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 الممخص.                                     

معرفػػة المحتػػكل اإلعبلمػػػي الػػذم تقدمػػو قنػػاة تمفزيػػكف فمسػػطيف عبػػػر ىػػدفت الدراسػػة إلػػى 
صفحتيا الرسمية بالفيسبكؾ ككيؼ يػتـ تػأطير المكضػكعات التػي تتناكليػا صػفحة تمفزيػكف 

، كلتحقيػػؽ اليػػدؼ مػػف الدراسػػة اسػػتخدـ البػػاحثكف المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي، مػػف فمسػطيف
دراسػػػػة  المنشػػػػكرات المنشػػػػكرة عمػػػػى صػػػػفحة تمفزيػػػػكف فمسػػػػطيف الحكػػػػكمي عبػػػػر  خػػػػبلؿ 
عمػى تفسػير األحػداث ك . كتمػت االسػتعانة بنظريػة اإلطػار اإلعبلمػي ألنيػا تقػكـ الفيسبكؾ

الكشػػػؼ عػػف الطػػرؽ كاآلليػػات التػػػي اعد فػػي محاكلػػة التنبػػؤ بيػػا، باإلضػػافة إلػػػى أنيػػا تسػػ
اسػػتخدمتيا  تمفزيػػكف فمسػػطيف فػػي تػػأطير القضػػايا كاألخبػػار التػػي تنشػػرىا عبػػر صػػفحتيا 

كمف أبػػرز النتػائج التػػي تكصػؿ إلييػػا البحػث أف أىػػـ األطػر اإلعبلميػػة الرسػمية بالفيسػبكؾ.
ية األسػرل التي شممتيا منشػكرات الصػفحة، كانػت األطػر المحػددة بقضػية معينػة مثػؿ قضػ

طػػار الصػػراع الػػذم تنػػاكؿ القضػػايا المتعمقػػة  اك قضػية انتشػػار فػػايركس ككركنػػا كغيرىػػا، كا 
طػار االىتمامػات اإلنسػػانية  بالصػراع الفمسػطيني اإلسػػرائيمي كالتطػكرات عمػى أرض الكاقػػع كا 
المتعمقػة بالقضػايا اإلنسػػانية كاالجتماعيػة الفمسػػطينية المختمفػة كاالطػػار االسػتراتيجي. لػػذلؾ 

كصػػى البحػػث بضػػركرة زيػػػادة التركيػػز فػػي عػػرض االخبػػػار المتعمقػػة بإطػػار االىتمامػػػات أ
اإلنسانية، باإلضافة  إلى حث مسؤكلي الصػفحة عمػى التركيػز أكثػر عمػى القضػايا الدكليػة 
نظػػػرا لمتػػػأثيرات المحتممػػػة لتمػػػؾ األحػػػداث عمػػػى القضػػػية الفمسػػػطينية، كالتقميػػػؿ مػػػف عػػػدد 

المتػػابع االطػػبلع عمػػى كافػػة منشػػكرات الصػػفحة كذلػػؾ المنشػػكرات اليكميػػة حتػػى يسػػتطيع 
 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 

أحيانان في فئة معينة مف  ىذه الخدمات تأتي لجميع األفراد في المجتمع إلى أنيا تأتي
األشخاص مثؿ مكقع التكظيؼ المشيكر أك لزيادة عبلقات العمؿ المعركؼ باسـ 

 (.ٓ، صَُِٗكغيرىا مف المكاقع األخرل في السكشاؿ ميديا)قدكـ،  (LinkdIn)لينكدف

كتعتبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي مكاقع إلكتركنية أك تطبيقات برمجية صممت مف أجؿ 
فراد المسجميف فييا، مف خبلؿ استخداـ اسـ المستخدـ الخاص أك بريدىـ التكاصؿ األ

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 

 (.َُِٖ)الخرابشة، سايمكر نقبلن عف 

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

 (. ُ، صَُِّ)البشابشة، راـ  كالتكتير كغيرىا مف البرامج عالميان، السيما الفيسبكككاإلنستغ

كيعد تطبيؽ فيسبكؾ مف أشير مكاقع التكاصؿ االجتماعي كاألكثر استخدامان مف قبؿ 
المحطات اإلعبلمية ، الذم بات منصة رئيسية كأساسية لنشر األخبار كالقضايا بمختمؼ 

ستخدامان مف قبؿ المحطات اإلعبلمية أنكاعيا كأشكاليا، يعد الفيسبكؾ مف أكثر المكاقع ا
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 
ية كاإلقميمية عمى نشر أخبارىا لجميكر فيك ال يساعد الصحؼ كالمحطات  المحم

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

تعبير عف اآلراء اإلعبلمييف إلى استخداـ الفيسبككالذم كفر مساحة كافية لم
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 

ة أراءىـ حكؿ ما يجكؿ في خاطرىـ كحكؿ ما يحدث مف مستخدمكالفيسبكؾ إلى مشارك
أمكر حكليـ سكاء محميان أك عامميان ، االمر الذم ادل الى  بركز أصكات جديدة 
عبلمييف جدد،كفي المقابؿ يخشى عمالقة الصحافة التقميدية مف حدكث  كصحافييف كا 

 (.َُِٓ)نكف بكست،.ثكرة ديمقراطية، كيعممكف عمى  حماية الصحافة مف فيسبكؾ

أنشأت السطمة الكطنية الفمسطينية تمفزيكف فمسطيف عمى يد الرئيس الراحؿ ياسر عرفات 
كلـ تطؿ  ُْٗٗ، حيث يدأ البث التجريبي فييا في تمكز عاـ ُّٗٗ/ٕ/ٔفي تاريخ 

فترة البث التجريبي فبدأ البث الرسمي  مف مقرىا األكؿ في مدينة أريحا كثـ انتقؿ مقرىا 
، َُِٖ  ليا بنشر األخبار كمجمكعة متنكعة مف البرامج. )نصر، إلى مدينة راـ اهلل

 (. ِٔص

يعتبر تمفزيكف فمسطيف مف أبرز المحطات الفمسطينية التي انشيرت باستخداميا لتطبيؽ 
فيسبكؾ لنشر األخبار كالقضايا لمتابعينيا كالقت اىتماـ مف قبؿ مكاطنييا مف داخؿ 

تبر منصة مكثكقة لتداكؿ األخبار كالقضايا أراضي الفمسطينية كمف خارجيا فيي تع
كنشرىا، اعتمد تمفزيكف فمسطيف عمى استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كتحاكؿ 
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الدارسة الحالية معرفة الطريقة التي استخدميا تمفزيكف فمسطيف في نشر األخبار عبر 
 صفحتو الرسمية مف خبلؿ تطبيؽ فيسبكؾ.

ة المحتػػػكل اإلعبلمػػػي لصػػػفحة تمفزيػػػكف فمسػػػطيف عمػػػى أىميػػػة الدراسػػػة:تكمف اىميػػػة دراسػػػ
الفيسػػبكؾ ككنػػػو يعتبػػر التمفزيػػػكف الرسػػػمي لدكلػػة فمسػػػطيف، كلككنػػػو ينقػػؿ أخبػػػار فمسػػػطيف 
لمعػػػالـ، كينقػػػؿ أخبػػػار العػػػالـ لمفمسػػػطينييف، فتعتبػػػر ىػػػذه الصػػػفحة محػػػط أنظػػػار كاىتمػػػاـ 

يػا فػي انيػا تتػابع مػف الفمسطينييف كباقي الناس فػي مختمػؼ دكؿ العػالـ، كمػا كتكمػف اىميت
قبػػػؿ مؤسسػػػات إعبلميػػػة أخػػػرل، سػػػكاء مؤسسػػػات خاصػػػة أك مؤسسػػػات أجنبيػػػة، كتأخػػػذ 
أخبارىػػا كمعمكماتيػػا مػػف ىػػذه الصػػفحة ككنيػػا ىػػذه الصػػفحة رسػػمية تمثػػؿ دكلػػة فمسػػطيف، 
لػػذلؾ مػػف األىميػػة بمػػا كػػاف معرفػػة المحتػػكل اإلعبلمػػي لتمفزيػػكف فمسػػطيف كالتعػػرؼ عمػػى 

ر التػػي تبثيػػا ىػػذه الصػػفحة، ككيػػؼ تػػـ تأطيرىػػا، كبالتػػالي معرفػػة أبػػرز المكاضػػيع كاألخبػػا
برازىػػا  جكانػػب الخمػػؿ كالقصػػكر إف كجػػدت لمحاكلػػة إصػػبلحو كالتركيػػز عمػػى اإليجابيػػات كا 
لتعميـ التجربة الناجحة لكافة كسائؿ اإلعػبلـ الخاصػة كالحككميػة. كتكمػف اىميتيػا فيككنيػا 

البػػاحثيف التػػي تنػػاقش ىػػذه الصػػفحة مػػف فػػي حػػدكد عمػػـ -ىػػذه الدراسػػة األكلػػى مػػف نكعيػػا
 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 

 ا صفحة تمفزيكف فمسطيف.تتناكلي

 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؟

معرفة أىـ المكضكعات التي تقدميا صفحة تكمف أىداؼ الدراسة في أىداؼ الدارسة:
فمسطيف بالفيسبكؾ، كمعرفة طريقة تأطير المكاضيع التي تنشرىا صفحة تمفزيكف 

فمسطيف بالفيسبكؾ، كمعرفة األساليب كاألشكاؿ التي تتبعيا صفحة تمفزيكف فمسطيف في 
 طرح مكاضعييابالفيسبكؾ.

 حدكد الدراسة:

ستقتصر ىذه الدراسة التحميمية عمى دراسة  المنشكرات المنشكرة عمى الحدكد الزمنية:
صفحة تمفزيكف فمسطيف الحككمي عبر الفيسبكؾ خبلؿ الفترة الزمنية الكاقعة ما بيف 

، بكاقع ثبلثة أشير، كاختارت ََِِإلى الفترة الزمنية تشريف األكؿ  ََِِشير آب 
الباحثتاف ىذه الفترة نظران لكجكد العديد مف  األحداث كالقضايا التي حصمت  خبلؿ ىذه 

الفترة تعتبر فترة كافية نستطيع مف خبلليا دراسة كتمحيص  الفترة، إضافة إلى أف ىذه
الصفحة، كاإللماـ بأبرز المكضكعات التي ناقشتيا ىذه الصفحة، ككيؼ تـ تأطيرىا 

 كمعرفة أبرز األساليب كاألشكاؿ التي اعتمدتيا ىذه الصفحة.

لتمفزيكف : التزمت الدراسة برصد المنشكرات عمى الصفحة الرسمية الحدكد المكانية
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:

دراسػػػة تحميميػػػػة ألبػػػػرز MBC(: اإلعبلنػػػات التمفزيكنيػػػػة فػػػي قنػػػػاةَُِٖدراسػػػة معػػػػراكم )
 .َُِٖاإلعبلنات المقدمة برمضاف 

ػػ، كالتعػرؼ عمػى مضػمكف   MBC 2ىػدفت الدراسػة إلىػالتعرؼ عمػى شػكؿ إعبلنػات قنػاة
 ، تػألؼ مجتمػع البحػػث مػف جميػع اإلعبلنػات المعركضػة عمػػى قنػاةMBCإعبلنػات قنػاة

MBC1  ـٌ اختيػػار فقػػط صػػفي كعميػػو إعبلنػػان، اسػػتخدمت الدارسػػة المػػنيج الك  ُٔكلكػػف تػػ
قامػػػت الباحثػػػة باسػػػتخداـ التحميػػػؿ المضػػػمكف كػػػأداة لدراسػػػة. كاسػػػتخدمت الباحثػػػة نظريػػػة 
المسػػػؤكلية االجتماعيػػػة، حيػػػث تكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى جممػػػة مػػػف النتػػػائج أىميػػػا: احتمػػػت 
إعبلنػات السػػمع الغذائيػة كالمشػػركبات النسػػبة العاليػة مػػف بػيف )اإلعبلنػػات السػػمعية(.احتمت 

ة الجمالية، أعمى نسػبة مػف القػيـ األخػرل. أىػـ المغريػات التػي اسػتخدمت قيمة تنمية الحاس
  .ىي التسمية كالترفيو كتبلىا مغريات الحاجة إلى الطعاـ كالشراب

(: اإلطار اإلعبلمي لمدعاية اإلسرائيمية عمى الفيسبكؾ، دراسة َُِٖدراسة الخرابشة )
 .تحميمية لصفحة المتحدث الرسمي باسـ الجيش اإلسرائيمي

ىػػدفت الدارسػػة إلػػى تحميػػؿ المنشػػكرات لمنػػاطؽ اإلعبلمػػي باسػػـ الجػػيش اإلسػػرائيمي أفخػػام 
أدرعي، عمى صفحتو في مكقع فيسػبكؾ لتعػرؼ عمػى مػدل التػأثير المتػابع العربػي فػي ىػذه 
السياسػػػػة اإلعبلميػػػػة اإلسػػػػرائيمية، كىػػػػدفت الدارسػػػػة إلػػػػى إبػػػػراز أىػػػػـ اىػػػػدافيا خػػػػبلؿ فتػػػػرة 

تمػػد الدارسػػة عمػػى اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي، . أعَُِٖ/ّ/ُّ – َُِٖ/ُ/ُ
أداة الدراسػة التحميػػؿ المضػمكف أك المحتػػكل فػي صػػفحة النػاطؽ الرسػػمي لجػيش اإلسػػرائيمي 
أفخػام أدرعػي كمػا اعتمػدت الدارسػة عمػى اسػتخداـ المقابمػة المباشػرة فػي جمػع المعمكمػػات. 
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ػ ػ ى كيفيػػػة تفسػػػػير عػػػػالميـ اسػػػتخدمت الدارسػػػػة نظريػػػة التػػػػأطير اإلعبلمػػػي التػػػػي تركػػػز عمػػ
االجتماعي بصكرة نمطية متكررة. أىـ النتػائج التػي تكصػمت إلييػا الدارسػة: إف فئػة اإلطػار 

% فػػي منشػػكرات أدرعػي، فئػػة أخبػػار ٗ.ّٔاالسػتراتيجي جػػاءت فػي المرتبػػة األكلػػى بنسػبة 
عػبلـ بنسػػبة  % ضػػمف فئػة اليػػدؼ مػػف المنشػكر، أمػػا مصػػادر اإلعػبلـ فكانػػت نسػػبة ِْكا 

%، بينمػا كانػت فئػة المجػاؿ الجغرافػي فػي المركػز األكؿ ٕ.ِٓاإلعبلـ مػف نفسػو مصادر 
%، فئػػة ٓ.َْ%، أمػا ضػػمف فئػة االقتباسػات مػػف غيػر اقتبػاس كانػػت بنسػبة ٓ.ٓٔنسػبة 

%، امػػػا فئػػػة المعػػػارض لمنشػػػكرات أدرعػػػي كانػػػت ُ.ٓٔالمرفقػػػات الكسػػػائط كانػػػت بنسػػػبة 
%، كردكد األفعػػػاؿ ٓ.ٓٓكانػػت  %، أمػػا نسػػبة اإلعجػػاب بمنشػػكرات أدرعػػئ.ّٖبنسػػبة 

% كنسػػبة مشػػاركة المنشػػكرات حصػػمت نسػػػبة ٔ.ّٗعمػػى منشػػكرات أدرعػػي كانػػت بنسػػػبة 
 %. لـ تقـ الدارسة بذكر أم تكصيات.ٔ.ّٗضعيفة كانت 
(: معالجة المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية لحركتي حماس كفتح ألزمة َُِّدراسة جراد )

 ".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 

دت الدارسة عمى استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، أداة الدارسة تحميؿ لممجتمع. اعتم
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 

ت كؿ مف مكقع حركة فتح )المكقع الرسمي الدارسة عينة المقصكدة كالتي تضمن
لمفكضية التعبئة، كالتنظيـ "فتح ميديا" كفمسطيف اليكـ( كمكقع التابع لحركة حماس 
المكقع الرسمي لحركة المقاكمة اإلسبلمية "حماس" كمكقع المركز الفمسطيني لئلعبلـ(. 

ميط الضكء عمى استخدمت الدارسة نظرية ترتيب األكلكيات)األجندة( التي تركز عمى تس



 

222 
 

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 

كسائؿ اإلعبلـ اإللكتركنية التابعة لحركتي فتح كحماس تفتقر في مكادىا الفمسطيني، 
اإلعبلمية إلى آليات كبرامج لتعزيز المصالحة الكطنية، أف كسائؿ اإلعبلـ اإللكتركنية 
التابعة لكؿ مف حركتي فتح كحماس تتجػو فػي مكادىػا اإلعبلمية نحك تعزيز الفصائمية 

خدـ المكاقع الغير رسمية المقربة منيا لبث ما قد لدل أتباعيا، أف حركة حماس تست
 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، 

إقرار ميثاؽ شرؼ لكسائؿ اإلعبلـ كافة يككف ممزمان بعدـ المساس  الضركرة إلى
بالمصمحة الكطنية العميا، التأكيد عمى ضركرة التكامؿ ال العداء كالتعصب بيف 
مؤسسات اإلعبلـ الفصائمي مف خبلؿ استراتيجية كاضحة، تقكـ عمى احتراـ خصكصية 

يف الفمسطينييف التابعة لمنظمة كعقمية المكاطف الفمسطيني، تفعيؿ دكر نقابة الصحافي
التحرير الفمسطينية، ضركرة الفصؿ ما بيف اإلعبلـ الحككمي الرسمي، كاإلعبلـ غير 

 الرسمي التابع لمفصائؿ كالتنظيمات الفمسطينية.

