المحتكل اإلعالمي عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي
(صفحة تمفزيكف فمسطيف عبر الفيسبكؾ نمكذج نا)
(دراسة تحميمية)

Media content via social media
)(Palestine TV page on Facebook as an example

( )An analytical study
د .عبد الكريـ سرحاف ،رشا عصاـ كحمة ،منى يحيى الجمؿ
جامعة النجاح الكطنية.
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الممخص.
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى معرفػػة المحتػػكل اإلعبلم ػػي الػػذم تقدمػػو قنػػاة تمفزيػػكف فمسػػطيف عب ػػر
صفحتيا الرسمية بالفيسبكؾ ككيؼ يػتـ تػأطير المكضػكعات التػي تتناكليػا صػفحة تمفزيػكف
فمسػطيف  ،كلتحقيػػؽ اليػػدؼ مػػف الد ارسػػة اسػػتخدـ البػػاحثكف المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،مػػف
خػ ػػبلؿ د ارسػ ػػة المنشػ ػػكرات المنشػ ػػكرة عمػ ػػى صػ ػػفحة تمفزيػ ػػكف فمسػ ػػطيف الحكػ ػػكمي عبػ ػػر
الفيسبكؾ  .كتمػت االسػتعانة بنظريػة اإلطػار اإلعبلمػي ألنيػا تقػكـ عمػى تفسػير األحػداث ك
محاكلػػة التنبػػؤ بيػػا ،باإلضػػافة إل ػػى أنيػػا تس ػاعد فػػي الكش ػػؼ عػػف الطػػرؽ كاآلليػػات الت ػػي
اسػػتخدمتيا تمفزيػػكف فمسػػطيف فػػي تػػأطير القضػػايا كاألخبػػار التػػي تنشػػرىا عبػػر صػػفحتيا
الرسػمية بالفيسػبكؾ .كمف أبػػرز النتػائج التػػي تكصػؿ إلييػػا البحػث أف أىػػـ األطػر اإلعبلميػػة
التي شممتيا منشػكرات الصػفحة ،كانػت األطػر المحػددة بقضػية معينػة مثػؿ قضػية األسػرل
اك قضػية انتشػػار فػػايركس ككركنػػا كغيرىػػا ،كاطػػار الص ػراع الػػذم تنػػاكؿ القضػػايا المتعمقػػة
بالصػراع الفمسػطيني اإلس ػرائيمي كالتطػكرات عمػى أرض الكاقػػع كاطػار االىتمامػات اإلنسػػانية
المتعمقػة بالقضػايا اإلنسػػانية كاالجتماعيػة الفمسػػطينية المختمفػة كاالطػػار االسػتراتيجي .لػػذلؾ
أ كصػػى البحػػث بضػػركرة زي ػػادة التركيػػز فػػي عػػرض االخب ػػار المتعمقػػة بإطػػار االىتمام ػػات
اإلنسانية ،باإلضافة إلى حث مسؤكلي الصػفحة عمػى التركيػز أكثػر عمػى القضػايا الدكليػة
نظػ ػ ار لمت ػػأثيرات المحتمم ػػة لتم ػػؾ األح ػػداث عم ػػى القض ػػية الفمس ػػطينية ،كالتقمي ػػؿ م ػػف ع ػػدد
المنشػػكرات اليكميػػة حتػػى يسػػتطيع المتػػابع االطػػبلع عمػػى كافػػة منشػػكرات الصػػفحة كذلػػؾ
عبر نشر ممخص لؤلحداث في منشكر اك اثنيف.
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Abstract.
This study aimed to know the media content provided by
Palestine TV on its official Facebook page, and how the topics
covered by the Palestine TV page are framed, and to achieve the
goal of the study, the researchers used the descriptive and
analytical approach, by studying the publications published on the
Palestine State TV page on Facebook. The media framework
theory was used because it is based on interpreting events and
trying to predict them. In addition, it helps reveal the methods and
mechanisms that Palestine TV used in framing the issues and
news that it publishes on its official Facebook page. Among the
most prominent findings of the research is that the study included
200 publications chosen from within the study period, and it
varied between political, social and economic topics, in addition to
the most important media frameworks included in the page’s
publications, were the frameworks specific to a specific issue,
such as the issue of prisoners The spread of Coronavirus and
others, and the framework of the conflict that dealt with issues
related to the Palestinian-Israeli conflict, developments on the
ground, and the framework of humanitarian concerns related to
the various Palestinian humanitarian and social issues and the
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strategic framework. Therefore, the research recommended the
necessity of increasing focus in presenting news related to the
framework of human concerns, in addition to urging page officials
to focus more on international issues due to the potential effects
of these events on the Palestinian issue, and to reduce the
number of daily publications so that the follower can view all the
page’s publications by publishing A summary of events in a post
or two.
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المقدمة.
انتشر في اآلكنة األخيرة عدد كبير مف خدمات اإلنترنت عرفت بقنكات التكاصؿ
االجتماعي التي تسعى إلى إنشاء كزيادة قكة العبلقات بيف األفراد في المجتمع ،كرغـ أف
ىذه الخدمات تأتي لجميع األفراد في المجتمع إلى أنيا تأتي أحيان نا في فئة معينة مف

األشخاص مثؿ مكقع التكظيؼ المشيكر أك لزيادة عبلقات العمؿ المعركؼ باسـ

لينكدف ) (LinkdInكغيرىا مف المكاقع األخرل في السكشاؿ ميديا(قدكـ ،َُِٗ ،صٓ).
كتعتبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي مكاقع إلكتركنية أك تطبيقات برمجية صممت مف أجؿ
التكاصؿ األ فراد المسجميف فييا ،مف خبلؿ استخداـ اسـ المستخدـ الخاص أك بريدىـ
اإللكتركني أك مف خبلؿ رقـ ىاتفيـ الخمكم بيـ عمى تمؾ التطبيقات ،كال يمكف التكاصؿ
عبرىا إال بكجكد شبكة اإلنترنت عمى الجياز المستخدـ ليذه التطبيقات ،كما ذكر
سايمكر نقبلن عف

(الخرابشة.)َُِٖ ،

كم ع الكـ اليائؿ الذم حصؿ مف التطكرات التكنكلكجية المتسارعة ظير ما يطمؽ عميو
باإلعبلـ الجديد كمنو يتفرع مكاقع التكاصؿ االجتماعي كقد حظيت بانتشار كاسع عمى
مستكل العالـ ،بؿ أصبحت مكاقع التكاصؿ االجتماعي مف اكثر المكاقع استخدامان

عالمي نا ،السيما الفيسبكككاإلنستغراـ كالتكتير كغيرىا مف البرامج

(البشابشة ،َُِّ ،صُ).

كيعد تطبيؽ فيسبكؾ مف أشير مكاقع التكاصؿ االجتماعي كاألكثر استخدامان مف قبؿ

المحطات اإلعبلمية  ،الذم بات منصة رئيسية كأساسية لنشر األخبار كالقضايا بمختمؼ

أنكاعيا كأشكاليا ،يعد الفيسبكؾ مف أكثر المكاقع استخدامان مف قبؿ المحطات اإلعبلمية

لنشر األخبار بشكؿ سريع كمباشر كابداء أراءىـ حكؿ ما يحدث في شتى األمكر سكاء

أمكر سياسية أك اقتصادية أك اجتماعية كغيره،
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يعتبر الفيسبكؾ منصة لصحفييف كاإلعبلمييف لنشر األخبار كالتعبير عف أراءىـ فيك
يساعد الصحؼ كالمحطات

المحمية كاإلقميمية عمى نشر أخبارىا لجميكر فيك ال

يقتصر عمى بقعة جغرافية ،إذ يقكؿ أنصار اإلعبلـ اإللكتركنية عبر الفيسبكؾ إف كسائؿ
أصبل تعاني مف ىيمنة أصحاب المصالح عمييا ،كىذا ما يفسر لجكء
اإلعبلـ التقميدية
ن

اإلعبلمييف إلى استخداـ الفيسبككالذم كفر مساحة كافية لمتعبير عف اآلراء
بشكمديمقراطي ،االمر الذم يخمؽ ضغط ايجابي عمى المحطات اإلعبلمية حيث يتيح
لمقراء لمشاركة أراءىـ حكؿ األخبار المنشكرة كالتي يتـ تداكليا ،كما ساعد اإلعبلـ

اإللكتركني

أيضان في خمؽ مصطمح جديد كىك صحافة المكاطف بحيث يمجأ

مستخدمكالفيسبكؾ إلى مشارك ة أراءىـ حكؿ ما يجكؿ في خاطرىـ كحكؿ ما يحدث مف
أمكر حكليـ سكاء محميان أك عامميان  ،االمر الذم ادل الى

بركز أصكات جديدة

كصحافييف كاعبلمييف جدد،كفي المقابؿ يخشى عمالقة الصحافة التقميدية مف حدكث
ثكرة ديمقراطية ،كيعممكف عمى حماية الصحافة مف فيسبكؾ(.نكف بكست.)َُِٓ،
أنشأت السطمة الكطنية الفمسطينية تمفزيكف فمسطيف عمى يد الرئيس الراحؿ ياسر عرفات
في تاريخ ٔ ، ُّٗٗ/ٕ/حيث يدأ البث التجريبي فييا في تمكز عاـ ُْٗٗ كلـ تطؿ
فترة البث التجريبي فبدأ البث الرسمي مف مقرىا األكؿ في مدينة أريحا كثـ انتقؿ مقرىا

إلى مدينة راـ اهلل ليا بنشر األخبار كمجمكعة متنكعة مف البرامج( .نصر،َُِٖ ،
صِٔ ).
يعتبر تمفزيكف فمسطيف مف أبرز المحطات الفمسطينية التي انشيرت باستخداميا لتطبيؽ
فيسبكؾ لنشر األخبار كالقضايا لمتابعينيا كالقت اىتماـ مف قبؿ مكاطنييا مف داخؿ
أراضي الفمسطينية كمف خارجيا فيي تعتبر منصة مكثكقة لتداكؿ األخبار كالقضايا
كنشرىا ،اعتمد تمفزيكف فمسطيف عمى استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي ،كتحاكؿ

207

الدارسة الحالية معرفة الطريقة التي استخدميا تمفزيكف فمسطيف في نشر األخبار عبر
صفحتو الرسمية مف خبلؿ تطبيؽ فيسبكؾ.
أىمي ػػة الد ارس ػػة:تكمف اىمي ػػة د ارسػ ػ ة المحت ػػكل اإلعبلم ػػي لص ػػفحة تمفزي ػػكف فمس ػػطيف عم ػػى
الفيسػػبكؾ ككن ػػو يعتبػػر التمفزي ػػكف الرس ػػمي لدكلػػة فمس ػػطيف ،كلككن ػػو ينقػػؿ أخب ػػار فمس ػػطيف
لمع ػػالـ ،كينق ػػؿ أخب ػػار الع ػػالـ لمفمس ػػطينييف ،فتعتب ػػر ى ػػذه الص ػػفحة مح ػػط أنظ ػػار كاىتم ػػاـ
الفمسطينييف كباقي الناس فػي مختمػؼ دكؿ العػالـ ،كمػا كتكمػف اىميتيػا فػي انيػا تتػابع مػف
قب ػػؿ مؤسس ػػات إعبلمي ػػة أخ ػػرل ،سػ ػكاء مؤسس ػػات خاص ػػة أك مؤسس ػػات أجنبي ػػة ،كتأخ ػػذ
أخبارىػػا كمعمكماتيػػا مػػف ىػػذه الصػػفحة ككنيػػا ىػػذه الصػػفحة رسػػمية تمثػػؿ دكلػػة فمسػػطيف،
لػػذلؾ مػػف األىميػػة بمػػا كػػاف معرفػػة المحتػػكل اإلعبلمػػي لتمفزيػػكف فمسػػطيف كالتعػػرؼ عمػػى
أبػػرز المكاضػػيع كاألخبػػا ر التػػي تبثيػػا ىػػذه الصػػفحة ،ككيػػؼ تػػـ تأطيرىػػا ،كبالتػػالي معرفػػة
جكانػػب الخمػػؿ كالقصػػكر إف كجػػدت لمحاكلػػة إصػػبلحو كالتركيػػز عمػػى اإليجابيػػات كابرازىػػا
لتعميـ التجربة الناجحة لكافة كسائؿ اإلعػبلـ الخاصػة كالحككميػة .كتكمػف اىميتيػا فيككنيػا
ىػػذه الد ارسػػة األكلػػى مػػف نكعيػػا -فػػي حػػدكد عمػػـ البػػاحثيف التػػي تنػػاقش ىػػذه الصػػفحة مػػف
ناحية معرفة أبرز المكاضيع كاألخبار التي تطرحيا ككيؼ تـ تأطيرىا.
مشكمة الدراسة:تكمف مشكمة ىذه الدراسة في معرفة طبيعة المحتكل الذم تقدمو قناة
تمفزيكف فمسطيف عبر صفحتيا الرسمية بالفيسبكؾ ككيؼ يتـ تأطير المكضكعات التي
تتناكليا صفحة تمفزيكف فمسطيف.
أسئمة الدراسة:
السؤاؿ الرئيسي:ما ىك المحتكل اإلعبلمي الذم تحتكيو صفحة تمفزيكف فمسطيف في
صفحتيا الرسمية عبر الفيسبكؾ؟
كانبثؽ عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
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ُ  -كيػؼ يػػتـ تػػأطير المكضػػكعات التػػي تطرحيػا أك تتناكليػػا صػػفحة تمفزيػػكف فمسػػطيف
عبر الفيسبكؾ؟
ٕ -ما أىـ المكضكعات التي تطرحيا قناة تمفزيكف فمسطيف عمى صفحتيا عبر
الفيسبكؾ؟
ّ  -مػا األسػاليب كاألشػػكاؿ التػي تتبعيػػا صػفحة تمفزيػػكف فمسػطيف فػػي طػرح مكاضػػيعيا
عبر الفيسبكؾ؟
أىداؼ الدارسة:تكمف أىداؼ الدراسة في معرفة أىـ المكضكعات التي تقدميا صفحة
تمفزيكف فمسطيف بالفيسبكؾ ،كمعرفة طريقة تأطير المكاضيع التي تنشرىا صفحة
فمسطيف بالفيسبكؾ ،كمعرفة األساليب كاألشكاؿ التي تتبعيا صفحة تمفزيكف فمسطيف في
طرح مكاضعييابالفيسبكؾ.
حدكد الدراسة:
الحدكد الزمنية :ستقتصر ىذه الدراسة التحميمية عمى دراسة

المنشكرات المنشكرة عمى

صفحة تمفزيكف فمسطيف الحككمي عبر الفيسبكؾ خبلؿ الفترة الزمنية الكاقعة ما بيف
شير آب ََِِ إلى الفترة الزمنية تشريف األكؿ ََِِ  ،بكاقع ثبلثة أشير ،كاختارت
الباحثتاف ىذه الفترة نظ نار لكجكد العديد مف األحداث كالقضايا التي حصمت خبلؿ ىذه

