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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 َولٌََْبلَُىًَُّكْن بَِشْيٍء ِهَي اْلَخْىِف َواْلُجىِع َوًَْقٍص ِهَي

ابِسِ  ِس الصَّ ًْفُِس َوالثََّوَساِت َوبَشِّ الَِّريَي  يَي اْْلَْهَىاِل َواْْلَ
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 ْاإِلهَدْاءُ 
ُأىديُىذاُالبحثُإلى:ُ

 عف األشكاؾ حصدطريؽ النجاح ك لراحة كاليناء، إلى مف دفعني لمف سعى كشقى ألنعـ با 
 )والديُالعزيز( لكبيرا القمب العمـ.. إلى طريؽ لي ليميد دربي

  داء رسالة أ، كنذرت عمرىا في نجاحي ىا سري أماـ قدمييا، ككاف دعاؤ  إلى مف ركع العطاءي
 )والدتيُالحبيبة. (.صنعتيا مف أكراؽ الصبر كطرزتيا في ظالـ الدىر ألجؿ راحتي

 خكتي إ ..إلى سر قكتي كسندم بعد اهلل، يحممكف في عيكنيـ ذكريات طفكلتي كشبابي
 )ساجدةُوماح،ُ،ُسمحمدأحمد،ُشيماء،ُآًلء،ُي (خكاتأك 

 عائمتي:ُاعماميُوعماتي( ..عمرم، كالزلت أمشي في ظميـ إلى مف احتضنكني سني( 

  كفٌ  مف بالكفاء إلى كتميزكا باإلخاء تحٌمك مف إلى. .أمي تمدىفٌ  لـ المكاتي األخكاتإلى 
 ..).صديقاتي( ..حزانيككانكا معي في أشد أطريؽ الخير  عمى معي

  إلى مف يحممكف أعدؿ قضية، كأشرؼ نضاؿ كتبو التاريخ الفمسطيني خمؼ األسالؾ
الشائكة كالجدراف الضيقة، إلى مف عممكنا أف لمجكع كرامة، يتنفسكف الحرية مف شراييف 

 أجسادىـ، إلى األسرل المضربيف عف الطعاـ "أبطاؿ #مي_كممح"

 :ان في خطكاتي األكلى، لكنو رحؿ إلى مف كاف سببان في إكماؿ دراستي، كمشجع وأخيرًا
كجميع ضحايا ) مصعبُالكرد.  إلى ركح خطيبي (.قاتؿ اشـ كسرطافو غ ضحية حصارو 

 الحصار في ىذه المدينة الضيقة

 

 ..ُوأىديُليمُىذاُالعمل.أنحنيُأماميمُجميعاًُ

 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 الباحثة

 إسراءُصالحُالشريفُُُُُُُُُُُ
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 شكٌس وتقديسٌ 
ُ ًُلُينتييُوحدكُالميمُلكُالحمد ُولكُالشكرُشكرًا عمىُنعمكُالعظيمة،ُوآًلئكُالجسيمة،
ُالعملُالمتواضع،ُورجائيُُفأنتُوحدكُمنأولو،ُوًلُينفذُآخره،ُ أنُتتقبموُبأكرمتنيُبإتمامُىذا

لوجيكُالكريمُومني،ُ ُ.أنُتجعموُخالصاًُ
 

ُمن:ُُكلٍُُوالتقديرُوالعرفانُإلىُالشكرُبجزيلُأنُأتقدمُويسعدنييشرفنيُ

 تفضؿ بالمكافقة عمى اإلشراؼ  الذم "أحمدُعرابيُحسينُالترك" الدكتكر كمشرفي أستاذم
رشاداتو تكجياتو لي كقدَّـ كجيده، كقًتو مف الكثير كساندني كمنحني ،سالتير ى مع  ،الثمينة كا 

 الجيد ىذا إلنجاز عيفكالمي  الميرشد لي فكاف ،تيدراسإلنجاز ضجرو  دكف لي العكف يد كمدَّ 
 .العممي

  ُاإلعَلم إلىكما أتقدـ بالشكر كالتقدير في برنامج الماجستير لما بذلكه مف جميعان  أساتذة
ألعضاء لجنة المناقشة عمى تفضميـ بقبكؿ مناقشة  يضان ، كالشكر أجيد كعطاء غير محدكد
 .الرسالةشأنيا إثراء ىذه  سكاء بتقديـ المالحظات القيمة التي مفييا ىذه الرسالة كالحكـ عم

  في  كاإلعالـ مف طمبة الماجستير بقسـ الصحافة وزميَلتيُلزمَلئيكشكرم كتقديرم
خص بالذكر ، كأ، كاألصدقاء الذيف كانكا يتفقدكنني دائمان بالسؤاؿ كالتشجيعالجامعة اإلسالمية

تو معي مف جيد ككقت إلنجاز رسالتي، كصديقتي االعالمية صديقتي (أمينة زيارة) لما بذل
 (ىاجر حرب) التي كانت دكمان داعمةن لي في كؿ أكقاتي كظركفي.

 قناةُالقدسُلبيتي الثاني كمقر عممي  يضان،أ ي أف أتكجو بالشكر كالتقدير كالعرفافنكال يفكت
حفي (عماد اإلفرنجي) الص، كجميع العامميف فييا كعمى رأسيـ مديرىا مكتبُغزة-الفضائية

 .رسالتينجاز لما ساندكني في إ

 قدـ لي مساعدة أثرت جيدم العمميكساندني ك  العكف يدى  لي مدَّ  مف لكؿ   مكصكؿه  كالشكر. 

نافعًا،ُُِعمماًُُيجعموُوأنُلوجيو،ُخالصاًُُالعملُُُىذاُيكونَُُأنُالقديرُالعميُاهللُأسالُوختاماًُ
 .الجنةُإلىُطريقاًُُبوُليُيسّيل

ُثةالباح
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 ممخصُالدراسة
رصػػد ك  .حصػػار غػػزة عمػػى طبيعػػة معالجػػة المكاقػػع الفمسػػطينية اإللكتركنيػػة اإلخباريػػة حػػكؿ التعػػرؼ إلػػى ىــذهُالدراســةُتيــدف

برازىػػػا، كعػػػرض األسػػػاليب اإلقناعيػػػة المسػػػتخدمة لمكضػػػكعات الحصػػػار مػػػع مصػػػادرىا ات التػػػي ركػػػزت مكاقػػػع الدراسػػػة عمػػػى أالمكضػػػكع
التػي كالخػدمات التفاعميػة عناصػر اإلبػراز كالتػدعـي  عػرضؿ الصحفية التي اسػتخدمتيا مكاقػع الدراسػة مػع شكامعرفة األالصحفية، ككذلؾ 

المكاقػػػع صػػػاحبت المػػػكاد الخبريػػػة، ككػػػذلؾ رصػػػد العالقػػػات االرتباطيػػػة بػػػيف المػػػكاد الخبريػػػة كالكقػػػكؼ عمػػػى أكجػػػو االتفػػػاؽ كاالخػػػتالؼ بػػػيف 
 .الفمسطينية اإللكتركنية اإلخبارية

المسحية، الذم  منيجيف ىما: منيج الدراسات تطارىا استخدمكالتي في إ الكصفية، البحكث مف دراسةالُوتعدُىذه
 المقارنػة يأسػمكب تػـ مػف خاللػو اسػتخداـ الػذم كمػنيج العالقػات المتبادلػة المضػمكف، تحميػؿ أسػمكب اسػتخداـ خاللػو تـ مف

 :أداة طريػػؽ عػػف البيانػػات جمػػع كتػػـ جنػػدة اإلعالميػػة"،نظريػػة "األ الباحثػػة اسػػتخدمت كمػػا ،كالعالقػػات االرتباطيػػة المنيجيػػة
 المضمكف.استمارة تحميؿ 

ُالباحثــةُعينــةُ ُالفمســطينيةُواختــارت ُلمدراســةُاًلاإللكترونيــةُالمواقــع معػػان اإلخباريػػة، مكقػػع ككالػػة  : "مكقػػع ككالػػةوىــيخباريــة
 الزمنيػػة المػػدة أمػػا فمسػػطيف اآلف اإلخباريػػة"، ، مكقػػع ككالػػة فمسػػطيف اليػػـك اإلخباريػػة، كمكقػػع ككالػػةاألنبػػاء كالمعمكمػػات كفػػا

ـ  2013/يكنيك/30الفترة الزمنية ( مف تسنكات) بدأ 3في عينة عشكائية بأسمكب األسبكع الصناعي لمدة ( فتمثمت لمدراسة
كاقػع تخػص حصػار غػزة فػي مـ)، كتمثمت مػادة دراسػة تحميػؿ المضػمكف جميػع المكضػكعات التػي 2016/يكنيك/30 كحتى

 .مادة صحفية) 2669بمغت (

ُأبرزىاُالمضمونُتحميلُدراسةُوخمصت ُالنتائج  :إلىُمجموعةُمن
ُاًلجتماعيــة" تشػػير الدراسػػة إلػػى أف .1 %)، ثػػـ تالىػػا القضػػايا 22.2بنسػػبة ( ربعػػةتصػػدرت اىتمػػاـ مكاقػػع الدراسػػة األ  "القضــايا

ف بػيف المكضػكعات فػي اىتمػػاـ " مػالحـدودُوالمعـابرُوالســفرثػـ القضػايا االقتصػادية، فػي حػػيف تصػدرت فئػة "السياسػية 
 ".اإلعمارُوالبناء%)، ثـ تالىا مكضكعات "14مكاقع الدراسة األربعة بنسبة (

"، حيػػث تصػػدرت المرتبػػة األكلػػى مػػف بػػيف أسػػاليب تقػػديـ ســردُالمعمومــاتاكلػػت مكاقػػع الدراسػػة اىتمامػػان كبيػػران ألسػػمكب " .2
بيػذا األسػمكب ككنػو حػاز عمػى أعمػى نسػبة اسػتخداـ  %)، كاتفقػت المكاقػع فػي أجنػدة اىتماميػا62.7المضمكف بنسػبة (

 فييا لطبيعة اعتمادىا عمى الطابع الخبرم أكثر مف التفسيرم.
" قد حظيت في مقدمة الكسائط المتعددة التي استخدمتيا المكاقع عينػة الدراسػة الصورةُالصحفيةتشير الدراسة إلى أف " .3

ــديوُ"%)، ثػػـ تالىػػا 97.5فػػي عػػرض مكضػػكعات الحصػػار بنسػػبة ( %)، بينمػػا اختفػػت 2.5" بفػػارؽ كبيػػر نسػػبتو (الفي
 تمامان العناصر األخرل.

تسػميط الضػكء عمػى كافػة القضػايا ىميػة أإلػى  المكاقػع الفمسػطينيةنيا دعت إ :وخرجتُالدراسةُبعدةُتوصياتُأىميا
ي كاإلحصػػائي فػػي تقػػديـ االنشػػائ باألسػػمكبيفاالىتمػػاـ بضػػركرة  المكاقػػع، كمػػا كأكصػػت اغػػزة كاثارىػػ بقضػػايا حصػػارالمتعمقػػة 
ريػػػة لػػػة القانكنيػػػة، كتػػػدعيـ المػػػكاد الخبرقػػػاـ كاألدباإلحصػػػائيات كاألعالميػػػة قضػػػايا الحصػػػار، كتػػػدعيـ الرسػػػالة اإلمضػػػمكف 

مجػاؿ فسػاح البمعاناة الحصار، كما أكصت بضركرة إ التأثيربراز لما ليا مف دكر كبير في بالكسائط المتعددة كعناصر اإل
لممكاد الصحفية المنشكرة. وفي التعبير عف رايماـ مشاركة القارئ أ



 و
 

Abstract  

This study aimed to investigate the dominant trend of aggression topics to identify the 

nature of the press treatment of the Palestinian electronic news websites of the siege on Gaza 

and the nature of the topics which the current study websites tried to highlight. It also attempted 

to outline the persuasive styles used in the siege topics and their press sources and the forms of 

journalistic arts used by the study websites in addition to displaying the elements of prominence 

and consolidation that accompanied the news reporting materials and identifying the points of 

agreement and disagreement among the Palestinian news websites. 

The study is considered descriptive research in whose framework two designs were 

used:: survey research design, through which the content analysis method was used, and the 

mutual relations design, through which the systematic comparison method was used. The 

researcher also used "media agenda" theory. Data were collected through a content analysis 

form. 

The researcher selected the following Palestinian websites: "Ma'an News Agency, 

Wafa News Agency, Palestine Today News Agency, and Palestine Now News Agency". The 

duration of the study was the random sample with the industrial week style for (3 years) starting 

from (30/6/2013) to (30/06/2016). The study material consisted of content analysis of all the 

issues raised by the study websites regarding the siege on Gaza. 

The study of content analysis concluded multiple results: 

1- The study found that the “social cases” have received the biggest attention of the four 

websites of the study with 22.2%, followed by the “political cases” and “economic 

cases”. Meanwhile, the category of “borders, crossings, and travel” was the first among 

the topics of interest in the four websites of the study, followed by “building and 

construction”  

2- The study’s websites have shown a great interest in “information narration” 

methodology as it occupied the first rank among the methodologies of content 

presentation with 62.7%. All study’s websites have shown their biggest interest in this 

methodology because it acquired the highest percentage of use due to its dependence on 

narration more than interpretation.  

3- The study indicates that the “press photo” has received the biggest interest in the 

multimedia that the websites of the study sample used in presenting the topic of siege 

with 97.5%, followed by “video” with a large difference of 2.5%, while other elements 

have totally disappeared 

The study came up with several recommendations, the most important of which 

were as follows: Palestinian websites’ attention should be drawn to the importance of shedding 

light on all the issues related to the siege on Gaza and its effects. Palestinian websites should 

take care of both textual and statistical styles in providing the content of the siege issues and 

should strengthen the media message with statistics, figures and legal evidence. The study also 

recommended supplementing news articles with multimedia and elements of prominence as 

they have a significant role in highlighting the suffering caused by the siege. The study finally 

recommended making it possible for the readers’ participation in expressing their opinions 

concerning the published press materials.  
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ُ:مقدمة
، في النصؼ الثاني االتصاؿمجاؿ يخص تكممت نجاحات اإلنساف كطمكحاتو بما منذ أف 

العصر  يميزكاختراع الحاسكب، أصبح أىـ ما  بظاىرتي تفجر المعمكمات العشريفقرف مف ال
البعض عصر  عميوالحالي ىك تبادؿ المعمكمات باستخداـ كسائؿ االتصاؿ المتعددة، حتى أطمؽ 

 )1(.المعمكمات

المعمكمات المرتبطة  تكنكلكجياعصر  اليكـ تعيشالمجتمعات المتطكرة فأصبحت 
 التكنكلكجية،ت االتي قادت بدكرىا ىذه التطكر  الحديثة االتصاليةأىـ الكسائؿ بالحاسكب، كمف 
اإلمكانات  بتكظيؼتعالت المطالبات  حيث، العالميةشبكة اإلنترنت  اإلعالميةكبمكرت ىذه الثكرة 

مف الصحؼ،  إلكتركنيةطبعات  تقديـاالتصاالت كالمعمكمات في  تكنكلكجياىنة في ات الر اكالتطكر 
 )2(.إليياء امف القر  جديد ؿجيلجذب 

مؤسسات الصحفية عمى إنشاء مكاقع في ظؿ الثكرة االتصالية الحديثة، حرصت غالبية الك 
لكتركنية التي تقـك يعرؼ بالصحؼ اإل لكتركنية لصحفيا عمى الشبكة، كفي ىذا اإلطار ظيرت ماإ

خالؿ كصالت اتصاؿ عف لكتركني عبر االنترنت أك تكزيع المعمكمات كاألخبار مف عمى النشر اإل
بيعد أك مف خالؿ تقنية الكسائط المتعددة، كغيرىا مف النظـ االتصالية، كما تتيح لمستخدمييا 

 )3(إمكانية البحث داخميا، كالحفظ كطباعة صفحاتيا.

 ليغيرجتماعي، الا ؿكتركنية كالمدكنات الشخصية كشبكات التكاصلإلكر المكاقع ايكجاء ظ
اإلعالـ "عالـ ييطمؽ عميو اسـ نكعان جديدان مف اإل ككفرحديث، عالـ المضمكف كشكؿ اإل

، المقركء كالمرئي كالمسمكع، حيث بات ىذا اإلعالـ الجديد يشكؿ نافذة ميمة جدان لنشر "لكتركنياإل
كتستخدـ فيو فنكف كاليات كميارات العمؿ في الصحافة المطبكعة، ، المعمكمات كالحصكؿ عمييا
لكتركني، اإل كمات التي تناسب استخداـ الفضاءليات تقنيات المعمكيضاؼ إلييا ميارات كا

نباء اآلنية كغير اآلنية كمعالجتيا كتحميميا كنشرىا عمى الجماىير عبر الفضاء الستقصاء األ
 )4(.اإللكتركني بسرعة فائقة

                                                           

 عمـ الديف، الصحافة في عصر المعمكمات: األساسيات كالمستحدثات (ص أ). )1(
 ).17(ص ريكىات المستقبؿلكضع الراىف كسناغالي، صناعة الصحافة في العالـ: تحديات ا )2(
 ).30(ص لكتركنية الفمسطينية، دراسة تطبيقيةترباف، الصحافة اإل )3(
 ).99ابك عيشة، اإلعالـ االلكتركني (ص )4(
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ظران اآلكنة األخيرة، حيث زاد عدد زكارىا نممحكظان في  اإللكتركنية تطكران كقد شيدت المكاقع 
في مناطؽ الصراع  لقدرتيا عمى مكاكبة األحداث كالمجريات العاجمة في كافة أنحاء العالـ، كخاصةن 

 أصبحت تنقؿ األحداث لحظة كقكعيا إلى الجميكر. التيمثؿ فمسطيف،  ذات األحداث الساخنةً 

ي نقؿ كبير ف بشكؿو  ساىـ ىاكتطكر لكتركنية ركز المكاقع الفمسطينية اإلبأف كمما الشؾ فيو، 
مساحات اإلعالـ الفمسطيني مف دائرة الخطاب المحمي إلى دائرة الخطاب العالمي كالدكلي، عبر 

، كأعادت إلى سرائيمياالحتالؿ اإل نيرالمضطيد تحت  الفمسطينيمتكاصمة لنقؿ كاقع الشعب 
) غيرىا. ك .،كاالسرل ،كحؽ العكدة كاالستيطاف، كالالجئيف، ،(القدسمثؿ العادلة  قضاياهاألذىاف 

عف المسرح الدكلي، كعف  بياتغيٌ أف  الغربيةكبعض الدكؿ  الصييكني الكيافالتي تحاكؿ دكلة 
 .السياسي رارأنظار صناع الق

 عالمية عبر أرجاء العالـ بال حدكدو الفرصة لنشر الرسالة اإلالمكاقع الفمسطينية اتاحت كما 
سرائيمي اإلفي كشؼ جرائـ االحتالؿ  ميمان كبارزان  لعبت دكران ك جغرافية أك مكانع إسرائيمية، 

 جاه شعبنا الفمسطيني األعزؿ، كفضح ركاياتو الكاذبة أماـ العالـ بكؿ كسائمو كلغاتو.كمخططاتو تي 

تطكرات القضية  في مكاكبة ميمان  دكران  خباريةلكتركنية اإلة اإلالفمسطيني المكاقع دتكأ
الدكر األبرز في  ليا إال أفالفمسطينية،  الساحة فيالسياسي  االستقراررغـ عدـ ك الفمسطينية، 

اإلسرائيمي كانتياكاتو كمجازره ضد الشعب الفمسطيني ال سيما أثناء  االحتالؿ جرائـكشؼ كفضح 
، القضية الفمسطينية بشكؿ عاـ كقطاع غزة عمى كجو الخصكصبيا الحركب كاألزمات التي تمر 

ثار العدكاف بحؽ اكر الرائد في التحقؽ مف دك  ،حيث تحكؿ اإلعالـ، إلى أداة فعالة في المعركة
 .جعؿ االحتالؿ الخاسر األكبر في معركة الرأم العاـ مماالمدنييف اآلمنيف كممتمكاتيـ، 

 ،عاـ مف أىـ القضايا التي تؤثر عمى المجتمع الفمسطيني بشكؿو  ،قضية حصار غزة كتعد
الحركة االقتصادية  مية كشؿٌ خاص، فقد غير الحصار الحياة اليك  كعمى اإلنساف الغزم بشكؿو 

كالفكرية كالسياسية كالثقافية لإلنساف الفمسطيني كال يزاؿ، فقضية حصار غزة ليست قضية سياسية 
 حتى كمازاؿ، )1( نسمة )مميكف 2( أكثر مفتأثر بيا بشكؿ أك بآخر نسانية إفحسب، بؿ ىي قضية 

 نظران  ؛متأـز فمسطيني اخميد  كضع ظؿ كفي عربي، كصمت عالمي بتكاطؤ قائمان  الكقت ىذا
 .بأسره العربي كالعالـ الفمسطيني الشعب يعيشيا التي المعقدة السياسية لمظركؼ

اإلنسانية كالسياسية التي تعد مف أىـ القضايا  كأىميتياقضية حصار غزة لحداثة ان ر كنظ
لكتركنية ية اإلد الصحفية لممكاقع الفمسطين، كالتي كاف ليا نصيب األسد في عرض المكاكالقانكنية

                                                           

 .)9مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف، اآلثار اإلنسانية لمحصار كاإلغالؽ المفركض عمى قطاع غزة (ص )1(
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عمى كتياكيان  تفككان  التاريخ الفمسطيني حرجة تعد مف أكثر مراحؿ خبارية، حيث تمر بمرحمةو اإل
الفمسطيني بيف  -بسبب االنقساـ الفمسطيني، ففي ظؿ تفكؾ القيادة السياسية الراىنة صعيد اإلعالـ

تضيات المرحمة، صار لدل بعض القيادات السياسية اإلعالمية بمق كعيشطرم الكطف، كغياب ال
يذه لتحدم  مفضعؼ كتردم رغـ محاكالت أصحاب المكاقع مف الكاقع اإلعالمي إلى ما ىك عميو 

بما تخدـ القضية مكاناتيا  في نقؿ الرسالة قباتيا التي تؤثر بشكؿ كبير عمى إالمرحمة كتجاكز ع
 .حد عشر عامان ف أم ألكثرالفمسطينية، ككشؼ المعاناة المستمرة لسكاف قطاع غزة المحاصر 

يكجد في المكاقع الفمسطينية اإللكتركنية اإلخبارية عكامؿ مختمفة تحكـ تقصيرىا في ك 
 ،تعد تغطية مكسمية تزدىر في المناسبات الكطنية فييالتغطية الخبرية لقضية الحصار عمى غزة، 

إللكتركنية لممكاقع فتزيد المتابعات ا ،تزيد حدتيا حسب األزمات التي تطغك عمى الساحة الفمسطينية
منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال نسانية، رتفع درجة التفاعؿ مع القضايا اإلتك  ،خباريةطينية اإلالفمس

كتقييد الحركة ألصحاب الحاجات كالمرضى كطالب  ،كاغالؽ المعابر ،زمة الكيرباءأ الحصر:
 .الحركب كالعدكاف عمى غزة إلى جانب أزمة ،الجامعات

ُ ُىنا ُالأتومن ُىذه لكتركنية لمكاقع الفمسطينية اإلا"معالجة : التي تستيدؼ دراسةتي
مف خالؿ مسح عينة مف تمؾ المكاقع ، "اإلخبارية حكؿ قضية الحصار المفركض عمى غزة

بعض تعرؼ عمى الكقكؼ عمى سماتيا كخصائصيا، كالبيدؼ اإلخبارية اإللكتركنية الفمسطينية 
كتطكيرىا، لتصبح أكثر قدرة عمى التأثير داخميان  أىـ المقترحات لتفعيميا مع كضعشكالياتيا إ

  .مف أجؿ الكصكؿ إلى اليدؼ األسمى المتمثؿ في رفع الحصار عف غزة كخارجيان 
ُ  
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ُالدراساتُالسابقة:أىمُأوًًل:ُ
 ألىـ مسحية بإجراء دراسة قامت البحثية المشكمة في التعمؽ عمى الباحثة مف حرصان 

لكتركنية اإلعالقتيا بالمكاقع ك  ،ر المفركض عمى قطاع غزةالتي تناكلت قضية الحصا الدراسات
محكريف  إلىتـ تقسيميا لذا جنبية ذات الصمة بمكضكع الدراسة، عالكة عمى الدراسات األ ،اإلخبارية
 كىما:

 ُ:لكترونيةالمواقعُاإُلُومعالجةُدراساتُمتعمقةُبالالمحـــورُاألول.ُ
 :حصارُغزةدراساتُمتعمقةُبُالمحـــورُالثاني. 

ُ:لكترونيةلمواقعُاإُلوابالمعالجةُالدراساتُالمتعمقةُُ-المحورُاألول

 )1(ُم(:2016دراسةُالبريمُ) -1

لكتركنية يفية التي عالجت فييا المكاقع اإلالك عمىالدراسة إلى التعرؼ  ىذه تيدؼ
ـ طر التي تـ استخداميا في تقييقضايا المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية، كدراسة األ الفمسطينية

ضمف البحكث كتقع ىذه الدراسة مكضكعية المادة الخبرية التي نشرت في المكاقع الفمسطينية. 
مسح  تاستخدمالمسح اإلعالمي كفي إطاره  ىما: منيج منيجيفكفي إطارىا تـ استخداـ ، الكصفية
أسمكب المقارنة استخدمت  منيج دراسة العالقات المتبادلة كفي إطارهالالمضمكف، ك  تحميؿ
مكقع صحيفة "، ك"المركز الفمسطيني لإلعالـ"، ك"الكرامة برس" مكقعكاختار الباحث  ،يجيةالمن
أشير الفترة الزمنية ما بيف  ةعمى مدل ثالث الدراسة مكاقع اختيارلمدراسة، كتـ  كعينة" األياـ

)1/8/2014 وحتى برصد  المضمكف في استمارة تحميؿدراسة ال داةأ، كتمثمت (م31/4/2014م
 قضايا المفاكضات الفمسطينيةالمكضكعات التي تناكلت  المادة الخبرية لمعالجة جميع كتحميؿ

 .تحميؿ األطر اإلعالميةاستنادان لنظرية  ،الدراسة مكاقع اإلسرائيمية في
ُ:كاْلتيُليياُالدراسةإوصمتُأىمُالنتائجُالتيُتوكانتُ

يدان فػػي اسػػتثمار التقنيػػات شػػد لكتركنيػػة الفمسػػطينية عينػػة الدراسػػة ضػػعفان تعػػاني المكاقػػع اإل.أ 
 .لكتركنية التي تتيحيا شبكة االنترنتاإل

لكتركنيػػة الفمسػػطينية يعػػانكف مػػف التعصػػب األيػػدلكجي الصػػحفيكف العػػاممكف فػػي المكاقػػع اإل.ب 
كالخشية مف إغضػاب المسػؤكليف فػي ظػؿ تراجػع المينيػة كالمكضػكعية فػي أداء الصػحافة 

 .الفمسطينية

                                                           

 ة الفمسطينية لممفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية.البريـ، معالجة المكاقع اإللكتركني )1(
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كتركنيػػػة عينػػػة الدراسػػػة كاالتجػػػاه السياسػػػي يسػػػيطراف كبشػػػكؿ السياسػػػة العامػػػة لممكاقػػػع اإلل.ج 
 مطمؽ عمى السياسة التحريرية في كيفية التعامؿ كتناكؿ قضايا المفاكضات.

 

 )1(:م(2015العمريُ)دراسةُ -2

سمات محتكل كشكؿ مكضكعات االنتياكات  عمىالدراسة إلى التعرؼ  ىذه تيدؼ
 تفاؽ كاالختالؼ بيف صحؼ الدراسة،مى أكجو االاإلسرائيمية لحقكؽ الطفؿ الفمسطيني كالكقكؼ ع

 المسح ىما: منيج منيجيفكفي إطارىا تـ استخداـ ، ضمف البحكث الكصفيةكتقع ىذه الدراسة 
 كفي إطاره كمنيج دراسة العالقات المتبادلة المضمكف، تحميؿمسح استخدمت كفي إطاره  اإلعالمي

احثة صحؼ "الحياة الجديدة"، ك"القدس"، كاختارت الب ،المنيجيةأسمكب المقارنة استخدمت 
المنتظمة  العشكائية العينة بطريقة صحؼ الدراسةأعداد  اختيارلمدراسة، كتـ  كعينةك"فمسطيف" 

وحتى1/1/2013( الممتدة الزمنيةبأسمكب األسبكع الصناعي لمدة عاـ كامؿ لممدة  م

المكضكعات التي  بجميعف المضمك  تحميؿفي استمارة دراسة ال داةأ، كتمثمت (م31/12/2013
 الصحفيةصحؼ الدراسة بأشكاليا  في الفمسطينيتناكلت االنتياكات اإلسرائيمية لحقكؽ الطفؿ 

 .كضع األجندةلنظرية  استنادان ة، المختمف

ُ:كاْلتيُليياُالدراسةإأىمُالنتائجُالتيُتوصمتُوكانتُ

كىػي أعمػى مػف نسػبة  (89.2%)بنسػبة كالسياسػية  المدنيػةاىتماـ صحؼ الدراسػة بػالحقكؽ .أ 
 ث.الصحؼ الثال ، فيكاالجتماعية االقتصاديةالحقكؽ 

مػف أنػكاع االنتياكػات كانتيػاؾ  بالعديػدأجندة صحؼ الدراسة فيما يتصػؿ باىتماميػا  تبايف.ب 
 .كانتياؾ الحؽ في الصحة التعميـالحؽ في 

مػػف بػػيف  اىتمػػاـ صػػحؼ الدراسػػة بأسػػمكب سػػرد المعمكمػػات، حيػػث تصػػدر المرتبػػة األكلػػى.ج 
المضػػػػػػػػمكف فػػػػػػػػي الصػػػػػػػػحؼ الػػػػػػػػثالث، كاتفاقيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي أجنػػػػػػػػدة االىتمػػػػػػػػاـ  تقػػػػػػػػديـ أسػػػػػػػػاليب
  .(80.1%)بنسبة

 

 

 
                                                           

دراسة تحميمية  ،سرائيمية لحقكؽ الطفؿ الفمسطينيالعمرم، معالجة الصحؼ اليكمية الفمسطينية لالنتياكات اإل )1(
 مقارنة.
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 ُُ)1(:م(2015ابوُحميدُ)ُدراسة -3

كيفية معالجة الكاريكاتير في الصحافة الفمسطينية  عمىالدراسة إلى التعرؼ  تيدؼ ىذه
كاتجاىاتيا يا تي تناكللمكضكعات التسمكب معالجة اأـ، ك 2014لمعدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

كفي ، ضمف البحكث الكصفيةكتقع ىذه الدراسة في الكاريكاتير، في الصحؼ الفمسطينية اليكمية. 
 تحميؿمسح  تاستخدمالمسح اإلعالمي كفي إطاره  ىما: منيج منيجيفإطارىا تـ استخداـ 

كقد تـ  ،المنيجيةنة أسمكب المقار  تاستخدم المضمكف، كمنيج دراسة العالقات المتبادلة كفي إطاره
جؿ رصد مف أجمع بيانات الدراسة مف خالؿ استمارة تحميؿ المضمكف عمى عينة مف الصحؼ 

صحيفة القدس، كصحيفة فمسطيف، كصحيفة األياـ، كصحيفة الحياة (أكجو الشبة كاالختالؼ في 
داة أؿ ـ)، كذلؾ مف خال26/8/2014ـ كحتى 8/7/2014(الزمنية ما بيف الفترة خالؿ  )الجديدة

  .عدادىا خالؿ المدة التي تمثؿ العدكافمحصر الشامؿ لجميع أاستمارة تحميؿ المضمكف ل
ُ:كاْلتيُليياُالدراسةإأىمُالنتائجُالتيُتوصمتُوكانتُ

حتمػػػػت مكضػػػػكعات المفاكضػػػػات كالتيدئػػػػة فػػػػي رسػػػػـك الكاريكػػػػاتير التػػػػي تناكلػػػػت العػػػػدكاف ا.أ 
%) تمتيػػا مكضػػكعات 21.6اسػػة ب(اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة المرتبػػة األكلػػى فػػي صػػحؼ الدر 

 كصمكد غزة. االسرائيمية االعتداءاتثـ المقاكمة ثـ الضحايا 
كاحػد لتنػاكؿ مكضػكعات كاريكػاتيرم صحؼ الدراسة عمى رسػاـ كؿ صحيفة مف اعتمدت .ب 

 .كثر مف رساـفمسطيف اعتمدت عمى أالعدكاف عدا صحيفة 
يػػػة غيػػػر مسػػػماة عنػػػد تنػػػاكؿ عمػػػى الشخصػػػيات المحكريػػػة الرمز اعتمػػػد رسػػػامك الكاريكػػػاتير .ج 

%) تالىػػػػػػػا 45.3مكضػػػػػػكعات العػػػػػػدكاف، كالتػػػػػػي جػػػػػػاءت فػػػػػػػي المرتبػػػػػػة األكلػػػػػػى بنسػػػػػػبة (
 ثـ مكاطنكف فمسطينيكف. ةالشخصيات السياسية كاإلسرائيمي

 
 )2(م(:2014دراسةُعوضُاهللُ) -4

 المنشكرة عمى مكاقع الخبريةمضمكف المكاد  كتحميؿتيدؼ ىذه الدارسة إلى رصد 
، كالحرة، كفرنسا العربيةبالمغة  اإللكتركنية نبيةالفضائيات األج )، كالكقكؼ عمى 24(ركسيا اليـك

. ـ2012 عاـ اإلسرائيميتعمؽ بأحداث العدكاف التي ت الخبرية التغطيةكاالختالؼ في  أكجو االتفاؽ
                                                           

اسة ، در 2014أبك حميد، معالجة فف الكاريكاتير في الصحافة الفمسطينية لمعدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ  )1(
 تحميمية مقارنة.

ـ في مكاقع الفضائيات االجنبية االلكتركنية، دراسة تحميمية 2012 عكض اهلل، االطر الخبرية لمعدكاف عمى غزة )2(
 .مقارنة
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المسح  ىما: منيج منيجيفكفي إطارىا تـ استخداـ ، ضمف البحكث الكصفيةكتقع ىذه الدراسة 
 المضمكف، كمنيج دراسة العالقات المتبادلة كفي إطاره تحميؿمسح استخدمت ي كفي إطاره اإلعالم

 تحميؿسة مف خالؿ استمارة االدر  بياناتكقد تـ جمع  ،المنيجيةأسمكب المقارنة استخدمت 
)، ـ31/12/2012 -1/11(الفترة الممتدة مف  خالؿ، الخبريةاألطر  تحميؿالمضمكف بما فييا 

 . عالـرية االعتماد عمى كسائؿ اإلنظل كاستنادان 

ُ:كاْلتيُليياُالدراسةإأىمُالنتائجُالتيُتوصمتُوكانتُ

 المػػكقعيفأحػػداث العػػدكاف بشػػكؿ مضػػاعؼ عػػف بتغطيػػة اىتمػػاـ مكقػػع ركسػػيا اليػػـك  تزايػػد.أ 
ايػػة الثالثػػة بعػػدـ اعتمادىػػا عمػػى  مجتمعػػيف. كمػػا كشػػفت النتػػائج اتفػػاؽ المكاقػػع اآلخػػريف
 ية.إسرائيمأنباء  تككاال

االعتداءات (ع كانت لصالح فئة اف معظـ حاالت االتجاه العاـ ألطر الصر أ بينت النتائج.ب 
 كتداعياتيا). اإلسرائيمية

فػػػي االعتمػػػاد عمػػػى (كسػػػائؿ  اآلخػػػريف المػػػكقعيفبشػػػكؿ كاضػػػح مػػػع  نػػػاقض مكقػػػع الحػػػرةيت.ج 
 أف مكقػع)، ك اإلسػرائيميةاعتماده عمى (كسائؿ اإلعالـ  تزايد )، ككذلؾ فيالدكلية اإلعالـ
مشػػاىد الفيػػديك لضػػحايا كدمػػار الفمسػػطينييف ضػػمف المػػكاد ر حجػػـ بشػػكؿ كبيػػر نشػػالحػػرة يي 

  اإلسرائيمي.بالعدكاف  الخبرية المتعمقة
 

 )1(م(:2013دراسةُالعسوليُ) -5

 الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الصحافة اإللكتركنية العربية في التسكيؽ لمقضيةىذه  تيدؼ
. لمقضية الفمسطينية ياكمدل ارتباط لمصحافة االلكتركنيةتسكيؽ الكاليات  عالفمسطينية، كمعرفة أنكا

المسح اإلعالمي كفي  كفي إطارىا تـ استخداـ منيج، ضمف البحكث الكصفيةكتقع ىذه الدراسة 
عمى عينة  استقصاء سة مف خالؿ استمارةا، كقد تـ جمع بيانات الدر الجميكرمسح استخدـ إطاره 

 غزة عفي المؤسسات األىمية كالرسمية في قطا كمكظفة ان مكظف )150(قكاميا عشكائية منتظمة بمغ 
 عمى نظرية التسكيؽ االجتماعي استنادان  ـ).2012الى يناير 2010خالؿ الفترة الزمنية (يناير

 .كالسياسي

 

                                                           

 العسكلي، دكر الصحافة االلكتركنية العربية في التسكيؽ لمقضية الفمسطينية، دراسة تطبيقية عمى ككالة معان  )1(
 .ـ2012-2010خبارية اإل
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ُ:كاْلتيُأىمُالنتائجُالتيُتوصمتُإليياُالدراسةوكانتُ

 ولتسكيؽ لمقضية الفمسطينية الذم تقـك بال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل ا.أ 
 . )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، كالمينة( الصحافة اإللكتركنية العربية تعزل لمتغيرات

 .مف المبحكثيف يستخدمكف اإلنترنت باستمرار%) 92.7( أف نسبة.ب 
يتصػػػفحكف مكاقػػػع الصػػػحافة اإللكتركنيػػػة العربيػػػة لمتابعػػػة األخبػػػار %) 93.1( نسػػػبةكأف .ج 

 .حمية كالدكليةالم
 

 )1(:م(2013جرادُ)ُدراسة -6

معالجة المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية التابعة لكؿ مف حركتي فتح  الى تيدؼ ىذه الدراسة
 .المينة كالرسالة المعمنة مف قبميما بأخالقياتكحماس خالؿ فترة االنقساـ السياسي كمدل التزاميا 

المسح  ىما: منيج منيجيفطارىا تـ استخداـ كفي إ، ضمف البحكث الكصفيةكتقع ىذه الدراسة 
 المضمكف، كمنيج دراسة العالقات المتبادلة كفي إطاره تحميؿمسح استخدمت اإلعالمي كفي إطاره 

 تحميؿسة مف خالؿ استمارة االدر  بياناتكقد تـ جمع  ،المنيجيةأسمكب المقارنة استخدمت 
مارس ما بيف زمنية الفترة الكحماس خالؿ لحركتي فتح  اإللكتركنيةعينة المكاقع  عمىالمضمكف 

 ـ.2013كابريؿ 

ُ:كاْلتيُليياُالدراسةإأىمُالنتائجُالتيُتوصمتُوكانتُ

تبنػػت المكاقػػع عينػػة الدراسػػة سياسػػة إعالميػػة تقػػـك عمػػى التحػػريض كبػػث الكراىيػػة بشػػكؿ .أ 
 يخالؼ المعايير الدكلية لحقكؽ اإلنساف.