(:أخبار العراؽ في الفضائيات العربية: تحميؿ مضمكف ألخبار ََِٗدراسة الميداكم )
 بية الفضائيتيف.العراؽ في قناتي الجزيرة كالعر 

ىدفت ىذه الدراسة الى دراسة أخبار العراؽ بكصفيا نمكذجان 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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العراقي ككتابتيا، إذ لـ يعد الخبر كصفان لحدث آني يحظى باالىتماـ، بؿ أصبح بالشأف 
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 

ة العربية المتيف جرل اختيارىما، كتككنت العينة مف فضائيتيف، ىما قناة الجزيرة كقنا
( نشرة أخبار تـ اختيارىا ّٕ( ،نشرة أخبار مف كبل القناتيف أم بما مجمكعو )ْٕ)

بصكرة عشكائية مف مجمكع النشرات اإلخبارية التي بثتيا القناتاف في الفترة المحددة 
كالعربية تعاممتا باىتماـ مع  لمدراسة.كأشارت نتائج الدراسة أف كبلن مف قناتي الجزيرة

أخبار العراؽ كمنحتيما قدران كبيران مف الزمف، كلكف القناتاف اختمفتا في التفاصيؿ، 
كبالتالي في مقدار تعاطي كؿ منيما مع تساؤالت الدراسة المختمفة، كأكصت الدراسة 
ية بضركرة التعامؿ مع األخبار بشكؿ متكامؿ كغير انتقائي، كالتزاـ األسس المين

 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 غػػرار تػػكيتر كالفػػيس بػػكؾ 
كاليكتيكب، كتنطمؽ الدراسة مف تحميؿ نظرم لدكر اإلعػبلـ بشػكؿ عػاـ فػي الثػكرات السػابقة 

كغيرىػػا، مسػػتخدمة مقاربػػة جديػػدة فػػي المجػػاؿ اإلعبلمػػي كىػػي المقاربػػة  ُِٓٗكثػكرة عػػاـ 
االتصػالية مػػع األخػػذ بعػػيف االعتبػػار المكاقػػؼ الذىنيػة لؤلفػػراد كأنمػػاط منيػػا أم حالػػة ثكريػػةي 

 .سمككيـ غير المتكقع، كىي كميا عكامؿ لـ تخؿ في المجاؿ اإلعبلمي
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رابطػػػان يػػربط بػػيف بعػػض أشػػػكاؿ كخمصػػت ىػػذه الدراسػػة إلػػى نتػػػائج مػػف أبرزىػػا، أف ىنػػاؾ 
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 الدراسػة إلػى أجػراء تحميػؿ مقػارف لمتغطيػة اإلعبلميػة اليابانيػة كاألمريكيػة لمحػرب 
عمػى العػراؽ، كمػا ىػدفت إلػػى الكشػؼ عػف العبلقػة بػيف الػػرأم العػاـ، كمػا تنشػره الصػػحؼ، 

اسػػػػة بتحميػػػؿ المقػػػػاالت كقػػػد اسػػػتخدمت الدراسػػػػة أسػػػمكب تحميػػػػؿ المضػػػمكف إذ قامػػػت الدر 
( اليابانيػػػة كصػػػحيفة نيكيػػػكرؾ asahiبالصػػػحؼ اليابانيػػػة كتػػػـ اختيػػػار صػػػحيفة اشػػػاىام )

إلػى ديسػػمبر/ كػػانكف  ََِِ، ُتػايمز األمريكيػػة فػي الفتػػرة مػا بػػيف أكتػكبر/ تشػػريف األكؿ 
 .ََِْ، ُّاألكؿ 

معالجػػة كأشػارت نتػائج الدراسػة إلػى أف ىػػذه الصػحؼ قػد غطػت الحػػرب ذاتيػا كلكػف كانػت 
ف صػػحيفة نيكيػػكرؾ تػػايمز كانػػت متحيػػزة لمحككمػػة األمريكيػػة فػػي  الخبػػر بشػػكؿ مختمػػؼ كا 

 حيف كانت مشاعر اليابانييف سمبية تجاه الحرب.
كاتفقت دراستي مع الدراسة أعبله مف حيث تحميؿ المحتكل، إال أنيا لـ تتبع المنيج 

لدراسة حيث اعتمدت المقارف كما فعمت الدراسة أعبله، كاختمفت مف حيث مكضكع ا
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

خبلؿ استعراض الدراسات لسابقة كتحميميا، الحظ مف :التعقيب عمى الدارسات السابقة
 الباحثكف ما يمي:
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ػػػػػة  -ُ ػ ػػػػػػزت دراسػػ ػػػػػة ، إذ ركػ ػ ػػػػػات العربيػ ػ ػػػػػا الدراسػ ػ ػػػػػػي تناكلتيػػ ػػػػػػكعات التػ ػػػػػػت المكضػ تنكعػ
ـ( عمػػػى معرفػػػة اإلطػػػار اإلعبلمػػػي لمدعايػػػة اإلسػػػرائيمية عمػػػى الفيسػػػبكؾ َُِٖالخرابشػػػة)

ـ( عمػى َُِٓدراسػة عػاني )لمتعرؼ عمػى مػدل التػأثير عمػى المتػابع العربػي، بينمػا ركػزت 
لمػكقعي الجزيػرة نػت كالعربيػة  َُِْمعرفػة التغطيػة اإلخباريػة لؤلزمػة السياسػية فػي العػراؽ 

ـ( عمىمعالجػػػػة المكاقػػػػع اإللكتركنيػػػػة اإلخباريػػػػة لحركتػػػػي َُِّنػػػػت،كركزت دراسػػػػة جػػػػراد)
ـ(عمىالتغطيػػػة َُُِحمػػػاس كفػػػتح ألزمػػػة االنقسػػػاـ الفمسػػػطيني، كركػػػزت دراسػػػة الفبلحػػػي)

، أمػػػا ََِْالعربيػػة لمعركتػػي الفمكجػػػة عػػاـ  BBCباريػػة لمػػكقعي قنػػػاة الجزيػػرة كقنػػػاة اإلخ
ـ( فقػػػػد ركػػػػز عمىتحميػػػػؿ المضػػػػمكف ألخبػػػار العػػػػراؽ فػػػػي قنػػػػاتي الجزيػػػػرة ََِٗالميػػػداكم)

ـ( عمػػػػى معالجػػػة قضػػػػية الصػػػراع الفمسػػػػطيني ََِْكالعربيػػػة الفضػػػائيتيف، كركػػػػز حػػػرب)
 ئية اإلسرائيمية.اإلسرائيمي في الفضائية الفمسطينية كالفضا

 Chungs)كتنكعت المكضكعات التي تناكلتيا الدراسات األجنبية، فقػد ركػزت دراسػة  -ِ
and Cho, 2013 إلى تقييـ أدكار الكسائط المتعػددة كشػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي فػي )

( فقد ركػزت عػؿ الػدكر الػذم أدتػو AL Buqueraue, 2012الشرؽ األكسط، أما دراسة )
لفضػػائية فػػي تغطيتيػػا لثػػكرتي مصػػر كتػػكنس، ككػػذلؾ دكر شػػبكات التكاصػػؿ قنػػاة الجزيػػرة ا

(  Maeshima, 2008االجتماعي عمى غرار تػكيتر كالفػيس بػكؾ كاليكتيػكب، أمػا دراسػة )
 فقد ركزت عمى التغطية اإلعبلمية لمصحؼ اليابانية كاألمريكية لمحرب عمى العراؽ.

مفػة، رغػـ أف غالبيتيػا اسػتخدمت مػنيج استخدمت الدراسات السابقة أسػاليب بحثيػة مخت -ّ
( َُِٖتحميػػػػػؿ المحتػػػػػكل، كمنيػػػػػا مػػػػػف طبػػػػػؽ المػػػػػنيج الكصػػػػػفي التحميمػػػػػي )الخرابشػػػػػة )

 (.َُِّ( ك)جراد َُِٓك)عاني
تـ سحب العينة في أغمػب الدراسػات السػابقة بالطريقػة العشػكائية، كتػـ سػحبيا بالطريقػة  -ْ

 ـ(.َُِّالقصدية في دراسة )جراد، 
 دراسات السابقة:االستفادة مف ال
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لقػد تمكػػف البػاحثكف مػػف خػػبلؿ ىػذه الدراسػػات كضػع التصػػكر العػػاـ ليػذه الدراسػػة، كتحديػػد 
مشكمتيا كأىدافيا، كاالستفادة مف الدراسػات السػابقة مػف خػبلؿ االطػبلع عمػى مػنيج البحػث 
المسػػػتخدـ فييػػػػا كأداة الدراسػػػػة، باإلضػػػافة إلػػػػى االسػػػػتفادة مػػػف الجكانػػػػب المنيجيػػػػة فييػػػػا، 

ريػػات المسػػتخدمة فػػي ىػػػذه الدراسػػات، كاألدب النظػػرم القريػػػب مػػف مكضػػكع الدراسػػػة كالنظ
الحاليػة باإلضػػافة إلػى أف الدراسػػات السػابقة سػػاعدت عمػى تػػكفير العديػد مػػف المراجػع التػػي 

 .تبلئـ الدراسة
منيجيػػػػة الدراسة:اسػػػػتخدمت الباحثتػػػػاف مػػػػنيج تحميػػػػؿ المحتػػػػكل نظػػػػران لمبلئمتػػػػو ألىػػػػداؼ 

بأنػػو أحػػد Berelson تحميػػؿ المحتػػكل مػػف كجيػػة نظػػر بيرلسػػكف الدراسػػة، حيػػث يعػػرؼ
أسػاليب البحػث العممػػي التػي تيػػدؼ إلػى الكصػػؼ المكضػكعي كالمػػنظـ  كالكمػي لممضػػمكف 

 الظاىر مف مكاد االتصاؿ.
كيقصد بو جميع العناصر كاألفراد الذيف تتناكليـ الدراسة المتعمقة :مجتمع الدراسة

كيتمثؿ مجتمع الدراسة (.َِ، صَََِزينة، كآخركف، بالمشكمة التي تـ تحديدىا )أبك 
خبلؿ في جميع منشكرات قناة تمفزيكف فمسطيف عبر صفحتيـ الرسمية عمى الفيسبكك

 .ََِِإلى الفترة الزمنية تشريف األكؿ  ََِِالفترة الزمنية الكاقعة ما بيف شير آب 

يمكػف تعريفيػا بأنيػا "ىػي  استخداـ الباحثكف العينػة العشػكائية المنتظمػة كالػذمعينو البحث:
العينػة التػػي تسػػتخدـ لدراسػػة العينػػات لمجتمعػات متجانسػػة كالتػػي ال تتبػػايف مفرداتيػػا كثيػػران. 
اسػتخدـ البػػاحثكف العينػػة العشػكائية المنتظمػػة لمعرفػػة طبيعػػة المحتػكل الػػذم تقدمػػو تمفزيػػكف 

 فمسطيف عبر صفحتيا الرسمية بالفيسبكؾ

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

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

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 سػػكاء كػانكا أفػراد أك منظمػػات. 

 (.ٓٓص ،َُِْ)شقرة، 
تكزيع المحتكل اإلعبلمي:ىػك عمميػة نشػر المحتػكل اإلعبلمػي الرقمػي عبػر مختمػؼ  .ٖ

المنصػػػات كالكسػػػائط المسػػػتخدمة فػػػي عمميػػػة النشػػػر الرقمػػػي، حيػػػث يػػػتـ االسػػػتعانة بتمػػػؾ 
الكسػػائط قصػػد الكصػػػكؿ لمجميػػكر الرقمػػػي كالػػذم يتميػػػز بػػالتنكع كالتػػػكزع عبػػر المنصػػػات 

تنػػكع أسػػاليب تكزيػػع المحتػػكل التػػي تتغيػػر بنػػاء عمػػى المختمفػػة، ممػػا يػػؤدم بالضػػركرة إلػػى 
 (ّٓ، صَُِِخصكصية المنصة كمستخدمييا. )مرزكقي، 

شػػبكات التكاصػػؿ االجتماعي:كسػػائؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي ىػػي عبػػارة عػػف مكاقػػع  .ٗ
الكتركنية أك تطبيقات برمجيػة صػممت خصيصػا لتػكفير خدمػة التكاصػؿ بػيف المسػتخدميف 

ع أك التطبيقػات مػف خػبلؿ اسػـ المسػتخدـ الخػاص بيػـ، أك رقػـ المسجميف، عبر تمؾ المكاق
ىػػاتؼ، أك بريػػد الكتركنػػي. كال يػػتـ ىػػذا التكاصػػؿ إال بكجػػكد خطػػكط اتصػػاؿ عبػػر شػػػبكة 

 (.ُٖٖ، صََِْ)سايمكر، مايكؿ،  .اإلنترنت
مكقػػػع فيسػػػبكؾ:يعتبر مكقػػػع فيسػػػبكؾ مػػػف أشػػػير منصػػػات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي.  .٘

. كتعػػػدل عػػػػدد ََِْسػػػػمو "مػػػارؾ زككربيػػػػرغ" فػػػي عػػػػاـ كالػػػذم أٌسسػػػو طالػػػػب ألمػػػانٌي ا
مميػار مسػػتخدـ، كمػػا  ِإلػػى مػا يقػػارب َُِٕالمسػتخدميف لممكقػػع فػي آخػػر إحصػاء عػػاـ 

 .(ٖ، صَُِٖمميار دكالر. )خرابشة،  ِِٓتبمغ قيمتو السكقية ما يقارب 
أك تمفزيػػػكف فمسػػػطيف:ىي قنػػػاة تمفزيكنيػػػة فضػػػائية رسػػػمية  قنػػػاة فمسػػػطيف الفضػػػائية .ٔ

ية، كىػػي جػػػزء مػػف ىيئػػة اإلذاعػػػة كالتمفزيػػكف الفمسػػطينية التابعػػػة لمنظمػػة التحريػػػر فمسػػطين
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، كيرافػؽ تمفزيػكف فمسػطيف محطػة إذاعيػة ىػي صػكت ُْٗٗالفمسطينية. أنشئت في العػاـ 
 .ُٓٗٗفمسطيف التي أطمقت عاـ 

مف قطاع غزة في فمسطيف مف قبؿ السمطة  ُٗٗٗبدأ البث التمفزيكني لمقناة في عاـ 
 (.  ََِٓ. )جماؿ،ُْٗٗة الفمسطينية بمكجب اتفاقية أكسمك عاـ الكطني

نظريػػة اإلطػار اإلعبلمػػي ىػػي االكثػر مبلئمػػة لمكضػػكع أف  كفقػرر البػػاحثنظريػة الدراسػػة:
البحث؛كتسػػاعد ىػػذه النظريػػػة الباحثتػػاف عنػػػد تحميػػؿ مضػػمكف منشػػػكرات صػػفحة تمفزيػػػكف 

اسػتخدمتيا  تمفزيػكف فمسػطيف الكشؼ عف الطػرؽ كاآلليػات التػي فمسطيف، كذلؾ مف خبلؿ 
 في تأطير القضايا كاألخبار التي تنشرىا عبر صفحتيا الرسمية بالفيسبكؾ.

( فػي Goffman Ervingتبمكر مفيكـ نظرية اإلطار اإلعبلمػي عمػى يػد عػالـ االجتمػاع )
، كعرفػػػت نظريػػػة االطػػػار االعبلمػػػي عمػػػى انيػػػا "عمميػػػة تفاعميػػػة تػػػتـ بػػػيف  ُْٕٗعػػػاـ 

غفػػاؿ مككنػػات العمميػػة ا التصػػالية، بيػػدؼ إبػػراز جكانػػب محػػددة مػػف القضػػية المطركحػػة كا 
جكانػػب أخػػرل بمػػا يتناسػػب مػػع أيديكلكجيػػة القػػائـ عمػػى االتصػػاؿ بيػػدؼ تفسػػير األحػػداث 
كتحديػػػد المشػػػكبلت كتشػػػخيص األسػػػباب كالبحػػػث عػػػف حمػػػكؿ كتأطيرىػػػا بمػػػا يتكافػػػؽ مػػػع 

 (.ِّ، صَُِٓالسياسة التحريرية لمؤسسة اإلعبلمية " )حسكنة، 

 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. 

يمكػف  (الىنظريػة التػأطير اإلعبلمػي مجمكعػة مػف االنتقػادات( Roefs& Carrageeكجػو
 اجماليا عمى النحك التالي:

ركػػػػزت الدراسػػػػات التػػػػي تناكلػػػػت نظريػػػػة التػػػػأطير عمػػػػى المتغيػػػػرات الخاصػػػػة   -ُ
بمفرداتػػػو كتجاىمػػػػت دكرمتغيػػػرات أخػػػػرل كػػػػالقكل السياسػػػية كاالجتماعيػػػػة التػػػػي 

 تتحكـ في ىذه التأثيرات.
الدارسػػػػات التػػػػػي تتعمػػػػػؽ فػػػػػي التػػػػأطير اإلعبلمػػػػػي داخػػػػػؿ سػػػػػياقات سياسػػػػػية   -ِ

 صؼ بقمتيا.كاجتماعية تت
الدراسػات التػي تركػػز عمػى تػػأثير كسػائؿ اإلعػػبلـ ىػي قميمػػة مقارنػة بالدارسػػات   -ّ

 التحميمية.
قمػػػػػة الدراسػػػػػات التػػػػػي عنيػػػػػت بتػػػػػأثير كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػبلـ مقارنػػػػػة بالدراسػػػػػات   -ْ

 (.ّٗ-ّٖ، َُِٓالتحميمية)حسكنة، 
 آليات التأطير:

فػي عنصػريف أساسػييف ( Entmanإف آليات التأطير اإلعبلمي تكمف أساسا كمػا حػددىا )
 (.R.Entman,1993,p52ىما: )

( أف البػػركز يتحقػؽ كأحػػد آليػات التػػأطير، مػف خػػبلؿ التركيػػز Entmanأكالن: البركزيحػدد )
عمى معمكمات معينة في مكاقع معينة مػف داخػؿ المؤسسػة اإلعبلميػة، بػأف ىنػاؾ عناصػر 

قػػػديـ معنػػػى رئيسػػػي، محػػددة فػػػي القصػػػة الخبريػػػة يػػتـ التركيػػػز كالتأكيػػػد عمييػػػا مػػف أجػػػؿ ت
كتتحقؽ "آلية البركز" مف خػبلؿ المكقػع كالتكػرار كالػربط بػيف القضػية كقضػايا أخػرل، كىػذا 

" حػيف أكػد "أف تحديػد أك تشػكيؿ األطػر الخبريػة المتمثمػة فػي تمػؾ العمميػة، Millerمػا أكػده"
غفػػػاؿ  كالتػػي تقػػػكـ مػػف خبلليػػػا كسػػائؿ اإلعػػػبلـ بالتأكيػػد عمػػػى بعػػض جكانػػػب الحقيقػػة، كا 
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انػػب أخػػرل عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ بعػػض الكممػػات المفتاحيػػة كالرمػػكز كالمػػؤثرات المرئيػػة جك 
 (.ٔٔ-ٓٔ، ََِٕ)عبدالفتاح، 

( ىي اآللية التػي تعنػي أف عمميػة االختيػار تػتـ كفػؽ Entmanثانيان: االنتقاءككما حددىا )
بلميػة عنػد معايير مينية، ذاتية مؤسسية كثقافية يقكـ بيا القػائـ باالتصػاؿ أك الكسػيمة اإلع

تغطيتيػػا أك معالجتيػػػا لحػػػدث أك قضػػػية أك شخصػػػية مػػػا. كذلػػػؾ، بػػػالتركيز عمػػػى جكانػػػب 
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 

صر بعينيا داخؿ القصة الخبريػة، أك إغفػاؿ تمػؾ العناصػر أك التقميػؿ في التركيز عمى عنا
مػف شػػأنيا ضػػمف السػياؽ اإلخبػػارم لمقصػػة، األمػر الػػذم يػػؤدم إلػى كضػػكح أقػػؿ أك أكثػػر 

 (.R.Entman,1993, p7لدل الجميكر، فيما يتعمؽ بيذه القصة)

الكممػات ( بأف األطػر اإلعبلميػة تتشػكؿ كتتجسػد فػي أدكات محػددة: مثػؿ Entmanكيرل)
الرئيسية،الكصػػؼ المجػػازم "االسػػتعارات"، المفػػػاىيـ، الرمػػكز كالصػػكرالمرئية. كيػػتـ التركيػػػز 
عمػػى ىػػذه األدكات فػػي سػػياؽ السػػرد الخبػػرم لقضػػية أك حػػدث مػػا، فمػػف خػػبلؿ "التكػػرار" 
لكممػػػات كصػػػكر معينػػػة، سػػػيتـ بػػػذلؾ اإلشػػػارة إلػػػى أفكػػػار معينػػػة كاسػػػتبعاد أفكػػػار أخػػػرل، 

حسكسػػة تمامػػان. كيعمػػؿ كػػؿ مػػف التكػػرار، المكقػػع كتػػدعيـ ارتبػػاط كجعميػػا ميمشػػة كغيػػر م
األفكػار مػع بعضػيا بعضػان، مػػف أجػؿ ترسػيخ تفسػير كاحػػد لمقضػية أك الحػدث أكثػر شػػمكالي 
ػػػػػرل  ػ ػػػػيرات األخػ ػ ػػػػػف التفسػػ ػػػػػكر مػػ ػػػػػؿ الجميػػ ػػػػػف قبػػ ػ ػػػػذكر مػ ػ ػػػػة لمتػػ ػ ػػػػػر قابميػػ ػػػػػكحان، كأكثػػ ككضػػ

(R.Entman,1993,p16.) 