الفترة ،إضافة إلى أف ىذه الفترة تعتبر فترة كافية نستطيع مف خبلليا دراسة كتمحيص
الصفحة ،كاإللماـ بأبرز المكضكعات التي ناقشتيا ىذه الصفحة ،ككيؼ تـ تأطيرىا
كمعرفة أبرز األساليب كاألشكاؿ التي اعتمدتيا ىذه الصفحة.
الحدكد المكانية  :التزمت الدراسة برصد المنشكرات عمى الصفحة الرسمية لتمفزيكف
فمسطيف الحككمي ،عمى مكقع (فيسبكؾ) ،كالتي تحمؿ العبلمة الزرقاء مف قبؿ إدارة
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المكقع ،كالتي تدؿ عمى أنيا الصفحة الرسمية المكثقة كالمعتمدة مف قبؿ إدارة المكقع لػ:
"تمفزيكف فمسطيف".
الدراسات السابقة:
د ارس ػػة مع ػ ػراكم (َُِٖ ) :اإلعبلن ػػات التمفزيكنيػ ػػة ف ػػي قنػ ػػاةMBCد ارس ػػة تحميميػ ػػة ألبػ ػػرز
اإلعبلنات المقدمة برمضاف َُِٖ.
ىػدفت الد ارسػة إلىػالتعرؼ عمػى شػكؿ إعبلنػات قنػاة  MBC 2ػػ ،كالتعػرؼ عمػى مضػمكف
إعبلنػات قنػاة ، MBCتػألؼ مجتمػع البحػػث مػف جميػع اإلعبلنػات المعركضػة عمػػى قنػاة
MBC1كلكػػف تػ ٌػـ اختيػػار فقػػط ُٔ إعبلن ػ نا ،اسػػتخدمت الدارسػػة المػػنيج الكصػػفي كعميػػو
قام ػػت الباحث ػػة باس ػػتخداـ التحمي ػػؿ المض ػػمكف ك ػػأداة لد ارس ػػة .كاس ػػتخدمت الباحث ػػة نظري ػػة
المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة ،حي ػػث تكص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى جمم ػػة م ػػف النت ػػائج أىمي ػػا :احتم ػػت
إعبلنػات السػػمع الغذائيػة كالمشػػركبات النسػػبة العاليػة مػػف بػيف (اإلعبلنػػات السػػمعية).احتمت
قيمة تنمية الحاس ة الجمالية ،أعمى نسػبة مػف القػيـ األخػرل .أىػـ المغريػات التػي اسػتخدمت
ىي التسمية كالترفيو كتبلىا مغريات الحاجة إلى الطعاـ كالشراب .
دراسة الخرابشة (َُِٖ ) :اإلطار اإلعبلمي لمدعاية اإلسرائيمية عمى الفيسبكؾ ،دراسة
تحميمية لصفحة المتحدث الرسمي باسـ الجيش اإلسرائيمي.
ىػػدفت الدارسػػة إلػػى تحميػػؿ المنشػػكرات لمنػػاطؽ اإلعبلمػػي باسػػـ الجػػيش اإلس ػرائيمي أفخػػام
أدرعي ،عمى صفحتو في مكقع فيسػبكؾ لتعػرؼ عمػى مػدل التػأثير المتػابع العربػي فػي ىػذه
السياسػ ػػة اإلعبلميػ ػػة اإلس ػ ػرائيمية ،كىػ ػػدفت الدارسػ ػػة إلػ ػػى إب ػ ػراز أىػ ػػـ اىػ ػػدافيا خػ ػػبلؿ فت ػ ػرة
ُ .َُِٖ/ّ/ُّ – َُِٖ/ُ/أع تمػػد الدارسػػة عمػػى اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي،
أداة الد ارسػة التحميػػؿ المضػمكف أك المحتػػكل فػي صػػفحة النػاطؽ الرسػػمي لجػيش اإلس ػرائيمي
أفخػام أدرعػي كمػا اعتمػدت الدارسػة عمػى اسػتخداـ المقابمػة المباشػرة فػي جمػع المعمكمػػات.
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اس ػػتخدمت الدارسػ ػػة نظري ػػة التػ ػػأطير اإلعبلم ػػي التػ ػػي ترك ػػز عم ػ ػى كيفي ػػة تفسػ ػػير عػ ػػالميـ
االجتماعي بصكرة نمطية متكررة .أىـ النتػائج التػي تكصػمت إلييػا الدارسػة :إف فئػة اإلطػار
االسػتراتيجي جػػاءت فػي المرتبػػة األكلػػى بنسػبة ٗ % ّٔ.فػػي منشػػكرات أدرعػي ،فئػػة أخبػػار
كاعػبلـ بنسػػبة ِْ  %ضػػمف فئػة اليػػدؼ مػػف المنشػكر ،أمػػا مصػػادر اإلعػبلـ فكانػػت نسػػبة
مصادر اإلعبلـ مػف نفسػو ٕ ،% ِٓ.بينمػا كانػت فئػة المجػاؿ الجغ ارفػي فػي المركػز األكؿ
نسػبة ٓ ،% ٔٓ.أمػا ضػػمف فئػة االقتباسػات مػػف غيػر اقتبػاس كانػػت بنسػبة ٓ ،%َْ.فئػػة
المرفق ػػات الكس ػػائط كان ػػت بنس ػػبة ُ ،% ٔٓ.ام ػػا فئ ػػة المع ػػارض لمنش ػػكرات أدرع ػػي كان ػػت
بنسػػبة ٔ ،% ّٖ.أمػػا نسػػبة اإلعجػػاب بمنشػػكرات أدرعػػي كانػػت ٓ ،%ٓٓ.كردكد األفع ػػاؿ
عمػػى منشػػكرات أدرعػػي كانػػت بنس ػػبة ٔ % ّٗ.كنسػػبة مشػػاركة المنشػػكرات حصػػمت نس ػػبة
ضعيفة كانت ٔ .% ّٗ.لـ تقـ الدارسة بذكر أم تكصيات.
دراسة جراد (َُِّ ) :معالجة المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية لحركتي حماس كفتح ألزمة
االنقساـ الفمسطيني "دراسة تحميمية".
ىدؼ الدارسة إلى التركيز عمى دكر اإلعبلـ اإللكتركني الفمسطيني ،كتفسير كيفية التي
تعاممػت بيػا ىذه المكاقع مع ممفات االنقساـ الفمسطيني ،كمدل التزاميا بالقكاعد
كاألصكؿ المينية ،كمػدل إلػى التزاميا باألخبلقيات المينة كالرسالة المعمنة مف قبميما
لممجتمع .اعتم دت الدارسة عمى استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،أداة الدارسة تحميؿ
المحتكل إلبراز دكر المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية التابعة لكؿ مف حركة فتح كحماس في
إدارة أزمة االنقساـ الفمسطيني مف خبلؿ عمؿ استمارة تحميؿ المحتكل ،ككانت عينة
الدارسة عينة المقصكدة كالتي تضمن ت كؿ مف مكقع حركة فتح (المكقع الرسمي
لمفكضية التعبئة ،كالتنظيـ "فتح ميديا" كفمسطيف اليكـ) كمكقع التابع لحركة حماس
المكقع الرسمي لحركة المقاكمة اإلسبلمية "حماس" كمكقع المركز الفمسطيني لئلعبلـ).
استخدمت الدارسة نظرية ترتيب األكلكيات(األجندة) التي تركز عمى تسميط الضكء عمى
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القضايا التي تريد أف تحظى باىتماـ الجميكر كالتفاعؿ اإلعبلمي مف خبلؿ التركيز
اإلعبلمي عمى ىذه القضايا .أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدارسة :المكاقع اإللكتركنية
اإلعبلمية التابعة لحركتي فتح كحماس ساىمت بشكؿ سػمبي فػي تأجيج االنقساـ
الفمسطيني ،كسائؿ اإلعبلـ اإللكتركنية التابعة لحركتي فتح كحماس تفتقر في مكادىا
اإلعبلمية إلى آليات كبرامج لتعزيز المصالحة الكطنية ،أف كسائؿ اإلعبلـ اإللكتركنية
التابعة لكؿ مف حركتي فتح كحماس تتجػو فػي مكادىػا اإلعبلمية نحك تعزيز الفصائمية
لدل أتباعيا ،أف حركة حماس تست خدـ المكاقع الغير رسمية المقربة منيا لبث ما قد
يسبب ليا الحػرج رسميان بشكؿ يفكؽ استخداـ حركة فتح ليا.
أكصت بو الدراسة :ضركرة تسخير الطاقات ،كاإلمكانات اإلعبلمية لمفصائؿ
الفمسطينية ،مف أجؿ تبني خطاب كحدكم قائـ عمى التعددية كالتسامح كتقبؿ اآلخر،
الضركرة إلى إقرار ميثاؽ شرؼ لكسائؿ اإلعبلـ كافة يككف ممزمان بعدـ المساس

بالمصمحة الكطنية العميا ،التأكيد عمى ضركرة التكامؿ ال العداء كالتعصب بيف
مؤسسات اإلعبلـ الفصائمي مف خبلؿ استراتيجية كاضحة ،تقكـ عمى احتراـ خصكصية
كعقمية المكاطف الفمسطيني ،تفعيؿ دكر نقابة الصحافييف الفمسطينييف التابعة لمنظمة
التحرير الفمسطينية ،ضركرة الفصؿ ما بيف اإلعبلـ الحككمي الرسمي ،كاإلعبلـ غير

الرسمي التابع لمفصائؿ كالتنظيمات الفمسطينية.
دراسة الميداكم (ََِٗ ):أخبار العراؽ في الفضائيات العربية :تحميؿ مضمكف ألخبار
العراؽ في قناتي الجزيرة كالعربية الفضائيتيف.
ىدفت ىذه الدراسة الى دراسة أخبار العراؽ بكصفيا نمكذج نا لؤلخبار الساخنة كالمستمرة،

كالتي تناكلتيا الفضائيات العربية كاألجنبية منذ الغزك األمريكي لمعراؽ في نيساف

ََِّ  ،كىك ما استدعى ظيكر أنماط جديدة مف أساليب تحرير األخبار المتعمقة
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بالشأف العراقي ككتابتيا ،إذ لـ يعد الخبر كصف نا لحدث آني يحظى باالىتماـ ،بؿ أصبح

نافذة يطؿ منيا كؿ برأيو لتكظيؼ اتجاىاتو مع أك ضد ىذا الطرؼ أك ذاؾ ،كلتحقيؽ

أىداؼ الدراسة فقد تـ تحميؿ مضمكف األخبار التي تتناكؿ الشأف العراقي في قناتيف
فضائيتيف ،ىما قناة الجزيرة كقنا ة العربية المتيف جرل اختيارىما ،كتككنت العينة مف
(ْٕ ) ،نشرة أخبار مف كبل القناتيف أم بما مجمكعو (ّٕ ) نشرة أخبار تـ اختيارىا
بصكرة عشكائية مف مجمكع النشرات اإلخبارية التي بثتيا القناتاف في الفترة المحددة
لمدراسة.كأشارت نتائج الدراسة أف كبلن مف قناتي الجزيرة كالعربية تعاممتا باىتماـ مع
أخبار العراؽ كمنحتيما قد انر كبي انر مف الزمف ،كلكف القناتاف اختمفتا في التفاصيؿ،

كبالتالي في مقدار تعاطي كؿ منيما مع تساؤالت الدراسة المختمفة ،كأكصت الدراسة

بضركرة التعامؿ مع األخبار بشكؿ متكامؿ كغير انتقائي ،كالتزاـ األسس المينية
كالمكضكعية كالتكازف في إطار اختيار األخبار كتحريرىا كعرضيا.
ثانيا :الدراسات األجنبية:
ٔ-Study of (AL Buqueraue, 2012) What Role have AL Jazeera
?and social media played in the Revolution of Tunisia and Egypt
”“AN Analysis of the media in Revolutionary context
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف الدكر الذم أدتػو قنػاة الجزيػرة الفضػائية فػي تغطيتيػا لثػكرتي
مصػر كتػػكنس ،ككػػذلؾ دكر شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى غ ػرار تػػكيتر كالفػػيس بػػكؾ
كاليكتيكب ،كتنطمؽ الدراسة مف تحميؿ نظرم لدكر اإلعػبلـ بشػكؿ عػاـ فػي الثػكرات السػابقة
كثػكرة عػػاـ ُِٓٗ كغيرىػػا ،مسػػتخدمة مقاربػػة جديػػدة فػػي المجػػاؿ اإلعبلمػػي كىػػي المقاربػػة
االتصػالية مػػع األخػػذ بعػػيف االعتبػػار المكاقػػؼ الذىنيػة لؤلف ػراد كأنمػػاط منيػػا أم حالػػة ثكري ػةي
سمككيـ غير المتكقع ،كىي كميا عكامؿ لـ تخؿ في المجاؿ اإلعبلمي.
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كخمصػػت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى نت ػػائج مػػف أبرزىػػا ،أف ىنػػاؾ رابطػ ػ نا ي ػربط بػػيف بعػػض أش ػػكاؿ

التكاصػػؿ كالحركػػات االجتماعيػػة ،ككػػذلؾ العبلقػػة غيػػر المسػػبكقة التػػي ربطػػت بػػيف كسػػيمة

إعبلميػة دكليػة ضػخمة مثػؿ "الجزيػرة" كبػػيف كسػائؿ التكاصػؿ الجماىيريػة ،كخاصػة شػػبكات
التكاصؿ االجتماعي.
ٕ-Study of (Maeshima, ََِٖ) “Japanese and U.S Media
Coverage of the Iraq War: A Comparative Analysis”.
ىدفت ىػذه الد ارسػة إلػى أجػراء تحميػؿ مقػارف لمتغطيػة اإلعبلميػة اليابانيػة كاألمريكيػة لمحػرب
عمػى العػراؽ ،كمػا ىػدفت إلػػى الكشػؼ عػف العبلقػة بػيف ال ػرأم العػاـ ،كمػا تنشػره الصػػحؼ،
الدرسػ ػػة بتحمي ػػؿ المقػ ػػاالت
كق ػػد اس ػػتخدمت الد ارسػ ػػة أس ػػمكب تحميػ ػػؿ المض ػػمكف إذ قام ػػت ا
بالص ػػحؼ الياباني ػػة كت ػػـ اختي ػػار ص ػػحيفة اش ػػاىام ( ) asahiالياباني ػػة كص ػػحيفة نيكي ػػكرؾ
تػايمز األمريكيػػة فػي الفت ػرة مػا بػػيف أكتػكبر /تش ػريف األكؿ ُ ََِِ ،إلػى ديسػػمبر /كػػانكف
األكؿ ُّ.ََِْ ،
كأشػارت نتػائج الد ارسػة إلػى أف ىػػذه الصػحؼ قػد غطػت الحػػرب ذاتيػا كلكػف كانػت معالجػػة
الخبػػر بشػػكؿ مختمػػؼ كاف صػػحيفة نيكيػػكرؾ تػػايمز كانػػت متحي ػزة لمحككمػػة األمريكيػػة فػػي
حيف كانت مشاعر اليابانييف سمبية تجاه الحرب.
كاتفقت دراستي مع الدراسة أعبله مف حيث تحميؿ المحتكل ،إال أنيا لـ تتبع المنيج
المقارف كما فعمت الدراسة أعبله ،كاختمفت مف حيث مكضكع الدراسة حيث اعتمدت
الدراسة عمى التغطية اإلعبلمية لمصحؼ اليابانية كاألمريكية لمحرب عمى العراؽ  ،بينما
عممنا في دراستنا عمى تحميؿ المحتكل لصفحة تمفزيكف فمسطيف عمى الفيسبكؾ لمعرفة
المكضكعات التي تناكلتيا الصفحة ككيؼ تـ تأطيرىا
التعقيب عمى الدارسات السابقة:مف خبلؿ استعراض الدراسات لسابقة كتحميميا ،الحظ
الباحثكف ما يمي:
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ُ  -تنكع ػ ػ ػػت المكض ػ ػ ػػكعات الت ػ ػ ػػي تناكلتيػ ػ ػ ػػا الد ارس ػ ػ ػػات العربي ػ ػ ػػة  ،إذ رك ػ ػ ػػزت د ارسػ ػ ػ ػػة
الخرابش ػػة(َُِٖ ـ) عم ػػى معرف ػػة اإلط ػػار اإلعبلم ػػي لمدعاي ػػة اإلسػ ػرائيمية عم ػػى الفيس ػػبكؾ
لمتعرؼ عمػى مػدل التػأثير عمػى المتػابع العربػي ،بينمػا ركػزت د ارسػة عػاني (َُِٓـ) عمػى
معرفػة التغطيػة اإلخباريػة لؤلزمػة السياسػية فػي العػراؽ َُِْ لمػكقعي الجزيػرة نػت كالعربيػة
نػ ػػت،كركزت د ارسػ ػػة ج ػ ػراد(َُِّ ـ) عمىمعالجػ ػػة المكاقػ ػػع اإللكتركنيػ ػػة اإلخباريػ ػػة لحركتػ ػػي
حم ػػاس كف ػػتح ألزم ػػة االنقس ػػاـ الفمس ػػطيني ،كرك ػػزت د ارس ػػة الفبلح ػػي(َُُِـ)عمىالتغطي ػػة
اإلخباريػػة لمػػكقعي قن ػػاة الجزي ػرة كقن ػػاة  BBCالعربيػػة لمعركتػػي الفمكج ػػة عػػاـ ََِْ ،أم ػػا
المي ػػداكم(ََِٗ ـ) فقػ ػػد ركػ ػػز عمىتحميػ ػػؿ المضػ ػػمكف ألخب ػػار الع ػ ػراؽ فػ ػػي قنػ ػػاتي الجزي ػ ػرة
كالعربي ػػة الفض ػػائيتيف ،كركػ ػػز ح ػػرب(ََِْ ـ) عمػ ػػى معالج ػػة قضػ ػػية الصػ ػراع الفمسػ ػػطيني
اإلسرائيمي في الفضائية الفمسطينية كالفضائية اإلسرائيمية.
ِ  -كتنكعت المكضكعات التي تناكلتيا الدراسات األجنبية ،فقػد ركػزت د ارسػة ( Chungs
 ) and Cho, 2013إلى تقييـ أدكار الكسائط المتعػددة كشػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي فػي
الشرؽ األكسط ،أما دراسة ( ) AL Buqueraue, 2012فقد ركػزت عػؿ الػدكر الػذم أدتػو
قنػػاة الجزي ػرة ا لفضػػائية فػػي تغطيتيػػا لثػػكرتي مصػػر كتػػكنس ،ككػػذلؾ دكر شػػبكات التكاصػػؿ
االجتماعي عمى غرار تػكيتر كالفػيس بػكؾ كاليكتيػكب ،أمػا د ارسػة ()Maeshima, 2008
فقد ركزت عمى التغطية اإلعبلمية لمصحؼ اليابانية كاألمريكية لمحرب عمى العراؽ.
ّ  -استخدمت الدراسات السابقة أسػاليب بحثيػة مختمفػة ،رغػـ أف غالبيتيػا اسػتخدمت مػنيج
تحمي ػ ػػؿ المحت ػ ػػكل ،كمني ػ ػػا م ػ ػػف طب ػ ػػؽ الم ػ ػػنيج الكص ػ ػػفي التحميم ػ ػػي (الخرابش ػ ػػة (َُِٖ)
ك(عانيَُِٓ) ك(جراد َُِّ).
ْ  -تـ سحب العينة في أغمػب الد ارسػات السػابقة بالطريقػة العشػكائية ،كتػـ سػحبيا بالطريقػة
القصدية في دراسة (جرادَُِّ ،ـ).
االستفادة مف الدراسات السابقة:
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لقػد تمكػػف البػاحثكف مػػف خػػبلؿ ىػذه الد ارسػػات كضػع التصػػكر العػػاـ ليػذه الد ارسػػة ،كتحديػػد
مشكمتيا كأىدافيا ،كاالستفادة مف الد ارسػات السػابقة مػف خػبلؿ االطػبلع عمػى مػنيج البحػث
المس ػػتخدـ فييػ ػػا كأداة الد ارسػ ػػة ،باإلض ػػافة إلػ ػػى االسػ ػػتفادة م ػػف الجكانػ ػػب المنيجيػ ػػة فييػ ػػا،
كالنظ ريػػات المسػػتخدمة فػػي ى ػػذه الد ارسػػات ،كاألدب النظػػرم القري ػػب مػػف مكضػػكع الد ارس ػػة
الحاليػة باإلضػػافة إلػى أف الد ارسػػات السػابقة سػػاعدت عمػى تػػكفير العديػد مػػف الم ارجػع التػػي
تبلئـ الدراسة.
منيجيػ ػػة الدراسة:اسػ ػػتخدمت الباحثتػ ػػاف مػ ػػنيج تحميػ ػػؿ المحتػ ػػكل نظ ػ ػ انر لمبلئمتػ ػػو ألىػ ػػداؼ

الد ارسػػة ،حيػػث يعػػرؼ تحميػػؿ المحتػػكل مػػف كجيػػة نظػػر بيرلسػػكف Berelson

بأنػػو أحػػد

أسػاليب البحػث العممػػي التػي تيػػدؼ إلػى الكصػػؼ المكضػكعي كالمػػنظـ كالكمػي لممضػػمكف
الظاىر مف مكاد االتصاؿ.
مجتمع الدراسة :كيقصد بو جميع العناصر كاألفراد الذيف تتناكليـ الدراسة المتعمقة
بالمشكمة التي تـ تحديدىا (أبك زينة ،كآخركف ،َََِ ،صَِ).كيتمثؿ مجتمع الدراسة
في جميع منشكرات قناة تمفزيكف فمسطيف عبر صفحتيـ الرسمية عمى الفيسبككخبلؿ
الفترة الزمنية الكاقعة ما بيف شير آب ََِِ إلى الفترة الزمنية تشريف األكؿ ََِِ.
عينو البحث:استخداـ الباحثكف العينػة العشػكائية المنتظمػة كالػذم يمكػف تعريفيػا بأنيػا "ىػي
العينػة التػػي تسػػتخدـ لد ارسػػة العينػػات لمجتمعػات متجانسػػة كالتػػي ال تتبػػايف مفرداتيػػا كثي ػ نار.