 ىر االنقساـ.أفردت مكاقع الدراسة مساحة كاسعة لعرض مظا.ب 

تفتقر كسائؿ اإلعالـ اإللكتركنية التابعة لحركتي فتح كحماس في مكادىا اإلعالمية إلى .ج 
 .اليات كبرامج لتعزيز المصالحة

  

                                                           

 جراد، معالجة المكاقع االلكتركنية االخبارية لحركتي فتح كحماس الزمة االنقساـ الفمسطيني، دراسة تحميمية. )1(
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 )1(:م(2012عدوانُ)ُدراسةُ -7

فػي تناكليػا لممكضػكعات المختمفػة اإلسرائيمية الدراسة إلي تكضيح دكر الصحؼ ىذه ىدفت 
مػػػف حيػػػث المكضػػػكعات  إلنسانية كاالقتصادية، كتكجياتيا كسبؿ معالجتياعسكرية كاالالػسياسية ك 

، ضمف البحكث الكصفيةكتقع ىذه الدراسة  .جاىاتيا كمراكػز االىتمػاـ فييػاالػػػصحفية كأنكاعيػػػا كات
 تحميؿمسح استخدمت المسح اإلعالمي كفي إطاره  ىما: منيج منيجيفكفي إطارىا تـ استخداـ 

فػػي تحميػػؿ المكاضػػػيع  استمارة تحميؿ المضمكف كقد تـ جمع بيانات الدراسة مف خالؿف، المضمك 
فترة الخالؿ  معػػاريؼ) –يػػػديعكت أحرنػػػكت -ىػػػآرتس(الػػػصحفية المنػػػشكرة فػػػي الػػػصحؼ الػثالث 

ددان. ع 90ـ) تمثمت ب18/1/2009كحتى  27/12/2008الزمنية في الحرب عمى غزة ما بيف (
التػػػاريخي لػػػسرد األحػػػداث التاريخيػػػة الخاصػػػة بتػػػاريخ كتطػػػكر  المػنيج استخداـ إضػافة إلػى

  .في تغطيتيا لمحرب عمى غزة الصحؼ الثالثالػػػصحافة العبريػػػة، كالمػػػنيج المقػػػارف لممقارنة بيف 
ُ:كاْلتيُأىمُالنتائجُالتيُتوصمتُإليياُالدراسةوكانتُ

صػػحؼ الدراسػػة بػػنفس السياسػػة اإلعالميػػة التػػي تقػػـك عمػػى التضػػميؿ كالتعتػػيـ التػػاـ قامػػػػػت .أ 
ضػػافة الػػى دكر لػػرأم العػػاـ الػػداخمي اإلسػػرائيمي. إعمػػى مجريػػات الحػػرب عمػػى غػػزة تجػػاه ا
 في أدائيا. يياتكحيادتعبكم انعكس سمبان عمى مصداقيتيا 

عمػػػػى غػػػػزة تبعػػػػا لمجمػػػػكع ال يكجػػػػد أم اخػػػػتالؼ بػػػػيف تغطيػػػػة الصػػػػحؼ الػػػػثالث لمحػػػػرب .ب 
  .لمحرب القػضايا، كأف التكجو العاـ لمصحؼ كاف مؤيدان 

اسػػػػػػػتغالؿ صػػػػػػػػحؼ الدراسػػػػػػػػة لممػػػػػػػػصدر الرسػػػػػػػػمي الفمػػػػػػػسطيني لمتعزيػػػػػػػػز مػػػػػػػػف سياسػػػػػػػػات .ج 
  .الحككمػػػة لػػػدل الرأم العاـ اإلسرائيمي

 
 )2(:م(2012التَلحمةُ)ُدراسة -8

البكابة االعالمية مكانيات التفاعمية المتاحة مف قبؿ حارس إكصؼ سة إلى االدر  تيدؼ ىذه
 بشكؿ رئيسي لمسيطرة مف قبؿالتي تخضع خبارية الفمسطينية عمى شبكة االنترنت، في المكاقع اإل

خبارية. كتقع ىذه الدراسة تحت السياسة اإلتندرج سس مختمفة حارس البكابة، الذم يديرىا كفؽ أ
طاره استخدـ الباحث مسح إة منيج الدراسات المسحية، كالذم في ضمف البحكث الكصفية، مستخدم

الجميكر، كقد تـ جمع بيانات الدراسة مف خالؿ استمارة االستقصاء مكزعة عمى عينة عشكائية مف 

                                                           

 ة مقارنة لمصحؼ العبرية.ي، دراسة تحميمـ2009-2008عدكاف، تغطية الصحافة اإلسرائيمية لمحرب عمى غزة  )1(
 في المكاقع االخبارية الفمسطينية عمى شبكة االنترنت.التالحمة، حراسة البكابة االعالمية كالتفاعمية  )2(
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تـ جمع  ،ـ2011كتكبرأمكقعان اخباريان فمسطينيان خالؿ شير  )120حراس البكابة االلكتركنية لػ (
لنظرية  مكانية التفاعمية المتاحة في مكاقع الدراسة. كاستنادان إخالؿ مسح البيانات عف المتغيرات 

 .عالميةحارس البكابة اإل
ُ:كاْلتيليياُالدراسةُإتوصمتُالتيُنتائجُالُىمنتُأاكُو

خباريػػػة الفمسػػػطينية اسػػػتخدمت بشػػػكؿ كبيػػػر نظػػػاـ الكسػػػائط المتعػػػددة بكافػػػػة إف المكاقػػػع اإل.أ 
 لمادة الخبرية داخؿ مكاقعيا.اشكالو (نص، صكرة، فيديك) في نشر ا

خبارية الفمسطينية بنشػر المػكاد السياسػية ى ارتفاع نسبة اىتماـ المكاقع اإلشارت الدراسة الأ.ب 
لػػى انخفػػاض نشػػر ىػػذه المكاقػػع لممػػكاد فيمػػا أشػػارت النتػػائج بالمقابػػؿ إ ،كالمػػكاد االجتماعيػػة
 كالتسمية. الترفيواالقتصادية كمكاد 

 ،مسطينية اىتمت بشكؿ كبير بتحػديث المػكاد الخبريػة المنشػكرة فييػاخبارية الفإف المكاقع اإل.ج 
 .لزكارىالية بحث كقاعدة بيانات ابتكفير  يضان فيما اىتمت أ

 

 )1(:م(2012المدىونُ)ُدراسة -9

دكر الصحافة اإللكتركنية في تدعيـ قيـ المكاطنة لدل  عمىالدراسة إلى التعرؼ تيدؼ ىذه 
كتقع ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية،  . غزة عقطا عينة مف طمبة الجامعات بمحافظات

مستخدمة منيج الدراسات المسحية، كالذم في اطاره استخدـ الباحث مسح الجميكر، كقد تـ جمع 
 طالبان  (980) قكاميابيانات الدراسة مف خالؿ استمارة االستقصاء مكزعة عمى عينة عشكائية 

ُ .)كجامعة األقصى ،اإلسالمية جامعة األزىر، كالجامعة(طمبة  مف كطالبةن 
ُ:كاْلتيُأىمُالنتائجُالتيُتوصمتُإليياُالدراسةوكانتُ

 ف الصػحافة اإللكتركنيػػة الفمسػطينية ليػػا دكر إيجػابي فػػي تػدعيـ قػػيـ المكاطنػة بدرجػػة جيػػدةإ.أ 
 مف تقدير أفراد العينة. %)65.5( بنسبة

يػػػد فػػػي تنميػػػة مشػػػاعر لكتركنيػػػة الفمسػػػطينية ليػػػا دكر جأكضػػػحت الدراسػػػة أف الصػػػحافة اإل.ب 
عف رأيو كتجعمو أكثػر تفػاعالن  جاه الثكابت الكطنية، كتزيد مف قدرة الفرد في التعبيرالكفاء تي 

كليا دكر ضعيؼ فػي تنميػة قػدرة اإلنسػاف عمػى تأديػة كاجبػو الػكطني،  مع محيطو المحمي.
 كتيدئة النفكس لحظة نشكب الصراع الداخمي كنبذ نيج الحزب الكاحد .

                                                           

 لكتركنية في تدعيـ قيـ المكاطنة لدل طمبة الجامعات بمحافظات غزة.المدىكف، دكر الصحافة اإل )1(
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 الحزبيػػة"، تمييػػػا المكاقػػػع اإلخباريػػة "ككالػػػة معػػػان  العينػػةلػػػدل أفػػػراد  المكاقػػػع تػػػصفحان ف أكثػػػر إ.ج 
" كفػػي المراتػػب الػػدنيا تػػأتي المكاقػػع  فمسطيفاآلف،  فمسطيفبرس،  فمسطيف"  الصػحفيةاليػـك

 ."، الحياة الجديدةاألياـ، القدس، فمسطيفالتػي ليػا أصؿ كرقي كىي " 
 

 )1(:(م2008معاليُ)ُدراسة -10

الدراسة إلى معرفة أثر الصحافة اإللكتركنية الفمسطينية عمى التنمية السياسية  ىذه يدؼت
في فمسطيف، ككذلؾ إلى معرفة المجاالت التي يمكف لمصحافة اإللكتركنية أف تؤثر فييا فيما يخص 

المسحية، نيج الدراسات كتقع ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية، مستخدمة م .تشكيؿ الرأم العاـب
طاره استخدـ الباحث مسح الجميكر، كقد تـ جمع بيانات الدراسة مف خالؿ استمارة كالذم في إ

مف طمبة جامعة النجاح  كطالبةو  طالبو  )100( حجميااالستقصاء مكزعة عمى عينة عشكائية 
 الكطنية.
ُ:كاْلتيُأىمُالنتائجُالتيُتوصمتُإليياُالدراسةوكانتُ

 مف متابعة الطمبة.) %61ة (عمى ما نسبحصمت القضية الفمسطينية .أ 
 انتشػػار الصػػحافة اإللكتركنيػػة قػػاد إلػػى رفػػع ىػػامش الحريػػات فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني، كمػػا.ب 

 ساىـ بنقد كمراقبة أداء السمطة السياسية أكثر مف كسائؿ اإلعالـ األخرل.
لكػال الحػػزبيف  فػي عمميػة التنشػػئة السياسػية ران كبيػػ ان أدت الصػحافة اإللكتركنيػة الفمسػطينية دكر .ج 

 الكبيريف حماس كفتح.
 

ُ)2(:م(2008أبوُوردةُ)ُدراسة -11

عمى تتركو المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية األثر الذم  عمىالدراسة إلى الكقكؼ  تيدؼ ىذه
كتحديد العالقة بيف  ،لطمبة الجامعات الفمسطينية نمكذجو ة النجاح الكطنية بنابمس، كطمبة جامع

خبارية كالتكجيات كاالنتماءات السياسية لدل الطمبة. كتقع ىذه الدراسة ضمف المكاقع اإللكتركنية اإل
طاره استخدـ الباحث مسح نيج الدراسات المسحية، كالذم في إالبحكث الكصفية، مستخدمة م

الجميكر، كقد تـ جمع بيانات الدراسة مف خالؿ استمارة االستقصاء مكزعة عمى عينة عشكائية 
 .)ـ2007-ـ2000( الزمنية مابيف المٌدة فيجامعة النجاح مف  كطالبةو  لبو ألؼ) طا 80تزيد عمى (

                                                           

 .ـ2007الى  ـ1996معالي، اثر الصحافة االلكتركنية عمى التنمية السياسية في فمسطيف عاـ  )1(
اللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية عمى التكجو كاالنتماء السياسي، طمبة جامعة النجاح أبك كردة، اثر المكاقع ا )2(

 .)ـ2007-2000نمكذجان(
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ُ:كاْلتيُأىمُالنتائجُالتيُتوصمتُإليياُالدراسةوكانتُ

ف المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية أسيمت خالؿ حالػة االنقساـ الداخمي في زيادة إ.أ 
 .قات بيف الطمبةحدة الخالفات كاالنقسامات في الساحة الجامعية، كالعال

ف المكاقػػع إف لممكاقػع اإللكتركنيػػة الفمسػػػطينية دكرنا فػػي االسػػتقطاب السياسػػي بػػيف الطمبػػة، كمػػا إ.ب 
ف التمكيػػػؿ المػػػالي لممكاقػػػع اإللكتركنيػػػة ا  فػػػي رفػػػع كتيػػػػرة التعصػػػػب الحزبػػػي، ك الحزبيػػػة سػػػاىمت 

 .اإلخبارية الفمسطينية ىك السبب في انحيازىا لطرؼ فمسطيني دكف اخر

عاد كجػػػػكد عالقػػػػة بػػػػيف اتجػػػػاه المكقػػػػع اإللكتركنػػػػي، مػػػػف حيػػػػث االنتمػػػػاء السياسػػػػي كحجػػػػـ اسػػػػتب.ج 
 االعتماد عميو في الحصكؿ عمى المعمكمة السياسية، مف كجية نظر طمبة جامعة النجاح.

 
 )1(:م(2007)ُالميداويُدراسة -12

رتبط المكاقع الصحفية كاإلخبارية االلكتركنية التي ت التعرؼ عمىإلى الدراسة  تيدؼ ىذه
لكتركنية المرتبطة ي تجعؿ مف المكاقع الصحفية اإلشكاؿ التحريرية التالكشؼ عف األ، ك بالفضائيات

بالصحؼ المطبكعة أكؿ األمر، ثـ بقنكات التمفزيكف الفضائي في مراحؿ الحقة، مكممة أك مرتبطة 
ج الدراسات كتقع ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية، مستخدمة مني. بأداء الجية المرتبطة بيا

طاره استخدـ الباحث مسح الجميكر، كقد تـ جمع بيانات الدراسة مف خالؿ إالمسحية، كالذم في 
عربية نت في مدينة دبي لإلعالـ، لممحرريف كالفنييف كالتقنييف في مقر مكقع الالمقابمة الشخصية 

زمنية ما بيف ضافة ألداة المالحظة لعمميـ خالؿ الزيارات المتكررة لمباحث في الفترة الإ
 . )ـ2007مايك  31-2006أكتكبر1(

ُ:كاْلتيُليياُالدراسةإأىمُالنتائجُالتيُتوصمتُوكانتُ

نػػت أسػػمكب التحريػػر الػػذكي بتركيزىػػا عمػػى األخبػػار اليامػػة التػػي تصػػؿ كػػؿ  تسػػتخدـ العربيػػة.أ 
 . المعمكماتمصكر ك لقصة باألخرل المتعمقة بيا مف خالؿ جمع النمكذج الحقيقي 

، الريػاض فػي المممكػة العربيػة السػعكدية باسػتثناءراسػميف معتمػديف كمتفػرغيف ليس لممكقػع م.ب 
كلكنػػو يعتمػػد بصػػكرة كبيػػرة عمػػى مكاتػػب الفضػػائية اإلخباريػػة "العربيػػة" كمراسػػمييا المنتشػػريف 

 .دكؿ العالـ في
                                                           

لكتركنية المرتبطة بالفضائيات االخبارية، العربية نت االنترنت دراسة تحميمية لمصحؼ اإلالميداكم، صحافة  )1(
 .نمكذجان 
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مجيكلػػة المصػػدر، غ الدقػػة فػػي التعامػػؿ مػػع األخبػػار تمػػارس العربيػػة نػػت أسػػمكبان احترازيػػان بػػال.ج 
عالقػػػة بػػػالخبر كالمخبػػػر، متضػػػمنان التسػػػجيالت الصػػػكتية  لػػػو شػػػيـك بتكثيػػػؽ كػػػؿ حيػػػث تقػػػ
 كالكرقية.

 

 )1(:م(2006خموفُ)ُدراسة -13

الدراسة إلى معرفة استخدامات الصفكة الفمسطينية لمصحافة اإللكتركنية في  تيدؼ ىذه
يرات الكسيطة األحداث الجارية كاإلشباعات المتحققة، كمعرفة دكافع استخداميـ ليا كالمتغ متابعة

نيج كتقع ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية، مستخدمة ماالستخداـ،  اعمى ىذ التي تؤثر
طاره استخدـ الباحث مسح الجميكر، كقد تـ جمع بيانات الدراسة الدراسات المسحية، كالذم في إ

نخبة مف مفردة مف  )120(بمغت مف خالؿ استمارة االستقصاء مكزعة عمى عينة عشكائية 
 .إلى نظرية االستخدامات كاإلشباعات استنادان ك إلعالمييف كالسياسييف كاألكاديمييف. ا

ُ:كاْلتيُأىمُالنتائجُالتيُتوصمتُإليياُالدراسةوكانتُ

 ثقػػة الصػػفكة الفمسػػطينية فػػي الصػػحافة اإللكتركنيػػة، باإلضػػافة إلػػى اعتمػػادىـ عمييػػا  عارتفػػا.أ 
 .)%58( بشكؿ أساسي كمصدر لممعمكمات، كذلؾ بنسبة

و ف أبرز دكافع استخداـ أفراد العينػة لمصػحافة اإللكتركنيػة ىػي السػرعة، كىػذا مػا يفتقػر إليػإ.ب 
 الكثير مف كسائؿ اإلعالـ التقميدية.

مػػػػػف الصػػػػػفكة اسػػػػػتخداـ الصػػػػػحافة االلكتركنيػػػػػة عمػػػػػى الصػػػػػحافة الكرقيػػػػػة، ) %61(يفضػػػػػؿ .ج 
 مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات. مخططان  كيستخدمكنيا استخدامان 

ُ

ُ:بحصارُغزةالدراساتُالمتعمقةُُ-رُالثانيالمحُو
 )2(م(:2016)ُالبطشدراسةُ -14

تقييـ النخبة السياسية كاإلعالمية لمخطاب اإلعالمي  عمى تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ
 استخداـ تـ حيث الكصفية، البحكث ضمف الدراسة كتقع ىذهالفمسطيني نحك قضية حصار غزة. 

                                                           

 .الجارية كاالشباعات المتحققة لكتركنية لمتابعة االحداثفة اإلات الصفكة الفمسطينية لمصحاخمكؼ، استخدام )1(
، دراسة تقييـ النخبة السياسية كاإلعالمية لمخطاب اإلعالمي الفمسطيني نحك قضية حصار غزة، البطش )2(

 .ميدانية
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مسح جميكر كسائؿ اإلعالـ كمنيج  أسمكبي ةالباحث تماستخد هإطار  المسحية، كفي الدراسات منيج
االرتباطية،  كالدراسات المنيجية، المقارنة أسمكبي تكظيؼ إطاره في كتـدراسة العالقات المتبادلة، 

عمى عينة عشكائية بسيطة مف النخبة  االستقصاء، استمارة خالؿ مف بيانات الدراسة جمع كقد تـ
كحتى  25/7مبحكثان، خالؿ الفترة الزمنية ما بيف ( )150( مف ككفتتالسياسية كاإلعالمية 

 االعتماد عمى كسائؿ اإلعالـ.نظرية  إلى)، استنادان ـ28/9/2016

 :كاْلتيُأىمُالنتائجُالتيُتوصمتُإليياُالدراسةوكانتُ

الفمسػػطيني أحػػد أىػػـ المعكقػػات الداخميػػة  االنقسػػاـأف غالبيػػة أفػػراد العينػػة يؤيػػدكف بشػػدة أف .أ 
مؤثرة عمى الخطاب الفمسطيني نحػك قضػية الحصػار، باإلضػافة إلػى كجػكد قضػايا عربيػة ال

 .ينية كأحد أىـ المعكقات الخارجيةساخنة حمت محؿ القضية الفمسط

أظيرت النتائج الميدانية أف غالبية النخبة عينة الدراسة تؤيد البعد األخالقي كالقػانكني أحػد .ب 
ار غزة، بينما لـ تحظ قضية الحصار باالىتماـ أىـ مرتكزات الخطاب اإلعالمي نحك حص

 .الكافي مف بيف القضايا التي ركز عمييا اإلعالـ الفمسطيني

كتػػػرل النخبػػػة أف السػػػمت الغالػػػب عمػػػى الخطػػػاب اإلعالمػػػي الفمسػػػطيني الخػػػاص بالحصػػػار .ج 
 ."إنساني عاطفي"  

 
 )1((:م2016)ُمشرفدراسةُ -15

ة حصار غزة في الصحؼ الفمسطينية رصد األطر الخبرية لقضيتيدؼ ىذه الدراسة إلى 
 الكصفية، البحكث ضمف الدراسة . كتقع ىذهاليكمية كالكشؼ عف مدل اىتماميا بقضية حصار غزة

 المضمكف تحميؿ أسمكبي ـ الباحثاستخد إطاره المسحية، كفي الدراسات منيج استخداـ تـ حيث
 جمع كقد تـ المنيجية، لمقارنةا أسمكب تكظيؼ إطاره في كتـ العالقات المتبادلة، دراسة كمنيج

 بأسمكبالمضمكف عمى عينة عشكائية منتظمة  تحميؿ استمارة: ىما أداتيف خالؿ مف بيانات الدراسة
خالؿ الفترة الزمنية ما بيف )، فمسطيف، الجديدة حياة(ال الشير الصناعي لصحيفتي:

اإلطار نظرية  إلىاستنادان ـ) بكاقع عدد مف كؿ شير، 14/6/2014ـ كحتى 14/6/2007(
 .اإلعالمي كنظرية األجندة كترتيب األكلكيات

 

                                                           

 .األطر الخبرية لحصار غزة في الصحؼ الفمسطينية اليكمية، دراسة تحميمية مقارنة، مشرؼ )1(
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 :كاْلتيُأىمُالنتائجُالتيُتوصمتُإليياُالدراسةوكانتُ

) مكضػكعان، فػي حػيف 417بمغ حجـ التغطيػة لقضػية حصػار غػزة فػي صػحيفة فمسػطيف (.أ 
 .) مكضكعان 256بمغت في صحيفة الحياة الجديدة (

الجديػدة مػف حيػث اعتمادىػا عمػى المصػادر تقدمت صحيفة فمسطيف عمى صحيفة الحياة .ب 
%) أمػا فػي صػحيفة الحيػاة الجديػدة 46.4الداخمية، فبمغت نسبتيا فػي صػحيفة فمسػطيف (

 .%)28.3فقد كانت بنسبة (

حصؿ إطػار إقامػة تحػالؼو دكلػي لتشػديد الحصػار ضػمف أطػر الصػراع عمػى نسػبة عاليػة .ج 
%) فػػي صػػحيفة الحيػػاة 30.4%)، مقابػػؿ (51.7فػػي صػػحيفة فمسػػطيف بنسػػبة تقػػدر بػػػ (

 الجديدة.
 
 )1(:م(2015عبدُالغفورُ)ُدراسة -16

 تحيزات بناء في كاألكلية اإلعالمية المصادر دكر عمى الدراسة إلى التعرؼ تيدؼ ىذه
 اإلعالمية المصادر أنكاع رصد خالؿ مف الدراسة، صحؼ في غزة لحصار التغطية الخبرية
 كتقع ىذه. التغطية الخبرية تتضمنيا التي ديكلكجياألي كتكزيعيا كسماتيا التغطية المستخدمة في

 ـاستخد إطاره المسحية، كفي الدراسات منيج استخداـ تـ حيث الكصفية، البحكث ضمف الدراسة
 كتـ العالقات المتبادلة، دراسة كمنيج الممارسة، أساليب كمسح المضمكف تحميؿ أسمكبي الباحث

 مف بيانات الدراسة جمع تـ، كقد االرتباطية كالدراسات المنيجية، المقارنة أسمكبي تكظيؼ إطاره في
 :الصحؼ عينة كشممت االستقصاء، كاستمارة المضمكف، تحميؿ استمارة: أداتيف ىما خالؿ

 ،"العينة المتاحة" بنكع الباحث فأخذ باالتصاؿ القائـ عينة أما)، فمسطيف، الجديدة حياة، الالقدس(
 إلى )، استنادان ـ13/12/2013كحتى  1/1رة الزمنية ما بيف (خالؿ الفتمبحكثان،  )50( مف كتتككف

 كلكيات، كالقائـ باالتصاؿ.نظرية ترتيب األ

 :كاْلتيُأىمُالنتائجُالتيُتوصمتُإليياُالدراسةوكانتُ

غػػػزة، بنسػػػبة ى مظػػػاىر الحصػػػار فػػي تغطيتيػػػا لحصػػار ركػػزت الصػػػحؼ بشػػكؿ أكبػػػر عمػػ.أ 
 ب التركيز األخرل.%) يمييا تحميؿ المسئكلية كمحدكدية جكان46.8(

                                                           

الغفكر، دكر المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية حكؿ حصار غزة، دراسة كصفية عمى عينة مف  عبد )1(
 الصحؼ الفمسطينية.
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 كالعكامػػػػؿ األسػػػػباب مقدمػػػػة فػػػػي تػػػػأتي التحريريػػػػة السياسػػػػة أف النتػػػػائج الميدانيػػػػة أظيػػػػرت.ب 
 .الفمسطيني االنقساـ بيئة يمييا غزة، لحصار الخبرية التغطية التحيز في عف المسئكلة

رت عبدر، كلمصاية دحاأسة درالا صػػػػحؼ فيزة غالحصػػػػار عمػػػػى ية طغالبية تغجػػػػاءت .ج 
 دة.حاظر ك جية نف كع

 

 )1(م(:2010دراسةُحمادُ) -17

تيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف أثر الحصار اإلسرائيمي عمى أداء اإلعالـ الفمسطيني، 
كالكشؼ عف األساليب التي تستخدميا قكات االحتالؿ لمضغط عمى الصحفييف كالمؤسسات 

 كتقع ىذه اإلعالمية في القطاع لمنعيا مف تغطية األحداث بمينية كمكضكعية كممارسة عمميا.
طاره استخدـ الباحث كفي إالكصفية، حيث تـ استخدـ المنيج المسحي،  الدراسات الدراسة ضمف

مكب مسح أساليب الممارسة اإلعالمية، كقد تـ جمع المعمكمات مف خالؿ استمارة االستقصاء أس
كحتى  2005) صحفيان، خالؿ الفترة الزمنية ما بيف (80عمى عينة عشكائية بسيطة بمغت (

 .نظرية االعتماد عمى كسائؿ االعالــ)، استنادان عمى  2010

ُ:كاْلتيُأىمُالنتائجُالتيُتوصمتُإليياُالدراسةوكانتُ

جميع المؤسسات العاممة في المجاؿ اإلعالمي في قطاع غزة تتأثر بالحصار اإلسػرائيمي .أ 
 المفركض عمى قطاع غزة بغض النظر عف طبيعة عمميا.

سرائيمية ضد الصحفييف كالمؤسسات اإلعالمية فػي قطػاع غػزة احتؿ مجاؿ االنتياكات اإل.ب 
%)، يمػػي ذلػػؾ  المجػػاؿ الخػػاص باإلطػػار القػػانكني 83.59المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي ( 

%)، ثػػػـ جػػػاء  78.56كحريػػػة الػػػرأم كالتعبيػػػر حيػػػث احتػػػؿ المرتبػػػة الثانيػػػة بػػػكزف نسػػػبي (
إلعػػػالـ ليحتػػػؿ المرتبػػػة المجػػػاؿ الخػػػاص بالحصػػػار اإلسػػػرائيمي كانعكاسػػػاتو عمػػػى كسػػػائؿ ا

 %). 78.15الثالثة بكزف نسبي (

تعػػػػاني المؤسسػػػػات اإلعالميػػػػة مػػػػف االفتقػػػػار إلػػػػى المعػػػػدات الصػػػػحفية جػػػػراء عػػػػدـ دخػػػػكؿ .ج 
 المعدات الالزمة لمبث كالتصكير كغيرىا مف متطمبات العمؿ الصحفي.

 

 

                                                           

 .حماد، اثر الحصار االسرائيمي عمى كسائؿ االعالـ في قطاع غزة )1(
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ُ)1(م(:2009دراسةُجابرُ) -18

مد عمييا الجميكر في مصر في التعرؼ عمى المصادر التي يعت الدراسة إلى ىذه تيدؼ
حداث العربية عامة، كحصار قطاع غزة خاصة، كأسباب ىذا عف األ المعمكماتالحصكؿ عمى 

عالـ عمى تعددىا في طرح اآلراء كالمناقشات حكؿ د، كالدكر الذم تقـك بو كسائؿ اإلاالعتما
كتقع  ية كالكجدانية كالسمككية.القضايا كالتأثيرات الناتجة عف االعتماد عمييا، خاصة التأثيرات المعرف

ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية، حيث تـ استخداـ المنيج المسحي، كفي إطاره استخدـ 
 عالـ، كقد تـ جمع البيانات مف خالؿ استمارة االستقصاءأسمكب مسح جميكر كسائؿ اإلالباحث 

ناث، مف اإل )96(كمف الذككر،  )767(مفردة منيـ  )362(عمى عينة مف الجميكر مككنة مف 
 .عالـنظرية االعتماد عمى كسائؿ اإللى إ كاستنادان 

ُليياُالدراسةُكاْلتي:وكانتُأىمُالنتائجُالتيُتوصمتُإ

فػػػي  التػػػي يعتمػػػد عمييػػػا الجميػػػكر بالنسػػػبة لممصػػػادرجػػػاء التمفزيػػػكف فػػػي المرتبػػػة األكلػػػى .أ 
قكميػػػػة، ثػػػػـ ، ثػػػػـ القنػػػػكات الفضػػػػائية، ثػػػػـ الصػػػػحؼ الاألكقػػػػات العاديػػػػة كأكقػػػػات االزمػػػػات

 االنترنت، ثـ الصحؼ الخاصة، ثـ االذاعة، ثـ المجالت، ثـ الصحؼ الحزبية.

"االسػػرائيمي" ممػػثالن فػػي حصػػار غػػزة، القضػػية -القضػػية الفمسػػطينية كالصػػراع العربػػي دتعػػ.ب 
 .األكلى التي ييتـ بيا الجميكر

أىػػـ أسػػباب متابعػػة الجميػػكر لقضػػية حصػػار غػػزة، ألف ىػػذا الحصػػار جػػزء مػػف مخطػػط .ج 
"إسرائيمي" لالستيالء عمى المنطقة بأسػرىا، ثػـ ألنيػا قضػية عربيػة فػي األسػاس، -ريكيأم

 لككنيا قضية دينية قبؿ أف تككف سياسية، كأخيران الرتباطيا باألمف القكمي المصرم.
 

 )2):مHandle & Ismail (8002) دراسة -19

 ة" لحدثيفتغطية الصحؼ األمريكية ك"اإلسرائيمي عمىالدراسة إلى التعرؼ ىذه  تيدؼ
بارزيف في غزة: "إغالؽ المعابر كتضييؽ الحصار" ك"اختراؽ الغزييف لمدينة رفح المصرية بعد 

) ـ24/1/2008-18األكؿ ك( لمحدث )ـ17/1/2008-1( تطبيؽ الحصار" في الفترة الكاقعة
لمحدث الثاني في صحؼ النيكيكرؾ تايمز كالكاشنطف بكست األمريكيتيف كالجيركزيمـ بكست 

                                                           

 ة.جابر، مصادر معمكمات الجميكر المصرم عف مشكمة حصار قطاع غزة الفمسطيني، دراسة ميداني )1(
(2) Handle،& Ismail، Territory under siege: their news our news and ours both news of 

the 2008 Gaza crisis.  
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الدراسات منيج حيث تـ استخداـ الدراسات الكصفية،  ضمفىذه الدراسة  . كتقع رائيمية ""اإلس
، كقد تـ جمع البيانات مف خالؿ تحميؿ المضمكفالباحث منيج في إطاره استخداـ ية ك مسحال

النيكيكرؾ تايمز  ىي صحيفةك في عينة الدراسة  كاستمارة تحميؿ الخطاب استمارة تحميؿ المضمكف
نظرية االعتماد عمى عمى  استنادان ، بكست األمريكيتيف كالجيركزيمـ بكست "اإلسرائيمية كالكاشنطف
ُ.عالـكسائؿ اإل

ُ:كاْلتيتوصمتُاليياُالدراسةُالتيُنتائجُالىمُكانتُأُو

 الكحيػد، الديمقراطيػة كممارس الحقيقي، السالـ شريؾ فتح حركة الثالث الصحؼ اعتبرت.أ 
عمػػػى  المتحػػػدة الكاليػػػات مػػػع بالتعػػػاكف تعمػػػؿ كأنيػػػا ،التشػػػريعية االنتخابػػػات خسػػػارتيا رغػػػـ

 .االنتخابات في فازت التي حماس حركة غريمتيا عمى القضاء

 الصػػراع فػػي لمسػػالـ راعػػي كاعتبارىػػا األمريكيػػة، الرسػػمية الركايػػة الػػثالث الصػػحؼ تبنػػت.ب 
 بػػيف نشػػبت التػػي األىميػػة الحػػرب فػػي أساسػػان  عػػامالن  كانػػت أنيػػا رغػػـ ،"اإلسػػرائيمي"-العربػػي
 ".يسرائيماإل" كدعميا كانحيازىا لمجانب كحماس، فتح

 يتعمػػؽ فيمػػا المينيػػة حسػػاب عمػػى القكميػػة، الركايػػة بكسػػت  الجيػػركزيمـ صػػحيفة اعتمػػدت.ج
 .الفمسطينييف حساب عمى كاسع بشكؿ اإلسرائيمييف المسئكليف ركاية كدعمت بالحدثيف،

 

ُموقعُالدراسةُمنُالدراساتُالسابقة:
لسابقةُتظيرُجوانبُتشابوُواختَلفُبينُىذهُالدراسةُوالدراساتُباستعراضُالدراساتُا

 السابقة،ُويمكنُرصدُىذهُالجوانبُكماُيأتي:

 .في انتمائيا لمبحكث الكصفية التحميميةجميعيا اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة  .1
عالـ اسات المسحية كمنيج مسح كسائؿ اإلفي استخداميا لمنيج الدر تشابيت ىذه الدراسة  .2

)، كدراسة 2015)، كدراسة (أبكحميد،2015(العمرم، )، كدراسة2016(البريـ، دراسة :مع
)، كدراسة (ىاندلي 2012)، كدراسة (عدكاف،2013)، كدراسة (جراد،2014(عكض اهلل، 

سماعيؿ، يؽ استخداميـ استخدـ (مسح كسائؿ االعالـ عف طر  فيتشابيت . بينما )2010كا 
)، كدراسة 2015غفكر،دراسة (عبد الك  ـ)،2016دراسة (مشرؼ، :مع) ألداة تحميؿ المضمكف

كاختمفت مع الدراسات التي استخدمت (مسح الجميكر عف طريؽ أداة  ).2009(جابر،
)، 2012)، كدراسة (التالحمة،2013دراسة (العسكلي،ـ)، 2016(البطش،االستقصاء): 
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بك )، كدراسة (أ2008،كدراسة  (معالي )،2008)، كدراسة (المدىكف،2010كدراسة (حماد،
كما اختمفت الدراسة  ).2006)، كدراسة (خمكؼ،2007داكم،)، كدراسة (المي2008كردة،

 داة تحميؿ الخطاب)(أسمكب األطر الخبرية عف طريؽ أ مع الدراسات السابقة التي استخدمت
)، 2014دراسة (عكض اهلل، )، 2015كدراسة (عبد الغفكر، ـ)، 2016دراسة (مشرؼ،: مع
سمكب المقارنة المنيجية عف طريؽ العالقات ت مع الدراسات التي استخدمت (أتفقاك 

 ـ).2015االرتباطية) مثؿ: دراسة (العمرم، 
ىي أداة تحميؿ اتفقت الدراسة الحالية في األدكات المستخدمة لجمع بيانات الدراسة ك  .3

ستخدمت مسح كىك ما يتفؽ مع معظـ الدراسات السابقة باستثناء الدراسات التي ا المضمكف
)، كدراسة 2015دراسة (مرجاف،ـ) ك 2016دراسة (البطش،الجميكر مثؿ: 

)، كدراسة 2010)، كدراسة (حماد،2012)، كدراسة (التالحمة،2013(العسكلي،
بك )، كدراسة (أ2008)، كدراسة (معالي،2008، كدراسة (المدىكف،)2009(جابر،
 ).2006،)، كدراسة (خمكؼ2007)، كدراسة (الميداكم،2008كردة،

دراسة (عبد ـ)، ك 2016دراسة (مشرؼ، فقت الدراسة الحالية مع دراسة كؿ مفات .4
راسات التي استخدمت نظرية كضع ) كىي الد2015)، كدراسة (العمرم،2015الغفكر،

 جندة في ترتيب األكلكيات.األ
الدراسة المتمثمة في المكاقع  اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في عينة .5

مف غزة كالضفة الغربية في حيف تناكلت  حككمية في كؿو الغير ية الحككمية ك لكتركنإلا
ما الفترة الزمنية الذم ستجرم أالدراسات السابقة مجمكعة مف المكاقع المختمفة اإلخبارية. 

 – 1/3/2016عمييا الباحثة ىذه الدراسة كىي مختمفة عف الدراسات السابقة الممتدة مف (
 ألنياعف الفترات التي تناكلتيا الدراسات السابقة  ىي فترة مختمفة تمامان )، ك ـ13/5/2016

 دراسة حالية كانية.
عالميان عدا تناكلت قضية حصار غزة كمعالجتيا إتبيف لمباحثة قمة الدراسات اإلعالمية التي  .6

) كدراسة 2015دراسة (عبد الغفكر،ـ) ك 2016ـ) كدراسة (مشرؼ،2016دراسة (البطش،
) كلعؿ ىذه 2010)، كدراسة (ىاندلي ك إسماعيؿ، 2009) كدراسة (جابر، 2010(حماد،

النقطة تثير أىمية دراسة المكضكع كخاصة المكاقع االلكتركنية كىي الدراسة الحالية التي 
 .تنفرد بتركيزه معالجتيا لقضية حصار غزة
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ُ:حدودُاًلستفادةُمنُالدراساتُالسابقة

ُ:النحوُاْلتيبقةُعمىُاستفادتُالباحثةُمنُالدراساتُالسا

 كالعممية، النظرية الناحيتيف مف حيث استفادت الدراسات السابقة جميع الباحثة عمى اطمعت.أ 
 كطريقة التحميؿ كأدكات جمع البيانات، كفئات فييا، المستخدمة المناىج مف كاستفادت كما

كسيؿ  الدراسة، مةكبمكرتيا لمشك فيـ الباحثة في تعميؽ مما أسيـ المختمفة، لمقضايا معالجتيا
 .كتساؤالتيا أىداؼ الدراسة صياغة عمييا

كالتعرؼ عمى كيفية نظرية "كضع األجندة" في  المقارنة، أسمكب استفادت الباحثة في جانب.ب 
 دراستيا كتكظيفيا.