نػكاع رئيسػػية نكجزىػا عمػػى النحػك التالي:اإلطػػار تتمثػؿ أنػػكاع األطػر اإلعبلميػػة فػي ثمانيػػة ا
المحػػػدد بقضػػػية، اإلطػػػػار العاـ،إطػػػار النتػػػػائج االقتصػػػادية  ، إطػػػػار المسػػػؤكلية ، إطػػػػار 

اإلطػػػػػػار (، َِٔص-َِْ، صَُِٔالصػػػػػراع ، اطػػػػػػار المبػػػػػادئ األخبلقية)الػػػػػػدليمي، 
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سػيد، (، إطػار االىتمامػات اإلنسػانية )مكػاكم كالُٖٖ، صََِٔ. )الحديدم،االستراتيجي
 (ُّٗ، ص ََِٗ

 اإلطار النظرم لمدراسة

عمػػى الػػرغـ مػػف أف كسػػػائؿ اإلعػػبلـ الجديػػد، التػػػي أفرزتيػػا التكنكلكجيػػا االتصػػػالية 
الراىنػػة، تكػػاد تتشػػابو فػػي عػػدد مػػف السػػمات مػػع الكسػػائؿ التقميديػػة، إال أف ىنػػاؾ 
سػػػمات مميػػػزة لمكسػػػائؿ اإلعبلميػػػة الراىنػػػة بأشػػػكاليا المختمفػػػة ممػػػا يمقػػػي بظبللػػػو 
كيفػػرض تأثيراتػػو عػػؿ الكسػػائؿ الجديػػدة كيػػؤدم إلػػى تػػأثيرات معينػػة عمػػى االتصػػاؿ 
اإلنساني، كمف أبرز ىذه السػمات التػي تتصػؼ بيػا كسػائؿ اإلعػبلـ الجديػد الراىنػة 

 ، Interactivityالتفاعمية ما يمي:
ػػػػػاثمي  ػ ػػػػػاـ التمػػ ػ ػ ػػػػػف النظػ ػ ػػػػػكؿ مػػ ػ ػػػػػػي  Analogالتحػػ ػ ػػػػػاـ الرقمػ ػ ػػػػػى النظػػ ػ ػ ، Digitalإلػ

 ،Demassificationالبلجماىيرية
،التكامػػؿ Ubiquity،الشػػيكع كاالنتشػػار Globalization، الككنيػػة Varietyالتنػػكع 

Integration.تجاكز الحدكد الثقافية ، 
 Digital Contentالمحتكل الرقمي

يعتبر المحتكل الرقمػي نػاتج عػف النقمػة النكعيػة فػي تقنيػة المعمكمػات كاالتصػاالت، 
عبػػر  Adam Vincenziniكمػػا نػػتج عنيػػا مػػف تطبيقػػات حديثػػة. حيػػث يعرفػػو 

مكقعػػػو اإللكتركنػػػي بأنػػػو: " كػػػؿ مػػػا يمكػػػف نشػػػره عبػػػر الكسػػػائط الرقميػػػة كأعطػػػى 
Adam َٓ فيسػػبكؾ )نػػػص مثػػاالن عػػف المحتػػكل الرقمػػي ذكػػػر منيا:مقػػاؿ عمػػى ال

كحػػده، أك نػػػص متبػػػكع بػػػرابط(، صػػػكرة، فيػػديك، ممػػػؼ صػػػكتي، أم حسػػػاب عمػػػى 
شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي يكػكف ممكػان لشػخص، أك ىيئة،إعبلف،لعبػة إلكتركنيػة. 

(َُُِ،Vincenzini.) 
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لمتعبيػػر كالداللػػة عمػػى   Digital Contentيسػػتخدـ مصػػطمح المحتػػكل الرقمػػي 
صػػػفحات كمكاقػػػع االنترنػػػت كيتمثػػػؿ المحتػػػكل المحتػػػكل الػػػذم ينشػػػر كيػػػكزع عبػػػر 

المػػكزع عػػادة فػػػي الكتػػب، كاالقػػبلـ، البػػػرامج، ألعػػاب الفيػػديك المتاحػػػة عمػػى شػػػبكة 
االنترنػػػت بغػػػرض ايصػػػاليا الػػػى الجميػػػكر بطريقػػػة سػػػيمة كسػػػريعة عبػػػر منصػػػات  

 Computerمختمفة مػع تػكفير إمكانيػة مشػاركتيا كاعػادة نشػرىا التفاعػؿ معيػا.) 
desktop encyclopedia  كيسػػػػمى المحتػػػػكل الرقمػػػػػي كػػػػذلؾ بػػػػػالمحتكل.)
كىػػك كػػؿ محتػػكل يمكػػف Computer desktopااللكتركنػي كمػػا تعرفػػو مكسػػكعة 

 (.  Cambridge Dictionariesنقمو مف خبلؿ الكمبيكتر كشبكة االنترنت. )
 شبكات التكاصؿ االجتماعي كنمكذج لمكسائط الرقمية

مجمكعػة متنكعػة مػف المنصػػات “بانيػا تعػرؼ مكقػع  شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي 
المسػتندة إلػػى الكيػػب تمكػػف النػػاس مػػف التفاعػؿ االجتمػػاعي فيمػػا بيػػنيـ عبػػر شػػبكة 

، ىذه Facebook,Youtube, Twitter Tags, Digg, Blogsاالنترنت، مثؿ 
المكاقػػع كالتطبيقػػات كغيرىػػا تضػػـ محتػػكل رقمػػي يمكػػف لممسػػتخدميف مشػػاركتو مػػع 

كىػػي عبػػارة عػػف مكاقػػع عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت تػػكفر (،Vangie,2016بعضػػيـ". )
لمسػػػتخدمييا فرصػػػة الحػػػكار كتبػػػادؿ المعمكمػػػات كاآلراء كاألفكػػػار كالمشػػػكبلت مػػػف 
خػػبلؿ الممفػػات الشخصػػية كألبكمػػات الصػػكر كغػػرؼ الدردشػػة كغيػػر ذلػػؾ، ككمثػػاؿ 

 .,MySpace, Facebook, Youtube,Twitterعمى ذلؾ:
عبلقػػات تفاعميػػة متزامنػػة كغيػػر متزامنػػة  كتقػكـ شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى

بكاسطة كسائؿ االتصاؿ الرقميػة، يػتـ مػف خبلليػا إرسػاؿ كاسػتقباؿ المعمكمػات بػيف 
طرفيف أك أكثر، كما يعرفيا مرسػي مشػرم بأنيػا مجمكعػة مػف اليكيػات االجتماعيػة 
ينشػػػئيا أفػػػراد كمنظمػػػات مػػػف أجػػػؿ تكسػػػيع كتفعيػػػؿ العبلقػػػات المينيػػػة كعبلقػػػات 

كيرجػع مفيػكـ الشػبكات االجتماعيػة إلػى عػالـ االجتمػاع جػكف بػارنز فػػي الصػداقة، 
، كاتاحػػت شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي لمتصػػفحييا إمكانيػػة مشػػاركة ُْٓٗعػػاـ 
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الممفػػات كالصػػػكر كتبػػادؿ مقػػػاطع الفيػػػديك، ككػػذلؾ مكنػػػت مسػػتخدمييا مػػػف إجػػػراء 
رساؿ الرسائؿ. )دبيسي،   (.َٕ، صَُِّالمحادثات الفكرية كا 

 كنمكذج ألشير منصات نشر المحتكلفيسبكؾ 
تعتبػر شػػبكة التكاصػػؿ االجتمػػاعي فيسػػبكؾ، متربعػػة عمػػى عػػرش شػػبكات التكاصػػؿ 
االجتمػاعي عالميػػان مػػف حيػػث عػػدد المسػتخدميف، كيحتػػؿ المرتبػػة الثانيػػة مػػف حيػػث 

، بعػد محػرؾ Alexaالمكقع األكثر زيارة عؿ المستكل العػالمي حسػب ترتيػب مكقػع 
 (.ٗ، صََِٗ)البيسكني، مباشرة.  Googleبحث 

كيعتمػػػػد فيسػػػػبكؾ عمػػػػى برمجيػػػػات مفتكحػػػػة المصػػػػدر حيػػػػث يمكػػػػف لممسػػػػتخدميف 
تاحتيػا لممسػتخدميف العػػادييف،  كالمطػكريف ابتكػار كتطػػكير تطبيقػاتيـ عمػى المكقػػع كا 
كذلػػؾ بػػػدء بأبسػػط االختبػػػارات الترفيييػػة كصػػػكالن إلػػى أعقػػػد التطبيقػػات التػػػي تتػػػيح 

ػػػػػ الػػربط بػػيف المكقػػع كبقيػػة المك  ػ ػ ، Youtube, Twitterاقػػع الخدماتيػػة األخػػرل كػ
ػػػػػاعي  ػ ػ ػ ػػػػػػبلـ االجتمػ ػ ػػػػػات اإلعػػ ػ ػ ػ ػػػػػف تطبيقػ ػ ػ ػػػػا مػػ ػ ػ ػ . Social mediaكغيرىػػ

 (.ََُ،صَُِِ)مرزكقي،
تركز فكرة المكقػع أساسػان عمػى إقامػة شػبكة عبلقػات شػبيية بالعبلقػات الكاقعيػة فػي 
محػػػيط افتراضػػػي، حيػػػث يمكػػػف القػػػكؿ أف المكقػػػع يضػػػـ شػػػبكات متعػػػددة كحػػػدتيا 

ساسػػية األعضػػاء أك المسػػتخدميف الػػذيف تجمعيػػـ الحيػػاة الكاقعيػػة أساسػػان، حيػػث األ
يقكمػػكف ببنػػاء كاقػػع افتراضػػي يجمعيػػـ عػػف طريػػؽ المجمكعػػات أك الصػػفحات، أك 

 باقي خدمات الكاقع األخرل.
:عرفػػػت فمسػػػطيف الصػػػحافة فػػػي كقػػػت مبكػػػر يعػػػكد ذلػػػؾ إلػػػى نشػػػأة اإلعػػػالـ الفمسػػػطيني
تيا دكلة فمسػطيف، كىػذا مػا جعميػا تتعػرؼ عمػى الصػحافة قبػؿ التقمبات السياسية التي شيد

العديػػد مػػف الػػدكؿ العربيػػة، ممػػا سػػاىـ التقمبػػات السياسػػية كػػاالحتبلؿ العثمػػاني كاإلنجميػػزم 
كاإلسرائيمي إلى كجكد تنكع في كسػائؿ اإلعػبلـ الفمسػطينية كتنػكع فػي مصػادرىا، فػي بدايػة 

ر عبػػر الصػػحؼ كالمجػػبلت ثػػـ تطػػكر اإلعػػبلـ فػػي فمسػػطيف كػػاف مػػف خػػبلؿ نشػػر األخبػػا
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اإلعػبلـ إلػػى اسػتخداـ اإلذاعػػات المسػمكعة ثػػـ تطػػكر األمػر إلػػى كجػكد محطػػات فضػػائية، 
كذلػػػؾ باسػػػتخداـ القمػػػر الصػػػناعي، حيػػػث صػػػدرت أكؿ صػػػحيفة فػػػي فمسػػػطيف فػػػي عػػػاـ 

كىػي صػػحيفة القػدس الشػػريؼ حيػث كانػػت تعتمػد اسػػتخداـ المغػة العربيػػة كالتركيػػة،  ُٕٖٔ
حؼ بعد ذلؾ كانتشرت بشكؿ كبير كمف اشػير ىػذه الصػحؼ ىػي صػحيفة كقد تطكر الص

القػدس، حيػث تعتبػػر مػف أكبػػر كأقػدـ الصػػحؼ حيػث تيػػتـ بتػداكؿ األخبػػار حػكؿ فمسػػطيف 
كالػػكطف العربػػي كاألخبػػار العالميػػة، كقػػد ظيػػر اإلعػػبلـ الفمسػػطيني بالخػػارج بعػػد االحػػتبلؿ 

ف إلػػى الخػػارج، ككانػػت ىػػذه كلػػذلؾ بسػػبب ىجػػرة الصػػحفييف الفمسػػطينيي ُْٖٗفػػي عػػاـ 
،عمػػؿ اإلعػػبلـ الفمسػطيني فػػي الخػػارج ْٖالفتػرة تعػػرؼ بيجػػرة الصػحفييف بعػػد كقػػكع نكبػة 

عمػػى الػػدفاع عػػف القضػػية الفمسػػطينية كالثػػكرة، ككػػاف مػػف أبػػرز الصػػحؼ كالمجػػبلت التػػي 
ظيرت ىي الشػرؽ الجديػد كشػؤكف السػاعة، كاألفػؽ، كالػببلد، اليػكـ السػابع كفمسػطيف الثػكرة 

 (.ِِ، صَُِٖصر، )ن

اإلعػػػبلـ الرسػػػػمي الفمسػػػػطيني:قامت السػػػمطة الكطنيػػػػة الفمسػػػػطينية بإنشػػػاء ىيئػػػػة اإلذاعػػػػة 
كأكؿ مػف خطػب فييػا  ُْٗٗالتمفزيكف، حيث قامت بأكؿ بث تجريبػي ليػا فػي تمػكز عػاـ 

ىك الرئيس الراحؿ ياسػر عرفػات، ككػاف المقػر األكؿ لئلذاعػة فػي مدينػة أريحػا، كثػـ انتقػؿ 
 (.ِٔ، صَُِٖمدينة راـ اهلل )نصر، مقرىا إلى 

:أنشػػػػأت الييػػػة العامػػػػة لئلذاعػػػػة كالتمفزيػػػػكف الييئػػػة العامػػػػة إلذاعػػػػة كتمفزيػػػكف فمسػػػػطيف
 ُّٗٗالفمسػطينية بقػرار صػدر مػػف الػرئيس ياسػر عرفػات بتػػاريخ السػادس مػف تمػكز سػػنة 

(، كمػػا كردت مشػػركعية الحػػؽ الفمسػػطيني فػػي امػػتبلؾ محطػػة إذاعػػة ْٔٔٓيحمػػؿ رقػػـ )
يػكف فمسػطينية فػي بنػكد اتفاقيػة إعػبلف المبػادئ التػي تػـ تكقيعيػا بػيف منظمػة التحريػػر كتمفز 

، كتسػػعى الييئػػة إلػػى إبػػراز اليكيػػة الكطنيػػة ُّٗٗالفمسػػطينية كالحككمػػة اإلسػػرائيمية عػػاـ 
المكحػدة لشػػعب الفمسػطيني كتعمػػؿ عمػى تعزيػػز حريتػو كاسػػتقبللو، ككمػا تعمػػؿ الييئػة عمػػى 

كطنيػة كتحقيػػؽ األىػػداؼ المنشػػكدة لتحقيػؽ السػػبلـ كاالسػػتقرار فػػي تمبيػة حقكقػػو كمطالبػػو ال
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منطقة الشرؽ األكسػط، باإلضػافة إلػى العمػؿ عمػى تنميػة المجتمػع بشػكؿ ديمقراطػي كنشػر 
، َُِٖثقافػػػػة الحريػػػػة كالديمقراطيػػػػة كنشػػػػر ثقافػػػػػة احتػػػػراـ األنظمػػػػة كالقػػػػكانيف )نصػػػػػر، 

 (.ِٔص

 منيجية الدراسة كأدكاتيا
ػ ي إطػػػار البحػػػكث الكصػػػفية التحميميػػػة التػػػي تعتمػػػد عمػػػى تصػػػكير تصػػنؼ ىػػػذه الدراسػػػة فػػ

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 

ع التكاصػػؿ االجتمػػاعي الفيسػػبكؾ قنػاة تمفزيػػكف فمسػػطيف عبػػر صػػفحتيا الرسػػمية عمػػى مكقػػ
كمعرفة طريقة تأطير المكضكعات التي تتناكليا الصػفحة، باإلضػافة الػى تحميػؿ األسػاليب 
كاألشكاؿ التي تتبعيػا الصػفحة فػي طػرح مكاضػيعيا لممتػابعيف. كتػـ اسػتخداـ مػنيج المسػح 

تػػو الدراسػػة، االلكتركنػػي بيػػدؼ متابعػػة المػػادة اإلعبلميػػة المنشػػكرة عبػػر المكقػػع الػػذم اختار 
 كاستخدـ الباحثكف أداة تحميؿ المضمكف.

