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 0202 خال حرب غـزة أيار/ مايو ية قاوم في مواجهة الرواية اإلرسرايلالعربي الم لعاماإل
 لن لقناتي الميادين ومكان"لالرقم ل موقعلن" درارسة تح ل ية 

 فؤاد فوزي زيد الكلاني إلعداد:
 الدكتورة حنان كامل الشيخإشراف: 

ية الم خ ص  بال غة العرب

مه في مواجهة الرواية مقاوم وما يقد  العربي ال عالمط الضوء على اإليهدفت هذه الدراسة تسل
الموقع اإللكتروني لقناة الميادين والموقع  تحليل مضمون من خالل  ،ية "اإلسرائيلية "عالماإل

 .اإللكتروني لقناة مكان "اإلسرائيلية"

وتم االعتماد على المنهج الوصفي وتحليل المضمون أسلوبًا بوساطة استمارة تحليل مضمون،  
وتحديد . 2120مايو/أيار  20الي  2120مايو/أيار  01فترة الحرب من  وهينة العي تحديدبعد 

 والفرعية.  ةالعناوين الرئيسيو ي عالمر اإلاطاإل

  :ةلها الدراس تتوصلالنتائج التي  أبرز
، فيما بشكل شبه متساو   النار إطالقد الدولية لوقف تابع الموقعان الجهو السياسي  اإلطارفي 

 .نللفلسطينييالمناصرة  حول العالم ل كبير على التحركات الشعبيةركزت الميادين بشك

 ىالجرحو  على الوفياتط الضوء يموقع الميادين على تسل عملاإلنساني  اإلطارفي 
" ن"اإلسرائيليي ىعدد القتلمكان على قناة فيما كان تركيز ثارة التعاطف معهم. إو  نالفلسطينيي

 ."ةيليمناطق "اإلسرائالخسائر المادية بالو 

على  هوتركيز  ةلفصائل الفلسطينيباموقع الميادين  كان من الواضح احتفاء العسكري في اإلطار 
 اعتبرها موقع مكان تنظيمات ارهابية.  مارها العسكري واالحتفاء بصواريخها، فيتطو  

 العربي المقاوم. لعاماإل حرب غـزة،الك مات المفتاحية: الرواية اإلرسرايل ية، 
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The Arab Resistance Media in Confronting the Israeli Narrative 

during the Gaza War May 2021 “Analytical study of the digital 

websites of Al-Mayadeen and Makan channels” 

Prepared by: Fuad Fawzi Zaid Al-Kilani 

Supervised by: Dr. Hanan Kamel Alsheikh 

Abstract 
ص  لزيةالم خ   بال غة اإلنج 

This study aimed to shed light on the Arab resistance media and what it presents in 

the face of the "Israeli" media narrative by analyzing the content of the website of Al-

Mayadeen channel and the website of the "Israeli" Makan channel. 

The descriptive approach and content analysis were relied upon as a method by 

means of a content analysis form, after defining the sample, which is the war period 

from May 10, 2021, to May 21, 2021. The media frameworks identified the main and 

sub-headings. 

The most prominent findings of the study: In the military context, the Al-Mayadeen 

website glorifies the Palestinian factions, focusing on their military development and 

celebrating their missiles, while the Israeli website Makan considers these factions 

terrorist organizations. 

In the political context, the two sites followed the international efforts for a 

ceasefire almost equally, while Al-Mayadeen focused largely on popular movements 

around the world in support of the Palestinians. 

In the humanitarian context, Al-Mayadeen website worked to shed light on the 

wounded and deaths of the Palestinians people and to arouse sympathy with them. 

While Makan focused on the number of "Israeli" dead, the material losses in the 

"Israeli" areas 

Keywords: Israeli Narrative, Gaza War, Arab Resistance Media. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل األول
 خ فية الدرارسة وأهملتها
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 الفصل األول
 خ فية الدرارسة وأهملتها

 المقدمةأواًل: 

عن  ل  مستقبشكل  النظر  إليه ال يمكن عالميقول مارشال ماكلوهان إن مضمون وسائل اإل

، ال سيما عالمهذه المقولة تعكس مدى خطورة وسائل اإل نإ ،نفسها عالمتكنولوجيا وسائل اإل

المعلومة منفلتة من كل سلطة، وأنهت ذلك العصر الذي كانت  أوالجديدة منها، حيث جعلت الخبر 

 .المواطن إعالمفيه الحدود واضحة بين صانع الخبر والمتلقي، حيث أصبحنا اليوم نعيش 

ر أدوات الحرب النفسية، واكبت األ  جهزة األمنية واالستخبارية الصهيونية الثورة ومع تطو 

رتها في العمل ضد المقاومة وحاضنتها الشعبية، بوصفها باإلرهاب  المعلوماتية والتكنولوجيا، وسخَّ

والعنف واالعتداء على األبرياء، وفي الوقت نفسه الترويج لنفسها في العالم العربي واإلسالمي بأنها 

لتحسين صورتها في الذهنية العربية  منها قراطية، في محاولة"دولة" الحضارة وواحة الديمو 

 .واإلسالمية

 وذراعهاوعلى رأسها المقاومة الفلسطينية  المحتلة،وفي ظل   تصاعد قوى المقاومة في فلسطين 

ية على المقاومة وقياداتها، في محاولة منه للتغطية عالميكث ف العدو  هجماته اإل غزة، العسكرية في

ها العسكري واالستخباري، فيمارس عملية الت ضليل ه سياسة الردع، وفشله في وقف نمو  على فقدان

ات التواصل االجتماعي  .ونشر األخبار الكاذبة عبر عشرات الصفحات من خالل منص 

والمواقع  يةإعالم ومحطاتوقد لعبت مواقع التواصل االجتماعي، خاصة تلك التابعة لقنوات 

إضافة  2121ار أيفي تداول األخبار التي بدأت تتواتر في مايو/ هاماً  ، دوراً التابعة لها اإللكترونية

 .الفلسطيني-المتعلقة بالتصعيد "اإلسرائيلي والفيديوهات والصورالمعلومات  إلى
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ما يشبه "ساحة حرب افتراضية" بين مؤيدي حق"  إلىوسرعان ما تحولت منصات التواصل 

 .لمناصرين للشعب الفلسطينيابين إسرائيل" في الدفاع عن نفسها و 

 وبدأ السجال اإللكتروني بحرب الهاشتاغات، حيث انتشر في بداية األمر بكثافة وسم

#saveelsheikhjarrah ،#تحت_القصف_#غزةجراح ليلحقه وسم _الشيخ_حي_أنقذوا 

Gazaunderattack#  أجمع العالمب. 

في  ومواجهاتهلتي مر بها قطاع غزة في التجربة ا ومكانيازمانيا  لكي تبحثتأتي هذه الدراسة 

المقاوم في مقابل المحتوى الرقمي  عالممحتوى اإل ودالئل ترصد إشاراتبحيث  ،2120أيار/ مايو 

 إلىالوضع الفلسطيني في القطاع  وأحداث وأوضاعإيصال رسالة  على قدرتهو لدولة االحتالل، 

االلكترونيين  من الموقعينن لكل تتبع الدراسة منهجية تحليل المضمو  وسوفالعالم الخارجي. 

بعد  وذلكناطقة باللغة العربية،  وهيلقناتي " الميادين" العربية، و "مكان" التابعة لدولة االحتالل، 

بخصوص المواقع األكثر  واإلحصاءاتاالستفادة من نتائج استطالع منصة "ابسوس" لألبحاث 

كل منها في تغطية  وأدوات أشكالو وسائل متابعة خالل الفترة الزمنية للدراسة، ذلك لإلحاطة ب

 .حتاللواإلالمقاومة  الحرب على غزة، من وجهة نظري  

 الدرارسةمشك ة ثانيًا: 

بمقاطع الفيديوهات التي  بد أن يكون ذلك مرتبطاً  أحداث "الربيع العربي"، فال ستذكرنحين 

جانب  إلىد عيان روايات شهو  مفتوح   شطاء ومواطنون صحفيون، تنقل في بث  كان يرسلها ن  

 .ية على األرضعالماإل الطواقمالتغطية التي تقوم بها 
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 نتهاكاتاالق ـالحي والمفتوح لساعات، توث   همصحفيون بث  واليوم، يشارك ناشطون ومواطنون 

 .قطاع غزة أوالضفة الغربية  أوالقدس  في سواءً في فلسطين المحتلة،  "يةسرائيلاإل"

ية" وتتعمد سرائيلتنحاز باألغلب للرواية "اإل األجنبية خصوصاً  عالماإلمن المعلوم أن وسائل 

ر" في األراضي المحتلة، بل إنها بالكاد تتطرق عدم نقل الصورة بكاملها لما تطلق عليه وصف "توت  

، ناهيك عن أعمال المستوطنين االحتاللصور العنف والترهيب والقمع الذي تمارسه دولة  إلى

 .واعتداءاتهم المستمرة

حربًا محمومة على المحتوى  جتماعياالاألخيرة بدأت أهم  مواقع التواصل  السنواتل خال

الرقمي الفلسطيني، من خالل فرض الرقابة عليه وتقييده، إن لم يكن بإزالته بشكل كامل. لم يكن 

ي ة" الرسمي ة على إدارات هذه المنصات، لمالحقة المحتوى سرائيلذلك ليحدث لوال الضغوط" اإل

ة تحريضه على التطر ف والعنف ضد" الفل  (2120، شلش)". إسرائيلسطيني بحج 

الفترة في  قطاع غزة الحرب على ومكانياً  تبحث زمانياً  والتي سوفهنا تظهر مشكلة الدراسة 

المقاوم في  عالماإلودالئل محتوى  ، بحيث ترصد الدراسة إشارات  00/5/2120-20/5/2120

في إيصال رسالة وأوضاع وأحداث  قدرة اإلعالم المقاوم، و حتاللاالمقابل المحتوى الرقمي لدولة 

 العالم الخارجي. إلىالوضع الفلسطيني في القطاع 

 الدرارسة أهدافثالثًا: 

 الهدف الرييسي

ية" خالل حرب غزة سرائيلي للرواية "اإلالعربي المقاوم في التصد   عالماإلف على دور ر  عالت

 .2120في أيار/ مايو 
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 هذا الهدف اهداف ثانوية وهي:يندرج تحت 

خالل حرب غزة في  ومكان الصراع في موقعي الميادين أطرافالتعرف على تسمية  .0

 .2120أيار/مايو 

خالل حرب غزة في معرفة المواضيع السياسية ركز عليها موقعي الميادين ومكان  .2

 .2120أيار/مايو 

خالل الميادين ومكان على كيفية تغطية الجانب الميداني في كل من موقعي االطالع  .3

 .2120حرب غزة في أيار/مايو 

خالل كيفية تغطية المواضيع اإلنسانية في كل من موقعي الميادين ومكان ف على التعر   .4

 . 2120حرب غزة في ايار/مايو 

التعرف على االشكال الصحفية التي تم استخدامها في كل من موقعي الميادين ومكان  .5

 2120خالل حرب غزة في أيار/مايو 

المصادر الصحفية التي تم االعتماد عليها في كل من موقعي الميادين االطالع على  .6

 2120ومكان خالل حرب غزة في أيار/مايو 

التعرف على األطر اإلعالمية التي تم استخدامها في كل من موقعي الميادين ومكان خالل  .7

 2120حرب غزة في أيار/مايو 

 رسةاأرسئ ة الدر رابعًا: 

كل من موقعي الميادين ومكان خالل حرب غزة في  أطراف الصراع في كيف تمت تسمية .0

  ؟2120ايار/مايو 
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في كل من موقعي الميادين ومكان خالل  ما هي المواضيع السياسية التي ركز عليها  .2

 ؟2120حرب غزة في ايار/مايو 

كل من موقعي الميادين ومكان خالل حرب غزة في  كيف تمت تغطية الجانب الميداني في .3

 ؟2120يار/مايو ا

في كل من موقعي الميادين ومكان خالل حرب غزة الجانب اإلنساني  تغطيةكيف تمت  .4

 ؟2120في ايار/مايو 

في كل من موقعي الميادين ومكان خالل استخدامها تم  الصحفية التيما هي االشكال  .5

 ؟2120حرب غزة في ايار/مايو 

كل من موقعي الميادين ومكان خالل في عليها  دصفية التي تم االعتماما هي المصادر ال .6

 ؟2120حرب غزة في ايار/مايو 

في كل من موقعي الميادين ومكان خالل حرب  ما هي األطر اإلعالمية التي تم استخدامه .7

 ؟2120غزة في ايار/مايو 

 همية الدرارسةأخامسًا: 

 عالمالعربي المقاوم في التصدي لإل عالماإلوء على دور يط الضلتسهمية التطبيقية: األ .2

 نترنتشبكة اإلعلى  عالماإلمن خالل دراسة دور هذا  ،اج لهي والرواية التي يرو  سرائيلاإل

 .العالمة في أساسياتصال  وسيلة هي اليوم التي

المقاوم  عالماإل أشكالاهيم و مفبناء  فيالدراسة  تسهمن أمن الممكن همية الع مية: األ .0

عن كثر قدرة على التعبير أفيكون ، قاومالم عالمإل اً كاديميأ اً المفاهيم مرجع ذهه حتى تكون 

 ."يسرائيلاإل" عالماإلبشأن تنضم الدراسة للدراسات المختصة س. كما المعني بها القضية
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 حدود الدرارسة رسادرسًا: 

بين الفصائل الفلسطينية  تصاعدالب األحداثت أيار حيث بدأمن العاشر من الحدود الزمانية: 

طالق النار في الحادي أعالن وقف إ حتى  خرى أمن جهة  "يسرائيلاإل"والجيش من جهة ة في غز 

 .نفسه والعشرين من الشهر

 .الفلسطينية والخارج األراضي :الحدود المكانية

 قناتي الميادين ومكانالموقعين اإللكترونيين ل: حدود التطبيقيةال

 مصط حات الدرارسةًا: رسابع

الموارد التي ي مكن الوصول إليها من خالل مجموعة من الملفات و هي  :ةاإللكترونيالمواقع  .0

شبكة الويب العالمية، بحيث يتم  تضمين هذه الملفات والموارد تحت اسم مجال نطاق معين 

ة الموجودة عبر شبكة اإللكترونيبأنه مجموعة من الصفحات  اإللكترونيوي مكن تعريف الموقع 

 (2120، )موسوعة بريتانيكا .الويب العالمية، والتي تشترك جميعها باسم مجال واحد

هو تلك العملية المستمرة والمتواصلة لصناعة الواقع اليومي للجمهور،  :يلعاماإلطار إلا .2

 النص   التصالبام القائم وامداده بالمعلومات الضرورية التي يحتاجها في حياته اليومية. ويقد  

خرى، أغفال جوانب إ و  ي التركيز على بعض الجوانبأبراز" إلعلى صفة "ا ي معتمداً عالماإل

ة، بطريقة تجعل الجمهور المتلقي يتقبلها من خلفياته الثقافية والسياسية والدينية والقيمي   قاً الانط

 (2116، السيد، مكاوي  ،. )نصيرةكما يريد المرسل وليس حسب قناعاته ومرجعياته

بالمعلومات وتزويدهم  األخرى مخاطبة شعوب الدول  إلىهو مصطلح يشير ه: الموج   لعاماإل .3

فهو وسيلة من وسائل ، أن هدفه التأثير على هذه الشعوب دائماً  االعتقادوالحقائق، ويسود 
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هة للجمهور عملية اتصالية موج   إلى األساسيوهو الهدف ، السياسة الخارجية للدولة الباحثة

 (.0223إسماعيل، )

ية الفلسطينية والمؤيد المناصر للقض عالماإل ويقصد الباحث هنا المقاوم:العربي  لعاماإل .4

 لالحتاللي التصد   هأهدافولى أالذي تكون  عالماإلوهو  ها،أشكاللخيار المقاومة بكافة 

 .لروايتهي ي" والتصد  سرائيل"اإل

حداث بصيغة أخبار و أمن  "يسرائيلاإل" عالماإل هاص  هي ما يق ":يةرسرايل "اإل يةلعاماإلالرواية  .5

بن جوريون يعتقد أن وظيفة  إنوتدافع عنها. حيث  لالحتالل االستعماريةالسياسة تخدم 

البريطاني:  نتداباالي، هو الدفاع عن المشروع الصهيوني؛ فقد قال في فترة سرائيلاإل عالماإل

ة ومخلصة؛ ولكن علينا الحذر؛ يجب علينا أن نزن رقابة حر   إلىفي هذه الساعة نحن بحاجة  "

 .الفتنه والفوضى في شعبنا، وعدم االستسالم" زرع أوأقوالنا وعدم إعطاء العدو معلومات 

 والمعلومات الفلسطينية( األنباء )وكالة

حزيران من انطلقت في الحادي عشر من ة فضائية عربية إخبارية مستقلة قنا: قناة الميادين .6

الموقع االلكتروني لقناة ). لها بنانية بيروت مقراً واتخذت من العاصمة الل 2102العام 

 (2102.الميادين

عن  الً هي قناة تلفزيونية عامة في" إسرائيل" موجهة للجمهور العربي، أسست بديقناة مكان:  .7

 "ةاإلسرائيلي“اإلذاعة هيئة  بعد دمج 2107القناة في مايو  إطالق". تم اإلسرائيلية" اإلذاعةهيئة 

 (.2121، اإلسرائيليهيئة البث ) اإلسرائيلية 33مع قناة 
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدرارسات السابقة

المستخدمة  ةالمكون من شرح النظريكل من االدب النظري يتضمن هذا الفصل من الدراسة 

التي تم االستفادة . كما يتضمن الدراسات السابقة ية المتعلقة بالدراسةى المواضيع الرئيسباإلضافة ال

 نها خالل اعداد هذه الدراسة.م

 النظري  دبوال: األأ

 ية لعاماإل األطرنظرية 

البناء  قام بتطوير مفهوم يالذ غوفمان جتماعاال عالم يد علىر التأطي نظرية نشأت

 من ،0274م عا األطرالباحثين نحو تحليل اهتمام ه يوج  أن  واستطاعالرمزي والتفاعل  جتماعياال

 لىإويدفعهم  ،مدركاتهمبتحريك يقوم الخبرات من  مخزون   تكوينعلى  فراداألقدرات  مناقشة خالل

 .للمضمون  ومعنى مغزى عطي ت   يةإعالمطر أاختيار  عبر وذلك، الشخصيةخبراتهم استخدام  سنح  

  (2-3 :2112، ابراهيم) 

 مهاـينظ   طارإ في وضعهاالل خ من مغزاها تسبتك األحداث أن النظرية هذه وتفترض

 لتركيزالل اخ من ذلك ويكون  ،ذاتها حد   في اً نمعي   مغزى تحمل ال فهي  ،لـتحم  ال من قدراً  ويعطيها

 ةساسياألالفكرة  تلكي هو عالماإل طاراإلف ،خرى أ جوانب غفالإ و  الموضوع من معينة جوانب على

 جوانببعض  اختيار يعني ميعالاإل طاراإلو  ،معينة بقضية الخاصةث ااألحد حولها تدور التي

وصف في  دةمحد  طريقة واستخدام  يعالماإلالنص في  بروزاً أكثر  وجعلهاد متعم   بشكل القضية

  (343: 2112، والسيد مكاوي ). لهاحلول واقتراح أبعادها وتقييم ها أسبابوتحديد المشكلة 
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 في النص   األحداث حولهاتدور ة التي ساسياأل الفكرةهو  إذاً  اإلطارن أ ،سبق ممانفهم 

 سبابها ويطرح الحلول.أم عطي توصيفًا عامًا للقضية ويقد  وهو الذي ي   ي،عالماإل

 وهي:  التأطيربها عملية  ربع مراحل تمر  أ شيفل هناك االجتماعم وبحسب عال  

 طار.اإلبناء  .0

 طار.عداد اإلإ  .2

 تأثير العملية على المستوى الفردي. .3

 (Scheufele, 1999: 115) .عالماإلالفردية واطر وسائل  األطرعملية الوصل بين  .4

 وبذلك صدفةاختيارها يتم  الف، القيمةمعدومة أو محايدة  يةعالماإل األطرتكون  العادة في ال

 على تأثيره يتمثل في كبيرة أهميةللتأطير  فإنذلك على  وبناءً ، بالخبر العبتلل مفتوحاً  الباب يكون 

  (45 :2103، )ملكي وديب .العامة والسياسة العام الرأي

 ية لعاماإل األطرأنواع 

ز على النتائج الملموسة في عرضها للقضايا ـ: ويقصد به اإلطار الذي يرك  داإلطار المحد   .0

 وغيرها.  غتصاباال، مثل حوادث المطروحة

التي تكون ذات  األحداث: حيث يقصد به اإلطار الذي يحتوي على القضايا و اإلطار العام .2

 طابع عام، حيث يتم تقديم البراهين والدالالت العامة. 