 بعض مصداقية كتحميميا، كتعزيز النتائج كاستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في مناقشة.ج 
 .الدراسات السابقة بعض في الكاردة بالنتائج ارنتيامق مف خالؿ نتائجيا

 

ُأفادتُمُر ُالدُراوقد ُالدُراجعة ُفيُالتعرفُعمىُموضوع ُأفضـل،ُاساتُالسابقة ُبشـكل سـة
ُالجوانـــبُالتـــيُتحتـــاجُإلـــىُوتحديدســـة،ُامشـــكمةُالدُرُتحديدبُمـــنُاســـاعدتُفـــيُاًلقتُرُكمـا

ُ ُىذه ُفإن ُوعميو ُاًلسـتمُراالدُراســـتكمال، ُتحاول ُاسة ُالبـاحثون، ُبـدأه ُفيمـا ُالمواقعُر لمعالجة
 ُ.اإلخباريةُالفمسطينيةُاإللكترونيةُحولُقضيةُحصارُغزة
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ُ:اًلستدًللُعمىُالمشكمةُ:ثانياًُ
األزمات في نقؿ اإلخبارية لكتركنية اإلالفمسطينية لممكاقع الباحثة  متابعةمف خالؿ 

فقد ) عامان، 11المفركض عمى القطاع ألكثر مف (غزة عمى الفمسطينية كخاصة أزمة الحصار 
خبارية لحصار قطاع غزة، لكتركنية اإلمكاقع الفمسطينية اإلتبايف تغطية كمعالجة ال الحظت الباحثة

دراسة استكشافية لالستدالؿ  إلجراءدفع الباحثة  قد كتبعاتو كاثاره عمى الكاقع الفمسطيني، كىذا ما
 :الدراسة عمى مرحمتيفىذه اء كتـ اجر  ،عمى المشكمة

ُالمرحمةُاألولى:

ُكا ُعمى ُاًلطَلع ُالمرحمة ُىذه ُتضمنت ُولكثرتيا ُاإلخبارية، ُالفمسطينية ُالمواقع تمُفة
ُُاعتماد ُالحكومية ُالجيات ُقبل ُمن ُالمرخصة ُالمواقع ُالغربيةالرسمية ُوالضفة ُغزة ُ،فيُقطاع

ُ:كاْلتيُموقعًا(ُمرخصا34ًُُبيدفُحصرُىذهُالمواقعُالتيُبمغُعددىاُ)

 (12ُُمنُقطاعُغزةُمرخصُمنُقبلُالمكتبُاإلعَلميُالحكومي)1(كىي: موقعًا( 
("ككالػػػػة صػػػػفا ل نبػػػػاء" ك "ككالػػػػة فمسػػػػطيف اليػػػػكـ اإلخباريػػػػة" ك"ككالػػػػة الػػػػرام" ك"ككالػػػػة سػػػػما 
اإلخباريػػة" ك"ككالػػة فمسػػطيف االف" ك"ككالػػة قػػدس نػػت" ك "ككالػػة شػػمس نيػػكز" ك"ككالػػة سػػكا" 

االخبػػارم" ك"ككالػػة خبػػر الفمسػػطينية لمصػػحافة" ك"ككالػػة الحقيقػػة ل نبػػاء"  ك"ككالػػة عػػالـ نيػػكز
 ك"مكقع كابيتانك الرياضي").

 (22ُُمنُالض)2(كىي:عَلمُبرامُاهللُفةُالغربيةُمرخصُمنُقبلُوزارةُاإلموقعًا( 
("ككالػػػة فمسػػػطيف ل عػػػالـ" ك"ككالػػػة بػػػاؿ ميػػػديا االقتصػػػادية الفمسػػػطينية االخباريػػػة" ك"ككالػػػة 

ـ اإلخبارية" ك"ككالػة االسػتقالؿ ألنبػاء النػكرس" ك"ككالػة كطػف" ك"ككالػة الرايػة ل نبػاء" السال
اإلخباريػة" ك"ككالػة حيػاد اإلخباريػة" ك"ككالػة  24يالف اإلخبارية" ك"ككالة فمسطيف إك"ككالة 

بيػت المقػػدس ل نبػػاء" ك"ككالػة زاد نيػػكز اإلخباريػػة" ك"ككالػػة اسػكار بػػرس اإلخباريػػة" ك"شػػبكة 
طيف اإلخبارية" ك"ككالة ريػادة اإلعالميػة" ك"ككالػة الركاسػي اإلخباريػة" ك"فمسػطيف بػرس" فمس

ك"بكسػػػر نيػػػػكز" ك"دار المسػػػتقبؿ لإلعػػػػالـ سػػػػما ل نبػػػاء" ك"ككالػػػػة قػػػدس بػػػػرس انترناشػػػػكناؿ" 
ف اإلخباريػة" ك"جمعيػة الرياضػة فػي فمسػطيف بػاؿ معا اإلخبارية" ك"ككالة القدس اآلك"ككالة 
 سبكرت").

 
                                                           

 .ـ)03/11/2015بتاريخ  معركؼ، مدير المكتب اإلعالمي الحككمي بغزة، (مقابمة شخصية: )1(
 .ـ)03/11/2015شخصي: بتاريخ عدكاف، مدير عاـ التراخيص بكزارة االعالـ براـ اهلل، (اتصاؿ  )2(
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 منُمسحُالمواقعُالمذكورةُماُيمي:ُتبين 

(23ُ)ُ:نتبينُلمباحثةُأاإلخباريةُلكترونيةُاإُللممواقعُالفمسطينيةُبعدُإحصائيةُسريعةُ
(13ُ(ُمواقعُفيُغزة،ُو)10خباريًاُمرخصًاُوىي:ُ)(ُموقعًاُإ34صمحُلمدراسةُمنُاصلُ)يُموقعاًُ

فيُالضفةُالغربية،ُلألسبابُاْلتية:  موقعاًُ

ىػػػداؼ الدراسػػػة كىػػػي مكاقػػػع متخصصػػػة مثػػػؿ: مػػػكقعي قػػػع التػػػي ال تخػػػدـ أـ اسػػػتبعاد المكاتػػػ.أ 
لػػى اسػػتبعاد نيػػـ مكاقػػع رياضػػية متخصصػػة، إضػػافة إككالػػة كابيتػػانك" ك"بػػاؿ سػػبكرت") أل("

مكقػع "ككالػة بػاؿ ميػديا االقتصػادية" متخصصػة بالمجػاؿ االقتصػادم، كمكقػع "بكسػر نيػكز" 
 الفارسي. 

المكاقػع يضان أنترنت، تـ استبعاد و الباحثة عمى شبكة اإلالذم أجرت لمبحث اإللكتركني ككفقان .ب 
كالمتكقفػػػة لعػػػدـ كجػػػكد مسػػػتقبؿ كاضػػػح ليػػػا مثػػػؿ: ("السػػػالـ اإلخباريػػػة" ك"حيػػػاد  الفعالػػػةغيػػػر 

" ك"زاد نيػػػكز اإلخباريػػػة" ك"الركاسػػػي ل نبػػػاءاإلخباريػػػة" ك"إيػػػالف اإلخباريػػػة" ك"بيػػػت المقػػػدس 
 ").ل نباءاإلخبارية" ك"الحقيقة 

 ًُوكالــةُفمســطينُاْلن"ُوُموقــعُ"ُمــنُكــَلًُالمواقــعُمــنُبــينُعمــىُذلــك،ُاختــارتُالباحثــةُُوبنــاء
ُاألنباءُوالمعمومـاتُوكالةموقعُوكالةُفمسطينُاليوم"ُوُ"موقعُ"ُوُ"اإلخباريةُوكالةُمعاًُموقعُ"

بعضُالمعاييرُوفقًاُلموضوعُالدراسةُوماُيخدمُأىـدافيا،ُالتيُتفوقتُعمىُباقيُالمواقعُب"ُوفا
 ىُالنحوُاْلتي:عمُوىي

طؽ الفمسػطينية، تػـ اختيػار أربػع مكاقػع ذات متابعػة جماىيريػة كبيػرة فػي المنػا األكثرُانتشارًا:.أ 
 "اإلخباريـةُ"وكالـةُمعـاًُف : حيػث تبػيف أ(*)حصػائيات المكقػع الشػيير "اليكسػا"كفقان لما تؤكػده إ

(..22,372ُ)أمػا الترتيػب العػالمي (7ُالترتيبُالفمسطينيُ)ى في احتمت المرتبة األكل
أمـاُُ) 26( فمسـطينياًُبحصـولياُُ"اُوفُوالمعموماتُألنباءاوكالةُ"يميياُالمرتبةُالثانيةُثمُ
 أمػػػػػا عالميػػػػػان  ) 45( "وكالـــــةُفمســـــطينُاْلن"كتمييػػػػػا فمسػػػػػطينيان . )20,080)ُاًُلميـــــعا
مػػػػا أُ) 63(عمػػػػى حصػػػػمت فمسػػػػطينيان  "وكالــــةُفمســــطينُاليــــوم"خيػػػػران كأ). 136,153( 

 ُ.(*))78,199(المي الترتيب الع

                                                           

نترنت كترتيب مكاقع اإل إلحصائياتلكتركني عالمي تابع لشركة امازكف متخصص إمكقع اليكسا: ىك مكقع  (*)
 الزكار. كتفاعؿ حسب عدد

عالمة تدؿ عمى الترتيب العالمي عمى  )(  -) عالمة تدؿ عمى الترتيب الفمسطيني عمى مكقع اليكسا ( (*)
 .مكقع اليكسا
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الدراسػػػة  سػػػنكات )3(ألكثػػػر مػػػف خدمػػػة األرشػػػيؼ بربعػػػة ىػػػذه المكاقػػػع األ تميػػػز ت األرشـــيف:.ب 
 .م فترة سابقةأم مادة خبرية في أمكانية الكصكؿ إلى كسيكلة إ

اسػػتخدامان  اإلخباريػػةمػػف أكثػػر المكاقػػع مكاقػػع عينػػة الدراسػػة األربعػػة عػػد ت :الوســائطُالمتعــددة.ج 
كالتػػػي تعطػػػي تنكعػػػان فػػػي نشػػػر المػػػادة كاالسػػػتفادة مػػػف مميزاتيػػػا المختمفػػػة، لمكسػػػائط المتعػػػددة 

ىػذه دكف االسػتفادة مػف  إخباريػة فيما تكتفي العديد مف المكاقع األخرل بنشر مكاداإلعالمية، 
 .خدماتال

ُ:المرحمةُالثانية:ُالدراسةُاًلستكشافية

"، وكالةُمعاُاإلخباريةاسة: "المكاقع األربعة عينة الدر أجرت الباحثة دراسة استكشافية عمى 
ُك" ُوفاوكالة ُوالمعمومات ُاإلخبارية"، ك"األنباء ُاْلن ُفمسطين ُاليومُ"، ك" وكالة ُفمسطين وكالة

مادة  )277( بإجمالي عشكائيةعينة عتماد عمى باال مكقعكؿ ) ليكمان  14استمرت (، "اإلخبارية
ـ)، نظران ألنيا الفترة 2016رسما 14ـ حتى 2016مارس1( امتدت ما بيف، تمؾ المكاقعل عالميةإ

أغمب مكضكعات الحصار مف (تصعيد  شممتك ل حداث  ان شيدت تطكر  كالتيالقريبة لمدراسة 
عمار تكقؼ في مشاريع اإل –استيداؼ زراعي كمراكب صيد –نفاؽكاستشياد كأ –سرائيميإكقصؼ 
 –مصرية الفمسطينية المفاكضات ال – لكفكد مف دخكؿ غزةامنع  –غالؽ لمعابر القطاع إ – كالمنح

 كغيرىا)....-عمى الحكاجز كالحدكد  فاعتقاؿ فمسطينيي

، كالخبر، كالتقرير، كالتحقيؽ، المقاؿ" الصحفية األشكاؿجميع كأجرت الباحثة الدراسة عمى 
الفمسطينية المعالجة الصحفية لممكاقع بيدؼ التعرؼ عمى ".. كالحديث الصحفي، كالقصة الصحفية

كطرؽ  عمييا، تالتي ركز  كطبيعة المكضكعات ،ارية إزاء الحصار عمى غزةخباإل لكتركنيةاإل
وتمثمتُأىمُ، االصحفية التي استخدمتيا مع درجة االىتماـ بكافة جكانبي كاألشكاؿ برازىا،عرضيا كا  
ُ:اْلتيُالنتائجُفي

 ة،، كالخدماتيكاالقتصادية، السياسية( ، مثؿ:المكضكعات التي تناكلتيا عينة الدراسة تنكعت .1
كؿ مف بيف رت المكضكعات السياسية المركز األحيث تصد ،)..غيرىاكاالجتماعية

المرتبة  االقتصاديةالمكضكعات  احتمتالمكضكعات األخرل في مكاقع عينة الدراسة، بينما 
بينما اىتمت "ككالة "، كفاف" ك"ككالة معان" ك"ككالة مف "ككالة فمسطيف اآلالثانية في كؿ 
"  ب  .الخدماتيةمكضكعات الفمسطيف اليـك

خبارية عينة الدراسة، عؿ المرتبة األكلى في المكاقع اإلالتصعيد كردكد الف مكضكعاحتؿ  .2
لة معا" ك"ككالة بينما جاءت قضية المعابر كحرية التنقؿ المركز الثاني في كؿ مف "ككا
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" ك"ككالة فمسطيف اآلف" بالمبادرة المصر كفا"، كاىتمت كؿ  ية مف "ككالة فمسطيف اليـك
 .كالكساطات الدكلية

جمب المعمكمات  فيحداث كالتصعيد عمى األاعتمدت جميع المكاقع اإلخبارية عينة الدراسة  .3
غمب المكاد كعت المصادر لمكضكعات الحصار في أمف المصدر اإلسرائيمي، في حيف تن

 بيف المصادر الحقكقية كالمنظمات. الصحفية ما
يا في مكاقع عينة الدراسة كتنكع عرضلصحفية غمب المكاد اعمى أاحتمت قضايا الحصار  .4

" زاكية حيث خصصت "ككالة فمسطيف ال ،الكسائط المتعددةفيدة مف خدمات ك مست يـك
ما تقارير المرئية، أف" اىتمت بعرض ال، في حيف "ككالة فمسطيف اآللمتابعة قضايا الحصار

رير المرئية المختمفة ضمف لتقاكا الكاريكاتكريةاىتمت بالمقاالت كالصكر "، فقد "ككالة معان 
 خبار فقط. ل بينما "ككالة كفا" ركزت عمى األخر األشكاؿ الصحفية األ

عمى  اإلخباريةتدعيـ لكافة المكاد الكعناصر  الخدمات التفاعميةمت المكاقع اإلخبارية عٌ فى  .5
في تكفير  "ككالة فمسطيف اليكـ" انفردتقع بينما امكاقع التكاصؿ االجتماعي داخؿ المك 

 .التعميقات عمى كافة المكاد اإلعالميةردكد مة خد
كإحدل حية كالعناكيف في تدعيـ المكاد الخبرية اعتمدت المكاقع اإلخبارية عمى الصكر ال .6

العناصر التيبكغرافية، بينما تمحكرت عناصر اإلبراز حكؿ الصكر كالمشاركة التفاعمية، 
 . غزة زاكية لمصكر خاصة لحصاربكضع  "فمسطيف اليكـ"ك "ففمسطيف اآل" ككالتيكانفردت 

تصدرت األشكاؿ الخبرية الصحفية التي استخدمتيا مكاقع الدراسة أعمى نسبة في المكاد  .7
 الصحفية لقضايا كمكضكعات الحصار.

التغطية  لتبياف كالدراسة بالبحث جديرة مشكمة ىناؾ أف الباحثة ترل سبؽ ما كؿ عمى كبناءن 
 الباحثة دفع ما غزة، كىك ة الدراسة إزاء قضية الحصار عمىالصحفية كمعالجتيا في المكاقع عين

اإللكترونيةُالفمسطينيةُمعالجةُلممواقعُ"بػػػ  الدراسة المعنكنة: ىذه خالؿ مف المشكمة في لمبحث
األنباء  خبارية اآلتية: "ككالة معان اإلخبارية"، ك"ككالةالمكاقع اإل في ،حصارُغزة"لقضيةُاإلخباريةُ
ُ"، ك"ككالة فمسطيف اآلف اإلخبارية"، ك"ككالة فمسطيف اليـك اإلخبارية". كفا كالمعمكمات

ُ  
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ُ :تحديدُمشكمةُالدراسةُ:ثالثاًُ
التعرفُعمىُطبيعةُ" تتبمكر في بناءن عمى نتائج الدراسة االستكشافية، فإف مشكمة الدراسة

ُ ُاإُلامعالجة ُالفمسطينية ُلمواقع ُلكترونية ُغزةلاإلخبارية ات التي ركزت مكاقع المكضكع رصدك  ."حصار
 برازىا، كعرض األساليب اإلقناعية المستخدمة لمكضكعات الحصار مع مصادرىا الصحفيةإالدراسة عمى 

عناصر اإلبراز  عرضشكاؿ الصحفية التي استخدمتيا مكاقع الدراسة مع األ معرفة، ككذلؾ كنطاقاتيا الجغرافية
الفمسطينية أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف المكاقع كالتدعيـ التي صاحبت المكاد الخبرية، كالكقكؼ عمى 

 بيف قضايا الحصار كالمكاد الخبرية. االرتباطيةطبيعة العالقات مع تحديد ، اإلخبارية

 

ُأىميةُالدراسة:ُ:رابعاًُ
أىميتيا مف حداثة المكاقع االلكتركنية كقمة الدراسات العممية التي تناقش تفاصيميا،  الدراسةتكتسب 

ُالدراسةُفيُااللكتركنية كقضية حصار غزة كعميو المكاقعاسات السابقة التي تتناكؿ مع ندرة الدر  ُأىمية ُتكمن
ُ:اْلتيُثَلثُمحاور

تتناكؿ الدراسة قضية حصار غزة ككنيا تحظى باىتماـ كبير عمى حيث  األىميةُالوطنية: .1
المعاناة، مف أحد عشر عامان مف  ألكثركاستمرارىا المستكل الفمسطيني كالعربي كالدكلي، 

ف دراسة كتحميؿ كاستخالص النتائج المتعمقة بأحد جكانبيا سيككف لو مردكد مما يعني أ
 .إيجابي ل كساط الميتمة بيا

عالـ العربية ر القضايا انتشاران بيف كسائؿ اإلتعد قضية الحصار مف أكث األىميةُالعممية: .2
بعدان جديدان تضيؼ لذا س، كالمحمية رغـ محدكدية الدراسات التي تتناكؿ قضية حصار غزة

يي قضية ميمة كجديرة بالبحث العممي مف ، فإلى الدراسات اإلعالمية كاإللكتركنية يضاؼ
 ؿ الزكايا كبخاصة اإلعالمية منيا.ك

ُالمينية: .3 في  اإلخباريةلكتركنية اإل أىمية الدكر الذم يمكف أف تؤديو المكاقع األىمية
المجتمع كالذم يمكف مف خاللو يحة كبيرة مف شر تيـ  لماالتعبير عف أىمية حصار غزة 

 .بما تخدـ القضية الفمسطينية تشكيؿ الرأم العاـ
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ُأىدافُالدراسة:ُاًُخامس
ُ"ىك: ك ، رئيسيتسعى الدراسة إلى تحقؽ ىدؼ  ُامعالجة لكترونيةُاإُلُالفمسطينيةلمواقع

 :، ىيفرعيةىذا اليدؼ بكساطة أىداؼ  كيتحقؽ. "لحصارُغزةاإلخباريةُ

ُخاصةُبالمضمون:ُىدافأ .1

 الدراسة.عينة مكاقع  ترتيب أكلكيات قضايا الحصار عمى غزة في عمى تعرؼال.أ 

 برز المكضكعات التي ركزت عمييا مكاقع الدراسة بما يخص حصار غزة.أ عرض.ب 

حصار التي اعتمدت عمييا مكاقع الدراسة في قضايا  المضمكف تقديـأساليب  إلىالتعرؼ .ج 
 غزة.

 ي استخدمتيا مكاقع الدراسة في تناكليا قضايا حصار غزة.عرض كسائؿ اإلقناع الت.د 

التي اعتمدت عمييا مكاقع الدراسة في تناكليا  كاإلعالمية) األكلية( تحديد نكعية المصادر.ق 
 قضايا حصار غزة.

 قضايا حصار غزة.يا مكاقع الدراسة عند تناكليا الجغرافية التي اعتمدت النطاقات تحديد.ك 

بيف مكاقع الدراسة في حجـ المعالجة اإلخبارية لحصار  تالؼرصد أكجو االتفاؽ كاالخ.ز 
  غزة.

 ىدافُخاصةُبالشكل:أ .2

 لقضايا حصار غزة. معالجتيا في الدراسة مكاقع استخدمتيا األشكاؿ الصحفية التي معرفة.أ 

التي كالخدمات التفاعمية اإلبراز التدعيـ كالكسائط المتعددة كعناصر عناصر  عرض.ب 
لقضايا كمكضكعات حصار  معالجتيا في مكاقع عينة الدراسة فيصاحبت المكاد الخبرية 

 غزة.

  رصد أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف مكاقع الدراسة في شكؿ المعالجة لحصار غزة. .جُ

 :اًلرتباطيةأىدافُالعَلقاتُ .3

 .المضمكف في مكاقع الدراسة تقديـ أساليبك حصار غزة  قضاياالعالقة بيف تفسير .أ 

 .في مكاقع عينة الدراسة كاألشكاؿ الصحفية حصار غزة تفسير العالقة بيف قضايا.ب 

 .في مكاقع عينة الدراسة كاألبعاد الجغرافية حصار غزةتفسير العالقة بيف قضايا .ج 
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ُ تساؤًلتُالدراسةُ:ساًُداس
ُاإللكترونيةفمسطينيةُالمواقعُالُةعالجمُيةكيف"ىك: ك تتمحكر الدراسة حكؿ تساؤؿ أساسي 

 :تساؤالتعدة  كينبثؽ عنو "؟لقضاياُحصارُغزةخباريةُاإل

 تساؤًلتُتتعمقُبالمضمون،ُوىي: .1

 ما ترتيب أكلكيات قضايا الحصار عمى غزة في مكاقع عينة الدراسة؟.أ 

 برز المكضكعات التي ركزت عمييا مكاقع الدراسة بما يخص حصار غزة؟ما أ.ب 

 غزة؟ ما أىـ أساليب تقديـ المضمكف التي اعتمدت عمييا مكاقع الدراسة في قضايا حصار.ج 

 قناع التي استخدمتيا مكاقع الدراسة في تناكليا قضايا حصار غزة؟ما أبرز كسائؿ اإل.د 

التي اعتمدت عمييا مكاقع الدراسة في تناكليا (األكلية كاإلعالمية) ما نكعية المصادر .ق 
 قضايا حصار غزة؟

 غزة؟قضايا حصار كليا ماىي النطاقات الجغرافية التي اعتمدتيا مكاقع الدراسة عند تنا.ك 

 ما أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف مكاقع الدراسة في حجـ المعالجة اإلخبارية لحصار غزة؟.ز 

 تساؤًلتُتتعمقُبالشكل،ُوىي: .2

 حصار غزة؟ل معالجتيا في عينة الدراسة مكاقع استخدمتيا األشكاؿ الصحفية التي ما.أ 

التي صاحبت ة عناصر التدعيـ كالكسائط المتعددة كعناصر اإلبراز كالخدمات التفاعميما .ب 
 لقضايا كمكضكعات حصار غزة؟ معالجتيا المكاد الخبرية في مكاقع عينة الدراسة في

 ما أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف مكاقع الدراسة في شكؿ المعالجة لحصار غزة؟ .جُ

 ،ُوىي:اًلرتباطيةُتساؤًلتُتتعمقُبالعَلقاتُبينُالمتغيرات .3

 مكف في مكاقع الدراسة؟المض تقديـ حصار غزة بأساليب قضاياما عالقة .أ 
 مكاقع الدراسة؟ فيالمستخدمة  الصحفية باألشكاؿ حصار غزة قضاياما عالقة .ب 
 في مكاقع الدراسة؟ ناطؽ الجغرافية المستخدمةبالم حصار غزة قضاياعالقة ما .ج 
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ُ :سةااإلطارُالنظريُلمدُرُ:سابعاًُ
 وضعُاألجندةُاألولوياتترتيبُُنظرية"": ُ

ولويات(،ُوفيماُيميُتعـرضُاسيُعمىُنظريةُاألجندةُ)ترتيبُاأُلرُوأستعتمدُالدراسةُبشكلُكبي
ُالباحثةُتعريفُبالنظريةُواًلستعراضُألوجوُاًلستفادةُمنياُعمىُالنحوُاْلتي:

تتصؿ نظرية كضع األجندة في أساسياتيا بقدرة كسائؿ اإلعالـ اإلخبارية عمى إبراز أىمية 
مى نحك مبسط، كتقترح النظرية أف لكسائؿ اإلعالـ القضايا السياسية كتشكيميا بذىف الجميكر كع

دكرىا في تسميط الضكء عمى بعض األحداث كانتقائيا أك الشخصيات كالقضايا المعينة كعبر 
يبدأ الجميكر في تبني تساؽ بيف ما تقدمو كسائؿ اإلعالـ، حيث تكرارىا ليذه العممية كمف كاقع اال

رية بما يقكده لمتصديؽ كاالقتناع الفعمي بأىمية كبركز األجندة التي تطرحيا ىذه الكسائؿ اإلخبا
 .)1(األحداث كالشخصيات كالقضايا دكف غيرىا

كسائؿ  تأثير إلى تشير التي المعتدؿ، التأثير نظريات مف األجندة كضع نظرية تعدك 
أك تضعؼ  تقكم قد التي الكسيطة المتغيرات مف مجمكعة عمى عتمدت إذ الجميكر؛ اإلعالـ عمى

 بالجميكر، أف االتصاؿ كسائؿ بعالقة الخاص األجندة كضع نظرية مفيـك كيدؿ التأثير، ىذا
ليذه  خاصة أىمية تعطي فيي األخبار، تتناكليا التي األكلكيات تحدد التي ىي االتصاؿ كسائؿ

التي  المكضكعات فإف كىكذا الجميكر، لدل الميمة األكلكيات مف تصبح يجعميا مما المكضكعات
 حد ذاتو في النشر ذلؾ، مجرد غير كانت كلك حتى نشرىا يتـ التي ىي أىمية ذات حرركفالم يراىا
مف  تفكؽ غيرىا أىمية ذات الجميكر يراىا بحيث المكضكعات، لتمؾ مضاعفة أىمية ييعطي

 .)2(المكضكعات
ُبأنيا:ُاألولوياتترتيبُُعمميةوتعرفُ  الييئاتالتي تقكـ بيا  العممية" أوُوضعُاألجندة

كمصادر  كقضاياعمى أحداث  التأكيدأك  باالختيارسسات التي تقدـ األخبار كالمعمكمات كالمؤ 
كتناكليا بالكيفية التي تعكس اىتمامات ىذه  القضايادكف أخرل، كمعالجة ىذه  لتغطيتيامعينة 

   .)3(ر كالصفكةاالحككمييف كمتخذم القر  المسؤكليف كأكلكياتالمؤسسات 

                                                           

 ).288مكاكم كالسيد، االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة (ص )1(
 ).6نظريات اإلعالـ (ص  زكريا، )2(
 .)398نصر، أجندة اىتمامات المكاقع اإللكتركنية لمجيات المعنية بشئكف المرأة المصرية دراسة مقارنة (ص  )3(
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، حيث يزيد عرض كسائؿ اإلعالـ أساسيتيف كظيفتيفة كضع األجند نظريةتؤدم كما 
الجميكر كذلؾ عبر  أكلكيات بترتيب النظرية، كما تقكـ القضيةما مف كعي الجميكر بيذه  لقضية
  .)1(معينة دكف غيرىا قضاياعمى  التركيز

 التأثيراتكيرل ستيفف ليتاجكف أف بحكث كضع األجندة تقع في منطقة كسط ما بيف 
إلى أف كسائؿ  أيضان ، لكنيا تشير كظيفةما يشار لكضع األجندة باعتبارىا  كثيران فكالكظائؼ، 

ُُ.)2(تأثيران  أيضان عد يعني أف كضع األجندة يي  د، ماافي أذىاف األفر  القضايااإلعالـ تؤثر عمى بركز 

ترتكز  التي النظريةأسس ب يافتتمثؿ في: غ النظريةباالنتقادات المكجية ليذه  تتصؿما يكف
مصدر  محددة كمتخصصة، كما أنيا لـ تحدد كقضاياككنيا تركز عمى مكضكعات  البحكث ياعمي

 .)3(مف األجندات المركبة كالعكامؿ المؤثرة العديدعمى الجميكر لكجكد  التأثير

 ، فبرغـ أنيا ذات منظكر فردم فياإلعالميةسات راتحكالن في مجاؿ الد النظريةكتعد ىذه 
  )4(:كمنياتأثير مل جديدةالـ إال أنيا استطاعت أف تتطرؽ لجكانب كسائؿ اإلع تأثيراتسة ار د

بينيما  التأثيرك  ،مف االتساؽ بيف كسائؿ اإلعالـ كالجميكر عاليةكجكد درجة  النظريةأثبتت  .1
 .متبادؿ

 في كسائؿ اإلعالـ عبر محاكر متعددة منيا القضايابأسمكب تناكؿ كعرض  النظريةاىتمت  .2
 .القضيةمكقع الحدث كنكع 

عبر  د ليـ بصكرة مبسطةاباألفر  طةيالمحالبيئة  تقديـان ميمان في ر تؤدم كسائؿ اإلعالـ دك  .3
كفؽ كترتيبيا  ألىميتياؾ الجميكر اإلى إدر  ما يؤدم عمييا، كالتركيز القضايابعض  اختيار
 .اإلعالـكسائؿ عبر  تقديميا طريقة

ُ

ُ :النظريةمنُُالحاليةسةُراستفادةُالدإُمدى

تفسيرىا اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة ك في  األكلكياتترتيب  نظريةاحثة مف استفادت الب
ية كاشتممت خبار ى عينة مف المكاقع الفمسطينية اإللكتركنية اإلجرتو عمعبر تحميؿ المضمكف الذم أ

قناعية كعناصر التدعيـ كاالبراز، ساليب اإلعمى فئات المكضكعات كأساليب تقديـ المضمكف كاأل

                                                           

 ).282عامر، األنشطة االتصالية في المنظمات اإلقميمية دراسة تطبيقية (ص )1(
(2) Littlejohn, Theories of human communicatio (p.381). 

 ).285عبد الحميد، نظريات اإلعالـ كاتجاىات التأثير (ص )3(
 ).224االتجاىات العالمية الحديثة لنظريات التأثير في الراديك كالتمفزيكف (صالسيد،  )4(
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برازىا كالتركيز معينة بقضايا الصحيفة ماـاىت مدلبف"  أف الصحيفة تتكقع كمضمكنان  شكالن  عمييا كا 
 لباقي بالنسبة كىكذا الصحيفة، لقراءتو نتيجة اىتمامات الجميكر مقدمة في القضايا تمؾ تككف
براز عناصر اإل( كافةب الشكمية اتياإمكان لكتركنية تكظؼأف المكاقع اإل كبديييان  ،)1("اإلعالـ كسائؿ

 .)كالتدعيـ كالخدمات التفاعمية

 

ُ ىجياُوأداتيااسةُومنانوعُالدُرُ:ثامناًُ
 اسة:نوعُالدُر  .1

 خصائص كتقكيـ كتحميؿ تصكيرالتي تستيدؼ  الكصفيةسة إلى البحكث اتنتمي ىذه الدر 
 ظاىرة أك مكقؼ بيدؼ بطبيعةالمتعمقة  الراىنةف أك دراسة الحقائؽ ينة أك مكقؼ معيمع مجمكعة
 الدراسة عمى كصؼ خصائص كسماتىذه كتركز  ،)2(عنيا كدقيقة كافيةعمى معمكمات  الحصكؿ
  ة.الدراسلكتركنية عينة اإل مكاقعالأكردتيا  ، كماحصار غزةلقضايا كمكضكعات  الصحفيةالمعالجة 

 سةامناىجُالدُر .2

  :ىما، اإلخبارية عمى منيجيفلكتركنية الفمسطينية اإلاعتمدت الباحثة في دراستيا لممكاقع 
؛ ككنػو جيػدان الكصػفيةمالءمػةن لمبحػكث  العمميػةكىػك أكثػر المنػاىج  :المسـحيةساتُرامنيجُالد.أ 

كمعمكمػات كأكصػاؼ عػف الظػاىرة أك مجمكعػة  بيانػاتالحصكؿ عمػى  ساعد فييان منظمان يعمم
 . )3(الظاىرات مكضكع البحث

اإلخباريػة لكتركنيػة اإل الفمسػطينيةالمكاقػع كتستخدـ الدراسة ىذا المنيج لكصػؼ سػمات معالجػة 
سػػػة أسػػػمكب االدر  اسػػػتخدمتسػػػة. كفػػػي إطػػػار ىػػػذا المػػػنيج انػػػة الدر يفػػػي ع  قضػػػية حصػػػار غػػػزةل

المعمكمػػات  كتحميػػؿمكػػف اسػػتخداميا فػػي جمػػع يالتػػي  األسػػاليبالمضػػمكف، كىػػك أنسػػب  تحميػػؿ
 .اإلخباريةاإللكتركنية المكاقع الفمسطينية  تناكلتولما  صريحكصؼ  كتقديـ، )4(األكلية

كىك المنيج الذم تتـ بكساطة دراسة العالقػات بػيف الحقػائؽ ُ:منيجُدراسةُالعَلقاتُالمتبادلة .ب 
األسػػباب التػػي أدت إلػػى حػػدكث الظػػاىرة كالكصػػكؿ إلػػى  عمػػى رؼمتعػػل يػػاعميالتػػي تػػـ الحصػػكؿ 

                                                           

 .)272إسماعيؿ، مبادئ عمـ االتصاؿ كنظريات التأثير (ص )1(
 ).131حسيف، بحكث اإلعالـ (ص )2(
 ).8عبد الحميد، بحكث الصحافة (ص )3(
 ).208العبد، كعزمي، األسمكب اإلحصائي كاستخداماتو في بحكث الرأم العاـ كاإلعالـ (ص )4(
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كفػي إطػار ىػذا المػنيج  )1(.طػة بيػايكالعكامػؿ المح ر الظػركؼييػمكف عممو لتغينتائج بصدد ما 
 :كعيف مف األساليبن استخدمت

 المقارنػػات بػػيف الظػػكاىر المختمفػػة، ء ركػػز عمػػى إجػػرايالػػذم سػػمكب المقارنػػة المنيجيػػة: أ
 قضػية حصػار غػػزةلمكضػػكعات  المكاقػعمعالجػة كذلػؾ لممقارنػة بػيف سػػمات كخصػائص 

  ة.اىتمامات كؿ مكقع مف مكاقع الدراسة عمى حدعمى رؼ تعالالدراسة ك في مكاقع 
 كتسػػتيدؼ تحديػػد العالقػػة بػػيف متغيػػريف أك أكثػػر كمقػػدار باطيػػة: أسػػمكب الدراسػػات االرت

ىػػذه العالقػػة كتحميميػػا كتحديػػد أبعادىػػا كجكانبيػػا المختمفػػة، كاسػػتخدمتو الباحثػػة لمتعػػرؼ 
 عمى طبيعة العالقات االرتباطية بيف بعض الفئات في دراسة تحميؿ المضمكف.

 

 :الدراسةُأدوات  .3

المستخدمة استعانت الباحثة باألدكات اآلتية لجمع لى طبيعة الدراسة كالمناىج إالنظر ب
 البيانات كالمعمكمات مف المصادر المختمفة، كىي:

  استمارةُتحميلُالمضمون: .أُ

الحصار عمى  قضايا مضمكف لتحميؿ بكصفيا أداة المضمكف تحميؿ استمارة الباحثة أعدت
 مجمكعة في تتمثؿ كىي ساؤالتيا،ت عف كاإلجابة ،خباريةاإللكتركنية الفمسطينية اإلمكاقع ال غزة في

الكمي  البحث خالؿ مف المحتكل في المعاني إلى اكتشاؼ تسعى التي المنيجية الخطكات مف
 أكثر مف األسمكب ىذا يعد ، حيث)2(المحتكل ىذا في الظاىرة لسمات كالمنظـ المكضكعي،

عف  باإلجابة الكفيمة مفئاتل بتضمينيا الباحثة قامت ذلؾ كألجؿ لمتحميؿ، مالءمةن  األساليب العممية
ُ:الدراسة كىي تساؤالت

ُأوًًل:ُفئاتُتحميلُالمضمونُ)ماذاُقيل؟(:

وىيُالفئاتُالتيُتتعمقُبوصفُالمضمونُالمقدمُلتحميمةُلموقوفُعمىُالدًلًلتُالمتصمةُ
 بأىدافُالدراسة،ُوقدُقسمتُالباحثةُفئاتُالمضمونُإلى:

  فئةُالقضايا: -1

الحصار عمى غزة التي تناكلتيا مكاقع الدراسة، كتشمؿ  كيقصد بيا مختمؼ أشكاؿ قضايا
 الفئات الفرعية اآلتية:

                                                           

 .)140األسس كالمبادئ ( ص حسيف، بحكث اإلعالـ: )1(
 ).132(ص عبد الحميد، بحكث الصحافة مرجع سابؽ )2(
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: القضػايا التػي تأخػذ الطػابع االقتصػادم فػي تناكليػا مكضػكعات حصػار القضاياُاًلقتصادية1/1ُ
الزراعػي، الصػناعي كاالنشػائي، التجػارم كاالسػتثمارم، القطاعات المختمفة منيا (غزة كتشمؿ 

 عمار كالبناء).، تجارة األنفاؽ، اإلرم كالصياديفالبح

تناكليػا مكضػكعات حصػار غػزة  فػي القضايا التي تأخذ الطػابع السياسػي: القصاياُالسياسية2/1ُ
كتشػػػػمؿ المشػػػػاكؿ السياسػػػػية كالحككميػػػػة كالرئاسػػػػية، اضػػػػافة لمكضػػػػكعات االنقسػػػػاـ، كمشػػػػاكؿ 

 .الحدكد كالمعابر كالسفر
ركػػز عمػػى الجانػػب االجتمػػاعي كاإلنسػػاني فػػي تناكليػػا القضػػايا التػػي ت: اًلجتماعيــةالقضــايا3/1ُُ

القكافػػػػؿ مشػػػػاكؿ العمػػػػاؿ، ، البطالػػػػة ،مكضػػػػكعات حصػػػػار غػػػػزة، كتشػػػػمؿ مكضػػػػكعات (الفقػػػػر
 غاثية، الكقفات االحتجاجية المحمية كالعربية كالدكلية).التضامنية كالمساعدات اإل

منيػػة فػػي رم كاالنتياكػػات األأخػػذ الطػػابع العسػػك: القضػػايا التػػي تالقضــاياُالعســكريةُواألمنيــة4/1ُ
 ـ.2014خير عاـ ة، ككذلؾ تشمؿ الحرب كالعدكاف األتناكليا مكضكعات حصار غز 

اكليػػػا مكضػػػكعات القضػػػايا التػػػي تتحػػدث عػػػف الجانػػب الخػػػدماتي فػػي تن: القضــاياُالخدماتيـــة5/1ُ
ت قػؿ كالمكاصػالزمة الكيربػاء كقمػة الكقػكد كالغػاز كتػأثيرىـ، مشػاكؿ النحصار غزة، كتشمؿ (أ

 ضافة لقمة المياه كمشاكؿ الصرؼ الصحي).كالبنية التحتية، إ
اكليػػػػا نسػػػػاني فػػػػي تنالتػػػػي تتحػػػػدث عػػػػف الجانػػػػب الصػػػػحي كاإل القضػػػػايا القضــــاياُالصــــحية:6/1ُ

دكيػػػة كضػػػعؼ الخػػػدمات الصػػػحية كتػػػأثير الحصػػػار عمييػػػا مكضػػػكعات حصػػػار غػػػزة، كقمػػػة األ
 كمنع سفر المرضى.