 اجراءات تحميؿ المضمكف
( ََِاقتصرت الدراسة عمػى فئػة تحميػؿ المضػمكف الخاصػة بعينػة الدراسػة كالتػي شػممت )

منشكر خبلؿ الفترة التػي حػددتيا الدراسػة، حيػث الحػظ البػاحثكف أف عػدد المنشػكرات عمػى 
منشػكر يكميػان، كقػد تكػكف مجتمػع الدراسػة مػف  30 -20صفحة الدراسة يصؿ حػكالي مػف 

منشػكران  ََِمنشكران تقريبان، كتـ تحديػد حجػـ عينػة الدراسػة  العشػكائية المنتظمػة ب َََِ
لتحميمياكذلػؾ بيػػدؼ تكضػػيح أبػػرز المكاضػػيع التػي ناقشػػتيا الصػػفحة خػػبلؿ فتػػرة الدراسػػة، 

 حيث تضمنت الفئات الفرعية التالية:
 دمة.األطر اإلعبلمية المستخ .1
 مكضكع/ ىدؼ المنشكر. .2
 المجاؿ الجغرافي لممنشكر. .3
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 االقتباسات المستخدمة لممنشكر. .4
 نكع المرفقات اك الكسائط المدرجة مع المنشكر. .5
 اتجاه ردكد الفعؿ لممستخدميف عمى المنشكر. .6
 نسبة اإلعجابات عمى المنشكر. .7
 نسبة ردكد الفعؿ )التعميقات( عمى المنشكر. .8
 )إعادة النشر(.نسبة مشاركة المنشكر  .9

:اعتمػػػد البػػػاحثكف عمػػػى تحديػػػد األطػػػر اإلعبلميػػػة المسػػػتخدمة كحػػػدات تحميػػػؿ المضػػػمكف
حسب المكضكع اك اليدؼ الذم يخص المنشػكرات التػي تضػمنتيا الدراسػة، كقػاـ البػاحثكف 
برصػػد مجمكعػػة مػػف الرسػػائؿ المنشػػكرة، كتحديػػد عناكينيػػا كمكاضػػيعيا، كمػػف ثػػـ قراءتيػػا 

التيػا كاالقتباسػات المسػتخدمة فييػا، إضػافة الػى تحديػد نسػبة الػردكد كتصػنيفيا لمعرفػة مجا
كالمشػػػاركات كاإلعجابػػػػات الخاصػػػػة بيػػػػذه المنشػػػػكرات، لػػػػذلؾ تػػػػـ جمػػػػع ىػػػػذه المنشػػػػكرات 
كحفظيػػا كاالطػػبلع عمػػى مضػػمكنيا لممقارنػػة بينيػػا كعػػرض محتكياتيػػا التػػي شػػممت صػػكر 

 لتكصؿ الى نتائجيا.متعددة اك تصاميـ مختمفة لئلجابة عف أسئمة الدراسة كا
:يتمثػؿ مجتمػػع الدراسػة الحاليػػة بالمنشػكرات الخاصػػة بصػفحة قنػػاة مجتمػع كعينػة الدراسػػة

منشػكران عبػر فتػرة  َََِتمفزيكف فمسطيف عمى مكقع الفيسػبكؾ، كالتػي تككنػت مػف حػكالي 
، أمػػا عينػػة الدراسػػة ََِِ/َُ/ُّكحتػػى  ََِِ/ٖ/ُالدراسػػة التػػي امتػػدت مػػف تػػاريخ 

 منشكران مختمفان عبر الصفحة. ََِبحكالي فتمثمت 
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 مناقشة نتائج الدراسة
 نتائج الدراسة التحميمية

تتضػمف نتػائج الدراسػػة التحميميػة عمػى تحديػػد المكاضػيع التػي تقػػدميا قنػاة تمفزيػكف فمسػػطيف 
عبػػر صػػفحتيا عمػػى مكقػػع الفيسػػبكؾ كمعرفػػػة طريقػػة تػػأطير المكضػػكعات التػػي تتناكليػػػا 

الػػػى تحميػػػؿ األسػػػاليب كاألشػػػكاؿ التػػػي تتبعيػػػا الصػػػفحة فػػػي طػػػرح الصػػػفحة، باإلضػػػافة 
مكاضػيعيا لممتػػابعيف فػي عينػػة الدراسػة التػػي تػـ ذكرىػػا، كتػـ مػػف خبلليػا رصػػد المنشػػكرات 
كاإلجابػػػة عػػػف أسػػػئمة الدراسػػػة مػػػف خبلليػػػا، باإلضػػػافة الػػػى تحديػػػد مضػػػمكنيا كالعناصػػػر 

 المرتبطة بيا.
 ة قناة تمفزيكف فمسطيفأكالن: إحصائيات المنشكرات الخاصة بصفح

تيػػػدؼ الدراسػػػة الػػػى تحديػػػد مضػػػمكف المنشػػػكرات المكجػػػكدة عمػػػى صػػػفحة قنػػػاة تمفزيػػػكف 
فمسػػطيف، كاعتمػػدت الباحثتػػاف عمػػى دراسػػة محتػػكل المنشػػكرات كتحديػػد نسػػبة اإلعجابػػات، 
نسػػبة الػػردكد )التعميقػػات(، نسػػبة المشػػاركات )إعػػادة النشػػر(، كاتجاىػػات ردكد الفعػػؿ لكػػؿ 

ح الجػدكؿ التػالي االحصػائيات المرتبطػة بالمنشػكرات بيػدؼ تكضػيح عناصػر منيا، كيكض
 دراسة المحتكل المنشكر في كؿ منيا ككانت النتائج كما يمي:

(: عناكيف المنشكرات كعدد االعجابات كالردكد كالمشاركات كاتجاىات ردكد ُجدكؿ )
 الفعؿ المتابعيف عمييا.

رقـ 
المنشك 
 ر

عدد  العنكاف
اإلعجابا
 ت

عدد 
الردك 
 د

عدد 
المشاركا
 ت

ردكد 
 الفعؿ

 فمسطيف ىذا الصباح ُ
حديقة راـ اهلل.. مساحة خضراء 

 متنفس لمعائبلت

ايجاب ّ - ٓٔ
 ية
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منشدكف مقدسيكف يينئكف األمة  ِ
اإلسبلمية بذكرل المكلد النبكم 

 الشريؼ عمى طريقتيـ

ايجاب ُٓ ّٕ ُٖٓ
 ية

جكلة في رحاب المسجد األقصى  ّ
حياء المكلد   النبكم الشريؼكا 

ايجاب ُِ ِٔ ِْٖ
 ية

  ..األسرل ليسكا أرقامان  ْ
 سيرة األسير رجب الطحاف

ايجاب ُ ٓ ّٓ
 ية

أىالي مخماس ييدشنكف أكؿ معصرة  ٓ
في القرية لمعاكنتيـ في مكسـ 

 الزيتكف

ايجاب ّٗ ٔٔ َّٔ
 ية

ايجاب ِّ ٖٓ ُٖٓ صباح الخير يا قيدس ٔ
 ية

الشريؼ إحياء ذكرل المكلد النبكم  ٕ
 في نابمس

ايجاب ٕ ْْ َُٕ
 ية

نساء يدرف مصنع إلنتاج العجكة في  ٖ
 غزة

ايجاب ُ ْ ّٖ
 ية

الفعالية الرافضة العتداءات االحتبلؿ  ٗ
عمى األراضي المخصصة لذكم 

 سمفيت -االحتياجات الخاصة 

 سمبية ُ - ّٗ

كيؼ تتفاعؿ قضية  َُ
في منصات األسير_ماىر_األخرس#

التكاصؿ االجتماعي...نتابع حمقة 

ايجاب ُ ُِ ٗٓ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUO2qGHYiRnxKjDuzx6XOjf2XLXQ-ud8HTiFk9Zv7xzmK7GX_zIKqV50sOPR8X4P7jCrPXyRsFqef7neITz9Kr7OWvZLLjuqx8GDLOLF4iALum0qhmrTB5FzXgSziuoJap6ChJBoK50inryDyDNIKLjaczZB9-BVQnn7C4TIGXqjQ&__tn__=*NK-R
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 تعميقاتكـ#جديدة مف برنامج 
الكقفة الجماىيرية التي تنظميا كزارة  ُُ

األكقاؼ كالشؤكف الدينية نصرة 
 لمرسكؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ

ايجاب ٔ ِٓ ِّٖ
 ية

المجتمع الدكلي يتبنى مبادرة الرئيس  ُِ
 لعقد مؤتمر دكلي لمسبلـ
 كالمزيد في نشرة األخبار

 سمبية ٓ ّّ ُّْ

ىؿ يمكف اف نتعايش مع جائحة  ُّ
ككركنا دكف أف نفقد إنسانيتنا 

 برنامج_اليمة_عالية#

 سمبية ٖ ُٖ ُُِ

المناضمة أـ عصاـ... محطات عمؿ  ُْ
 عربيافي حمؿ القضية الفمسطينية 

 اليكـ_الكطني_لممرأة_الفمسطينية#

ايجاب ُٗ ُْ َُْ
 ية

لقاء المذيعة بالضيؼ يفصمو جدار..  ُٓ
قصة الفصؿ العنصرم الذم يمارسو 

 قدس_كجدار#االحتبلؿ في برنامج 

ايجاب ٕ ٗ َُٗ
 ية

الحمؿ خارج الرحـ.. األسباب  ُٔ
 كاألعراض

ايجاب ٖ ْٓ ٖٔ
 ية

ثبلث فتيات يمتيف مجاؿ الزراعة  ُٕ
 لمتغمب عمى مشكمة البطالة

ايجاب ٗ ُْ ُِٕ
 ية

 فمسطيف ىذا الصباح ُٖ
لكحات فنية لترميـ جدراف عكا 

ايجاب ِ ّ ّّ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUO2qGHYiRnxKjDuzx6XOjf2XLXQ-ud8HTiFk9Zv7xzmK7GX_zIKqV50sOPR8X4P7jCrPXyRsFqef7neITz9Kr7OWvZLLjuqx8GDLOLF4iALum0qhmrTB5FzXgSziuoJap6ChJBoK50inryDyDNIKLjaczZB9-BVQnn7C4TIGXqjQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXLjzoyOmi26ZZeoOWXqZ8eXg6WyVN49FAWDlIp69Pf23U8T2dzj62bwgmBG5vow7AOCnbtCJDwtryU5qgRJ3fSmoyJpiV4_hMl1h_UdNc_1mHnT1uKbHC6HJLUZQWqOaMQBM574NazB2YplmBnryeY8Msoolt-x5IcgJQCGnD4eg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU_NcuVIolrWsGxsG9V9QamVS4RBLbUOBLBgxn6za71E89iWrHFjWYvsvBJYpt-3oE8QH-BPev123kjhUm-1Lthb0G8RmzTo3RlVSO86vjok9JvqkMAoovkeswzCxD1T5Im59BEizk5rpFfCvo0NlrQD4Ax3zLqEgzV_5atRoK1BA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW21_-DDSU9uo6JxnZ4TbMZcKQv0u_dKDPuYEsTRJajb-fR9c41U0Z91QW5JJP0Rn1w_J4LA_J3rR4_IPLqeKxnEUOvqsJoSviX3GFc_71Wkc8RKxMNM7TczPtGOiGZtyITbiZZlhs_y5mmqMg6fNp-_1uPL-hNAEs4xhgCdnsPDQ&__tn__=*NK-R
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 التاريخية
حؽ العمؿ لذكم االعاقة.. برنامج "ع  ُٗ

 "فنجاف قيكة
إيجاب ٗ ّْ ٖٖ

 ية
أثر جائحة ككركنا عمى مكسـ  َِ

 التمكر.. في المجمة االقتصادية
إيجاب ْ ٖ َْ

 ية
مشفى المطمع ييطمؽ العيادة المتنقمة  ُِ

المجانية لمفحص كالكشؼ المبكر عف 
 سرطاف الثدم

إيجاب ٓ ٖ ُِٔ
 ية

عائمة الشييد المصاب بالتكحد إياد  ِِ
 الحبلؽ تيطالب بعقاب قتمة ابنيا

إيجاب ٓ ُّ َُٔ
 ية

تزايد جرائـ القتؿ في المجتمع  ِّ
 الفمسطيني .. ما االسباب ؟

 سمبية ُّ ٔٓ ِٗٓ

متابعة لقرار االحتبلؿ المرفكض ..  ِْ
بمنح شركة " بيزؾ " االسرائيمية 

 ترخيصا لمعمؿ في الضفة

 سمبية ُٓ ِِٓ ُِٕ

سناد لؤلسير  ِٓ راـ اهلل: كقفة دعـ كا 
ماىر  ٕٖالمضرب عف الطعاـ لميكـ 

 األخرس
 المزيد في نشرة اخبار التاسعة

ايجاب ُٗ ِٓ َُُ
 ية

سناد لؤلسير راـ اهلل:  ِٔ كقفة دعـ كا 
ماىر  ٕٖالمضرب عف الطعاـ لميكـ 

 األخرس

ايجاب ٕ ِْ ُٗ
 ية
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 المزيد في نشرة اخبار التاسعة
 سمبية ٔ ِْ ُِِ صيدالني يتعمـ المكسيقى كيعمميا ِٕ
الطالب محمكد الحداد يفكز بمسابقة  ِٖ

 دكلية في برمجة مكقع ألخبار ككركنا
إيجاب ُ - ٗٓ

 ية
إذا كنت مدخنا... شاىد ىذه الحمقة  ِٗ

حكؿ ابتسامة_كسبلمة#مف برنامج 
 أمراض المثة

إيجاب ٕ َُ ُٗ
 ية

إيجاب ْ ُٗ ُٗ نابمس شعمة النضاؿ الكطني َّ
 ية

 الطفؿ المكىبة أكس ياسيف  ُّ
 ىذا الصباح فمسطيف

إيجاب ٕ ّٔ َِِ
 ية

رشادات ِّ   ..نصائح كا 
ككركنا تيمقي بظبلليا النفسية الثقيمة 

 عمى المقدسييف

ايجاب ُٕ ٕٓ ُْٔ
 ية

أجكاء مكسـ الزيتكف في قرية حزما  ّّ
كالعائبلت تتمسؾ بأراضييا كتتصدل 

 لممخططات االستيطانية

إيجاب ٗ ِّ ُِٕ
 ية

المقدسيكف يكاجيكف مخططات  ّْ
مصادرة أراضييـ بالرباط فييا 
 كالمشاركة في قطاؼ زيتكنيا

إيجاب ِّ ُٖ َُِ
 ية

رسالة ككصٌية األسير المضرب عف  ّٓ
 ماىر األخرس ِٖالطعاـ لميكـ الػ 

إيجاب ُٖ َُّ ْٓٓ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVu7ImshfS50ugwqgIKFCw14Ck51XHb1AjhTm14V5LcuLtQ_wsPBm-0kfBVuudoglNuvd4gptM39tBXdxisG4FZGnarKq-wvkuHNIjnkZR_oK5MZtKifcu3Ylnyz4k0Wd8Qa-taO2no-rVKh3c33-Ma1zb7LFZtBciozFNBx8P1SQ&__tn__=*NK-R
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بؤر استيطاف جديدة في األغكار  ّٔ
كمخططات تكسيع مستكطنات 
أخرل.. أىـ متابعاتنا في نشرة 

 مف الممفات األخبار كغيرىا

 سمبية ٖ ِْ ُُْ

االنتخابات األمريكية  -في األفؽ  ّٕ
 ديمقراطية أـ ارىاب ؟

 سمبية ّ ٓ ُُِ

بؤرة استيطانية جديدة تيدد نصؼ  ّٖ
أراضي بيت دجف شرقي محافظة 

 نابمس

 سمبية ُٔ ْ ِّٓ

صناعة أفراف الطيف بالمحافظات  ّٗ
 الجنكبية

إيجاب ُٔ ِٗ َُّ
 ية

كرتكنية بيدؼ الدعـ  حمقات تعميمية َْ
النفسي لمطبلب في ظؿ جائحة 

 ككركنا

إيجاب ِّ ُّ ٕٓ
 ية

ىؿ أنت راضو عف تجربة التعميـ عف  ُْ
 بعد في فمسطيف 

 برنامج اليمة عالية

إيجاب ُّ ٖٔ ِِّ
 ية

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

مع د. ريـ أبك ابتسامة_كسبلمة#
الحمص كضيفيا د. رائد الجبلد 
 استشارم جراحة الكجو كالكفيف

ايجاب ُٗ ٖ َٕ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWSDE7Wm3qmgqD-w1ZQmoPTlIY5me48_Hjokor6RDai1GG4zo83gDl9V8Ix2KYPSeEOVyQ-MpV4lq35zTPyYasdaCIZhAQRrTBrIqvZ3fAUvOp5BvERiZ65KoKNfQ1Qr3WmFe0zgYevplV5K3sXbRqaHlrhm9hB_8X6mUN5cwmttA&__tn__=*NK-R
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أحياء صيدا القديمة... عنكاف لمتآخي  ّْ
 الفمسطيني المبناني

 سمبية ٔ ْ َُّ

الفف في  -برنامج قدس كجدار  ْْ
 مقاكمة جدار الضـ كالتكسع

إيجاب ِْ َِ ٕٗ
 ية

تعرؼ عمى منتجات يكتب عمييا بكؿ  ْٓ
 صنع_في_فمسطيف#فخر 

 منتجات شركة بشير السكسؾ

إيجاب ُٔ ّٖ ُٖٔ
 ية

لقاءات خاصة مع الفناف الفمسطيني  ْٔ
طكني قطاف كالفناف القطرم عمي 

عبد الستار .. كغيرىا مف التغطيات 
 أخبار_الفف#الفنية في 

 سمبية ٔ ّْ ُِٕ

طريؽ بئر السبع الذم  -مباشر  ْٕ
 َِيغمقو االحتبلؿ بحجج كاىية منذ 

 عاـ

إيجاب ٔ َُ ُٖٔ
 ية

حزف رسمي كشعبي برحيؿ أمير  ْٖ
 اإلنسانية صباح األحمد الصباح

إيجاب ُّ ٗٗ ّْٖ
 ية

الشرطة كالمؤسسة األمنية تطمقاف  ْٗ
 حممة لمكقاية مف ككركنا

إيجاب ٓ ُْ ُُِ
 ية

 فمسطيف ىذا الصباح َٓ
المعممة إكراـ األسطؿ مسيرة عطاء 

 متكاصمة

إيجاب ٖ - ِٖ
 ية

إيجاب ٕ ُٖ ٕٖتداعيات ككركنا.. خسائر قطاع  ُٓ

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D9%86%D8%B9_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVjda5weJuVLWrIAedEEdBHj_yBU1g2pxHzxikOCHilDhi4JPdebFgdZDX9rMBE7JNkal_GzRQ14NjD7efiR_50mLO7jEh5JwfpPxwhIRP2BHnYT_df06TFrd1cU_71v8Fz7ImjltBtnFIAQ9B65csEcq3KMNAmx7CzztrxmbSB7Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwaclPcNU8_o5wKScLItO1EICGj7fDjY9EEt_MLMkPszXcM2iHbuXwkrwCn5T31s8xXD_zrD-4XKZRS-V1zgzutXAApz3pr3z4d3yptgvAjKmxxvBAhNd0CrdsfNYbeQSg83W4zlWnJPBJ-5u1dNQzXfkatVyyQztGXv3J8AwmRA&__tn__=*NK-R
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السياحة في فمسطيف تتخطى حاجز 
 المميار دكالر

 ية

إيجاب ٗ ّٓ ِٖٗ الكبائية في محافظة بيت لحـالحالة  ِٓ
 ية

قصة صمكد "جدك" ابك خالد فمفؿ في  ّٓ
 أرضو .. في برنامج احكيميياجدم

إيجاب ٔ ّّ ُٔٗ
 ية

عشركف عاما عمى انتفاضة  ْٓ
 األقصى... كخطتنا ستنتصر

إيجاب ْٓ ُٔ ُْٕ
 ية

ركاتبكـ سكؼ تدفع لكـ كاممة عندما  ٓٓ
ابتزاز سياسي نحصؿ عمييا دكف أم 

مف اسرائيؿ اك مف الكاليات المتحدة، 
 كانا عمى ثقة انا ىذا اليكـ ليس بعيد

 سمبية َُ َُِ ِّٖ

العناية بالشعر كالبشرة في فصؿ  ٔٓ
 الخريؼ

 سمبية ِ ُٗ َُٗ

إيجاب ِ ُِ ُُِ سرقة االحتبلؿ لآلثار الفمسطينية ٕٓ
 ية

مشاتؿ الكركد في غزة تتكبد خسائر  ٖٓ
 ككركنا فادحة بفعؿ

إيجاب ُ ْ ٓٔ
 ية

لقاء مباشر مع عضك المجنة  ٗٓ
المركزية لحركة فتح حسيف الشيخ في 

 برنامج ممؼ اليكـ

إيجاب ُِِ ِّٖ ّٖٗ
 ية

إيجاب ّ َِ ُُٔدكر المؤسسة االمنية في مكافحة  َٔ
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 ية مظاىر الفمتاف كالجريمة/ راـ اهلل
مباشر كممة الرئيس محمكد عباس  ُٔ