اسػتخدـ البػػاحثكف العينػػة العشػكائية المنتظمػػة لمعرفػػة طبيعػػة المحتػكل الػػذم تقدمػػو تمفزيػػكف

فمسطيف عبر صفحتيا الرسمية بالفيسبكؾ
مصطمحات الدراسة:
ٔ.

المحتػكل اإلعبل مي:كػؿ مػػا تنتجػو المؤسسػػات اإلعبلميػة مػف مػػادة إعبلميػة ،تكػػكف

مكجية لمجميكر بغرض إعبلمو كاعطائو معمكمات حػكؿ مكضػكع محػدد كيمكػف أف يتمثػؿ
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المحتػكل اإلعبلمػي فػػي المقػاالت ،صػكر ،صػػكر متحركػة ،فيػديكىات ،ركابػػط نصػية ككػػؿ
ما تقكـ المؤسسات اإلعبلمية بنشره عبر مختمؼ الكسائط الرقمية (السالـ.)َُُِ ،
ٕ.

المنصػات الرقميػػة:ىي مجمكعػة مػػف المكاقػع ،التطبيقػػات كالبػرامج التػػي تعتمػد عمػػى

تقنيػػات مختمفػػة تسػػمح باسػػتخداميا كقاعػػدة يػػتـ مػػف خبلليػػا إنشػػاء كنشػػر كتحكيػػؿ بعػػض
المحتكيػات الرقميػة كتبادليػا بػػيف مسػتخدمي تمػؾ المنصػات س ػكاء كػانكا أفػراد أك منظمػػات.
(شقرة ،َُِْ ،صٓٓ).
ٖ.

تكزيع المحتكل اإلعبلمي:ىػك عمميػة نشػر المحتػكل اإلعبلمػي الرقمػي عبػر مختمػؼ

المنص ػػات كالكس ػػائط المس ػػتخدمة ف ػػي عممي ػػة النش ػػر الرقم ػػي ،حي ػػث ي ػػتـ االس ػػتعانة بتم ػػؾ
الكسػػائط قصػػد الكص ػػكؿ لمجميػػكر الرقم ػػي كالػػذم يتمي ػػز بػػالتنكع كالت ػػكزع عبػػر المنص ػػات
المختمفػػة ،ممػػا يػػؤدم بالضػػركرة إلػػى تنػػكع أسػػاليب تكزيػػع المحتػػكل التػػي تتغيػػر بنػػاء عمػػى
خصكصية المنصة كمستخدمييا( .مرزكقي ،َُِِ ،صّٓ)
ٗ.

شػػبكات التكاصػػؿ االجتماعي:كسػػائؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي ىػػي عبػػارة عػػف مكاقػػع

الكتركنية أك تطبيقات برمجيػة صػممت خصيصػا لتػكفير خدمػة التكاصػؿ بػيف المسػتخدميف
المسجميف ،عبر تمؾ المكاقع أك التطبيقػات مػف خػبلؿ اسػـ المسػتخدـ الخػاص بيػـ ،أك رقػـ
ىػػاتؼ ،أك بريػػد الكتركنػػي .كال يػػتـ ىػػذا التكاصػػؿ إال بكجػػكد خطػػكط اتصػػاؿ عبػػر ش ػػبكة
اإلنترنت( .سايمكر ،مايكؿ ،ََِْ ،صُٖٖ).
٘.

مكق ػػع فيس ػػبكؾ:يعتبر مكق ػػع فيس ػػبكؾ م ػػف أش ػػير منص ػػات التكاص ػػؿ االجتم ػػاعي.

ػاني اسػ ػػمو "م ػػارؾ زككربيػ ػػرغ" ف ػػي عػ ػػاـ ََِْ .كتع ػػدل عػ ػػدد
كال ػػذم ٌ
أسس ػػو طالػ ػػب ألم ػ ٌ
المسػتخدميف لممكقػػع فػي آخػػر إحصػاء عػػاـ َُِٕإلػػى مػا يقػػارب ِ مميػار مسػػتخدـ ،كمػػا
تبمغ قيمتو السكقية ما يقارب ِِٓ مميار دكالر( .خرابشة ،َُِٖ ،صٖ).
ٔ.

قن ػػاة فمس ػػطيف الفض ػػائية أك تمفزي ػػكف فمس ػػطيف:ىي قن ػػاة تمفزيكني ػػة فض ػػائية رس ػػمية

فمسػػطين ية ،كىػػي ج ػػزء مػػف ىيئػػة اإلذاع ػػة كالتمفزيػػكف الفمسػػطينية التابع ػػة لمنظمػػة التحري ػػر
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الفمسطينية .أنشئت في العػاـ ُْٗٗ  ،كي ارفػؽ تمفزيػكف فمسػطيف محطػة إذاعيػة ىػي صػكت
فمسطيف التي أطمقت عاـ ُٓٗٗ.
بدأ البث التمفزيكني لمقناة في عاـ ُٗٗٗ مف قطاع غزة في فمسطيف مف قبؿ السمطة
الكطني ة الفمسطينية بمكجب اتفاقية أكسمك عاـ ُْٗٗ( .جماؿ.)ََِٓ،
نظريػة الدراسػػة:قػرر البػػاحثكف أف نظريػػة اإلطػار اإلعبلمػػي ىػػي االكثػر مبلئمػػة لمكضػػكع
البحث؛كتسػػاعد ىػػذه النظري ػػة الباحثتػػاف عن ػػد تحميػػؿ مضػػمكف منش ػػكرات صػػفحة تمفزي ػػكف
فمسطيف ،كذلؾ مف خبلؿ الكشؼ عف الطػرؽ كاآلليػات التػي اسػتخدمتيا تمفزيػكف فمسػطيف
في تأطير القضايا كاألخبار التي تنشرىا عبر صفحتيا الرسمية بالفيسبكؾ.
تبمكر مفيكـ نظرية اإلطار اإلعبلمػي عمػى يػد عػالـ االجتمػاع (  )Goffman Ervingفػي
ع ػػاـ ُْٕٗ  ،كعرف ػػت نظري ػػة االط ػػار االعبلم ػػي عم ػػى اني ػػا "عممي ػػة تفاعمي ػػة ت ػػتـ ب ػػيف
مككنػػات العمميػػة االتصػػالية ،بيػػدؼ إب ػراز جكانػػب محػػددة مػػف القضػػية المطركحػػة كاغفػػاؿ
جكانػػب أخػػرل بمػػا يتناسػػب مػػع أيديكلكجيػػة القػػائـ عمػػى االتصػػاؿ بيػػدؼ تفسػػير األحػػداث
كتحدي ػػد المش ػػكبلت كتش ػػخيص األس ػػباب كالبح ػػث ع ػػف حم ػػكؿ كتأطيرى ػػا بم ػػا يتكاف ػػؽ م ػػع
السياسة التحريرية لمؤسسة اإلعبلمية " (حسكنة ،َُِٓ ،صِّ).
أىداؼ نظرية التأطير اإلعالمي:
ٔ  -كصػؼ المضػػمكف مػػف الخبػػر اإلعبلمػػي أك الخطػاب لكحػػدات نصػػية معينػػة ،كىػػذا مػػا
يسمى باإلطار.
ِ  -تفسير أكلكيات ترتيب المعمكمات السياسػية التػي تخضػع لتركيػب األطػر اإلعبلميػة فػي
نصكصيا.
ّ  -تيػػدؼ أيضػػا إلػػى تحديػػد الطػػرؽ التػػي تتفاعػػؿ بيػػا األطػػر اإلعبلميػػة مػػع المعمكمػػات
األكلكية.
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ْ  -تيػدؼ نظريػة أيضػػا إلػى تحديػد الكميػػة التػي تػػؤثر بيػا األطػر اإلعبلميػػة فػي العمميػػات
عمى مستكل العمميات االجتماعي.
كجػو ) ) Roefs& Carrageeالىنظريػة التػأطير اإلعبلمػي مجمكعػة مػف االنتقػادات يمكػف
اجماليا عمى النحك التالي:
ُ  -ركػ ػػزت الد ارسػ ػػات التػ ػػي تناكلػ ػػت نظريػ ػػة التػ ػػأطير عمػ ػػى المتغي ػ ػرات الخاصػ ػػة
بمفردات ػػو كتجاىمػ ػػت دكرمتغيػ ػرات أخػ ػػرل كػ ػػالقكل السياس ػػية كاالجتماعيػ ػػة التػ ػػي
تتحكـ في ىذه التأثيرات.
ِ  -الدارسػ ػػات الت ػ ػػي تتعم ػ ػػؽ ف ػ ػػي التػ ػػأطير اإلعبلم ػ ػػي داخ ػ ػػؿ س ػ ػػياقات سياس ػ ػػية
كاجتماعية تتصؼ بقمتيا.
ّ  -الد ارسػات التػي تركػػز عمػى تػػأثير كسػائؿ اإلعػػبلـ ىػي قميمػػة مقارنػة بالدارسػػات
التحميمية.
ْ  -قم ػ ػػة الد ارس ػ ػػات الت ػ ػػي عني ػ ػػت بت ػ ػػأثير كس ػ ػػائؿ اإلع ػ ػػبلـ مقارن ػ ػػة بالد ارس ػ ػػات
التحميمية(حسكنة.)ّٗ- ّٖ ،َُِٓ ،
آليات التأطير:
إف آليات التأطير اإلعبلمي تكمف أساسا كمػا حػددىا (  )Entmanفػي عنصػريف أساسػييف
ىما.)R.Entman,1993,p52( :
أكالن :البركزيحػدد ( ) Entmanأف البػػركز يتحقػؽ كأحػػد آليػات التػػأطير ،مػف خػػبلؿ التركيػػز
عمى معمكمات معينة في مكاقع معينة مػف داخػؿ المؤسسػة اإلعبلميػة ،بػأف ىنػاؾ عناصػر

محػػددة ف ػػي القص ػػة الخبري ػػة يػػتـ التركي ػػز كالتأكي ػػد عميي ػػا مػػف أج ػػؿ ت ق ػػديـ معن ػػى رئيس ػػي،
كتتحقؽ "آلية البركز" مف خػبلؿ المكقػع كالتكػرار كالػربط بػيف القضػية كقضػايا أخػرل ،كىػذا
مػا أكػده" " Millerحػيف أكػد "أف تحديػد أك تشػكيؿ األطػر الخبريػة المتمثمػة فػي تمػؾ العمميػة،
كالتػػي تق ػػكـ مػػف خبللي ػػا كسػػائؿ اإلع ػػبلـ بالتأكيػػد عم ػػى بعػػض جكان ػػب الحقيقػػة ،كاغف ػػاؿ
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جكانػػب أخػػرل عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ بعػػض الكممػػات المفتاحيػػة كالرمػػكز كالمػػؤثرات المرئيػػة
(عبدالفتاح.)ٔٔ- ٔٓ ،ََِٕ ،
ثانيان :االنتقاءككما حددىا ( ) Entmanىي اآللية التػي تعنػي أف عمميػة االختيػار تػتـ كفػؽ
معايير مينية ،ذاتية مؤسسية كثقافية يقكـ بيا القػائـ باالتصػاؿ أك الكسػيمة اإلعبلميػة عنػد
تغطيتيػػا أك معالجتي ػػا لح ػػدث أك قض ػػية أك شخص ػػية م ػػا .كذل ػػؾ ،ب ػػالتركيز عم ػػى جكان ػػب
معينػػة ،أك إغفػػاؿ جكانػػب أخػػرل عمػػى المسػػتكل البنػػائي لممكضػػكع أك الحػػدث أك القضػػية.
كيكمػف الجػػكىر فػي تحديػػد اإلطػار بآليػػة "االنتقػػاء" فػي "الحجػػـ" ،بمعنػى التعظػػيـ كالمبالغػػة
في التركيز عمى عنا صر بعينيا داخؿ القصة الخبريػة ،أك إغفػاؿ تمػؾ العناصػر أك التقميػؿ
مػف شػػأنيا ضػػمف السػياؽ اإلخبػػارم لمقصػػة ،األمػر الػػذم يػػؤدم إلػى كضػػكح أقػػؿ أك أكثػػر
لدل الجميكر ،فيما يتعمؽ بيذه القصة(.)R.Entman,1993, p7
كيرل( ) Entmanبأف األطػر اإلعبلميػة تتشػكؿ كتتجسػد فػي أدكات محػددة :مثػؿ الكممػات
الرئيسية،الكصػػؼ المجػػازم "االسػػتعارات" ،المف ػػاىيـ ،الرمػػكز كالصػػكرالمرئية .كيػػتـ التركي ػػز
عمػػى ىػػذه األدكات فػػي سػػياؽ السػػرد الخبػػرم لقضػػية أك حػػدث مػػا ،فمػػف خػػبلؿ "التك ػرار"
لكمم ػػات كص ػػكر معين ػػة ،س ػػيتـ ب ػػذلؾ اإلش ػػارة إل ػػى أفك ػػار معين ػػة كاس ػػتبعاد أفك ػػار أخ ػػرل،
كجعميػػا ميمشػػة كغيػػر محسكسػػة تمام ػ نا .كيعمػػؿ كػػؿ مػػف التك ػرار ،المكقػػع كتػػدعيـ ارتبػػاط

األفكػار مػع بعضػيا بعضػان ،مػػف أجػؿ ترسػيخ تفسػير كاحػػد لمقضػية أك الحػدث أكثػر شػػمكالي
ككض ػ ػ ػػكحان ،كأكث ػ ػ ػػر قابمي ػ ػ ػػة لمت ػ ػ ػػذكر م ػ ػ ػػف قب ػ ػ ػػؿ الجمي ػ ػ ػػكر م ػ ػ ػػف التفس ػ ػ ػػيرات األخ ػ ػ ػػرل

(.)R.Entman,1993,p16

تتمثػؿ أن ػكاع األطػر اإلعبلميػػة فػي ثمانيػػة انػكاع رئيسػػية نكجزىػا عمػػى النحػك التالي:اإلطػػار
المح ػػدد بقض ػػية ،اإلطػ ػػار العاـ،إط ػػار النتػ ػػائج االقتص ػػادية  ،إطػ ػػار المس ػػؤكلية  ،إطػ ػػار
الصػ ػ ػراع  ،اطػ ػ ػػار المب ػ ػػادئ األخبلقية(الػ ػ ػػدليمي ،َُِٔ ،صَِْ -صَِٔ) ،اإلطػ ػ ػػار
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االستراتيجي( .الحديدم ،ََِٔ،صُٖٖ ) ،إطػار االىتمامػات اإلنسػانية (مكػاكم كالسػيد،
ََِٗ ،ص ُّٗ)
اإلطار النظرم لمدراسة
عمػػى الػػرغـ مػػف أف كس ػػائؿ اإلعػػبلـ الجديػػد ،الت ػػي أفرزتيػػا التكنكلكجيػػا االتص ػػالية
الراىنػػة ،تكػػاد تتشػػابو فػػي عػػدد مػػف السػػمات مػػع الكسػػائؿ التقميديػػة ،إال أف ىنػػاؾ
س ػػمات مميػ ػزة لمكس ػػائؿ اإلعبلمي ػػة الراىن ػػة بأش ػػكاليا المختمف ػػة مم ػػا يمق ػػي بظبلل ػػو
كيفػػرض تأثي ارتػػو عػػؿ الكسػػائؿ الجديػػدة كيػػؤدم إلػػى تػػأثيرات معينػػة عمػػى االتصػػاؿ
اإلنساني ،كمف أبرز ىذه السػمات التػي تتصػؼ بيػا كسػائؿ اإلعػبلـ الجديػد الراىنػة
ما يمي :التفاعمية ،Interactivity
التحػ ػ ػ ػػكؿ مػ ػ ػ ػػف النظػ ػ ػ ػػاـ التمػ ػ ػ ػػاثمي  Analogإلػ ػ ػ ػػى النظػ ػ ػ ػػاـ الرقمػ ػ ػ ػػي ،Digital
البلجماىيرية،Demassification
التنػػكع  ،Varietyالككنيػػة ،Globalizationالشػػيكع كاالنتشػػار ،Ubiquityالتكامػػؿ
 ، Integrationتجاكز الحدكد الثقافية.
المحتكل الرقميDigital Content
يعتبر المحتكل الرقمػي نػاتج عػف النقمػة النكعيػة فػي تقنيػة المعمكمػات كاالتصػاالت،
كمػػا نػػتج عنيػػا مػػف تطبيقػػات حديثػػة .حيػػث يعرفػػو  Adam Vincenziniعبػػر
مكقع ػػو اإللكتركن ػػي بأن ػػو " :ك ػػؿ م ػػا يمك ػػف نشػ ػره عب ػػر الكس ػػائط الرقمي ػػة كأعط ػػى
 َٓ Adamمثػػاالن عػػف المحتػػكل الرقمػػي ذك ػػر منيا:مقػػاؿ عمػػى ال فيسػػبكؾ (ن ػػص
كحػػده ،أك ن ػػص متب ػػكع بػ ػرابط) ،ص ػػكرة ،فيػػديك ،مم ػػؼ ص ػػكتي ،أم حس ػػاب عم ػػى

شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي يكػكف ممكػ نا لشػخص ،أك ىيئة،إعبلف،لعبػة إلكتركنيػة.