وهنا يتم ، يتم استخدامه في التغطيات اإلخبارية ويقصد به اإلطار الذي إطار الصراع: .3

اع ما بين األفراد، الجماعات والمؤسسات. وبالتالي فإنَّ هذا النوع من التركيز على الصر 

تحويل المشكالت السياسية،  إلى، باإلضافة نتخابيةاالطر يستخدم في الحمالت األ

 صراعات بسيطة.  إلى جتماعيةواال قتصاديةاال
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ية لجميع فهو اإلطار الذي يتعلق بالجوانب الشخصية والعاطف اإلنسانية: هتماماتاالإطار  .4

 ، وبالتالي يتم ربط القضايا مع العناصر والزوايا العاطفية والشخصية.األحداثالقضايا و 

ز على إبراز الجوانب والنتائج، باإلضافة ـ: فهو اإلطار الذي يرك  قتصاديةاالإطار النتايج   .5

 الدول.  أوعلى األفراد  قتصاديةاالمعرفة التأثيرات  إلى

التوصيف األخالقي،  أوالمتعلقة بالعقائد الجوانب بهذا اإلطار  : هنا يقصداألخاقي اإلطار .6

في  ستدالليةاالاستخدام العبارات  إلىحيث يقوم باستعمال اقتباسات ومقوالت باإلضافة 

 الرسائل األخالقية.  أوالنصوص 

: ويقصد به اإلطار الذي يقوم بعرض المضامين والمشكالت، مع أهمية إطار المسؤولية .7

معرفة األسباب الكامنة للمشكالت  إلىى ربطها بالمسؤولية واألفراد باإلضافة التركيز عل

 وكيفية حل ها. 

وما ينتج عنها  نتخاباتباالية المتعلقة عالماإل: فهو يستخدم في التغطيات رستراتيجيةإطار اإل .3

 (033 :2116، الحديد) .من ربح وخسارة

 ،الحلفاء ،د الهوية )الجماعةة وهي تحديأساسيوظائف  أربع لألطرن أ ليفينويشير 

 .ث دافع لحل المشكلة بحسب الحلول المقترحةاحدإو  المشكلة،حل  المشكلة،المعارضين( تحديد 

(Levin. 2001: p2) 

 يلعاماإل اإلطارالعوامل المؤثرة في 

 .عالمالسياسية لإل األيدولوجية .0

 القيود والضغوطات. .2

 .جماعات الضغط )اللوبيات السياسية( .3

 (200 :2106 ،)الدليمي اليد المجتمع.عادات وتق .4
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: األطرهمية أوظايف و   

شوا جوانب من هم  يخبار ليبرزوا جوانب و يعتمدون على التأطير في انتاج األ ون الصحفي .0

هاتهم،الحدث بما يخدم  مكان التأطير السيطرة على التغطية إن بأ الباحثينويرى  توج 

 خبارية لفترة طويلة.اإل

 زائها.إتصرفه و فهم ومالحظة الجمهور للمشكلة وتقيمه لها و يد شكل تحدعلى  التأطير قادر   .2

 ،لألفراد السياسية والتفضيالت االجتماعي دراكاإلفي القوية تأثيراته التأطير أدبيات وضحت أ .3

 والتلفزيونية. الصحفية التقارير دراسةخالل  مناألمر  هذا ونبع

 بعوامل التأثرخالل  من يتشكل بل، فراغمن  األحداثو  اياللقض الصحفي التأطير ريتطو  ال  .4

 .جتماعيةاال والحركات المنظمات ودور واالجتماعية السياسية العواملهمها أ  متعددة

خبار والمعلومات طار نقل األإف .ةوالدراس األطرن العالقة بين نظرية تتبي  ، من خالل ما سبق

والوقائع من  األحداثطار سرد إو ، العربي المقاوم عالماإلية عن سرائيلق الرواية اإلهم ما يفر  أ وهو 

 (53 :2111، )سليمانعلى تفاعل الجمهور معها.  كبير   ر بشكل  ن يؤث  أ شأنه

التغطية وقراءة مضمون التحليل  ستستخدمظرية إن هذه النف وبالنسبة ل درارسة الحالية

المواضيع  من كل  مع  منهما تعامل كل موقع فهمخالل قناة الميادين ومكان، من  ية لموقعي  عالماإل

رازها بإالمواضيع التي تم لنا ذ يتضح إ، ية والميدانية واإلنسانية والمهنية والفنيةالعسكرية والسياس

على  ةالنظري تساعدذ إعناصر الصراع، السياسية وتسمية  المصطلحاتواختيار  ،هاتهميشالتي تم و 

ن مدى ، تبي  انهمتتضح رسالة كل م، وبالتالي كل من الموقعين ز عليهاـرك  يالجوانب التي كان  فهم

المقاومة "من خالل تقديم رواية " ةاإلسرائيلي"للرواية  فنيدتالعربي المقاوم في  عالمفعالية اإل

  .طينية"الفلس
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 القضية الف سطلنية

 البريطاني االنتداب 

في عام ة المتحدة لكدارة الممإتحت  فلسطين مماأل ةصبولى وضعت ع  األ العالميةبعد الحرب 

نهاية المطاف في  هاأصبحت جميع التي من أراضي الدولة العثمانية ن كانت جزءً أبعد  0222

 قدمأ، ”اإلداريةالمساعدة والمشورة  تقديم“ إلىفلسطين، فباإلضافة  ستثناءاب مستقلة تماماً  دوالً 

 عن تأييده إلنشاء وطن   عرباً ، م  0207 لعام“ر إعالن بلفو  ”بــى سم  على ما ي   البريطاني نتداباال

حدثت هجرة  0247 إلى 0222من  نتداباالوخالل فترة “. للشعب اليهودي في فلسطين  قومي  

يهودية واسعة النطاق معظمها قدمت من أوروبا الشرقية، وتضاعفت هذه األرقام في الثالثينات 

د تمر  و ، ومقاومة الهجرة ستقاللباالة التي نادت المطالب العربي هاالنازي. ونتج عن ضطهاداالنتيجة 

لت المملكة المتحدة حو   0247استمرار العنف من الجانبين. وفي عام  الذي تاله 0237عام 

 ( 2121، )األمم المتحدة األمم المتحدة. إلىمشكلة فلسطين 

  إرسرايللقرار التقسيم وقيام "دولة" 

منذ  صاعدتوضد الحكم البريطاني في ال، واليهود الفلسطينيينبين العرب  االشتباكاتاستمرت 

دولتين  إلىمتحدة على قرار تقسيم فلسطين صوتت األمم ال 0247، وفي عام البريطاني االنتداب

غادرت  0243زعماء اليهود. وفي العام التالي  هرفض العرب القرار ووافق عليعربية ويهودية. 

الف ثرها مئات اآلإعلى ونزح وإسرائيل دول العربية بين عدد من ال واندلعت حرب  بريطانيا فلسطين 

" بما إسرائيلقيام "دولة  وأعلنواوسيطرت العصابات اليهودية على معظم المنطقة الفلسطينيين، من 

 (2103,جامعــة محمـد خيضر)عرف عربيًا بالنكبة. 
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ى من ا ما تبق  احتلت فيه ،" على العربإسرائيلتها "حرب خاطفة شن   اً عام 02بــ النكبة  تلـت

السوري في غضون  والجوالن، من مصر ءجزيرة سينا هشب إلىافة ضفلسطين )الضفة وغزة( باإل

 اها العرب بالنكسة. يام في حرب سم  أ ةست

 رسيس منظمة التحرير الف سطلنيةأت 

الذي دعا إليه الرئيس المصري جمال عبد الناصر  0264في مؤتمر القمة العربي األول عام 

ولتكون هناك هيئة تطالب ، رادة شعب فلسطينإر عن مة التحرير الفلسطينية لتعب  أ نشئت منظ

مم واعترفت بها األ للمنظمة،ول رئيس كأحمد الشقيري أحينها وانتخب  بحقوقه وتقرير مصيره،

 (2106، اإللكتروني لسطينيةمنظمة التحرير الف الفلسطيني. )موقعللشعب  اً شرعي مثالً المتحدة م  

الها لتغيب تعمد ك موقعي الميادين ومكانرصد محتوى خالل عملية  لباحثظ اوقد الح

ال إأعضائها  أوقادتها  جراء حوار معإ أووعن أي دور لها  التحرير الفلسطينية الحديث عن منظمة

  .من الصراع نها جزء  أ، فلم يتم التعامل معها على ما ندر

  2991ورس و أاتفاق 

تسوية سلمية من خالل  إلىل ـسالم بهدف التوص  عقد مؤتمر مدريد لل 0220في عام 

والفلسطينيين،  "إسرائيل"والدول العربية، وبين  "إسرائيل"المفاوضات المباشرة على مسارين: بين 

اتفق  0223سلسلة من المفاوضات الالحقة في عام وبعد مجلس األمن.  قرارات إلى وذلك استناداً 

ومنظمة التحرير الفلسطينية، كممثل للشعب  "ئيلإسرا"العتراف المتبادل بين حكومة اعلى 

الفلسطيني، والتوقيع على إعالن المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت )اتفاق أوسلو(، 

ية، وإلى سرائيلالجزئي للقوات اإل نسحاباال إلىت عن اتفاقات التنفيذ الالحقة والتي أد   فضالً 

السلطة الفلسطينية، واإلفراج الجزئي عن السجناء، وإنشاء  انتخابات المجلس الفلسطيني، ورئاسة
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 إدارة فعالة في المناطق الخاضعة للحكم الذاتي الفلسطيني. وكان إشراك األمم المتحدة ضرورياً 

لتعبئة وتقديم المساعدة الدولية. وأرجأ مؤتمر  على حد سواء باعتبارها حارس الشرعية الدولية وأيضاً 

في  2111مفاوضات الوضع النهائي الالحقة، التي عقدت في عام  إلىا بعض القضاي 0223عام 

 (2121 ،)األمم المتحدة  في طابا، ولكن ثبت أنها غير حاسمة. 2110كامب ديفيد وفي عام 

وجهة نظرهم من ونتائجها  ان االتفاقيةخالل تحليل مضمون موقع الميادين وقد رصد الباحث 

عام  تحرير القطاع الضفة الغربية عن حروب غزة منذ تحيدو  وهي سبب ترابط الفلسطينيجزأت ال

 عودة العمل العسكري  لكن دون  على المستوى الشعبي هذه الترابط عادتأ ن "المقاومة" أال إ ،2115

 .الضفة بفعل التنسيق األمني الناتج عن االتفاق إلى

 الوضع في قطاع غزة

 التي، ولىوكانت المرة األ من قطاع غزةإخالء مستوطناتها ب "إسرائيل " قامت 2115عام في ال

ضمن خطة  .0243تستولي عليها منذ احتاللها فلسطين التاريخية عام  أرض  فيها عن ت خل  ت

األحادية  رتباطاالحينها، آرييل شارون "خطة فك " يةسرائيلاإل"أطلق عليها رئيس الحكومة 

نية الحسن  ظهارإ هدفهالجانب  حادي  أ اً كان قرار  االنسحابن أ إلى إسرائيلقت سو   ية".سرائيلاإل

كان  االنسحابن أت على صر  أالفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس  ن  أال إ. تجاه الفلسطينيين

 عملياتها العسكرية النوعية. جةنتي

الحكومة بقيادة إسماعيل هنية،  ةلاقإبالرئيس الفلسطيني محمود عباس قام ، 2117عام وفي 

ي قطاع غزة. وبدأت القطيعة الفلسطينية بين حماس وفتح، وبين غزة علن حالة الطوارئ فأ و 

". وفي  كيانًا معادياً  قطاع غزة " سبتمبر، "، في أيلول/إسرائيلثر ذلك أعلنت "إعلى  الله._ورام

 توشن   فرضت عقوبات اقتصادية ضد غزة وحصارًا شاماًل. 2117من العام أكتوبر  تشرين األول/
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القضاء على القوى العسكرية للفصائل الفلسطينية واستعادة السيطرة على  عددًا من الحروب بهدف

 (2120)مركز الجزيرة للدراسات,  .السلطة الفلسطينية إلى إدارتهتسليم  أوالقطاع 

 إلىزمة اقتصادية عميقة حيث أشار تقرير أممي أحداث إالمتكررة ب والحروبتسبب الحصار 

أن معدل البطالة في غزة هو من  إلىويشير التقرير  سنويًا،رات سائر بمليارات الدوالخنها تتسبب بأ

بين األعلى في العالم، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، كما يفتقد معظم 

المياه الصالحة والمأمونة وإلمدادات الكهرباء المنتظمة وال يتمتع حتى بشبكة صرف  إلىالسكان 

، قفز 2103و 2117ناتج المحلي اإلجمالي، في الفترة ما بين ونتيجة النهيار ال مناسبة. صحي  

، %21 إلى %04. وارتفعت فجوة الفقر من %56 إلى %41معدل الفقر في قطاع غزة من 

 333 إلىمليون دوالر  212وتضاعفت التكلفة السنوية النتشال األفراد من الفقر أربع مرات من 

 (2121المتحدة, )األمم. مليون 

ت طويلة لمعبر االمتكرر ولفتر  أسهماإلسرائيلي" الحصار المفروض من الجانب " إلى باإلضافة

والصحي في غزة. فتضررت  االقتصاديلتدهور الوضع في  كبيرً  ماً اسهارفح من الجانب المصري 

ة يو داال وتناقصه القطاع،على الناتج المحلي في  ذلك أثرل كبير بشكصادرات غرة ووارداتها 

 .مستشفياتهمن  الصحية توالمستلزما

 رس سة الحروب لع ى القطاع

 (2008) على غزة الحرب األولى  

حربًا على قطاع غزة، أسمتها  إسرائيلت ، شن  2113ديسمبر/كانون األول، لعام  27في 

 "."الرصاص المصبوب"، فيما أطلقت عليها حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( اسم "حرب الفرقان
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" يوما، 20" ت لـعلى قطاع غزة، واستمر   إسرائيلها ى التي تشن  وكانت تلك "الحرب"، هي األول

 .(2113)كانون ثاني  يناير/ 03)انتهت في 

لجنة توثيق الحقائق التابعة للحكومة الفلسطينية )حكومة حماس السابقة(  إحصاءاتوبحسب 

 إلى "، الرصاص المصبوب ت عملية "حكومي؛ فقد أد  ال والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

، وإصابة مسن   011نساء ونحو  014أطفال و 401فلسطينًيا بينهم نحو  0436أكثر من  وفاة

 ياً إسرائيل 03ية بمقتل سرائيلواعترفت السلطات اإل ،األطفالآخرين نصفهم من  5411أكثر من 

على  إسرائيلها "، هي األولى التي تشن  الحربوكانت تلك " .آخرين 311جنود وإصابة  01بينهم 

 (.2113يناير/كانون ثاني  03، )انتهت في " يوماً 20" طاع غزة، واستمرت لـق

 (0220) لع ى غزة الحرب الثانية 

حربًا ثانية على قطاع غزة، أسمتها  إسرائيلت ، شن  2102من نوفمبر/تشرين الثاني  04ـ في ال

 .مأيا 3ت لمدة حجارة السجيل"، واستمر  “، فيما أسمتها حركة حماس ”عامود السحاب“

ألحمد الجعبري، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح  إسرائيلوبدأت الحرب عقب اغتيال 

سيدة، وإصابة  00طفاًل و 42فلسطينًيا بينهم  062 وفاه وكانت نتيجتهاالعسكري لحركة حماس، 

آخرين  625ًيا وأصيب إسرائيل 21آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قتل  0311نحو 

 (2104، )عوض الله .يةإسرائيل إعالم"الهلع"، بحسب وسائل  هم بـمعظم

 (0222) لع ى غزة الثالثة الحرب  

 " أسمتها غزة، قطاع على الثالثة حربها إسرائيل تشن   ،2104 تموز/يوليو من السابع في

وم ي 50ت واستمر   ". المأكول العصف "ـ ب الفصائل الفلسطينية عليها أطلقت فيما ،"الصامد الجرف
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 نيآخر  ألفاً  00 نحو وجرح امرأًة، 432و طفاًل، 573 بينهم فلسطينًيا، 2322 مقتلعن سفرت أو 

 ة.الفلسطيني الصحة وزارة بحسب

 مدنيين، 4و جنودها، من عسكرًيا 63 مقتل عن يةإسرائيل رسمية بيانات كشفت المقابل، في

 حوالي عسكرًيا، 741 ينهمب بجروح، ياً إسرائيل 2522 وإصابة واحد، أجنبي عامل إلى إضافة

 (2107، )أبو شنب .عبرية بيانات بحسب معاقين، باتوا نصفهم

 ( 0202)لع ى غزة  ةالحرب الرابع 

 بتوتر   بدأت حيث العمليات العسكرية من جانب الفصائل في غزة تبدأولى التي األ ةكانت المر  

 العليا يةسرائيلاإل المحكمة رقرا نتيجة 2120 مايو 6 في إسرائيل وشرطة فلسطينيين متظاهرين بين

 البلدة من الشرقي الجانب في جراح الشيخ حي في منازلها من فلسطينية عائالت سبع إخالء

 اقتحم بعدما ،التالي يومال مساء األحداث رتفج  . يينإسرائيل مستوطنين إلسكان القدس في القديمة

 إلصابة أدى ما ينالمصل   على دواواعت األقصى المسجد باحات يةسرائيلاإل الشرطة جنود من آالف

 التي األحداث نتيجة .جراح والشيخ العامود وباب األقصى المسجد في فلسطيني 215 من أكثر

 العسكري  الجناح- القسام الدين عز كتائب أصدرت. األقصى والمسجد جراح الشيخ حي شهدها

 جنودها لسحب مساءً  السادسة ىحت إسرائيل ت مهل المقاومة قيادة إن   فيه تقول بياًنا -حماس لحركة

، )ويكيبيديا 2120مايو  20لــ ا 01يومًا من  00ستمرت او  .المعتقلين سراح وإطالق األقصى من

2120). 