ي تحدثت عف الجانب الثقافي كالتعميمي في تناكليا مكضكعات القضايا التالقضاياُالثقافية:7/1ُُ
ُ.حصار غزة، كتشمؿ مكضكعات التعميـ كالمكضكعات الثقافية كالسياحية كالفنية

القضػػػايا التػػػي تحػػػدثت عػػػف جكانػػػب مختمفػػػة لمحصػػػار لػػػـ تتضػػػمف المكضػػػكعات ىػػػي  أخـــرى:8/1ُ
 السابقة.

 

  فئةُالموضوعات: -2

لكقػػكؼ عمػى المكضػكعات التػػي كانػت تنشػػرىا مكاقػع الدراسػػة الفئػػة التػي تيػػدؼ إلػى ا يقصػد بيػا
 أثناء معالجتيا لقضايا الحصار عمى غزة، كتشمؿ اآلتي:
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 الموضوعاتُاًلقتصادية: .أُ

مكضػػكعات االقتصػػاد كتػػأثيرات  تناكلػػتالتػػي  الخبريػػةالمػػكاد  القطــاعُصــناعيُواإلنشــائي:/أ1ُ
نشػاءات العمرانيػة كاإل – عكالمصػان الحصػار عمػى الصػناعة (تػأثير كىػيالحصػار عمييػا 

 الدكلية كالعربية في القطاع). 
مكضػكعات االقتصػاد كتػأثيرات  تناكلػتالتػي  الخبريػةالمػكاد القطاعُالتجاريُواإلستثماري:ُ/أ2ُ

الحصػػػػػار عمػػػػػى ( العمػػػػػالت، كالمشػػػػػاريع كالتبػػػػػادؿ التجػػػػػارم، كالمشػػػػػاريع االسػػػػػتثمارية فػػػػػي 
 القطاع).

بغػػزة،  عػياالحصػػار عمػى القطػاع الزر  تػأثير تناكلػتالتػي  يػػةالخبر المػكاد  القطـاعُالزراعـي:/أ3ُ
طػػػالؽ النػػػار عمػػػى المػػػزارعيف كالمحصػػػكالت الزراعيػػػة، إمػػػف منػػػع الزراعػػػة ك  ضػػػافة لتػػػأثير ا 

 .الحصار عمى المزارع الحيكانية المختمفة بغزة
كضػػيؽ  الحصػػار البحػػرم تػػأثير تناكلػػتالتػػي  الخبريػػةالمػػكاد القطــاعُالبحــريُوالصــيادين:ُ/أ4ُ

مسػػػتمرة بػػػإطالؽ النػػػار  انتياكػػػاتكمػػػا تتعػػػرض خاللػػػو مػػػف  ،مسػػػاحة المفركضػػػة لمصػػػيدال
 .غزةكمراكب الصيد عمى ساحؿ بحر الصياديف كاالعتقاؿ كالتدمير بحؽ 

مكضػػػػكع األنفػػػػاؽ بػػػػيف الحػػػػدكد  تناكلػػػػتالتػػػػي الخبريػػػػة المػػػػكاد نفــــاقُواغَلقيــــا:ُتجــــارةُاأُل/أ5ُ
إضافة كتجارتيا،  كاسات الحصار عمى غزةانعبارىا أحد أكجو ، باعتالفمسطينية كالمصرية

غالقيا كفتح المياه العادمة داخميػا، كتػأثير ذلػؾ إلى تدمير الجيش المصرم ىذه األنفاؽ كا  
 نفاؽ.ف في المناطؽ المجاكرة لمنطقة األعمى الفمسطينيي

عماريػػػػػة يع اإلمكضػػػػػكع تكقػػػػػؼ المشػػػػػار  تناكلػػػػػتالتػػػػػي الخبريػػػػػة المػػػػػكاد عمـــــارُوالبنـــــاء:ُاإل/أ6ُ
التضييؽ عمى ك  ضافة لمنع دخكؿ مكاد البناءإريف مف الحركب السابقة عمى غزة، لممتضر 

 .اإلسمنت كغيرىا

ُالموضوعاتُالسياسية: .بُ

مكضػػكع االنقسػػاـ كمشػػاكؿ األحػػزاب،  تناكلػػتالتػػي الخبريػػة المػػكاد المصــالحةُوالحكومــات:ُ/ب1ُ
يالت كتضػييقات لػى تسػيإضػافة إثير ذلؾ عمى حككمػة التكافػؽ بػيف غػزة كالضػفة الغربيػة، كتأ

 الرئاسة تجاه غزة.
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مشػػاكؿ الحػػدكد كالمعػػابر مػػع  تناكلػػتالتػػي الخبريػػة : المػػكاد الحــدودُوالمعــابرُوحريــةُالســفر/ب2ُ
المسػػافريف كالنقػػؿ كالتجػػارة لػػى معانػػاة ف المصػػرم كاإلسػػرائيمي باإلضػػافة إقطػػاع غػػزة كالجػػانبي

 .ر اإلغالؽ عمييـيثكتأ

ُالموضوعاتُاًلجتماعية: .جُ
مكضكعات نسب الفقػر كارتفػاع معػدالت  تناكلتالتي الخبرية المكاد البطالةُوالعمال:ُالفقرُُو/ج1ُ

عمػاؿ إضافة ألكضاع العماؿ مع اإلغػالؽ كتكقػؼ البنػاء كاألالبطالة بيف صفكؼ الخريجيف، 
 كالمنشآت بسبب الحصار.

غاثيػػػػة ف كالمسػػػػاعدات اإلقكافػػػػؿ التضػػػػام تناكلػػػػتالتػػػػي الخبريػػػػة المػػػػكاد القوافــــلُوالتضــــامن:ُ/ج2ُ
ضػػافة لمكقفػػات االحتجاجيػػة التضػػامنية الدكليػػة ة لمسػػاعدة الفقػػراء فػػي قطػػاع غػػزة، إنسػػانيكاإل

 كالعربية كالمحمية.
ُسرائيميةُوالعدوان:ُاًلنتياكاتُاإل .دُ

سػػرائيمية بحػػؽ المػػكاطنيف مكضػػكعات االنتياكػػات العسػػكرية كاإل تناكلػػتالتػػي  الخبريػػةالمػػكاد 
أك لنار عمى المزارعيف كالصياديف كعمميات االعتقاؿ كالتيديد، طالؽ اف سكاء مف خالؿ إالفمسطينيي

جػػاء أطػػكؿ عػػدكاف عمػػى غػػزة، ك ـ، كىػػي تعػػد 2014سػػرائيمي عمػػى غػػزة عػػاـ مػػف خػػالؿ العػػدكاف اإل
ُخالؿ فترة الدراسة.

ُالموضوعاتُالخدماتية: .هُ

عمػى  كتأثيرىػا زمػة الكيربػاء المسػتمرةأ تناكلػتالتػي الخبريػة المػكاد الوقودُوالكيرباءُوالغـاز:ُ/ه1ُ
ى حركػػة ذلػػؾ عمػػ كتػػأثيرضػػافة لقمػػة كمنػػع الكقػػكد كالغػػاز إجميػػع القطاعػػات كحيػػاة المػػكاطنيف، 

 كغيرىا. يضان المكاطنيف كالجانب الصحي أ
زمػػة أمكضػػكعات  تناكلػػتالتػػي الخبريػػة المػػكاد النقــلُوالمواصــَلتُوالطــرقُوالبنيــةُتحتيــة:ُ/ه2ُ

 ضافة لممشاكؿ البنية التحتية بسبب الحصار.إ ؿ كمعاناة الطرؽ كحكادثيا،المكاصالت كالنق

التػػي تتنػػاكؿ مكضػػكعات قمػػة الميػػاه كارتفػػاع نسػػبة الخبريػػة المػػكاد الميــاهُوالصــرفُالصــحي:ُ/ه3ُ
 تمكثيا المستمر، اضافة لمشاكؿ الصرؼ الصحي،  كاثرىا عمى صحة المكاطنيف.
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ُالموضوعاتُالصحية:ُ .وُ

، كأزمػات الػدكاء كدائػرة عمى القطاع الصحي بغػزة الحصار تأثير تناكلتالتي  الخبريةالمكاد 
العالج بالخارج كسفر المرضى كمتابعتيـ، اك منعيـ مف السفر، اضافة لمشاكؿ القطاع الصحي 

 كقمة الككادر الطبية كتقمص الخدمات المدقمة لممرضى بسبب الحصار كتاثيره عميو.
ُالموضوعاتُالثقافية: .زُ

 التعميمػيالحصػار عمػى القطػاع  تػأثير تناكلػتالتػي الخبريػة د المػكاالقطـاعُالتعميمـيُوالفنـي:ُ/ز1ُ
ضافة إكماؿ الدراسة بالخارج، أك مف خالؿ المنع مف إ، كمشاكؿ الطالب داخؿ المدارس بغزة

 .لمقطاع الفني كتأثير الحصار عميو

 ثػػر اإلغػػالؽ كتكقفيػػا فػػيأثػػار ك كاآلالتػػي تناكلػػت السػػياحة الخبريػػة المػػكاد القطــاعُالســياحي:ُ/ز2ُ
 ـ.2014عدكاف عاـ مشاريع السياحية الثقافية فييا، أك تدميرىا خالؿ قطاع غزة كتكقؼ ال

الجانػب الرياضػي كمنػع  الحصػار عمػى تػأثيرات تناكلتالتي الخبرية المكاد القطاعُالرياضي:ُ/ز3ُ
ضػػػػػافة لتػػػػػدمير المالعػػػػػب إ ،مشػػػػػاركة الرياضػػػػػييف الغػػػػػزييف فػػػػػي المشػػػػػاركات الدكليػػػػػة كالعربيػػػػػة

 خالؿ الحرب.كاستيدافيـ 

التػػػي تػػػرتبط بالحصػػػار لػػػـ تيصػػػنؼ ضػػػمف المكضػػػكعات الخبريػػػة المػػػكاد  خـــرى:الموضـــوعاتُاأل.ح 
 السابقة. 
 

  فئةُأساليبُتقديمُالمضمون: -3

كيقصد بيا الطرؽ التي استخدمتيا مكاقع الدراسة في تقديـ مضمكف المادة الصحفية 
 :)1(تيةزة، كتشمؿ الفئات الفرعية اآلالمتعمقة بقضايا الحصار عمى غ

مف دكف سمكب التناكؿ الذم يعتمد عمى سرد المعمكمات الرئيسية أ: أسموبُسردُالمعمومات1/3ُ
، المتصمة بمكضكعات قضايا الحصاراالعتماد عمى األرقاـ كاإلحصائيات في مكاقع الدراسة 

ك تقرير صحفي يتناكؿ أك كقفة احتجاجية، أغالؽ المعبر إمثؿ: خبر صحفي يتحدث عف 
 زمة الكقكد كالكيرباء.أك أعماؿ مشاكؿ ال

                                                           

 ).216عالجة الصحؼ الفمسطينية لالنتياكات االسرائيمية بحقكؽ الطفؿ (صالعمرم، م )1(



17 
 

ُاإُلاأل2/3ُ ُ)الوصفي(سموب األسمكب الذم يركز عمى تصكير األكضاع اإلنسانية : نشائي
عف ك الحديث حديث عف معاناة الفقر كالبطالة، أزمات الحصار، مثؿ: الالناجمة عف أ

 ثر ذلؾ عمى صحة المرضى.المعاناة الصحية كالمناشدات كأ

سمكب الذم يركز عمى استعراض األرقاـ كاإلحصائيات المختمفة األ: حصائياألسموبُاإل3/3ُ
ثره عمى المكاطنيف، مثؿ: أك نتائجو ك أذات الصمة بقضايا كمكضكعات الحصار عمى غزة 

ؿ المستمرة بحؽ المزارعيف كالصياديف خال االنتياكاتلفقر كالبطالة المرتفعة، نسبة نسب ا
 ؿ فترة ما.عدد المسافريف عبر المعابر خال الشير،

 

 : )1(قناعفئةُأساليبُاإل -4

قناعية التي اتبعتيا مكاقع الدراسة في تغطيتيا الفئة التي ترصد األساليب اإليقصد بيا 
 لمحصار عمى غزة، كيندرج تحتيا الفئات النكعية اآلتية:

ثناء رصد قضايا كمكضكعات أساليب عاطفية أ: يقصد بو االعتماد عمى سموبُالعاطفياأل1/4ُ
ار عمى غزة، كالتركيز عمى الجانب العاطفي أك النفسي بكساطة الكصؼ كاستخداـ الحص

 ألفاظ كمفردات أدبية كبالغية.
ثناء رصد قضايا كمكضكعات أساليب عقمية أ: يقصد بو االعتماد عمى سموبُالعقمياأل2/4ُ

مى الحصار عمى غزة، كالتركيز عمى طرؽ كأدكات عقمية إلقناع القارئ، مثؿ: االعتماد ع
 حصائيات، أك االعتماد عمى اراء خبراء كمختصيف في مجاالت مختمفة.األرقاـ كاإل

ثناء رصد أخالية مف أية أساليب إقناعيو  خبرية: يقصد بو تقديـ مادة قناعبدونُأساليبُإ3/4ُ
 قضايا كمكضكعات الحصار عمى غزة، دكف االستعانة بأم مف األساليب المذككرة سابقان.

 

  ولية:فئةُالمصادرُاأُل -5

يقصد بيا مصادر المعمكمات األكلية التي اعتمدت عمييا مكاقع الدراسة في جمعيا 
 لممعمكمات المتصمة بمكضكعات الحصار عمى غزة، كتشمؿ الفئات الفرعية اآلتية:

التي تضمنتيا مكضكعات الحصار كتصدر عف مصدر رسمي  الخبريةالمكاد  :مصادرُرسمية.أ 
 :اآلتيكتشمؿ 

                                                           

 ).216العمرم، معالجة الصحؼ الفمسطينية لالنتياكات االسرائيمية بحقكؽ الطفؿ (ص )1(
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1ُ ُفمسطي/أ ك أتصدر عف مصادر رسمية فمسطينية في داخؿ الحدكد الفمسطينية  ني:رسمي
 خارجيا سكاء كاف (رئاسي أك حككمي).

سالمية في الدكؿ المجاكرة سكاء ا  تصدر مف مصادر رسمية عربية ك  سَلمي:اُ رسميُعربيُُو/أ2ُ
 كانت (رئاسية، اك حككمية).

الجيات الرسمية ؤساء دكؿ ك تصدر مف مصادر رسمية دكلية كغربية، مف ر  :رسميُدولي/أ3ُ
 .حصار غزةحكؿ 

التي تضمنتيا مكضكعات الحصار كتصدر عف مصدر  الخبرية: المكاد مصدرُغيرُرسمي.ب 
 غير رسمي كتشمؿ التالي:

 ف في المجتمع.يم كالمثقفأحزاب كقادة ر أتصدر عف فصائؿ ك  :يأمسئوليُفصائلُوقادةُُر/ب1ُ

 حقكقية كدكلية لتقارير تخص حصار غزة.تصدر عف منظمات  منظماتُحقوقيةُودولية:/ب2ُ

ك مؤسسات نقابية كدكلية أتصدر عف منظمات المجتمع المدني  منظماتُمدنيةُونقابات:/ب3ُ
 لما يخص حصار غزة.

 حصار غزة.لتصدر عف خبراء كمحممكف كمختصكف بالقطاعات الناتجة  خبراءُومحممون:/ب4ُ

أك عف لجاف دكلية كمحمية لفؾ الحصار : تصدر لجانُمواجيةُالحصارُوقوافلُالتضامن/ب5ُ
 حصار غزة.قكافؿ تضامنية ضد 

 تصدر عف المكاطنيف كشيكد العياف الذيف عايشكا كتضرركا مف الحصار. :مواطنون/ب6ُ
در مختمفة لـ االتي تضمنتيا مكضكعات الحصار كتصدر عف مص الخبرية: المكاد اخرى.ج 

 تتضمف مف المصادر السابقة./
 

  َلمية:عفئةُالمصادرُاإل -6

اء المعمكمات التي اعتمدت عمييا مكاقع الدراسة في استق الخبريةيقصد بيا المصادر 
 حصار غزة، كتشمؿ الفئات الفرعية اآلتية:المتصمة بمكضكعات 

ُ:كىيتشمؿ المصادر الخاصة بالمكقع اإلخبارم مصادرُخاصة:ُ .أُ

1ُ ُ/أ اء كاف يصدر داخؿ الصحفي الذم يعمؿ لحساب المكقع اإلخبارم سك مراسلُأوُمندوب:
 خرل. ألى دكؿ إك مكفد أالدكلة التي تصدر فييا 
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2ُ ُذاتية:/أ كيحتفظ  المكقع اإلخبارمالمكضكعات التي تصؿ إلى مدير التحرير في  مصادر
 كتحمؿ لفظ "خاص". الخبريةبالمصدر الخاص كال يذكر اسمو عمى المادة 

 بشكؿ دكرم لممكقع. مكتابة حكؿ مكضكع ماليتـ االستعانة بو كاتبُخاص:ُ/أ3ُ

 :الفئات الفرعية اآلتية تشمؿ كؿمصادرُعامة:ُ.ب 

حداث األخبار كتغطية األ ى بتجميععنمؤسسات تقدـ خدمة إخبارية، كت وكاًلتُاألنباء:/ب1ُ
 .اإلخبارية إلى مختمؼ الكسائؿ اإلعالمية، كتقكـ بتكفير خدماتيا لكممة كالصكتكا لصورةبا

2ُ ُوالمجاًلت:/ب نكاعيا عف أات التي تنشرىا الصحؼ كالمجالت بمختمؼ المعمكم الصحف
  .دكلية كعالمية) –سرائيمية إ –سالمية ا  عربية ك  –حصار غزة كمنيا (فمسطينية 

نكاعيا عف أالمعمكمات التي تنشرىا محطات اإلذاعات كالتمفزة بمختمؼ  اإلذاعةُوالتمفزيون:/ب3ُ
  .دكلية كعالمية) –ائيميةاسر  -عربية كاسالمية  –حصار غزة كمنيا (فمسطينية 

ك المكاقع أالمعمكمات التي يمكف الحصكؿ عمييا ضمف المكاقع اإلخبارية  شبكةُاًلنترنت:/ب4ُ
  ك مف خالؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي عبر الشبكة العنكبكتية بكؿ المغات.أالعامة 

 سـ المكقع.التي تنشر دكف اسـ المصدر سكل ا الخبريةالمكاد  )اسمُالموقع(:-بدونُمصدر.ج 
 .الخبريةكثر مف مصدر في المادة أمؿ عمى تالتي تش الخبريةالمكاد  متعددُالمصادر:.د 
 

 :الجغرافــيُالنطاقفئــةُ -7
اإلخبارية في المكاقع الناحية  ان مفر رافية األكثر حضك غالج األبعادتستخدـ في التعرؼ عمى 

 طاقات المختمفة:خالؿ التغطية ألحداث الحصار كتضـ الن، اإلخبارية الفمسطينية
ـــي.أ  ارطػػػة فمسػػػطيف سػػػكاء الكاقعػػػة تحػػػت جميػػػع المنػػػاطؽ الجغرافيػػػة التابعػػػة لخ :النطـــاقُالمحم

 ك المحاصر منيا كىي: أ االحتالؿ

1ُ ُغــــــزة/أ ، المحافظات الجنكبية الممتدة عمى الشريط الساحمي لفمسطيف ايقصد بي :قــطاع
 )كمـ 360(لضيؽ عمى مساحة مف فمسطيف، كيمتد القطاع المحاصر ا )%1.33(يشكؿ 

 ىي ، يضـ خمس محافظات)كمـ 12ك6(، كعرضو يتراكح بيف )كمـ 41(مربعان، كطكلو 
 (الشماؿ، غزة، الكسطى، خانيكنس، رفح).

2ُ ُالمحتمــةضال/أ ُالغربيــة  راضي الفمسطينية التي لالشرقية جميع المحافظات الشمالية  :فة
مف مساحة فمسطيف  )%21(تشكؿ نحك ، ـ1967الصييكني عاـ  لالحتالؿتعرضت 
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، كتضـ محافظات (الخميؿ، قمقيمية، طكباس، )2كـ 5500(التاريخية، تمتد عمى نحك 
، راـ اهلل، كنابمس)  .سمفيت، أريحا، بيت لحـ، جنيف، طكلكـر

كبر مدف فمسطيف التاريخية، مف حيث أتعد مدينة القدس المحتمة  :المحتمةُالقدسمدينةُ/أ3ُ
ىا الفمسطينيكف عاصمة دكلة فمسطيف ىمية دينية كاقتصادية، يعد  أكاف، تشكؿ المساحة كالس

 ـ.1988الفمسطيني في الجزائر عاـ  االستقالؿإعالف المستقبمية كما كرد في 
منذ عاـ  مناطؽ الفمسطينية الكاقعة تحت االحتالؿجميع ال :م1984راضيُالمحتمةُعامُأُلا/أ4ُ

كبر مف مساحة لمساحة األتشكؿ ااإلسرائيمي) ك  أك االحتالؿ 48ـ كمنيا (عرب 1948
 .فمسطيف

دكلة  )25(، كالتي تشكؿ الدكؿ العربيةقميـ إيقصد بيا كؿ منطقة كاقعة في النطاقُالعربي:ُ .أُ
ُ.اعربية ممتدة عمى قارتي اسيا كأفريقي

اسيا كركبا ك ختمفة في العالـ كبجميع القارات أجميع المناطؽ المبيا يقصد  النطاقُالدولي:.ب 
 .ستراليا باستثناء الدكؿ العربية كفمسطيف المحتمةكأمريكيا كأفريقيا كأ

ُ

ُثانيًا:ُفئاتُالشكلُ)كيفُقيل؟(:

التي سيتـ تحميميا الخبرية الفئات التي تتعمؽ بكصؼ الشكؿ الذم قدمت عبره المادة 
 :رعيةة فئات الشكؿ إلى فئات فقسمت الباحثيا المتصمة بأىداؼ الدراسة، ك لمكقكؼ عمى دالالت

ُالصحفية:  .1 ُاألشكال تختص ىذه الفئة باألشكاؿ الصحفية التي قيدمت مف خالليا المادة ُفئة
  الصحفية المتصمة بقضايا الحصار عمى غزة كىي:

ُالصحفي1/1ُ  فكرة تمس أك كاقعة، أك حادثة، عمى كمكضكعية دقة يضفي تقرير": الخبر
 .)1("كترقيتو المجتمع في تنمية سيـت ما بقدر اىتماماتيـ تثير مقراء،ل عدد أكبر مصالح

 مف المعارؼ مجمكعة كيقدـ الصحفي، كالتحقيؽ الخبر بيف ما يقع فف" :التقريرُالصحفي2/1ُ
 أك الجكانب الجكىرية يستكعب كال الديناميكية كحركتيا سيرىا في الكقائع حكؿ كالمعمكمات

 كالظركؼ كاألشخاص كالمكاف الزماف كصؼ استيعاب يمكنو بؿ فحسب الحدث في الرئيسة
 .)2("بالحدث ترتبط التي

                                                           

 ).18، فف كتابة الخبر كالمقاؿ الصحفي (ص إبراىيـ )1(
 ).193أبك زيد، فف الكتابة الصحفية (ص )2(
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 تعبر األداة الصحفية التي كيعد بالرأم، الخاصة الصحفية األشكاؿ أحد": المقالُالصحفي3/1ُ
 الجارية األحداث اليكمية في كتابيا بعض اراء كعف الصحيفة سياسة عف مباشر عمى نحك

 الكظيفة بيذه المقاؿ الصحفي كيقكـ الدكلي، أك المحمي العاـ الرأم تشغؿ التي القضايا كفي
 دالالتيا عف بما يكشؼ عمييا كالتعميؽ الجارية، األحداث كتفسير شرح خالؿ مف

 .)1("المختمفة
 الشخصيات يستيدؼ مف كشخصية الصحفي بيف الحكار عمى يقكـ "فف: الحديثُالصحفي4/1ُ

 غريبة ر جكانبتصكي أك معينة نظر كجية شرح أك جديدة كمعمكمات أخبار عمى الحصكؿ
 .)2(الشخصية" ىذه حياة في مسمية أك طريفة أك

: "أحد األشكاؿ الصحفية التي تتناكؿ مكضكعان ييـ عددان كبيران مف الناس، التحقيقُالصحفي5/1ُ
كيقكـ عمى البحث كالتحرم كاالستطالع كالتحميؿ الكاقعي لمشكمة أك قضية لمعرفة أسبابيا 

حمكؿ ليا أك عرض كجية نظر حياليا تدعميا الحقائؽ  كمسبباتيا كعكامميا بيدؼ تقديـ
 )3(كالشكاىد كاإلحصاءات"

ُالخبرية6/1ُ  عمى تفاصيؿ كتحتكل الميمة، األحداث عف السريعة اآلنية التقارير": القصة
 مف؟: اآلتية األسئمة الستة عف اإلجابة في الصحافة خبراء يمخصيا التي جكانبو ككؿ الحدث
 كقت ليا يتكافر ، حيث"عنو تجيب ال لخبر جانبان  تترؾ كال كأيف؟ ا؟لماذ كيؼ؟ ماذا؟ متى؟
 .)4(السريعة" الصغيرة األخبار تغطية عف نسبيان  أطكؿ

 

 ُ:والخدماتُالتفاعميةُوالتدعيمعناصرُاإلبرازُ .2

الخبرية لتػدعيـ قضػايا المادة  فيياالتي قيدمت  بالطريقة اإلبرازية كالتفاعميةتختص ىذه الفئة 
 كاآلتي:ة ىذه الفئة الى ثالث فئات فرعية، قسمت الباحثك  غزة،صار ح

كتمييػػػز مكضػػػكعات الحصػػػار عمػػػى غػػػزة  إلبػػػرازالعناصػػػر التػػػي تػػػـ اسػػػتخداميا  بـــراز:عناصـــرُاإل .أُ
ُكتشمؿ الفئات اآلتية:

                                                           

 ).17ابة الصحفية (صأبك زيد، فف الكت )1(
 ).9عكض اهلل، األسس الفنية لمحديث الصحفي (ص  )2(
 ).9شميكب، التحقيؽ الصحفي أسسو أساليبو كاتجاىاتو الحديثة (ص )3(
 ).61عبد المجيد كعمـ الديف، فف التحرير الصحفي لمجرائد كالمجالت (ص )4(
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خاصية تكبير كتصغير المادة لتسيؿ لمقارئ قػراءة المػادة الخبريػة  تكبيرُوتصغيرُالموضوع:/أ1ُ
 في مكاقع الدراسة. الخبريةفحو لممادة كضح خالؿ تصأبشكؿ 

أك حفظيػػا عمػػى خاصػػية تسػػيؿ لممسػػتخدـ طباعػػة المػػادة الخبريػػة طباعــةُوحفــظُالموضــوع:ُ/أ2ُ
 جياز الكمبيكتر.

 برابط مختصر. الخبريةخاصية لحفظ رابط المادة اختصار:ُ/أ3ُ

ضػػػكع المػػػادة حػػػداث متعمقػػػة بمك الخبريػػػة بأخبػػػار كأ: خاصػػػية لػػػربط مكضػػػكع المػػػادة متعمقـــات/أ4ُ
 .الصحفية

لممادة الخبرية كالتفاعؿ بيف سيؿ عممية النشر كالمشاركة تفاعمية تي  خاصيةالخدماتُالتفاعمية:ُ .بُ
ُتشمؿ الفئات اآلتية:جميكر المكقع اإلخبارم، 

فػػػي  المسػػػتخدميفمشػػػاركة  خباريػػػة إمكانيػػػةالمكاقػػػع اإلإتاحػػػة  ايقصػػػد بيػػػالنشـــرُوالمشـــاركة:ُ/ب1ُ
 .المحتكل المنشكر

 إخبػػػارمعمػػى مػػػا نشػػر فػػػي مكقػػع  التعميػػؽىػػػذه الخدمػػة لممسػػػتخدـ  تتػػيحالــردودُوالتعميقـــات:ُ/ب2ُ
رساؿ حػان، ا، أك يقػدـ فييػا اقتر بػالمكقعإلى المحرر يعم ؽ فييػا عمػى مػا نشػر  إلكتركنية رسائؿ كا 

 .لما تـ نشره تصحيحان أك 
 ادة الخبرية.أم ال تكجد خاصية تتيح لمقارئ التعميؽ عمى المًلُيمكنُالتعميق:ُ/ب3ُ

 .رساؿ المادة الخبرية ل صدقاء عبر البريد االلكتركنيإخاصية تسييؿ رسالُعبرُالبريد:ُإ/ب4ُ

تسػػػتخدميا  التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي التػػػي منصػػػات ايقصػػػد بيػػػشـــبكاتُالتواصـــلُاًلجتمـــاعي:ُ/ب5ُ
ع مػػف التفاعػػؿ مػػ أكبػػر قػػدر ممكػػف تحقيػػؽمػػف أجػػؿ لربطيػػا بالمػػادة الخبريػػة  اإلخباريػػةمكاقػػع ال

 كالنشر عبرىا. المستخدـ
ىميتيػػا فػػي الخبريػػة عبػػر كممػػات معينػػة إلبػػراز أفػػؽ المػػادة اكسػػـ ير عبػػارة الوســم/ُاليشــتاج:ُ/ب6ُ

ُ.حكؿ قضية ما، أك مكضكع معيف اء القراءمعرفة ار التفاعؿ ك مف أجؿ  الخبريةالمكاد 
ييػػز مكضػػكعات العناصػػر التػػي تػػـ اسػػتخداميا لتػػدعيـ كتمعناصــرُالتــدعيمُوالوســائطُالمتعــددة:ُ .جُ

ُحصار غزة بالكسائط المتعددة المختمفة، كتشمؿ الفئات اآلتية:
 منيا اآلتي: الخبرية، كتتفرعتعني إرفاؽ صكرة مع المادة  الصور:.أ 

 الخبر. التي يدكر حكلومرافقة لممادة الخبرية  ة شخصيةصكر صورُشخصية:ُ/أ1ُ
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 .يةبر مرافقة لممادة الخصكرة تكضح حدث المعيف صورُخبرية:ُ/أ2ُ

عػػػالـ الػػػدكؿ كشػػػعارات كأئط اتشػػػمؿ اسػػػتخداـ الرسػػػـك البيانيػػػة كالخػػػر  :عـــَلموأ رســـومُوخـــرائط/أ3ُ
 .بعض األرقاـ كاإلحصاءات كالمعمكماتتكضيح مف أجؿ  كغيرىا

ك عناصػػػػر التصػػػػميـ أالصػػػػكر التػػػػي تعػػػػالج المشػػػػكالت بصػػػػريان باسػػػػتخداـ الكتابػػػػة جرافيــــك:ُ/أ4ُ
العػػيف، ليحصػػؿ عمػػى انتبػػاه المشػػاىديف كتكصػػيؿ الجرافيكػػي، كتيػػدؼ لخمػػؽ شػػيء يرتػػاح لػػو 

 سرع لممعمكمة. أ

رسػػػكـ كأفكػػػار تيعػػػرض بغػػػرض التػػػأثير عمػػػى األفػػػراد بأسػػػمكب مػػػرح كمسػػػتحب، الكاريكـــاتور:ُ/أ5ُ
كغالبان ما يتضمف معاني فكاىية، ييقصد بيا التعميؽ عمػى قضػايا سياسػية أك اجتماعيػة، كتيعػد 

، كتتضػمف جممػة أك شػبو جممػة تعبيريػة الفكاىة كالسػخرية الػداعمتيف األساسػيت يف ليػذه الرسػـك
 .)1(مكجزة"

 أم ال ترافؽ المادة الخبرية أم نكع مف الصكر.بدونُصور:ُ/أ6ُ

قػد يكػكف ممػؼ الصػكت ، إرفاؽ ممؼ صكتي مع المادة التحريرية المنشكرةبيعني ُ:ممفُصوتي.ب 
 مصاحب لممادة اإلعالمية كداعـ ليا.

قػػد يكػػكف عبػػارة عػػف مػػادة التحريريػػة المنشػػكرة، يك لتػػدعيـ المػػادة إرفػػاؽ فيػػدبيعنػػي ممــفُفيــديو:ُ .جُ
ُ.ليعمؿ عمى دفع المستخدـ لمشاىدة الفيديك ،تكضع تحت عنكاف ليا جذاب مستقمة

ممؼ باستخداـ تقنية الفػالش لمنسػخة الكرقيػة  فيالتحريرية المنشكرة عرض المادة  يعنيُ:فَلش.د 
 .أك غير المطبكعة المطبكعة

ُ.الخبريةخرل داخؿ المكقع لممكاد ألى ركابط إسيكلة االنتقاؿ عني يُ:روابطُاحالة .هُ
ُ
حيث تستخدـ الباحثة أداة المقابمة كىي "التي يتـ فييا الحصكؿ عمى المقابَلتُغيرُالمقننة:ُ .بُ

 لالستعانة)2(ـ االستقصاء في جمع البيانات".ااالستجابات المطمكبة في حالة استخد
 طار المعرفي كتفسير بعض النتائج.إثراء التحميؿ كاإليا في ليإبالمعمكمات التي يتـ التكصؿ 

  

                                                           

 .)190شحادة كالنجا، معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية (ص )1(
 .)200حسيف، بحكث اإلعالـ (ص )2(
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ُوعينتيا مجتمعُالدراسة:ُتاسعاًُ
 مجتمعُالدراسة:ُ .1

لكتركنية اإلالفمسطينية حصر جميع المكاقع تـ الكقكؼ عمى مجتمع الدراسة مف خالؿ 
ُاًُموقع12)ُ:وتمثمتُفيمكقعان)  34اإلخبارية المرخصة في قطاع غزة كالضفة الغربية بمغ عددىا (

 .في الدراسة االستكشافيةسابقان كقد تـ ذكرىـ  منُالضفةُالغربية(ُاًُموقع22ُوُ–منُقطاعُغزةُ

ُ ُالمسحُلممواقع ُتبينُمنُخَلل ُالفمسطينية لكتركنية اإلخبارية التي يمكف المكاقع اإلأن
ُ"وكاُىيُلييا فترة الدراسةإمتابعتيا كتصفحيا كالرجكع  ُاإلخبارية"، ُمعًا ُ)"وكالة ُألنباءالة

ُاْلنوفاُوالمعمومات ُفمسطين ُ"وكالة ُاليوماإلخباريةُ"، ُفمسطين ُ"وكالة ُاإلخباريةُ"، كذلؾ  "(
 :لالعتبارات اآلتية

 فػي ميمػان  إعالميػان  رمػزان  مكقػع كػؿ مثػؿكي المكاقػع الفمسػطينية، كبريات مف ىذه المكاقع تعد.أ 
يف مػػف كافػػة الشػػرائح عكمتػػاب متميػػز جميػػكر كليػػا منيػػا تصػػدر التػػي المنػػاطؽ الفمسػػطينية

 .كما تتميز بسرعتيا كتنكعيا في نقؿ الخبرالفمسطينية، 

، كىػي مكاقػع إليكسػاحصػائيات مكقػع إتعد ىػذه المكاقػع األكثػر انتشػاران كمتابعػة كمػا أكدتػو .ب 
 .)غزة كالضفة الغربية(لى مختمؼ األلكاف السياسية بيف مناطؽ السمطة الفمسطينية إتميؿ 

 حصار غزة. لقضية تناكليا في خاصة متفردان، سياسيان  تكجيان  مكقع كؿ يمثؿ.ج 

اإلخباريػػة عمكمػػان كقضػػية الحصػػار عمػػى كجػػو لكتركنيػػة الفمسػػطينية اإلتػػكلي ىػػذه المكاقػػع .د 
الكثير ، كتكفر بانتظاـك يكميان  اضافة لدكرية متابعة ىذه المكاقع الخصكص اىتمامان كبيران.

 .ىميا األرشيؼالخدمات اإللكتركنية كأمف 

ة القضػية الفمسػطينية لممجتمػع العربػي كاإلسػالمي باعتبارىػا القضػية األكثػر حساسػية أىمي.ق 
 عمى مستكل القضايا المتكاجدة عمى الساحة. 

 

 :عينةُالدراسة .2

كرت، نتيجة لكثرة المكاقع اإلخبارية كتنكعيا، كفي ضكء ما سبؽ مف أسباب كنتائج ذي 
 تي:عمى النحك اآلىداؼ الدراسة، أينة الدراسة التحميمية بما يحقؽ اختارت الباحثة ع
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 :ُاإلخباريةُتمثمتُفيالفمسطينيةُعينةُالمواقع:ُاختارتُالباحثةُعينةُمنُالمواقعُ .أُ
اًلخبارية: .1  )1(وكالةُمعاًُ

بيدؼ تعزيز اإلعالـ المستقؿ في  ـ2002مؤسسة إعالمية غير ربحية تأسست عاـ 
ة اإلعالمية لتعزيز مفيـك الديمقراطية فمسطيف، ككذلؾ تعزيز حرية الكممة كالتعددية في التغطي

مف الصحفييف المستقميف في  "شبكة معا" كياف مشترؾ يضـ عددان فتمثمت في كحقكؽ اإلنساف. 
  أنحاء فمسطيف بما في ذلؾ تسع محطات تمفزة محمية كتسع محطات إذاعية. 

كعات المميزة المكضك تقارير اإلخبارية لمعمؿ عمى ال"ككالة معا"  ـ2005انطمقت في العاـ ك 
 كالتحقيقات الصحفية، كالتحاليؿ اإلخبارية السياسية، كاالقتصادية، كالثقافية، كالرياضية مف كافة

، باإلضافة إلى اخر التطكرات في الداخؿ الفمسطينيمناطؽ فظات الضفة الغربية كقطاع غزة ك محا
برية لتقديميا لمقراء بالمغة الشأف اإلسرائيمي. كما تقـك باستمرار بترجمة مقتطفات مف الصحافة الع

العربية، كتقدـ مقاالت أدبية كتحقيقات مميزة حكؿ مكاضيع متنكعة تتراكح بيف شؤكف األسرل إلى 
عبر المكقع  .المشاريع الرامية إلى تطكير االقتصاد. كمف أجؿ تقديـ ىذه التغطية الشاممة

 ). annews.netwww.maااللكتركني (
 )2(ُ:اإلخباريةُوكالةُفمسطينُاْلن .2

"فمسطيف اآلف" مف الككاالت اإلخبارية التي تيتـ بتغطية جميع األحداث  ككالةتعٌد 
لحظة بمحظة، إضافة إلى أىـ األحداث العربية كالدكلية، مراعية  الكطفكالمكضكعات عمى امتداد 

منذ  اآلف" "فمسطيف تسعىك  .ة غزة مقرنا لياالدقة، كالمصداقية، كالمكضكعية، كتتخذ مف مدين
ألف تككف الككالة اإلخبارية األكلى عمى مستكل الكطف، مف خالؿ نقؿ ـ 2006تأسيسيا في صيؼ 

الحقيقة المجردة كالصكرة الكاممة لجميع األحداث التي تشيدىا الساحة الفمسطينية بشكؿ خاص، 
في  كما تيدؼ .)www.paltimes.netركني (عبر المكقع االلكت كالعربية كالدكلية بشكؿ عاـ.