(َُُِ.)Vincenzini،
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يسػػتخدـ مصػػطمح المحتػػكل الرقمػػي

 Digital Contentلمتعبيػػر كالداللػػة عمػػى

المحت ػػكل ال ػػذم ينش ػػر كي ػػكزع عب ػػر ص ػػفحات كمكاق ػػع االنترن ػػت كيتمث ػػؿ المحت ػػكل
المػػكزع عػػادة ف ػػي الكتػػب ،كاالقػػبلـ ،البػ ػرامج ،ألعػػاب الفيػػديك المتاح ػػة عمػػى ش ػػبكة
االنترن ػػت بغ ػػرض ايص ػػاليا ال ػػى الجمي ػػكر بطريق ػػة س ػػيمة كسػ ػريعة عب ػػر منص ػػات
مختمفة مػع تػكفير إمكانيػة مشػاركتيا كاعػادة نشػرىا التفاعػؿ معيػاComputer (.
encyclopedia

.) desktopكيسػ ػػمى المحتػ ػػكل الرقم ػ ػػي كػ ػػذلؾ ب ػ ػػالمحتكل

االلكتركنػي كمػػا تعرفػػو مكسػػكعة Computer desktopكىػػك كػػؿ محتػػكل يمكػػف
نقمو مف خبلؿ الكمبيكتر كشبكة االنترنت.) Cambridge Dictionaries( .
شبكات التكاصؿ االجتماعي كنمكذج لمكسائط الرقمية
تعػرؼ مكقػع شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي بانيػا “مجمكعػة متنكعػة مػف المنصػػات
المسػتندة إلػػى الكيػػب تمكػػف النػػاس مػػف التفاعػؿ االجتمػػاعي فيمػػا بيػػنيـ عبػػر شػػبكة
االنترنت ،مثؿ  ،Facebook,Youtube, Twitter Tags, Digg, Blogsىذه
المكاقػػع كالتطبيقػػات كغيرىػػا تضػػـ محتػػكل رقمػػي يمكػػف لممسػػتخدميف مشػػاركتو مػػع
بعضػػيـ" ،)Vangie,2016( .كىػػي عبػػارة عػػف مكاقػػع عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت تػػكفر
لمس ػػتخدمييا فرص ػػة الحػ ػكار كتب ػػادؿ المعمكم ػػات كاآلراء كاألفك ػػار كالمش ػػكبلت م ػػف
خػػبلؿ الممفػػات الشخصػػية كألبكمػػات الصػػكر كغػػرؼ الدردشػػة كغيػػر ذلػػؾ ،ككمثػػاؿ
عمى ذلؾ.MySpace, Facebook, Youtube,Twitter,:
كتقػكـ شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى عبلقػػات تفاعميػػة متزامنػػة كغيػػر متزامنػػة
بكاسطة كسائؿ االتصاؿ الرقميػة ،يػتـ مػف خبلليػا إرسػاؿ كاسػتقباؿ المعمكمػات بػيف
طرفيف أك أكثر ،كما يعرفيا مرسػي مشػرم بأنيػا مجمكعػة مػف اليكيػات االجتماعيػة
ينش ػػئيا أفػ ػراد كمنظم ػػات م ػػف أج ػػؿ تكس ػػيع كتفعي ػػؿ العبلق ػػات الميني ػػة كعبلق ػػات
الصػداقة ،كيرجػع مفيػكـ الشػبكات االجتماعيػة إلػى عػالـ االجتمػاع جػكف بػارنز فػػي
عػػاـ ُْٓٗ  ،كاتاحػػت شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي لمتصػػفحييا إمكانيػػة مشػػاركة
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الممفػػات كالص ػػكر كتبػػادؿ مق ػػاطع الفي ػػديك ،ككػػذلؾ مكن ػػت مسػػتخدمييا م ػػف إجػ ػراء
المحادثات الفكرية كارساؿ الرسائؿ( .دبيسي ،َُِّ ،صَٕ).
فيسبكؾ كنمكذج ألشير منصات نشر المحتكل
تعتبػر شػػبكة التكاصػػؿ االجتمػػاعي فيسػػبكؾ ،متربعػػة عمػػى عػػرش شػػبكات التكاصػػؿ
االجتمػاعي عالمي ػان مػػف حيػػث عػػدد المسػتخدميف ،كيحتػػؿ المرتبػػة الثانيػػة مػػف حيػػث

المكقع األكثر زيارة عؿ المستكل العػالمي حسػب ترتيػب مكقػع  ،Alexaبعػد محػرؾ

بحث  Googleمباشرة( .البيسكني ،ََِٗ ،صٗ).
كيعتمػ ػػد فيسػ ػػبكؾ عمػ ػػى برمجيػ ػػات مفتكحػ ػػة المصػ ػػدر حيػ ػػث يمكػ ػػف لممسػ ػػتخدميف
كالمطػكريف ابتكػار كتطػػكير تطبيقػاتيـ عمػى المكقػػع كاتاحتيػا لممسػتخدميف العػػادييف،
كذلػػؾ ب ػػدء بأبسػػط االختب ػػارات الترفيييػػة كصػ ػكالن إلػػى أعق ػػد التطبيقػػات الت ػػي تت ػػيح

ال ػربط بػػيف المكقػػع كبقيػػة المكاقػػع الخدماتيػػة األخػػرل ك ػ ػ ػ ػ ،Youtube, Twitter
كغيرى ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػػف تطبيق ػ ػ ػ ػػات اإلع ػ ػ ػ ػػبلـ االجتم ػ ػ ػ ػػاعي media

.Social

(مرزكقي،َُِِ،صََُ).
تركز فكرة المكقػع أساسػان عمػى إقامػة شػبكة عبلقػات شػبيية بالعبلقػات الكاقعيػة فػي

مح ػػيط افت ارض ػػي ،حي ػػث يمك ػػف الق ػػكؿ أف المكق ػػع يض ػػـ ش ػػبكات متع ػػددة كح ػػدتيا

األساسػػية األعضػػاء أك المسػػتخدميف الػػذيف تجمعيػػـ الحيػػاة الكاقعيػػة أساس ػان ،حيػػث

يقكمػػكف ببنػػاء كاقػػع افت ارضػػي يجمعيػػـ عػػف طريػػؽ المجمكعػػات أك الصػػفحات ،أك

باقي خدمات الكاقع األخرل.
نش ػػأة اإلع ػػالـ الفمس ػػطيني :عرف ػػت فمس ػػطيف الص ػػحافة ف ػػي كق ػػت مبك ػػر يع ػػكد ذل ػػؾ إل ػػى
التقمبات السياسية التي شيد تيا دكلة فمسػطيف ،كىػذا مػا جعميػا تتعػرؼ عمػى الصػحافة قبػؿ
العديػػد مػػف الػػدكؿ العربيػػة ،ممػػا سػػاىـ التقمبػػات السياسػػية كػػاالحتبلؿ العثمػػاني كاإلنجميػػزم
كاإلسرائيمي إلى كجكد تنكع في كسػائؿ اإلعػبلـ الفمسػطينية كتنػكع فػي مصػادرىا ،فػي بدايػة
اإلعػػبلـ فػػي فمسػػطيف كػػاف مػػف خػػبلؿ نشػػر األخبػػار عبػػر الصػػحؼ كالمجػػبلت ثػػـ تطػػكر
233

اإلعػبلـ إلػػى اسػتخداـ اإلذاعػػات المسػمكعة ثػػـ تطػػكر األمػر إلػػى كجػكد محطػػات فضػػائية،
كذل ػػؾ باس ػػتخداـ القم ػػر الص ػػناعي ،حي ػػث ص ػػدرت أكؿ ص ػػحيفة ف ػػي فمس ػػطيف ف ػػي ع ػػاـ
ُٕٖٔ كىػي صػػحيفة القػدس الش ػريؼ حيػث كانػػت تعتمػد اسػػتخداـ المغػة العربيػػة كالتركيػػة،
كقد تطكر الص حؼ بعد ذلؾ كانتشرت بشكؿ كبير كمف اشػير ىػذه الصػحؼ ىػي صػحيفة
القػدس ،حيػث تعتبػػر مػف أكبػػر كأقػدـ الصػػحؼ حيػث تيػػتـ بتػداكؿ األخبػػار حػكؿ فمسػػطيف
كالػػكطف العربػػي كاألخبػػار العالميػػة ،كقػػد ظيػػر اإلعػػبلـ الفمسػػطيني بالخػػارج بعػػد االحػػتبلؿ
فػػي عػػاـ ُْٖٗ كلػػذلؾ بسػػبب ىج ػرة الصػػحفييف الفمسػػطينييف إلػػى الخػػارج ،ككانػػت ىػػذه
الفتػرة تعػػرؼ بيج ػرة الصػحفييف بعػػد كقػػكع نكبػة ْٖ ،عمػػؿ اإلعػػبلـ الفمسػطيني فػػي الخػػارج
عمػػى الػػدفاع عػػف القضػػية الفمسػػطينية كالثػػكرة ،ككػػاف مػػف أبػػرز الصػػحؼ كالمجػػبلت التػػي
ظيرت ىي الشػرؽ الجديػد كشػؤكف السػاعة ،كاألفػؽ ،كالػببلد ،اليػكـ السػابع كفمسػطيف الثػكرة
(نصر ،َُِٖ ،صِِ).
اإلع ػػبلـ الرسػ ػػمي الفمسػ ػػطيني:قامت الس ػػمطة الكطنيػ ػػة الفمسػ ػػطينية بإنش ػػاء ىيئػ ػػة اإلذاعػ ػػة
التمفزيكف ،حيث قامت بأكؿ بث تجريبػي ليػا فػي تمػكز عػاـ ُْٗٗ كأكؿ مػف خطػب فييػا
ىك الرئيس الراحؿ ياسػر عرفػات ،ككػاف المقػر األكؿ لئلذاعػة فػي مدينػة أريحػا ،كثػـ انتقػؿ
مقرىا إلى مدينة راـ اهلل (نصر ،َُِٖ ،صِٔ).
الييئ ػػة العامػ ػػة إلذاعػ ػػة كتمفزي ػػكف فمسػ ػػطيف :أنشػ ػػأت اليي ػػة العامػ ػػة لئلذاعػ ػػة كالتمفزيػ ػػكف
الفمسػطينية بقػرار صػدر مػػف الػرئيس ياسػر عرفػات بتػػاريخ السػادس مػف تمػكز سػػنة ُّٗٗ
يحمػػؿ رقػػـ (ْٔٔٓ ) ،كمػػا كردت مشػػركعية الحػػؽ الفمسػػطيني فػػي امػػتبلؾ محطػػة إذاعػػة
كتمفزيػكف فمسػطينية فػي بنػكد اتفاقيػة إعػبلف المبػادئ التػي تػـ تكقيعيػا بػيف منظمػة التحريػػر
الفمسػػطينية كالحككمػػة اإلس ػرائيمية عػػاـ ُّٗٗ  ،كتسػػعى الييئػػة إلػػى إب ػراز اليكيػػة الكطنيػػة
المكحػدة لشػػعب الفمسػطيني كتعمػػؿ عمػى تعزيػػز حريتػو كاسػػتقبللو ،ككمػا تعمػػؿ الييئػة عمػػى
تمبيػة حقكقػػو كمطالبػػو ال كطنيػة كتحقيػػؽ األىػػداؼ المنشػػكدة لتحقيػؽ السػػبلـ كاالسػػتقرار فػػي
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منطقة الشرؽ األكسػط ،باإلضػافة إلػى العمػؿ عمػى تنميػة المجتمػع بشػكؿ ديمق ارطػي كنشػر
ثقافػ ػػة الحريػ ػػة كالديمقراطيػ ػػة كنشػ ػػر ثقاف ػ ػػة احت ػ ػراـ األنظمػ ػػة كالق ػ ػكانيف (نص ػ ػػر،َُِٖ ،
صِٔ).
منيجية الدراسة كأدكاتيا
تصػػنؼ ى ػػذه الد ارس ػػة فػ ػي إط ػػار البح ػػكث الكص ػػفية التحميمي ػػة الت ػػي تعتم ػػد عم ػػى تص ػػكير
خصائص الظاىرة التي يتـ دراستيا كتقديـ معمكمات عنيػا كتحميميػا ،كفػي إطػار ىػذا النػكع
مف البحػكث يػتـ اسػتخداـ تحميػؿ المضػمكف الػذم يقػكـ عمػى تحديػد المكاضػيع التػي تقػدميا
قنػاة تمفزيػػكف فمسػػطيف عبػػر صػػفحتيا الرسػػمية عمػػى مكق ػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي الفيسػػبكؾ
كمعرفة طريقة تأطير المكضكعات التي تتناكليا الصػفحة ،باإلضػافة الػى تحميػؿ األسػاليب
كاألشكاؿ التي تتبعيػا الصػفحة فػي طػرح مكاضػيعيا لممتػابعيف .كتػـ اسػتخداـ مػنيج المسػح
االلكتركنػػي بيػػدؼ متابعػػة المػػادة اإلعبلميػػة المنشػػكرة عبػػر المكقػػع الػػذم اختارتػػو الد ارسػػة،
كاستخدـ الباحثكف أداة تحميؿ المضمكف.
اجراءات تحميؿ المضمكف
اقتصرت الدراسة عمػى فئػة تحميػؿ المضػمكف الخاصػة بعينػة الد ارسػة كالتػي شػممت (ََِ)
منشكر خبلؿ الفترة التػي حػددتيا الد ارسػة ،حيػث الحػظ البػاحثكف أف عػدد المنشػكرات عمػى
صفحة الدراسة يصؿ حػكالي مػف  30 - 20منشػكر يكميػان ،كقػد تكػكف مجتمػع الد ارسػة مػف

َََِ منشك انر تقريبان ،كتـ تحديػد حجػـ عينػة الد ارسػة العشػكائية المنتظمػة بََِ منشػك انر
لتحميمياكذلػؾ بيػػدؼ تكضػػيح أبػػرز المكاضػػيع التػي ناقشػػتيا الصػػفحة خػػبلؿ فت ػرة الد ارسػػة،

حيث تضمنت الفئات الفرعية التالية:
 . 1األطر اإلعبلمية المستخدمة.
 . 2مكضكع /ىدؼ المنشكر.
 . 3المجاؿ الجغرافي لممنشكر.
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 . 4االقتباسات المستخدمة لممنشكر.
 . 5نكع المرفقات اك الكسائط المدرجة مع المنشكر.
 . 6اتجاه ردكد الفعؿ لممستخدميف عمى المنشكر.
 . 7نسبة اإلعجابات عمى المنشكر.
 . 8نسبة ردكد الفعؿ (التعميقات) عمى المنشكر.
 . 9نسبة مشاركة المنشكر (إعادة النشر).
كح ػػدات تحمي ػػؿ المض ػػمكف :اعتم ػػد الب ػػاحثكف عم ػػى تحدي ػػد األط ػػر اإلعبلمي ػػة المس ػػتخدمة
حسب المكضكع اك اليدؼ الذم يخص المنشػكرات التػي تضػمنتيا الد ارسػة ،كقػاـ البػاحثكف
برصػػد مجمكعػػة مػػف الرسػػائؿ المنشػػكرة ،كتحديػػد عناكينيػػا كمكاضػػيعيا ،كمػػف ثػػـ قراءتيػػا
كتصػنيفيا لمعرفػة مجا التيػا كاالقتباسػات المسػتخدمة فييػا ،إضػافة الػى تحديػد نسػبة الػردكد
كالمش ػػاركات كاإلعجابػ ػػات الخاصػ ػػة بيػ ػػذه المنشػ ػػكرات ،لػ ػػذلؾ تػ ػػـ جمػ ػػع ىػ ػػذه المنشػ ػػكرات
كحفظيػػا كاالطػػبلع عمػػى مضػػمكنيا لممقارنػػة بينيػػا كعػػرض محتكياتيػػا التػػي شػػممت صػػكر
متعددة اك تصاميـ مختمفة لئلجابة عف أسئمة الدراسة كالتكصؿ الى نتائجيا.
مجتمػع كعينػة الدراسػػة :يتمثػؿ مجتمػػع الد ارسػة الحاليػػة بالمنشػكرات الخاصػػة بصػفحة قنػػاة
تمفزيكف فمسطيف عمى مكقع الفيسػبكؾ ،كالتػي تككنػت مػف حػكالي َََِ منشػك انر عبػر فتػرة

الد ارسػػة التػػي امتػػدت مػػف تػػاريخ ُ ََِِ/ٖ/كحتػػى ُّ ، ََِِ/َُ/أمػػا عينػػة الد ارسػػة
فتمثمت بحكالي ََِ منشك نار مختمف نا عبر الصفحة.
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مناقشة نتائج الدراسة
نتائج الدراسة التحميمية
تتضػمف نتػائج الد ارسػػة التحميميػة عمػى تحديػػد المكاضػيع التػي تقػػدميا قنػاة تمفزيػكف فمسػػطيف
عبػػر صػػفحتيا عمػػى مكقػػع الفيسػػبكؾ كمعرف ػػة طريقػػة تػػأطير المكضػػكعات التػػي تتناكلي ػػا
الص ػػفحة ،باإلض ػػافة ال ػػى تحمي ػػؿ األس ػػاليب كاألش ػػكاؿ الت ػػي تتبعي ػػا الص ػػفحة ف ػػي ط ػػرح
مكاضػيعيا لممتػػابعيف فػي عينػػة الد ارسػة التػػي تػـ ذكرىػػا ،كتػـ مػػف خبلليػا رصػػد المنشػػكرات
كاإلجاب ػػة ع ػػف أس ػػئمة الد ارس ػػة م ػػف خبللي ػػا ،باإلض ػػافة ال ػػى تحدي ػػد مض ػػمكنيا كالعناص ػػر
المرتبطة بيا.
ال :إحصائيات المنشكرات الخاصة بصفحة قناة تمفزيكف فمسطيف
أك ن

تي ػػدؼ الد ارس ػػة ال ػػى تحدي ػػد مض ػػمكف المنش ػػكرات المكج ػػكدة عم ػػى ص ػػفحة قن ػػاة تمفزي ػػكف

فمسػػطيف ،كاعتمػػدت الباحثتػػاف عمػػى د ارسػػة محتػػكل المنشػػكرات كتحديػػد نسػػبة اإلعجابػػات،
نسػػبة الػػردكد (التعميقػػات) ،نسػػبة المشػػاركات (إعػػادة النشػػر) ،كاتجاىػػات ردكد الفعػػؿ لكػػؿ
منيا ،كيكض ح الجػدكؿ التػالي االحصػائيات المرتبطػة بالمنشػكرات بيػدؼ تكضػيح عناصػر
دراسة المحتكل المنشكر في كؿ منيا ككانت النتائج كما يمي:
جدكؿ (ُ ) :عناكيف المنشكرات كعدد االعجابات كالردكد كالمشاركات كاتجاىات ردكد
الفعؿ المتابعيف عمييا.
عدد

عدد

عدد

ردكد

رقـ
المنشك

اإلعجابا

الردك

المشاركا

الفعؿ

ر

ت

د

ت

ٓٔ

-

ّ

ُ

العنكاف

فمسطيف ىذا الصباح
حديقة راـ اهلل ..مساحة خضراء

ايجاب
ية

متنفس لمعائبلت
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ِ

ُٖٓ

منشدكف مقدسيكف يينئكف األمة

ّٕ

ُٓ

اإلسبلمية بذكرل المكلد النبكم

ايجاب
ية

الشريؼ عمى طريقتيـ
ّ

جكلة في رحاب المسجد األقصى

ِْٖ

ِٔ

ُِ

كاحياء المكلد النبكم الشريؼ

ايجاب
ية

ّٓ

ْ

األسرل ليسكا أرقامان ..