)وزارة  0241وإصابة أكثر من  طفالً  66بينهم  فلسطينياً  243 وفاةعن  األحداثسفرت أ

 شخصاً  02لصاروخية بحياة ، أودت الهجمات اي"سرائيلمن الجانب "اإلو  الصحة الفلسطينية(

 .المئات ةصابإو 
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الفلسطيني وتكرار  نقسامواالي سرائيلبسبب الحصار اإل ي عتبر قطاع غزة منطقة معزولة نسبياً 

كيلو متر مربع وعدد سكان  365ر بنحو إغالق حدوده مع مصر. مساحة القطاع صغيرة، إذ تقد  

الجـهـاز الـمـركـزي ) الم كثافة بالسكان.مليون نسمة. وهو بذلك من أكثر مناطق الع 2يقارب من 

  (2121، حـصـاء الـفلسطينيلـإل

 القطاعو تحتية، ، والبنية التسببت بدمار كبير بالمنازل السكنيةروب المتتالية على القطاع حال

المستلزمات في معظم  ذ يعاني من نقص  إ -روناكو  مشاكل مع فايروسازداد الذي -الصحي 

  ،على غزةخالل الحروب  دمرت عشرات المدارس بشكل كلي وجزئي حيث تعليميال والقطاع

 بشكل جزئي 331بشكل كلي و 0511دمرت  وحدها (2120أيار /)مايو خيرةالحرب األ في

 رتقد دمار كبير بالبنية التحتية إلىباإلضافة  بال مأوى ي القطاع المما ترك عشرات االالف من اه

لحق بالقطاعات الصناعية والزراعية من  عماعدا  تدوالراالبمئات ماليين ا تكلفة أعادة اعماره

 في غزة(ي الحكومي عالم)المكتب اإل خسائر.

نتيجة ع غرة من البطالة يعاني حوالي نصف سكان قطا مركز اإلحصاء الفلسطينيوبحسب 

زراعة والصناعة التي غير فاعلة بنسبة كبيرة مثل ال اذ باتت معظم القطاعات والحصار الحروب

المائية التي  مساحاتالبالسنوات األخيرة حتى قطاع الصيد تضرر جراء تضيق جعتا بشكل كبير ترا

 الصيد فيها. نللفلسطينيي حسمي  

 العربي المقاوم لعاماإل

ظهر العديد من القوى العربية ، االنتدابنهاية الدولة العثمانية ودخول العرب في مرحلة منذ 

. فكانت ثورة باالستعماروعن الطبقات الحاكمة المرتبطة  الغربية التام عن الدول باالستقاللالراغبة 

 هنحاء العالم العربي. مع هذأباقي حرار في مصر وغيرها من الحركات في باط األضالجزائر وال
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مثل مشيل عفلق ومحمد حسنين  يًا،إعالمقادوا المعركة و لها  بتنظيرقاموا ومثقفين  الحركات نخب  

ان كنفاني وناجي العلي وفرانس فانون الفرنسي االفريقي االصل الذي سعادة وغس ن هيكل وانطو 

الناطقة باسم « المجاهد»محررًا في صحيفة و  جبهة التحرير الوطني الجزائرية إلىانضم كطبيب 

 عن الثورة.  المعبرينوكان من أبرز  ،الجبهة

اية تلك الحركات وروج ي المقاوم الذي تبنى رو عالمواألدباء الخط اإل نوالصحفييرسم المثقفين 

 ها للعالم.أهدافرؤيتها و  توضيحو  صفوفها،في  المناضلينلتتمكن من استقطاب  لها.

 2990-2992 ريةزايالمقاوم والثورة الج لعاماإل 

الوسائل الرئيسية في مواجهة  حدأ وه عالماإلبأن  طالق الثورةمنذ ان الجزائريون الثوار أدرك 

والدعاية في هذه السيرة  عالماإلوسائل كان توظيف ؛ لهذا ،الكفاح المسلح بجانب االحتالل

تي ال أووالبيانات  لوطنيةالتقليدية كالصحف والبرامج الناطقة باسم الحركة ا شكالباألالنضالية سواء 

 .ى وغيرها من الوسائل األخر  والمسرح، والسينما اإلذاعةمثل  الوقتكانت حديثة في ذاك 

 :هدافمن األ عدد لتحقيق الفرنسي، ستعماراالفي مواجهة  معالاإلوسائل استخدمت الثورة 

الرأي العام و الرأي العام الفرنسي  التأثير فيو  الجزائري، لشعبللثورة في أوساط ا رويجتال -

 .ثورةمالته لصالح الاستبهدف  ميالعال

تقلل كانت التي  ينالفرنسي العسكريينين يوتصريحات القادة السياس سيالفرن عالماإلالرد على  -

 د الثورة.يين حول تأيريئوزرع الشكوك في نفوس الجزا الثورةمن شأن 

على و  خاص   بشكل  استعملها الجزائريون في فترة المقاومة السياسية التي الصحف هي الوسيلة 

اإلذاعة وهي الوسيلة التي تعتمد على كذلك  الفترات.لها في كل  فرنسارغم محاربة  واسع   نطاق  

لمخاطبين لها كبير األثر في نفوس جموع ا كانناس بطريقة مباشرة، مما الصوت ومخاطبة ال
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جانب اإلذاعة  إلى. وذلك عبر المحطات التي كانت في البالد العربية، المعنيين من الجزائريين

وزارة األخبار التي كانت  تضم   0253السرية بالجزائر. وعندما تشكلت الحكومة المؤقتة سنة 

الجزائرية، على  األنباءوكالة  تشكلت 0260وفي سنة  الثورة.ف نشاطات تتولى نشر أخبار مختل

ذلك ساهم المسرح والسينما في تمثيل بعض المعارك،  إلىاء في الدول المستقلة. نبنمط وكاالت األ

 (2جامعة سطيف  ،)هاديوممارسات الجنود الفرنسيين ضد السكان وتدمير ممتلكاتهم. 

ولكنها تلتقي كلها  سلوبتختلف في األ عالماك تعريفات عديدة لإلهن :عالماإل إلىحاجة الثورة 

تزويد الناس باألخبار الصحيحة  هو عالماإل :على سبيل المثالمنها  اً نسوق واحد ،في المضمون 

 أومن الوقائع  ةوالمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقع

عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم  موضوعياً  هذا الرأي تعبيراً  يصبححيث مشكلة من المشكالت ب

 (2جامعة سطيف  ،)هادي وميولهم.

 المقاوم والعدوان الثاثي لع ى مصر لعاماإل 

على مصر  "اسرائيل"ازمة السويس، هي حرب شنتها كل من بريطانيا وفرنسا و أو العدوان الثالثي

ألسبق جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس. التي كانت قرار الرئيس المصري ا إثر ،0256عام 

 اً حرب ثةالدول الثال أثرهات على وشن  . االنتداب تذهب ارباحها لشركات بريطانية وفرنسية منذ فترة

يش المصري والمقاومة جي اللكنها فشلت بسبب تصد   ،على مصر الستعادة السيطرة على القناة

 باستخدام خروتشوفنيكيتا يس السوفيتي ئالر  تهديد إلىل الشعبية والدعم السوفيتي الذي وص

 (2114، )هيكل .بيب وباريس ولندنألقصف تل  السالح النووي 
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 لعامارستخدام اإل

كانت خطة السيطرة على قناة السويس  إذا األزمة، هذه في عالماستخدم اإلقد  الناصرعبد 

وهي  ،التأميم خطابعبد الناصر في تبدأ عند سماع القوى المنفذة كلمة السر التي سيقولها 

  وهذا ما حدث. القناة،م وهو اسم المهندس الذي صم  )ديليسبس( 

)اوميغا( ومن ضمنها حملة  ىبدأت خطة ضد عبد الناصر تدع قدالدول الغربية  تكان

، بعد رفض الغرب تزويد مصر من المعسكر الشرقياألسلحة  اتعقد صفقبسبب  ضدهية إعالم

إسرائيل غارة على قطاع غزة، بدعوى االنتقام من الفدائيين، وأسفر الحادث عن  تبالسالح، وشن

بأنه ال سبيل أمامه إال   رعبد الناصعدد من القتلى والجرحى. وبعد هذه الحادثة، اقتنع الرئيس 

 (2106، . )درون االتحاد السوفيتي إلىالتوجه 

 تذاعالتي كانت  خطاباتهبر ع بنفسه يةعالمالحمالت اإل ناصر يرد على معظمال عبدكان 

 اإلذاعةرد على النه قام بأحتى  هيكل،بمساعدة الصحفي محمد حسنين  على راديو "القاهرة"

ناصر على الخطاب الوانتو والد ستين كلب" واعتمد عبد " :بالكلب قائالً  وصفتهالتي  ةالبريطاني

كانت الصحافة  ثم  من و اء. عدلرفع معنويات المصرين وحثهم على مقاومة األ وميالجماهيري الق

 كبير.بشكل  تساندهفي مصر ومعظم العالم العربي 

 الف سطلني المقاوم  لعاماإل

ية األولى؛ سرائيلاإل –ظهرت صحافة الثورة بعد عقد من الزمن تقريبًا من الحرب العربية 

اشها الشعب غير المستقرة التي ع جتماعيةواال قتصاديةواالويرجع هذا التأخير للظروف السياسية 

ثم بوالدة  0264الفلسطيني في المنفى. وبانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني األول في القدس سنة 
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منظمة التحرير الفلسطينية التي أصبحت الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، نشأت صحافة 

 والمعلومات الفلسطينية( األنباء. )وكالة الثورة الفلسطينية

” نداء الحياة –فلسطيننا “كان أولها عدد من الصحف  الثورة الفلسطينية عن منظمات تصدر و 

. وقد صدرت في بيروت شهرية شبه علنية، وأشرفت على تحريرها حركة التحرير 0252عام 

ف موضوع الكيان ـقبل بدء الكفاح المسلح، وعالجت بشكل رئيس ومكث  ” فتح“الوطني الفلسطيني 

 نداء الحياة(-)فلسطيننا مقاومة.ال إلىها ثوريًا يدعو أسلوبة. وكان الفلسطيني والشخصية الفلسطيني

الناطق السياسي للجبهة  لتكون  س غسان كنفاني "مجلة الهدف" في بيروتس  أ 0262م وفي عا

من القومية العربية والوطنية الفلسطينية. كما  يساريةت نسخة الشعبية لتحرير فلسطين والتي تبن  

لكن ، بسيارة مفخخة 0272 عام هحتى اغتيال مجلة الهدفتحرير شغل كنفاني منصب رئيس 

 الهدف ال تزال مستمرة في النشر. 

 ناجي الع ي الكاريكاتور المقاوم

حيث  ذاته،ية مقاومة بحد إعالم ةحال 0237كان رسام الكاريكاتير الفلسطيني المولود في عام 

 .والعربي يالفلسطينالمعبرة عن الواقع  كان يوصل الرسالة الثورية الفلسطينية من خالل رسوماته

المخيم نما وعيه  وفي 0243جنوب لبنان بعد حرب عام  إلى عائلتهمع ناجي العلي لجئ 

السياسي، ونتيجة مشاركته في المظاهرات ونشاطه السياسي ألقي به في السجن في لبنان، وعلى 

عهد الفنون اللبناني لفترة حتى لم يعد رت موهبته في التعبير بالرسم، ثم التحق بمجدران زنزانته تطو  

نشر له الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني ثالثة  0260في عام  على تحمل المصروفات. قادراً 

الكويت وظل يرسم لعدد من  إلىانتقل  0263في عام  أعمال له في مجلة "الحرية" اليسارية.
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األشهر "حنظلة"  ةتوريالكاريكاظهرت شخصيته  0262وفي عام  عاما. 00الصحف على مدى 

 (2113الفقيه، ) للمرة االولى.

اللي "لصراع حول العالم وقال العلي ل ةفي خلق الفكرة العام االتصال وسائلبدور  اً وكان مؤمن

الوسائل  هذهوقع  اً نمبي   بدو يكتب لفلسطين، واللي بدو يرسم لفلسطين، بدو يعر ف حاله: ميت"،

مخيم "عين الحلوة". حينما اجتاح االحتالل العلي مقيمًا في  كان ناجي. وتأثيرها االحتاللعلى 

، في هذه الفترة خرجت لوحته الشهيرة "صباح 0232اإلسرائيلي لبنان حتى وصل بيروت عام 

بيروت التي رسمها في شكل  إلىأعوام وردة  01الـ م "حنظلة" صاحب الخير يا بيروت"، حيث يقد  

  .ر محطم بينما يكسو الحزن عينيهافتاة جميلة تخرج رأسها من فجوة جدا

جريدة القبس الدولية وذلك في شارع ايفز  إلىناجي العلي في لندن أثناء توجهه  اغتيل

EVES عد أن أوقف سيارته على جانب الشارع. وتفيد العديد من الكتابات والتحقيقات أن شابًا ب

يلوذ بالفرار من المكان وذلك  اقترب منه بعد ترجله من سيارته وأطلق الرصاص على رأسه قبل أن

 (2113 الفقيه،) .22/17/0237ظهيرة يوم األربعاء الموافق 

ذ عرض على إحظ الباحث اهتمام موقع الميادين بهذا النوع من الفن ال ،وخالل عملية التحليل

 لبرازيلي المؤيد للقضية الفلسطينية كارلوس لطوف عرض خاللهاالموقع حلقة مع رسام الكاريكاتور ا

 ع الدراسة.و موضأعماله المتعلقة بالقضية بما فيها المتعلقة ب
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  ذات الص ة سابقةالدرارسات ثانيًا: ال
Soe, H, 2015, Visual Propaganda in the Age of Social Media: An Empirical 

Analysis of Twitter Images During the 2012 “Israeli”–Hamas Conflict 

ي لعصر ورسايل التواصل االجتمالعي: تح لل تجريبي لصور تويتر خال الصراع الدلعاية المريية ف
 0220وحماس لعام  ”إرسرايلل“بلن 

واستخدمت  -الرقمي  عالماإلالدعاية المصورة في عصر  إلىالتعرف إلى وهدفت الدراسة 

ءت ية، وجاعالماإل األطرنظرية  إلى واستندتتحليل المضمون،  أسلوبو  الدراسة المنهج الوصفي

عينة الدراسة ممثلة بجميع الصور التي نشرت على موقع تويتر المنشورة من قبل كتائب القسام 

 عالماإلوأبرز نتائج الدراسة هي أن المقاومة والوحدة الوطنية كانت أولوية  "يسرائيلاإل"والجيش 

وبرزت  دعاية مباشرة وعلنية من طرف مجتمع الدراسة،بشكل كان يتم نشره ن ما أو  ،الفلسطيني

المنطقية من  األطرالعاطفية و  األطري"، و سرائيلنشر من قبل الطرف اإل بماأطر الدعاية المنطقية 

 قبل كتائب القسام.

Kohn, A. (2015). Instagram as a naturalize Propaganda tool: The Israel Defense 

Forces Web site and the phenomenon of shared values “Israel,” Hadassah College. 

وظاهرة  (. إنستغرام كأداة دعاية للتجنيس: موقع جيش الدفاع اإلسرائيلي على شبكة اإلنترنت5102كوهن، أ. )

 القيم المشتركة "إسرائيل"، كلية هداسا.

 ه المنصةخصائص هذوإمكانية استغالل  االنستغراماستخدام  إلىالتعرف إلى هدفت الدراسة 

سرائيل"، واعتمد الدراسة على اإلجندات "األتعزيز التضامن مع  إلىة تهدف وتوظيفها كأداة دعائي

في إطارها النظري  األطرالمنهج الوصفي وأسلوب تحليل المضمون، واستخدمت الدراسة نظرية 

" على اإلسرائيليالجيش "صفحة الدارسة ب ، وتمثلتيةعالماإل األطرواستخدمت الدراسة نظرية 

في   اإلسرائيليللجيش داعمة مضامين ومفاهيم  من ة، أن هناكسنتائج الدار أهم  تءجا، االنستغرام
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 يةسرائيلاإلمثل في نشر الثقافة العسكرية تت ههدافا أبرز  كما ان امغر انستعلى موقع  رهما ينش

 ."اإلسرائيليبالجيش "

 مخيم اللرموك في موقعي قناتي الجزيرة والميادين ألزمة العالميةالتغطية . 0222لعوض.