فضح ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني،  إلىتغطيتيا اإلخبارية 
الحفاظ عمى ك  كمناىضة التيارات اليدامة التي تحاكؿ النيؿ مف صكرتو المشرقة كمقاكمتو الباسمة.

طاقـ متميز مف المحرريف كالمراسميف المكزعيف عمى كافة  مف خالؿ لكطنية الفمسطينية، الثكابت ا
بتغطية فكرية  كما تتمتع، الداخؿ الفمسطينيأنحاء قطاع غزة كالضفة الغربية كبعض مناطؽ 

ُمتكاممة كشاممة.

                                                           

  )www.maannews.net)مكقع ككالة معان االخبارية،  )1(
  )www.paltimes.net(مكقع ككالة فمسطيف اآلف،  )2(

http://www.maannews.net/
http://www.paltimes.net/
http://www.maannews.net/
http://www.paltimes.net/
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 )1(:وفااألنباءُوالمعموماتُوكالةُ .3

 ـ1972بريؿ عاـ أكفا". كقد أنشأت في نيساف/"ػ ب ككالة األنباء الفمسطينية كتعرؼ اختصاران 
تطبيقان لمقرار الصادر عف المجمس الكطني الفمسطيني في دكرتو االستثنائية المنعقدة في القاىرة. ثـ 
صدر قرار المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية بإنشاء ككالة األنباء الفمسطينية 'كفا'، بتاريخ 

داريان  مرتبطة ىيكميان كسياسيان  ، كييئة مستقمةـ5/6/1972 برئاسة المجنة التنفيذية لممنظمة،  كا 
كلتككف منبران مستقالن يتكلى نقؿ األحداث  ،مكاجية الدعاية المعاديةللتتكلى ميمة التعبئة اإلعالمية 

تركز عمؿ ككالة 'كفا' منذ تأسيسيا عمى نقؿ الخبر ك الكطنية بعيدان عف أم كصاية أك تبعية، 
ي، كخصكصان البالغات العسكرية الصادرة عف القيادة العامة لقكات الثكرة الفمسطينية، لكف الفمسطين

ىذا العمؿ تكسع، ليشمؿ تغطية األحداث الكطنية عمى تنكعيا كأخبار تجمعات الشتات الفمسطيني، 
بالمغة  نشرالبدأت  .)www.wafa.psعبر الرابط ( كنقؿ كؿ ما لو عالقة بالقضية الفمسطينية

العربية، تطكر بعدىا إلصدار نشرة يكمية بالمغة اإلنكميزية كثانية بالمغة الفرنسية، كمف ثـ نشرة 
لمرصد اإلذاعي، كأخرل ألقكاؿ الصحؼ العربية كالدكلية كثالثة لرصد الصحافة كاإلذاعات 

 .كاصـعمقة بالقضية الفمسطينية مف مختمؼ العاإلسرائيمية، كتزكيد صانع القرار بأخر األنباء المت

 )2(ُوكالةُفمسطينُاليوم: .4

يكاكب الحدث لحظة بمحظة مف خالؿ فمسطيني خبارم إمكقع  "فمسطيف اليكـتعد "ككالة 
تسير بخطى كىي  ـ2003أكاخر العاـ  تأسست في ،تقدـ التقارير كالتحاليؿ المكتكبة كالمصكرة

مة في اإلعالـ االلكتركني الحديث كقد تجمى ذلؾ في تطكير ثابتة كتكاكب كؿ التطكرات الحاص
الصفحة لتشمؿ كافة الفنكف الصحفية ككسائؿ اإلعالـ الحديث سكاء أكاف اليكتيكب أك الفيسبكؾ أك 
التكيتر األمر الذم أعطى الككالة زخما كبيرا في األكساط اإلعالمية العربية كاإلسالمية كالدكلية 

) https://paltoday.psتقكـ رؤية الككالة عبر الرابط( .المكاقع الفمسطينيةلتصبح الككالة مف أىـ 
عبنا عمى أسس دعـ حؽ الشعب الفمسطيني في استرداد أرضو ككطنو كالحفاظ عمى ثكابت ش

لصييكني : كشؼ جرائـ المحتؿ كتسميط األضكاء عمى المجتمع االكطنية كاإلسالمية مف خالؿ
برازىا لمعالـ رية مف االستفادة مف ىذا اإلعالـ، دأبت إدارة ككالة فمسطيف اليـك اإلخبا .اليش كا 

بربط الككالة بصفحة اليكتيكب كالتكيتر كالفيس بكؾ كأصبح كؿ ما ينشر عمى صفحة فقامت 

                                                           

 )www.wafa.ps(كفا ،  كالمعمكمات النباءامكقع ككالة  )1(
 )https://paltoday.ps(مكقع ككالة فمسطيف اليـك اإلخبارية،  )2(

http://www.wafa.ps/
https://paltoday.ps/
http://www.wafa.ps/
https://paltoday.ps/
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نقمو  كنقموي  زان ممي الككالة ينشر في ذات المحظة عمى ىذه المكاقع األمر الذم أعطى الككالة طابعان 
ُ .نكعية لدخكؿ ساحات دكلية جديدة

ُ

 ُ:العينةُالزمنية .بُ

غزة الذم يدخؿ عامو قطاع عمى المفركض تساع الفترة الزمنية لمحصار اإلسرائيمي نظران إل
ضعؼ األرشيؼ لممكاقع في الفترات األكلى، ارتأت مع ، ك ـ2017عاـ بداية في  الحادم عشر

يكنيك  30حداث (أبعد خاصة اسة في الفترة الزمنية األخيرة لمحصار الباحثة إلى اختيار حدكد الدر 
كبير عمى األكضاع المعيشية  التي أثرت بشكؿو ـ)، كىي األحداث السياسية األخيرة لمصر 2013

سنكات)، كترجع  3أم ما يقارب (كتعادؿ ثمث الفترة الزمنية لمحصار الصعبة لسكاف قطاع غزة، 
 ترة لالعتبارات اآلتية:الباحثة اختيارىا ليذه الف

 لػػػى المػػػكاد اإلعالميػػػة فػػػي أرشػػػيؼ مكاقػػػع إسػػػيؿ التػػػي تمكػػػف الباحثػػػة مػػػف العػػػكدة ىػػػي الفتػػػرة األ
، حيػػث يصػػعب العػػكدة ألرشػػفة االخبػػار القديمػػة فػػي المكاقػػع نيػػا تعػػد الفتػػرة األقػػربالدراسػػة أل

  .اإلخبارية عينة الدراسة
 لمعػػػابر كتكقػػػؼ حركػػػة اغػػػزة بسػػػبب إغػػػالؽ  اعتبػػػار ىػػػذه الفتػػػرة األكثػػػر اشػػػتدادان لمحصػػػار عمػػػى

 لى غزة.إكمنع الكفكد كالقكافؿ التضامنية العالمية  ،غراقيا بالمياهالؽ األنفاؽ كا  غا  التجارة ك 
  شػػػرس كاألعنػػػؼ عمػػػى جميػػػع كىػػػي الحػػػرب األ كمػػا شػػػيدت غػػػزة حػػػرب الكاحػػػد كالخمسػػػيف يكمػػان

 .بعد الحربعمار الحياة في غزة مع تكقؼ لحركة اإل صكر
 كاعتبػار غػزة منطقػة معزكلػة محميػان  ،ستمرار االنقساـ السياسي الفمسطيني الفمسػطينياضافة ال 

 .كدكليان  كعربيان 
 كدراسػػة لرصػػد كافيػػة باعتبارىػػا فتػػرة الحػػدث لمدراسػػة ألنيػػا كاكبػػت زمنيػػة كعينػػة مناسػػبة كىػػي 

  .كنتائجو كتبعاتو كتداعياتو مسببات الحصار
ُم ُالزمنية ُالفترة ُالباحثة ُاختارت ُوعميو ُخَلل أسمكب العينة العشكائية المنتظمة كفؽ ن

)، يكنيك 30(األسبكع الصناعي مف كؿ شير، حيث تـ اختيار المفردة األكلى بالقرعة فتمثمت في 
) 36) أم ما يعادؿ (ـ2016يكنيك 30ـ كحتى2013يكنيك 30خالؿ الفترة الزمنية ما بيف ( كامتدت

في أربعة مكاقع، بإجمالي  ان ) يكم158لػ (مف كؿ مكقع، تصؿ  ان ) شير 36سبكعان مف أصؿ (أ
 ) مادة في مكاقع الدراسة.2669(
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خبػار كالتقػارير ؿ المضػمكف فػي جميػع المكضػكعات كاألتمثمت مادة دراسػة تحميػ :مادةُالدراسة .جُ
كالتقػػػػػارير المصػػػػػكرة، إضػػػػػافة الػػػػػى التحقيقػػػػػات كالمقػػػػػابالت  ،كالقصػػػػػص اإلخباريػػػػػة، كالحػػػػػكارات

المتعمقػة  الصحفيةالمكاد  جميعىي تي نشرتيا المكاقع االلكتركنية ك الصكتية كمقاطع الفيديك، ال
  .ثناء المدة الزمنية المحددة لمدراسةأفي  قضية حصار غزةبمكضكعات 

ُوالقياسُوالعدوحداتُالتحميلُُ:عاشراًُ
كحدات التحميؿ في مثؿ ىذا النكع مف الدراسة أساسية في الحصكؿ عمى نتائج عممية  دتع

 :باحثة كحدتيف أساسيتيف لمقياس كالعد ىماكقد استخدمت ال
 وحداتُالتحميل:ُ .1

أكثر كحدات تحميؿ المحتكل استخدامان في مادة االتصاؿ تعد  ة:وعُأوُالفكـرضوحدةُالمُو .أُ
، لة معينةأكالمكضكع في صكرتو المختصرة عبارة عف جممة بسيطة أك فكرة تدكر حكؿ مس

 إلخبارية لحصار غزة.لكتركنية ااإلالفمسطينية كىك معالجة المكاقع 
ة قـك الباحثتة التي معالمية المتكامإليقصد بيا الكحدة اُ:الوحدةُالطبيعيةُلممادةُاإلعَلمية .بُ

خبارية، كالقصص إلبتحميميا، كىي: األخبار القصيرة، كاألخبار المكممة، كالتقارير ا
 .)1(خباريةاإل المكاقعالتي تناكلت حصار غزة في خبارية اإل

  :قياسالأسموبُالعدُُو .2
بحيػػث يمكػػف مػػف  ،غيراتػػونظػػاـ التسػػجيؿ الكمػػي المنػػتظـ لكحػػدات المحتػػكل كفئاتػػو كمتيعػػد 

كميػة، تسػيـ فػي  خاللو إعادة بناء المحتكل في شكؿ أرقاـ كأعداد، تساعد عمى الكصكؿ إلى نتػائج
اسػػة فػػي ىػػذه الدر  المسػػتخدـ س، كأسػػمكب العػػدد كالقيػػا)2(التفسػػير كاالسػػتدالؿ كتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة

ُ.الفئاتفي كحدات ىك التكرار 
ُ

ُحاديُعشر:ُإجراءاتُالصدقُوالثبات
 الصدق:ُُإجراءات .1

ينبغي لمباحث التأكد مف دقة عممية تحميؿ البيانات أف يتساءؿ عف مدل تكافر الصدؽ 
فييا، كينقسـ الصدؽ إلى نكعيف، أكليما: الصدؽ الداخمي كيقصد بو مدل نجاح الدراسة في قياس 

                                                           

 .)79، تحميؿ المضمكف (ص حسيف )1(
 ).305ص( مستقبمية رؤية: اإللكتركنيةرباف، اإلنترنت كالصحافة ت )2(
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سو، كفي اإلجابة عف التساؤالت التي قدمت لإلجابة عنيا، ثانييما: الصدؽ ما كضعت لقيا
الخارجي كىك مدل إمكانية تعميـ نتائج الدراسة عمى المجتمع الذم سحبت منو عينة الدراسة، 

 كيتأثر الصدؽ الخارجي ألم دراسة بعدة عكامؿ مثؿ اختيار العينة كاألدكات.
في  المتخذة باإلجراءات الصدؽ كيرتبط قياسو، يراد ام فعالن  تقيس أداة الصدؽ اختبار يعد

الثبات  درجة إلى باإلضافة كدقيقان، كاضحان  تحديدان  كتحديدىا الفئات ككضع العينة، كاختيار التحميؿ
ُ:الصدؽ قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية عنصر ، كلتحقيؽ)1(في التحميؿ

فيا، كذلؾ في ضكء الدراسة التحديد الدقيؽ لفئات كأدكات تحميؿ المضمكف كتعري.أ 
يكفؿ تحقيؽ  بما الدراسة كطبيعة تتالءـ التي التحميؿ كحدات حددت االستكشافية، كمف ثىـٌ 

 .تساؤالتياك  أىدافيا،
 عدـ كجكد ككضكح لضماف بدقة فئاتيا كحددت المضمكف، تحميؿ استمارة الباحثة صممت.ب 

 .بينيا فيما تداخؿ أم
 ـ النتائج عميو.الذم سيعم بالمجتمععينة مكاقع ممثمة  االعتماد عمى عينة حصرية كاختيار.ج 
في  المنشكرة الصحفية عمى بعض المكاد فالستمارة تحميؿ المضمك  أكلي اختبار تـ إجراء.د 

 ضكء ثـ عمى كصالحية االستمارة لمقياس، دقتيا مدل مف لمتأكد مكاقع الدراسة،
 .عمييا تعديالت إجراء تـ تـ رصدىا التي المالحظات

 الخبراء مف أساتذة المحكميف مف مجمكعة عمى المضمكف، تحميؿ استمارة رضتػـ ع.ق 
جراء تعديالت عمييا بحيث)(اإلعالـ  معيا تتفؽ ، حيث تمت االستفادة مف مالحظاتيـ كا 
 .الدراسة أىداؼ كتساؤالت مع كتتناسب

                                                           

(1) Wimmer& Dominick, Mass Media Research: an Introduction, 9th Edition (P. 154) 
  ـ، لدل كؿ مف:15/10/2016ـ حتى 1/10/2016تـ تحكيـ استمارة تحميؿ المضمكف خالؿ الفترة الزمنية 

 تاذ في جامعة االزىر.الدكتكر ابراىيـ زقكت: أس -1
 الصحافة بالجامعة اإلسالمية.في قسـ  مشارؾ الدكتكر أميف كافي: أستاذ -2
 الدكتكر حسف دكحاف: أستاذ الصحافة المساعد في جامعة اإلسراء. -3
 الصحافة بالجامعة اإلسالمية.في قسـ  مشارؾ الدكتكر طمعت عيسى: أستاذ -4
 صحافة االلكتركنية في جامعة النجاح الكطنية.في قسـ ال مشارؾالدكتكر فريد ابك ضيير: أستاذ  -5
 الدكتكر ماجد ترباف: أستاذ مشارؾ بجامعة األقصى. -6
 في الجامعة االسالمية.المساعد الدكتكر محسف اإلفرنجي: أستاذ اإلعالـ  -7
 الدكتكر محمكد خمكؼ: أستاذ الصحافة المساعد في الجامعة العربية االمريكية / فمسطيف. -8
 أستاذ الصحافة كاإلعالـ المشارؾ بجامعة األزىر. الدكتكر مكسى طالب: -9
 الدكتكر نبيؿ الطيراكم: أستاذ اإلعالـ المساعد بجامعة األقصى. -10
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ُالثبات:ُاختبار .2

 العالية ليا االتساؽ درجة مف التأكد" بو كيقصد كالبيانات، المعمكمات جمع بأداة متعمؽ كىك
أك  متطابقة نتائج عمى كالحصكؿ الدقة، مف عالية بدرجة ظكاىر مف تقيسو ما قياس يتيح بما

 الظاىرات أك قياس في أك المعمكمات نفسيا جمع في مرة مف أكثر استخداميا تكرر إذا متشابية
كاحد  باحث استخدميا كسكاء اخريف، مبحكثيف مف أك المبحكثيف أنفسيـ مف سكاء المتغيرات نفسيا،

 .)1("مختمفة كظركؼ أكقات في باحثيف أك عدة

 األصمية مف العينة جزئية لعينة ،بنفسيا المضمكف تحميؿ بإعادة تقـك أف الباحثة كاختارت
 )%5(مكقع كبنسبة  كؿ مف يكمان  )38( بكاقع مكاقع الدراسة األربعة مف يكمان  )152( قكاميا بمغ
 .)2(األصمية العينة مف

 انتياء مف شيريف مركر بعد البسيطة العشكائية العينة بطريقة األعداد ىذه اختيار كتـ 
 .)3(األصمية العينة تحميؿ

 )،Holstiىكلستي ( طريقة أشيرىا مف طريقة مف بأكثر المرمزيف بيف الثبات كيحسب"
 ، كيتـ"لمرمزيفا بيف تفاؽاإل نسب ضكء في سميةاأل البيانات تحميؿ في الثبات يقيس مدل الذم

 :)4(ذلؾ باستخداـ المعادلة اآلتية

ُثباتُىولستي=
ُت2

2ُ+ُن1ُن

 الحاالت التي عدد ىي) 1 ف(ك المرمزاف، فييا يتفؽ التي الحاالت عدد ىي) ت( إف حيث
 ).2( المرمز رقـ بترميزىا قاـ التي الحاالت عدد ىي) 2 ف(ك ،)1( رقـ المرمز بترميزىا قاـ

ُ
                                                           

 ).310-309حسيف، بحكث اإلعالـ (ص ص )1(
، 3/10، 2/9، 1/8/ 31/7ـ، 30/6/2013ىذه األعداد، ىي األعداد الصادرة في مكاقع الدراسة بتكاريخ:  )2(
، 16/11، 15/10، 14/9، 13/8، 12/7، 11/6، 10/5، 9/4، 8/3، 7/2ـ، 6/1/2014، 5/12، 4/11

، 28/11، 27/10، 26/9، 25/8، 24/7، 23/6، 22/5، 21/4، 20/3، 19/2ـ، 18/1/2015، 17/12
 ـ.5/6/2016، 4/5، 3/4، 2/3، 1/2ـ، 30/1/2016، 29/12
 ـ.2016 تـ االنتياء مف تحميؿ العينة األصمية في نياية شير ديسمبر )3(
 ).159زغيب، مناىج البحث كاالستخدامات اإلحصائية في الدراسات اإلعالمية (ص )4(
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ُ:اْلتيُالنحوُالمضمونُعمىُتحميلُلدراسةُالثباتُاختبارُائجنتُالباحثةُوقارنت

 :اإلخبارية  وكالةُمعاًُ

) قضية مكزعة عمى النحك اآلتي: 176بمغ عدد القضايا التي خضعت لمدراسة ( فئةُالقضايا: -
)، 50)، كالقضايا االجتماعية(27)، كالقضايا السياسية(28بمغت تكرارات القضايا االقتصادية(

لقضايا )، ا8)، كالقضايا الصحية(44)، كالقضايا الخدماتية(12سكرية كاألمنية(كالقضايا الع
 ) قضية.4خرل()، كالقضايا األ4الثقافية(

) قضية مكزعة عمى النحك اآلتي: 176كفي اإلعادة بمغ عدد القضايا التي خضعت لمدراسة ( -
)، 50يا االجتماعية()، كالقضا28)، كالقضايا السياسية(27بمغت تكرارات القضايا االقتصادية(

)، القضايا 10)، كالقضايا الصحية(42)، كالقضايا الخدماتية(11كالقضايا العسكرية كاألمنية(
 ) قضية.2خرل()، كالقضايا األ3الثقافية(

 وبيذاُيتبينُوجودُفرقُفيُالتحميمين: -
 1=27-28في القضايا االقتصادية كىك  -
 1=28-27في القضايا السياسية كىك  -
 3=53-50جتماعية كىك في القضايا اال -
 1=11-12في القضايا العسكرية كاألمنية  -
 2=42-44في القضايا الخدماتية كىك  -
 2=10-8في القضايا الصحية كىك  -
 1=3-4في القضايا الثقافية كىك  -
 2=2-4في القضايا األخرل كىك  -

 ).176كىذا يعني كجكد اتفاؽ بيف التحميميف في فئات القضايا الثمانية بما مجمكعو (

 نفان:اكبالتعكيض عف المعادلة اإلحصائية الخاصة بمعامؿ التكافؽ المذككرة 

2 ×163 
= 

326 
= )0.93( 

176  +176 352 

 )%93= (أم نسبة تكافؽ القضايا

ُ
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ُوبإتباعُاألسموبُنفسوُوالخطواتُنفسياُمعُالفئاتُاألخرىُجاءتُالنتائجُعمىُالنحوُاْلتي:
 %97.7نسبة تكافؽ فئة المكضكعات:  -
 %96.1ساليب تقديـ المضمكف: أنسبة تكافؽ فئة  -
 %96.2نسبة تكافؽ فئة أساليب اإلقناع:  -
 %92كلية: نسبة تكافؽ فئة المصادر األ -
 %93.8نسبة تكافؽ فئة المصادر اإلعالمية:  -
 %94.4نسبة تكافؽ فئة النطاؽ الجغرافي:  -
 %94.8 :الصحفية األشكاؿنسبة تكافؽ فئة  -
 %93براز: نسبة تكافؽ فئة عناصر اإل -
 %96.5نسبة تكافؽ فئة عناصر التدعيـ كالكسائط المتعددة:  -
 %98.6نسبة تكافؽ فئة عناصر الخدمات التفاعمية:  -

اإلخبارية: ُوبيذاُيكونُمعاملُالثباتُفيُوكالةُمعاًُ

92.0+97.7+96.1+96.9+96.2+94.4+92+93.8+94.8+93+96.5+98.6 
= )95.1(% 

12 

 
 ُوفا:ألنباءُاوكالة 
 %93تكافؽ القضايا:  نسبة -
 %97.1نسبة تكافؽ فئة المكضكعات:  -
 %99ساليب تقديـ المضمكف: أنسبة تكافؽ فئة  -
 %94.7نسبة تكافؽ فئة أساليب اإلقناع:  -
 %99.5كلية: نسبة تكافؽ فئة المصادر األ -
 %95.5نسبة تكافؽ فئة المصادر اإلعالمية:  -
 %93.8نسبة تكافؽ فئة النطاؽ الجغرافي:  -
 %97.2 :الصحفية األشكاؿفئة  نسبة تكافؽ -
 %93.3نسبة تكافؽ فئة عناصر اإلبراز:  -
 %96نسبة تكافؽ فئة عناصر التدعيـ كالكسائط المتعددة:  -
 %97.7نسبة تكافؽ فئة عناصر الخدمات التفاعمية:  -
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ُوفا:ألنباءُاوبيذاُيكونُمعاملُالثباتُفيُوكالةُ

93+97.1+99+98.2+94.7+93.8+99.5+95.5+97.2+93.3+96+97.7 
= )96.2(% 

12 

 :وكالةُفمسطينُاليومُاإلخبارية 
  :97.7نسبة تكافؽ القضايا% 
  :96نسبة تكافؽ فئة المكضكعات% 
  93.3ساليب تقديـ المضمكف: أنسبة تكافؽ فئة% 
  :94.7نسبة تكافؽ فئة أساليب اإلقناع% 
 95.5كلية: نسبة تكافؽ فئة المصادر األ% 
 99.5مية: نسبة تكافؽ فئة المصادر اإلعال% 
  :97.2نسبة تكافؽ فئة النطاؽ الجغرافي% 
  93 :الصحفية األشكاؿنسبة تكافؽ فئة% 
  :97.1نسبة تكافؽ فئة عناصر اإلبراز% 
  :98.6نسبة تكافؽ فئة عناصر التدعيـ كالكسائط المتعددة% 
  :98.2نسبة تكافؽ فئة عناصر الخدمات التفاعمية% 

ُسطينُاليومُاإلخبارية:وبيذاُيكونُمعاملُالثباتُفيُوكالةُفم

97.7+96+93.3+97.2+94.7+97.2+95.5+99.5+93+97.1+98.6+98.2 
= )96.5(% 

12 
 :وكالةُفمسطينُاْلنُاإلخبارية 
  :92نسبة تكافؽ القضايا% 
  :95نسبة تكافؽ فئة المكضكعات% 
  95.5ساليب تقديـ المضمكف: أنسبة تكافؽ فئة% 
  :98.2نسبة تكافؽ فئة أساليب اإلقناع% 
 99كلية: نسبة تكافؽ فئة المصادر األ% 
  :99.5نسبة تكافؽ فئة المصادر اإلعالمية% 
  :96.8نسبة تكافؽ فئة النطاؽ الجغرافي% 
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  93.4 :الصحفية األشكاؿنسبة تكافؽ فئة% 
  :91.6نسبة تكافؽ فئة عناصر اإلبراز% 
  :99نسبة تكافؽ فئة عناصر التدعيـ كالكسائط المتعددة% 
 95عناصر الخدمات التفاعمية:  نسبة تكافؽ فئة% 

ُوبيذاُيكونُمعاملُالثباتُفيُوكالةُفمسطينُاْلنُاإلخبارية:

92+95+95.5+96+98.2+96.8+99+99.5+93.4+91.6+99+95 
= )95.9(% 

12 

ُمعاملُالثباتُفيُمواقعُالدراسةُاألربعة
95.1+96.2+96.5+95.9 

) =95.9(% 
4 

ُ.اإلعَلميةُالبحوثُفيُمرتفعةُنسبةُوىيُ%(95.9)ُبمغتُاًلتفاقُنسبةُأنُأي

ُ

ُعشر:ُمفاىيمُالدراسةُالثاني
إحدل الطرؽ المنيجية اليامة في تصميـ البحكث، كمف كيعد تحديد المفاىيـ العممية 
ستخدمو الباحثة في ت كاضحة محددة لكؿ مفيـك كمصطمح تمستمزمات الدقة في العمـ كضع تعريفا

 دراستيا.
ُ .أُ ُالصحفية: خبار لمختمؼ األ معالجتيافي  كيفية تقديـ الصحافة الفمسطينيةىك المعالجة

ك الطريقة التي يتـ مف خالليا تناكؿ أالسياسية كالثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية كالعممية، 
لكتركنية مف ناحية: مكضكعاتو، ض قضايا حصار غزة عبر المكاقع اإلك عر أخبارىا أ

ُ(الشكؿ كالمضمكف).-ةكالعناصر التيبكغرافيمصادره، مكقعو، 
ُاإُل .بُ ُالمواقع  مجمكعة مف ممفات الشبكة العنكبكتية ذات الصمة المتشابية المرتبطةلكترونية:

ىذه  كتعد. )1(فيما بينيما، كالتي قاـ بتصميميا فرد أك مجمكعة مف األفراد أك إحدل المؤسسات
مكاقع كاألكثر متابعة مف ال شيرأ خبارية تـ اختيارىا مف خالؿاإلكتركنية لفمسطينية اإلالالمكاقع 

ُالفمسطينييف في قطاع غزة كالضفة الغربية.
                                                           

 ).305ص( مستقبمية رؤية: اإللكتركنيةترباف، اإلنترنت كالصحافة  )1(
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عمى  الدكلية الرباعيةبمساندة مف المجنة رائيمي الحصار الذم فرضو االحتالؿ اإلسىك غزة:ُحصارُ .جُ
، ثػـ شػددت حصػارىا ـ2006عاـ فػي  التشريعيةحمػاس فػي االنتخابػات حركة قطاع غزة، إثر فػكز 

 بيفالمعػػػابر  جميع، كشػػػمؿ إغػػػالؽ ـ2007 يكنيك عاـالحركػػػة عمػػػى القطػػػاع فػػػي  سيطرةػد عميػو، بعػػ
الحككمة المصرية معبر رفح  ، كازداد إحكامان بعد إغالؽـ1948المحتمة منذ عاـ  األراضيالقطاع ك 

 .)1(البرم الكحيد
 

ُالثالثُعشر:ُصعوباتُالدراسة
خبارية حيث تـ تعديؿ عينة اإل غمب المكاقع الفمسطينيةرشيؼ كامؿ في أأصعكبة كجكد  .1

 .  رغـ كثرة متابعي كزكار المكاقع ،ه بسبب سكء استخداـ تقنيات البحثالدراسة ألكثر مف مر 
نجاز العمؿ بالكقت إثر عمى أزمة الكيرباء المتكاصمة خاصة خالؿ فترة الدراسة، مما أ .2

  .نترنتالدراسة تعتمد عمى الكيرباء كاإل فألالمحدد 
لى ضعؼ إضافة إ، الخبريةخطاء في عرض المادة ات لممكاقع ككثرة األضعؼ اإلمكان .3

كقمة استخداـ التقنيات التكنكلكجية كاختالفيا خالؿ سنكات الدراسة، فقد تجد في المكقع 
 سمكب مما يصعب عممية التحميؿ بشكؿ جيد.أالكاحد أكثر مف 

كالمناطؽ الجغرافية كنية في الضفة الغربية لكتر إدارة المكاقع اإلصعكبة التكاصؿ مع  .4
أدل إلى تثرم البحث، مما التي كالحصكؿ عمى المعمكمات الكافية الفمسطينية األخرل 
 كبر عدد مف المكاقع كالتعامؿ معيـ.  ضعؼ الكصكؿ أل

عدـ القدرة عمى التكاصؿ مع باقي كسائؿ االعالـ خارج قطاع غزة في اجزاء الكطف بسبب  .5
 منع مف قبؿ قكات االحتالؿ اإلسرائيمي. الحصار كال

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

.5مركزالزٌتونةللدراساتواالستشارات،قوافلكسرالحصارعنقطاعغزة،ص
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 تقسيمُالدراسةالرابعُعشر:ُ
ُ:كاْلتيفصولُوىيُُةربعأقسمتُالباحثةُالدراسةُالىُ

 المتبعة، كاإلطار النظرم المنيجيةءات اشمؿ اإلجر  ،طارُالمنيجيُلمدراسةاإل :الفصلُاألول
 .منيا ةكمدل استفاد اتاألكلكيترتيب  نظرية التفصيؿمف  بشيءو  تناكؿسة الذم المدر 

شػػمؿ ك  ،"حصـارُغـزةلدورُالمواقـعُالفمسـطينيةُاإللكترونيـةُاإلخباريـةُ"تنـاولُُ:الفصـلُالثـاني
حصػػار غػػزة أسػػباب كتػػداعيات، : كالثػػاني، المكاقػػع اإللكتركنيػػة اإلخباريػػةاألكؿ:  /ثالثػػة مباحػػث

 حصار غزة. جةمعالالثالث: تناكؿ دكر المكاقع الفمسطينية اإللكتركنية اإلخبارية في 

شمؿ ثالثة مباحث/ األكؿ: السمات  ،تضمنُمناقشةُنتائجُالدراسةُالتحميمية :الفصلُالثالث
العامة لمضمكف معالجة المكاقع عينة الدراسة، كالثاني: السمات العامة لشكؿ معالجة المكاقع 

 عينة الدراسة، أما الثالث: السمات الخاصة بالعالقات اإلرتباطية.
شمؿ أربعة مباحث/ ، التوصياتُووضعمناقشةُالنتائجُاحتوىُعمىُ واألخير:الفصلُالرابعُ

األكؿ: مناقشة نتائج السمات العامة لمضمكف معالجة المكاقع عينة الدراسة، كالثاني: مناقشة 
نتائج السمات العامة لشكؿ معالجة المكاقع عينة الدراسة، أما الثالث: مناقشة نتائج السمات 

، في حيف تناكؿ المبحث الرابع: التكصيات الخاصة بالدراسة، الرتباطيةاالخاصة بالعالقات 
 مالحؽ.الك راجع إضافة لمم
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ُالفصلُالثاني

الفمسطينيةُاإللكترونيةُالمواقعُدورُُوُمعالجة
ُحصارُغزةلاإلخباريةُ

ُ

ُ  
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ُتمييـــــد:

األمر  ،كبيرة تو اؿ التطكر في كسائؿ اإلعالـ في النصؼ الثاني مف القرف الماضي قفز مثٌ 
ر عف ركح العصر، كمف أبرز ىذه عبٌ المناخ لظيكر كسائؿ اتصاؿ قادرة عمى أف تي ىيأ الذم 

-ىي (الشبكة العنكبكتية)، )1(اإللكتركنيةالمتطكرة ذات الصمة بالصناعة  االتصاليةالكسائؿ 
شبكة كتتطكر ، االتصاليةد افي عادات األفر  جذرية تغيراتإلى حدكث  هظيكر دل أاإلنترنت، كالذم 

 إعالمية لتطبيقات تطكيرات كيضاؼإال  يـك يمضي يكاد، فال بيرةبسرعة ك كتطبيقاتيانترنت اإل
 .)2(ىذه الشبكةإلى  جديدة

كقد شيد العقداف األخيراف ميالد عشرات المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية، تأثران بتداعيات ثكرة 
لنشر المعمكمات، كتبادؿ اآلراء كالمكاقؼ مما جعميا  اإلنترنت التي فتحت مجاالن كاسعان أماـ الجميع

 .مالذان لمختمؼ المجمكعات االجتماعية كالسياسية

العربية  الدكؿ، إذا ما قكرنت ببعض ران مبك لكتركنيةاإل نشأة المكاقع فمسطيففت كقد عر 
ية مسرائيا شركات إيتكافر الخدمة المتطكرة التي تقدم مف ضمنيا: ألسباب ؾذل فالشقيقة، كقد كا

في  سرائيمياإل االحتالؿمكاكبة دكلة  الفمسطينييف، كمحاكلة ؿالمجا ىذاكبرل متخصصة في 
في الصراع  نترنتاإلى مالصحافة ع تمعبو فأ فبالدكر الذم يمك العتقادىـمشبكة، لا ياستخدام

 .)3(عالمياإل

الكبير  لتأثيرىاخبارية لكتركنية اإلاألسد في المكاقع اإلكقضية حصار غزة كاف ليا نصيب 
 )عامان  11( مف ألكثرالتي استمرت  ،عمى كافة القضايا االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كغيرىا

 كثر مف مميكني مكاطف في قطاع غزة.نيكت حياة أأحركب دمكية إلى جانب 
الفمسطينية اإللكتركنية كؿ المكاقع المبحث األ، تناكؿ تناولُىذاُالفصلُثَلثةُمباحثوعميوُ

أما ، تداعياتيااثارىا ك حصار غزة ك  قضية تناكؿالثاني ، ك .. نشأتيا كتطكرىا كمعيقاتيااإلخبارية
 .كمعيقاتيا حصار غزة معالجةفي  اإلخبارية لكتركنيةاإلالفمسطينية دكر المكاقع عرض الثالث ي

ُ

ُ

                                                           

 .)11افة اإللكتركنية (صالدليمي، اإلعالـ الجديد كالصح )1(
 .)85(ص أبك عيشة، اإلعالـ اإللكتركني )2(
 .)81لكتركنية الفمسطينية ل زمات (صابك معال، معالجة المكاقع اإل )3(
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ُالمبحثُاألول
ُاإلخباريةُاإللكترونيةُالمواقعُ

ُ

ُواقعاًُ ُاإللكترونية ُالمواقع ُبدايةُُأصبحت ُمع ُوالعالمي ُالمحمي ُالصعيد ُعمى ممموسًا
ُالصحفيُ ُالعمل ُقواعد ُغير ُبل ُاإلعَلمي، ُالواقع ُعمى ُفقط ُآثاره ُيترك ُفمم ُالثالثة، األلفية
ُعنُ ُوالتعبير ُالتفاعل ُلمجميور ُوأتاح ُوالسياسية، ُالثقافية ُالقضايا ُمن ُالعديد ُوأثار التقميدي،

لتدفقُالمعموماتُُالرأيُحولُىذهُالقضايا،ُكماُووفرتُالمواقع ومفتوحاًُ ُ.ةنياْلمجاًًلُحراًُ

ُ

ُلكترونيطورُاإلعَلمُاإُلوت:ُنشأةُالمطمبُاألول
تطكرت كسائؿ اإلعالـ في ظؿ التطكر العممي الكبير، فبعد أف اخترعػت الطباعػة فػي 

 كسائؿ، أخذت "جكتنبرغ"عمى يد األلماني (التاريخ المتفؽ عميو عند بعض العمماء) ـ 1455ألمانيا عاـ 
كمع دخكؿ العالـ اإلنساني عصر الصناعات الكيربائية  ،االنتشاراإلعالـ المطبكعة دكران كاسع 

، كبركز مؤشرات عمى ػريع في ظؿ ميالد اإلعالـ الرقميكاإللكتركنية كاصمت تطكرىا بشكؿو س
 )1(.أشكاؿ جديدة مف اإلعالـ 

 إلى قطاع التعمػيـ كاألبحػاث ثػـ  كبدأت فكرة اإلنترنت أصالن كفكرة حككمية عسكرية كامتدت
، كساد اإلعالـ ككسائمو اإللكتركنية الحديثة الساحة، فقد )2(التجارة، حتى أصبحت في متناكؿ األفراد

اندمج التقدـ اليائؿ في تكنكلكجيا الكمبيكتر، بعتاده كبرمجياتو، خاصة فيمػا يتعمؽ باألقمار 
اتصالية أفرزت شبكة اإلنترنت، لتصبح كسيطان  الصناعية كشبكات األلياؼ الضكئية بتكليفات

إعالميان يطكم بداخمو جميع كسائط االتصاؿ األخرل، كانعكس أثره عمػى جميػع قنػكات اإلعالـ، 
 .)3(كانعكس عمى طبيعة العالقات التي تربط بيف منتج الرسالة اإلعالمية كمتمقييا

 دكران  كأدلينيات القرف الماضػي، كقد فرض اإلنترنت نفسو عمى الساحة اإلعالمية منذ تسع
رئيسيان في إبراز القضايا المجتمعية كاألحداث، كنقؿ المعمكمات كاألخبار كالحقػائؽ لكافػة أفػراد 
المجتمع دكف استثناء، كأشبع رغباتيـ في الحصكؿ عمى المعرفة، كمٌكنيـ مػف التفاعػؿ الفػكرم، 

                                                           

 .)26أبك معاؿ، أثر كسائؿ اإلعالـ عمى الطفؿ (ص )1(
 .)176عامر، كسائؿ االتصاؿ الحديثة مف الجريدة إلى الفاسبكؾ (ص )2(
 .)349افة العربية كعصر المعمكمات (صعمي، الثق )3(
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اث، إذا ما تكفر لو جيػاز حاسػكب مرتبط كتككيف رأم مباشر حياؿ ما يجرم حكليـ مف أحد
 ".بالشبكة العالمية لممعمكمات "اإلنترنت

عالمية مف الركابط بيف الحكاسيب تسمح لمناس باالتصاؿ الشبكة الأنو بويعرفُاإلنترنتُ
جميع أرجاء األرض  إلىكالتكاصؿ بعضيـ مع بعض كاكتساب المعمكمات مف الشبكة الممتدة 

سائؿ بصرية كصكتية كنصية مكتكبة، كبصكرة تتجاكز حدكد الزماف بك  يـكالتكاصؿ مع بعض
 .)1(في الكقت نفسو سيطرة الرقابة الحككمية لكتتحد –كالكمفة كقيكد المسافات  كالمكاف

الحصكؿ عمى المعمكمات كاألخبار  محققان  نترنت أف يدمج بيف الكسائؿ جميعان اإل كاستطاع
، كيجمع في خدمتو كسائؿ االتصاؿ االتصاؿت كبمجتمع عرؼ بمجتمع المعمكما، كأصبح يكالترفيو

ذاعات كمحطات فضائية كغيرىا الكثير،  لدرجة أنيا أطاحت بالعديد األخرل مف صحؼ كمجالت كا 
اىيـ كنظريات جديدة دت مفمف المفاىيـ كالنظريات االتصالية التي ظمت قائمة لقركف عديدة، ككلٌ 

ة التقميدية بمنأل عف ىذه سائؿ اإلعالـ الجماىيريالجديدة، كلـ تكف ك  االتصاؿتشرح عممية 
 )2(.الثكرة

كمع تطكر شبكة اإلنترنت كتكسع أفاقيا رأت الصحافة الكرقية أف ىذه الشبكة قد تشكؿ 
خطران كبيران عمى مستقبميا، فسارع القائمكف عمييا بإنشاء مكاقع ليا عبر ىذه الشبكة كقررت 

ا في المنافسة غير المتكافئة العناصر، كال مضمكنة العكاقب، االستفادة منيا بدالن مف الدخكؿ معي
كرغبة منيا في جذب نكعية محددة مف القراء في الفضاء اإللكتركني الفسيح كمسايرة منيا لمتطكر 

 التكنكلكجي السريع في العالـ، كمع مركر الكقت نمت ظاىرة الصحافة اإللكتركنية شيئان فشيئان.