ٓ

أىالي مخماس ييدشنكف أكؿ معصرة
في القرية لمعاكنتيـ في مكسـ

ٓ

ُ

سيرة األسير رجب الطحاف

ايجاب
ية

َّٔ

ٔٔ

ّٗ

ايجاب
ية

الزيتكف
ٔ

صباح الخير يا قيدس

ُٖٓ

ٖٓ

ِّ

ٕ

إحياء ذكرل المكلد النبكم الشريؼ

َُٕ

ْْ

ٕ

ية

في نابمس
ٖ

ايجاب
ية

نساء يدرف مصنع إلنتاج العجكة في

ّٖ

ْ

ُ

غزة
ٗ

ايجاب

ايجاب
ية

الفعالية الرافضة العتداءات االحتبلؿ

ّٗ

-

ُ

سمبية

عمى األراضي المخصصة لذكم
االحتياجات الخاصة  -سمفيت
َُ

ٗٓ

كيؼ تتفاعؿ قضية
#األسير_ماىر_األخرسفي منصات
التكاصؿ االجتماعي...نتابع حمقة
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ُِ

ُ

ايجاب
ية

جديدة مف برنامج #تعميقاتكـ
ُُ

الكقفة الجماىيرية التي تنظميا ك ازرة

ِّٖ

ِٓ

ٔ

األكقاؼ كالشؤكف الدينية نصرة

ايجاب
ية

لمرسكؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ
ُِ

المجتمع الدكلي يتبنى مبادرة الرئيس

ُّْ

ّّ

ٓ

سمبية

لعقد مؤتمر دكلي لمسبلـ
كالمزيد في نشرة األخبار
ُّ

ُُِ

ىؿ يمكف اف نتعايش مع جائحة

ُٖ

ٖ

سمبية

ككركنا دكف أف نفقد إنسانيتنا
#برنامج_اليمة_عالية
ُْ

المناضمة أـ عصاـ ...محطات عمؿ

َُْ

ُْ

ُٗ

في حمؿ القضية الفمسطينية عربيا

ايجاب
ية

#اليكـ_الكطني_لممرأة_الفمسطينية
ُٓ

لقاء المذيعة بالضيؼ يفصمو جدار..

َُٗ

ٗ

ٕ

قصة الفصؿ العنصرم الذم يمارسو

ايجاب
ية

االحتبلؿ في برنامج #قدس_كجدار
ُٔ

ٖٔ

الحمؿ خارج الرحـ ..األسباب

ْٓ

ٖ

كاألعراض
ُٕ

ية

ثبلث فتيات يمتيف مجاؿ الزراعة

ُِٕ

ُْ

ٗ

لمتغمب عمى مشكمة البطالة
ُٖ

ايجاب
ايجاب
ية

ّّ

فمسطيف ىذا الصباح
لكحات فنية لترميـ جدراف عكا

ّ

ِ

ايجاب
ية
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التاريخية
ُٗ

حؽ العمؿ لذكم االعاقة ..برنامج "ع

ٖٖ

ّْ

ٗ

فنجاف قيكة"
َِ

ية
َْ

أثر جائحة ككركنا عمى مكسـ

ٖ

ْ

التمكر ..في المجمة االقتصادية
ُِ

إيجاب
إيجاب
ية

مشفى المطمع ييطمؽ العيادة المتنقمة
المجانية لمفحص كالكشؼ المبكر عف

ُِٔ

ٖ

ٓ

إيجاب
ية

سرطاف الثدم
ِِ
ِّ

عائمة الشييد المصاب بالتكحد إياد
الحبلؽ تيطالب بعقاب قتمة ابنيا

َُٔ

ُّ

ٓ

إيجاب
ية

ِٗٓ

تزايد جرائـ القتؿ في المجتمع

ٔٓ

ُّ

سمبية

الفمسطيني  ..ما االسباب ؟
ِْ

متابعة لقرار االحتبلؿ المرفكض ..

ُِٕ

ِِٓ

ُٓ

سمبية

بمنح شركة " بيزؾ " االسرائيمية
ترخيصا لمعمؿ في الضفة
ِٓ

َُُ

راـ اهلل :كقفة دعـ كاسناد لؤلسير

ِٓ

ُٗ

المضرب عف الطعاـ لميكـ ٕٖ ماىر

ايجاب
ية

األخرس
المزيد في نشرة اخبار التاسعة
ِٔ

ُٗ

راـ اهلل :كقفة دعـ كاسناد لؤلسير
المضرب عف الطعاـ لميكـ ٕٖ ماىر
األخرس
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ِْ

ٕ

ايجاب
ية

المزيد في نشرة اخبار التاسعة
ِٕ

صيدالني يتعمـ المكسيقى كيعمميا

ُِِ

ِْ

ٔ

سمبية

ِٖ

الطالب محمكد الحداد يفكز بمسابقة

ٗٓ

-

ُ

إيجاب

دكلية في برمجة مكقع ألخبار ككركنا
ِٗ

إذا كنت مدخنا ...شاىد ىذه الحمقة

ية
ُٗ

َُ

ٕ

مف برنامج #ابتسامة_كسبلمةحكؿ

إيجاب
ية

أمراض المثة
َّ

نابمس شعمة النضاؿ الكطني

ُٗ

ُٗ

ْ

ُّ

الطفؿ المكىبة أكس ياسيف

َِِ

ّٔ

ٕ

إيجاب
ية

فمسطيف ىذا الصباح
ِّ

ية
ُْٔ

نصائح كارشادات ..

ٕٓ

ُٕ

ككركنا تيمقي بظبلليا النفسية الثقيمة
عمى المقدسييف
ّّ

إيجاب

أجكاء مكسـ الزيتكف في قرية حزما

ايجاب
ية

ُِٕ

ِّ

ٗ

كالعائبلت تتمسؾ بأراضييا كتتصدل

إيجاب
ية

لممخططات االستيطانية
ّْ

َُِ

المقدسيكف يكاجيكف مخططات

ُٖ

ِّ

مصادرة أراضييـ بالرباط فييا

إيجاب
ية

كالمشاركة في قطاؼ زيتكنيا
ّٓ

ككصية األسير المضرب عف
رسالة
ٌ
الطعاـ لميكـ الػ ِٖ ماىر األخرس
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ْٓٓ

َُّ

ُٖ

إيجاب
ية

ّٔ

ُُْ

بؤر استيطاف جديدة في األغكار

ِْ

ٖ

سمبية

كمخططات تكسيع مستكطنات
أخرل ..أىـ متابعاتنا في نشرة
األخبار كغيرىا مف الممفات
ّٕ

في األفؽ  -االنتخابات األمريكية

ُُِ

ٓ

ّ

سمبية

ديمقراطية أـ ارىاب ؟
ّٖ

بؤرة استيطانية جديدة تيدد نصؼ

ِّٓ

ْ

ُٔ

سمبية

أراضي بيت دجف شرقي محافظة
نابمس
ّٗ

َُّ

صناعة أفراف الطيف بالمحافظات

ِٗ

ُٔ

الجنكبية
َْ

إيجاب
ية

حمقات تعميمية كرتكنية بيدؼ الدعـ

ٕٓ

ُّ

ِّ

النفسي لمطبلب في ظؿ جائحة

إيجاب
ية

ككركنا
ُْ

ىؿ أنت ر و
اض عف تجربة التعميـ عف

ِِّ

ٖٔ

ُّ

بعد في فمسطيف

إيجاب
ية

برنامج اليمة عالية
ِْ

َٕ

اذا كنت تعاني مف الصؾ عمى
األسناف  ..شاىد ىذا البرنامج

ٖ

ُٗ

ايجاب
ية

#ابتسامة_كسبلمةمع د .ريـ أبك
الحمص كضيفيا د .رائد الجبلد
استشارم جراحة الكجو كالكفيف
242

ّْ

أحياء صيدا القديمة ...عنكاف لمتآخي

َُّ

ْ

ٔ

سمبية

الفمسطيني المبناني
ْْ

ٕٗ

برنامج قدس كجدار  -الفف في

َِ

ِْ

مقاكمة جدار الضـ كالتكسع
ْٓ

إيجاب
ية

تعرؼ عمى منتجات يكتب عمييا بكؿ

ُٖٔ

ّٖ

ُٔ

فخر #صنع_في_فمسطيف

إيجاب
ية

منتجات شركة بشير السكسؾ
ْٔ

لقاءات خاصة مع الفناف الفمسطيني

ُِٕ

ّْ

ٔ

سمبية

طكني قطاف كالفناف القطرم عمي
عبد الستار  ..كغيرىا مف التغطيات
الفنية في #أخبار_الفف
ْٕ

ُٖٔ

مباشر  -طريؽ بئر السبع الذم

َُ

ٔ

يغمقو االحتبلؿ بحجج كاىية منذ َِ

إيجاب
ية

عاـ
ْٖ

ّْٖ

حزف رسمي كشعبي برحيؿ أمير

ٗٗ

ُّ

اإلنسانية صباح األحمد الصباح
ْٗ

ية

الشرطة كالمؤسسة األمنية تطمقاف

ُُِ

ُْ

ٓ

حممة لمكقاية مف ككركنا
َٓ

إيجاب
إيجاب
ية

ِٖ

فمسطيف ىذا الصباح

-

ٖ

المعممة إكراـ األسطؿ مسيرة عطاء

إيجاب
ية

متكاصمة
ُٓ

ٕٖ

تداعيات ككركنا ..خسائر قطاع
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ُٖ

ٕ

إيجاب

ية

السياحة في فمسطيف تتخطى حاجز
المميار دكالر
ِٓ

الحالة الكبائية في محافظة بيت لحـ

ِٖٗ

ّٓ

ٗ

ّٓ

قصة صمكد "جدك" ابك خالد فمفؿ في

ُٔٗ

ّّ

ٔ

إيجاب
ية

أرضو  ..في برنامج احكيميياجدم
ْٓ

عشركف عاما عمى انتفاضة

ية
ُْٕ

ُٔ

ْٓ

األقصى ...كخطتنا ستنتصر
ٓٓ

إيجاب
إيجاب
ية

ركاتبكـ سكؼ تدفع لكـ كاممة عندما

ِّٖ

َُِ

َُ

سمبية

نحصؿ عمييا دكف أم ابتزاز سياسي
مف اسرائيؿ اك مف الكاليات المتحدة،
كانا عمى ثقة انا ىذا اليكـ ليس بعيد
ٔٓ

َُٗ

العناية بالشعر كالبشرة في فصؿ

ُٗ

ِ

سمبية

الخريؼ
ٕٓ

سرقة االحتبلؿ لآلثار الفمسطينية

ُُِ

ُِ

ِ

ٖٓ

مشاتؿ الكركد في غزة تتكبد خسائر

ٓٔ

ْ

ُ

إيجاب
ية

فادحة بفعؿ ككركنا
ٗٓ

إيجاب
ية

ّٖٗ

لقاء مباشر مع عضك المجنة

ِّٖ

ُِِ

المركزية لحركة فتح حسيف الشيخ في

إيجاب
ية

برنامج ممؼ اليكـ
َٔ

دكر المؤسسة االمنية في مكافحة
244

ُُٔ

َِ

ّ

إيجاب

مظاىر الفمتاف كالجريمة /راـ اهلل
ُٔ

ية

مباشر كممة الرئيس محمكد عباس

ّّْ

ُٓٔ

ْٕ

لمناسبة الذكرل ٕٓ لتأسيس األمـ

إيجاب
ية

المتحدة
ِٔ

استقباؿ االسير عبد الكريـ مخضر

ََُٗ

ِّٖ

ِٕ

بعد اعتقاؿ استمر ُٖ عاما عمى

إيجاب
ية

معبر الجممة شماؿ جنيف
ّٔ

ٗٓ

صناعة الببلط الممكف  ..مينة

ُّ

ٓ

تقميدية تأبى االندثار
ْٔ

إيجاب
ية

قكات االحتبلؿ تقمع مسيرة منددة

ُْٓ

ُٔ

ُّ

بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في

إيجاب
ية

منطقة راس التيف بقرية كفر مالؾ
شرؽ راـ اهلل.
تصكير :حمزة شمش
ٓٔ

ِِٕ

االحتبلؿ يجرؼ مساحات مف

ُٖ

ُ

أراضي قريتي المبف الشرقية كقريكت

إيجاب
ية

جنكب نابمس
ٔٔ

ُُّ

أصيب طفؿ "ُٓ عامان" بعيار

ْ

-

سمبية

مطاطي في الفخذ ،خبلؿ مكاجيات
مع االحتبلؿ كسط مدينة الخميؿ

ٕٔ

ََُ

أصيب شاب "َِ عامان" بعيار
معدني في الرأس ،كالعشرات

245

ٓ

ُ

سمبية

باالختناؽ خبلؿ قمع االحتبلؿ مسيرة
كفر قدكـ األسبكعية
ٖٔ

َُُ

اعتبرت عضك المجنة التنفيذية

ُّ

ْ

لمنظمة التحرير ،حناف عشراكم في

إيجاب
ية

و
بياف ليا ،أف كسـ الكاليات المتحدة
لمنتجات المستكطنات عمى أنيا
"إسرائيمية" بالسياسة االستف اززية
المعيبة كالغير قانكنية ،كتكاطؤ في
نيب األراضي الفمسطينية المحتمة
ٗٔ

لكؿ سكؽ في البمدة القديمة بالقيدس

ٓٓ

ُ

ٓ

المحتمة حكاية تركم تاريخ المدينة

إيجاب
ية

بمعالميا األثرية ،في ىذا التقرير
نتحدث عف أحدث أسكاؽ المدينة
"سكؽ أفتيمكس" الذم ما زاؿ باقيان

بمعالمو التي تأبى التيكيد
َٕ

الصحة ٖ :كفيات ك ُِْٕ إصابة

َِِ

ٕ

ُ

جديدة بفايركس ككركنا ك َُْ
و
تعاؼ
حاالت
ُٕ

إيجاب
ية

أصيب اليكـ ،مكاطف بقنبمة غاز في
كتفو ،كآخركف باالختناؽ ،كاعتقؿ
مسعؼ خبلؿ قمع قكات االحتبلؿ
كمستكطنكه مسيرة منددة بإقامة بؤرة
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ُِٓ

ُٓ

ِ

سمبية

استيطانية جديدة في منطقة راس
التيف بقرية كفر مالؾ شرؽ راـ اهلل
ِٕ

اعتقمت قكات االحتبلؿ اليكـ الجمعة،

ِّْ

ٖ

ِ

سمبية

المكاطف حمدم حسيف زىكر مف بمدة
بيت كاحؿ ،أثناء تكاجده في منطقة
فرش اليكل غرب الخميؿ
ّٕ

ِِٗ

كنافة عمى الحطب ..

ُُ

ٗ

شاباف مقدسياف ييطمقاف مشركع جديد
في حي رأس العامكد
ْٕ

في تغريده عمى التكيتر ..