ط الضوء على منظورين مختلفين لصراع في مخيم اليرموك بتحليل خطابي هدفت الدراسة لتسل  

في المخيم  األحداثارين وضعا بخكون الموقعين اإل األطرة واستندت لنظرية ر يز الميادين والج

عتمد الباحث المنهج الوصفي في ا و  منهما،طار الذي يخدم التوجهات السياسية لكل ضمن اإل

رت عن سئلة عب  األعلى  جاباتإلا نأ إلىًا. وخلصت الدراسة أسلوبتحليل المضمون الدراسة و 

ت الميادين انساني فيما كانت اهتمامعلى الجانب اإل تن الجزيرة ركز أاهتمامات القناتين فاعتبر 

بينما ، مع المعارضة اً تماشيم اً ن الجزيرة كانت تتخذ اتجاهأالعسكري ومجريات المعارك. و  ياقبالس

 للحكومة السورية. اً كثر انحياز أالميادين كانت اة قن

لعبر موقع  0222العدوان لع ى غزة لعام  خال ية"رسرايل "اإلالخطاب الدلعايي . 0222أبو شنب. 
 ""فيس بوك االجتمالعيالتواصل 

 ،2104 حرب غزة خالل ي"سرائيلاإلالتعرف على الخطاب الدعائي  إلىهدفت الدراسة 

أدرعي على  يخاأفيباللغة العربية  ي"سرائيل"اإلالناطق باسم الجيش  منشوراتبتحليل عينة من 

تحليل المعاني الكامنة في المنشورات النصية  خاللفيس بوك، من  االجتماعيموقع التواصل 

 . والصورة الفوتوغرافية

تحليل المعاني الكامنة  من خاللوقد اعتمد الباحث على منهج تحليل الخطاب مستخدما 

صورة مع نص على  أومنشور صورة  251من أصل  021على عينة منتقاة  رةوتحليل الصو 
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 ،2104ة قطاع غز  في الحربفترة  خاللأدرعي  أفيحاي "ياإلسرائيل"صفحة الناطق باسم الجيش 

 نظرية األجندة. إلىواستند الباحث 

 

ل ية لصفحة درارسة تح  لع ى الفيسبوك "اإلرسرايل ية"ل دلعاية  يلعاماإل ارطاإل. 0222. الخرابشة
 . "اإلرسرايل يالمتحدث الررسمي بارسم "الجيش 

سم الجيش باالناطق  هامالتي يقد   "يةسرائيلاإل"الدراسة معرفة مدى تأثير الرواية  ههدفت هذ

وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي، ، على موقع )فيسبوك( "يسرائيلاإل"

 .خدامه أداة المقابلة في جمع المعلوماتاست إلىتحليل المضمون، إضافة  أسلوبو 

ن الجمهور على مالنسبة األأن  إلىلصت خية و عالماإل األطرالدراسة نظرية  هواتبعت في هذ

 تشاركها. تعارض المنشورات ونسبة قليلة

ية: نحو رسرايل اإل االحتالفي رسجون في رسجون  نالف سطلنلللألرسرى  أنشطة. 0229 التميمي
 األرسرى  إلعام تأصلل نظرية لمفهوم

 ،االحتاللية الفلسطينية داخل سجون عالماإلنشطة األ على تسليط الضوء إلىهدفت الدراسة 

 الستينيات،منذ منتصف  الفلسطينيينسرى التي ابتكرها األ االتصاليةساليب من خالل استعراض األ

جندة رتيب األسرى. واعتمدت الدراسة على نظرية تاأل عالمية إلإعالمبحيث يتم تأصيل نظرية 

 إطاروضع  إلى. وخلصت موضوعالق في التعم   مننها ـاستخدمت الباحثة المنهج النوعي الذي مك  و 

ف ئوما تتضمن من عناصر ووسائل ووظا االتصاليةن العملية سرى يتضم  األ إعالمنظري لمفهوم 

 وجمهور.
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مهور العربي داخل في قناة "مكان" الفضايية الموجهة ل ج يةلعاماإل األجندة. 0202شنان 
 "."درارسة تح ل ية م2922المحت ة  األراضي

لهيئة  ية في قناة "مكان" الفضائية التابعةعالماإل األجندةف على التعر   إلىهدفت هذه الدراسة 

سرائيلية" الناطقة باللغة العربية الموجهة للشعب العربي إلعن القنوات "ا كنموذج سرائيلياإلالبث 

استمارة  ًا بوساطةأسلوبعلى المنهج الوصفي وتحليل المضمون  عتمادالاتم و ر. ضخداخل الخط األ

لقناة  يةعالماإل األجندةالتوصل إليها في الدراسة تركيز  وأبرز النتائج التي تم  . مضمون التحليل 

وانتخابات الكنيست ودور  "مكان" الفضائية الناطقة باللغة العربية على مواضيع المشاركة السياسية

 يةعالماإلوركزت القناة في أجندتها ية" سرائيلالمشاركة في العملية السياسية "اإل ةاب العربيحز األ

 الدعائية األساليبه بدرجة كبيرة حيث ظهرت الدعائية في خطابها العالمي الموج   ساليباألعلى 

يب ترت – يةعالماإل األجندةالباحث على نظرية  كما اعتمد ساليب.بنسبة مرتفعة عن باقي األ

" الناطق باللغة يسرائيلاإل" عالماإلالمتبعة في  يةعالماإلجندة في الرسائل ألفي تحليل ا -األولويات

 .العربية

 السابقة التع لق لع ى الدرارساتثالثا: 

2. Soe 0222 : أسلوب، الوصفي الدراسة في استخدام المنهج هذهالدراسة الحالية تتقاطع مع 

كما في الدراسة الحالية بهدف تحليل  ،يةعالماإل األطرنظرية  إلى واستندتتحليل المضمون، 

فيما تهدف  2102ي لحرب غزة عام سرائيلمن قبل الطرفين الفلسطيني واإل األحداثتغطية 

ي" في حرب غزة عام سرائيلالعربي و"اإل عالماإلالخطاب الدراسة لتحليل مضمون  هذه

2120. 
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2. Kohn 0229: نها تخوض أال إ انستغرامى موقع عل على الرغم من ان دراسة كوهين تقتصر

ل او تح ى الذي، وهو المحتو المقدمة على مواقع اإلنترنتية "اإلسرائيلية" عالمرواية اإلفي ال

 ي العربي المقاوم في التصدي له.عالمالدور اإلدراسة فهم ال

يين إعالمطارين إأنها تحلل مضمون بتلتقي الدراسة مع الدراسة الحالية : 0222لعوض  .1

اليرموك في دراسة عوض وغرة في  أزمة:والمصالح في تغطية  هدافضين في األمتناق

دمت تحليل خ. واستيةعالماإل األطرنظرية  إلىلذا استندت الدراستين  ،الدراسة الحالية

 المضمون.

" خالل ةاإلسرائيليتلتقي مع الدراسة الحالية في تحليل مضمون الرواية ": 0222أبو شنب  .4

" فيما اإلسرائيليةلكن تكتفي دراسة ابو شنب على الرواية "، لفلسطينيةالحرب مع الفصائل ا

 تشمل الدراسة الحالية الرواية العربية المقاومة.

ية عالماإل األطرعتمدان على نظرية ية ودراسة الخرابشة تلالدراسة الحا :0222الخرابشة  .5

ي" سرائيلبالجانب "اإلتحليل المضمون. لكن تكتفي دراسة الخرابشة  أسلوبوالمنهج الوصفي و 

 ي.سرائيلفيما تحلل الدراسة الحالية كال الجانبين العربي واإل

ي" سرائيل"اإل لالحتاللالمناهض  عالماإلفي فهم وتحليل  ان: تلتقي الدراست0229التميمي  .6

 ي المقاوم.عالماإلسس للعمل أليات و آوضع 

حليل المضمون كما في ت أسلوبشنان على المنهج الوصفي و  دراسةاعتمدت  :0202شنان  .7

 الحالية.الدراسة 
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 الفصل الثالث
 (واإلجراءاتمنهجية الدرارسة )الطريقة 

 منهجية الدرارسةأواًل: 

 الىالمنهج  هذافي  البحوث وتسعى. الدراسة هذه الوصفي التحليلي فيالمنهج  الباحثاعتمد 

 تخرج نأالصورة  على يجب التي المعايير تحديد أو، هي كما والظواهر تالالمشك واقع وصف

 ،والمعتقدات، الشائعة والممارسات ،القائمة قاتالوالع بالظروفتهتم  الوصفية حاثبواأل، بها

 (227 :2105 ،وخليفة والبياتي النعيمي) .الناس عند واالتجاهات والقيم ،النظر هاتوجو 

 للبحثطريقة : المضمون يعنيوتحليل ، لهذه الدراسةكمنهج المضمون تحليل استخدام وتم 

تحليل  نأ سويلال ويرى  لها الرئيسي هو الهدف، وكمي، ومنهجي موضوعي وصف إلى الوصولو 

 . محدد وقتفي محدد موضوع عن يقال لما والدقيق وعي الوصف الموض إلىيهدف المضمون 

 (07:2112 ،عبد الحميد)

 ومكان الميادين قناتي موقعي على نشر ما كلل لشام بحصر القيام تم  ،متقد   ما على وبناء

 يخدم ماب اً نوعيو  كمياً  تحليالً  ، لتحليله20/5/2120 إلى 01/5/2120من في فترة حرب غزة  عن

 المطروحة. التساؤالت عن اإلجابة ويحقق الدراسة أهداف

 أداة الدرارسةثانيًا: 

يعني: طريقة البحث  المضمون تحليل المضمون كأداة لهذه الدراسة، وتحليل سيستخدم 

أن  السويلي، وهو الهدف الرئيسي لها، ويرى وصف موضوعي، ومنهجي، وكم   إلىللوصول 
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الوصف الموضوعي والدقيق لما يقال عن موضوع محدد في وقت  إلىضمون يهدف تحليل الم

 (07 :2112، دعبد الحمي. )محدد

كميًا  تحليالً لتحليل ما تم حصره  (،استمارة التحليل) المضمون  بتحليل خاصة أداة  إعداد تم

 سيتم التي التحليل حداتو  أما .التساؤالتعن  الجابةاويحقق  ارسة،الد أهدافبما يخدم  ونوعياً 

 المواضيع لفئات يالكم   التحليل إجراء لغرض الموضوع وحدة فهيالدراسة،  هذه في استخدامها

 .تناولهما الموقعان التي (إنسانيي، راعسك سياسي،)

 مجتمع الدرارسةثالثًا: 

الفضائية مشاهدة في العالم الموقع اإللكتروني لقناة الميادين وهي واحدة من أكثر القنوات  .0

 العربي، وتتبع خط مؤيد للمقاومة ومعادي لـ "إسرائيل" بشكل صريح.

ي" وتم إلسرائيلا"" التابعة لهيئة البث اإلسرائيليقناة "مكان الفضائية "الموقع اإللكتروني ل .2

 ."يإلسرائيل"ا عالماإلاختيار هذه القناة كنموذج عن 

 فئات الدرارسةرابعًا: 

اي ما كان محتوى المواقع المختص في تي تجيب على السؤال ماذا قيل؟ الفئات ال .0

 .غزة والمواضيع التي تم التركيز عليها من كل جانبفي  األحداث

 الفئات التي تجيب على السؤال كيف قيل؟ اي اليات التعامل مع المحتوى وكيفية عرضة. .2

 :لوحدات التح لل وفئاته اإلجراييةالتعريفات 

 التح لل توحدا 

 :اآلتية الوحداتها واسئلتها، تم استخدام أهدافو  مشكلة الدراسةمن  انطالقا 
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تغطية “وهي  الرئيسة الدراسة موضوع فكرة او الموضوع على الوقوف : وهيوحدة الموضوع 

" ةية "اإلسرائيليعالممقابل التغطية اإلفي  2120عزة في مايو/أيار  بلحر  المقاوم العربي عالماإل

 ثانوية ومواضيعافكار من منهما ينطلق وما  خالل ما ورد على موقعي قناتي الميادين ومكان من

 التح لل فئات 

 تسمية أطراف ولعناصر الصراع في الموقعلن  .2

وهي التسميات : رسيف القدس، صواريخ المقاومة، فصايل المقاومة ،المقاومة الف سطلنية (2-2)

فصائل الفلسطينية ووسائل من قبل ال هاستخداما ويتماألطراف الفلسطينية  إلىي تشير الت

 .المؤيدة لها عالماإل

مستخدمة من ات اليوهي التسمة: صواريخ غر  لعناصر ف سطلنية، اإلرهابيةالتنظيمات   (2-0)

 األطراف الفلسطينية. إلىلألشرة  "اإلسرائيلي" عالمواإل "ةاإلسرائيلي"قبل الجهات الرسمية 

وهي المسميات المستخدمة من قبل  :طايرات االحتال، قوات االحتال، جيش االحتال  (2-1)

 اإلسرائيلية"األطراف " إلىلإلشارة المؤيد لها  عالمالفصائل الفلسطينية واإل

قبل الجهات الرسمية  ةوالمسميات المستخدم :لعم ية األرسوار رساح الجو جيش الدفاع (2-2)

  سرائيلية"اإل"

 المواضيع السيارسة في الموقعلن .0

: التحركات الشعبية جول العالم المتضامنة مع غرة والشعب الف سطلني لعموماً  تغطية( 0-2)

 .نالفلسطينييوكل األنشطة المعبرة عن تضامن شعبي عالمي مع متابعة التظاهرات والمسيرات 

تعلقة كل ما يتعلق بالمفاوضات الم: متابعة الجهود اإلق يمية والدولية لوقف إطاق النار( 0-0) 

 الصراع. أطرافباكات بين في وقف االشت



35 

وهو ما تقوم األطراف : مقاطعة االحتال والموقف الشعبي الرافض ل تطبيع تعزيز( 0-1) 

 مؤيدة لها لفرض عزلة على "إسرائيل" ومنع انخراطها بالنحيط العربي. ال ةيعالمالفلسطينية واإل

لمحتوى التي يقدمه اي ا: الدفع لتبني خيارات "المقاومة" بالخصوص الخيار المس ح (0-2)

خيار المقاومة الشعبي لخياراتها بما في ذألك  دالمؤيد للمقاومة من اجي حشد التأيي عالماإل

 المسلحة.

بدعم تسليط الضوء على ما يتعلق : ةاإلرسرايل ي الدلعم األمريكي ل عم ية العسكرية (0-9)

 "عن النفس"إسرائيل" بدفاع  للعملية التي شنتها على قطاع غزة وها تصفه بحقاألمريكي إلسرائيل 

 طية تقدمها هي تغ

" ةاها الحكومة "اإلسرائيليوهي الحجة الرئيسية التي تتبن : "حق ارسرايلل بالدفاع لعن النفس" (0-9)

العملية العسكرية على غزة ومعظم االعمال العسكرية  ها بما يخص تبريرإعالموالمؤيدين لها و 

 ." بشكل عامل"إسرائياالتي تقوم بها 

وهو موضع اجمع عليه : "لعدم تأثلر الحرب لع ى مسار التطبيع واالتفاق اإلبراهيمي"( 0-2)

  .ان الدول التي قامت بتطبيع العالقات مع "إسرائيل"ين عالموق

 التغطية الملدانية ل موقعلن .1

: لعسكري لدى الجيش اإلرسرايل ي أهدافارستهداف المدنللن الف سطلنللن ولعدم وجود بنك  (1-2)

ينتج عن وان ما  نتجاه اعداد الضحايا الفلسطينيي ؤيد للفصال الفلسطينيةالم عالمما يركز علية اإل

وتدمير لممتلكاتهم وعجره عن الوصول  نمن مقتل وجرح المدنيين الفلسطينيي اإلسرائيلي ""القصف 

 .العسكرية هدافاأل إلى
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 عالميركز اإل: ن "اإلرسرايل ية"االحتفاء بالصواريخ التي تستهدف المستوطنات والمد( 1-0) 

ناطق التي عن الحق الفلسطيني في اطالقة على المحديث عن الصواريخ الفلسطينية المقاوم على 

 مستوطنات غير شرعية. عالميعتبرها هذه اإل

لم يخفى على في هذه الحرب  :التطور العسكري لدى "المقاومة" لعن بالحروب السابقة( 1-1(

صواريخها من حيث تطور واضخ في القوة العسكرية للفصائل الفلسطينية و موقعين ما اعتبروه ال

 بالمقارنة بالحروب السابقة.العدد والمدى والدقة 

يخلف المضور عند كل من  :قدرة القبة الحديدية لع ى التصدي لصواريخ "المقاومة" ىمد (1-2)

ز سي القبة الحديدية التي ركة بشكل أسايأنظمة الدفاع الجوي اإلسرائيليتعلق في  فيماالموقعين 

الضرر  وإلحاقها أهداف إلىموقع الميادين على ما اعتبره فشل بسبب وصول الكثير من الصواريخ 

 موقع مكان انها تصدت لمعظم الصواريخ التي استهدفت المدن "اإلسرائيلية"  بها. بينما اعتبر

ابعة االحداث على حدود مت :الوضع األمني لع ى الحدود مع رسوريا ولبنان واألردن (1-9)

 في تلك المناطق.نية وتحركات شعبية فلسطين التاريخية اذ شهدت احداث ام

التغطية المتعلقة باستهداف : ية من قبل الجيش اإلرسرايل يلعامارستهداف المواقع اإل (1-9)

 في قطاع غزة.ية إعالملمنشآت التي تحتوي مواقع لمؤسسات الجيش "اإلسرائيلي" 

 عالموهو ما تحدث عنه اإل: داف المدنللن اإلرسرايل للن من قبل الفصايل"" ارسته (1-2)

 مدنية. أهدافظمات العسكرية الفلسطينية لما اعتبره من استهداف المن"اإلسرائيلي" 

اإلسرائيلية ان تسوق لفكرة ان الجيش  ةحاولت الروائي: "تدمر رساح األنفاق الف سطلنية "( 1-2)

 ق التي كانت تستخدمها الفصائل الفلسطينية في غزة.لمعظم األنفااإلسرائيلي 
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زعمت الجهات الرسمية : "إطاق الصواريخ من بلن المناطق المأهولة في غرة" (1-9)

تطلق الصواريخ من بين البيوت واالحياء  ةان الفصائل الفلسطيني"اإلسرائيلي"  عالم" واإلة"اإلسرائيلي

 ة.المأهول

 نالجوانب اإلنسانية في الموقعل .2

ركزت الميادين  :التعاطف مع الضحايا الف سطلنللن من خال قصصهم ولعاياتهم ةأثار  (2-2) 

 قصصهم الشخصيةبشكل انساني من خالل رواية  نحديث عن الضحايا الفلسطينييعلى ال

  إلثارة التعاطف معهم.باألسماء والصور وما تركوا خلفهم من أصدقاء واقارب 

إسرائيلية" اعتبار ما يتم استهدافه من مواقع " :مشرولعة أهدافايل ية الخساير اإلرسر  رالعتبا (2-0)

 ".المقاوم" عالمة لكيان محتل بنظر اإلمشروعة كونها تابع أهداف

على وضع  من قبل موقع الميادين ضوءتسلط ال: وضع القطاع الصحي في غزة( 2-1) 

 .األساسية في قطاع غزةحتياجات المستشفيات والمراكز الصحية وما تعانيه من نقص في اال

الدمار الناجم عن تحدث موقع الميادين عن :  تدملر منازل لعدد كبلر من رسكان القطاع( 2-2)

 ى. السكان الذين باتوا بال مأو للمنشئات السكنية في قطاع غزة وعن اعداد القصف "اإلسرائيلي" 

خالل اعتبرهم ضحايا مدنيين  ماعلى  "اإلسرائيلي" عالمركز اإل: "إرسرايل للن"مقتل مدنللن ( 2-9)

 تغطية احداث الحرب.