لتأسيس األمـ  ٕٓلمناسبة الذكرل 
 المتحدة

إيجاب ْٕ ُٓٔ ّّْ
 ية

استقباؿ االسير عبد الكريـ مخضر  ِٔ
عاما عمى  ُٖبعد اعتقاؿ استمر 

 معبر الجممة شماؿ جنيف

إيجاب ِٕ ِّٖ ََُٗ
 ية

صناعة الببلط الممكف .. مينة  ّٔ
 تقميدية تأبى االندثار

إيجاب ٓ ُّ ٗٓ
 ية

قكات االحتبلؿ تقمع مسيرة منددة  ْٔ
بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في 

منطقة راس التيف بقرية كفر مالؾ 
 .شرؽ راـ اهلل

 تصكير: حمزة شمش

إيجاب ُّ ُٔ ُْٓ
 ية

االحتبلؿ يجرؼ مساحات مف  ٓٔ
أراضي قريتي المبف الشرقية كقريكت 

 جنكب نابمس

إيجاب ُ ُٖ ِِٕ
 ية

عامان" بعيار  ُٓأصيب طفؿ " ٔٔ
مكاجيات مطاطي في الفخذ، خبلؿ 

 مع االحتبلؿ كسط مدينة الخميؿ

 سمبية - ْ ُُّ

عامان" بعيار  َِأصيب شاب " ٕٔ
معدني في الرأس، كالعشرات 

 سمبية ُ ٓ ََُ
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باالختناؽ خبلؿ قمع االحتبلؿ مسيرة 
 كفر قدكـ األسبكعية

اعتبرت عضك المجنة التنفيذية  ٖٔ
لمنظمة التحرير، حناف عشراكم في 

الكاليات المتحدة بيافو ليا، أف كسـ 
لمنتجات المستكطنات عمى أنيا 
"إسرائيمية" بالسياسة االستفزازية 

المعيبة كالغير قانكنية، كتكاطؤ في 
 نيب األراضي الفمسطينية المحتمة

إيجاب ْ ُّ َُُ
 ية

لكؿ سكؽ في البمدة القديمة بالقيدس  ٗٔ
المحتمة حكاية تركم تاريخ المدينة 

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

 بمعالمو التي تأبى التيكيد

إيجاب ٓ ُ ٓٓ
 ية

إصابة  ُِْٕكفيات ك  ٖالصحة:  َٕ
 َُْجديدة بفايركس ككركنا ك 

 حاالت تعاؼو 

إيجاب ُ ٕ َِِ
 ية

أصيب اليكـ، مكاطف بقنبمة غاز في  ُٕ
كاعتقؿ  كتفو، كآخركف باالختناؽ،

مسعؼ خبلؿ قمع قكات االحتبلؿ 
كمستكطنكه مسيرة منددة بإقامة بؤرة 

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

اعتقمت قكات االحتبلؿ اليكـ الجمعة،  ِٕ
المكاطف حمدم حسيف زىكر مف بمدة 
بيت كاحؿ، أثناء تكاجده في منطقة 

 اليكل غرب الخميؿفرش 

 سمبية ِ ٖ ِّْ

  .. كنافة عمى الحطب ّٕ
شاباف مقدسياف ييطمقاف مشركع جديد 

 في حي رأس العامكد

إيجاب ٗ ُُ ِِٗ
 ية

  .. في تغريده عمى التكيتر ْٕ
الشيخ: الخيار االستراتيجي لحركة 
فتح في مسألة الكضع الداخمي ىك 
انجاز المصالحة كاستمرار الحكار 

 الكطني

 سمبية - َْ ُِٔ

عامان .. ما ال تعرفو  ُِّعمرىا  ٕٓ
 عف سكة القطار بيف يافا كالقيدس

إيجاب ٖ ُُ ُِٓ
 ية

جكلة مف باب العامكد كحتى سكؽ  ٕٔ
 أفتيمكس

إيجاب ُِ ٕ ُٕٓ
 ية

األرصاد الجكية: تتأثر الببلد اليكـ  ٕٕ
الجمعة بمنخفض جكم، كيككف الجك 
 غائمان جزئيان إلى غائـ، كتسقط زخات
متفرقة مف األمطار عمى مختمؼ 

إيجاب ِ ٗ ٕٓٓ
 ية
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 المناطؽ
في يكـ الطفؿ العالمي .. بشار  ٖٕ

عمياف يفقد عينو نتيجة اصابتو 
برصاص االحتبلؿ خبلؿ اقتحاـ 

 مخيـ قمنديا

إيجاب - ْ ٗٓ
 ية

أشير عمى إعداـ  ٓبعد مركر  ٕٗ
 .. الشييد إياد الحبلؽ

محامي عائمة الشييد ييبطؿ قرار 
 التستر عمى القتمة

 سمبية - ّ ُُٕ

االحتبلؿ يحاكؿ التستر عمى قتمة  َٖ
الشييد إياد الحبلؽ .. كالدتو تكجو 
رسالة عبر برنامج "صباح الخير يا 

 "قيدس

إيجاب ُ ّّ َُْ
 ية

  .. األسرل ليسكا أرقامان  ُٖ
 سيرة األسير اسماعيؿ حجازم

إيجاب ُ ٕ َْ
 ية

 .. المكانيفي ظؿ محاكالت التطيير  ِٖ
أسرة بالتشريد  ُٓأكامر إخبلء تييدد 

 في حي الشيخ جراح

إيجاب ّ ٖ ّٓ
 ية

عارؼ حماد، أحد المتضرريف مف  ّٖ
محاكالت التطيير العرقي في حي 
الشيخ جراح يتحدث عف قرارات 

 أسرة بالتشريد ُٓإخبلء تييدد 

إيجاب ُٖ ْ ُُّ
 ية
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تسارع كتيرة االنتياكات اإلسرائيمية  ْٖ
 العاصمة المحتمةفي 

إيجاب ٕ ِّ َُُ
 ية

إيجاب ٗ ِٔ ُٓٓ صباح الخير يا قيدس ٖٓ
 ية

الرئيس يؤكد التزامو البل مشركط  ٖٔ
ببناء الشراكة الكطنية مف خبلؿ 

االنتخابات بالتمثيؿ النسبي الكامؿ 
لممجمس التشريعي، كثـ انتخابات 
رئاسية، كثـ انتخابات المجمس 

 كفقا لمقانكفالكطني بالتتالي كالترابط 

إيجاب ّ - ُِٕ
 ية

ستكاصؿ الدفاع عف قضية  تركيا ٕٖ
الشعب الفمسطيني كحماية حقكقو 

 المشركعة 

 سمبية ٕ ُٓ ِٔٗ

مصرع طفؿ )عاميف كنصؼ( غرقان  ٖٖ
داخؿ بئر لممياه ببمدة بمعا شرؽ 

 مدينة طكلكـر

إيجاب ُ ٓٗ ِٓٓ
 ية

االحتبلؿ يغمؽ حاجز قمنديا شماؿ  ٖٗ
 االتجاىيفالقدس في 

إيجاب ِ ْ ُٔٗ
 ية

المجنة الثالثة "لجنة الشؤكف  َٗ
االجتماعية كاإلنسانية كالثقافية" 

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

إيجاب ّ ُ ٖٗ
 ية
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 الفمسطيني في تقرير المصير
إصابة جديدة بككركنا  ُّحالة كفاة ك ُٗ

 في صفكؼ جالياتنا 
 لفمسطينيةا كالمغتربيف الخارجية كزارة

إيجاب - - ٗٔ
 ية

الرئاسة تيديف زيارة بكمبيك  ِٗ
 َُلممستكطنات، كمخطط لبناء 

آالؼ كحدة استيطانية شماؿ القيدس 
 .. المزيد في نشرة األخبار

إيجاب َُ ِٔ ُٕٔ
 ية

التجار يتأثركف سمبان مع اإلغبلؽ  ّٗ
الميمي لمدينة نابمس لمحد مف انتشار 

 فايركس ككركنا

 سمبية ٔ ُِ َُٖ

إيجاب ُُ ِٖ ُُِ "برنامج األسرل "عمالقة الصبر ْٗ
 ية

بيكـ الطفؿ العالمي: االحتبلؿ يحـر  ٓٗ
 طفبلن مف أمياتيـ َُٕ

احتبل#فمسطيف#يكـ_الطفؿ_العالمي#
 ؿ

إيجاب ِْ َُ َِٖ
 ية

إصابة عشرات الفمسطينييف في  ٔٗ
مكاجيات اندلعت بيف الشباف كقكات 

 الخميؿ#االحتبلؿ في بمدة أمر شماؿ 

إيجاب ُ ّ ُْٖ
 ية

حطمكا نكافذ منزؿ كزجاج مستكطنكن# ٕٗ
مركبة كأعطبكا إطاراتيا كخزانات مياه 

 سمبية ُ ُّ ُِٕ

https://www.facebook.com/mofa.pna/?__cft__%5b0%5d=AZXqFZoo_0ZadoqBF0SpFg1hDE_45AhnCt4OFpe4NEx7uj_GlsM1HmIPewJPPUNOthG8tWboXx8eSBcEVj5GH4a614wE2FxZAsj64olD3ERvRzhdT3ImMiO0Jabqhy-VeS95zQJma4z9qy_paZjaMq0G&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU7fVNUWWF6kxfBdibbdvLc-Z0vS3_BKpEVIfSfgIg0RH6OXH-zje9_mRRSlZD5WTwWv14JVR7jF2dqs2T9geNRH5AF6x2Muek1ne0HyBd5Rsg0XxYEGvAz3bGFCInhhZuAxJa_TP4m0Ek6He_lkmRK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU7fVNUWWF6kxfBdibbdvLc-Z0vS3_BKpEVIfSfgIg0RH6OXH-zje9_mRRSlZD5WTwWv14JVR7jF2dqs2T9geNRH5AF6x2Muek1ne0HyBd5Rsg0XxYEGvAz3bGFCInhhZuAxJa_TP4m0Ek6He_lkmRK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU7fVNUWWF6kxfBdibbdvLc-Z0vS3_BKpEVIfSfgIg0RH6OXH-zje9_mRRSlZD5WTwWv14JVR7jF2dqs2T9geNRH5AF6x2Muek1ne0HyBd5Rsg0XxYEGvAz3bGFCInhhZuAxJa_TP4m0Ek6He_lkmRK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU7fVNUWWF6kxfBdibbdvLc-Z0vS3_BKpEVIfSfgIg0RH6OXH-zje9_mRRSlZD5WTwWv14JVR7jF2dqs2T9geNRH5AF6x2Muek1ne0HyBd5Rsg0XxYEGvAz3bGFCInhhZuAxJa_TP4m0Ek6He_lkmRK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXS7j5MjWsn6tFpJhjs01vLRzIfy-B3y1XOtZrupyiuk2nVXoxuBQtMJV9mF475KBunj-atxxf9wRKnQEp7MEVyIf8BOg7WNPOBf4ybFBxyy-ti88NEmCgvBv-q3fI4pzzY7fnkdagBcs0e0iBj3Ry5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUIlM-pmJonME7tQnOo2bsTis9brm3xl7q1Riu1JL8Kgnjqepxcf2l_FmDvi0jUF-jo_wl7nqB0e9oavsOHu9PayUyXpnnFiVVstgkYLA3d4B5jMopIW4IItGDO11YIukFZGo63zGviA6NKYeEqjk8B&__tn__=*NK-R
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 جنيف#في بمدة سيمة الظير جنكب 
  ُّ ٔ ٕٔ "برنامج "طفؿ كمخيـ ٖٗ
  .. بحجة عدـ الترخيص ٗٗ

سمطات االحتبلؿ تخطر بيدـ منشأة 
الكلجة غرب بيت زراعية في قرية 

 لحـ

 سمبية ُ ِ ُُٓ

تأثير اإلنترنت كالسكشاؿ ميديا عمى  ََُ
 "األبناء.. في برنامج "سكا

 سمبية ٔ ُِ َُٓ

خبلؿ اجتماعو مع مسؤكليف  َُُ
  .. إسرائيمييف

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

 سمبية ُِ َُّ َٗٓ

التربية في جامعة عيف شمس كمية  َُِ
في القاىرة تعتمد ركاية "سماء كسبعة 
بحكر" لمكاتب الدبمكماسي الفمسطيني 
ناجي الناجي ضمف مقررات برامج 

 الدراسات العميا في الجامعة

إيجاب - ُ ْٓ
 ية

قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي أخطرت  َُّ
بكقؼ بناء منزؿ في بمدة بيت عكا، 

 .جنكب غرب الخميؿ

إيجاب - َُ َُٕ
 ية

حذر مسؤكلكف كمختصكف، مف قرار  َُْ
سمطات االحتبلؿ االسرائيمي البدء 

إيجاب ّ ُٔ َِٓ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUIlM-pmJonME7tQnOo2bsTis9brm3xl7q1Riu1JL8Kgnjqepxcf2l_FmDvi0jUF-jo_wl7nqB0e9oavsOHu9PayUyXpnnFiVVstgkYLA3d4B5jMopIW4IItGDO11YIukFZGo63zGviA6NKYeEqjk8B&__tn__=*NK-R
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بتسجيؿ أراضي القدس ضمف الطابك 
اإلسرائيمي، كاعتبركا في حديث 

إلذاعة صكت فمسطيف، أف القرار 
خطكة أخيرة مف عممية تيكيد المدينة 

 .المقدسة
مككنا مف شرطة االحتبلؿ تيدـ منزال  َُٓ

طابقيف في مدينة المد، لعائمة شعباف، 
 .بحجة البناء بدكف ترخيص

إيجاب - ٕ َٕ
 ية

ييكديان اقتحمكا باحات  98 َُٔ
حتى المحظة كسط المسجد_األقصى#

إجراءات عسكرية مشددة مف قبؿ 
 شرطة االحتبلؿ

إيجاب ْ ُّ ُّٕ
 ية

اعتقمت قكات االحتبلؿ أكثر مف  َُٕ
طفؿ فمسطيني مف تقؿ  ََْ

عاما( منذ بداية  ُٖأعمارىـ عف )
تشريف  العاـ الجارم، كحتى نياية

األكؿ/ أكتكبر الماضي، غالبيتيـ مف 
 القدس_المحتمة#

إيجاب ٕ ُُ ُُٖ
 ية

اقدـ مستكطنكف عمى حراثة اراض  َُٖ
خاصة لممكاطنيف في قرية عكريؼ، 
 جنكب نابمس، بحماية قكات االحتبلؿ

إيجاب ٕ ِٔ ِّٗ
 ية

 سمبية ْ ُِ ََُ االسباب كالعبلج -الحمؿ تسمـ  َُٗ

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVP-_0oIadGQZO2pJKNurvQXU_3vgreawCsFBQ1J0jolNiZ4mbVKx8I7MNceA-9L0RbNB068yS4RJY2AOKdveBm8bSsUBydLjLHiRSN9lBJO0-BrRihImZ7wytWUveBKTSFG-gB_MI9Of88mZtC8pAl&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOGMqA9ZsQofPKsu8swIcQ-PhTQ-ZasTnLaS0t6JUNwSZ7YsPJ8b7nJ6ffzT-hXLh1CZMp5Dq3i_OiH5uVIduj5msCNsGxpwgfk7cZiiVxfI3dmhplz4Fm8C2GHc0-KnxBMsNG23s037L6vf1-K5PE&__tn__=*NK-R
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األرصاد الجكية: يككف الجك اليكـ  َُُ
غائمان جزئيان إلى صاؼ لطيفا في 

المناطؽ الجبمية دافئا نسبيا في بقية 
المناطؽ، كال يطرأ تغير يذكر عمى 
درجات الحرارة، كمف المتكقع سقكط 

زخات متفرقة مف األمطار عمى 
 معةمختمؼ المناطؽ غدان الج

إيجاب ِ َُ ِّٓ
 ية

مع بمكغ اإلصابات بككركنا أرقامان  ُُُ
 قياسية باآلالؼ

 سمبية ّ ٖ ُُٕ

صابة أخرل في حادث  كفاة ُُِ فتاة كا 
دىس قرب قرية تياسير شماؿ شرؽ 

 طكباس#

 سمبية ِ ٗٓ ُِّ

كزارة الخارجية كالمغتربيف بتسجيؿ  ُُّ
إصابة جديدة بفيركس ككركنا  ِْ

في صفكؼ جالياتنا حكؿ العالـ، ما 
، َٕٕٗيرفع عدد اإلصابات إلى 

 حالة كفاة َّّك

إيجاب - ِ ٖٓ
 ية

 ممؼ اليكـ ُُْ
رفض شعبي كاسع لزيارة بكمبيك  -

 لممستكطنات

إيجاب ِ ّٓ ُِْ
 ية

قكات االحتبلؿ اعتقمت الشابيف ليث  ُُٓ
براىيـ صياـ لدل اقتحاميا  عاصي كا 

إيجاب - ٔ ٕٖ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhfr5t2VUXym6g1pQwrLFwwZmHl9c5Qc4o9T2x-n5w1yAGxtkPB_iGQC7NVK1gR6IUNKGp9iwE3iTKFgfwdjoi0hZXR66bOxLa9mZS1MAHfF3rw0kMehaAOsK1iY7kzzb9i8qrg6DVYPyj2APQqhFY&__tn__=*NK-R
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 حي الثكرم بمدينة القدس المحتمة
المجتمع العربي داخؿ الخط األخضر  ُُٔ

يسجؿ ارتفاعا بنسبة اإلصابة 
 ككركنا#بفيركس 

إيجاب - ْ ٖٓ
 ية

سمطات االحتبلؿ تشرع بعمميات  ُُٕ
تجريؼ كاسعة ألراضو في بمدة 

 ترمسعيا

إيجاب ْ ْ ُٔ
 ية

تنديدان البيرة#تظاىرة جماىيرية في  ُُٖ
بزيارة كزير خارجية أمريكا إلى 

 "مستكطنة "بساغكت

إيجاب ْ ٔ َُٓ
 ية

شرطة االحتبلؿ تسمـ نائب أميف سر  ُُٗ
المجنة التنظيمية لحركة فتح عريف 
الزعانيف قراران بإبعاده عف المسجد 

مستة شيكر كفي االقصى_المبارك#
سياؽ متصؿ سممت مدير مركز 
المخطكطات في المسجد األقصى 
المبارؾ رضكاف عمرك كحارس 
المسجد محمد الصالحي قرار 

بإبعادىـ عف المسجد األقصى لمدة 
 أسبكع

 سمبية ِ ٖ ِِٕ

إصابة بفيركس  ّّٕٗيسجؿ األردف  َُِ
ككركنا في أعمى معدؿ يكمي 

 سمبية ٕ ُٔ ّّٗ

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXcysMeV2fl1TXtIJeDmvIu8yGYaeq0IMoALN0zcabJ7NGzyM1YsrqK67d0Ct7uW3MvCDKcbKu2nqHBMfpFv4rudeNKrXn5i9jCI3OgEf0oIaqvlHcrPPZ-ytT6iEMslSAQd3ICv7iIFaeNLz-1iFDAt7acis7SIt1QNyUxaMWjPw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXa42yQDAiBNDze7Ye5SP-1c7JE9xCthdC2dWvLrzJWN-rVfsnr4m4GCH666CmENLNDwO4Oz6U4zUUb3OrAYmXYP1yzE3_KnTTVS-4VW_d6jnrkRugkEmOnTeXQGaUshNm2iMPFYByJQO_C-sY7w4DSD1D8OWRgpCe0Q8Ft3O1Ow&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX0owUHqDv8Sb-WDX_Y7kjWETG3vzp3fdtHLxGcNwEHDB4-UU2TE_KeXnJZ_zBrKt4Ok1D8d8bm1_2We09M7nwJ2sRnNBHtvILjvMcs_zzmHi0Z1vzKU6F85nkwGixI_ws7Gz8N_8VeXCCOWcxu41YF&__tn__=*NK-R
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 لئلصابات منذ بداية الجائحة
مفتي القدس الشيخ محمد حسيف في  ُُِ