إيجاب
ية

ُِٔ

َْ

-

سمبية

الشيخ :الخيار االستراتيجي لحركة
فتح في مسألة الكضع الداخمي ىك
انجاز المصالحة كاستمرار الحكار
الكطني
ٕٓ

عمرىا ُِّ عامان  ..ما ال تعرفو

ٕٔ

جكلة مف باب العامكد كحتى سكؽ

عف سكة القطار بيف يافا كالقيدس

ُِٓ

ُُ

ٖ

ية
ُٕٓ

ٕ

ُِ

أفتيمكس
ٕٕ

إيجاب
إيجاب
ية

األرصاد الجكية :تتأثر الببلد اليكـ
الجمعة بمنخفض جكم ،كيككف الجك
غائمان جزئيان إلى غائـ ،كتسقط زخات

متفرقة مف األمطار عمى مختمؼ
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ٕٓٓ

ٗ

ِ

إيجاب
ية

المناطؽ
ٖٕ

ٗٓ

في يكـ الطفؿ العالمي  ..بشار

ْ

-

عمياف يفقد عينو نتيجة اصابتو

إيجاب
ية

برصاص االحتبلؿ خبلؿ اقتحاـ
مخيـ قمنديا
ٕٗ

ُُٕ

بعد مركر ٓ أشير عمى إعداـ

ّ

-

سمبية

الشييد إياد الحبلؽ..
محامي عائمة الشييد ييبطؿ قرار
التستر عمى القتمة
َٖ

االحتبلؿ يحاكؿ التستر عمى قتمة

َُْ

ّّ

ُ

الشييد إياد الحبلؽ  ..كالدتو تكجو

إيجاب
ية

رسالة عبر برنامج "صباح الخير يا
قيدس"

َْ

ُٖ

األسرل ليسكا أرقامان ..

ِٖ

في ظؿ محاكالت التطيير المكاني ..

ٕ

ُ

سيرة األسير اسماعيؿ حجازم

ية
ّٓ

ٖ

ّ

أكامر إخبلء تييدد ُٓ أسرة بالتشريد
في حي الشيخ جراح
ّٖ

إيجاب

عارؼ حماد ،أحد المتضرريف مف
محاكالت التطيير العرقي في حي
الشيخ جراح يتحدث عف ق اررات
إخبلء تييدد ُٓ أسرة بالتشريد
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إيجاب
ية

ُُّ

ْ

ُٖ

إيجاب
ية

ْٖ

تسارع كتيرة االنتياكات اإلسرائيمية

َُُ

ِّ

ٕ

في العاصمة المحتمة

إيجاب
ية

ٖٓ

صباح الخير يا قيدس

ُٓٓ

ِٔ

ٗ

ٖٔ

الرئيس يؤكد التزامو البل مشركط

ُِٕ

-

ّ

إيجاب
ية

ببناء الشراكة الكطنية مف خبلؿ

إيجاب
ية

االنتخابات بالتمثيؿ النسبي الكامؿ
لممجمس التشريعي ،كثـ انتخابات
رئاسية ،كثـ انتخابات المجمس
الكطني بالتتالي كالترابط كفقا لمقانكف
ٕٖ

ِٔٗ

تركيا ستكاصؿ الدفاع عف قضية

ُٓ

ٕ

سمبية

الشعب الفمسطيني كحماية حقكقو
المشركعة
ٖٖ

مصرع طفؿ (عاميف كنصؼ) غرقان

ِٓٓ

ٓٗ

ُ

داخؿ بئر لممياه ببمدة بمعا شرؽ

إيجاب
ية

مدينة طكلكرـ
ٖٗ

االحتبلؿ يغمؽ حاجز قمنديا شماؿ

ُٔٗ

ْ

ِ

القدس في االتجاىيف
َٗ

إيجاب
ية

ٖٗ

المجنة الثالثة "لجنة الشؤكف
االجتماعية كاإلنسانية كالثقافية"

ُ

ّ

إيجاب
ية

التابعة لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة،
تصكت عمى قرار يؤيد حؽ الشعب
249

الفمسطيني في تقرير المصير
ُٗ

حالة كفاة كُّ إصابة جديدة بككركنا

ٗٔ

-

-

في صفكؼ جالياتنا

إيجاب
ية

ك ازرة الخارجية كالمغتربيف الفمسطينية
ِٗ

ُٕٔ

الرئاسة تيديف زيارة بكمبيك

ِٔ

َُ

لممستكطنات ،كمخطط لبناء َُ

إيجاب
ية

آالؼ كحدة استيطانية شماؿ القيدس
 ..المزيد في نشرة األخبار

ّٗ

َُٖ

التجار يتأثركف سمبان مع اإلغبلؽ

ُِ

ٔ

سمبية

الميمي لمدينة نابمس لمحد مف انتشار
فايركس ككركنا

ْٗ

برنامج األسرل "عمالقة الصبر"

ُُِ

ِٖ

ُُ

ٓٗ

بيكـ الطفؿ العالمي :االحتبلؿ يحرـ

َِٖ

َُ

ِْ

إيجاب
ية

َُٕ طفبلن مف أمياتيـ

إيجاب
ية

#يكـ_الطفؿ_العالمي#فمسطيف#احتبل

ؿ
ٔٗ

ُْٖ

إصابة عشرات الفمسطينييف في

ّ

ُ

مكاجيات اندلعت بيف الشباف كقكات

إيجاب
ية

االحتبلؿ في بمدة أمر شماؿ #الخميؿ
ٕٗ

#مستكطنكنحطمكا نكافذ منزؿ كزجاج
مركبة كأعطبكا إطاراتيا كخزانات مياه
251

ُِٕ

ُّ

ُ

سمبية

في بمدة سيمة الظير جنكب #جنيف
ٖٗ

برنامج "طفؿ كمخيـ"

ٕٔ

ٔ

ُّ

ٗٗ

بحجة عدـ الترخيص ..

ُُٓ

ِ

ُ

سمبية

سمطات االحتبلؿ تخطر بيدـ منشأة
زراعية في قرية الكلجة غرب بيت
لحـ
ََُ

تأثير اإلنترنت كالسكشاؿ ميديا عمى

َُٓ

ُِ

ٔ

سمبية

األبناء ..في برنامج "سكا"
َُُ

َٗٓ

خبلؿ اجتماعو مع مسؤكليف

َُّ

ُِ

سمبية

إسرائيمييف ..
الشيخ ييعمف االتفاؽ عمى تحكيؿ كافة
أمكاؿ المقاصة ،كعقد اجتماع آخر
َُِ

كمية التربية في جامعة عيف شمس

ْٓ

ُ

-

في القاىرة تعتمد ركاية "سماء كسبعة

إيجاب
ية

بحكر" لمكاتب الدبمكماسي الفمسطيني
ناجي الناجي ضمف مقررات برامج
الدراسات العميا في الجامعة
َُّ

قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي أخطرت

َُٕ

َُ

-

بكقؼ بناء منزؿ في بمدة بيت عكا،

إيجاب
ية

جنكب غرب الخميؿ.
َُْ

حذر مسؤكلكف كمختصكف ،مف قرار
سمطات االحتبلؿ االسرائيمي البدء
250

َِٓ

ُٔ

ّ

إيجاب
ية

بتسجيؿ أراضي القدس ضمف الطابك
اإلسرائيمي ،كاعتبركا في حديث
إلذاعة صكت فمسطيف ،أف القرار
خطكة أخيرة مف عممية تيكيد المدينة
المقدسة.
َُٓ

شرطة االحتبلؿ تيدـ منزال مككنا مف

َٕ

ٕ

-

طابقيف في مدينة المد ،لعائمة شعباف،

إيجاب
ية

بحجة البناء بدكف ترخيص.
َُٔ

ُّٕ

 98ييكديان اقتحمكا باحات

ُّ

ْ

#المسجد_األقصىحتى المحظة كسط

إيجاب
ية

إجراءات عسكرية مشددة مف قبؿ
شرطة االحتبلؿ
َُٕ

ُُٖ

اعتقمت قكات االحتبلؿ أكثر مف

ُُ

ٕ

ََْ طفؿ فمسطيني مف تقؿ

إيجاب
ية

أعمارىـ عف (ُٖ عاما) منذ بداية
العاـ الجارم ،كحتى نياية تشريف
األكؿ /أكتكبر الماضي ،غالبيتيـ مف
#القدس_المحتمة
َُٖ

اقدـ مستكطنكف عمى حراثة اراض

ِّٗ

ِٔ

ٕ

خاصة لممكاطنيف في قرية عكريؼ،

إيجاب
ية

جنكب نابمس ،بحماية قكات االحتبلؿ
َُٗ

ََُ

تسمـ الحمؿ  -االسباب كالعبلج
252

ُِ

ْ

سمبية

َُُ

األرصاد الجكية :يككف الجك اليكـ

ِّٓ

َُ

ِ

غائمان جزئيان إلى صاؼ لطيفا في

إيجاب
ية

المناطؽ الجبمية دافئا نسبيا في بقية

المناطؽ ،كال يط أر تغير يذكر عمى
درجات الح اررة ،كمف المتكقع سقكط
زخات متفرقة مف األمطار عمى
مختمؼ المناطؽ غدنا الجمعة

ُُُ

مع بمكغ اإلصابات بككركنا أرقامان

ُُِ

كفاة فتاة كاصابة أخرل في حادث

ُُٕ

ٖ

ّ

سمبية

قياسية باآلالؼ

ُِّ

ٗٓ

ِ

سمبية

دىس قرب قرية تياسير شماؿ شرؽ
#طكباس
ُُّ

ك ازرة الخارجية كالمغتربيف بتسجيؿ

ٖٓ

ِ

-

ِْ إصابة جديدة بفيركس ككركنا

إيجاب
ية

في صفكؼ جالياتنا حكؿ العالـ ،ما
يرفع عدد اإلصابات إلى َٕٕٗ،
كَّّ حالة كفاة
ُُْ

ُِْ

ممؼ اليكـ

ّٓ

ِ

-رفض شعبي كاسع لزيارة بكمبيك

إيجاب
ية

لممستكطنات
ُُٓ

قكات االحتبلؿ اعتقمت الشابيف ليث
عاصي كابراىيـ صياـ لدل اقتحاميا
253

ٕٖ

ٔ

-

إيجاب
ية

حي الثكرم بمدينة القدس المحتمة
ُُٔ

المجتمع العربي داخؿ الخط األخضر

ٖٓ

ْ

-

يسجؿ ارتفاعا بنسبة اإلصابة

إيجاب
ية

بفيركس #ككركنا
ُُٕ

ُٔ

سمطات االحتبلؿ تشرع بعمميات

تجريؼ كاسعة ألر و
اض في بمدة

ْ

ْ

إيجاب
ية

ترمسعيا
ُُٖ

تظاىرة جماىيرية في #البيرةتنديدنا

َُٓ

ٔ

ْ

بزيارة كزير خارجية أمريكا إلى

إيجاب
ية

مستكطنة "بساغكت"
ُُٗ

شرطة االحتبلؿ تسمـ نائب أميف سر

ِِٕ

ٖ

ِ

سمبية

المجنة التنظيمية لحركة فتح عريف
الزعانيف ق ار انر بإبعاده عف المسجد

#االقصى_المباركمستة شيكر كفي

سياؽ متصؿ سممت مدير مركز
المخطكطات في المسجد األقصى
المبارؾ رضكاف عمرك كحارس
المسجد محمد الصالحي قرار
بإبعادىـ عف المسجد األقصى لمدة
أسبكع
َُِ

األردف يسجؿ ّّٕٗ إصابة بفيركس
ككركنا في أعمى معدؿ يكمي
254

ّّٗ

ُٔ

ٕ

سمبية

لئلصابات منذ بداية الجائحة
ُُِ

مفتي القدس الشيخ محمد حسيف في

ُُِ

َِ

ِ

برنامج #فتاكىعمى اليكاء مباشرة
ُِِ
ُِّ

إيجاب
ية

ْٗ

مقتطفات مف رسائؿ #األسيرنائؿ
البرغكثي خبلؿ ُْ عامان في األسر
 41ييكديان اقتحمكا باحات

ٓ

-

إيجاب
ية

ُٗٗ

ُٖ

ّ

#المسجد_األقصىحتى المحظة

إيجاب
ية

كبحراسة مشددة مف شرطة االحتبلؿ.
ُِْ

ُِٖ

سمطات االحتبلؿ تسمـ إخطارات

ُِ

ٓ

بكقؼ العمؿ في البناء لمنزليف في

إيجاب
ية

قرية كيساف يعكداف لممكاطنيف عمر
عمي عبيات كحسيف يكسؼ عبيات
ُِٓ

#صكرلممسيرة الشعبية االحتجاجية

َُْ

ٕ

ّ

ضد زيارة كزير خارجية أميريكابكمبيك

إيجاب
ية

الى مستعمرة بساغكت المقامة عمى
جبؿ الطكيؿ في مدينة البيرة
ُِٔ

األسير نائؿ البرغكثي يدخؿ عامو

ََُٖ

ُِْ

ٗٔ

الػ(ُْ ) في سجكف االحتبلؿ ،كىي

إيجاب
ية

أطكؿ مدة اعتقاؿ في تاريخ الحركة
الكطنية األسيرة
ُِٕ

اغمقت جرافات االحتبلؿ اإلسرائيمي
طرقا زراعية قريبة مف الشارع

ُِّ

ٗ

ْ

إيجاب
ية

255

االلتفافي شرؽ بمدة يطا جنكب
الخميؿ ،بالسكاتر الترابية كالحجارة.
ُِٖ

ٔٔ

اطبلؽ حممة لدعـ كاسناد التجار

ِ

-

المقدسييف في البمدة القديمة في

إيجاب
ية

#القدس ،كلك بػ َُ شكاقؿ لحماية
محبلتيا مف #اإلغبلؽ
نص الدعكة" :تعاطف نا كدعم نا إسنادنا
لتجار البمدة القديمة بالقدس نطمؽ
حممة التسكؽ لك بعشرة شكاقؿ،
أضعؼ اإليماف أف تنزؿ لمسكؽ
كتقكـ بجكلة لدعـ صمكد التجار
داخؿ البمدة القديمة مف كازع االنتماء
كالترابط كالتعاضد ،نحف كالجسد
الكاحد اذا اشتكى منو عضك تداعى
لو سائر الجسد بالسير كالحمى"
#شد_الرحاؿ#ايد_بايد
ُِٗ

مخابرات االحتبلؿ استدعت كزير

ٕٕ

ّ

ُ

سمبية

شؤكف القدس ،فادم اليدمي ،لمتحقيؽ
معو في سجف المسككبية كلـ تكضح
أسباب االستدعاء.
َُّ

 40عضك ككنغرس يطالبكف االدارة
األميركية التدخؿ لدل اسرائيؿ لكقؼ
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ّٖ

-

ُ

إيجاب
ية

سياسة ىدـ المنازؿ الفمسطينية
كسياسات التيجير كمعارضة نكايا
اسرائيؿ ضـ اجزاء مف الضفة
ُُّ

ِٓٔ

أصيب العديد مف العماؿ صباح

ُّ

ّ

اليكـ بحاالت اختناؽ بالغاز الساـ

إيجاب
ية

كالمدمع إثر مياجمتيـ مف قبؿ قكات
االحتبلؿ اإلسرائيمي بالقرب مف رمانو
بمحاذاة جدار الضـ العنصرم.
ُِّ

معاناة األمكات كاألحياء في السكاحرة

ٕٓ

-

ّ

جراء االحتبلؿ

إيجاب
ية

#برنامج_قدس_كجدار
ُّّ

العنؼ المسككت عنو ضد النساء

ّّ

ُ

ِ

سمبية

كمخاطر النكراف المرتبط بو
#برنامج_اليمة_عالية
ُّْ

اشتية :مستمركف في دفع مستحقات

َّٕ

ِْ

ٕ

أسر الشيػداء كاألسرل

إيجاب
ية

التأكيد عمى جدية مساعيالمصالحة كعقد االنتخابات
ُّٓ

كاقع النساء المعنفات في فمسطيف

ِٖ

ُٗ

ٖ

كانعكاسو عمى ارتفاع اعداد األحداث

إيجاب
ية

في برنامج اليمة العالية
ُّٔ

ىنا كانت حياة شعب  ...ح ٌؿ مكانيا
257

َٓ

-

-

إيجاب

ية

المكت كاأللغاـ #عاصمة_الشمس
#األغكار_الفمسطينية
ُّٕ

ٕٕ

حؽ الشعكب في إقامة دكليا ال

ُّ

ّ

يعتمد عمى السردية الصييكنية

إيجاب
ية

المزيفة حمقة جديدة مف برنامج في
األفؽ
ُّٖ

ٖٗ

األردف يسجؿ رقما قياسيا جديدا

ُ

ِ

بإصابات ككركنا اليكمية حيث سجؿ

إيجاب
ية

اليكـ ْْٓ ٔ2حالة جديدة ليرتفع عدد
االصابات المسجمة بفيركس ككركنا
ّٗٗ ُٓٓ2حالة
ُّٗ

ِٕ

ىؿ تعاني مف عصب األسناف؟

ِ

-

#برنامج_ابتسامة_كسبلمة
َُْ

إيجاب
ية

راـ اهلل كالبيرة  :اطبلؽ كتاب لؤلسير

ُٓ

ُ

ّ

أسامة األشقر بعنكاف "لمسجف مذاؽ

إيجاب
ية

آخر"
ُُْ

بعثة دكلة #فمسطين في جنيؼ قامت
بالتكاصؿ كحشد دعـ جميع بعثات
الدكؿ كالتفاكض مع جميع
المجمكعات الرئيسية إلنجاح مشركع
القرار المعني باألكضاع الصحية في
االرض الفمسطينية المحتمة بما فييا
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ُِِ

-

ُ

إيجاب
ية

القدس الشرقية كفي الجكالف السكرم
المحتؿ
ُِْ

جانب مف تكافد المكاطنيف لبيت عزاء

ّٖٗ

َٕ

ْ

األسير الشييد كماؿ ابك كعر في

إيجاب
ية

قباطية
ُّْ

برنامج األسرل "عمالقة الصبر" -

ُُِ

َْ

ُٖ

حمقة خاصة لؤلسير الشييد كماؿ أبك

إيجاب
ية

كعر
ُْْ

ُٗٔ

ك ازرة الصحة األردنية :تسجيؿ

ٖ

ُ

َٖحالة كفاة كٖٓٔٓ إصابة جديدة

إيجاب
ية

بػ"ككركنا" في #األردف
ُْٓ

سمطات االحتبلؿ االسرائيمي أفرجت

ِٗٓ

ِٔ

-

عف #األسيرالجريح محمد فضؿ

إيجاب
ية

جدعكف (ِٕ عامان) مف مخيـ جنيف
حيث تـ نقمو مف مستشفى العفكلة

إلى مستشفى خميؿ سميماف الحككمي
في جنيف.
ُْٔ

ِٗ

ارتفاع ضغط الدـ  ..االسباب

-

ِ

كالعبلج في فقرة طبيبؾ
ُْٕ

إيجاب
ية

سمطات االحتبلؿ أفرجت عف األسير
سامر يحيى محمد دركيش (ْْ

َٖٓ

َُُ

ٕ

إيجاب
ية

عاما) مف سكاف بمدة سبسطية
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بمحافظة #نابمسبعد أف أمضى ُٗ
عاما في سجكنيا.
ُْٖ