كما فيو مف مكاقع إلكتركنية سكاء كانت مكاقع صحفية أك مكاقع  اإلعالـ االلكتركنيكيعد 
 ياميزت بخصائصمف كسائؿ االتصاؿ الفعالة، تتكاصؿ اجتماعي أك غيرىا، كسيمة حديثة كميمة 

عدد مف المفاىيـ الميمة لبعض  المطمبتعرض الباحثة في ىذا ىنا جديدة، ك ال يانكاعأك  ياكسمات
 :ىذه األنكاع، كىي

ىي مجمكعة مف  :(Digital Mediaأوُاإلعَلمُالرقميُ)ُ(New Media)لجديــدُاإلعـَلمُا .1
األساليب كاألنشطة الرقمية الجديدة التي تمكننا مف إنتاج كنشر كاستيالؾ المحتكل اإلعالمي 
بمختمؼ أشكالو مف خالؿ األجيزة اإللكتركنية (الكسائط) المتصمة أك الغير متصمة 

                                                           

 ).9أبك شقرا، دليؿ استعماؿ خدمات اإلنترنت لغير المتخصصيف (ص )1(
 .)13(ص الصحافة االلكتركنية نصر، االنترنت كاإلعالـ: )2(
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إلعالـ الجديد إمكانيات ىائمة لمتكاصؿ كاالتصاؿ االجتماعي باإلنترنت. كما تتيح كسائط ا
 .)1(كما ىك الحاؿ في خدمات الياتؼ المحمكؿ كالشبكات االجتماعية عمى اإلنترنت

ُيمكنُتعريفو: جممة مف تطبيقات النشر اإللكتركني كاالتصاؿ الرقمي باستخداـ كسائؿ  كما
السمكية كاالتصاؿ عبر األقمار االتصاؿ كاإلعالـ المختمفة فضالن عف تطبيقات ال

اذ يتـ مف خالليا تشغيؿ  ،االصطناعية في سياؽ التزاكج بيف تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات
جراء االتصاؿ الياتفي كا  الصكت كا  ُ.)2(رساؿ البريد اإللكتركنيلفيديك كا 

ط كسيمة مف الكسائؿ متعددة الكسائ :(Electronic Journalism)ُالصحافةُاإللكترونية .2
)Multimediaة عبر شبكة المعمكمات ) تنشر فييا األخبار كالمقاالت ككافة الفنكف الصحفي

نترنت بشكؿ دكرم كبرقـ مسمسؿ، باستخداـ تقنيات عرض النصكص كالرسـك الدكلية اإل
كالصكر المتحركة كبعض الميزات التفاعمية، كتصؿ إلى القارئ مف خالؿ شاشة الحاسب 

 .)3(، أك كانت صحيفة إلكتركنية خالصةؿ مطبكعاآللي، سكاء كاف ليا أص
ُاإللكتروني: .3 لكتركني، ذات عنكاف ثابت عمى شبكة اإلعالـ اإلأحد أشكاؿ يعد  الموقع

االتصاؿ المعمكماتية، تكػػػكف متاحػػػة لمػػػستخدمي الػػػػشبكة، بالمجػػػاف، أك مقابػػػؿ اشػػػتراؾ، فيػػػػي 
عمكمػػػات عػػػف األحػػػداث الجاريػػػة فػػػي العػػػالـ، معتمػػػدة عمػػػى شػػػبكة تقػػػدـ األخبػػػار، كتعػػػػرض م

مػػػف المراسػػػميف، أك مػػػف خػػػالؿ االشػػتراؾ فػػي ككػػاالت األنبػػاء، فيػػي تيػػدؼ إلػػى نػػشر 
كضكعات األخبػػار، كتحميميػػا عمػػى صػػفحات المكقػػع، كبشكؿ دكرم، باإلضافة إلى تقديـ م

اقتػصادية، كاجتماعيػة، كرياضػية، كثقافيػة، كفنيػػػػػة، بإشػػػػػراؼ مػػػػػف ذكم : أخرل
 .(*)ُ)4(الػػػػػصحفي، الػػػػػشبكي، كمػػػػػصممي الكسػػػػػائط المتعددة):االختػػػػػصاص

بػالربط  كيقـك  ،الكثائؽ المكتكبة بمغة النص الفائؽ يدعـ مبيكترالكنظاـ مف خادمات  :بــالوي .4
فيػديك،  أك ممفػات صػكتيةفيػؾ أك اأك جر  نصػيةالكثائؽ بعضيا البعض سكاء كانػت كثػائؽ  فيب

نترنػت بشػكؿ صػفحة أك عبػر اإل تسػميمياأنحاء العالـ يتـ  جميعفي  مبيكتركمخزنة في أجيزة 
 .)5(أك ممفات أخرل كالذم قد يحكم نصان ) WebPage( صفحات يطمؽ عمييا صفحة الكيب

                                                           

 مقاؿ بعنكاف "االعالـ الجديد محاكلة لمتعريؼ كفيـ التأثير"، ابك حطب )1(
  .)12البديؿ (ص اإلعالـ عبد الحميد، المدكنات: )2(
 .)93ص( لكتركنية، الصحافة اإلميفأ )3(
 .)63لكتركنية العربية (صش، معالجة المكاقع اإلخبارية كاإلاألطر  )4(

نما كاف يصدر  وكالةُاإلنباءُوالمعموماتُالفمسطينيةُوفا:موقعُ (*) ىك مكضع خالؼ ليس بمثؿ تجربة كرقية كا 
 .عف الصحافة اإللكتركنية، لذا يعد ضمف المكاقع اإللكتركنية اإلخباريةبعد النشرات كالبيانات، كتختمؼ بمفيكميا 

 .)28الصحافة اإللكتركنية (ص -نترنت كاإلعالـنصر، اإل )5(
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يتحػػػػكؿ  ،شػػػػبكيان  مجػػػػاالن  منظكمػػػػة جديػػػػدة، تحقؽ يمثؿ لكتركنػػػػياإل أف اإلعالـ قكؿىنا يمكف الك 
داخمػػو العػػػكالـ الفرديػػػة، كمػػػا  اإلرسػػاؿ كالتمقػػي، تنصػػير فػػي: فيػػػػػػو الفػػػػػػرد باسػػتمرار، مػػا بػػيف مػػكقعي

  .دمكف فػػػي إنتاجػػػويػػػشترؾ المػػػستخ جماعيػػػان  تيعتىبػر شػبكة الكيػػػب، فػػػضاءن 

مػف مفيػـك  باعتبارىػا جػزءان اإللكتركنية كفي السياؽ نفسو، يينظر إلػى المكاقػع اإلخبارية 
ال يعنػػي فقػػط مجػػرد اسػػتخداـ أنظمػػة النػشر المكتبػػي  اإللكتركني الذمأكسػع كأشػمؿ، كىػػك النػػشر 

حقػؿ النػشر اإللكتركنػي لحاسػػبات المتكاممػة، بػؿ يمتػد ال أك أنظمػة لكحػػة ،اإللكتركنػي، كأدكاتػػو
الكسػائط  اتكتكزيع المعمكمات، كاألخبار مػف خػالؿ تقنيػ، شػبكة االتصاؿ العنكبكتية :ليػشمؿ
 .المتعػددة

ُاوتطورىُاالمواقعُاإللكترونيةُاإلخباريةُنشأتيُ:المطمبُالثاني
ر شبكة اإلنترنت األجكاء النطالؽ شكؿ جديد حٌفز بركز الصحافة اإللكتركنية كطغيانيا عب

مػف الصحافة أطمؽ عميو المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية، التي لـ تخرج عف ككنيا صحيفة متكاممػة 
، ككػذلؾ فػي طريقػة عرضػيا المحػددات اإللكتركنية تبكيبػان  مػف حيث مضامينيا كتخضع لذات
 .)1)(Interactive Space)يئػة الفضػاء التفاعمي فػي ب لمكضكعاتيا، كأسػمكب تحريػر مكادىػا

أف يراعي عددان مف  كلعؿ أم تعريؼ لمصحافة عبر اإلنترنت بمسمياتيا المختمفة البد
السمات التي تميز ىذه  ؛خصائص اإلنترنت بكصفو كسيمة اتصاؿ، كثانييا ؛اأكلياالعتبارات: 

فزيكف، ككذلؾ طبيعتيا التكميمية المعتمدة الصحافة عف الصحافة التقميدية كالصحؼ كالراديك كالتم
 .)2(عمى أكثر مف كسيمة لتقديـ األخبار كالتقارير كالمعمكمات

نترنت كمجاؿ لعمميا، كىي مكاقع التي تعتمد عمى اإللكتركنية كما ىك األمر مع المكاقع اإل
ية مف أحكاؿ في األخبار، باإلضافة إلى تقديـ خدمات ترفييية كاجتماعية كخدمات متخصصةشاممة 

 بإمكانية، )Website مكقع اإلنترنت( المكقع اإللكتركنيبينما يتسـ  .)3(الطقس كشريط األحداث
مكانية، القديـ، كاتاحة األرشفة كالبحث في المحتكل الجديدالمحتكل  تصفح الكصكؿ عبر  كا 

، ينشر ماعمى كؿ  السيطرة إمكانيةلممنبر اإلعالمي، مع  مميزة شخصيةمحركات البحث، ككجكد 
 .)4(ءاالتفاعؿ مع القر  إمكانية ك

                                                           

 .)214الدليمي، اإلعالـ الجديد كالصحافة اإللكتركنية (ص )1(
 ).30مكسى، المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية: دراسة في المفاىيـ كالمصداقية (ص )2(
 ).16الحجار، اتجاىات الصحفييف نحك استخداـ االنترنت، مرجع سابؽ (ص )3(
 .)209مقدمة (ص -عمـ الديف، الصحافة اإللكتركنية )4(
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الحادم عشر مف سبتمبر،  حداثأ كبير بعدال االزدىارفي  يةلكتركنالمكاقع اإل تطكر كبدأ
لكتركنية الذم استفاؽ العالـ فيو عمى كقع حدث ميكؿ في أمريكا، إذ استطاعت الصحؼ اإل

كالصكرة ذلؾ الحدث التاريخي بدقة ككفاءة لكتركنية أف تنقؿ بالكممة كالصكت اإلخبارية اإل كالمكاقع
 .نادرة، بينما تعثرت بعض الصحؼ كالفضائيات التقميدية كأثبتت فشميا في تمؾ الميمة

 )الجزيرة(ك )C.N.N(ك )B.B.C(شبكات اإلذاعة كالتمفزيكف المشيكرة مثؿ حيث بدأت   
 يريد أف يتصفحيا. أيضان  يصميا مف بيانات كأخبار لكؿ مف ما ص مكاقع مستقمة ليا لتحمؿخصٌ تي 

مة ىي األخرل تظير عمى شاشات شبكة المعمكمات مف خالؿ المكاقع التي يمبدأت الصحؼ ال
جدكا فييا ضالتيـ المنشكدة مف جانب ركاد االنترنت الذيف ك  كبيران  أعدتيا لذلؾ، كالتي القت إقباالن 

لكتركنية البحتة أك اإل المكاقعكاستغنكا بيا عف الصحؼ الكرقية المأثكرة. كفضال عف ذلؾ، بدأت 
  .)1(ؿ األجنبية أك في البالد العربيةالخالصة تظير إلى حيز الكجكد، سكاء في الدك 

لكتركنية، ألخبار كالمعمكمات في المكاقع اإلالقارئ الرقمي يفضؿ االطالع عمى ا أصبحك 
ىائؿ مف المعمكمات فرىا عمى كـ تك نية كأف يتـ تحديثيا باستمرار، ك لما تتمتع بو مف خصائص ف

  .)2(يتـ اقتناؤىا بطرؽ تفاعمية مختمفةك 

لكتركنية العالمية كالتي أصبحت كمرجعية إخبارية اإلخبارية اإل بعض المكاقع تفكؽكبعد 
مف الطبيعي أف يمجأ إلييا الفرد العادم كالميتـ أك المختص في  نجدفي الظركؼ الجادة كالحرجة، 

لييا لمميزاتيا إجذبت الكثير مف األنظار ليـ،  ة كذات مصداقيةجعية مكثكقالسياسة كغيرىا، كمر 
 كخصائصيا المنكعة.

ُأنواعُالمواقعُاإلعَلميةُاإللكترونية:

ف ألكتركنية كفؽ عدة اعتبارات مينية كفنية، فيرل البعض صنؼ الباحثكف المكاقع اإل
لخدماتيا  نكع كفقان نيا تتاخركف أتتنكع كفؽ المضاميف المقدمة فييا، كيرل ُ"لكترونية"الصحفُاإُل
خبارية ككاقع مؤسساتيا تيا اإلحسب طبيع "المواقعُاًللكترونية"عالمية، بينما يقسـ االتصالية كاإل

نترنت إلى عدة يمكف تقسيـ المكاقع اإلعالمية اإللكتركنية المنشكرة عمى شبكة اإل عالمية، لذااإل
 ا عمى النحك اآلتي:أنكاع مف حيث المحتكل كالشكؿ كاالختصاص كيمكف حصرى

 

                                                           

 ).49( ص االلكتركني اإلعالـ شفيؽ، )1(
 .)182(ص اإلعالـ في كتطبيقاتيا المتعددة الكسائط شفيؽ، )2(
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إلكترونية: .1  مواقعُالصحفُالمطبوعةُتتضمنُنسخاًُ

 :)1(إلكتركنية مف الصحافة المطبكعة نكعيف رئيسيف ىما كتنقسـ المكاقع التي تتضمف نسخان 
ف كانػػت تحمػػؿ اسػػـ الصػػحيفة لكترونيــةُالكاممــة:ُالصــحفُاإُل .أُ كىػػي صػػحؼ قائمػػة بػػذاتيا كا 

لنكع بتقديـ الخدمات اإلعالمية كالصحيفة نفسػيا التػي الكرقية (الصحيفة األـ) كيتميز ىذا ا
ال  إضػافيةكتقػدـ خػدمات تقدميا الصحيفة الكرقيػة مػف أخبػار، كتقػارير، كأحػداث، كصػكر، 

أك فػي شػػبكة الكيػػب  الصػػحيفةخػػدمات البػػث داخػؿ ؿ مثػ تقػػديميا الكرقيػة الصػػحيفة تسػتطيع
تقػػػػدـ خػػػػدمات  كأيضػػػػاكرم، كخػػػػدمات الػػػػربط الفػػػػ كميػػػػا، كخػػػػدمات الػػػػربط بػػػػالمكاقع األخػػػػرل،

ُ.، كالمصكرةكالصكتية، النصيةالكسائط المتعددة 
كنعني بيا مكاقع الصػحؼ الكرقيػة عمػى الشػبكة، النسخُاإللكترونيةُمنُالصحفُالورقية:ُ .بُ

مػػػع بعػػػض  الكرقيػػػة الصػػػحيفةمضػػػمكف  بعػػػض كػػػؿ أك تقػػػديـكالتػػػي تقصػػػر خػػػدماتيا عمػػػى 
، كخدمػػة الكرقيػػة الصػػحيفةؾ فػػي ااالشػػتر مػػة ، مثػػؿ خدالكرقيػػة بالصػػحيفةالخػػدمات المتصػػمة 

 .اإلعالنات ليا، كالربط بالمكاقع األخرل تقديـ
 :المؤسساتُاإلعَلميةمواقعُ .2

مكاقع ككاالت األنباء، كمحطات الراديك : (المكاقع التابعة لمؤسسات إعالمية، مثؿ
ليا،  المكاقع امتدادان  هكىذنترنت الذم يتزايد بصكرة كبيرة عالميان، التمفزيكف)، تخاطب بيا جميكر اإلك 

التي تتكامؿ معيا  عالميةلمؤسسات، مثؿ التركيج لممؤسسة اإلينشر في تمؾ ا عمى ماكتحتكم 
ُ.)2(ـ فضائيان كدعـ دكرىا اإلعالمي سكاء أكاف دكران إذاعيان أ

 خبارية:المواقعُاإللكترونيةُاإل .3

الجارية في كؿ أنحاء  عالـ اإللكتركني، تعمؿ عمى عرض األخبار كاألحداثإلأحد أشكاؿ ا
عالمييف، ىدفيا األساسي ىك نشر األخبار كؿ دكرم كمتكاصؿ مف قبؿ مختصيف كا  العالـ بش

بالنص كالتحميؿ عمى صفحات المكقع بحيث تككف متاحة لمجميع كاالطالع عمييا مجانان، إضافة 
 .(*)ك مستقمةأما مكاقع حزبية إنيا إلى أ

                                                           

 .)103 -101نية (ص صنصر، االنترنت كاإلعالـ: الصحافة اإللكترك  )1(
 .)114ترباف، اإلعالـ االلكتركني الفمسطيني ( ص )2(

 تعريؼ الباحثة. (*)
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الجزيرة نت، كالعربية نت، كالبكابة العربية ( :ة مثؿكقد أينشأت عدة مكاقع إخبارية عربي
، كىذا كمو عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، األمر الذم دفػع باتجػاه ضػركرة التمييػز )ألخبػار التقنية

 .)1(كبيف المكقع اإلخبارم اإللكتركني، كعدـ الخمط بينيما "لكتركنيةاإلالصحيفة "بػيف 

لمكاقع اإللكتركنية اإلخبارية ضمف التصنيفات السابقة كقد أنشأت في فمسطيف العديد مف ا
كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر (المركز الفمسطيني لإلعالـ، ككالة صفا ل نباء، الرسالة نت، 

 . كغيرىا)..ككالة معان اإلخبارية، الكرامة برس، الككفية

ُالنوعُمنُالمواقعُىيُمحطُدراسةُالباحثة مواقعُالفمسطينيةُالُمنُوالتيُاختارتُ،وىذا
،ُوكالةُفمسطينُوفاُوالمعموماتُألنباءاوكالةُمعًاُاإلخبارية،ُوكالةُ)اإللكترونيةُاإلخباريةُاْلتية:ُ

ُ.(اليومُاإلخبارية،ُوكالةُفمسطينُاْلنُاإلخبارية
ُ

ُلكترونية:خصائصُوسماتُالمواقعُاإُل

فتحت ك ـ، العإلفي عالـ احدث انقالبان بكؿ المقاييس نترنت أف تي شبكة اإل استطاعت
تمكنت مف تطكير ك قفزت عمى القكانيف كالمكائح، ك الممنكعة،  األماكفالمغمقة، كتسممت إلى  األبكاب
مخمفةن بتقنياتيا المتعددة ما يسمى بصحافة "الميديا"، مما جعؿ الصحافة تختمؼ  اإللكتركنيةالمكاقع 
 اإلعالميةدد مف الكسائؿ في مفيكميا ليتكسع ىذا المفيـك كيحتكم عمى عإعالمية  ككسيمة

 أىـ خصائص كسمات المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية عمى النحك اآلتي: صياغة كيمكف  )2(خرلألا

1. ُ ُالتفاعمية: الخيار المطمؽ في التجكؿ بيف الصفحات كالعناكيف  وفالمستخدـ لديتحقيق
، االستخداـكبيئة بكقت كمكاف  عالقتوكالمكضكعات بما يمبي حاجاتو، بالتتابع الذم يراه في 

إلى إمكانية الحصكؿ عمى رجع الصدل الفكرم مف المستخدـ، كيظير جميان في  باإلضافة
 .)3(الرأم التي تجرييا المكاقع استطالعات خالؿمف  اآلراءالحصكؿ الفكرم عمى نشر 

2. ُ ػد أك إلػػى مػػف الممكػػف أف تتكجػػو إلػػى فػػرد كاحػ االتصاليةتعنػػي أف الرسػػالة الَلجماىيرية:
تحكـ الدرجة  أيضان  يضخمة كما كاف في الماضي، كتعن جماىيرإلى  كليسجماعة معينة، 

 .)4(المستفيدفػي نظاـ االتصاؿ بحيث تصؿ الرسالة مباشرة مف منتج الرسالة إلى 

                                                           

 ).٧٩نصر، مقدمة في االتصاؿ الجماىيرم: المداخؿ كالكسائط (ص )1(
 ).214الدليمي، الصحافة اإللكتركنية كالتكنكلكجيا الرقمية (ص )2(
 ).144ترنت (صعالـ عمى شبكة االنعبد الحميد، االتصاؿ كاإل )3(
 ).79كتركنية في الكطف العربي (صلالفيصؿ، الصحافة اإل )4(
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بإمكاف أم مستخدـ أف يحدد لنفسو كبشكؿ شخصي الشكؿ الذم يريد أف يرل بو الشخصنة:ُ .3
ى أبكاب كمكاد بعينيا كيحجب أخرل، كينتقي بعض الخدمات، كيمغى المكقع، فيركز عم

ىك  األحكاؿ، كيقكـ بكؿ ذلؾ بأم كقت يرغبو، كبإمكانو تعديمو كقتما يشاء، كفي كؿ األخرل
 .)1(ما يقـك المكقع ببثو سيتمقى كيستمع كيشاىد ما يتكافؽ مع اختياراتو الشخصية كلي

ُالمفتوحة: .4 تتميز بخاصية  اإللكتركنيةالصحافة  فيلمنشر. فالمساحة المخصصة  المساحة
يجعؿ  الالحدكد المفتكحة، فمساحات التخزيف ىائمة بالنسبة لمحاسبات التي تدير المكاقع مما 

إلى تكنكلكجيا النص الفائؽ كالركابط النشطة التي تسمح  باإلضافةىناؾ قيكد تتعمؽ بالمساحة 
 .)2(ال نيائيةشعبات تفريعات كت مبتككيف نسج معمكماتي متنكع كذ

5. ُ  االتصاؿفالمستخدـ لدية عدة خيارات مف بسط نفكذه عمى المادة المقدمة كعممية التمكن:
 النص المكجكد مع المحتكل الصحفي،ما بيف الصكت كالصكرة ك  االختيار الؿككؿ، مف خ

 .)3(كالخدمات المتعددة

ع الصحفية التي تبث أخبارىا تتكافر العديد مف المصادر كالمكاقالتغطيةُالصحفيةُالفورية:ُ .6
نترنت، مما يتيح لمصحفي الحصكؿ عمى المعمكمات في حينيا، بشكؿ فكرم كمتجدد عمى اإل

  .)4( خبار المفاجئةل )Breaking Newsػ(كما تكفر بعض ىذه المصادر خدمة ال

اكؿ ترنت العديد مف المصادر الصحفية التي تتنيتكافر عمى اإلنالتغطيةُالصحفيةُالمتعمقة:ُ .7
ذات المكضكعات بطرؽ متنكعة، مما يسمح بالتعرؼ عمى أبعادىا المتعددة، كالتي تحيؿ 
حصاءات كبيانات تعمؽ معرفتو كمعمكماتو حكؿ المكضكع  الصحفي إلى مصادر ككثائؽ كا 

 .)5(الذم يكتب عنو

بتتميـ خدمة عرض المادة الحالية، كيدعـ  اإللكتركني األرشيؼيقكـ  لكتروني:رشيفُاإُلاأُل .8
الفردية الشخصية لممستخدـ، حيث  لالىتماماتمفيكـ تخصيص المعمكمات كتشكيميا كفقان 

الفيديك الحية كالصكر إلى جانب المكاد النصية ك المكاد الصكتية  األرشيؼ اإللكتركنييضـ 
ُ)6(.المكتكبة

                                                           

 ).19سميماف، الصحافة اإللكتركنية (ص )1(
 ).108شفيؽ، االعالـ التفاعمي (ص )2(
 ).102المرجع السابؽ (ص )3(
 ).179نترنت كسيمة اتصاؿ جديدة (صالسيد، اإل )4(
 المرجع السابؽ. )5(
 ).108عمي (صشفيؽ، االعالـ التفا )6(
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التي  اتكالتقنيقػدرة كسػائؿ االتصػاؿ عمػى نقػؿ المعمكمػات مػف كسػيط ألخػر  :التحويلُقابمية .9
 .)1(الرسالة المسمكعة إلى رسالة مطبكعة كبالعكس تحكيؿ تمكنيا

11. ُ ُالوسائط: لكتركنية العديد مف الكسائؿ التفاعمية التي تجعؿ التكاجد تكفر المكاقع اإلمتعددة
الصحفي عمييا مميزان، مثؿ الصكت كالصكرة كاأللكاف كالجرافيكس، كالمقطات المتحركة، كىي 

 .)2)تصاؿ الصحفي بيف الصحيفة كقرائياأمكر تفعؿ عممية اال

القياـ بكؿ مفردات العمؿ الصحفي  –نترنت باستخداـ اإل -بمقدكر الصحفيالتغطيةُالذاتية:ُ .11
 .)3(بمفرده، مف اختيار المكضكع، كجمع بياناتو، كاالتصاؿ بمصادره، ككتابتو كنشره

عػرؼ بشػكؿ دقيػؽ عمػى عػدد تمكػف مػف الت تػكفر المكاقػع اإللكتركنيػة تقنيػةمعرفةُعددُالـزوار:ُ .12
كالمػدة التػي مكثكىػا عمػى ،وبعض المعلومضاتعضن مزكار المكقع، كمؤشرات حكؿ عدد قرائيػا 

 ير مكقع الصحيفة.، كىذا يساعد في تطك بشكلمستمرالتواصلمع ممنمكن اتكماالمكقع، 

ُالسرعة: .13 ُعمى ُالقائمة ُالمضافة مة مف لممستخدـ سمس اإللكتركنية المكاقعقدـ تُالخدمات
عبر حمقات النقاش كغرؼ  اآلنيةالخدمات القيمة المضافة القائمة عمى فكرة السرعة أك 

المحادثة كتستطيع مضاعفة القدرة عمى التحقؽ مف الكقائع بشكؿ فكرم، كتسطيع القياـ 
 .)4(األحداثبخدمة التحديث الفكرم لممعمكمات تبعان لتطكر 

14. ُ ُاًلجتماعي: ُالتواصل قع منيا عمى مكا لكتركنية نسخان لمكاقع اإلاتكفر الصحؼ ك مواقع
تكيتر إضافة إلى مكقع اليكتيكب بغرض استخدامو في تحميؿ ك  ؾالفيسبك التكاصؿ االجتماعي 

ما تقكـ بو مف نشر في تشكيؿ الرأم العاـ ك التفاعؿ ل كبيران  كتمعب ىذه المكاقع دكران  ،الفيديك
 .استخدامان ك  ان انتشار  أكثريجعميا دكثيا مما األحداث المختمفة كقت حمباشر لمصكر ك 

ُ

ُ ُالمواقع ُأن ُالباحثة ُوالسماتُاإلُةاإللكترونيوترى ُالخصائص ُتمك ُجمعت ُقد خبارية
ُالتيُ ُالمتعددة ُوالوسائط ُالمفتوحة ُوالمساحة ُالتفاعمية ُبالخدمات ُتمتعت ُحيث ُواحدة، كبوتقة

ُالمجتمعُُوقضُمعالجةخباريةُفيُقُفكرةُالبحثُحولُدورُالمواقعُاإلتساعدُفيُتوثي حداثوُأايا
،ُكماُجمعتُفيياُوظيفةُوكاًلتُاًلنباءُكوكيلُبينُالمؤسساتُاإلعَلميةُوغيرُاإلعَلميةُالجارية

مدادهُ ُوا  ُأحداث ُمن ُيقع ُبما ُالجميور ُإلعَلم ُوالصور ُوالتقارير ُوالمعمومات ُاألخبار لجمع
ُ.بالمعموماتُالتيُيبنيُعمىُأساسياُقرارتوُ

                                                           

 ).79الفيصؿ، الصحافة االلكتركنية في الكطف العربي (ص )1(
 ).179السيد، االنترنت كسيمة اتصاؿ جديدة (ص )2(
 .المرجع السابؽ )3(
 ).19سميماف، الصحافة اإللكتركنية (ص )4(
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ُاومعيقاتيُومميزاتياُنشأتيالكترونيةُاإلخباريةُاإُلمسطينيةُالفالمواقعُلمطمبُالثالث:ُا
ببعض الدكؿ  قيست، إذا ما في مجاؿ الصحافة اإللكتركنية ان مبكر حضكران  فمسطيف متسجٌ 

 العتقادىـالمتقدمة في ىذا المجاؿ  االحتالؿكالكاضح أف الفمسطينييف حاكلكا محاكاة دكلة ، العربية
ؿ اإلعالـ ، كسارعت معظـ كسائر أساس في الصراع القائـأف الصحافة عمى اإلنترنت عنص

الت كمحطات تمفزة إلى التكيؼ مع ىذا التطكر الجديد، عبر إنشاء الفمسطينية مف صحؼ كمج
، األمر الذم أسيـ في تحقيؽ حضكر يضاىي كثير مف الدكؿ التي لكتركنية ليا بشكؿ مكازو ع إمكاق

 . )1(تعيش أجكاء أكثر استقراران 

ُالمواقعُالفمسطينيةُاإللكترونيةُاإلخباريةنشأةُوتطورُُأوًًل:

لكتركنية ؿ دكر رئيسي في مسيرة المكاقع اإلكاف لمتطكرات السياسية كالصراع مع االحتال
ضاعفت أعداد ىذه المكاقع بصكرة مضطردة، تجاكزت نظراءىا في العالـ العربي، كما تحيث 

 .)2(القاتيا بالجميكرساىمت في سرعة تطكرىا كتكسيع حجـ خدماتيا كع

ـ، 2000السمطة الكطنية الفمسطينية في الثاني كالعشريف مف اذار (مارس) عاـ  حصمتك 
" عمى PSبمنحيا ككدان خاصان عمى شبكة المعمكمات العالمية " ،عمى مكافقة الحككمة األمريكية

 .)3(مف االشتراؾ تمفة كاألفرادكفتح المجاؿ أماـ العديد مف الييئات كالمؤسسات المخ ،عناكينيا

لممطبكعات  "األياـ"برز المؤسسات اإلعالمية السباقة في ىذا المجاؿ ىي مؤسسة أكمف 
 كجكدىاكالنشر، في مدينة راـ اهلل، كالتي تصدر عنيا جريدة األياـ اليكمية الفمسطينية الذم بدأ 

 8في لرسمي باسميا الحالي ـ، كتسجيميا ا1995/نترنت منذ شير تشريف األكؿعمى اإل
كقد اعتمدت صحيفة القدس عمى  )Net Work Solution(ـ، لدل شركة 1996حزيراف يكنيك/

ـ، كتالىا عدد كبير مف الصحؼ اليكمية كاألسبكعية، ثـ تطكر األمر 1997شبكة االنترنت عاـ 
ليشمؿ محطات اإلذاعة كالتمفزيكف كغيرىا مف أشكاؿ الخدمات اإلعالمية، ككاف مكقع شبكة أميف 

 .)4(ـ، أكؿ مكقع إلكتركني إخبارم1996مية الذم انطمؽ في شير اذار عاـ اإلعال

                                                           

 .)77سي (صأبك كردة، إثر المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية عمى التكجو كاالنتماء السيا )1(
خباريػػػة الفمسػػػطينية فػػػي تشػػػكيؿ اتجاىػػػات طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية ازاء القضػػػايا القػػػارككط، دكر المكاقػػػع اإل )2(

 .)101السياسية كاالجتماعية (ص
 .)168كتركنية الفمسطينية (صلترباف، الصحافة اإل )3(
 .)77دكجة كاالنتماء السياسي (صأبك كردة، أثر المكاقع االلكتركنية االخبارية الفمسطينية عمى ال )4(
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، لكتركنياإلنشر مكانات المحدكدة كنقص الخبرات في مجاؿ العمى الرغـ مف اإلك 
أف كاالجتماعية التي مر بيا الشعب الفمسطيني، فقد استطاعت ىذه المكاقع  السياسيةكالظركؼ 

نترنت مف لإللمقائميف عمى ىذه الكسائؿ ما  تأكدف أرنت بعد نتتجد ليا مكطئ قدـ عمى شبكة اإل
ف تقـك بو ىذه المكاقع في التعريؼ بالقضية أىمية في مجاؿ اإلعالـ، كالدكر الذم يمكف أ

 الشعب الفمسطيني. كمعاناةالفمسطينية 

د، تحكمو ظركؼ اقع معقٌ الفمسطيني منذ انطالقتو بخصكصية تتعمؽ بك  اإلعالـتميز ك 
، سعت أحيانان إلى تكبيمو، كأحياف أخرل إلى الحد مف تأثيره، فقد ارتبط بالعمؿ النضالي ئيةاسػتثنا

كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد . ضد االحتالؿ اإلسرائيمي، كتأثر بالكاقع السياسي، كبالشتات الفمسطيني
ققػت لحقت فمسػطيف مبكران بركب اإلعالـ الجديد، كاستطاعت شطب حدكد الجغرافيا كالزمػاف، كح

ا مف خالؿ نقؿ األخبار كالمعمكمات كمكاكبة كؿ سػرعة فػي االنتشار، كتفاعمية فائقة مع قضاياى
 .)1(التغيرات

منذ البداية كنكع مف التركيج بشكؿ عاـ اإلخبارية لكتركنية اإلالفمسطينية المكاقع  نشئتأ
الجامعات كالمؤسسات  نشاء مكاقع ليا تباعان، كمكاقعحيث قامت الفصائؿ بإ، نحة العسكريةجل 

عمى شبكة لكتركنية اإلالفمسطينية لكف القفزة النكعية في عدد المكاقع المدنية كالمجتمعية كالحقكقية، 
ة بيف عالميكما صاحبيا مف معارؾ إـ َََِبدايػة انتفاضػة األقصى عاـ نترنت جاءت مع اإل

ُ.حداث الجاريةكجية النظر الفمسطينية كاإلسرائيمية حكؿ األ
اإلخبارية، كلـ يعد تناكؿ العديد مف المكاقع االلكتركنية ب تعجصبحت الساحة الفمسطينية كأ

كبر ذاعية، لكف ارتبط بشكؿ رئيسي لمقسـ األأك إ ك محطة تمفزيكنيةصحيفة أ عمى حكران  رخبااأل
مف ىذه المكاقع بجيات سياسية حزبية معينة مما خمؽ حالة مف الفكضى بينيا، كارتبط مفيـك 

 )2(.لو كىك المشركع الكطني الفمسطينيزبية الضيؽ بالمكقع عمى خالؼ اليدؼ الرئيسي الح

ُ ُمن ُأنو ُالباحثة ُترى ُواألحزابُلذا ُاألشخاصُوالمؤسسات ُكافة ُيسعى ُأن الضروري
ُ ُإليجاد ُاُموقعوالييئات ُشبكة ُعمى ُإُلليا ُنترنت، ُموضع ُتكون ُلموسائلُمنافسة، وموازية

ُالعالمي ُاإللكترونية ُُةاإلعَلمية ُبيتلما ُألوسعُُاتمتع ُوالوصول ُالحدود ُتجاوز ُعمى ُقدرة من
ُ.ُرُعمىُالرأيُالعامُالعالمي،ُتخدمُالقضيةُالفمسطينيةُوتأثشريحةُممكنة

ُ

                                                           

 .)34عثماف، عكدة، االعالـ االلعكبة كالخطاب الدمكم في فمسطيف (ص )1(
 ).44(صلكتركنية الفمسطينية لممفاكضات الفمسطينية االسرائيمية بريـ، معالجة المكاقع اإل )2(
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ُالمواقعُالفمسطينيةُاإللكترونيةُاإلخباريةُمميزاتُوسمات:ُثانياًُ

كمة كتنكع ؿ تقديـ المعمشكاأبتعدد  اإلخباريةلكتركنية اإلالفمسطينية تتميز المكاقع 
، ككضكح النصكص المكتكبة بالمغة العربية، كذلؾ كالنشر بأكثر مف لغة حتى يستطيع المضاميف

جمب أكبر عدد مف المستخدميف لممكاقع عمى المستكل العالمي، كفي معظميا ال تسعى لمنفع 
 انان مج اقدـ خدماتيتلكتركنية اإلمكقع جميع الذه المحظة المادم، خالؿ نشر الرسالة، كحتى ى

  .)1( اشتراؾ دفعأك  كبدكف أم مقابؿ

مكاقع بعدة مميزات نابعة مف الكضع المحيط بيا، فالمتتبع لتصاعد ىذه الكأيضا تتميز 
مف الخصكصية تحكـ طبيعة العمؿ في ىذه المكاقع مقارنة  الفمسطينية سيجد نكعان  األحداث

ى أف السمة الرئيسية لممكاقع الفمسطينية جنبية، كلعؿ ذلؾ يعكد إلالعربية كاأللكتركنية اإلالمكاقع ب
تيدؼ إلى الدفاع عف حقكؽ لكتركنية اإلالفمسطينية بمعنى أف المكاقع  "الكطني "التأطيرىي 

 .)2(مشركعة حتى يناؿ حريتو كاستقاللوالشعب الفمسطيني ال

عمى  التأثيرمف المصادر الرئيسية في اإلخبارية لكتركنية اإلالفمسطينية كتعتبر المكاقع 
خر ، كىي المسئكلة بشكؿ أك بآعالمية التي تبثيامف خالؿ الرسائؿ اإل يجابان إك أ الجميكر سمبان 
اآلراء كالمكاقؼ لى الجميكر مف معمكمات كحقائؽ كما يتبع ذلؾ مف عممية تشكيؿ إعمى ما يصؿ 

 ـ المختمفة.عالسكاء كانت مؤيدة أك معارضة لما يرد في الرسائؿ اإلعالمية التي تبثيا كسائؿ اإل

المنتشرة عمى اإلخبارية لكتركنية اإلالفمسطينية كقد تابعت الباحثة باىتماـ بعض المكاقع 
 :كىيىـ السمات التي تميزت بيا أ العنكبكتية كرصدتالشبكة 

ال إىػي الفصػائمية (الحزبيػػة) اإلخباريػػة لكتركنيػة الفمسػطينية اإلالسػمة الغالبػة عمػى المكاقػػع  إف .1
ـ العربػي كالػدكلي بقضػية الشػعب الفمسػطيني م العػاأكبير فػي تعريػؼ الػر  ا ساىمت كبشكؿنيأ

كحقكقػػػو المشػػػركعة فػػػي الػػػدفاع عػػػف قضػػػيتو العادلػػػة كمكاجيػػػة الدعايػػػة اإلسػػػرائيمية التػػػي يػػػتـ 
 تركيجيا عبر الماكنة اإلعالمية اإلسرائيمية.