 عمى اليكاء مباشرةفتاكى#برنامج 
إيجاب ِ َِ ُُِ

 ية
نائؿ األسير #مقتطفات مف رسائؿ  ُِِ

 عامان في األسر ُْالبرغكثي خبلؿ 
إيجاب - ٓ ْٗ

 ية
ييكديان اقتحمكا باحات   41 ُِّ

حتى المحظة المسجد_األقصى#
 .كبحراسة مشددة مف شرطة االحتبلؿ

إيجاب ّ ُٖ ُٗٗ
 ية

االحتبلؿ تسمـ إخطارات سمطات  ُِْ
بكقؼ العمؿ في البناء لمنزليف في 
قرية كيساف يعكداف لممكاطنيف عمر 
 عمي عبيات كحسيف يكسؼ عبيات

إيجاب ٓ ُِ ُِٖ
 ية

لممسيرة الشعبية االحتجاجية صكر # ُِٓ
ضد زيارة كزير خارجية أميريكابكمبيك 
الى مستعمرة بساغكت المقامة عمى 

 جبؿ الطكيؿ في مدينة البيرة

إيجاب ّ ٕ َُْ
 ية

األسير نائؿ البرغكثي يدخؿ عامو  ُِٔ
( في سجكف االحتبلؿ، كىي ُْالػ)

أطكؿ مدة اعتقاؿ في تاريخ الحركة 
 الكطنية األسيرة

إيجاب ٗٔ ُِْ ََُٖ
 ية

اغمقت جرافات االحتبلؿ اإلسرائيمي  ُِٕ
طرقا زراعية قريبة مف الشارع 

إيجاب ْ ٗ ُِّ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVy8nOSwlRB6eKMSxy1TSfYQOSau68IBi5g4nwKSXLwjzKhjIIgOVyFJCPNjjwxskSTxDXWGNjz0v4IpYv9SJcXSGd9xaFQLCewr2yMlxudqVn37rMwPKMYjscWjJf9owjYPotheYKJy2LMXEmBkYjyu_uyi9L0zCilk33KsXVPZg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXKcYxXEdGg4Zsfg_yT8Sp_36eS0htIhP_9Q66TuO-eGxqL_waEjnX7kQyjSa4jq8zTTV33Tihwq6pUmLP6eIoe-kJw_t8EtiT2WwbOyw47fmgu8sszl1hKXvOB026V6EZMuGkiObXyt52MDRjV2HWR&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgub2y0K-O0V0a72RmivOD7_oosx3Gjtwnls-FSmQgIh1bO1L3yHg97Qy28cSF9TY4WtMFsufOnMVOT7b01azKnPr2-byx3bltEoDLdjJ32WlEjXeXhNMtEwohKm-Pphi-FrlGipUKEuhs6jnbrSxR&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D9%88%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWIxN0kqY_iQLrJR4_6Mf88FUrrwJTvew460SFhrP0K_UnExpa4d80M0hFqp6XOs6AL1L3nAXzQveJ2Asuoy1eq-fwGQ9V31300F02sYuQyvd6yiJ2WsSnY8U963EXPA2mENQX8S1TBzClHg-iC0ckF&__tn__=*NK-R
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االلتفافي شرؽ بمدة يطا جنكب 
 .الخميؿ، بالسكاتر الترابية كالحجارة

اطبلؽ حممة لدعـ كاسناد التجار  ُِٖ
المقدسييف في البمدة القديمة في 

شكاقؿ لحماية  َُ، كلك بػ القدس#
 اإلغبلؽ#محبلتيا مف 

نص الدعكة: "تعاطفان كدعمان إسنادان 
لتجار البمدة القديمة بالقدس نطمؽ 
حممة التسكؽ لك بعشرة شكاقؿ، 
أضعؼ اإليماف أف تنزؿ لمسكؽ 
كتقكـ بجكلة لدعـ صمكد التجار 

القديمة مف كازع االنتماء داخؿ البمدة 
كالترابط كالتعاضد، نحف كالجسد 

الكاحد اذا اشتكى منو عضك تداعى 
 "لو سائر الجسد بالسير كالحمى

 ايد_بايد#شد_الرحاؿ#

إيجاب - ِ ٔٔ
 ية

مخابرات االحتبلؿ استدعت كزير  ُِٗ
القدس، فادم اليدمي، لمتحقيؽ شؤكف 

معو في سجف المسككبية كلـ تكضح 
 .أسباب االستدعاء

 سمبية ُ ّ ٕٕ

عضك ككنغرس يطالبكف االدارة   40 َُّ
األميركية التدخؿ لدل اسرائيؿ لكقؼ 

إيجاب ُ - ّٖ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUHRO_nBxlygwV2hgNdyRV1ZVFchS3EikFVeNoI8yIh5sYnhjpKaXteK0tp99HoWtDupssGGPR8qbklFHIjEYysJeMNwB6ioPTFf8lCdIH5yG1vrQ1N-za6F4pauxQkzpFI-VjWqq4UwbBQlIqMA-g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUHRO_nBxlygwV2hgNdyRV1ZVFchS3EikFVeNoI8yIh5sYnhjpKaXteK0tp99HoWtDupssGGPR8qbklFHIjEYysJeMNwB6ioPTFf8lCdIH5yG1vrQ1N-za6F4pauxQkzpFI-VjWqq4UwbBQlIqMA-g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUHRO_nBxlygwV2hgNdyRV1ZVFchS3EikFVeNoI8yIh5sYnhjpKaXteK0tp99HoWtDupssGGPR8qbklFHIjEYysJeMNwB6ioPTFf8lCdIH5yG1vrQ1N-za6F4pauxQkzpFI-VjWqq4UwbBQlIqMA-g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUHRO_nBxlygwV2hgNdyRV1ZVFchS3EikFVeNoI8yIh5sYnhjpKaXteK0tp99HoWtDupssGGPR8qbklFHIjEYysJeMNwB6ioPTFf8lCdIH5yG1vrQ1N-za6F4pauxQkzpFI-VjWqq4UwbBQlIqMA-g&__tn__=*NK-R
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سياسة ىدـ المنازؿ الفمسطينية 
كسياسات التيجير كمعارضة نكايا 

 اسرائيؿ ضـ اجزاء مف الضفة
أصيب العديد مف العماؿ صباح  ُُّ

اليكـ بحاالت اختناؽ بالغاز الساـ 
كالمدمع إثر مياجمتيـ مف قبؿ قكات 
االحتبلؿ اإلسرائيمي بالقرب مف رمانو 

 .بمحاذاة جدار الضـ العنصرم

إيجاب ّ ُّ ِٓٔ
 ية

معاناة األمكات كاألحياء في السكاحرة  ُِّ
جراء االحتبلؿ 

 برنامج_قدس_كجدار#

إيجاب ّ - ٕٓ
 ية

العنؼ المسككت عنو ضد النساء  ُّّ
كمخاطر النكراف المرتبط بو 

 برنامج_اليمة_عالية#

 سمبية ِ ُ ّّ

اشتية: مستمركف في دفع مستحقات  ُّْ
 أسر الشيػداء كاألسرل

التأكيد عمى جدية مساعي  -
 المصالحة كعقد االنتخابات

إيجاب ٕ ِْ َّٕ
 ية

المعنفات في فمسطيف كاقع النساء  ُّٓ
كانعكاسو عمى ارتفاع اعداد األحداث 

 في برنامج اليمة العالية

إيجاب ٖ ُٗ ِٖ
 ية

إيجاب - - َٓىنا كانت حياة شعب ... حٌؿ مكانيا  ُّٔ

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXP54yk8omJ_Rdmso6TCMVFMyu3yPjrYWUfZb45AU2CsU-dgZfxn7fNTqCEsRZSyPYY8hZHUjqJQiC_7WPs3MjKQljUe4hCKsWdHXQ_kdEzcW6xckYVnThW5o5Xt6UjTDBpcI9Wp-6zaXC0K1HfjLqdnzUCU5qujeq05wYW_yFiOg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXrL4-oIGLhj3iRVoFCFznBoPXMxUOiQzn3CIvXFJKh9lEywQJlCFYdIUkBQsy7S9XJf3XHsXykx7qC1HPD-a2usQjbtddi98oREttl-dWS9lF-psEgBySVQ7LuMfyn57izkRi5R-jFlHSZE5LP1X7c&__tn__=*NK-R
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 عاصمة_الشمس#المكت كاأللغاـ 
 األغكار_الفمسطينية#

 ية

 حؽ الشعكب في إقامة دكليا ال ُّٕ
يعتمد عمى السردية الصييكنية 

المزيفة حمقة جديدة مف برنامج في 
 األفؽ

إيجاب ّ ُّ ٕٕ
 ية

األردف يسجؿ رقما قياسيا جديدا  ُّٖ
بإصابات ككركنا اليكمية حيث سجؿ 

حالة جديدة ليرتفع عدد  2ْْٓٔاليكـ 
االصابات المسجمة بفيركس ككركنا 

 حالة 2ُّٗٗٓٓ

إيجاب ِ ُ ٖٗ
 ية

ىؿ تعاني مف عصب األسناف؟  ُّٗ
 برنامج_ابتسامة_كسبلمة#

إيجاب - ِ ِٕ
 ية

راـ اهلل كالبيرة : اطبلؽ كتاب لؤلسير  َُْ
مذاؽ أسامة األشقر بعنكاف "لمسجف 

 "آخر

إيجاب ّ ُ ُٓ
 ية

في جنيؼ قامت فمسطين#بعثة دكلة  ُُْ
بالتكاصؿ كحشد دعـ جميع بعثات 

الدكؿ كالتفاكض مع جميع 
المجمكعات الرئيسية إلنجاح مشركع 
القرار المعني باألكضاع الصحية في 
االرض الفمسطينية المحتمة بما فييا 

إيجاب ُ - ُِِ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNyQi8UMztRtV_HQ5G6etQ66YlF8kz5uOKYTtvNlz6FbkNb6RmwDSY6dXhE7W00eEZ5CF-MJpihzZ76SeYcD2vV5lp2G0Mv1LUy-qOqG6MQC9dRvgy-nPmwhXcQ-MF3ZSn4ouitN861iPsEnUBlWDU59nD8JDLsOz96aeZeFfURA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNyQi8UMztRtV_HQ5G6etQ66YlF8kz5uOKYTtvNlz6FbkNb6RmwDSY6dXhE7W00eEZ5CF-MJpihzZ76SeYcD2vV5lp2G0Mv1LUy-qOqG6MQC9dRvgy-nPmwhXcQ-MF3ZSn4ouitN861iPsEnUBlWDU59nD8JDLsOz96aeZeFfURA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUIE3g0HbJGv0feuVC0bkg0liLAWrVkOO6WM-UCjRKmlWDT6axHoBdixMd-aIxjP6qgACKBO4VvzxtruSJMLbAKLeZWip_gY38KQJDJNZjgSNefVUyS12YPdUpRq3a5oAD6Ra14gR4iWoyPvh47bmGLRHoOD9lsjIDnaJKZ_u9qoA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKqCaeez6DnWmvEVbBMDguuCHH0wKCx16n7NqdvElnFojwxGGoumuo83cPlC6-B7unh_v7CCKLPrGTILBjXkCOLFpjrEMg_OYASBqHBRecOPUpm8NzrZ4x1UaBi4JGcZ22OQejQLgCxWiwXdTICdBE&__tn__=*NK-R
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القدس الشرقية كفي الجكالف السكرم 
 المحتؿ

مف تكافد المكاطنيف لبيت عزاء جانب  ُِْ
األسير الشييد كماؿ ابك كعر في 

 قباطية

إيجاب ْ َٕ ّٖٗ
 ية

 -برنامج األسرل "عمالقة الصبر"  ُّْ
حمقة خاصة لؤلسير الشييد كماؿ أبك 

 كعر

إيجاب ُٖ َْ ُُِ
 ية

كزارة الصحة األردنية: تسجيؿ  ُْْ
إصابة جديدة  ٖٓٔٓحالة كفاة كَٖ

 األردف#بػ"ككركنا" في 

إيجاب ُ ٖ ُٗٔ
 ية

سمطات االحتبلؿ االسرائيمي أفرجت  ُْٓ
الجريح محمد فضؿ األسير #عف 

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

إلى مستشفى خميؿ سميماف الحككمي 
 .في جنيف

إيجاب - ِٔ ِٗٓ
 ية

ارتفاع ضغط الدـ .. االسباب  ُْٔ
 كالعبلج في فقرة طبيبؾ

إيجاب ِ - ِٗ
 ية

سمطات االحتبلؿ أفرجت عف األسير  ُْٕ
 ْْسامر يحيى محمد دركيش )

عاما( مف سكاف بمدة سبسطية 

إيجاب ٕ َُُ َٖٓ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW3lLBX5kUUUYnt2ZrOazhPT989NgOh71tLponNjsPZlxJ884xya6-ulIKATxyT7X7hA0qK6RVMOaFIAqOPI8tuyQrDTfGJspjqoB8FsIGkubxRlk2QXCgLsVizFNZW3TCGTJIXZAZSfcvIXCXqiTls&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXd6FAzhjYP-mHlPQT-Ns0KSH3tZonTBU1UHDBOYYoZNyoC8V8UYrWsVSvWx5tWLgOmJ6e7yTXgS97-XeCnJu3spMwQI6YxQQ72_cdWRECNAYPIphEVo27ZHjtQGm4hlqoqHfL2m6ebdp2XamHuNyHk&__tn__=*NK-R
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 ُٗبعد أف أمضى نابمس#بمحافظة 
 .عاما في سجكنيا

الدكتكر بشر األردني#رئيس الكزراء  ُْٖ
الخصاكنة أعمف استقالة كزير 

تكفيؽ الحبللمة األردنية#الداخمية 
 خبلؿ إيجاز حككمي

إيجاب - ْ ِِِ
 ية

محكمة "عكفر" العسكرية قررت  ُْٗ
تمديد تكقيؼ المعتقؿ الجريح عمي 

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

 الصحية صعبة

إيجاب ُ ّ َُْ
 ية

االحتبلؿ يمدد فترة اقتحامات  َُٓ
ممدة لممسجد_األقصى#المستكطنيف 

 .دقيقة إضافية ْٓ

 سمبية ْ - ُّٓ

المحتجزة الشيداء#صبيحات: عدد  ُُٓ
جثامينيـ في "مقابر األرقاـ" بمغ 

شيداء، مٌر عمى بعضيا أكثر  َّْ
 عاما َْمف 

إيجاب ٕٓ ُٕٗ ََُِ
 ية

إصابة  ِّٖكفيات  ٓالصحة:  ُِٓ
حالة  ٕٓٔجديدة بفيركس "ككركنا" ك

 ساعة الماضية ِْتعافي خبلؿ الػ 

إيجاب - - ُُٓ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXceITn6Ccnbbc4dTRgU6XY7yOT3crZe7QOamg3-eM8iaR-ZZQcysgDl9EnWIc4rpMYpZZtCiFsQMdalPjE6gz5wfIBNG_urKKZ6CWaTObbiqY-S2KLStnm625MKCvcoopAapExGVktwjfZKBOKf-r&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9HZT2lGSFfTtW0I_X9NgpPQ5vvre9SondcA0cqYxApbpCut0jrOMI0QBr9ZgdP5oB5q0FKOqjWNROPjxAstg5OFfcHnvbkLE6Ozh76RqUsSNxodgRGLdz5o92yeb7yKzcHQvLblcuTM7Jpd5zVkAQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9HZT2lGSFfTtW0I_X9NgpPQ5vvre9SondcA0cqYxApbpCut0jrOMI0QBr9ZgdP5oB5q0FKOqjWNROPjxAstg5OFfcHnvbkLE6Ozh76RqUsSNxodgRGLdz5o92yeb7yKzcHQvLblcuTM7Jpd5zVkAQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXePk--oUko_-1LtkC6egQvcd3xPiNWN4rjj7xcqxPcai1epoUsk2f0UJt_ZvQEXWUkEo0aytjg9tpoTi_YbFm30YKO7nj8RMPubKhFfsGyAHD-qbxSRg2c7TMyWaHSiC1Ol2lpONk6W0JZfUl5YZUq&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUAksYEjv7VFboNPQPiPLuHSRJrfO8GLK6xMZLvTO6Je9AUfm77NM9neA38AF1FjJXs5Qn2QInHkBNGGzPfiuf5aI5LIiW8fiyDXqc2TjzukuypwsbOYUlkdjWNBL0QB0DvjdWb9bUx4zf_SKKQnCKq&__tn__=*NK-R
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جنكد االحتبلؿ اعتدكا بالضرب عمى  ُّٓ
المسف محمد عبد الحميد الصميبي 

عاما(، أثناء عممو في قطؼ  ٕٕ)
ثمار الزيتكف في أرضو القريبة مف 

ت عيف" المقامة عمى مستكطنة "بي
 اراضي المكاطنيف جنكب غرب البمدة

إيجاب َُ ِٔ ّْٔ
 ية

قكات االحتبلؿ تجرؼ أراضي شرؽ  ُْٓ
قرية يانكف جنكب شرؽ نابمس، 

بيدؼ تكسعة المستكطنات المحيطة 
 بالقرية

إيجاب - ُ ُُٗ
 ية

االحتبلؿ يعتقؿ سبعة مكاطنيف مف  ُٓٓ
 الضفة

إيجاب - - ّٕ
 ية

الدـ.. االسباب  ارتفاع ضغط ُٔٓ
 كالعبلج. في فقرة طبيبؾ

إيجاب ِِ َّ َُُ
 ية

منزال يعكد ييدم#االحتبلؿ فيديك # ُٕٓ
لممكاطف محمد أبك الييجا كجدارا 

استناديا، بحجة عدـ الترخيص في 
 الكلجة شماؿ غرب بيت لحـ

 سمبية َُ ٕ ٗٗ

ككركنا عالميا: عدد الكفيات جراء  ُٖٓ
ك مميكف االصابة بالفيركس بمغ نح

ألؼ كفاة، فيما تزيد حصيمة  َِٗك
 ِٓأعداد المصابيف المعمف عنيا 

 سمبية ُ ّ ُُِ

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwXr5hRKWicQYCG_3T2_Ju8miamrYyACRNjAk_tF78VaTexyqor5dbruf8qrTVDbd1t5Spo_6e3X-fhnaCl1ekQAsernkaooR1qT0UU7RsJLMhHrG6a-i0brR-ojgPr6MzndkCvItEwdNB03xXLImrlrJc43H5v3praY8wi8ru7g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwXr5hRKWicQYCG_3T2_Ju8miamrYyACRNjAk_tF78VaTexyqor5dbruf8qrTVDbd1t5Spo_6e3X-fhnaCl1ekQAsernkaooR1qT0UU7RsJLMhHrG6a-i0brR-ojgPr6MzndkCvItEwdNB03xXLImrlrJc43H5v3praY8wi8ru7g&__tn__=*NK-R
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ألؼ إصابة مؤكدة،  ُْْمميكنا ك
 ٖٕٔمميكنا ك ّٔتعافى منيـ نحك 