رئيس الكزراء #األردنيالدكتكر بشر

ِِِ

ْ

-

الخصاكنة أعمف استقالة كزير

إيجاب
ية

الداخمية #األردنيةتكفيؽ الحبللمة
خبلؿ إيجاز حككمي
ُْٗ

َُْ

محكمة "عكفر" العسكرية قررت

ّ

ُ

تمديد تكقيؼ المعتقؿ الجريح عمي

إيجاب
ية

عمرك لخمسة أياـ بذريعة استكماؿ
التحقيؽ ،عمم نا أنو ال يزاؿ تحت
أجيزة التنفس كالتخدير كحالتو

الصحية صعبة
َُٓ

ُّٓ

االحتبلؿ يمدد فترة اقتحامات

-

ْ

سمبية

المستكطنيف #لممسجد_األقصىممدة
ْٓ دقيقة إضافية.
ُُٓ

صبيحات :عدد #الشيداءالمحتجزة

ََُِ

ُٕٗ

ٕٓ

جثامينيـ في "مقابر األرقاـ" بمغ

إيجاب
ية

مر عمى بعضيا أكثر
َّْ شيداءٌ ،
مف َْ عاما
ُِٓ

ُُٓ

الصحة ٓ :كفيات ِّٖ إصابة
جديدة بفيركس "ككركنا" كٕٓٔ حالة
تعافي خبلؿ الػ ِْ ساعة الماضية
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-

-

إيجاب
ية

ُّٓ

جنكد االحتبلؿ اعتدكا بالضرب عمى

ّْٔ

ِٔ

َُ

المسف محمد عبد الحميد الصميبي

إيجاب
ية

(ٕٕ عاما) ،أثناء عممو في قطؼ
ثمار الزيتكف في أرضو القريبة مف
مستكطنة "بيت عيف" المقامة عمى
اراضي المكاطنيف جنكب غرب البمدة
ُْٓ

قكات االحتبلؿ تجرؼ أراضي شرؽ

ُُٗ

ُ

-

قرية يانكف جنكب شرؽ نابمس،

إيجاب
ية

بيدؼ تكسعة المستكطنات المحيطة
بالقرية
ُٓٓ

االحتبلؿ يعتقؿ سبعة مكاطنيف مف

ّٕ

-

-

الضفة
ُٔٓ

ية
َُُ

ارتفاع ضغط الدـ ..االسباب

َّ

ِِ

كالعبلج .في فقرة طبيبؾ
ُٕٓ

إيجاب
إيجاب
ية

ٗٗ

#فيديكاالحتبلؿ #ييدممنزال يعكد

ٕ

َُ

سمبية

لممكاطف محمد أبك الييجا كجدا ار
استناديا ،بحجة عدـ الترخيص في
الكلجة شماؿ غرب بيت لحـ
ُٖٓ

ككركنا عالميا :عدد الكفيات جراء
االصابة بالفيركس بمغ نحك مميكف
كَِٗ ألؼ كفاة ،فيما تزيد حصيمة
أعداد المصابيف المعمف عنيا ِٓ
260

ُُِ

ّ

ُ

سمبية

مميكنا كُْْ ألؼ إصابة مؤكدة،
تعافى منيـ نحك ّٔ مميكنا كٖٕٔ
ألؼ مريض
ُٗٓ

ٕٓ

معرض عرفات الصمكد

ِّ

ِْ

جماؿ العاركرم  -صاحب المعرض
َُٔ

حالة الطقس :يككف الجك غائمان

إيجاب
ية

ُّٕ

-

ُ

جزئي نا إلى صاؼ كدافئ نا نسبي نا خبلؿ

إيجاب
ية

ساعات النيار في معظـ المناطؽ،
كيط أر ارتفاع طفيؼ عمى درجات

الح اررة ،كيحتمؿ سقكط #أمطارخفيفة
متفرقة فكؽ بعض المناطؽ
ُُٔ

ِّٕ

فعاليات غاضبة في بمدة
#قباطيةالميمة إثر استشياد االسير
المريض #كماؿ_ابك_كعرمطالبة
#باالفراجعف جثمانة المحتجز
( عدسة عدم دعيبس / #كفا)
- 11.11.2020. #Jenin
#Marches in the town of
#Qabatiya denouncing the
#martyrdom of the sick
#prisoner Kamal Abu
Wa'er, calling for the
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ِٓ

ٓ

إيجاب
ية

release of his #detained
body ( photo : oday Daibes
)#wafa
ُِٔ

ُْْ

#صكرخيمة الصمكد كالتصدم

ُ

ِ

لبلستيطاف كمصادرات االحتبلؿ

إيجاب
ية

ألراضي #بيت_دجف
ُّٔ

ْْ

المستكطنكف يحاكلكف االستيبلء

َ

ْ

كالسطيرة عمى حقكؿ الزيتكف في خمة

إيجاب
ية

حساف لصالح االستيطاف
ُْٔ

العم ًر في سبيؿ
كما يؿ ٍ
فمسطيف..#الشييد_األسيركماؿ أبك

ُْٔ

ّٕ

ِ

إيجاب
ية

كعر..
ُٓٔ

َْٓ

كقفة غضب في جنيف لمتنديد

َُ

ٓ

باستشياد األسير المريض

إيجاب
ية

#كماؿ_ابك_كعرفي سجكف
االحتبلؿ ،كاحياء
#الذكرل_الػُٔالستشياد الرئيس
ياسر عرفات.
تصكير :عدم دعيبس
ُٔٔ

قكات االحتبلؿ تيدـ غرفة زراعية في
قرية كاد النيص لصالح التكسع

ْْ

-

-

إيجاب
ية

االستيطاني
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ُٕٔ

إعبلف جائزة ياسر عرفات لئلنجاز

ْٓ

ّ

ِ

مف مؤسسة ياسر عرفات لمعاـ

إيجاب
ية

ََِِ كتـ منحيا لمقائديف الكطنييف
فاركؽ القدكمي كنايؼ حكاتمة
ُٖٔ

#فيممعربية العمؽ عف الزعيـ الخالد

ُٗٔ

-

ِّ

ياسر عرفات كالثكار العرب في الثكرة

إيجاب
ية

الفمسطينية  ..ضمف فعالية مؤسسة
ياسر عرفات في
#الذكرل_الػُٔالستشياد القائد
أبكعمار
ٌ

#القائد_المؤسس

ُٗٔ

استنفار شديد يسكد أقساـ األسرل في

ُٖٕ

ُُّ

ٕ

سجكف االحتبلؿ عقب استشيػػاد رفيؽ

إيجاب
ية

دربيـ األسير كماؿ أبك كعر،
كيكاصمكف التكبيػرات كالطرؽ عمى
األبكاب
َُٕ

أعمنت شركتا "فايزر" ك"بكنتيؾ" أف
المقاح ضد فايركس ككركنا الذم
تعمبلف عمى تطكيره "فعاؿ بنسبة
َٗ ،”%كالصحة العالمية تيشيد بو..
ىؿ تعتقد أف نياية ىذا الفايركس
اقتربت؟
264

ِٖ

ْ

َ

سمبية

ُُٕ

األسير محمد إبراىيـ نمر نايفة (أبك

َّٗ

ِّٕ

ُّ

ربيعة) مف ضاحية شكيكة شماؿ

إيجاب
ية

طكلكرـ يدخؿ عامو التاسع عشر
عمى التكالي في سجكف االحتبلؿ
كىك محككـ بالسجف المؤبد ُْمرة
ُِٕ

مستكطنكف يياجمكف مزارعيف شرؽ

ُِّ

ُٔ

ٓ

يطا كيمنعكىـ مف الكصكؿ الى

إيجاب
ية

اراضييـ
ُّٕ

قاؿ الناطؽ باسـ ىيئة شؤكف األسرل

ٔٗ

ِ

ِ

حسف عبد ربو ،إف أكضاع

إيجاب
ية

#األسرىالمصابيف بفيركس ككركنا في
سجف "جمبكع" مطمئنة ،حيث إف
لدييـ أعراضا بسيطة ،كلـ تسجؿ أم
أعراض صعبة بينيـ
ُْٕ

ِْٗ

الييكد المتطرفكف يقتحمكف

َّ

ٗ

#المسجد_األقصىعمى شكؿ

إيجاب
ية

مجمكعات كبحراسة مشددة مف
شرطة االحتبلؿ
ُٕٓ

نائب محافظ القدس عبد اهلل صياـ:
االحتبلؿ يسعى مف خبلؿ إخبلء

ٓٓ

-

ُ

إيجاب
ية

منزؿ عائمة الصباغ في حي الشيخ
265

جراح لصالح المستكطنيف ،إلى تنفيذ
مخطط التيجير القسرم ،كأف تككف
نقطة كصؿ بيف المستكطنات
ُٕٔ

ِّٓ

إصابة عدد مف العماؿ بحاالت

ٓ

ِ

اختناؽ جراء استنشاقيـ الغاز المسيؿ

إيجاب
ية

لمدمكع ،الذم أطمقتو قكات االحتبلؿ
المدية غرب مدينة
اتجاىيـ قرب قرية
ٌ
راـ اهلل ،كمنعت العماؿ مف الدخكؿ
إلى أعماليـ داخؿ أراضي عاـ ْٖ،
عبر بكابات قرب القرية
ُٕٕ

مدير الطب الكقائي في ك ازرة الصحة

ِّّ

ّٔ

-

د.سامر األسعد قاؿ إلذاعة صكت

إيجاب
ية

فمسطيف أف الحالة الكبائية دخمت
مرحمة االنتشار المجتمعي كبشكؿ
أفقي ،ىذا يعني أف مصدر العدكل
بالفيركس أصبح غير معركؼ ،حيث
أف االنفمكن از المكسمية لـ تبدأ ذركتيا
بعد
ُٖٕ

ُْٔ

100أسير مصاب
#بككركنايحتجزكف في سجف جمبكع
االحتبللي دكف أدنى مقكمات الرعاية
الطبية
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ٔ

ْ

إيجاب
ية

ُٕٗ

ٕٖ

دعـ رباط أىؿ بيت المقدس في

ُُ

ّ

المدينة

إيجاب
ية

فادم اليدمي  -كزير شؤكف القدس
َُٖ

أغاني الثكرة الفمسطينية كارتباطيا

ْٗ

ُٓ

ٔ

بالنضاؿ الفمسطيني كما مثمتو فرقة

إيجاب
ية

زىرات القدس ..كحديث الذاكراة مع
عضكتي الفرقة سحر عمر قادرم
كديما الغصيف في الذكرل ِّ
إلعبلف كثيقة االستقبلؿ
ُُٖ

تفاصيؿ التحضيرات إلعبلف كثيقة

َٖ

ُٗ

َُ

سمبية

االستقبلؿ عاـ ُٖٖٗ كما يذكرىا
منير سبلمة في شيادتو التاريخية
ُِٖ

ُِٖ

أفادت ىيئة المسح الجيكلكجي

-

-

األميركية ،بأف زلزاال بقكة ٓ درجات

إيجاب
ية

ضرب قبالة سكاحؿ الياباف ،ك لـ يتـ
اإلببلغ حتى اآلف عف كقكع ضحايا
محتمميف أك عف حجـ الدمار الذم
تسبب بو الزلزاؿ
ُّٖ

ٕٖ

بمدية االحتبلؿ في
#القدس_المحتمةتخطط لممسارعة في
المصادقة عمى مخططات تكسيع
267

ّ

ُ

إيجاب
ية

مستكطنات "ىار حكما"
ك"غفعاتيمتكس" ك"عطاركت" في
القدس المحتمة ،قبؿ كالية بايدف
ُْٖ

مباشر مف بيت عزاء الشييد األسير

ُّّ

ٓٓ

ِ

#كماؿ_ابك_كعرفي #قباطية
ُٖٓ

إيجاب
ية

إصابة فتياف بالرصاص المطاطي

َٖ

-

ُ

أحدىما بقدمو (ُٔ عاما) كاآلخر

إيجاب
ية

(ُْ عاما)
ُٖٔ

قكات االحتبلؿ ٔاطمقت نيرانيا تجاه

َُْ

ْ

-

شاب في العشرينات مف العمر غرب

إيجاب
ية

قرية عزكف عتمة جنكب #قمقيميةقرب
مستكطنة " ٔاكرانيت" المقامة عمى

ٔاراضي المكاطنيف في المنطقة.
ُٕٖ

االحتبلؿ يقرر منع أميف سر حركة

ُْٕ

ٓ

ٔ

فتح إقميـ القدس شادم مطكر مف

إيجاب
ية

دخكؿ محافظات الضفة
ُٖٖ

ٗٗ

46ييكدي نا اقتحمكا باحات

ٕ

ّ

#المسجد_األقصىحتى المحظة

إيجاب
ية

بحراسة مشددة مف شرطة االحتبلؿ.
ُٖٗ

االحتبلؿ يعتقؿ ُِ مكاطنا كيستدعي
ْ آخريف بينيـ أميف سر "فتح"

ْٕ

ّ

ُ

إيجاب
ية

كمدير نادم األسير في القدس
268

َُٗ

جامعة بيرزيت تكقؼ العمؿ داخؿ

ُُٔ

ّ

-

الحرـ الجامعي بسبب اإلغبلؽ الذم

إيجاب
ية

ينفذه الطمبة كاضرابات نقابة العامميف
عمى أف يستمر العمؿ األكاديمي
كاإلدارم عف بعد
ُُٗ

المرحكـ إيياب مف قرية فرخة ضحية

ِْٔ

ُٔٓ

ُ

لحادث سير كقع بيف مركبتيف جنكب

إيجاب
ية

نابمس الميمة الماضية
ُِٗ

ِِٕ

 91كفاة كٔٗٗٓ إصابة جديدة

ُّ

ّ

بػككركنا في #األردف
ُّٗ

إيجاب
ية

رئيس بمدية عناتا طو رفاعي :قكات

َٖ

-

ُ

االحتبلؿ اقتحمت البمدة مف جية

إيجاب
ية

المدخؿ الجنكبي كىدمت مغسمة
مركبات تعكد لممكاطف ابراىيـ طو
الشيخ في المنطقة المحاذية
لمستكطنة "بيسغات زئيؼ"؛ بحجة
عدـ الترخيص
ُْٗ

محافظ #نابمسالمكاء إبراىيـ رمضاف
إغبلؽ مقر المحافظة حتى نياية

ٖٖ

-

-

إيجاب
ية

األسبكع بعد اكتشاؼ عدد مف
اإلصابات بفيركس ككركنا بيدؼ
التعقيـ كرصد المخالطيف المحتمميف.
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ُٓٗ

رئيس مجمس بمدم سبسطية محمد

ٕٓ

ُ

ِ

عازـ :عددا مف الضباط كشخصيات

إيجاب
ية

احتبللية كبحماية مف قكات االحتبلؿ
اقتحمكا المنطقة األثرية كقامكا بجكلة
فييا
ُٔٗ

آليات عسكرية تضـ دبابات كجرافات

ّٖ

ِ

ْ

سمبية

انطمقت مف مكقع "كيسكفيـ" العسكرم
اإلسرائيمي الجاثـ عمى الشريط
الحدكدم جنكب شرؽ مدينة #دير-
البمح كتكغمت عشرات األمتار في
أراضي المكاطنيف كسط إطبلؽ نار
كقنابؿ دخانية في المنطقة المستيدفة
ُٕٗ

فتح صناديؽ االقتراع قبؿ قميؿ أماـ

ٕٗ

ُ

ُ

سمبية

الناخبيف في
#المممكة_األردنيةالختيار أعضاء
مجمس النكاب التاسع عشر،كفؽ
ظركؼ صحية استثنائية بسبب تفشي
فيركس ككركنا في المممكة
ُٖٗ

تجميؿ األسناف بالقشكر الخزفية

ٕٓ

ٗ

ِ

ُٗٗ

الدكؿ الخمس التي تعتبر حتى

ٕٗ

-

-

إيجاب
ية

صباح اليكـ الثبلثاء األكثر تأث ار جراء
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إيجاب
ية

الجائحة في العالـ مف حيث الحصيمة
اإلجمالية ألعداد الكفيات ىي :أميركا
(ْْٗ ِْْ2كفاة) ،كالب ارزيؿ
(ّٖٔ ُِٔ2كفاة) ،كاليند
(َُْ ُِٕ2كفيات) ،كالمكسيؾ
(ِِٓ ٗٓ2كفاة) ،كبريطانيا
(ِّٖ ْٗ2كفاة)
ََِ