 اإلرسرايل للن""الحاق اضرار جسيمة فبلوت وممت كات  (2-9)

 حفية االشكال الص .9

المتابعون  ن أي مقاالت الرأي التي كتبت على الموقعين من قبل الباحثون والمحللو  :المقال( 9-2)

 للشأن المتعلق بالدراسة.

 .الموقعين من اخبار فور حدوثةوهو ما نشر على  خبر: (9-0(
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 المصورة على الموقعين  أوية المكتوبة التقرير اإلخبار  ( تقرير:9-0)

 ةنشرات اخبار والتقارير المصورة والحلقات التلفزيونيأي : الفلديو( 9-0)

 وهي من عناصر اإلبراز التي استخدمت في الموقعين : لصورا (9-1)

 عن صور بالبث المباشرعن لإلحداث  على الموقعين قلوالمقصود ما ن :البث المباشر( 9-2)

 االجتماعي التي تتيح هذه الخاصية.الناشطون على وسائل  طريق

 مصادر المع ومات المستخدمة بالموقعلن  .9

وغيرها من  غزة فيمراسليهم على والميادين  مكانقناتي موقعي اعتماد وهو : المرارس ون ( 9-2)

 .لألحداث نشرهم في" "اإلسرائيلية طقوالمنا المدن العربية

وكاالت  على والميادين الجزيرة قناتي موقعي اعتماد وهو: األجنبية والمح ية تالوكاال (9-0)

 .متعلقة بالحرب حداثاأل نشرهم في العالمية األنباء

 .قل األحداثشهود العيان في نأي اعتماد موقعي الميادين ومكان على : شهود العيان( 9-1)

 صدق األداة خامسًا: 

بحث يقصد بصدق األداة قدرة أداة البحث على جمع المعلومات الالزمة للوفاء بمشكلة ال

تم وضع التعريفات (. ولهذا الغرض 22, ص2113د, ان وعبد المقصو واإلجابة عن التساؤالت )اللب

الشكل  اعتمادتحكيمها وتم على مجموعة من األساتذة والخبراء من أجل  الفئات التحليل وعرضه

 وتوجيهاتهم.جميع مالحظاتهم  استيفاءالتحليل( بعد  استمارة)المضمون األخير لكشاف تحليل 

 األداةثبات رسادرسًا: 

والحصول على نتائج ثابته كل مرة  االستمارةيعرف الثبات على أنه إمكانية تكرار تطبيق 

، والذي يسمى أيضًا " ثبات الباحث مع نفسه االختبارالباحث بإعادة  قام(. و 2107)المشهداني, 
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"، وذلك بتحليل جزء من العينة مرتين بفارق زمني مدته شهر واحد في هذه الدراسة، ليتم بعد ذلك 

 على نتائج هاتين المرتين. اعتمادامعامل الثبات  احتساب

من عينة الدراسة  ومن أجل التحقق من ثبات األداة، تم القيام بتطبيق كشاف التحليل على جزء     
 وهي:مرتين، بفارق زمني مدته شهر واحد واستخراج معامل الثبات باستخدام معادلة هولستي 

 
 التحليل.= عدد الفئات المتفق عليها في عملية  M حيث ان

 التحليل.مجموع فئات  = Nو

 (.30وقد كانت نتيجة هذا االختبار مقبولة إذ وصلت إلى )%

 أهدافالكشف عن صالحية األداة لتحقيق  أو ،تها وصالحيتهاصحأداة الدراسة و  ختبارا

 الدراسة. حتى تكون هناك مصداقية في نتائج الدراسة. 

  اإلحصاييةالمعالجة : اً بعرسا

الحاسوب ومعالجتها بحزمة برامج  إلىسوف يتم جمع البيانات وترتيبها ومن ثم إدخالها 

النتائج الخاصة بتحليل المضمون وهي  بهدف استخراج" SPSS" االجتماعيةللعلوم  اإلحصاء

نتائجها  إلىعن أسئلة الدراسة والوصول  اإلجابةالتكرارات والنسب المئوية لفئات التحليل، من أجل 

 ".من ثبات كشاف الترميز "أداة الدراسة للتحقق) هولستي) معادلةالدراسة، وتطبيق 

 إجراءات الدرارسة : ثامناً 

 عالماإل“ اآلتية بالصيغة الموضوع عنوان بعدها ليحدد ،الدراسة فكرة بتحديد الباحث قام .0

"دراسة . 2120" خالل حرب غـزة أيار/ مايو اإلسرائيلية"العربي المقاوم في مواجهة الرواية 

 "تحليلية للموقعين الرقمين لقناتي الميادين ومكان" 
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 خالل من وذلك مكثف شكلب الموضوع حول النظري  األدب في البحثفي قام الباحث  .2

مشكلة لمعالجة علمي مسار تكوين  خاللهامن يمكن التي  يةعالمإلا النظريات دراسة

 .يةعالمإلا طرأل"ا نظرية على ذلك بعد االعتماد ليتم الدراسة،

موضوع  ىإل مشابها مواضيعتعالج  التيالسابقة  بحاثالوا الدراسات إلى رجع الباحث .3

 تم التي والنتائج ،الدراسات تلك اعتمدتها التياالليات  المناهجب لماماإل بهدف ذلكو ، الدراسة

 .الحالية الدراسة في منها لالنتفاع لها التوصل

 الدراسة" عينة“الموقعين  في نشره تم ما بعض على طالعاال بعد أولية فكرة كون الباحث .4

 . بالدراسة الخاصة الزمنية الفترة في وذلك

 بعد ثباتها واختبار ،األداة  صدق قياس ثم ومن التحليل" "كشاف الدراسة أداة  الباحث اعد .5

 .ذلك

 التحليل، استمارة وفق والكيفي الكمي للتحليل اخضاعها ثم الدراسة،  حصر عينةم تو  .6

 . الدراسة بنتائج ذلك بعد والخروج المناسبة، بالطرق  احصائيا ومعالجتها

 يخص فيما فائدة تحمل انيمكن التي التوصيات وضع تم كما ، م استخالص النتائجت   .7

 .العملي أو البحثي الجانب في سواء الدراسة، موضوع
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 نتايج الدرارسة
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 الفصل الرابع
 يج الدرارسةتان

زة غـلقناتي الميادين ومكان خالل فترة حرب  ناإللكترونيمضمون للموقعين البتحليل  مالقياتم 

واستخراج التكرارات والنسب المئوية بهدف اإلجابة على أسئلة الدراسة المعنونة ، 2120مايو/أيار 

"درارسة  0202ايو/أيار في حرب غزة م ةهة الرواية اإلرسرايل يالعربي المقاوم في مواج لعاماإل"

 فخرجت الدراسة بالنتائج التالية: ،""لموقعي الميادين ومكان ةتح ل ي

 )ماذا قلل؟( 

بماذا قلل:: النتايج المتع قة الً أو   

عن هذا التساؤل تم استخراج العينات والنسب المئوية للفئات الرئيسية والفئات  اإلجابةبهدف  

 (4، 3، 2، 0)ول اح في الجدهو موض   التحليل، كمعليها في ا االعتمادالفرعية التي تم 

 تسمية أطراف ولعناصر الصراع في الموقعلن  – 2

 الماحظات
 التكرار النسبة

 الترملز الفئات الفرعية
 الميادين مكان الميادين مكان

 

1% 
1% 
1% 
1% 

42% 
5% 

03% 
02% 

2 
2 
2 
2 

326 
43 

021 
074 

 المقاومة الفلسطينية
 فصائل المقاومة

 ريخ المقاومةصوا
 سيف القدس

(1-1) 

 

3% 
07% 
3% 
6% 

1% 
2% 
1% 
1% 

21 
22 
12 
12 

1 
21 
1 
1 

 االرهابية تالتنظيما
 حماس

 عناصر فلسطينية
 صواريخ غرة

(2-1) 

 

1% 
1% 
1% 

6% 
7% 
2% 

2 
2 
2 

92 
22 
02 

 جيش االحتالل
 قوات االحتالل

 طائرات االحتالل
(3-1) 

 

46% 
05% 
5% 

1% 
1% 
4% 

292 
99 
01 

2 
2 
2 

 جيش الدفاع
 سالح الجو

 عملية األسوار
(4-1) 
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الميادينقناة   

 
 

مكانقناة   

 
 

( تبين أنه بالنسبة للميادين بلغت أعلى نسبة للمقاومة الفلسطينية 0يالحظ من خالل الجدول )

 غرة" و" فلسطينية" و "صواريخ " و"عناصراالرهابية تالتنظيما“من لكل  ( وأدنى نسبة%42بنسبة )
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بلغت أعلى نسبة "جيش الدفاع"  ( وبالنسبة للمكان%1بنسبة بلغت )الجو"  " و"سالحالدفاع جيش

المقاومة"  الفلسطينية" و"فصائل المقاومة لكل من "نسبة أدنى ، فيما حصلت (%46بنسبة بلغت )

 االحتالل". االحتالل" و"طائرات االحتالل" و"قوات جيش القدس" و" المقاومة" و"سيف و"صواريخ

دور هام في تشكيل النظرة العامة للجمهور  عالممن طرف اإل تستخدممية التي تلعب التس

المستهدف تجاه هذه الطرف، فتسميات السلبية تترك أثر عدائي في نفس المتلقي العكس صحيح. 

حصاء التسميات التي اختارتها الميادين إلذا اهتم الباحث خالل عملية تحليل المضمون بقراءة و 

 راع. ومكان ألطراف الص

 بيةاجياإلالفلسطينية فكانت تستخدم المصطلحات  فطراانحياز الميادين لأل الواضحكان من 

الفصائل الفلسطينية لتعبير عن نفسها،  هالمقاومة وهو الوصف الذي تستخدم كوصفللحديث عنها 

 ذ انه يوحي بحالة الدفاع عن النفس ورد العدوان وهو وصف يترك أثر إيجابي عند الناس فهوإ

متعلق تاريخين بمن حاربوا االستعمار. بينما كان الوصف الغالب في تغطية الميادين تجاه 

" هي جهة استعمارية معتدية على االخر هو لاألطراف "اإلسرائيلية" االحتالل لتعبير عن ان "إسرائي

 ما يولد مشاعر سلبية اتجاها.

اه أطراف الصراع الفلسطينية موقع مكان المصطلحات السلبية تج استخدمخر على المقلب اآل

ير سلبي يستخدم لوصف الجماعات المتطرفة التي تمارس اعمال إجرامية. يمثل اإلرهاب وهو تغ

" بالمسميات التي تستخدمها تلك العناصر لتعبير عن ةفيما وصف موقع مكان العناصر "اإلسرائيلي

ت شرعية تودي واجباتها وحي االسم لقوانفسه واهم هذه التسميات هو "جيش الدفاع" حيث ي  

 .الوطنية
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 /اإلطار السيارسي  التي تناولها الموقعلن المواضيع السيارسية –0

 الماحظات
 التكرار النسبة

 الترملز الفئات الفرعية
 الميادين مكان الميادين مكان

تغطية التحركات الشعبية جول العالم  1 0 23% 0% 
 (2-1) ماالمتضامنة مع غرة والشعب الفلسطيني عمو 

 
46% 33% 51 55 

متابعة الجهود اإلقليمية والدولية لوقف إطالق 
 النار

(2-2) 

 
تعزيز مقاطعة االحتالل والموقف الشعبي  05 1 2% 1%

 الرافض للتطبيع
((3-2 

 
الدفع لتبني خيارات "المقاومة" بالخصوص  41 1 23% 1%

 الخيار المسلح.
((4-2 

 (2-5) للعملية العسكرية""الدعم األمريكي  05 21 2% 03% 
 (6-2) بالدفاع عن النفس" إسرائيل"حق   35 1% 33% 

تفاق "عدم تأثير الحرب على مسار التطبيع واال 4 3 3% 2% 
 اإلبراهيمي"

(2-7) 

الميادينقناة   
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مكانقناة   

 
 اإلقليمية الجهود متابعة( تبين أنه بالنسبة للميادين حصلت "2يالحظ من خالل الجدول )

 الحرب تأثير عدم"( وكانت أدنى نسبة %33" بالنسبة األعلى وبلغت )النار إطالق لوقف والدولية

 ــ( فيما كان النسبة األعلى للمكان ل%2" وبنسبة بلغت )اإلبراهيمي واالتفاق التطبيع مسار على

 تغطية" ــ( أدنى نسبة ل%46" وبلغت )النار إطالق لوقف والدولية اإلقليمية الجهود متابعة"

 (.%0" وبنسبة بلغت )عموما الفلسطيني والشعب غرة مع المتضامنة العالم جول الشعبية التحركات

الجهود اإلقليمية والدولية الرامية الي بما يخص حث اهتمام الموقعين بشكل متساوي الحظ البا

ما ك. دثالشأن عند مختلف الجهات المتابعة للحما عكس اهتمام متبادل بهذه  النار إطالقوقف 

مهتم بشكل كبير بتغطية التحركات واالحتجاجات الشعبية الداعمة للطرف كان موقع الميادين 

، فع المعنويات عن الشعب والفصائلبهذه الدعم للجانب الفلسطيني لر الشعور  لإليصاالفلسطيني 

ها ان مإعالط الجبهة الداخلية "اإلسرائيلية" باألمر الذي تعمد موقع مكان تجاهله حتى ال يحب

 ."نض من الجيش والحكومة "اإلسرائيلياشعوب تقف على النقي
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على  ،حيز من تغطية قناة الميادين للتطبيعأيضا اخذت الدعوة لمقاطعة "إسرائيل" ومناهضة  

الفلسطينية، والتي كان دعم ألطراف الصراع  وهو قوة الفلسطينيةال أهدافاعتبار ان هذه جزء من 

 عمل المسلح الذي كان الموقع يحتفي به.ة خياراتها بما في ذاك خيار اليروج لصحموقع الميادين 

 مماحماية مواطنيها خطاب حق "إسرائيل" بالدفاع عن النفس من ناحته موقع مكان كان يتبنى 

ة" ، كما ركز على الدعم األمريكي للعملية العسكرية "اإلسرائيليوصفه الموقع باألعمال اإلرهابية

 على القطاع.

اذ اعتبرا ان الدول  ةاإلبراهيمين الحرب لن تؤثر على مسار االتفاقات رأى كال الموقعين افيما 

 الفلسطينية. هدافإسرائيل" باألساس لم تكن مهتمة بالمصالح واألالموقعة لالتفاقيات مع "

 ار الملداني ط/ اإل  جانب الملدانيل موقع الميادين وموقع مكان غطيةت -1

 

  

 الماحظات
 كرارالت النسبة

 الترملز الفئات الفرعية
 الميادين مكان الميادين مكان

 
1% 26% 1 61 

 أهدافوعدم وجود بنك  نالفلسطينييف المدنيين استهدا
 عسكري لدى الجيش اإلسرائيلي.