 ألؼ مريض
 معرض عرفات الصمكد ُٗٓ

 صاحب المعرض -جماؿ العاركرم 
إيجاب ِْ ِّ ٕٓ

 ية
حالة الطقس: يككف الجك غائمان  َُٔ

جزئيان إلى صاؼ كدافئان نسبيان خبلؿ 
ساعات النيار في معظـ المناطؽ، 
كيطرأ ارتفاع طفيؼ عمى درجات 

خفيفة أمطار #الحرارة، كيحتمؿ سقكط 
 متفرقة فكؽ بعض المناطؽ

إيجاب ُ - ُّٕ
 ية

فعاليات غاضبة في بمدة  ُُٔ
الميمة إثر استشياد االسير قباطية#

مطالبة كماؿ_ابك_كعر #المريض 
عف جثمانة المحتجز باالفراج#

 (كفا  /#) عدسة عدم دعيبس
#Jenin11.2020. 11. - 

in the town of  #Marches
denouncing the  #Qabatiya

of the sick  #martyrdom
Kamal Abu  #prisoner

Wa'er, calling for the 

إيجاب ٓ ِٓ ِّٕ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW1JlcmlRDLHY21A5stEpM6CFJvzucGmegQ9QbIYCDBhWTPONrkmJb7SO0faUh9e9eOl2Nx9v46QGbTNtgmiDD1UnkXinrsnKpVztWinw4gHpiz1zVEzgD0WWp62u1K8tGlHauIXDGtKATNUDgXTXD0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D9%88%D8%B9%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D9%81%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D9%81%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jenin?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jenin?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/marches?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/qabatiya?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/martyrdom?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/prisoner?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
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 #detainedrelease of his 
body ( photo : oday Daibes 

)#wafa 
خيمة الصمكد كالتصدم صكر # ُِٔ

لبلستيطاف كمصادرات االحتبلؿ 
 بيت_دجف#ألراضي 

إيجاب ِ ُ ُْْ
 ية

المستكطنكف يحاكلكف االستيبلء  ُّٔ
كالسطيرة عمى حقكؿ الزيتكف في خمة 

 حساف لصالح االستيطاف

إيجاب ْ َ ْْ
 ية

كماؿي العٍمًر في سبيؿ  ُْٔ
كماؿ أبك الشييد_األسير ..#فمسطيف
 ..كعر

إيجاب ِ ّٕ ُْٔ
 ية

كقفة غضب في جنيف لمتنديد  ُٓٔ
باستشياد األسير المريض 

في سجكف كماؿ_ابك_كعر #
االحتبلؿ، كاحياء 

الستشياد الرئيس ُٔالذكرل_الػ#
 .ياسر عرفات

 تصكير: عدم دعيبس

إيجاب ٓ َُ َْٓ
 ية

قكات االحتبلؿ تيدـ غرفة زراعية في  ُٔٔ
لصالح التكسع قرية كاد النيص 

 االستيطاني

إيجاب - - ْْ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/detained?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wafa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D9%88%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW067KpjjLI22w3mEOpT-zv_w-Tw138UDVYyJmOJeVI2pfeufQMbcTZprQq69Blp8YDDttO2Wv5HhU_NQB7lHgYh-jXBaa3xcdnyQ_T_sX_uEhdn2RIDRdM4bZzAHGYCjmzIzIRomN5Fhi1Uv-3OJtL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%AF%D8%AC%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW067KpjjLI22w3mEOpT-zv_w-Tw138UDVYyJmOJeVI2pfeufQMbcTZprQq69Blp8YDDttO2Wv5HhU_NQB7lHgYh-jXBaa3xcdnyQ_T_sX_uEhdn2RIDRdM4bZzAHGYCjmzIzIRomN5Fhi1Uv-3OJtL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWyz37IZX3xr7L_ssBBIKGRkeisGIKota3CCXT3w8I339sootqkxmIdMI99qx-s0u-HdbFLwjftx3bekSSyGjpHy1zouOwey8ofLFtB4TyiWLmZJ3h_1ucwrKoOoVXEXYVpYsDVVJ6exNyWLbVXy0Ew&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWyz37IZX3xr7L_ssBBIKGRkeisGIKota3CCXT3w8I339sootqkxmIdMI99qx-s0u-HdbFLwjftx3bekSSyGjpHy1zouOwey8ofLFtB4TyiWLmZJ3h_1ucwrKoOoVXEXYVpYsDVVJ6exNyWLbVXy0Ew&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D9%88%D8%B9%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX3GJyH6S5QvJ6dKyvja9Os9oaOixZRLkt4aaCr2-PkL_yLCZXC6L0HbvJnrirGYm64PsiFROsnKKNcR60YcOuNHLNB2gQLuXuHaBrlhoo1Oijg5P8aT7y1N71GDqIFKThkOAPPMXNRA-BjYdl8t-xB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8016?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX3GJyH6S5QvJ6dKyvja9Os9oaOixZRLkt4aaCr2-PkL_yLCZXC6L0HbvJnrirGYm64PsiFROsnKKNcR60YcOuNHLNB2gQLuXuHaBrlhoo1Oijg5P8aT7y1N71GDqIFKThkOAPPMXNRA-BjYdl8t-xB&__tn__=*NK-R
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إعبلف جائزة ياسر عرفات لئلنجاز  ُٕٔ
مف مؤسسة ياسر عرفات لمعاـ 

كتـ منحيا لمقائديف الكطنييف  ََِِ
 فاركؽ القدكمي كنايؼ حكاتمة

إيجاب ِ ّ ْٓ
 ية

عربية العمؽ عف الزعيـ الخالد فيمم# ُٖٔ
ياسر عرفات كالثكار العرب في الثكرة 
الفمسطينية .. ضمف فعالية مؤسسة 

ياسر عرفات في 
الستشياد القائد ُٔالذكرل_الػ#

 أبكعٌمار
 القائد_المؤسس#

إيجاب ِّ - ُٗٔ
 ية

استنفار شديد يسكد أقساـ األسرل في  ُٗٔ
سجكف االحتبلؿ عقب استشيػػاد رفيؽ 

دربيـ األسير كماؿ أبك كعر، 
كيكاصمكف التكبيػرات كالطرؽ عمى 

 األبكاب

إيجاب ٕ ُُّ ُٖٕ
 ية

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؟

 سمبية َ ْ ِٖ

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWPipdZqY9UXC4lcnzlQz773-Nfi_mA53qZvyt-LqAuc4I25-4KnD8S3VkSc7Aej_11j2iyeayJ0C6QpUuyo8MjtG4ezxiIH9MuI2R-MrMUJgcRK_VuPKGJrVxKKePmIIXNHnIw_BKhEz7EPgFP_ZWE4NNhtsUN-FWjBN8zSnwkQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8016?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWPipdZqY9UXC4lcnzlQz773-Nfi_mA53qZvyt-LqAuc4I25-4KnD8S3VkSc7Aej_11j2iyeayJ0C6QpUuyo8MjtG4ezxiIH9MuI2R-MrMUJgcRK_VuPKGJrVxKKePmIIXNHnIw_BKhEz7EPgFP_ZWE4NNhtsUN-FWjBN8zSnwkQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWPipdZqY9UXC4lcnzlQz773-Nfi_mA53qZvyt-LqAuc4I25-4KnD8S3VkSc7Aej_11j2iyeayJ0C6QpUuyo8MjtG4ezxiIH9MuI2R-MrMUJgcRK_VuPKGJrVxKKePmIIXNHnIw_BKhEz7EPgFP_ZWE4NNhtsUN-FWjBN8zSnwkQ&__tn__=*NK-R
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األسير محمد إبراىيـ نمر نايفة )أبك  ُُٕ

شماؿ ربيعة( مف ضاحية شكيكة 
طكلكـر يدخؿ عامو التاسع عشر 
عمى التكالي في سجكف االحتبلؿ 

 مرةُْكىك محككـ بالسجف المؤبد 

إيجاب ُّ ِّٕ َّٗ
 ية

مستكطنكف يياجمكف مزارعيف شرؽ  ُِٕ
يطا كيمنعكىـ مف الكصكؿ الى 

 اراضييـ

إيجاب ٓ ُٔ ُِّ
 ية

قاؿ الناطؽ باسـ ىيئة شؤكف األسرل  ُّٕ
حسف عبد ربو، إف أكضاع 

المصابيف بفيركس ككركنا في األسرى#
سجف "جمبكع" مطمئنة، حيث إف 

لدييـ أعراضا بسيطة، كلـ تسجؿ أم 
 أعراض صعبة بينيـ

إيجاب ِ ِ ٔٗ
 ية

الييكد المتطرفكف يقتحمكف  ُْٕ
عمى شكؿ المسجد_األقصى#

مجمكعات كبحراسة مشددة مف 
 شرطة االحتبلؿ

إيجاب ٗ َّ ِْٗ
 ية

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

منزؿ عائمة الصباغ في حي الشيخ 

إيجاب ُ - ٓٓ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVnVghttY3anDMkTL9_DtIJeGwI6nftjdkr_5Yt22Sm2BT1uyzkfrr5cmvGV3pQ4d8J5lpA5UJmZW-LfHh2biTxyiGdl111edMKAdlxyXOAy68HS_isOsnUa2bI0bWLwaXH4sls3xvz-w-QHd-WSXR8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4mnJnCTJWn3mEnDB9fyQnlcUGkjB187HnWuYR7Oy5_N3JzEbXY2M5FWGdvVLldrUAMLYwmDsNFnadm18nNBqGbSg6sJEP9aof2GBGi0cJed88MZ1rWSsAeiWP5wP8PBEqPr5Q9w3gJDBdMm4S8GLu&__tn__=*NK-R
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تنفيذ جراح لصالح المستكطنيف، إلى 
مخطط التيجير القسرم، كأف تككف 

 نقطة كصؿ بيف المستكطنات
إصابة عدد مف العماؿ بحاالت  ُٕٔ

اختناؽ جراء استنشاقيـ الغاز المسيؿ 
لمدمكع، الذم أطمقتو قكات االحتبلؿ 

اتجاىيـ قرب قرية المدٌية غرب مدينة 
راـ اهلل، كمنعت العماؿ مف الدخكؿ 

، ْٖداخؿ أراضي عاـ إلى أعماليـ 
 عبر بكابات قرب القرية

إيجاب ِ ٓ ِّٓ
 ية

مدير الطب الكقائي في كزارة الصحة  ُٕٕ
د.سامر األسعد قاؿ إلذاعة صكت 
فمسطيف أف الحالة الكبائية دخمت 
مرحمة االنتشار المجتمعي كبشكؿ 
أفقي، ىذا يعني أف مصدر العدكل 

بالفيركس أصبح غير معركؼ، حيث 
االنفمكنزا المكسمية لـ تبدأ ذركتيا أف 
 بعد

إيجاب - ّٔ ِّّ
 ية

أسير مصاب  100 ُٖٕ
يحتجزكف في سجف جمبكع بككركنا#

االحتبللي دكف أدنى مقكمات الرعاية 
 الطبية

إيجاب ْ ٔ ُْٔ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVmlRewQ8so8KPfdIHrb4amLRBB_SZFyvlL7qX2QmKIS6ENBr7ymOudNqIZK5sumGCGYVY-5XNvlMIHkShpjY4snGBcVvCUXRHq7j0-uzHXdVKov2rDP59LtmYL_SQEQqFcKXgfg5wtRyD70Y6zm0y1&__tn__=*NK-R
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دعـ رباط أىؿ بيت المقدس في  ُٕٗ
 المدينة

 القدسكزير شؤكف  -فادم اليدمي 
 

إيجاب ّ ُُ ٕٖ
 ية

أغاني الثكرة الفمسطينية كارتباطيا  َُٖ
بالنضاؿ الفمسطيني كما مثمتو فرقة 
زىرات القدس.. كحديث الذاكراة مع 
عضكتي الفرقة سحر عمر قادرم 

 ِّكديما الغصيف في الذكرل 
 إلعبلف كثيقة االستقبلؿ

إيجاب ٔ ُٓ ْٗ
 ية

تفاصيؿ التحضيرات إلعبلف كثيقة  ُُٖ
كما يذكرىا  ُٖٖٗاالستقبلؿ عاـ 

 منير سبلمة في شيادتو التاريخية

 سمبية َُ ُٗ َٖ

أفادت ىيئة المسح الجيكلكجي  ُِٖ
درجات  ٓاألميركية، بأف زلزاال بقكة 

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

 تسبب بو الزلزاؿ

إيجاب - - ُِٖ
 ية

بمدية االحتبلؿ في  ُّٖ
تخطط لممسارعة في القدس_المحتمة#

المصادقة عمى مخططات تكسيع 

إيجاب ُ ّ ٕٖ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVCPsCIBhh7YCY9f0RKO_2wv1ueE1DxzistqO2AyAfHvfz-psZnSZKdgct2XODtKYrGvRKh339tpiTPY9tCyFjxYa-fN7drvPJtljmIU4md-gPLeeZ5eRFghSbY_CRX-O79jD9h6cGCxLyre0Rv_nJE&__tn__=*NK-R
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ىار حكما" "مستكطنات 
ك"غفعاتيمتكس" ك"عطاركت" في 
 القدس المحتمة، قبؿ كالية بايدف

مباشر مف بيت عزاء الشييد األسير  ُْٖ
 قباطية#في كماؿ_ابك_كعر #

إيجاب ِ ٓٓ ُّّ
 ية

إصابة فتياف بالرصاص المطاطي  ُٖٓ
عاما( كاآلخر  ُٔأحدىما بقدمو )

 عاما( ُْ)

إيجاب ُ - َٖ
 ية

قكات االحتبلؿ ٔاطمقت نيرانيا تجاه  ُٖٔ
شاب في العشرينات مف العمر غرب 

قرب قمقيمية#قرية عزكف عتمة جنكب 
مستكطنة "ٔاكرانيت" المقامة عمى 
 .ٔاراضي المكاطنيف في المنطقة

إيجاب - ْ َُْ
 ية

االحتبلؿ يقرر منع أميف سر حركة  ُٕٖ
مطكر مف فتح إقميـ القدس شادم 
 دخكؿ محافظات الضفة

إيجاب ٔ ٓ ُْٕ
 ية

ييكديان اقتحمكا باحات  46 ُٖٖ
حتى المحظة المسجد_األقصى#

 .بحراسة مشددة مف شرطة االحتبلؿ

إيجاب ّ ٕ ٗٗ
 ية

مكاطنا كيستدعي  ُِاالحتبلؿ يعتقؿ  ُٖٗ
آخريف بينيـ أميف سر "فتح"  ْ

 كمدير نادم األسير في القدس

إيجاب ُ ّ ْٕ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D9%88%D8%B9%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuc1ztkj55QfrjG_zNGHBqDm97a_94W_6TpYRs5VwtpoIooj_5detF-QKYcWknxow7koOcdX0a5Cg1evE5rH0_cxNhlK6J7PgcoFyLY6koFl-coQd6VPMwpiqqCzm-cZFIFM-n2N5TMm35Tam_K7htvYVPW1w8rJwenzHQrlkFCA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuc1ztkj55QfrjG_zNGHBqDm97a_94W_6TpYRs5VwtpoIooj_5detF-QKYcWknxow7koOcdX0a5Cg1evE5rH0_cxNhlK6J7PgcoFyLY6koFl-coQd6VPMwpiqqCzm-cZFIFM-n2N5TMm35Tam_K7htvYVPW1w8rJwenzHQrlkFCA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4PQeuIIs_GBREwLEA2IlsX48OMposP1RcaUACS7-5teMkNKih58m1kEk9uoE35DcvEhkf0dauyJ1Gdcis0ogeVKQVSOIPPUlzND9VbPhWIp4ZH08f6J5YNBo3dVb1jXEL6sSFAixCz0rkYw8rgmIs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0Nvjk2rbx5fN6yDydAcXXsgqxMoiT2xwrsIGHoKQfVWt4VKcaZEJN_K3ZNrfmjPyvaZ418RudRieKppHjHH1I1VTvD8T1hasVRUT4HTdty7wOb9Kzx8-1w_m-WNlBEFZJI4V0P3Ard86HS9cepHKX&__tn__=*NK-R
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تكقؼ العمؿ داخؿ جامعة بيرزيت  َُٗ
الحـر الجامعي بسبب اإلغبلؽ الذم 
ضرابات نقابة العامميف  ينفذه الطمبة كا 

عمى أف يستمر العمؿ األكاديمي 
 كاإلدارم عف بعد

إيجاب - ّ ُُٔ
 ية

المرحكـ إيياب مف قرية فرخة ضحية  ُُٗ
لحادث سير كقع بيف مركبتيف جنكب 

 نابمس الميمة الماضية

إيجاب ُ ُٔٓ ِْٔ
 ية

إصابة جديدة  ٔٗٗٓكفاة ك  91 ُِٗ
 األردف#بػككركنا في 

إيجاب ّ ُّ ِِٕ
 ية

رئيس بمدية عناتا طو رفاعي: قكات  ُّٗ
االحتبلؿ اقتحمت البمدة مف جية 
المدخؿ الجنكبي كىدمت مغسمة 

مركبات تعكد لممكاطف ابراىيـ طو 
الشيخ في المنطقة المحاذية 

زئيؼ"؛ بحجة  لمستكطنة "بيسغات
 عدـ الترخيص

إيجاب ُ - َٖ
 ية

المكاء إبراىيـ رمضاف نابمس#محافظ  ُْٗ
إغبلؽ مقر المحافظة حتى نياية 
األسبكع بعد اكتشاؼ عدد مف 

اإلصابات بفيركس ككركنا بيدؼ 
 .التعقيـ كرصد المخالطيف المحتمميف

إيجاب - - ٖٖ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9Xc4DU-9JBx7WDiKmFKITgEDiTF4Yo_ZHQJi8q5Yd1JCOsT5IvO9Vs8A8l7hP1NV0iJa2VyYbuc8wXSy754Se6ilfpS172SO_J44Bp4F5QRrThMwHa88cBCN89fr6jaeynKuZY7UdqORBn1-AEv1H&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNblw6BzH3H3K7kJjTQVbzUbkG0CjgKP7pTbRgvcgCmTs0ULffcCdRABu_ZxSB2NN5qvxRh26nj823PPgAfSirvzW212Hs-ilJRKaaqOaI15humnnauF_QgO2Rmr2AdDGSxyqcuOno0NjL2aRMPm0C&__tn__=*NK-R
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رئيس مجمس بمدم سبسطية محمد  ُٓٗ
عاـز :عددا مف الضباط كشخصيات 