إلسػػرائيمية نقػػؿ األحػػداث كالقضػػايا الحاصػػمة فػػي األراضػػي الفمسػػطينية، ككشػػؼ االعتػػداءات ا .2
بػػراز معاناتػػو اليكميػػة عمػػى الحػػكاجز كعمميػػات  المتكػػررة عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني كمقدراتػػو، كا 

 األسر كالمداىمة كىدـ المنازؿ كتجريؼ األراضي.

                                                           

 ).94ابك كردة، مرجع سابؽ (ص )1(
 ).172صترباف، مرجع سابؽ ( )2(
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أفػالـ الفيػديك ممػا يػدعـ مصػداقية الخبػر خبار العاجمػة كتضػميف الصػكر ك السرعة في تمقي األ .3
 ارؽ كبير عف الصحافة الكرقية.سرعة كسيكلة تداكؿ البيانات بف كأيضان 

التػي يرتكبيػا  االحػتالؿ ؿ كشػؼ جػرائـتسميط الضكء عمى معانػاة الشػعب الفمسػطيني مػف خػال .4
كحشػػػد التأييػػػد ، لػػػى القمػػػع كالتنكيػػػؿ كالتجكيػػػعإعػػػرض ضػػػد أبنػػػاء الشػػػعب الفمسػػػطيني الػػػذم يت

 يف المكاقؼ الداعمة لمقضية الفمسطينية.تالعالمي ليا كتم

العالقػة مػع المؤسسػات اإلعالميػة بيػدؼ تػأميف إيصػاؿ الرؤيػة الفمسػطينية العمؿ عمػى تعزيػز  .5
التصػػػدم لحمػػػالت التشػػػكيو كالتضػػػميؿ اإلعالمػػػي التػػػي تيػػػدؼ إلػػػى طمػػػس ك إلػػػى أكسػػػع نطػػػاؽ 

 .الحقائؽ كتزييؼ إرادة الشعب الفمسطيني

 .ادعـ المقاكمة الفمسطينية إعالميان كالدفاع عني .6

مػف خػالؿ التكاصػؿ داخػؿ خاصػة قطػاع غػزة ة ك فمسػطيف عامػكسر الحصار المفػركض عمػى  .7
غػػػالؽ المتكػػػرر لممػػػدف الػػػكطف الكاحػػػد كالتغمػػػب عمػػػى المعكقػػػات اإلسػػػرائيمية كعمػػػى عمميػػػات اإل

 .)1(الفمسطينية

بتبنػػي العديػػد مػػف القضػػايا الكطنيػػة التػػي تيػػـ اإلخباريػػة لكتركنيػػة المكاقػػع الفمسػػطينية اإلتتميػػز  .8
، كتطػرح ىػذه القضػايا مػف أركػاف "الثكابػت الكطنيػة" ان الشعب الفمسطيني كيطمؽ عمييا فمسطيني

 .سية الدفاع عف األسرل، كقضية القدخاصة بيا، مثؿ قض

عمػػى نقػػؿ مػػا يحػػدث مػػف انتياكػػات صػػييكنية اإلخباريػػة لكتركنيػػة المكاقػػع الفمسػػطينية اإلتعمػػؿ  .9
طػرؽ ضد السكاف الفمسػطينييف، إال أف ىػذا النقػؿ ال يخػرج عػف مجػرد تسػجيؿ لمحػدث دكف الت

 كالتحميؿ ألبعاده كنتائجو المتعددة.

المكاقػػػع خصػػػص غالبيػػػة إطػػػالع القػػػارئ عمػػػى مػػػا يػػػدكر داخػػػؿ المجتمػػػع الصػػػييكني، حيػػػث تي  .10
مػا تضػمنتو كسػائؿ اإلعػالـ كترجمػة جانب مػف عمميػا لنشػر اإلخبارية لكتركنية الفمسطينية اإل

ت التي تصدر عػف الصييكنية كتقديـ تعريؼ ببعض األحداث أك األشخاص، كنقؿ التصريحا
صػػػييكني بالشػػػأف الرتبػػػاط الشػػػأف ال "اعػػػرؼ عػػػدكؾ" القػػػادة الصػػػياينة كيػػػأتي ذلػػػؾ مػػػف بػػػاب 

 المتبادؿ عمى مجريات األحداث. الفمسطيني كتأثيره

لتحقيػػػؽ أىػػػدافيا مػػػف خػػػالؿ االسػػػتفادة مػػػف  اإلخباريػػػةلكتركنيػػػة المكاقػػػع الفمسػػػطينية اإلتسػػػعى  .33
تركنيػػػػة لتقػػػػديـ خػػػػدماتيا لمقػػػػارئ بأشػػػػكاليا السياسػػػػية الخػػػػدمات التػػػػي تتمتػػػػع بيػػػػا المكاقػػػػع االلك

                                                           

 .)52-51معالجة المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية لممفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية (ص صالبريـ،  )1(
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كالرياضية كاالجتماعية كغيرىا في قكالب، سكاء األخبار أك التقػارير أك التحقيقػات كباسػتخداـ 
 كافة التقنيات كالمرفقات مف صكر كصكت كفيديك كتفاعمية.

كاإلعالنػػػات،  اإلخباريػػػة: اسػػػتطالعات الػػػرأم،الفمسػػػطينية مػػػف الخػػػدمات التػػػي تقػػػدميا المكاقػػػع  .32
القػػكائـ اإلخباريػة، كاألخبػار العاجمػة، كالبحػث، كخريطػػة يؼ، كالنشػرة اليكميػة البريديػة، ك كاألرشػ

، كمنتديات الحكار Rssالنشر المتزامف يفية بالمكقع، كمنبو اإلخبارم، ك المكقع، كمعمكمات تعر 
ر الجػػػػكاؿ خدمػػػة األخبػػػػار العاجمػػػػة عبػػػػك  ،YouTube خدمػػػػة تيكيػػػػبة، كالمػػػػدكنات، ك اإلخباريػػػ

SMS خدمػػػػػػػة ، كFacebook أكقػػػػػػػات  - الطقػػػػػػػس –خػػػػػػػدمات أخػػػػػػػرل (أسػػػػػػػعار العمػػػػػػػالت ، ك
ُ.)1(الصالة)

ُ

ُالمواقعُالفمسطينيةُاإللكترونيةُاإلخباريةُالمعيقاتُالتيُتواجو:ُثالثاًُ

المشاكؿ التي تحكـ العديد مف المعيقات ك اإلخبارية اإللكتركنية  الفمسطينيةتكاجو المكاقع 
ية الفمسطينية كطبيعة عمميا كالتي تقؼ عائقان أماـ تطكرىا كتحقيؽ أىدافيا عالمالمؤسسات اإل

 )2(يا:كمن
ــــع:ُ .أُ تتعػػػػرض المكاقػػػػع الفمسػػػػطينية لعمميػػػػة حجػػػػب متكاصػػػػمة مػػػػف قبػػػػؿ االحػػػػتالؿ حجــــبُالمواق

 .لو الصييكني كبعض المؤسسات الداعمة كالمناصرة
اسة اختراؽ سيعممية تبادؿ يكنية الصيك لكتركنية اإلالفمسطينية شيدت المكاقع  اختراقُالمواقع: .بُ

نػو تػـ مػف قبػؿ اآلالؼ مػف أتأثير كبيػر خاصػة نجاح ك االختراؽ الفمسطيني  سجؿ ، كقدمكاقعلم
 .المجمكعات العربية كاإلسالمية

التي تشرؼ اإلخبارٌةلكترونٌةالمواقعالفلسطٌنٌةاإلبمف السمبيات الخاصة التطرفُالحزبي:ُ .جُ
كالذم بدكره ينعكس عمى عمميا اإلعالمي كىك ما يظير مف  ةنييا األحزاب الفمسطيئعمى إنشا

إبػػراز التصػػريحات كاألخبػػار كالتقػػارير الخاصػػة حػػكؿ الحػػزب الػػذم يشػػرؼ عميػػو، ممػػا يػػنعكس 
 .عمى تغطية األحداث بشكؿ ميني

ــة:ُ .دُ مػػف اإلخبارٌضضةلكترونٌضضةالمواقضضعالفلسضضطٌنٌةاإلتعػػاني ضــعفُالتأىيــلُفــيُالطــواقمُالعامم
كتعتمػػد لكتركنيػػة اإلباعتبارىػػا حديثػػة التجربػػة اإلعالميػػة فػػي مجػػاؿ الصػػحافة  ضػػعؼ التأىيػػؿ

                                                           

 ).50-48القرا، دكر المكاقع االلكتركنية الفمسطينية في نشر ثقافة حقكؽ االنساف (ص ص )1(
 ).52-50المرجع السابؽ (ص ص )2(
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 بعػػض فػػألقي عمػػى عػػاتؽعمػػى الطػػكاقـ اإلعالميػػة التػػي كانػػت تعمػػؿ فػػي الصػػحافة التقميديػػة، 
 .لتنظيـ دكرات تدريبية في ىذا الشأف اإلدارات بذؿ جيكد فردية

سػػػػئكلة لمراقبػػػػة عمػػػػؿ المكاقػػػػع جيػػػػة م فمسػػػػطيفال تكجػػػػد فػػػػي  :الرقابــــةتنظــــيمُُمشــــكمةُغيــــاب.ق 
 الحككميةعمى المكاقع  اإلداريةبفرض الرقابة  الفمسطينيةرة االتصاالت از ، كتكتفي ك اإللكتركنية

، إال عمػى رسػميةنترنت ال تقـك بأم رقابة اإل الييئة الفمسطينية الكطنية لمسمياتفقط، كما أف 
 .فعميةال تككف رقابة  ان فقط، كغالب (ps) الفمسطينيالمكاقع المسجمة ضمف المجاؿ 

لكترونٌضضةالمواقضضعالفلسضضطٌنٌةاإلمشػػكمة كبيػػرة تكاجييػػا : )ســرقة(ُمشــكمةُقرصــنةُالمعمومــات.ك 

سػػرقة المكضػػكعات  عػػف بعضػػيا الػػبعض، إضػػافة إلػػى كربكنيػػةنسػػخ  خاصػػة أنيػػا، اإلخبارٌضضة
 .مف بعض المكاقع دكف اإلشارة إلى المصدر الصحفية

 خصبة النتشار الشائعات كاألخبار الكاذبة كالممفقة.تكفر المكاقع اإللكتركنية بيئة .ز 
 التػػػػػي انعكسػػػػػت عمػػػػػى كضػػػػػعثػػػػػؿ فػػػػػي الظػػػػػركؼ السياسػػػػػية الراىنػػػػػة، تتم :مشـــــكَلتُسياســـــية.ح 

بػػإغالؽ الطػػرؽ، كالحصػػار المفػػركض عمػػى بعػػض المنػػاطؽ، الػػذم مػػف  اإللكتركنيػػةالصػػحؼ 
عمػى  سياسػيالشأنو أف يحكؿ دكف كصكؿ الصحفي إلى مكاف عممو، ككذلؾ انعكاس الكضػع 

 .الصحفييف حياة
ُ

ُيتفاعلإعـَلمُثنـائيُاًلتجـاهُعبارةُعنُ،ُالمواقعُاإللكترونيةممـاُسـبقُأنُُلمباحثةُيتضح
ُُفيو ُالـألُرابــُالجميعُفيوُويشاركالمسـتخدمون ُبإرســال ُوالمشــاركة ُوالنقــد، ُوالمعمومــة ـنصُي

ُوالصــوت، ُُوالصــورة ُلكـل ُأتـاح ُإعـَلم ُُمينالمستخدوىــو ُالمـواد المختمفـة،ُُاإلعَلميةمتابعـة
ُ ُوالمشـاىدة ُوالمطالعـة ُلوفقـًا ُالمعرفيةممـواد ُوالوثـائقُوالمـواد ُُوالصوتيةُالفيممية، لرغبـاتُوفقًا

ُفـردُواحتياجات ُُكـل ُلمتعبير ُفرصًا ُوأتاح ُفيو، ُيرغب ُالذي ُالوقت ُالثقافـاتُفي ُمـع والتفاعـل
سيماُُالمختمفة،ًُلُاإلعَلميةدفعتُالمؤسساتُُاًُصوأتـاحُفُرلم،ُاألخـرىُفـيُأيُمكـانُمـنُالعـا

ُاليومية ُاإلخبارية ُُالمواقع ُالقراء ُاطمعت ُاالتي ُفيُعمى ُخاصة ُبأول، ُأوًًل ُواألحداث لمجريات
الخارجي،ُفكانُلياُتواجدُقويُُوقضاياُالحصارُعمىُغزةُلسيولةُالتواصلُمعُالمجتمعُالمحميُ

ُ.عمىُالساحةُاإلعَلمية

ُ  
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ُالثانيحثُالمب
ُتداعيات.ُأسبابُُو.حصارُغزة

ُ

ُ ُىذا ُفي ُالُالمبحثتستعرضُالباحثة ُعمىحصامفيوم ُوأسبابو ُغزةُر، ُالمحاصر،ُقطاع
تغطيتوُُأساليبةُومعالج،ُقطاعالثارهُوتداعياتوُعمىُكافةُمناحيُالحياةُالمختمفةُفيُضافةُْلإ

 .خباريةلكترونيةُاإلعَلمُالفمسطينيةُاإُلعبرُوسائلُاإل

 

ُول:ُمفيومُالحصاراأُلُالمطمب
ُ ُوقانونًا، ُلغةُواصطَلحًا ُالمطمبُتعريفُلمحصار ُلتعريفُحصارُغزةُإيتضمنُىذا ضافة

ُومدىُمشروعيتوُبينُالتعريفاتُالسابقة.

ُلغةًُ ار قيد الدابة، كالمكضع الذم يحصر فيو اإلنساف، كحاصره محاصرة  :الحصار الًحصى
ران، أم أحاطكا بو كمنعكه . كحصره العدك حىص)1(كحصاران أم أحاط بو كمنعو مف الخركج مف مكانو

ٍصري أم  .)2(مف المضي ألمره، كأحصره العدك، كالمرض، كأحصركه، كالىما بمعنى حبسو الحى
كمما سبؽ يتبيف أف الحصار في المغة مف القيد كالمنع  .)3(التضييؽ كالحبس عف السفر كغيره

 كالتضييؽ، كالحبس. 

ريفػػات لمحصػػار فػػي االصػػطالح، كيمكػػف تنػػاكؿ جػػزء منيػػا بمػػا تتعػػدد التع :الحصــارُاصــطَلحاًُ
فمعظػػـ المكسػػكعات العربيػػة تركػػز فػػي تعريفيػػا عمػػى الحصػػار  ،يخػػدـ أىػػداؼ الدراسػػة (حصػػار غػػزة)

فػػو أحمػػد عطيػػة اهلل، فػػي كمػػا  العسػػكرم.  بقكلػػو: ىػػك اصػػطالح عسػػكرم  دائــرةُالمعــارفُالحديثــةعرَّ
ياجمػة حػكؿ مكقػع حصػيف كمدينػة أك قمعػة لتطكيقيػا يقصد بو ضرب نطاؽ مف القكات المسػمحة الم

تمييػػػػدان لالسػػػػتيالء عمييػػػػا بعػػػػد استسػػػػالـ المكقػػػػع لمميػػػػاجميف بسػػػػبب انقطػػػػاع مػػػػكارد المعيشػػػػة لقطػػػػع 
فو بأنو التضييؽ كالحبس كالمنػع الػذم تقػكـ بػو دكلػة . كىناؾ مف عرَّ )4(اإلمدادات الكاردة مف خارجيا

                                                           

 ).178مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط (ص )1(
 ).138المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (صالفيكمي،  )2(
 ).376الفيركزابادم، القامكس المحيط (ص )3(
 ).718عطية اهلل، دائرة المعارؼ الحديثة (ص )4(
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يػػؽ أىػػداؼو سياسػػية أك اقتصػػادية أك اجتماعيػػة أك كميػػا أك مجمكعػػة دكؿ ضػػد جماعػػة أك دكلػػة لتحق
ُ)1(كالتضييؽ عمييا لمرضكخ لشركطيا.

ؿ الحصػػػػػار أحػػػػػد طػػػػػرؽ العقػػػػػاب الػػػػػدكلي، دكف المجػػػػػكء يمثٌػػػػػ :اًُقانونـــــُتعريـــــفُالحصـــــارأمـــــاُ
كسػػػػػػػيمة قػػػػػػػد تضػػػػػػػطر الػػػػػػػدكؿ أك المنظمػػػػػػػات الدكليػػػػػػػة إلػػػػػػػى  ى اسػػػػػػػتخداـ القػػػػػػػكة المسػػػػػػػمحة، كييعىػػػػػػػدي إلػػػػػػػ

تيػػػػا الدكليػػػػة. كيعػػػػٌرؼ قػػػػامكس بػػػػالؾ لمقػػػػانكف الحصػػػػار بأنػػػػو "عمػػػػؿ مكجػػػػو المجػػػػكء إلييػػػػا فػػػػي تعامال
ضػػػػػػػػػػد دكلػػػػػػػػػػة معاديػػػػػػػػػػة بقصػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػزؿ أك إعاقػػػػػػػػػػة أك منػػػػػػػػػػع االتصػػػػػػػػػػاالت كالتجػػػػػػػػػػارة كاإلمػػػػػػػػػػدادات 
كاألشػػػػخاص مػػػػف الػػػػدخكؿ أك الخػػػػركج إلػػػػى تمػػػػؾ الدكلػػػػة. كيمكػػػػف أف يكػػػػكف ىػػػػذا العمػػػػؿ مػػػػف طريػػػػؽ 

ار فػػػػػػي األصػػػػػػؿ مكجيػػػػػػان ضػػػػػػد "دكلػػػػػػة الحصػػػػػػ". كقػػػػػػد يكػػػػػػكف جميعيػػػػػػا الجػػػػػػك أك البحػػػػػػر أك البػػػػػػر أك
معاديػػػػػػػة"، كلػػػػػػػيس ضػػػػػػػد شػػػػػػػعب أك حركػػػػػػػة مقاكمػػػػػػػة، كخصكصػػػػػػػان إذا كػػػػػػػاف ىػػػػػػػذا الشػػػػػػػعب أك ىػػػػػػػذه 

 .)2(الحركة تحت االحتالؿ
، كمنػػػع إلييػا"حػبس أىػؿ غػزة فييػا كمػنعيـ مػف الخػركج منيػا أك الػدخكؿ ُ:تعريفُحصـارُغـزة

مػػػف إلحػاؽ الضػرر الفػادح  عميػو يترتػبكمػػػا  كغيرىػا اإلنسانيةكدخػػكؿ المسػػاعدات  التجاريةالحركػػة 
 .)3("البطالة كزيادةمرضػى بسػبب نقػص الطعػاـ كالشػراب كالػدكاء كالكقػكد الػالـز الصػحاء ك األبالنػاس 

بمسػػاندة رائيمي بأنػػو الحصػار الػػذم فرضػػو االحػتالؿ اإلسػػ يعرفػػو مركػػز الزيتكنػة لمدراسػػات:كمػا 
فػػي  التشػريعيةحمػػاس فػػي االنتخابػػات حركػة قطػاع غػزة، إثػر فػػكز  عمػى الدكليػة الرباعيػةمف المجنة 

 يكنيػػػك عػػػاـالحركػػػػػػة عمػػػػػػى القطػػػػػػاع فػػػػػػي  سػػػيطرة، ثػػػػـ شػػػػددت حصػػػػارىا عميػػػػو، بعػػػػػػد ـ2006عػػػاـ 
، كازداد ـ1948المحتمػػة منػػذ عػػاـ  القطػػاع كاألراضػػي بػػيفالمعػػػػػابر  جميػػع، كشػػػػػمؿ إغػػػػػالؽ ـ2007

 )4(.الحككمة المصرية معبر رفح البرم الكحيد غالؽإحكامان بعد إ

 الطػػػػػكؽ الػػػػػذم فرضػػػػػتو سػػػػػمطات االحػػػػػتالؿ عمػػػػػىكتمخػػص الباحثػػة تعريػػؼ حصػػار غػػزة بأنػػو "
، عقػػػػػب تشػػػػػكيؿ حركػػػػػة حمػػػػػاس عػػزؿ قطػػاع غػػزة عػػف العػػالـ الخػػارجي كالػػتحكـ فػػي حػػركتيـ كحيػػاتيـ

كعميػػػو فرضػػػت  ، ـ2006فكزىػػػػػػا فػػػػػػي انتخابػػػات المجمػػػس التشػػػريعي عػػػاـ الحككمػػػػػػة العاشػػػػػػرة، إثػػػػػػر 
 كزادعمى حركة المعابر كالبضائع، كحركة تدفؽ األمػػػػكاؿ عبػػػػر البنػػػػكؾ،  عقكبات جماعية عبر قيكدو 

ك مػا يعػرؼ باالنقسػاـ" أ ، "ـ2007/حكػـ القطػاع فػي يكنيػكعمػى  سػيطرة حركػة حمػاسبعػػػػد  التشديد

                                                           

 ).450الصفدم، الصبر كالثبات في مكاجية الحصار: دراسة تطبيقية عمى حصار قريش لمنبي كمف معو (ص )1(
 .)10(ص حياة مجزأة 2015نظرة عامة عمى الكضع االنساني في عاـ شئكف االنسانية، مكتب االمـ المتحدة لتنسيؽ ال )2(
 .(مكقع الكتركني) ؿ منشػػكر، مكقػع صػيد الفكائػدفياض، جريمة حصػػار غػػزة فػػي الفقػػو اإلسػػالمي، مقػػا )3(
 .)5مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات، قكافؿ كسر الحصار عف قطاع غزة (ص )4(
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 معبػػر باإلضػػافة إلػػى إغػػالؽ 1948 عػػاـ منػػذ المحتمػة األراضػػي مػػع معػػابر القطػػاع إغػػالؽ حيػث تػػـ
 الحصػار كتشػديد البرم الكحيد لمقطاع الذم يربطو بالعالـ الخارجي مف قبؿ السمطات المصػرية رفح

 البحرم عمى القطاع.

ُالتسمسلُالزمنيُلحصارُغزة:ُالمطمبُالثاني
تعرض التػػاريخ الفمسػػطيني الحػػديث يمحػػظ تنقػػؿ حصػػار غػػزة لػػيس بػػاألمر الجديػػد، فمػػف يسػػ

لفمسػػطينية مػػف حصػار إلػػى حصػػار، إال أف االخػتالؼ كػػاف فػػي األسػاليب كالشػػدة كالمسػػببات االحالػة 
التي أدت إلى الحصار، فحتى مػع اسػتالـ السػمطة الفمسػطينية مسػؤكلية قطػاع غػزة بعػد تكقيػع اتفػاؽ 

طػػاع، كىػػذه الفعمػػي عمػػى أجػػزاء كبيػػرة مػػف الق، بقػػي االحػػتالؿ ىػػك المسػػيطر ـ1993كسػػمك فػػي عػػاـ أ
ف بػػالمحررات (المسػػتكطنات سػػابقان)، باإلضػػافة إلػػى القيػػكد الكبيػػرة التػػي المنػػاطؽ ىػػي مػػا تعػػرؼ اآل

 يفرضيا عمى حركة المكاطنيف كتنقالتيـ.

 عمى االحتالؿ اإلسرائيمي حصارنا قكات فرضت ـ،2000األقصى عاـ  انتفاضة اندالع كعقب
 القطاع التي تربط المعابر عديدة مرات كأغمقت غزة، سيما قطاع كال المحتمة، طينيةالفمس األراضي
 .)1(كالجزئي اإلغالؽ الكمي بيف تراكح بشكؿ الخارجي بالعالـ

عامػػان عمػػى االحػػتالؿ االسػػػتيطاني كالعػػػسكرم لقطػػػاع غػػزة، قامػػت إسػػرائيؿ  )38(كبعػػد مػػركر 
، ـ2005أيمػػكؿ/ سػػبتمبر  12مير مػػا بقػػي منيػػا فػػي بػػإخالء مسػػتكطناتيا مػػف سػػاكنييا كتفكيكيػػا كتػػد

فعمػػي كقػػانكني  لكػػف بقػػي القطػػاع، خاضػػعان بشػػكؿو ،ُ)2(انسػػحاب إسػػرائيمي مػػف أرض فمسػػطينيةكػػأكؿ 
لالحػػتالؿ، كتحػػكؿ إلػػى أشػػبو مػػا يكػػكف بسػػجف كبيػػر تمفػػو األسػػالؾ كالحػػكاجز مػػف كػػؿ االتجاىػػات، 

 )3(كسياسة عقاب جماعي تنعدـ فيو كؿ معاني الحرية.

ُبداياتُالحصار .أُ

انتفاضة  إليقاؼ التشريعيةاالنتخابات في حركة حماس شارؾ الرئيس محمكد عباس 
دخال ،ـ2006عاـ  األقصى منذ بداية في مرحمة التيدئة، كالحصكؿ عمى الشرعية الكاممة مف  ياكا 

ة االتحاد األكركبي رغبتو بمشاركة حركة حماس في الحياظير أ، بينما جؿ إطالؽ عممية السالـأ
 ."السياسية كخطكة أكلى نحك التخمي عف السالح كاالعتراؼ بػ"إسرائيؿ

                                                           

 ).7حماد، أثر الحصار اإلسرائيمي عمى كسائؿ اإلعالـ في قطاع غزة (ص )1(
الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ االنساف، بعد مركر عاـ عمى األخالء االسرائيمي لقطاع غزة كاآلثار القانكنية  )2(

 .)9لإلخالء (ص
 ).5اة أـ أداة حصار (صمركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات، معابر قطاع غزة شرياف حي )3(
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عامة  كبالفعؿ ٌشكمت االنتخابات التشريعية نقطةى تحكؿ في تاريخ االنتخابات العربية
مقعندا مف مقاعد  )74ػ(حركة حماس بساحؽ ل، حيث فكجئ المراقبكف بفكز كالفمسطينية خاصة
عت الحركة إلشراؾ جميع القكل الفمسطينية في حككمة كحدة س، لذا )132(ػالمجمس التشريعي ال

كطنية، لكنيا لـ تستطع الكصكؿ إلى قكاسػـ مشتركة إلدارة الحكػـ مع الفصائؿ األخرل فٌشكمت 
ُ)1( .حركة حماس حككمة منفردة

ى قطاع غزة كما سرائيؿ حصارىا عمإكمة العاشرة شددت كفي أعقاب تشكيؿ حماس لمحك
حركة حماس كالمقاكمة خضاع إلى إييد الدكلي حكؿ شركطيا الرامية ألتتمكنت مف حشد ا

القت لكنيا  معيا كالتخمي عف سالح المقاكمة. ةكاالتفاقيات المكقع بإسرائيؿالعتراؼ لالفمسطينية 
مف فصائؿ المقاكمة الفمسطينية  العديد يضان أضتيا حركة بؿ رفالليس فقط مف قبؿ  قاطعان  رفضان 

 )2(.نيةسالمية كالكطإلا

خنؽ  فيكفرض االحتالؿ اإلسرائيمي منذ فكز الحركة تدابير مختمفة شكمت مرحمة جديدة  
انتقؿ فييا الحصار المفركض عمى القطاع مف مرحمة ف، )3(القطاع كعزلو عف العالـ الخارجي

 ،التركيض إلى مرحمة الخنؽ الكامؿ، حيث تحكلت حياة الغزييف إلى معاناة دائمة كمكت بطيء
 نتيكت معو المعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية الخاصة بحقكؽ اإلنساف بشكؿ صريح.ر الذم اي األم
ُخمفياتُالحصار .بُ

سػػػػرائيمي بكقػػػػؼ مسػػػػتحقات الضػػػػرائب كالرسػػػػـك مػػػػف االحػػػػتالؿ اإلبقػػػػرار  فعميػػػػان  بػػػػدأ الحصػػػػار
تػو ى ذلػؾ مطالبثػـ تمػ، )4(الفمسطينية التي تحصػميا السػمطات اإلسػرائيمية لحسػاب السػمطة الفمسػطينية

ككقػػؼ المسػػاعدات المقدمػػة  ف،  بالتضػػييؽ عمػػى الفمسػػطينييـ2006فبرايػػر  19لممجتمػػع الػػدكلي فػػي 
ليـ، كلـ يكتؼ بالمطالبة بؿ قاـ بخطكات عممية خطيرة كذلؾ بمنع أم مساعدات غربيػة تصػؿ إلػى 

 الحككمة الفمسطينية األمر الذم ضاعؼ معاناة المكاطنيف أضعاؼ مضاعفة.

كدكليػة  إقميميػة بمكاقػؼ اقتػرف جديد سياسي كضع غزة كقطاع الغربية الضفة في كعميو نشأ
تالحقت التداعيات كالمشكالت، الناجمة عف الكضػع االقتصػادم كاألمنػي، كتكسػعت ظػاىرة الفمتػاف ف

خاصػػة فػػي قطػػاع غػػزة، حتػػى كصػػؿ األمػػر إلػػى  )حمػػاس كفػػتح(حركتػػي األمنػػي، أك المكاجيػػة بػػيف 

                                                           

 ).53مشرؼ، االطر الخبرية لحصار قطاع غزة في الصحؼ الفمسطينية اليكمية (ص )1(
 ).6مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات، معاناة قطاع غزة تحت الحصار اإلسرائيمي (ص )2(
 ).77سعد، الحصار: دراسة حكؿ حصار الشعب الفمسطيني كمحاكالت إسقاط حككمة حماس (ص )3(
 ).28نافع، الكضع الفمسطيني الداخمي: سنة التغيير كالحصار(ص )4(
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حكػكمتيف  يؿ، ككقػكع االنقسػاـ السياسػي، كتشػكـ2007كنيػك سيطرة حركة حمػاس عمػى قطػاع غػزة ي
فمسطينيتيف في كؿ مػف غػزة كالضػفة الغربيػة، كمنػذ ذلػؾ التػاريخ شػدد االحػتالؿ اإلسػرائيمي الحصػار 

  )1(عف طريؽ إغالؽ جميع المعابر بشكؿ منظـ كمستمر لفترات طكيمة تحت مزاعـ أمنية.

باتجػاه  يػان دجتمػع الفمسػطيني انقسػـ عمك معنػي أف الم، بيػان كأفق يػان نقساـ السياسػي عمكدكاف اال
خيػػاريف، خيػػػار سػػمطة الػػػرئيس محمػػػكد عبػػاس كحككمػػػة فيػػاض فػػػي الضػػػفة الغربيػػة، كخيػػػار حككمػػػة 

 يػػان كأدت تػػداعيات ىػػذا االنقسػػاـ عممُ،)2(بػػيف الفرقػػاءاالنقسػػاـ  اسػػماعيؿ ىنيػػة فػػي قطػػاع غػػزة، كازداد
 دان كمزيػ ـحت لالحػتالؿ أف يرتكػب الجػرائممنفصمتيف، س إلى كجكد كيانيف سياسييف بسمطتيف يان ككاقع

 .مف الحصار

تػػػـ عػػػزؿ قطػػػاع غػػػزة تمامػػػان عػػػف العػػػالـ الخػػػارجي، كمنػػػع التنقػػػؿ كالحركػػػة بػػػيف القطػػػاع كمػػػا 
شػػػػد أنػػػػكاع الحصػػػػار البػػػػرم كالبحػػػػرم كالجػػػػكم فػػػػي التػػػػاريخ ألكمحيطػػػػو، ليػػػػؤدم ذلػػػػؾ إلػػػػى خضػػػػكعو 

شػرياف عد أف قامت السمطات المصرية بػإغالؽ معبػر رفػح ب ان كازداد األمر تعقيدالفمسطيني الحديث، 
 كلـ تسمح بفتحو إال فترات متقطعة كألعداد محدكدة مف المسافريف. الحياة الكحيد لمفمسطينييف

تقميص عدد أياـ فتح المعابر، بكمٌر الحصار عبر سنكاتو الماضية بمراحؿ كأساليب عدة، بدأ 
مح بدخكليا إلى أف كصمت أقؿ مف الحد األدنى المطمكب كأنكاع ككميات السمع كالبضائع التي يس

اإلسمنت كالحديد،  في أعقاب منع دخكؿ الكقكد بأنكاعو كافة، كمكاد البناء خصكصان  خصكصان 
رؼ بالحصار التاـ لمقطاع في العاـ كالمعدات الالزمة لمقطاعات الصحية كالبنية التحتية، كىك ما عي 

التصاريح سكاء كاف لمعمؿ داخؿ رائيمية قيكد عمى حاممي . كما فرضت الحككمة االس)3(ـ2007
قت كصكؿ سكاف ك الخارج، كضيٌ أحكيالت الطبية في القدس الشرقية ك عمى التأراضي المحتمة األ

 .شاطئ غزةلى عمؽ بحر إغزة كالصياديف 

ف مميك  )1.5(عمى  ما يزيدالخسائر اليكمية الناجمة عف اإلغالؽ اإلسرائيمي لممعابر درت كقي 
لتفاقـ األزمات االقتصادية في قطاع غزة تراجع الناتج المحمي لمقطاع بنسبة  ، كتبعان يان دكالر يكم

 )4)ُ، كبات أكثر مف ثمثي المجتمع الفمسطيني في القطاع يعيشكف تحت خط الفقر.)50%(

                                                           

 ).1أبك جامكس، المسؤكلية الدكلية المترتبة عمى حصار االحتالؿ اإلسرائيمي لقطاع غزة (ص )1(
) دراسة 2008-2006داككد، الصراع الفمسطيني كأثره عمى حرية الصحافة في الضفة الغربية كقطاع غزة ( )2(

 ).54صمسحية (
 ).127(صدكر المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية لحصار غزة عبد الغفكر،  )3(
 ).45معيد ماس كالجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني، المراقب االقتصادم كاالجتماعي (ص )4(
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ما بيف في الفترة دمكية خالؿ فترة الحصار عمى قطاع غزة، إسرائيؿ ثالث حركب كشنت كما 
تدمير لمبنية التحتية  مسببة بذلؾالجرحى، ك مف الشيداء  الؼاـ، راح ضحيتيا 2014إلى ـ 2008

، حتى دكر العبادة لـ تسمـ مف كالمؤسساتالمنازؿ الؼ نسانية مع تدمير آلكتدىكر األكضاع اإل
 )1(التدمير كالقصؼ.

ُلكسرُالحصارُعنُغزةقوافلُالتضامنُ .جُ

اإلنساني، بدأت محاكالت المتضامنيف العرب كفي ظؿ استمرار الحصار، كتفاقـ الكضع 
مف  "الحرية كغزة الحرة"كاألجانب، لكسر الحصار عبر السفف كالقكارب البحرية، كنجحت سفينتا 

أكؿ كسر بحرم لمحصار ذلؾ  دعكيي ، ـ2008مف أغسطس/اب  23الكصكؿ إلى شكاطئ غزة في 
 اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.

راكح بيف المطالبة الخجكلة بكسر الحصار إلى الصمت، كبقي المكقؼ الدكلي كالعربي يت
يكمان، تعالت  )23(التي استمرت  ـ2008ديسمبر  27حتى كقعت الحرب اإلسرائيمية عمى غزة في 

ظمت العديد مف القكافؿ الدكلية لكسر كني خالليا كبعدىا األصكات التي تنادم برفع الحصار. 
 "تحيا فمسطيف"التي نظمتيا منظمة  "شرياف الحياةقافمة "الحصار، ككاف مف أكؿ ىذه القكافؿ 

 )2(.ـ2009غزة في إلى األكركبية بقيادة النائب البريطاني جكرج جاالكم، التي انطمقت مف لندف 

كنجحت سفف أسطكؿ الحرية في طرح قضية حصار غزة عمى جدكؿ العالـ، بعد أف 
في المياه اإلقميمية الدكلية بينما كانت ، كىي ـ2010مايك 31في  ةىاجمتيا قكات البحرية اإلسرائيمي

 )581(مرمرة" التي تحمؿ  فيكات الخاصة كبرل سفف القافمة "ماحيث اقتحمت القفي طريقيا لغزة، 
مف أعضاء  عشرةككاف حصيمة اليجكـ مقتؿ  ،معظميـ مف األتراؾ "غزة الحرة"مف حركة  ان متضامن
 )3( .القافمة

 إلىفراد كالمنظمات يد األشعبية عمى صعف مكسر الحصار تحكلت محاكالت بينما 
شارؾ في ىذه الجيكد ف ،نساف لرفع الحصارنسانية عالمية تحت مظمة حقكؽ اإلا  منظمات حقكقية ك 

كدكلية تكاثفت مع بعضيا  قميميةا  نسانية ك ا  كمؤسسات حقكقية ك  اتبمديالمجالس النيابة ك العضاء أ
 )4(.ركاف الحصار الظالـأ الختراؽ

                                                           

 ).64(ص االطر الخبرية لحصار غزة في الصحؼ الفمسطينية اليكميةمشرؼ،  )1(
 ).41صدراسػػات كاالستشارات، مصػػر كحمػػاس: تقرير معمكمات (مركز الزيتكنة لم )2(
 .)128(صدكر المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية لحصار غزة عبد الغفكر،  )3(
 .)64مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات، تقرير قكافؿ كسر الحصار عف قطاع غزة (ص )4(
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 تخفيفُالحصاريةُلالضغوطُالدول .دُ

، كفي أعقاب الضغط الدكلي عمى إسرائيؿ بعد ـ2016كحتى  ـ2010الفترة  ما بيف
السيطرة عمى القافمة البحرية التركية، قرر االحتالؿ تخفيؼ اإلغالؽ كتكسيع عممية إدخاؿ البضائع 

مة كمشاريع تكسيع النشاطات في المعابر، كالسماح بإدخاؿ مكاد البناء لممشاريع العاك إلى غزة، 
في غزة خالؿ نسانية اإلتخفيؼ األكضاع ُساىـ ذلؾ فيُ،)1(الخاضعة لمرقابة الدكلية ،البناء لمسكف
عمى األنفاؽ أسفؿ الحدكد الفمسطينية المصرية في تزكيد غزة الغزييف العتماد ضافة إىذه المدة 

 بالبضائع التي تمنعيا سمطات االحتالؿ.