(3-0) 

 
1% 31% 1 71 

االحتفاء بالصواريخ التي تستهدف المستوطنات والمدن 
 "اإلسرائيلية"

(3-2) 

 
 (3-3) تطور العسكري لدى "المقاومة" عن بالحروب السابقةال 51 4 22% 5%

 
11% 01% 3 25 

مدى قدرة القبة الحديدية على التصدي لصواريخ 
 "المقاومة"

(3-4) 

 
 (5-3) الوضع األمني على الحدود مع سوريا ولبنان واألردن 01 5 5% 7%

 
 (6-3) يية من قبل الجيش اإلسرائيلعالماستهداف المواقع اإل 05 2 7% 3%

 (7-3) من قبل الفصائل" ن" استهداف المدنيين اإلسرائيليي 1 35 1% 47% 
 (3-3) "تدمر سالح األنفاق الفلسطينية " 1 05 1% 21% 
 (2-3) "إطالق الصواريخ من بين المناطق المأهولة في غرة" 1 5 1% 7% 
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 الميادينقناة  

 

 المكانقناة 

 
االحتفاء بالصواريخ التي ين أنه بالنسبة للميادين حصلت "( تب3يالحظ من خالل الجدول )

( فيما تبين أن %31" على النسبة األعلى وبلغت )تستهدف المستوطنات والمدن "اإلسرائيلية"
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 اإلسرائيلي" و"االحتفاء الجيش لدى عسكري  أهداف بنك وجود وعدم الفلسطينيين المدنيين "استهداف

" لم يكن لها أي تأثير إذ حصلت على "اإلسرائيلية" والمدن اتالمستوطن تستهدف التي بالصواريخ

، "الفصائل قبل من اإلسرائيليين المدنيين استهداف" (. فيما كان النسبة األعلى للمكان %1نسبة )

 لدى عسكري  أهداف بنك وجود وعدم الفلسطينيين المدنيين ن أي تأثير بالنسبة ل "استهدافولم يتبي  

 "."اإلسرائيلية" والمدن المستوطنات تستهدف التي بالصواريخ االحتفاءاإلسرائيلي" " الجيش

احتفت بشكل كبير مواضيع الميدانية كان انحياز الميادين للقوة الفلسطينية واضح اذ في ال

حروب قدرة هذه الصواريخ وعددها وتطورها عن البصواريخ الفصائل الفلسطينية وركزت على 

ن الجانب "اإلسرائيلي" أ إلىجت رو  ضرار، فيما ألما حققته من  اً بالغ اً عطت اهتمامأ السابقة و 

 اً استخباري فشالً حقيقي ما اعتبرته الميادين  أهدافبنك وال يمتلك  نالفلسطينيي نيستهدف المدنيي

 سرائيلية " بشكل عام. اإل"للمنظومة األمنية  وفشالً 

مير أنفاق غزة التي سموها )مترو فيما كان تركز مكان على ما قاله "الجيش اإلسرائيلي" عن تد

تهداف جزء منها، فيما بررت اس أومن العملية العسكرية  هدافلتحقق األ الترويجحماس( بهدف 

تقوم بأطالق الصواريخ من المناطق  ةبأن الفصائل الفلسطيني الجيش "اإلسرائيلي" للمدنيين

 المأهولة. 
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اإلنساني اإلطارإلنساني / ل جانب ا موقع الميادين وموقع مكان تعطية–2  

 الضحايا مع التعاطف "أثارةصلت ( تبين أنه بالنسبة للميادين ح4يالحظ من خالل الجدول )

 ــ( وأدنى نسبة ل40وعائالتهم" على النسبة األعلى إذ بلغت ) قصصهم خالل من الفلسطينيين

 المدنيين استهداف" فيما كان النسبة األعلى للمكان  (%1" بنسبة بلغت )ن" مقتل مدنيين إسرائيليي

وبنسبة  "إسرائيليين مدنيين مقتل" ــلنسبة لن أي تأثير باولم يتبي   "،الفصائل قبل من اإلسرائيليين

(1%.) 

  

 الماحظات
 التكرار النسبة

 الترملز الفئات الفرعية
 الميادين مكان الميادين مكان

 
1% 40%  61 

من  نأثارة التعاطف مع الضحايا الفلسطينيي
 خالل قصصهم وعائالتهم

(1-4) 

 
 (4-2) مشروعة أهداف ةاعتبار الخسائر اإلسرائيلي 21  04% 1%

 
 (4-3) غزةوضع القطاع الصحي في  05 2 01% 2%

 
 (5-4) تدمير منازل عدد كبير من سكان القطاع 41 3 27% 01%

 (5-4) "ن"مقتل مدنيين إسرائيليي  44 1% 56% 

 31% 3% 24 00 
"الحاق اضرار جسيمة فبيوت وممتلكات 

 االسرائيليين"
(4-5) 
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 الميادينقناة 

 
 
 

 المكانقناة 

 
 

ها القصف "اإلسرائيلي" من خالل موقع الميادين بإظهار المأساة اإلنسانية التي يخلف اهتم

حتى تثير تعاطف  باألسماء والصور بأعداد الضحايا وسرد قصص بعظهمالتذكير المستمر 
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. لم تقتصر التغطية وحمالت ضد "إسرائيل"بمظاهرات  للقيامتحريك الشارع العربي و  المتلقي معهم

ضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين ، بل تحدثت عن اإلعلى الوفياتمن الجانب اإلنساني 

لحصار واخيرًا وبنية القطاع التحتية والقطاع الصحي المتهالك بسبب الحروب المتتالية وافي غرة 

مشروعة على اعتبار  أهداف" من وجهة نظر الميادين فكانت ةاما الخسار "اإلسرائيلي وناجائحة كور 

 .ما هو "إسرائيلي" هو احتاللان كل 

فكانوا بنسبة للموقع ارقام، اما  نبضحايا الفلسطينيي ى النقيض فلم يهمعل مكانكان موقع  فيما

 .يناإلسرائيليخسائر "التركيز اإلنساني واثارة العاطفة كانت بالحديث عن قتلى و 

؟كيف قلل  

(9،9)الجداول وتجلب لعن هذه النقطة   

الميادين ومكان  التي ارستخدمها موقعي االشكال الصحفية 9  

 

 التكرار النسبة المالحظات
 الترميز الفئات الفرعية

 الميادين مكان الميادين مكان 

 
 (0-5) مقال 18 1 4% 1%

 (2-5) خبر 133 57 23% 33% 

 (3-5) تقرير 30 03 7% 3% 

 
00% 24% 21 001 

نشرة، تقرير )الفيديو 
 مصور، حلقة تلفزيونية(

(5-4) 

 (5-5) الصور 065 31 35% 43% 

 (6-5) البث المباشر 00 1 2% 1% 
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( تبين أنه بالنسبة للميادين حصلت الصور على النسبة األعلى 5يالحظ من خالل الجدول ) 

( وبالنسبة %1" وبنسبة )رالبث المباشأدنى نسبة لكل من " ( فيما بلغت%41وبنسبة بلغت )

( فيما بلغت أدنى نسبة لكل من المقال والبث %33للمكان بلغت أعلى نسبة للخبر وبنسبة )

 (.%1باشر وبنسبة )مال

 الميادينقناة 

 
 

 المكانقناة 
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شهود عيان الوكاالت األجنبية والمحليةالمراسلون

بشكل  كبرأحجم المحتوى فيه كان ان نقول ان تغطية موقع الميادين و  عنستطيبشكل عام 

ضعف العدد في تقريبا عدد المقاالت والتقارير واالخبار المكتوبة كان  أنفكبير عن موقع مكان، 

، والحلقات التلفزيونية( )نشرات األخبار، التقارير المصورة تد الفيديوهاموقع مكان. فيما كان عد

 .كانت على موقع الميادين تقريب الستة اضعاف

 كذلك 

 ي ارستخدمها موقعي الميادين ومكان لتا صحفيةمصادر ال –9

 الماحظات
 التكرار النسبة

 الترملز الفئات الفرعية
 الميادين مكان الميادين مكان

 
66% 75 %  (0-6) المراسلون  031 66 

 
 (2-6) األجنبية والمحلية تالوكاال 22 03 2% 03%

 
 (3-6) شهود عيان 41 21 06% 20%

 

 قناة الميادين
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 مكانقناة 

 
لى النسبة األعلى ع المراسلون أنه بالنسبة للميادين حصلت  السابقيالحظ من خالل الجدول 

( وبالنسبة %2وبنسبة ) والمحلية األجنبية الوكاالت( فيما بلغت أدنى نسبة %75وبنسبة بلغت )

 األجنبية الوكاالت( فيما بلغت أدنى نسبة %66وبنسبة ) لمراسلينلللمكان بلغت أعلى نسبة 

 (.%20وبنسبة ) لمحليةوا

  الموقعلن األطر المستخدمة من قبل  –2
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 الماحظات
 التكرار النسبة

 الترملز الفئات الفرعية
 الميادين مكان الميادين مكان

 
 
 

 437 
322 
 

 (0-7)  صراع إطار

 (2-7) السياسي  اإلطار 022 014   

   74 231 
 

 (3-7) الميداني  اإلطار

 
 (4-7)   اإلنساني اإلطار  046 73  
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في هذه الدراسة بسمية  في كال الموقعين والمربوط بشكل رئيسيالصراع  إطارمن الواضح تصدر 

من خالل مالحظة هذه التسميات وسهل فهم موقف الوسيلة اإلعالمية من خالل عناصر الصراع. 

في ثاني اكر سي فكان السيا اإلطاراما التي تحدثها هذه التسميات. الصبغة السلبية او اإليجابية 

 فكان ثاني ميدانيتكرار. اما ال 022تكرارات والثالث في الميادين  014األطر ورود في مكان 

تكرار. اما اإلطار  74فورد في  مكانالميادين واألخير في استخدمته  مره 231فورد  تكرار أكثر

 تكرار. 73تكرار وفي مكان في  046اإلنساني فورد في الميادين في 
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتايج والتوصيات

والتوصيات التي استخلصها ذا الفصل مناقشة الباحث للنتائج التي وردت في الدراسة يشمل ه

 جراء الدراسة.الباحث من خالل ا

 مناقشة النتايجأواًل: 

تم التوصل اليها من خالل عملية تحليل ذه الجزء بمناقشة النتائج التي ي هيقوم الباحث ف

ئيلية" في حرب غزة الرواية "اإلسرا العربي المقاوم في عالماإلبهدف تسليط للضوء على مضمون 

ضمون الوارد في الموقعين اإللكترونين لقناتي الميادين . ولتي تمت بتحليل الم2120مايو/أيار 

 الحرب.ومكان في فترة 

 في الموقعلن.الصراع  أطرافكيف تسمية   (2

 الحظ الباحث التالي: المتع ق بتسمية لعناصر الصراعالجدول األول 

عند كال الطرفين فلم يستخدم أي منهم اال ندرك ان أهمية المسميات كانت واضحة 

اسم في الميادين ورد  ية.عالمعلقة به الوسيلة اإلطرف الصراع المتالمصطلحات التي تخدم 

 (صواريخ المقاومة)وتكرار  43في (فصايل المقاومة)تكرار و 326في  (المقاومة الف سطلنية)

هذا المصطلح للتأكيد على ان ما تمارسه من خالل تكرار ، وهذه بهدف ترسيخ فكرة المقاومة 074

فحق وهو عمل مشروع في القيم الدولية واإلنسانية لالحتالل الفصائل الفلسطينية هو فعل مقاوم 

مصطلح المقومة كذلك استخدام  الشعوب في مقاومة االستعمار هو حق تكفله المواثيق الدولية.

وكما هو . مبادرة بالنزاعتصدي لفعل األخر ليست يعني الدفاع عن النفس أي ان المقاومة هي 

 هذا الصراع.تسمية فيها أي ادانة للجهات الفلسطينية في وضح لم تستخدم الميادين أي 
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الفصائل  أطلقتهتكرار وهو االسم الذي  074 (رسيف القدس)ررت الميادين استخدام اسم كما ك

، الهدف من التسمية وتكرارها هو التأكيد على ان هذه المعركة جاءت الفلسطينية على المعركة

ة في تلك الفترة من المستوطنين والجيش دفاعًا عن القدس التي كانت تتعرض العتداءات كثير 

خ جراح بالقدس من السكان العرب وهو بشكل أساسي محاولة اخالء حي الشي نسرائيليياإلوالشرطة 

 .في القدسعرقي  ما اعتبر جزء من عملية تطير

 "ةتي تحتوي على ادانة لوصف الجهات "اإلسرائيليوكانت الميادين تستخدم المصطلحات ال

 ترااي)طو تكرار 71في  )قوات االحتال(و تكرار 61 (جيش االحتال)أسم فورد في الموقع 

المشكلة وهي  أصلمصطلح االحتالل لداللة على وهنا نرى أهمية استخدام تكرار.  21 (االحتال

بالتالي كل ما يتعلق بها هو احتالل  همإعالمو  نمحتل بالنسبة للفلسطينيي" هي كيان لان "إسرائي

المقاومة بكل الوسائل بما للشعب الفلسطيني وعلية يحق  وهو المعتدي بالشكل أساسي،غير شرعي 

واستهداف كل ما هو تابع لهذه االحتالل فاستخدام هذه التسمية يؤكد على عدم فيها العسكري 

 على األراضي المحتلة. " بكل ما تقوم به من اعمللاحقية "إسرائي

عدة  يجانب الفلسطينشارة للباإلاستخدم موقع مكان بشكل أساسي ى الناحية األخرى عل

اظهار ان و  نالفلسطينييعزل الحركة عن باقي مرة بهدف  71)حماس( تكرار اسم ول أساليب األ

بشكل عام وحاولت تجاهل باقي القوة سواء ظيم واحد ليس مع الشعب الفلسطيني المشكلة مع تن

 تكرار 37في  ()لعناصر ف سطلنيةكما استخدمت مصطلح أخرى، اإلسالمية و والوطنية والعلمانية 

إطفاء ضبابية عليها  هذه العناصر ما من شانهاألحزاب والجهات التي تنتمي لها دون تحديد أسماء 

"اإلسرائيلية" وهو في ية عالمسائل اإلطار الذي تختاره الو ثم وضعها في سياق التحليل في اإل

في ثالث  ظيمات اإلرهابية()التنان قد استخدم مصطلح كوكان موقع ماطار اإلرهاب. الغالب 



60 

بديل ك دئوا باستخدامهب "اإلسرائيليون "وهو مصطلح كان  ز على مصطلح اإلرهاببتركي عشر تكرار

وهو المصطلح الذي استخدمته  2110أيلول  00 احداث منذلمصطلحات أخرى مثل مخربين 

ين بنفس واعتمده "اإلسرائيليون" بعد ذلك لوضع الفلسطينية لوصف تنظيم القاعدة الواليات المتحد

 ى العالم.يه صورتهم على مستو القالب ما من شانه تشو 

تكرار  66في  )رساح الجو(تكرار و 023في  (جيش الدفاع)بينما استخدم موقع مكان أسم 

من  وطنهع عن ادفيقوم بعمل قانوني وهو الشرعي  " جيش"اإلسرائيلي الجيش باعتبارالتزامًا 

وهو االسم  ألرسوار()لعم ية اكما استخدم الموقع أسم  عنف ضد شعبة.إرهابية واعمال تهديدات 

على قطاع غزة وهو اسم يوحي على عمل  ةالعملية العسكريالجيش "اإلسرائيلي" على  أطلقهذي ال

 دفاعي.

 المواضيع السيارسية التي تناولها الموقعلن (0

تالي:حظ الباحث الال المتع ق بالمواضيع السيارسية دول الثانيجفي ال  

م المتضامنة مع غزة والشعب الف سطلني حول العالتغطية التحركات الشعبية )في موضوع 

 اإلطارمن تغطية مواضيع  %23أي بنسبة  تكرار 41ورد في موقع الميادين في ( موماً لع

العام العالمي فللرأي ، من الفئة نفسها %0أي بنسبة  وفي موقع مكان في تكرار واحد السياسي

للقطية الفلسطينية يرفع من شعوب العالم  دتأيي، أي ان تأثير على جمهور الجهات المتحاربة

 األعمالهم واعتبارهالشعوب  ئيليين" شعورهمويضعف معنويات "اإلسرامعنويات الشعب الفلسطيني 

 ركز على هذا الموضوع موقع الميادين وتجاهله موقع مكان.جرائم حرب، لذا 

الميادين فورد على موقع  (النار إطاقمتابعة الجهود الدولية واإلق يمية لوقف )اما موضوع 

بنسبة تكرار أي  51فورد في الجدول. اما في موقع مكان من مواضيع  %33أي تكرار  55في 
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 –عند كال الموقعين هنا نستطيع القول ان الموضوع حاز على أهمية من مواضيع الجدول.  46%

 .ل الجهاتنظرًا ألهميته عند كل المتابعون من ك -نوعا ما في موقع مكان أكبربشكل 

ورد  تطبيع( الشعبي الرافض لالموقف تعزيز )تعزيز مقاطعة االحتال و بموضوع علق يت فيما

، فيما لم يرد في أي تكرار من المواضيع السياسية %2تكرار ما نسبته  05في على موقع الميادين 

في الترويج لمقاطعة "إسرائيل" "اإلسرائيلي"  عالمبطبيعة الحال ال يرغب اإل. على موقع مكان

 ألنهية المؤيدة للمقاومة الفلسطينية عالمورد حصرًا على الوسائل اإلتطبيع معها، فيما ورفض ال

 يعزز موقفها.

في موقع فورد  الخيار المس ح(وبشكل خاص "المقاومة"  اتلتنبني خيار )الدفع في موضوع 

اومة ، دعم خيارات المقمن المواضيع السياسية على الموقع %23أي بنسبة تكرار  41الميادين في 

وايضاح أهميتها تحليل  إلىالخيارات تحتاج ان هذه المقاوم حيث  عالمهو من اهم أدوار اإل

 هذه الخيارات، جابيات واي

رد هذه الموضوع في موقع الميادين حيث و  عم ية العسكرية(الدلعم األمريكي ل )في موضوع 

ما يمثل تكرار  21ي السياسية، فيما ورد على موقع مكان فمن التغطية  %2أي تكرار  05في 

الدعم األمريكي الغير مشروط هو نقد  في الميادين كان الحديث، مواضيع الجدول من 03%

أمريكية  كونها بدعم وتغطيةمسؤولية كل الجرائم التي ترتكبها "إلسرائيل" وتحميل الواليات المتحدة 

ال  الواليات المتحدة بانجمهوره كان موقع مكان يتحدث من منطلق طمأنة فيما  بحسب الميادين،

ورد الموضوع بشكل اكبر نسبيًا على موقع مكان من لهذه وان هذه امر ثابت  إسرائيل"تدعم " زالت

 موقع الميادين.
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من  %33تكرار ما يشكل  35ورد في  نفس(" بالدفاع لعن اللإرسرايل“)حق ضوع اما مو 

افع عن نفسها وليست معتدي " تدلان "إسرائي إلى جهنا هو التروي، الهدف اضيع السياسيةالمو 

ي بدء الرواية من إطالق الصواريخ من غزة وتجاهل الحصار الذي والحظ البحاث استناد مكان ال

الحاق الضرر الكبير  إلىأدى من ما  2115تفرضه "إسرائيل" على القطاع منذ إخراجها منه عام 

تحدثت عنة العدد من  تعرض حياة مليوني فلسطيني وهو ماغذائي وشح األدوية و في األمن ال

الحديث عن الصواريخ اإلسرائيلي والغربي على  عالملكن عندما يركز اإلالتقارير اإلنسانية، 

 ودفاع عن النفس.  الفلسطينية هي بداية االزمة فتعطي انطباع ان "إسرائيل" تقوم برد فعل

ان  إلىد يعو  ويالحظ الباحث ان هذهفي ام يرد الموضوع في أي تكرار على موقع الميادين 

 ون بحالة دفاعية. واالحتالل بطبيعة الحال ال يمكن ان يكالميادين تعتبر "إسرائيل" احتالل 

 فيفقد ورد واالتفاق اإلبراهيمي( )لعدم تأثلر الحرب لع ى مسار التطبيع فيما يخص موضوع 

ي في تكرار أ 3من المواضيع في الجدول وفي موقع مكان في  %3أي  تكرار 4 موقع الميادين

رى ان الدول الموقعة تشابه في هذا الموضوع الطرح بين الموقعين كالهما ي من الجدول. %2نسبة 

بتشكيل احالف جديدة بالمنطقة موجها بشكل تتعلق بمصالحها و  أهدافلالتفاق اإلبراهيمي وقعت ب

على غزة ضمن أولوياتهم وعلية لم تؤثر الحرب في  نإيران ولم تكن مصالح الفلسطينييرئيسي ضد 

تكرار في هذا الشأن واتباره امر مفروغ منه ال يحتاج لكثير هذه االتفاقيات. والحظ الباحث قلت ال

  من التحليل.

