 

6 23/8/2015  /     

7 24/7/2015  /     

8 15/10/

2015 
      

9 14/3/2015 /      

 4 3 0 2 3 4 السجسهع 

1 6/3/2014  /    / 

2 9/10/2014  /     

3 28/1/2014  / /   / 

4 3/4/2014 / / /  /  

5 25/6/2014       

6 4/4/2014   / 

/ 

  / 

/ 

7 23/5/2014       

8 24/12/

2014 

     / 

9 28/4/2014  /   /  

 5 2 0 4 5 1 السجسهع 
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1 24/2/2013  /     

2 25/11/201      / 

3 11/2/2013  / 

/ 

 / 

/ 

 / 

/ 

4 19/5/2013     /  

5 27/4/2013     / / 

6 27/8/2013  / 

/ 

/  / / 

7 23/2/2013 / / 

/ 

   / 

8 28/12/

2013 

      

9 1/6/2013  /    / 

 7 3 2 1 8 1 السجسهع  
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 التي استخجمت في السقابالت: األسئمة: (4)ممحق رقم 
 اإلعبلمية لتمفديػف فمدصيغ؟الدياسية  كيف تخػ  -1

 ؟ما مجػ الػضػح والذفافية في االستخاتيجيات التي يعسل تمفديػف فمدصيغ في إشارىا -2

 تمفديػف فمدصيغ ألسذ واستخاتيجيات في تغصيتو لعسمية الدبلـ؟ىل يحتكع  -3

تمفديػف فمدصيغ لعسمية الدبلـ عمى الجسيػر  الصخيقة التي يتشاوؿ بياكيف تؤثخ  -4

 ؟ الفمدصيشي الستمقيو 
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