قكات االحتبلؿ احتبللية كبحماية مف 
اقتحمكا المنطقة األثرية كقامكا بجكلة 

 فييا

إيجاب ِ ُ ٕٓ
 ية

آليات عسكرية تضـ دبابات كجرافات  ُٔٗ
انطمقت مف مكقع "كيسكفيـ" العسكرم 

اإلسرائيمي الجاثـ عمى الشريط 
-دير#الحدكدم جنكب شرؽ مدينة 

البمح كتكغمت عشرات األمتار في 
نار  أراضي المكاطنيف كسط إطبلؽ

 كقنابؿ دخانية في المنطقة المستيدفة

 سمبية ْ ِ ّٖ

فتح صناديؽ االقتراع قبؿ قميؿ أماـ  ُٕٗ
الناخبيف في 

الختيار أعضاء المممكة_األردنية#
مجمس النكاب التاسع عشر،كفؽ 

ظركؼ صحية استثنائية بسبب تفشي 
 فيركس ككركنا في المممكة

 سمبية ُ ُ ٕٗ

إيجاب ِ ٗ ٕٓ تجميؿ األسناف بالقشكر الخزفية ُٖٗ
 ية

الدكؿ الخمس التي تعتبر حتى  ُٗٗ
صباح اليكـ الثبلثاء األكثر تأثرا جراء 

إيجاب - - ٕٗ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D9%8A%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX52v9yKaXTseDQTul08s_PQIreAwPzr-auVv7r87Xa4tkeb7qw8t0GlxUExmzUDjQGgPRj_Ul_VITFZZAqv_Zkqd2F_3Duy6jO0VC-Q-mPOf52aJgTLXN4qU4gGUegmN80BJj4K4X5RYMlNG647ngn&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX0dZQYeFqAgv-CY3glTEgl6GP_trR2MiRpmUBGCO6MbyT3YXLd7zcBS-n6lsQxeOJ375xExj4Er_WkkazeD6vuvxC8sPojJjeShZrpUMgLFzZZIu7zhU5kMRRlRz-vqz4rt3Wyh9FzwJgDo0t4BwmK&__tn__=*NK-R
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الجائحة في العالـ مف حيث الحصيمة 
اإلجمالية ألعداد الكفيات ىي: أميركا 

كفاة(، كالبرازيؿ  2ِْْْْٗ)
كفاة(، كاليند  2ُِّٖٔٔ)
كفيات(، كالمكسيؾ  2َُُِْٕ)
كفاة(، كبريطانيا  2ِِٓٓٗ)
 كفاة( 2ِّْٖٗ)

تكقعات المكجة الثالثة لفيركس  ََِ
 ككركنا كجيكزية كزارة الصحة

 سمبية ٗ ّٔ ُّْ

 

 بدراسة بيانات الجدكؿ السابؽ يتضح ما يمي:
  منشكر تػـ اختيارىػا مػف ضػمف فتػرة الدراسػة، كقػد  ََِاشتممت الدراسة عمى

 تنكعت ما بيف المكاضيع السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية.
  ِٕتراكحػػػت عػػػدد االعجابػػػات المسػػػجمة عمػػػى المنشػػػكرات مػػػا بػػػيف- ََُٗ 

 .اعجاب لكؿ منشكر ُْٗاعجاب، كبمعدؿ 
  رد، كبمعػدؿ  421 -0تراكحت عدد الردكد المسػجمة عمػى المنشػكرات مػا بػيف

 .رد )تعميؽ( لكؿ منشكر ِّ
  122 -0تراكحػػت عػػدد المشػػػاركات مػػف قبػػؿ المتػػػابعيف لممنشػػكرات مػػا بػػػيف 

 .مشاركات لكؿ منشكر َُمعدؿ مشاركة، كب
  امػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ بطبيعػػػة الػػػردكد مػػػف قبػػػؿ المتػػػابعيف عمػػػى المنشػػػكرات عمػػػى

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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دىػػػػـ سػػػػمبية عمػػػػى المنشػػػػكرات التػػػػػي % كانػػػػت ردك ٓ.َِ%، مقابػػػػؿ ٓ.ٕٗ
 تضمنتيا عينة الدراسة.

 ثانيان: المكضكعات كاألطر اإلعبلمية المستخدمة في المنشكرات 
تيػػدؼ الدراسػػػة الػػػى تحديػػػد المكضػػػكعات كاألطػػػر اإلعبلميػػػة المسػػػتخدمة فػػػي المنشػػػكرات 
المكجػػػكدة عمػػػى صػػػفحة قنػػػاة تمفزيػػػكف فمسػػػطيف، كاعتمػػػد البػػػاحثكف عمػػػى دراسػػػة محتػػػكل 
المنشػػػػكرات كتحديػػػػد المكضػػػػػكعات )األىػػػػداؼ( التػػػػػي تسػػػػعى المنشػػػػػكرات الػػػػى ايصػػػػػاليا 
لممتػابعيف، باإلضػافة الػػى تحديػد األطػر اإلعبلميػػة المسػتخدمة فػي ىػػذه المنشػكرات، كذلػػؾ 
مػف خػبلؿ تكضػيح نسػبة تكػرار كػؿ منيػا، كيكضػح الجػدكؿ التػالي االحصػائيات المرتبطػػة 

المحتػكل المنشػكر فػي كػؿ منيػا ككانػت النتػائج بالمنشكرات بيدؼ تكضيح عناصػر دراسػة 
 كما يمي:

 (: المكضكعات )األىداؼ( كاألطر اإلعبلمية التي تناكلتيا المنشكراتِجدكؿ )
عدد  اإلطار اإلعبلمي  الرقـ 

 المنشكرات
النسبة 
 المئكية

 %42 ْٖ االطار المحدد بقضية ُ
 %6 ُُ االطار العاـ ِ
 %2 ّ إطار االستراتيجية ّ
 %11 ُِ إطار االىتمامات االنسانية ْ
 %8 ُٓ اطار النتائج االقتصادية ٓ
 %9 ُٕ اطار المسؤكلية  ٔ
 %17 ّْ اطار الصراع ٕ
 %8 ُٓ اطار المبادئ األخبلقية ٖ

 %ََُ ََِ المجمكع
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تشػير نتػػائج الجػػدكؿ السػػابؽ الػػى اىػػـ األطػػر اإلعبلميػػة التػػي شػػممتيا منشػػكرات الصػػفحة، 

المرتبػػة األكلػػى األطػػر المحػػددة بقضػػية معينػػة مثػػؿ قضػػية األسػػرل اك قضػػية ككانػػت فػػي 
%، تبلىػػا إطػػار الصػػراع ِْانتشػار فػػايركس ككركنػػا كغيرىػػا، حيػػث كصػمت نسػػبتيا الػػى 

الذم تنػاكؿ القضػايا المتعمقػة بالصػراع الفمسػطيني اإلسػرائيمي كالتطػكرات عمػى أرض الكاقػع 
إلنسػػػػػانية المتعمقػػػػػة بالقضػػػػػايا اإلنسػػػػػانية %، ثػػػػػـ تبلىػػػػػا إطػػػػػار االىتمامػػػػػات إُبنسػػػػبة 

%، بينمػا كانػت أقػؿ نسػبة ُُكاالجتماعية الفمسطينية المختمفػة حيػث كصػمت نسػبتيا الػى 
 % فقط مف المنشكرات.ِلبلطار االستراتيجي بنسبة 

 
 ثالثان: المجاؿ الجغرافي لممنشكرات 

تناكلتيػػا الصػػفحة  تيػػدؼ الدراسػػة الػػى تحديػػد المجػػاؿ الجغرافػػي الخػػاص بالمنشػػكرات التػػي
خػػػبلؿ فتػػػرة الدراسػػػة، كاعتمػػػد البػػػاحثكف عمػػػى دراسػػػة محتػػػكل المنشػػػكرات لتحديػػػد النطػػػاؽ 
الجغرافػػػي الػػػذم تعالجػػػو المنشػػػكرات، كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ تكضػػػيح نسػػػبة تكػػػرار كػػػؿ منيػػػا، 
كيكضح الجدكؿ التالي االحصػائيات المرتبطػة بالمنشػكرات بيػدؼ تكضػيح عناصػر دراسػة 

كػػػؿ منيػػػا كاشػػػارت النتػػػائج  الػػػى اف اىػػػـ القضػػػايا التػػػي تناكلتيػػػا المحتػػػكل المنشػػػكر فػػػي 
منشػػكرات الصػػفحة كالتػػي تكضػػح المجػػاؿ الجغرافػػي لممنشػػكرات كالمنػػاطؽ التػػي تسػػتيدفيا 
مػػػف أخبارىػػػا، ككانػػػت فػػػي المرتبػػػة األكلػػػى القضػػػايا المحميػػػة حيػػػث كصػػػمت نسػػػبتيا الػػػى 

أقػػؿ نسػػبة لمقضػػايا الدكليػػة %، بينمػػا كانػػت ْ%، تبلىػػا القضػػايا اإلقميميػػة بنسػػبة ٓ.ْٗ
 %.ّ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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تنػػػػكع الحصػػػػائيات المرتبطػػػػة بالمنشػػػػكرات ككانػػػػت النتػػػػائج تشػػػػير الػػػػى الجػػػػدكؿ التػػػػالي ا
، ككانػت فػي المرتبػة األكلػى البػرامج االقتباسات التي تػـ اسػتخداميا فػي منشػكرات الصػفحة

التمفزيكنيػة حيػث تعتمػد الصػفحة عمػى نشػػر الكثيػر مػف مقػاطع الحمقػات الخاصػة ببرامجيػػا 
%، تبلىػػػا المنشػػػكرات ْ.ْٓتيا الػػػى التمفزيكنيػػة كمنشػػػكرات عبػػػر الصػػػفحة فكصػػػمت نسػػػب

المتعمقػة بأخبػار خاصػة بتمفزيػكف قنػاة فمسػػطيف يػتـ نشػرىا عبػر نشػراتيا اإلخباريػة اك عبػػر 
%، كأشػارت النتػائج أيضػان الػى اعتمػاد العديػد ُِمراسميف القناة حيث كصػمت نسػبتيا الػى 

ر بيػػدؼ زيػػادة مػػف المنشػػكرات عمػػى اسػػتخداـ الياشػػتاغ ألىػػـ الكممػػات التػػي يتناكليػػا الخبػػ
%، بينمػػػا كانػػػت أقػػػؿ نسػػػبة ٓ.َِالتفاعػػػؿ مػػػع المنشػػػكرات حيػػػث كصػػػمت نسػػػبتيا الػػػى 

% ممػا يشػػير ِلؤلخبػار المنشػػكرة مػف مصػػادر إعبلميػة أخػػرل حيػث كصػػمت نسػبتيا الػػى 
 الى اعتماد الصفحة عمى مصادرىا اإلعبلمية الخاصة كالمتعمقة بتمفزيكف فمسطيف فقط.

 المستخدمة في المنشكرات خامسان: المرفقات كالكسائط 
تسػػػتخدـ المرفقػػػات كالكسػػػائط فػػػي منشػػػكرات الصػػػفحات المختمفػػػة بيػػػدؼ زيػػػادة المتابعػػػة 
عطػػاء كسػػيمة إعبلميػػة لجػػذب المتػػابعيف، كلتحقيػػؽ ىػػدؼ الدراسػػة فػػي تحديػػد المرفقػػات  كا 
كالكسػائط المسػػتخدمة التػػي تناكلتيػػا الصػػفحة خػػبلؿ فتػػرة الدراسػػة اعتمػػدت الباحثتػػاف عمػػى 

محتػػكل المنشػػكرات كرصػػد تكػػرار المرفقػػات كالكسػػائط لكػػؿ منيػػا، كيكضػػح الجػػدكؿ  دراسػػة
التػػػػالي االحصػػػػائيات المرتبطػػػػة بالمنشػػػػكرات بيػػػػدؼ تكضػػػػيح عناصػػػػر دراسػػػػة المحتػػػػكل 

تنػكع المرفقػػات كالكسػائط المسػػتخدمة التػػي المنشػكر فػػي كػؿ منيػػا ككانػت النتائجتشػػير الػػى 
ي المرتبػة األكلػى الفيػديكىات حيػث تعتمػػد ، ككانػت فػتػـ اسػتخداميا فػي منشػكرات الصػفحة

الصػػفحة عمػػى نشػػر الكثيػػر مػػف مقػػاطع الحمقػػات الخاصػػة ببرامجيػػا التمفزيكنيػػة كمنشػػكرات 
عبػر الصػػفحة كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػة مػػع النتيجػػة السػػابقة التػي أشػػارت الػػى اعتمػػاد الصػػفحة 

اسػػػتعماليا %، تبلىػػػا ٓ.ٔٔعمػػى البػػػرامج التمفزيكنيػػة الخاصػػػة بيػػػا فكصػػمت نسػػػبتيا الػػى 
%، بينمػػػا كانػػت أقػػؿ نسػػػبة لؤلخبػػار المنشػػػكرة ٓ.َّلمصػػكر حيػػث كصػػػمت نسػػبتيا الػػى 
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% مػػػف ّتعتمػػد عمػػى التصػػاميـ التعبيريػػػة عػػف عنػػكاف الخبػػر حيػػػث كصػػمت نسػػبتيا الػػى 
 المنشكرات التي شممتيا صفحة قناة تمفزيكف فمسطيف.

 النتائج:

 التالية:خرج الباحثكف بعدة نتائج يمكف تمخيصيا في النقاط 
  منشكر تػـ اختيارىػا مػف ضػمف فتػرة الدراسػة، كقػد  ََِاشتممت الدراسة عمى

 تنكعت ما بيف المكاضيع السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية.
  ِٕتراكحػػػت عػػػدد االعجابػػػات المسػػػجمة عمػػػى المنشػػػكرات مػػػا بػػػيف- ََُٗ 

 .اعجاب لكؿ منشكر ُْٗاعجاب، كبمعدؿ 
 رد، كبمعػدؿ  421 -0لمنشػكرات مػا بػيف تراكحت عدد الردكد المسػجمة عمػى ا

 .رد )تعميؽ( لكؿ منشكر ِّ
  122 -0تراكحػػت عػػدد المشػػػاركات مػػف قبػػؿ المتػػػابعيف لممنشػػكرات مػػا بػػػيف 

 .مشاركات لكؿ منشكر َُمشاركة، كبمعدؿ 
  طبيعػػػة الػػػردكد مػػػف قبػػػؿ المتػػػابعيف عمػػػى المنشػػػكرات عمػػػى الصػػػفحة فقػػػد تػػػـ

، ككانػت نسػبة الػردكد اإليجابيػة أعمػػى تقسػيميا الػى ردكد إيجابيػة كردكد سػمبية
%، مقابػؿ ٓ.ٕٗ مف الردكد السمبية حيث كصػمت نسػبة الػردكد اإليجابيػة الػى

 % كانت ردكدىـ سمبية عمى المنشكرات التي تضمنتيا عينة الدراسة.ٓ.َِ
  اىـ األطر اإلعبلميػة التػي شػممتيا منشػكرات الصػفحة، كانػت األطػر المحػددة

سػرل اك قضػية انتشػار فػايركس ككركنػا كغيرىػا، بقضية معينة مثؿ قضػية األ
طػار الصػػراع الػذم تنػػاكؿ القضػايا المتعمقػػة بالصػراع الفمسػػطيني اإلسػػرائيمي  كا 
طػػار االىتمامػات اإلنسػػانية المتعمقػػة بالقضػػايا  كالتطػكرات عمػػى أرض الكاقػػع كا 

 اإلنسانية كاالجتماعية الفمسطينية المختمفة كاالطار االستراتيجي.
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 التػي تناكلتيػا منشػكرات الصػفحة كالتػي تكضػح المجػاؿ الجغرافػي  اىـ القضايا
لممنشػػكرات كالمنػػاطؽ التػػي تسػػتيدفيا مػػف أخبارىػػا، حيػػث كانػػت فػػي المرتبػػة 

%، تبلىػػا القضػػايا ٓ.ْٗاألكلػى القضػػايا المحميػة حيػػث كصػمت نسػػبتيا الػى 
%، بينمػػا كانػػت أقػػؿ نسػػبة لمقضػػايا الدكليػػة حيػػث كصػػمت ْاإلقميميػػة بنسػػبة 

 %.ّا الى نسبتي

  ككانػت تنػكع االقتباسػات المسػتخدميفي منشػكرات الصػفحةتشػير النتػائج الػى ،
فػي المرتبػة األكلػى البػرامج التمفزيكنيػة حيػث تعتمػد الصػفحة عمػى نشػر الكثيػر 
مػػف مقػػاطع الحمقػػات الخاصػػة ببرامجيػػا التمفزيكنيػػة كمنشػػكرات عبػػر الصػػفحة 

عمقػػػة بأخبػػػار خاصػػػة %، تبلىػػػا المنشػػػكرات المتْ.ْٓفكصػػمت نسػػػبتيا الػػػى 
بتمفزيػػكف قنػػاة فمسػػطيف يػػتـ نشػػرىا عبػػر نشػػراتيا اإلخباريػػة اك عبػػر مراسػػميف 

%، كأشػػارت النتػػائج أيضػػان الػػى اعتمػػاد ُِالقنػػاة حيػػث كصػػمت نسػػبتيا الػػى 
العديػػد مػػف المنشػػكرات عمػػى اسػػتخداـ الياشػػتاغ ألىػػـ الكممػػات التػػي يتناكليػػا 

يػػػػث كصػػػػمت نسػػػػبتيا الػػػػى الخبػػػػر بيػػػػدؼ زيػػػػادة التفاعػػػػؿ مػػػػع المنشػػػػكرات ح
%، بينمػػا كانػػػت أقػػػؿ نسػػبة لؤلخبػػػار المنشػػػكرة مػػف مصػػػادر إعبلميػػػة ٓ.َِ

% ممػا يشػػير الػػى اعتمػػاد الصػػفحة عمػػى ِأخػرل حيػػث كصػػمت نسػػبتيا الػػى 
 مصادرىا اإلعبلمية الخاصة كالمتعمقة بتمفزيكف فمسطيف فقط.

 ككانػػػت فػػػي تنػػػكع المرفقػػػات كالكسػػػائط المسػػػتخدمة فػػػي منشػػػكرات الصػػػفحة ،
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 البػػرامج 

تعماليا %، تبلىػػػا اسػػػٓ.ٔٔالتمفزيكنيػػػة الخاصػػػة بيػػػا فكصػػػمت نسػػػبتيا الػػػى 
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%، بينمػا كانػػت أقػؿ نسػبة لؤلخبػػار ٓ.َّلمصػكر حيػث كصػمت نسػػبتيا الػى 
المنشػػكرة تعتمػػػد عمػػى التصػػػاميـ التعبيريػػػة عػػف عنػػػكاف الخبػػر حيػػػث كصػػػمت 

 % مف المنشكرات التي شممتيا صفحة قناة تمفزيكف فمسطيف.ّنسبتيا الى 

 

 يكصي الباحثكف بما يمي:التكصيات:

  االخبػػػار المتعمقػػػة بإطػػػار االىتمامػػػات ضػػػركرة زيػػػادة التركيػػػز فػػػي عػػػرض
 اإلنسانية

  عمػى مسػػؤكلي الصػػفحة التركيػػز أكثػػر عمػى القضػػايا الدكليػػة نظػػرا لمتػػأثيرات
 المحتممة لتمؾ األحداث عمى القضية الفمسطينية.

  باإلمكػػػػاف التقميػػػػؿ مػػػػف عػػػػدد المنشػػػػكرات اليكميػػػػة حتػػػػى يسػػػػتطيع المتػػػػابع
نشػر ممخػص لؤلحػػداث  االطػبلع عمػى كافػة منشػكرات الصػػفحة كذلػؾ عبػر

 في منشكر اك اثنيف.
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