 الملداني في كا الموقعلنالجانب كيفية تغطية  (1

: حظ الباحث التاليال ميدانيةالمواضيع الفي الجدول المتعلق في   

لعسكري  أهدافلف سطلنللن ولعدم وجود بنك ارستهداف المدنللن ا)فيما يتعلق في موضوع 

من  %26تكرار وهو ما يشكل  61في موقع الميادين في  وردفقد ( لدى الجيش اإلرسرايل ي
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الحظ الباحث اعتبار ، مؤيد للفصال الفلسطينية إعالمالموقع كونه المواضيع الميدانية الواردة في 

القصف "اإلسرائيلي " من مقتل وجرح  وان ما ينتج عن نالضحايا الفلسطينيي ألعدادالميادين 

دليل  رام "إسرائيلي" معتاد هو أيضاً اج هكون إلىباإلضافة  وتدمير لممتلكاتهم نالمدنيين الفلسطينيي

" ن ، ودليل على قناعة القادة "اإلسرائيليو العسكرية هدافاأل إلىالوصول  "إسرائيلي" فيوعجره فشل 

 .بفي قدرتهم على اإلفالت من العقا

سرائيلي" "اإل عالميالحظ الباحث تمسك اإل موقع مكان فلم يرد فيه أي تكرار بهذا الشأناما 

 بالمعطيات الميدانية التي يتيحها الجيش "اإلسرائيلي".

االحتفاء بالصواريخ التي تستهدف المستوطنات والمدن ) بموضوع يتعلق فيمااما 

وهي من مواضيع الجدول  %31أي بنسبة  تكرار 71في  الميادينفقد ورد في موقع ( "اإلرسرايل ية"

المقاوم على حديث عن الصواريخ الفلسطينية عن  عالمز اإليركالنسبة األكبر هذه دالله على ت

اذ  مستوطنات غير شرعية. عالمالحق الفلسطيني في اطالقة على المناطق التي يعتبرها هذه اإل

هم  نوسكانها من غير الفلسطينييهي أراضي محتلة في "فلسطين التاريخية" األراضي ان كل 

ظ الباحث أيضا ان يحق لصاحب األرض ان يحاول طردهم باألدوات المتاحة وهنا الحمستوطنون 

، العربي عالماإلسرائيلي والغربي وحتى بغض اإل عالم"دولة إسرائيل" كاإلالميادين ال تستخدم اسم 

بطبيعة  كدوله انما ككيان محتل.االعتراف في وجودها  أشكالوهذا رفض إلعطائها أي شكل من 

 الحال لم يرد الموضوع في أي تكرار على موقع مكان.

ورد في موقع الميادين ( السابقةالتطور العسكري لدى "المقاومة" لعن بالحروب ) في موضوع

تطور وكان من الواضح اهتمام الميادين بالمن مواضيع الجدول  %22تكرا أي ما نسبته  51

سكرية للفصائل الفلسطينية وصواريخها من حيث العدد والمدى والدقة بالمقارنة واضخ في القوة الع
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عتبر يوم وهو ما ي 00صاروخ في  4411تقريب ال طاع غزة من ق أطلقفقد  بالحروب السابقة.

طة قريبة ومتوس، كما كان ظهور أنواع جديدة من الصواريخ بشكل كبير عن الحروب السابقة أكبر

تيجي ز موقع الميادين على االحتفاء به معتبر انه انتصار استراوهوما ركفاجئ وبعيدة المدى امر م

. من الناحية اإلسرائيلي""ومعلوماتي للجانب  أمنىفي ضل الحصار المشدد على القطار وفشل 

من المواضيع الميدانية وهي  %5ما يشكل تكرارات  4في موقع مكان  علىاألخرى ورد الموضوع 

ء والحظ الباحث ان موقع مكان لم يتمكن من تجاهل هذا الموضوع بشكل شينسبة متدنية بعض ال

 ".اإلسرائيلية"الصواريخ كانت تستهدف المناطق كالموضوعين السابقين نظرا ألن كامل 

 25في فقد ورد الموضوع ( قدرة القبة الحديدية لع ى التصدي لصواريخ "المقاومة" ىمد)

 %00ارات أي نسبة تكر  3وعلى موقع مكان ورد في  %01تكرار على موقع الميادين أي نسبة 

عند كل من الموقعين فيما يتعلق في أنظمة الدفاع الجوي  المنظوريخلف  انماوهي نسب متقاربة 

التي ركز موقع الميادين على ما اعتبره فشل بسبب وصول  الحديديةة بشكل أساسي القبة ياإلسرائيل

الغاء  إلىكما ركز على ان هذا الفشل يؤدي  ق الضرر بهاها وإلحاأهداف إلىالكثير من الصواريخ 

دعائية في ما يتعلق وان هذه خسارة اقتصادية و  تعاقدات كانت قد ابرمت لشراء القبة من عدة دول

صدت لمعظم الصواريخ التي القبة ت . بينما اعتبر موقع مكان انةاإلسرائيليبالصناعة العسكرية 

 .استهدفت المدن "اإلسرائيلية"

متابعة االحداث على حدود  فيما( الوضع األمني لع ى الحدود مع رسوريا ولبنان واألردن)

ورد هذا الموضوع  شهدت احداث امنية وتحركات شعبية في تلك المناطق. لتيفلسطين التاريخية ا

 5في من التغطية الميدانية وفي موقع مكان ورد  %5أي في  تكرارات 01في في موقع الميادين 

الحدود من قبل المتظاهرين الحظ الباحث تشجيع الميادين الجتياز . %7وهو ما نسبته تكرارات 



65 

موقع مكان عمل فيما اعتبره . في األردن ولبنان واعتباره عمل نضالي مناصر للشعب الفلسطيني

غير شرعي وبرر التعامل العنيف معه من قبل الجيش "اإلسرائيلي" اذ قتل مواطن لبناني واعتقل 

تا اذ اعتبر . نفس األمر انطبق على الصواريخ التي أطلقت من الحدود الشمالية من األردنمواطنين 

هجمات اعتبرها موقع مكان بحق شعوب المنطقة و  ةالميادين مقاومة لالعتداءات اإلسرائيلي

 "إرهابية".

التغطية المتعلقة باستهداف وهي  (ية من قبل الجيش اإلرسرايل يلعامارستهداف المواقع اإل)

وورد الموضوع  ية في قطاع غزة.إعالملجيش "اإلسرائيلي" لمنشآت التي تحتوي مواقع لمؤسسات ا

في تكرارين أي نسبة من الجدول وفي موقع مكان  %7تكرار أي نسبة  05موقع الميادين في على 

أيار/مايو عندما دمر سالح الجو  05في ول. وكان الحديث عن الموضوع بلغ ذروته من الجد 3%

مكتب  أبرزهاية عديدة إعالممكاتب وسائل الذي كان يضم  وهو" مبنى الجالء في غزة رائيلياإلس"

ذي ادعى وجود الرواية الرسمية للجيش "اإلسرائيلي" التبنى موقع مكان د برس. زيرة واألسوشيتالج

فقد نقلت عن حماس عدم مبنى، اما الميادين الستخبارات حماس في تبرير تدمري المواقع تابعة 

الحديث عن الحادثة معتبرتًا إياه منسجم مع مواقع لها في المبنى. كما كررت الميادين وجود أي 

 سياسية "إسرائيلية" وأنهاإسرائيل" للصحفيين في فلسطين منذ سنوات استهداف "

"اإلسرائيلي"  عالموهو ما تحدث عنه اإل( " ارستهداف المدنللن اإلرسرايل للن من قبل الفصايل")

وقد ورد الموضوع في موقع  مدنية. أهدافف المنظمات العسكرية الفلسطينية لما اعتبره من استهدا

على في الجدول، وهي النسبة األالمواضيع في الجدول من  %47تكرار أي نسبة  35مكان في 

، ومحاولة " للعملية العسكريةن من قبل "اإلسرائيليو  ده من شأن هذه الموضوع زيادة التأييبحيث ان

في أي تكرار في وقع الميادين وهنا مره بينما لم يرد  .الضحايا "اإلسرائيليين"العالم مع  استعطاف

المقاوم وال  عالمئيلي هو احتالل التي تتبناها المقاومة واإلأخرى تتضح فكرة ان كل ما هو إسرا
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ن وجزء " للحديث عن استهدافهم هم مستوطنيلإسرائي“في مدني فتالي ال يوجد مدنيين  يمكن اعتباره

 من االحتالل. 

اإلسرائيلية ان تسوق لفكرة ان الجيش  ةحاولت الروائي (الف سطلنية نفاقتدمر رساح اال )

وقد ورد الموضوع  فاق التي كانت تستخدمها الفصائل الفلسطينية في غزة.ناإلسرائيلي لمعظم اال

ذا السياق ي هفئات الجدول الحظ المباحث فمن ال %21تكرار أي في  05مكان في على موقع 

سرائيلي" من نجاحات في الحيش "اإل يزعمه مااإلسرائيلي بما فيه مكان يلتزم في نقل  عالمان اإل

في غزة. لكن كيلومتر من االنفاق  05عن الجيش إعالنه تدمير  عالمنقل اإل إذاالعسكرية العميلة 

ين يتجنب نقل معلومات من ويالحظ الباحث ان موقع المياد الميادين لم تتناقل أي من هذه األخبار

مصادر في  أوها ضمن حرب نفسية وتنتظر تأكيدات من مراسليالجيش "اإلسرائيلي" قد تكون 

 الفصائل الفلسطينية.

تكرارات على  5ورد الموضوع في "( "إطاق الصواريخ من بلن المناطق المأهولة في غرة)

"اإلسرائيلي" ان الفصائل  معالاإلحيث يزعم من فئات الجدول،  %7ه موقع مكان ما نسبت

الفصائل الفلسطينية  تشويهبهدف  تطلق الصواريخ من بين البيوت واالحياء المأهولة. ةالفلسطيني

هذه االدعاء نقل عن الجهات  عالم، وكرر اإلواظهارها على انها تهدد حياة المدنيين الفلسطينيين

ت انها تبتعد قدر لالتهام التي اكد، دون أي نقل لنفي الفصائل المتكرر الرسمية اإلسرائيلية

 .المأهولةعن المناطق استطاعتها 

 الموقعلنفي تغطية الجانب اإلنساني كيفية  (2

 :الحظ الباحث التالي في الجدول المتعلق في المواضيع اإلنسانية

ورد الموضوع في ( التعاطف مع الضحايا الف سطلنللن من خال قصصهم ولعاياتهم ةأثار )

كز الميادين على تر  ما يعكسمن المواضيع اإلنسانية  %40تكرار ما شكل  61في موقع الميادين 
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بشكل انساني من خالل رواية قصصهم الشخصية باألسماء  نالحديث عن الضحايا الفلسطينيي

يدعم القضية بشكل إنساني  ماوالصور وما تركوا خلفهم من أصدقاء واقارب إلثارة التعاطف معهم. 

الجمهور  شعور من الغضبويثير صات الدولية المعنية بالقضايا اإلنسانية عند نقل القصص للمن

 .تجاه "إسرائيل". فيما لم يرد في أي تكرار على موقع مكان المتلقي

من مواضيع  %04أي تكرار  21ورد في ( مشرولعة أهدافالخساير اإلرسرايل ية  ر)العتبا

مشروعة كونها  أهداف" إسرائيليةمواقع "اعتبار ما يتم استهدافه من  حيث موقع الميادين الجدول

 ."المقاوم" عالمتابعة لكيان محتل بنظر اإل

من  %01تكرار في موقع الميادين أي  05ورد في ( وضع القطاع الصحي في غزة) 

تسلط الضوء من قبل موقع الميادين على وضع المستشفيات  المواضيع في الجدول فكان الهدف

سبب الحصار ب من نقص في االحتياجات األساسية في قطاع غزةوالمراكز الصحية وما تعانيه 

فيما ورد مرتين في  .المستمر منذ سنوات والحروب المتتالية التي استهدف فيها القطاع الصحي

 من المواضيع في الجدول. %2موقع مكان بنسبة 

 %27تكرار أي ما نسبته  41ورد الموضوع في  (تدملر منازل لعدد كبلر من رسكان القطاع)

الناجم عن القصف "اإلسرائيلي"  الدمارث موقع الميادين عن تحد   ذإمن الفئات في الجدول 

عشرات  واذين تجاوز الو  عداد السكان الذين باتوا بال مأوى أ وعن  ،للمنشئات السكنية في قطاع غزة

موقع  تكرارات على 3فيما ورد في  .عمار هذه المساكن كم كبير من المالإ  ةعادإ الف وسيتطلب اآل

 .%01مكان بنسبة 

ركز  حيث %56في موقع مكان ما نسبته  تكرار 44ورد في : ("إرسرايل للن"مقتل مدنللن )

وتجال الضحايا  "اإلسرائيلي" على ما اعتبرهم ضحايا مدنيين خالل تغطية احداث الحرب. عالماإل
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موقع الميادين قي أي  ". لم يرد الموضوع فينضعاف "اإلسرائيلييالذين كان اعدادهم ا نالفلسطينيي

ضحايا " هم محتلون بشكل أساسي ال يمكن اعتبارهم ن "اإلسرائيليو تكرار على اعتبار ان كل 

  مدنيين.

تكرار ما  24في ورد في موقع مكان  (اإلرسرايل للن""الحاق اضرار جسيمة فبلوت وممت كات )

 00ا ورد بموقع الميادين فم مدنية وممتلكات مواطنين أبرياء. أهدافاذ وردت بشكل  %31نسبته 

 .تيطانية مشروعةاس اً فاأهدهذه الممتلكات خاللها اعتبرت  %3 ما نسبته

 .التي العتمد لع لها كا الموقعلن الصحفية األشكال (9

 والحديث هنا عن األشكال الصحفية والعناصر الشكلية لإلبراز.

 : وطرق العرض الصحفية شكالاأل

المتابعون للشأن  ن على الموقعين من قبل الباحثون والمحللو  أي مقاالت الرأي التي كتبت :المقال

 .المتعلق بالدراسة

من األشكال الصحفية  %4مقال خالل فترة الحرب ما شكل  03نشر على موقع الميادين 

المستخدمة في الموقع. حيث أتاح موقع الميادين للكتاب والمحللون عرب مؤيدون "للمقاومة" كتابة 

في المنطقة فترة الحرب. والحظ الباحث رغبة الموقع نقل رؤية  الجاريةألحداث مقاالت متعلقة في ا

النخب العربية من خالل هذه المقاالت لتعزيز موقف المقاومة. فيما لم تكن هناك أي مقاالت رأي 

 على موقع مكان.

 وهو ما نشر على الموقعين من اخبار فور حدوثه.: رخب
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من األشكال الصحفية على  %23لحرب وهو ما شكل خبر خالل ا 033نشر موقع الميادين 

وهو امر يتكرر كل  %33لكن النسبة أكبر  57الموقع، فيما كان العدد اقل في موقع مكان 

 األشكال الصحفية حيث كان المحتوى ككل في موقع الميادين أكبر من المحتوى في موقع مكان.

 وقعين.ية المكتوبة والمصورة على المالتقرير اإلخبار  تقرير:

من األشكال الصحفية. فما نشر على موقع مكان  %7تقرير أي  31 الميادينورد على موقع 

من الصحفية. الموقعين يتعان قنوات فضائية كبيرة تمتلك كل منها  %3تقرير وهي ما نسبته  03

ل طاقم كبير مما ساهم في تنوع األشكال الصحفية ووجود محررين قادرين على كتابة التقارير بشك

 فوري في مخالف القضايا.

 ةنشرات اخبار والتقارير المصورة والحلقات التلفزيونيأي : الفلديو

من األشكال الصحفية على الموقع.  %27ما شكل  تفيديوها 001 المياديننشر على موقع 

من األشكال الصحفية. العدد أكبر في موقع الميادين  %02فيديو أي  21اما على موقع مكان 

النشرات اإلخبارية وحلقات البرامج اليومية والتقارير اإلخبارية المتعلقة باألحداث بسبب نشر 

المتعلقة في حرب غزة التي تم بثها على قناة الميادين. فيما اكتفى موقع مكان ببث نشرة يوميا 

 وعدد من التقارير اإلخبارية.

 وهي من عناصر اإلبراز التي استخدمت في الموقعين.: لصورا

من األشكال الصحفية على الموقع.  % 41صورة ما شكل  065موقع الميادين  نشر على

. استخدم كال الموقعين صور تم التقاطها من قبل مصوريهم ومن قبل %41ما شكل  31فيما نشر 

 مصورون من وكاالت انباء مختلفة.
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طريق والمقصود ما نقل على الموقعين لإلحداث عن صور بالبث المباشر عن : البث المباشر

من اللقطات  00التي تتيح هذه الخاصية. نقلت الميادين  االجتماعيالناشطون على وسائل 

الخاصة بالبث المباشر التي التقطها الناشطون بهواتفهم من خالل تطبيقات كفيسبوك وإنستغرام 

من األشكال الصحفية التي تم نشرها على الموقع. فما لم  %3التي تحتو هذه الخاصية ما شكل 

 لحظ الباحث اعتماد موقع مكان على أي منها.ي

 .التي العتمد لع لها الموقعلن المصادر الصحفية  (9

غزة وغيرها من المدن  فيمراسليهم على والميادين  مكانقناتي موقعي  اعتمادوهو المرارس ون: 

  .لألحداث نشرهم فيوالمناطق "اإلسرائيلية"  العربية

تكرار على المراسلين التابعون لقناة الميادين أي ما يشكل  031اعتمد موقع الميادين في 

من مصادر األخبار للموقع وهي النسبة األعلى بين المصادر وهو ما يعكس وجود أكثر من  75%

 مراسل وطاقم خاص بالميادين في منطقة الصراع.