ُّْ

تكقعات المكجة الثالثة لفيركس

ّٔ

ٗ

سمبية

ككركنا كجيكزية ك ازرة الصحة
بدراسة بيانات الجدكؿ السابؽ يتضح ما يمي:
 اشتممت الدراسة عمى ََِ منشكر تػـ اختيارىػا مػف ضػمف فتػرة الد ارسػة ،كقػد
تنكعت ما بيف المكاضيع السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية.
 تراكح ػػت ع ػػدد االعجاب ػػات المس ػػجمة عم ػػى المنش ػػكرات م ػػا ب ػػيف ِٕ ََُٗ -
اعجاب ،كبمعدؿ ُْٗ اعجاب لكؿ منشكر.
 تراكحت عدد الردكد المسػجمة عمػى المنشػكرات مػا بػيف  421 - 0رد ،كبمعػدؿ
ِّ رد (تعميؽ) لكؿ منشكر.
 تراكحػػت عػػدد المش ػػاركات مػػف قبػػؿ المت ػػابعيف لممنشػػكرات مػػا ب ػػيف 122 - 0
مشاركة ،كبمعدؿ َُ مشاركات لكؿ منشكر.
 ام ػػا فيم ػػا يتعم ػػؽ بطبيع ػػة ال ػػردكد م ػػف قب ػػؿ المت ػػابعيف عم ػػى المنش ػػكرات عم ػػى
الصفحة فقد تـ تقسػيميا الػى ردكد إيجابيػة كردكد سػمبية ،ككانػت نسػبة الػردكد
اإليجابيػة أعمػػى مػف الػػردكد السػمبية حيػػث كصػمت نسػػبة الػردكد اإليجابيػػة الػػى
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ٓ ،%ٕٗ.مقابػ ػػؿ ٓ %َِ.كانػ ػػت ردكدىػ ػػـ سػ ػػمبية عمػ ػػى المنشػ ػػكرات الت ػ ػػي
تضمنتيا عينة الدراسة.
ثانيان :المكضكعات كاألطر اإلعبلمية المستخدمة في المنشكرات

تيػػدؼ الد ارس ػػة ال ػػى تحدي ػػد المكض ػػكعات كاألط ػػر اإلعبلمي ػػة المس ػػتخدمة ف ػػي المنش ػػكرات
المكج ػػكدة عم ػػى ص ػػفحة قن ػػاة تمفزي ػػكف فمس ػػطيف ،كاعتم ػػد الب ػػاحثكف عم ػػى د ارس ػػة محت ػػكل
المنشػ ػػكرات كتحديػ ػػد المكض ػ ػػكعات (األىػ ػػداؼ) الت ػ ػػي تسػ ػػعى المنش ػ ػػكرات الػ ػػى ايص ػ ػػاليا

لممتػابعيف ،باإلضػافة الػػى تحديػد األطػر اإلعبلميػػة المسػتخدمة فػي ىػػذه المنشػكرات ،كذلػػؾ
مػف خػبلؿ تكضػيح نسػبة تكػرار كػؿ منيػا ،كيكضػح الجػدكؿ التػالي االحصػائيات المرتبطػػة
بالمنشكرات بيدؼ تكضيح عناصػر د ارسػة المحتػكل المنشػكر فػي كػؿ منيػا ككانػت النتػائج
كما يمي:
جدكؿ (ِ ) :المكضكعات (األىداؼ) كاألطر اإلعبلمية التي تناكلتيا المنشكرات
عدد

النسبة

اإلطار اإلعبلمي

الرقـ

المنشكرات

المئكية

ُ

االطار المحدد بقضية

ْٖ

42%

ِ

االطار العاـ

ُُ

6%

ّ

إطار االستراتيجية

ّ

2%

ْ

إطار االىتمامات االنسانية

ُِ

11%

ٓ

اطار النتائج االقتصادية

ُٓ

8%

ٔ

اطار المسؤكلية

ُٕ

9%

ٕ

اطار الصراع

ّْ

17%

ٖ

اطار المبادئ األخبلقية

ُٓ

8%

ََِ

ََُ%

المجمكع
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تشػير نتػػائج الجػػدكؿ السػػابؽ الػػى اىػػـ األطػػر اإلعبلميػػة التػػي شػػممتيا منشػػكرات الصػػفحة،
ككانػػت فػػي المرتبػػة األكلػػى األطػػر المحػػددة بقضػػية معينػػة مثػػؿ قضػػية األسػػرل اك قضػػية
انتشػار فػػايركس ككركنػػا كغيرىػػا ،حيػػث كصػمت نسػػبتيا الػػى ِْ ،%تبلىػػا إطػػار الص ػراع
الذم تنػاكؿ القضػايا المتعمقػة بالصػراع الفمسػطيني اإلسػرائيمي كالتطػكرات عمػى أرض الكاقػع
بنسػ ػػبة ُٕ  ،%ث ػ ػػـ تبلى ػ ػػا إط ػ ػػار االىتمام ػ ػػات اإلنس ػ ػػانية المتعمق ػ ػػة بالقض ػ ػػايا اإلنس ػ ػػانية
كاالجتماعية الفمسطينية المختمفػة حيػث كصػمت نسػبتيا الػى ُُ  ،%بينمػا كانػت أقػؿ نسػبة
لبلطار االستراتيجي بنسبة ِ %فقط مف المنشكرات.
ثالثان :المجاؿ الجغرافي لممنشكرات

تيػػدؼ الد ارسػػة الػػى تحديػػد المجػػاؿ الجغ ارفػػي الخػػاص بالمنشػػكرات التػػي تناكلتيػػا الصػػفحة
خ ػػبلؿ فتػ ػرة الد ارس ػػة ،كاعتم ػػد الب ػػاحثكف عم ػػى د ارس ػػة محت ػػكل المنش ػػكرات لتحدي ػػد النط ػػاؽ
الجغ ارف ػػي ال ػػذم تعالج ػػو المنش ػػكرات ،كذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ تكض ػػيح نس ػػبة تكػ ػرار ك ػػؿ مني ػػا،
كيكضح الجدكؿ التالي االحصػائيات المرتبطػة بالمنشػكرات بيػدؼ تكضػيح عناصػر د ارسػة

المحت ػػكل المنش ػػكر ف ػػي ك ػػؿ مني ػػا كاش ػػارت النت ػػائج ال ػػى اف اى ػػـ القض ػػايا الت ػػي تناكلتي ػػا
منشػػكرات الصػػفحة كالتػػي تكضػػح المجػػاؿ الجغ ارفػػي لممنشػػكرات كالمنػػاطؽ التػػي تسػػتيدفيا
م ػػف أخبارى ػػا ،ككان ػػت ف ػػي المرتب ػػة األكل ػػى القض ػػايا المحمي ػػة حي ػػث كص ػػمت نس ػػبتيا ال ػػى
ٓ ،% ْٗ.تبلىػػا القضػػايا اإلقميميػػة بنسػػبة ْ ،%بينمػػا كانػػت أقػػؿ نسػػبة لمقضػػايا الدكليػػة
حيث كصمت نسبتيا الى ّ.%
رابعان :االقتباسات المستخدمة في المنشكرات

اعتمػد البػػاحثكف عمػػى تحديػد االقتباسػػات المسػػتخدمة فػػي المنشػكرات بيػػدؼ تكضػػيح مػػدل
استعماليا ضمف منشكرات القناة ،كذلؾ مف خبلؿ تكضيح نسبة تكػرار كػؿ منيػا ،كيكضػح
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الجػ ػػدكؿ التػ ػػالي ا الحصػ ػػائيات المرتبطػ ػػة بالمنشػ ػػكرات ككانػ ػػت النتػ ػػائج تشػ ػػير الػ ػػى تنػ ػػكع
االقتباسات التي تػـ اسػتخداميا فػي منشػكرات الصػفحة  ،ككانػت فػي المرتبػة األكلػى البػرامج
التمفزيكنيػة حيػث تعتمػد الصػفحة عمػى نشػػر الكثيػر مػف مقػاطع الحمقػات الخاصػة ببرامجيػػا
التمفزيكنيػػة كمنش ػػكرات عب ػػر الص ػػفحة فكص ػػمت نس ػػبتيا ال ػػى ْ ،%ْٓ.تبلى ػػا المنش ػػكرات
المتعمقػة بأخبػار خاصػة بتمفزيػكف قنػاة فمسػػطيف يػتـ نشػرىا عبػر نشػراتيا اإلخباريػة اك عبػػر
مراسميف القناة حيث كصػمت نسػبتيا الػى ُِ ،%كأشػارت النتػائج أيضػ نا الػى اعتمػاد العديػد

مػػف المنشػػكرات عمػػى اسػػتخداـ الياشػػتاغ ألىػػـ الكممػػات التػػي يتناكليػػا الخب ػر بيػػدؼ زيػػادة

التفاع ػػؿ م ػػع المنش ػػكرات حي ػػث كص ػػمت نس ػػبتيا ال ػػى ٓ ،% َِ.بينم ػػا كان ػػت أق ػػؿ نس ػػبة
لؤلخبػار المنشػػكرة مػف مصػػادر إعبلميػة أخػػرل حيػث كصػػمت نسػبتيا الػػى ِ %ممػا يشػػير
الى اعتماد الصفحة عمى مصادرىا اإلعبلمية الخاصة كالمتعمقة بتمفزيكف فمسطيف فقط.
خامس نا :المرفقات كالكسائط المستخدمة في المنشكرات

تس ػػتخدـ المرفق ػػات كالكس ػػائط ف ػػي منش ػػكرات الص ػػفحات المختمف ػػة بي ػػدؼ زي ػػادة المتابع ػػة

كاعطػػاء كسػػيمة إعبلميػػة لجػػذب المتػػابعيف ،كلتحقيػػؽ ىػػدؼ الد ارسػػة فػػي تحديػػد المرفقػػات
كالكسػائط المسػػتخدمة التػػي تناكلتيػػا الصػػفحة خػػبلؿ فت ػرة الد ارسػػة اعتمػػدت الباحثتػػاف عمػػى
د ارسػػة محتػػكل المنشػػكرات كرصػػد تك ػرار المرفقػػات كالكسػػائط لكػػؿ منيػػا ،كيكضػػح الجػػدكؿ
التػ ػػالي االحصػ ػػائيات المرتبطػ ػػة بالمنشػ ػػكرات بيػ ػػدؼ تكضػ ػػيح عناصػ ػػر د ارسػ ػػة المحتػ ػػكل
المنشػكر فػػي كػؿ منيػػا ككانػت النتائجتشػػير الػػى تنػكع المرفقػػات كالكسػائط المسػػتخدمة التػػي
تػـ اسػتخداميا فػي منشػكرات الصػفحة ،ككانػت فػي المرتبػة األكلػى الفيػديكىات حيػث تعتمػػد
الصػػفحة عمػػى نشػػر الكثيػػر مػػف مقػػاطع الحمقػػات الخاصػػة ببرامجيػػا التمفزيكنيػػة كمنشػػكرات
عبػر الصػػفحة كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػة مػػع النتيجػػة السػػابقة التػي أشػػارت الػػى اعتمػػاد الصػػفحة
عمػػى البػ ػرامج التمفزيكنيػػة الخاص ػػة بي ػػا فكصػػمت نس ػػبتيا الػػى ٓ ،%ٔٔ.تبلى ػػا اس ػػتعماليا
لمصػػكر حيػػث كص ػػمت نسػػبتيا الػػى ٓ ،% َّ.بينم ػػا كانػػت أقػػؿ نس ػػبة لؤلخبػػار المنش ػػكرة
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تعتمػػد عمػػى التصػػاميـ التعبيري ػػة عػػف عن ػكاف الخبػػر حي ػػث كصػػمت نسػػبتيا الػػى ّ %م ػػف
المنشكرات التي شممتيا صفحة قناة تمفزيكف فمسطيف.
النتائج:
خرج الباحثكف بعدة نتائج يمكف تمخيصيا في النقاط التالية:
 اشتممت الدراسة عمى ََِ منشكر تػـ اختيارىػا مػف ضػمف فتػرة الد ارسػة ،كقػد
تنكعت ما بيف المكاضيع السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية.
 تراكح ػػت ع ػػدد االعجاب ػػات المس ػػجمة عم ػػى المنش ػػكرات م ػػا ب ػػيف ِٕ ََُٗ -
اعجاب ،كبمعدؿ ُْٗ اعجاب لكؿ منشكر.
 تراكحت عدد الردكد المسػجمة عمػى المنشػكرات مػا بػيف  421 - 0رد ،كبمعػدؿ
ِّ رد (تعميؽ) لكؿ منشكر.
 تراكحػػت عػػدد المش ػػاركات مػػف قبػػؿ المت ػػابعيف لممنشػػكرات مػػا ب ػػيف 122 - 0
مشاركة ،كبمعدؿ َُ مشاركات لكؿ منشكر.
 طبيع ػػة ال ػػردكد م ػػف قب ػػؿ المت ػػابعيف عم ػػى المنش ػػكرات عم ػػى الص ػػفحة فق ػػد ت ػػـ
تقسػيميا الػى ردكد إيجابيػة كردكد سػمبية  ،ككانػت نسػبة الػردكد اإليجابيػة أعمػػى
مف الردكد السمبية حيث كصػمت نسػبة الػردكد اإليجابيػة الػى ٓ ،%ٕٗ.مقابػؿ
ٓ % َِ.كانت ردكدىـ سمبية عمى المنشكرات التي تضمنتيا عينة الدراسة.
 اىـ األطر اإلعبلميػة التػي شػممتيا منشػكرات الصػفحة ،كانػت األطػر المحػددة
بقضية معينة مثؿ قضػية األ سػرل اك قضػية انتشػار فػايركس ككركنػا كغيرىػا،
كاطػار الص ػراع الػذم تنػػاكؿ القضػايا المتعمقػػة بالصػراع الفمسػػطيني اإلس ػرائيمي
كالتطػكرات عمػػى أرض الكاقػػع كاطػػار االىتمامػات اإلنسػػانية المتعمقػػة بالقضػػايا
اإلنسانية كاالجتماعية الفمسطينية المختمفة كاالطار االستراتيجي.
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 اىـ القضايا التػي تناكلتيػا منشػكرات الصػفحة كالتػي تكضػح المجػاؿ الجغ ارفػي
لممنشػػكرات كالمنػػاطؽ التػػي تسػػتيدفيا مػػف أخبارىػػا ،حيػػث كانػػت فػػي المرتبػػة
األكلػى القضػػايا المحميػة حيػػث كصػمت نسػػبتيا الػى ٓ ،%ْٗ.تبلىػػا القضػػايا
اإلقميميػػة بنسػػبة ْ  ،%بينمػػا كانػػت أقػػؿ نسػػبة لمقضػػايا الدكليػػة حيػػث كصػػمت
نسبتيا الى ّ.%
 تشػير النتػائج الػى تنػكع االقتباسػات المسػتخدميفي منشػكرات الصػفحة ،ككانػت
فػي المرتبػة األكلػى البػرامج التمفزيكنيػة حيػث تعتمػد الصػفحة عمػى نشػر الكثيػر
مػػف مقػػاطع الحمقػػات الخاصػػة ببرامجيػػا التمفزيكنيػػة كمنشػػكرات عبػػر الصػػفحة
فكصػػمت نس ػػبتيا ال ػػى ْ ،%ْٓ.تبلى ػػا المنش ػػكرات المتعمق ػػة بأخب ػػار خاص ػػة
بتمفزيػػكف قنػػاة فمسػػطيف يػػتـ نشػػرىا عبػػر نش ػراتيا اإلخباريػػة اك عبػػر م ارسػػميف
القنػػاة حيػػث كصػػمت نسػػبتيا الػػى ُِ ،%كأشػػارت النتػػائج أيض ػ نا الػػى اعتمػػاد

العديػػد مػػف المنشػػكرات عمػػى اسػػتخداـ الياشػػتاغ ألىػػـ الكممػػات التػػي يتناكليػػا

الخبػ ػػر بيػ ػػدؼ زيػ ػػادة التفاعػ ػػؿ مػ ػػع المنشػ ػػكرات حيػ ػػث كصػ ػػمت نسػ ػػبتيا الػ ػػى
ٓ ،% َِ.بينمػػا كان ػػت أق ػػؿ نسػػبة لؤلخب ػػار المنش ػػكرة مػػف مص ػػادر إعبلمي ػػة
أخػرل حيػػث كصػػمت نسػػبتيا الػػى ِ  %ممػا يشػػير الػػى اعتمػػاد الصػػفحة عمػػى
مصادرىا اإلعبلمية الخاصة كالمتعمقة بتمفزيكف فمسطيف فقط.
 تن ػػكع المرفق ػػات كالكس ػػائط المس ػػتخدمة ف ػػي منش ػػكرات الص ػػفحة ،ككان ػػت ف ػػي
المرتبة األكلى الفيديكىات حيث تعتمػد الصػفحة عمػى نشػر الكثيػر مػف مقػاطع
الحمقػػات الخاصػػة ببرامجيػػا التمفزيكنيػػة كمنشػػكرات عبػػر الصػػفحة كتتفػػؽ ىػػذه
النتيجػػة مػػع النتيجػػة السػػابقة التػػي أشػػارت الػػى اعتمػػاد الصػػفحة عمػػى الب ػرامج
التمفزيكني ػػة الخاص ػػة بي ػػا فكص ػػمت نس ػػبتيا ال ػػى ٓ ،%ٔٔ.تبلى ػػا اسػ ػتعماليا
276

لمصػكر حيػث كصػمت نسػػبتيا الػى ٓ ،% َّ.بينمػا كانػػت أقػؿ نسػبة لؤلخبػػار
المنشػػكرة تعتم ػػد عمػػى التص ػػاميـ التعبيري ػػة عػػف عنػ ػكاف الخبػػر حي ػػث كص ػػمت
نسبتيا الى ّ  %مف المنشكرات التي شممتيا صفحة قناة تمفزيكف فمسطيف.

التكصيات:يكصي الباحثكف بما يمي:
 ض ػػركرة زي ػػادة التركي ػػز ف ػػي ع ػػرض االخب ػػار المتعمق ػػة بإط ػػار االىتمام ػػات
اإلنسانية
 عمػى مسػػؤكلي الصػػفحة التركيػػز أكثػػر عمػى القضػػايا الدكليػػة نظ ػ ار لمتػػأثيرات
المحتممة لتمؾ األحداث عمى القضية الفمسطينية.
 باإلمكػ ػػاف التقميػ ػػؿ مػ ػػف عػ ػػدد المنشػ ػػكرات اليكميػ ػػة حتػ ػػى يسػ ػػتطيع المتػ ػػابع
االطػبلع عمػى كافػة منشػكرات الصػػفحة كذلػؾ عبػر نشػر ممخػص لؤلحػػداث
في منشكر اك اثنيف.
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