 %66ما شكل تكرار على المراسلين التابعين لقناة مكان وهو  66فيما اعتمد موقع مكان في 

 من مصادر األخبار وهي النسبة األعلى كذلك.

 األنباءوكاالت  على والميادين الجزيرة قناتي موقعي اعتماد وهو: األجنبية والمح ية تالوكاال

 .متعلقة بالحرب حداثاأل نشرهم في العالمية

من المصادر، فيما  %2األخرى ما يشكل  الوكاالتتكرار على  22اعتمد موقع الميادين في 

من المصادر. وكانت نسبة االعتماد  %03تكرار شكلوا  03كان اعتماد موقع مكان عليها في 
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على الوكاالت المختلفة لدى الموقعين هي األدنى. مما يعكس عدم اهتمام اإلعالم الذي هو جزء 

 من الصراع بما ينشر في جهات قد تكون اقل تحيز.

 ي الميادين ومكان على شهود العيان في نقل األحداث.أي اعتماد موقعشهود العيان: 

. فيما كان اعتماد موقع %06تكرار على شهود العيان ما نسبته  41ورد اعتماد الميادين في 

. يتمكن كال الموقعين من التواصل بشهود %20تكرار ما نسبته  21مكان على شهود العيان في 

 ة.العيان بشكل سهل بسبب عامل اللغة والجغرافي

 التي ارستخدمها كا الموقعلناألطر اإللعامية  (2

وهذا  437وفي مكان  322فورد في الميادين في كال الموقعين ثر ورود األكإطار الصراع  كان

ذا اإلطار التي يرتبط فيها هو  في كال الموقعين تكرار العالي هو يدل على أهمية اختيار التسمياتال

ويقول غسان كنفاني ان  امر جوهري ال يمكن تجاهله سميات والمصطلحاتهذه الدراسة. المفي 

فيكون  فاذا لم تصف إسرائيل باالحتالل .غير مقبول الحديث عن الصراع بمعزل عن هذه التسميات

تنتزع الصفة التي بالمقاومين  نمقاتلين الفلسطينييلم تصف ال وإذاهناك شرعية لممارسات جيشها 

سهل فهم موقف الوسيلة اإلعالمية من خالل مالحظة ي .به يتمحور حولها النشاط الذي يقومون 

 هذه التسميات من خالل الصبغة السلبية او اإليجابية التي تحدثها هذه التسميات. 

تكرارات والثالث في الميادين  014اما اإلطار السياسي فكان في ثاني اكر األطر ورود في مكان 

النشاط السياسي  بين مهتم بمتابعة وتحليلجاءت بشكل متوازن تقريبا فكال الجانتكرار.  022

  والمترافق مع مجريات الحرب.
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مره استخدمته الميادين واألخير في مكان فورد في  231اما الميداني فكان ثاني أكثر تكرار فورد 

انها ركزت  إذامن قبل الميادين  اإلطارح في استخدام هذا الحظ الباحث الفارق الواض تكرار. 74

 منظورهم." عن كل الحروب السابقة وهو امر إيجابي في المقاومة"لواضح في قدرات على التطور ا

وهنا بطبيعة  تكرار. 73تكرار وفي مكان في  046اما اإلطار اإلنساني فورد في الميادين في  

 ى القضايا اإلنسانية المتعلقة بالجهة التي ينتمي لها.الحال ركز كل من الموقعين عل

الدراسة تستطيع أن تنسحب نتائجها على اإلعالم المقاوم في غزة،  فإن في نهاية البحث

حيث كشفت الحرب األخيرة التي شن تها إسرائيل على قطاع غزة عن  بالعموم.دولة االحتالل  وإعالم

أهمية دمج التكنولوجيا المتطورة في إدارة معارك طويلة األمد نسبيا، قد تمتد ألسابيع، وتستخدم فيها 

ية، وأنها تحتاج إلى االنتباه إلى الساحة الموازية التي تزداد أهمية في ظل المساحة قطاعات عسكر 

 .التواصل االجتماعي، وهي ساحة الوعي الواسعة التي تحتلها شبكات

هذا الوعي الذي هو جزء من الصراع على الرواية ضمن الصراع الكبير الطويل ولكن بأدوات 

 .ة التقليدية في مصطلحاتها وتوجهاتها وأدوات عملهاالدعاية المباشر  مكانةجديدة تستبدل 

هي حرب مكونة من حروف وأرقام وصور هدفها إلحاق الهزيمة في وعي الفلسطينيين والعرب 

وضرب الدافعية لديهم في مواجهة االحتالل. وهي تصف وتختزل العمليات التي تستهدف تغيير 

ن قبل الطرف المستهدف، وهي بذلك تعتبر عنوانا النظرة والمشاعر والسلوك والنفسية تجاه الواقع م

فضفاضا يشمل أنماط عمل سرية وعلنية. وهذا الجهد هو جزء من الحرب على الرواية قبيل وخالل 

 .وبعد الحرب
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إظهار أن دولة االحتالل، تتجنب المس بالمدنيين والبنى التحتية  الىتهدف هذه الحرب 

ائل المقاومة التي تسعى إلظهار الجمهور الفلسطيني والمناطق المأهولة وقطع الطريق على فص

” ضدعلى أنه ضحية عدوان إسرائيلي عنيف ال يميز بين المدنيين، وتجنيد الرأي العام الدولي 

 إسرائيل"

أهم آثار هذه المعركة التكنولوجية  بأن إحدىمن ناحية أخرى فإن الدراسة الحالية استنتجت 

والتأثير  ،“اإلسرائيلي” الجمهورمن المقاومة الفلسطينية لدى  زيادة مشاعر الخوف والرقمية، هو

بجانب تصاعد معاداة السامية في جميع أنحاء  االحتالل،على الرأي العام العالمي ضد دولة 

ثم إن دولة االحتالل وجدت “. في الساحتين المحلية والعالمية ”إلسرائيل” االنتقاداتالعالم، وإثارة 

كة رقمية في الشبكات االجتماعية في وقت واحد، عبر مجموعة متنوعة من معر  فعليا أمامنفسها 

القنوات والمنصات، تتغير بمرور الوقت في ضوء التطورات التكنولوجية. كما وجدت الدراسة أن 

خالل حرب غزة ظهرت على الساحة الرقمية والشبكات  0243األحداث داخل المدن المحتلة عام 

ركزية للمقاومة. واكتشفت في السياق ذاته إلى أن حرب غزة والمدن االجتماعية، وشكلت منصة م

حظيت بانتشار واسع في العالم العربي عبر وسائل التواصل  0243العربية المحتلة عام 

نفوذ مركزية لنقل الرواية الفلسطينية للجمهور العالمي  المقاومة كساحةاالجتماعي، واستخدمتها 

يفة، مما أثر على صورة دولة االحتالل في العالم في أثناء لتصوير "إسرائيل" على أنها ضع

 رقميا. ولوالدولية الستمرارها،  زعزعة الشرعيةالحرب، وساعدت في 
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 التوصياتثانيًا: 

 :بما ي ي الباحث يوصي الدرارسة بعد اتمامو 

  العادلةتجاه القضايا اإلنسانية  اإلعالم الرقميإعداد المزيد من الدراسات المعنية بفهم دور. 
  لعمل على تطوير مفهوم إعالم المقاومة وتحديد األطر ل ومراكز الدراساتالباحثين دعوة

 .والية العمل المتعلقة به
  في أهمية دور اإلعالم في  والعربيةرفع مستوى الوعي في المؤسسات التعلمية الفلسطينية

 .أساسي القضية الفلسطينية وبشكلنصرة القضايا اإلنسانية العادلة 
  خالل تغطية النزاعات  والتسميات المستخدمةإعداد دراسات تناقش أهمية المصطلحات

  .الذي تتركه هذه التسميات على الجمهور المتابع واألثر
  الدراسة المماثلة على المؤسسات الوطنية المعنية ب والدراساتتعميم نتائج الدراسة الحالية

  .عالم المقاومة في وجدان الشعوبلترسيخ نجاحات إ  "ياإلسرائيل"الصراع العربي 
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 مراجعقايمة ال

 العربية أوال: المراجع

الف سطلنية وتأثلراتها المعرفية  لانتفاضةالخبرية  األطر  (.2112)أحمد سعد  ، محمدإبراهيم
 .جامعة القاهرة العالممقدمة للمؤتمر العلمي السنوي لكلية  دراسة .والوجدانية

عبر موقع  2104ي" خالل العدوان على غزة عام سرائيلالدعائي "اإل الخطاب (.2107)أبو شنب 
 ."فيس بوك" االجتماعيالتواصل 

 /https://www.un.org/unispal/ar/history األمم المتحدة. موجز لتاريخ القضية الفلسطينية

تقرير أممي: خساير قطاع غزة االقتصادية الناتجة لعن لعقد من االحتال األمم المتحدة. 
 م يار دوالر 2969لحصار اإلرسرايل ي تخطت ال وا

https://news.un.org/ar/story/2020/11/1066492 

واتجاهاته الحديثة في درارسات الجمهور والرأي  لعامنظريات اإل(. 2116الحديد، محمد فاضل )
 . دمياط مكتبة نانسي.العام

، مناهج البحث اإللعامي مقدمة في(. 2113اللبان، شريف درويش وعبد المقصود، هشام عطية )

 القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع.

 –، دولة اإلمارات العربية المتحدة مناهج البحث الع مي(. 2107المشهداني، سعد سليمان )

 والجمهورية اللبنانية: دار الكتاب الجامعي.

، ث اإللعاميمقدمة في مناهج البح(. 2113اللبان، شريف درويش وعبد المقصود، هشام عطية )

 القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع.

 –، دولة اإلمارات العربية المتحدة مناهج البحث الع مي(. 2107المشهداني، سعد سليمان )

 والجمهورية اللبنانية: دار الكتاب الجامعي.
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 دار :مانعن. والعشروفي القرن الحادي  تصالاال  نظريات(. 2106) محمد عبد الرزاق، الدليمي
 .والتوزيع للنشر اليازوري 

 .ونظرياته المعاصرة االتصال (.2116) نصيرة، حسن عماد مكاوي وليلى حسين السيد رتام

 ."الهيمنة في الشرق األوسط إلى: صعود أميركا أيزنهاوركتاب "مقامرة ( 2106)مايكل  درون،

، الرياض مكتبة الصفحات نظريات التع يم وتطبيقها بالتربية(. 2111سليمان، علي السيد )
 الذهبية.

 ( بسكـرة)جامعــة محمـد خيضر ـ الجزائر  اإلرسرايل ـي،الصـراع العربـي (. 2103)خولة  صامري،

م في مواقع الفضائيات األجنبية 2102الخبرية للعدوان على غزة عام  األطر(. 2104عوض الله )
 .ة باللغة العربيةاإللكتروني

تنمية السيارسية المترتبة لع ى حركة الولعي في كاريكاتلر الفنان ناجي ال(. 2113خالد ) الفقية،
 الع ي

 المصرية الدار القاهرة .المعاصرةونظرياته  االتصال(. 2112) ليلى ،والسيد حسن عماد ،مكاوي 
 .اللبنانية

 الموقع اإللكتروني لوكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(.

. نشأة منظمة التحرير الفلسطينية 2106.اإللكترونيير الفلسطينية موقع منظمة التحر  
http://www.plo.ps/article/43676 

 األزمة االقتصادية في قطاع غزة وتداعياتها السيارسية(. 2120مركز الجزيرة للدراسات. )

طرق  (.2104، غازي جمال )وخليفة ، عبد الجبار توفيقوالبياتي ، محمد عبد العالالنعيمي
 . عمان مؤسسة الورق للنشر والتوزيع.ومناهج البحث الع مي

 2خالل الثورة التحريرية الكبرى. جامعة محمد لمين الدباغين سطيف  عالمهادي، مرح. وسائل اإل
 الجزائر.

 .( ملفات السويس. القاهرة: دار الشروق 2114)حسنين محمد  هيكل،

http://www.plo.ps/article/43676
http://www.plo.ps/article/43676
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Britannica.2021. website https://www.britannica.com/technology/website. 

Levin, D. (2001). Framing peace policies. The competition for Reasonant themes. Paper 

presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association, 

August 30 – September 2 San Francisco. 

Scheufele, D (1999). Framing as a Theory of Media Effects. 

Social Influence by Manipulation: A Definition and Case of Propaganda. Koppang, 

Haavard.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الم حقات
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 (2م حق رقم )ال
 مة بأرسماء المحكملنقاي

 المؤرسسة الرتبة الع مية االرسم

 جامعة الشرق األوسط أستاذ مشارك كامل خورشيد مراد

 جامعة الشرق األوسط مشاركاستاذ  عبد الكريم الدبيسي

 جامعة اليرموك استاذ حاتم عالونة

 اليرموكجامعة  استاذ علي نجادات

 جامعة البتراء مشاركاستاذ  منال مزاهرة
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 (0م حق رقم )ال

 الصراع  إطار/تسمية أطراف الصراع في الموقعلن  –2

 الترملز الفئات الفرعية  التكرار  النسبة الماحظات 

   الميادين مكان الميادين مكان 
      326 

43 
021 
074 

   المقاومة الفلسطينية 
 فصائل المقاومة 
 صواريخ المقاومة 
 سيف القدس 

)1-1( 

     03 
71 
37 
31 

1 
21 
 

 االرهابية تالتنظيما 
 حماس 
 عناصر فلسطينية 
 صواريخ غرة 

)2-1( 

      61 
71 
21 

  جيش االحتالل 
 قوات االحتالل 
 طائرات االحتالل 

)3-1( 

     023 
66 
23 

  
 

4 

  جيش الدفاع 
 سالح الجو 
 عملية األسوار 

)4-1( 
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 قعلن المواضيع السيارسية التي تناولها المو  / السيارسي( )اإلطار –0

 الماحظات
 الترملز الفئات الفرعية التكرار النسبة

 الميادين مكان الميادين مكان

 
 

 
0 41 

تغطية التحركات الشعبية جول العالم 
المتضامنة مع غرة والشعب الفلسطيني 

 عموما
)1-2( 

 
 

 
51 55 

متابعة الجهود اإلقليمية والدولية لوقف 
 إطالق النار

)2-2( 

 
 

 
 05 

قاطعة االحتالل والموقف الشعبي تعزيز م
 الرافض للتطبيع

)3-2( 

 
 

 
 41 

الدفع لتبني خيارات "المقاومة" 
 بالخصوص الخيار المسلح.

)4-2( 

 
 

 
 )2-5( "الدعم األمريكي للعملية العسكرية" 05 21

(6-2) "حق اسرائيل بالدفاع عن النفس"  35     

   3 4 
"عدم تأثير الحرب على مسار التطبيع 

 تفاق اإلبراهيمي"الوا
(2-7)  
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 تغطية الجانب الملداني في كل من الموقعلن /الملداني اإلطار -1

 

  

 الترملز الفئات الفرعية التكرار  النسبة  الماحظات
 الميادين مكان الميادين مكان

     
 61 

وعدم  نالفلسطينييف المدنيين استهدا
عسكري لدى  أهدافوجود بنك 

 رائيلي.الجيش اإلس
(3-0)  

     
 71 

االحتفاء بالصواريخ التي تستهدف 
 المستوطنات والمدن "اإلسرائيلية"

(3-2)  

     
4 51 

التطور العسكري لدى "المقاومة" عن 
 بالحروب السابقة

(3-3)  

     
3 25 

مدى قدرة القبة الحديدية على 
 التصدي لصواريخ "المقاومة"

(3-4)  

     
5 01 

ى الحدود مع سوريا الوضع األمني عل
 ولبنان واألردن

(3-5)  

     
2 05 

ية من قبل عالماستهداف المواقع اإل
 الجيش اإلسرائيلي 

(3-6)  

   
35  

من  ن" استهداف المدنيين اإلسرائيليي
 قبل الفصائل"

(3-7)  

(3-3) "تدمر سالح األنفاق الفلسطينية "  05     

   
5  

"إطالق الصواريخ من بين المناطق 
 أهولة في غرة"الم

(3-2)  
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 تغطية الجانب اإلنساني في الموقعلن /اإلنساني اإلطار –2

 الترملز الفئات الفرعية التكرار النسبة الماحظات
نالميادي مكان نالميادي مكان   

     
 61 

أثارة التعاطف مع الضحايا 
من خالل قصصهم  نالفلسطينيي
 وعائالتهم

)1-4( 

     
 21 

 ةائر اإلسرائيلياعتبار الخس
 مشروعة أهداف

)2-4( 

 )4-3( غزةوضع القطاع الصحي في  05 2     
     

3 41 
تدمير منازل عدد كبير من 

 سكان القطاع
 

)5-4( 
(5-4) "ن"مقتل مدنيين إسرائيليي  44     
   

24 00 
"الحاق اضرار جسيمة فبيوت 

 وممتلكات االسرائيليين"
(4-5)  

 
 

 في الموقعلنالمستخدمة  الصحفية شكالاأل /الفني اإلطار –9

 الترملز الفئات الفرعية التكرار النسبة     الماحظات
 الميادين مكان الميادين مكان

     
 

(0-5) المقال 03  
(2-5) خبر 033 57     
(3-5) التقرير 22 03     
     

21 001 
نشرة، تقرير مصور، ) الفيديو

 ة تلفزيونية(حلق
(5-4)  

(5-5) الصور 065 31     
(6-5) البث المباشر 00      
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 مصادر المع ومات المستخدمة بالموقعلن  /المهني اإلطار –9

 الماحظات
 الترملز الفئات الفرعية التكرار النسبة

 الميادين مكان الميادين مكان
(0-6) المراسلون  031 66       
(2-6) األجنبية والمحلية تالوكاال 22 03       
(3-6) شهود عيان  41 21       

 

 