، أعمنت "محمد حسني مبارؾ"رية، كتنحي الرئيس المص )يناير 25(كفي أعقاب ثكرة 
، غير أف المعبر مف ذلؾ التاريخعف فتح معبر رفح بصفة دائمة اعتباران  ـ2011مايك25مصر في 

أدخمت السمطات المصرية تحسينات كثيرة عمى ـ، 2012كخالؿ عاـ  ،)2(لـ يفتح بشكؿ منتظـ
قطاع الراغبيف بالسفر لمخارج، كانخفضت عمؿ معبر رفح البرم أسيمت في تخفيؼ معاناة سكاف ال

، التي استمرت ثمانية أياـ، ـ2012كتيرة الحصار نسبيان بعد الحرب الثانية عمى غزة في نكفمبر 
 )3(.حيث أعقبيا تسييالت جزئية عمى المعابر كزيادة مساحة الصيد، مع بقاء الحصار بشكؿ عاـ

ُيونيوُواشتدادُالحصار30ُأحداثُ .هُ

طاحة إمف جديد بعد الكضع اإلنساني في غزة  ت معاناة؛ تفاقمـ2013كمنذ حزيراف/يكني
 "عبد الفتاح السيسي"، كتعييف حداث االنقالب عميوأ في، "محمد مرسي"الجيش المصرم بالرئيس 

التي تربط جنكب  معظـ األنفاؽبتدمير السمطات المصرية عنو، فأمرت حينيا  رئيسان لمبالد عكضان 
، مما كاف لو القطاع التي كانت تمثؿ رغـ مشاكميا طكؽ نجاة لسكافك ، القطاع بالحدكد المصرية

 تأثير خطير بصفة خاصة عمى تكافر الكقكد بأسعار معقكلة في غزة. 

كأفضى ىذا الكضع إلى نقص حاد في الطاقة ترتب عميو إغالؽ مرافؽ معالجة مياه 
ؿ الكمى كالعمميات يالصرؼ الصحي، كتعطيؿ الخدمات الصحية المتخصصة، مثؿ عمميات غس

                                                           

قكؽ اإلنساف في األراضي المحتمة، الحصار المفركض عمى القطاع مركز المعمكمات اإلسرائيمي لح بتسيمـ )1(
 .كتشديد العقكبات (مكقع الكتركني)

 ).12(صمعابر قطاع غزة شرياف حياة أـ أداة حصار مركز الزيتكنة لمدراسات،  )2(
 ).18المركػز الفمسطيني لحقػكؽ اإلنسػاف، مػا ازؿ الحصػار مسػتمران (ص )3(
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الجراحية كبنكؾ الدـ ككحدات العناية المركزة كالحاضنات، كىك ما عٌرض حياة المرضى الضعفاء 
 )1(. في غزة لمخطر

كتحت كطأة الضغكط االقتصادية الناجمة عف الحصار كفي ظؿ تغيرات اإلقميـ، تخمت 
يؿ حككمة تكافؽ كطني حركة حماس عف حككمتيا في قطاع غزة، كاتفقت مع حركة فتح عمى تشك

دكف أف يغير ذلؾ مف حقيقة استمرار الحصار، كظيكر أزمة مكظفي غزة كعدـ ، ـ2014 يكنيكفي 
 االعتراؼ بشرعيتيـ، كبالتالي عدـ تسميميـ ركاتبيـ.

كبشكؿ فعمي، كرغـ تشكيؿ حككمة التكافؽ الكطني، ما زاؿ الحصار اإلسرائيمي قائمان 
طات االحتالؿ تربط تخفيؼ الحصار أك فكو بشركط مرتبطة بكقؼ بدرجات متفاكتة، كما زالت سم

العمؿ المقاكـ كنزع أسمحة المقاكمة، كتكلي الحككمة الفمسطينية مسألة إدارة القطاع، كما تربط 
 )2(.السماح باستخداـ الميناء كالمطار بقضايا الحٌؿ النيائي كالتسكية السممية مع الجانب الفمسطيني

السمطة الفمسطينية زماـ األمكر بشكؿ فعمي عقب الحرب الثالثة عمى كظيرت مسألة تكلي 
، كتكقفت في ظؿ تفاىمات عمى فتح المعابر )يكمان  51(، التي استمرت ـ2014غزة، في يكليك 

إلدخاؿ مكاد البناء، عمى أف تتكلى السمطة الفمسطينية كحككمة التكافؽ مسؤكلية اإلعمار كالمسؤكلية 
 )3(.، مع تكرار الحديث عف سالح المقاكمةالفعمية عف قطاع غزة

ُ:ُ)4(حصارُغزةُإلىُعامًا(ُفي11ُلـ)ُ ساعةُمنُالعزل(لفُأ100ُويمكنُتمخيصُحصارُ)

 قطاع غزةسكاف أكثر مف مميكني نسمة للكارثة اإلنسانية التي يعاني منيا اُجماؿيمكف إ
، ر كالفقر المدقعالفق يقعكف تحت خطالسكاف مف  )%65(أف في ساعة مف العزؿ  ألؼخالؿ مئة 

نسبة انعداـ  )%72(تجاكزت  ، بينما)%43.2(في حيف تصؿ معدالت البطالة األعمى عالميان إلى 
مف العائالت  )%73( كما تكاجو، دكلية منيـ مساعدات إغاثية )%80(األمف الغذائي كتمقى 

الجئ في القطاع  ميكفم )1.3( كثر مفكأارتفاعان في حكادث العنؼ القائـ عمى النكع االجتماعي، 
 اإلنسانية. مساعداتيتمقكف ال

إعادة مف حاجة عممية  )%33( ؛ فإفكعقب اليجمات اإلسرائيمية الثالثة عمى قطاع غزة 
ت المجتمع الدكلي إلعادة مف تعيدا )%46(كتـ االلتزاـ بػالقطاع،  تاإلعمار لإلسمنت دخم

                                                           

 ).18ص (ف، كاقع حصار غزةمجمس حقكؽ اإلنسا )1(
 ).45صالح كاخركف، قطاع غزة: التنمية كاإلعمار في مكاجية الحصار كالدمار (ص )2(
 ).130عبد الغفكر، المرجع السابؽ (ص )3(
 .ـ2016ألؼ ساعة مف العزؿ  100 مركز االكركمتكسطي لحقكؽ اإلنساف، غزة: )4(
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منشآت التي استيدفت خالؿ ىجكـ صيؼ مف ال )%83(ثر مف اإلعمار، كلـ يتـ إعادة اعمار أك
يكاجو سكاف القطاع خطر نقص المياه في ظؿ تكقعات بتفاقـ مشكمة المياه في حيف  ـ.2014

أياـ؛  )3(ساعات فقط مف إمدادات المياه كؿ  )8-4(مف  )%40(اف ػػالسكالجكفية، حيث يتمقى 
مف المياه غير صالحة  )%95-90(بسبب استمرار انقطاع التيار الكيربائي، إضافة إلى أف 

 .لمشرب في قطاع غزة

إغالؽ جميع المنافذ البرية كالبحرية بشكؿ شبة كامؿ أماـ حركة السكاف كالبضائع فمـ 
 )%42(أمياؿ بحرية، ك )6(حكالو لػتجاكز الحد المسمكح بو لمصيد في أحسف أيسمح االحتالؿ ب

مف أصناؼ األدكية  )%35(ى إلضافة إنسبة صادرات القطاع مقارنة بما قبؿ الحصار، مف 
حالة مصابة بالسرطاف  )80(ات كجياز طبي معطؿ داخؿ المستشفي )300(رصيدىا صفر ك

 .شيريان 

 

ُالحصاروأساليبُالمطمبُالثالث:ُأسبابُ
يبُالتــيُدعــتُلحصــارُغــزة،ُمــعُعــرضًُلخــتَلفُيتضــمنُىــذاُالمطمــبُاألســبابُواألســال

ُسرائيميُعمىُالقطاع:عنيةُبفرضُالحصارُاإلاُالجياتُالميديولوجياُالمواقفُالتيُتتبناىأ

ُةأسبابُالحصارُعمىُغُزُ:أوًلًُ

البدايػػة  شػػكؿىػػك ، ـ2006االنتخابػػات التشػػريعية فػػي شػػباط فػػكز حركػػة حمػػاس فػػي  يعتبػػر
شػػركطان لمتعامػػؿ مػػع أم حككمػػة فمسػػطينية قميميػػة كالدكليػػة ضػػعت القػػكل اإل، فقػػد ك محصػػارالحقيقيػػة ل

إلقػػرار بالمبػػادئ األساسػػية التػػي كضػػعتيا المجنػػة الرباعيػػة الدكليػػة، ا حتػػى يػػتـتشػػكميا حركػػة حمػػاس، 
 عػف كالتخمػي ،الػدكلتيف حػؿ كقبػكؿ فمسػطيف رضأ عمػى الصػييكني الكيػاف بشػرعيةؼ اكىػي: االعتػر 

 لقضية حؿ عمى كاالتفاؽ الصييكني، االحتالؿ مع السياسية التسكية خيار قبكؿك  " المقاكمة خيار"
كترل تمػؾ  ،لالجئيف العكدة حؽ لغاءإ بمعنى ،لمنتائج لمكصكؿ كسبيؿ ضاتالمفاك  كاعتماد الالجئيف

 قطاع غزة.عمى  لفرض حصارو  الجيات أف رفض حماس ليذه الشركط يعطييا مبرران 

نفػس المكقػؼ مػف حككمػة حمػاس كسػاعدت فػي فػرض الحصػار  عربيػة أطػراؼ تبنػتكمػا ك 
، بػؿ كطالبػت حككمػة حمػاس غػزة ؿىػأ عمػى الحصػار مػع كتعايشػيا بصػمتيا كتشديده عمى القطاع 

 )1(.باالعتراؼ بالكياف اإلسرائيمي، كالتخمي عف العنؼ، كتبني االعترافات السابقة

                                                           

 ).1صار االحتالؿ اإلسرائيمي لقطاع غزة (صأبك جامكس، المسؤكلية الدكلية المترتبة عمى ح )1(
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مميت عمييا إلى تشديد الحصػار كاسػتمراره كأدل رفض حركة حماس الرضكخ لمشركط التي أي 
كمػػة، كتػػكلي ع أسػػمحة المقاقػػؼ العمػػؿ المقػػاـك كنػػز ك كتمثمػػت ىػػذه الشػػركط فػػي: "حتػػى ىػػذه المحظػػة، 

 السػماح باسػتخداـ المينػاء كالمطػار بقضػايا الحػٌؿ النيػػائي كربػطمسػألة إدارة القطػاع، حككمػة التكافػؽ 
ُ".كالتسكية السممية مع الجانب الفمسطيني

جيػػػاض  غػػػزة عمػػػى لمحصػػػار العسػػػكرية األسػػػباب كتػػػتمخص فػػػي إضػػػعاؼ قػػػدرات المقاكمػػػة كا 
إحكػػاـ الحصػػار عمػػى القطػػاع جػػاء بعػػد عمميػػة أسػػر ة، كال سػػيما أف قػػرار إسػػرائيؿ بالتسػػميحيجيكدىػػا 

، فػي عمميػة عسػكرية نكعيػة ـ2006يكنيػك/حزيراف  25يػكـ  جمعػاد شػاليط مقاكميف مف غزة لجنػدييا
منػذ  أطمقت عمييا المقاكمة اسـ "الكىـ المتبدد"، كعيٌدت مف أكثر العمميات الفدائيػة الفمسػطينية تعقيػدان 

 .الثانية انتفاضة األقصى اندالع

 شػػامالن  كقػػد اسػػتفادت إسػػرائيؿ فػػي تمريػػر إجػػراءات حصػػارىا كتبريػػر إحكامػػو ليصػػبح حصػػاران 
ي الػذم أعقػب ىػذه االنتخابػات، كال سػيما بعػد االقتتػاؿ الػذم ) مػف االنقسػاـ الفمسػطينكجكان  كبحران  (بران 

كالعسكرية عمى مقاليد  فتح، كانتيى بسيطرة حماس السياسيةك  حماس تيحصؿ في القطاع بيف حرك
 )1(.م2007يكنيك/حزيراف  14األمكر في القطاع يـك 

كمعيػا  -محاكلػة إسػرائيؿ  يمكػف تمخيصػو فػي باب الحصػار مػف المنظػكر الفمسػطينيأسػ أما
حركػػػػػة المقاكمػػػػػة معاقبػػػػػة أىػػػػػؿ القطػػػػػاع عمػػػػػى انتخػػػػػابيـ  -أطػػػػراؼ دكليػػػػػة كعربيػػػػػة داخميػػػػػة كخارجيػػػػػة

، مما أعطاىا ـ2006(حماس) في االنتخابات التشريعية المنظمة في يناير/كانكف األكؿ  اإلسالمية
 )2(.أغمبية ساحقة في مقاعد المجمس التشريعي الفمسطيني

ُأساليبُالحصارثانيًا:ُ

 بػدأ سرائيمي في حصاره لقطػاع غػزة، فقػدتنكعت كاختمفت األساليب التي اتبعيا االحتالؿ اإل
 ثػـ ف،يالفمسػطيني يحتاجيا التي كالبضائع السمع مف عدد بدخكؿ السماح لممعابر مع إغالؽ بعمميات

 بػدخكليا سمحيي  التي بضائعكال السمع ككميات كأنكاع المعابر، فييا فتحتي  التي عدد األياـ بتقميص قاـ
 بأنكاعػو الكقػكد دخػكؿ منػع أعقػاب فػي خصكصػان  المطمػكب األدنى الحد مف كصمت إلى أقؿ أف إلى

فػػتح فييػػا المعبػػر، بػػؿ يي يػػاـ التػػي بػػالتحكـ فػػي عػػدد األ ،كلػػـ يكتػػؼ االحػػتالؿ بالحصػػار الكمػػي كافػػة،
البنػػاء  القطػػاع منيػػا مػػكادتعػػدل ىػػذا إلػػى منػػع دخػػكؿ بعػػض المػػكاد األساسػػية التػػي يحتاجيػػا سػػكاف 

                                                           

 ).كقع الكتركني(م صار غزة..مف البداية في انتظار النيايةالجزيرة نت، ح )1(
 (مكقع إلكتركني). مرجع سابؽ، نت الجزيرة )2(

http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/f9fafa7a-49f1-4718-806a-b5a73b029915
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/f9fafa7a-49f1-4718-806a-b5a73b029915
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/69bd673b-ef1e-414b-a0bd-3f45abbe3d7a
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/9017b4f2-613c-4c75-a725-3be781111c21
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/9017b4f2-613c-4c75-a725-3be781111c21
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/9017b4f2-613c-4c75-a725-3be781111c21


84 
 

 التحتيػػة، كالبنيػػة الصػػحية لمقطاعػػات الالزمػػة كالمعػػدات الغيػػار كقطػػع كالحديػػد، اإلسػػمنت خصكصػػان 
 .ـ2007 عاـ في لمقطاع التاـ بالحصار رؼعي  ما كىك

ُ:ويمكنُتمخيصُاألساليبُالتيُاستخدمياُاًلحتَللُفيُحصارُغزةُفي

لممعػػابر، كذلػػؾ بمنػػع فػػتح  اإلغالؽ التػػاـغػػزة بػػبػػدأ االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي حصػػاره عمػػى قطػػاع 
كلفترات طكيمة كمنع الخركج كالدخكؿ لمقطاع مػف خالليػا، ككػذلؾ منػع تزكيػد القطػاع  المعبر نيائيان 
 التجاريػة لمعػابربعض ااإلغػالؽ الجزئػي لػك مكاد ميما كانت أىميتيا لمقطاع، ككذلؾ بأم بضائع أ

حػػػددىا  التػػػي كالبضػػػائع السػػػمع مػػػف عػػػدد لسػػػماح بػػػدخكؿا، ك فييػػػا فػػػتحتي  التػػػي عػػػدد األيػػػاـ بتقمػػػيص
 .ياكميات تحديداالحتالؿ مسبقا، ك 

معينػة ممػا سػبب أزمػة كبيػرة لمقطػاع، كافة فػي أكقػات  بأنكاعو الكقكد دخكؿ منعاضافة إلى 
 البنػػاء خصكصػػان  منػػع دخػػكؿ بعػػض المػػكاد األساسػػية التػػي يحتاجيػػا سػػكاف القطػػاع منيػػا مػػكادكمػػا ك 

التحتيػػػػة، كشػػػػدد  كالبنيػػػة الصػػػػحية لمقطاعػػػات الالزمػػػػة كالمعػػػدات الغيػػػػار كقطػػػع ،كالحديػػػػد اإلسػػػمنت
تحػكيالت العػالج مػف القطػاع إلػى الػتحكـ فػي منػع سػفر المرضػى ك إحكامو عمى القطاع مػف خػالؿ 

 األراضي المحتمة.

الفمسػػطينية، خكفػػان مػػف  البنػػكؾ عبػػر مػػف الػػدكؿ المانحػػة تػػدفؽ األمػػكاؿ ركػػةكقٌيػػد االحػػتالؿ ح
 .إلى حركة حماس كاستخداميا في أعماؿ المقاكمةكصكليا 

كعمى صعيد الصػيد البحػرم فقػد ضػيؽ االحػتالؿ عمػى الصػياديف مػف خػالؿ اعتقػاليـ كمنػع 
عطػػاب قػػكاربيـ كصػػكليـ إلػػى منػػاطؽ الصػػيد المسػػمكح بيػػا، كتعرضػػيـ لمضػػرب المبػػرح كاإلصػػا بة كا 

 )1(.الخاصة لمصيد

  

                                                           

 فمسطيف أكف اليف، عماؿ قطاع غزة كالسنكات العشر العجاؼ (مكقع إلكتركني) )1(
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ُوتداعياتوآثارُالحصارُُ:المطمبُالرابع
ُ ُإبُالمطمبوييدفُىذا ُإلى ُعمىُتداعياتوُوُالحصارُآثارراز ُالسمبي ُانعكاسو ُومدى ،

ُ ُوالخدماتية ُوالزراعية ُوالصناعية ُاًلقتصادية ُالفمسطينية ُالشؤون ُوالصحيةمختمف ،ُوغيرىا..
ُعمىُالنحوُاْلتي:أىمُالقطاعاتُالتيُتأثرتُمنُالحصار،ُُويمكنُإجمال

ُوًًل:ُالقطاعُاًلقتصاديأ

تصاد الفمسطيني في قطاع غزة مف حالة رككد كانكماش كأزمة في العمالت يعاني االق
كىركب لالستثمارات نتيجة الحصار اإلسرائيمي المتكاصؿ عمى القطاع كما تخمميا مف ثالثة حركب 

كتضرر  ،ر ما بيف الحركببأكثر مف عشرة مميارات دكال قدرت خسائره عشر عامان، أحدمنذ  مدمرة
 أبرز اثاره عمى النحك اآلتي:، كعميو يمكف تفصيؿ )1(ستثماريةاالتنمكية ك الك  قتصاديةاالالمنشآت 

ُنشائيرُالحصارُعمىُالقطاعُالصناعيُواإُلآثا .أُ

عمى  )%80(مي عمى المكاد الخاـ المستكردة، كبنسبة يعتمد القطاع الصناعي بشكؿ شبو كي 
تكقؼ بسبب مف الحصار،  األكثر تضرران استيراد اآلليات كقطع الغيار لمصيانة، كتعد المصانع 

 )%5(، فتراجعت مساىمة القطاع الصناعي إلى أقؿ مف )2(مؿ في العديد منيا بشكؿ كامؿالع
 .)3(مف المنشآت العاممة في القطاع الصناعي )%90(غالؽ إحسب التقديرات بسبب 

كزارة االقتصاد في غزة، فإف الحصار يتسبب بخسػائر قيمتيػا مميػكف دكالر تقديرات كبحسب 
عمػى صػعيد األضػرار التػي لحقػت بالمنشػآت الصػناعية أمػا .)4(عمى كافة األنشطة االقتصادية يكميان 

 )مميػػكف90(مصػػنعان، بخسػػائر بمغػػت قرابػػة  )357(فقػػد دمػػر االحػػتالؿ  ،ـ2009خػػالؿ حػػرب عػػاـ 
خسػػائر تقػػدر بنحػػك و نتجػػت عنػػ ان مصػػنع )200(اسػػتيدؼ االحػػتالؿ ـ 2012دكالر، أمػػا فػػي حػػرب 

عنػدما دمػر ـ 2014عػاـ دكالر، ككانت الخسائر الكبرل في الحرب األخيػرة عمػى غػزة  )مميكف 20(
 .)5(دكالر )مميكف200(االحتالؿ ألؼ مصنع بتكمفة 

                                                           

 .ار عمى غزة (مكقع الكتركني)الجزيرة نت، تداعيات الحص )1(
المجنة الحككمية لكسر الحصار، أثر الحصار كىدـ األنفاؽ عمى االقتصاد الغزاكم دراسة اقتصادية (مكقع  )2(

 .الكتركني)
 ).56(ص 2016-2015القكقا، دكر الدبمكماسية الفمسطينية في رفع الحصار عف قطاع غزة  )3(
 ت مف المكت البطيء ( مكقع إلكتركني).  سنكا 10حصار غزة  ،ككالة األناضكؿ )4(
 .(مكقع الكتركني) ـ2015نكل ترصد الحصاد االقتصادم لعاـ ، شبكة نكل )5(
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ىػػػـ المشػػػاريع أالمعػػػابر التجاريػػػة أدل إلػػػى إغػػػالؽ كفػػػي ىػػػذا السػػػياؽ نشػػػير إلػػػى أف إغػػػالؽ 
ـ؛ كتضػـ 1999لعمػؿ فييػا عػاـ االستثمارية في قطاع غزة كىي "منطقة غزة الصػناعية " التػي بػدأ ا

عامػؿ  )4500(التي كانت تشػغؿ  "بيت حانكف الصناعية"، إلى جانب إغالؽ منطقة مصنعان  )45(
مػػف  )%30(ضػػافة ليجػػرة ، إبسػػبب الحصػػار كاإلغػػالؽ غمقػػت كميػػان أي  مصػػنعان  )191( مػػكزعيف عمػػى

 . )1(ُأصحاب ىذه المصانع لمخارج

لصناعي، بمدل التحسف في حركة المعابر كمف ارتبط أم تحسف أك انتكاس بالقطاع اكما 
بحركة عمؿ األنفاؽ، حيث لجأ الكثير مف أصحاب المصانع لتكريد المكاد الخاـ مف األنفاؽ  هبعد

غالؽ األنفاؽ. ُخالؿ فترة عمميا، قبؿ أف تنتكس األمكر مرة أخرل بعد تدمير كا 
ُالتجاريُواًلستثماريُينآثارُالحصارُعمىُالقطاع .بُ

بشكؿ سمبي عمى حركة التجارة كاالستثمار في قطاع غزة، نتيجة إغالؽ  انعكس الحصار
، التي انحصرت في الضركريات فقط المعابر، كتحديد أصناؼ البضائع المسمكح بإدخاليا لمقطاع

في النصؼ الثاني مف عاـ أسيـ إغالؽ األنفاؽ كما فضالن عف منع إدخاؿ الكثير مف المكاد الخاـ، 
لحقت خسائر فادحة بتجار غزة كانعكاس كاضح لسياسة الحصار أي ك  ،اناةالمع تتفاقم، فـ2013

كاإلغالؽ، التي تفاقمت بكقؼ إسرائيؿ العمؿ بالككد الجمركي لقطاع غزة، ما حـر تجار القطاع مف 
 .)2(مكاصمة عمميـ

لـ يشيد أم زيادة أك تحسف في عدد الشاحنات  ـ2013فإف عاـ  ،ككفؽ اإلحصاءات
كبيران عف معدالتيا قبؿ الحصار، حيث كاف  كـر أبك سالـ، بؿ شيد انخفاضان  الكاردة عبر معبر

إلى جانب شاحنات  شاحنة يكميان  )500(عدد الشاحنات التي تدخؿ لمقطاع قبؿ الحصار يزيد عف 
 تداعيات كدفعت ،)3(الكقكد كمكاد البناء، كىك ما تسبب في تكقؼ كثير مف األنشطة االقتصادية

 الفمسطينية المجاكرة ل راضي إلى الدكؿ أعماليـ نقؿ إلى األعماؿ رجاؿ مف العديد الحصار
 )4(أسكأ. ضعك في  الصناعة قطاع جعؿ ما المحتمة،

 ،لغػػاء التصػػاريح لفئػػة التجػػار كرجػػاؿ األعمػػػاؿـ ارتفاعػػان كبيػػران فػػي إ2016د عػػاـ شػػيك كمػػا 
تصػػػريح  )1.900( لغػػػاءتػػػـ إ سػػػرائيمية لمػػػدفاع عػػػف حريػػػة الحركػػػة،إلتقريػػػر مؤسسػػػة "مسػػػمؾ" ا فكفػػػؽ

                                                           

 ).70مشرؼ، االطر الخبرية لحصار قطاع غزة في الصحؼ الفمسطينية اليكمية (ص )1(
 .)13صغزة ( قطاع عمى المفركض كاإلغالؽ لمحصار اإلنسانية اآلثار اإلنساف، لحقكؽ الميزاف مركز )2(
 .)6مركز حماية لحقكؽ اإلنساف، كأصدقاء اإلنساف الدكلية، ثمف الحصار: تقرير تداعيات الحصار في قطاع غزة (ص )3(
 ).12(ص مرجع سابؽ اإلنساف، لحقكؽ الميزاف مركز )4(



87 
 

تشػػمؿ قائمػػة  فػػي حػػيفصػػدرت لتجػػار كرجػػاؿ أعمػػاؿ فػػي قطػػاع غػػزة،  )3.700( تجػػارم مػػف أصػػؿ
داخػػؿ إسػػرائيؿ كفػػي الضػػفة  األمػػدقػػات تجاريػػة طكيمػػة الكبػػار التجػػار ممػػف لػػدييـ ع ان الممنػػكعيف أمنيػػ

 )1(الغربية.

الميمػػة مػػف خػػالؿ إف فػػرص االسػػتثمار كالنمػػك االقتصػػادم تظػػؿ متاحػػة كأحػػد السػػيناريكىات 
التكسع اإلنتاجي الكطني في العديد مف القطاعػات كاألنشػطة التػي تمبػي حاجػة السػكؽ المحميػة عمػى 

شػػكؿ يي دات"، باعتبػػار أف السػػكؽ المحمػػي "إحػػالؿ الػػكار  اسػػتراتيجيةاألقػػؿ، كذلػػؾ فػػي إطػػار سياسػػة أك 
مػع األخػػذ فػي الحسػباف تػػكفر طمبػان عاليػان عمػى الكثيػػر مػف السػمع كالخػػدمات االسػتيالكية كاإلنتاجيػة. 

 مف مقكمات اإلنتاج محميان. كبير قدر
ُنفاقتجارةُاأُل .جُ

تعػػػكد  تاريخيػة، ظػػػاىرة كالمصػرية الفمسػطينيةعػػد األنفػػاؽ الممتػػػدة أسػػػفؿ الحػػػدكد بػػػيف رفػػػح تي 
ة ، المحطػػػـ1982عػػػاـ  سػػيناءمػػػف  اإلسػػرائيمي، كشػػكؿ انسػػحاب االحػػػتالؿ ماضػػيةإلػػػػى عقػػكد عػػدة 

بعمميػػػػات تيريػػػػب  ـ2000قبػػػػؿ عػػػػاـ  يػػػػاسػػػػـ عمماتٌ حيػػػػث  ،فػػػػػػي ظيػػػػػػكر األنفػػػػػػاؽ السػػػػػػرية التاريخيػػػػة
، بػػدأت األنفػػاؽ ـ2000مخػػدرات كالػػذىب، كلكػػف بعػػد انػػدالع انتفاضػػة األقصػػى فػػي سػػبتمبر/أيمكؿ لم

 )2(.تأخذ منحى اخر كىك تيريب السالح لممقاكمة كازداد عددىا كتكسع نشاطيا
، بػدأت تتجػدد عمميػة ـ2007اد كتيرة الحصار اإلسػرائيمي عمػى غػزة، عػاـ كفي أعقاب اشتد

بنػػػػاء األنفػػػػاؽ بػػػػدكف أم تنظػػػػيـ أك إشػػػػراؼ كشػػػػكؿ مػػػػف أشػػػػكاؿ التحػػػػدم لمحصػػػػار كالتخفيػػػػؼ عػػػػف 
 االعتمػاد عمييػا ككثػرت أعػدادىا،تزايػد ف ،المحاصريف، كأصػبحت شػرياف الحيػاة الرئيسػي لقطػاع غػزة

مػف  أساسػيو  مصػدرو كالحككمػة بغػزة ضػرائب عمػى البضػائع  تكفرضػبشكؿ عمني، حتى باتت تعمؿ 
 )مميػكف600(القيـ اإلجمالية لمكاردات مف السمع عبر األنفاؽ أكثػر مػف فتجاكزت  ،)3(مصادر دخميا
 )4(.رغـ خطكرتياعامؿ  )ألؼ 12(كثر مف أ، بينما يعمؿ فييا دكالر سنكيان 

اإلطاحػػػة بػػػالرئيس  بعػػػددكديػػػة ىػػػدـ الجػػػيش المصػػػرم ل نفػػػاؽ الحك قػػػب إغػػػالؽ األنفػػػاؽ، عك 
فػػػػإف الخسػػػػائر التػػػػي تٌكبػػػػدىا  ،، كتكقػػػػؼ حركػػػػة البضػػػػائع الميربػػػػةـ2013منتصػػػػؼ  "محمػػػػد مرسػػػػي"

الٌغزيػػكف فػػػي جميػػػع القطاعػػػات االقتصػػػادية منػػػذ اإلجػػراءات المصػػػرية األخيػػػرة عمػػػى الحػػػدكد تقٌػػػدر بػػػػ 
                                                           

 .)10(صألؼ ساعة مف العزؿ  100مركز االكركمتكسطي، غزة.. )1(
 ).146(ص عبد الغفكر، مرجع السابؽ )2(
 ).147عبد الغفكر، مرجع سابؽ (ص )3(
 الصكراني، المشيد الفمسطيني الراىف السياسي، االقتصادم، االجتماعي، في إطار الكضعيف العربي كالدكلي )4(

 ).259(ص
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د فػي معػدؿ حػا انخفػاضى دكالر، بينما يتكقع أف يؤدم اإلغالؽ المسػتمر ل نفػاؽ إلػ )مميكف 460(
، مقارنة مع معدؿ تراكح حػكؿ ـ2013مع نياية عاـ  )%3(نمك الناتج المحمي لمقطاع إلى ما دكف 

 .حتى يكنيك الماضي )15%(

مف عبء المكاد الخػاـ الالزمػة لتشػغيؿ الشػركات فػي قطػاع غػزة  )%45( أكثر مفكبما أف 
مػػف  )%60(تؤدم إلػػى تعطيػػؿ مػػا يقٌػػدر بػػػ يػػتـ تكريػػدىا عبػػر األنفػػاؽ، فػػإف اإلجػػراءات المصػػرية سػػ

 27(القػػدرة التشػػغيمية ليػػذه الشػػركات، مػػا يعنػػي بػػدكره انكمػػاش عػػدد مػػكظفي القطػػاع الصػػناعي مػػف 
و الحػػاؿ مػػػف فمكظػػؼ فقػػط، إلػػى جانػػب مػػا سػػيخم )7500(لػػى إ ـ2013مكظػػؼ قبػػؿ يكنيػػك  )لػػؼأ

 )1(نو تحت خط الفقر. مف سكا )%70(ارتفاع حٌاد عمى أسعار السمع في قطاع يعيش أكثر مف 
ُآثارُالحصارُعمىُالقطاعُالزراعي: .دُ

يعيش قطاع اإلنتاج الزراعي حالة مف الرككد، حالو كحاؿ باقي القطاعات اإلنتاجية 
، فبمغت مساحة األراضي ـ2006المختمفة جراء الحصار اإلسرائيمي المفركض عمى قطاع غزة منذ 

مف األراضي  )²كـ 57(، كتـ تدمير ما يقارب متر مربع) مميكف11(الزراعية المدمرة أكثر مف 
٪) مف المساحة اإلجمالية 29الزراعية في غزة خالؿ العدكاف األخير، كالتي تشكؿ ما نسبتو (

، بينما بمغت خسارة قطاع اإلنتاج الحيكاني )²كـ196( القطاع كالبالغةبالزراعية ل راضي 
 )550(خسائر بػ تة في غزة حيث تكبدشبكة المنظمات األىميتقرير  كفؽدكالر  )مميكف70.8(

كصمت الخسارة في دكالر، ك  )مميكف 68.2( لمياه كصؿ لػقطاع التربة كا ما خسائرأمميكف دكالر. 
 )2(دكالر خسائر المحاصيؿ المخزنة. )مميكف16.1(دكالر، ك )مالييف10(الثركة السمكية لػ

 )ألؼ150(تصدير منتجاتيـ كقد بمغت نسبة خسائر المزارعيف اليكمية لعدـ مقدرتيـ عمى 
فمسطيني يعممكف بمجاؿ  )ألؼ30(كثر مف أدكالر حسب إحصائيات كزارة الزراعة بغزة، كأف ىناؾ 

مف األيدم العاممة باتكا بدكف عمؿ نتيجة ليذا الرككد الذم  )%13.4(الزراعة، أم ما نسبتو 
 )3(لزراعة.أصاب كافة مناحي الحياة، كلمخسائر كاألضرار الفادحة التي لحقت با

كيمك متػرات داخؿ  )3(قرار االحتالؿ اإلسرائيمي بتكسيع المنطقة العازلة بعمؽ ف كما أ
حيث حـر   راضػي الزراعيػة لػ "دكافع أمنيػة"،ألمف ا )%35(نحػك  طعػةتقأراضػي قطاع غػزة م

طاع. دكنـ مف أجكد األراضي الزراعية جنكب كشرؽ الق )ألؼ25(المزارعكف مف استغالؿ حكالي 
                                                           

 ).77(ص االطر الخبرية لحصار غزة في الصحؼ الفمسطينية اليكميةمشرؼ،  )1(
 (مكقع الكتركني). ـ2016ع غزة عاـ مكطنك قطا البكصمة، ككارث اقتصادية يستقبميا )2(
 % مف مياه غزة غير صالحة لمشرب كنعيش كارثة مائية (مكقع الكتركني).100فمسطيف اكف اليف، شبالؽ:  )3(
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سػتثمار فييا شػبو مسػتحيؿ فػي ظؿ اليبقى ا كعميوكىك ما دفػع المزارعيف إلػى تجنػب تمؾ المناطػؽ، 
راضي ألعتقػاؿ كتجريؼ االػرؽ كاسػتخداـ الرصػاص الحػي كامنع إسػرائيؿ كصكليػـ ليػا بعدة ط

عاـ مي األخير تكبد القطاع الزراعي خسائىر بسبب العدكاف اإلسرائيك كما ، كتدمير الممتمكات
 )1(.مباشرة دكالر أضراران  )مميكف350(ا دكالر مني )مميكف550(قيدرت بػ  ،ـ2014

 آثارُالحصارُعمىُالقطاعُالبحريُوالصيادين:.ق 

حد عشر أمضى عمى الحصار البحرم الصييكني المفركض عمى صيادم قطاع غزة، 
فت خمٌ ك كالتدمير بحؽ الصياديف،  كؿ أشكاؿ القتؿ ، مارست خاللو الة اإلرىاب "اإلسرائيمية" عامان 

يعتاشكف عمى ُنسمة )ألؼ25(شخص يعيمكف حكالي  )ألؼ60(كراءىا معاناة إنسانية ألكثر مف 
 )2(.قطاع الصيد

بيف  ما ،ـ2016بحار خالليا حتى نياية عاـ لمساحة المسمكح بيا لمصياديف باإلكح ااكتتر 
مسجميف في قطاع غزة عدد الصياديف الأمياؿ بحرية في أفضؿ األحكاؿ، كعمييا انخفض  )3-6(

حيث يعتمد نحك  )ـ2016-ـ2000(صياد في الفترة ما بيف  )4.000( إلى )10.000(مف 
 ض متكسط الثركة السمكية مفانخفال دل ذلؾأ، )3(منيـ عمى المساعدات الدكلية )95%(
في خسارة نحك ، كىك ما يعني أف القيكد اإلسرائيمية تتسبب طنان ) 1.938(إلى  طنان ) 3.650(
مف الصياديف عف  )%80 -%70(ما يتراكح  تكقؼفيما ُ،)4(مف الثركة السمكية سنكيان  )47%(

في تفاقـ  كذلؾ ما تسببمتقطع،  بشكؿ الباقي يعمؿ بينما مؤقت العمؿ بسبب أزمة الكقكد بشكؿ
ُ)5(.كضعيـ المعيشي كعدـ قدرتيـ عمى تكفير متطمبات الحياة األساسية

ُمىُعمميةُاإلعمارُوالبناءُآثارُالحصارُع .وُ

                                                           

 ).17صألؼ ساعة مف العزؿ ( 100المركز االكركمتكسطي لحقكؽ اإلنساف، غزة..  )1(
 600شييدان مف الصياديف ك 15ى الحصار البحرم لقطاع غزة: سنكات عم 10تقريربكابة اليدؼ اإلخبارية،  )2(

 اعتقاؿ (مكقع الكتركني).
 ).17(ص ألؼ ساعة مف العزؿ 100االكركمتكسطي لحقكؽ اإلنساف، غزة.. المركز  )3(
 (مكقع الكتركني). سنكات مف حصار غزة 9رات صادمة لػككالة صفا، األكركمتكسطي يكشؼ مؤش )4(
 ).8إلسالمي، تقرير الكضع اإلنساني في قطاع غزة (صمنظمة التعاكف ا )5(
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يعتبػػػر القطػػػاع اإلنشػػػائي مػػػف أىػػػـ القطاعػػػات االسػػػتثمارية، فقػػػد بمػػػغ حجػػػـ النػػػاتج اإلجمػػػالي 
مػػػف  )%22(كأسػػػيـ فػػػي خمػػػؽ فػػػرص عمػػػؿ لنحػػػك  )%33(نحػػػك  ـ2000لالقتصػػػاد المحمػػػي عػػػاـ 
 )1(.األيدم العاممة المحمية

ان بعػػػد حػػػاد كتػػػدىكران  ضػػػان نشػػػاءات كالبنػػػاء انخفاـ، شػػػيد قطػػػاع اإل2007منػػػذ منتصػػػؼ لكػػػف 
ة فػي قطػاع كاإلنشػاءات العاممػمػف شػركات المقػاكالت  )%90(أكثر مػف  تكقفتفقد غالؽ المعابر، إ

كتكبدت خسائر فادحة نتيجة تجميد المشاريع قيػد  شركة عف العمؿ تمامان ) 220(غزة كالبالغ عددىا 
إلػى جانػب تكقػؼ اسػتيراد  .)2(تاإلنشاء كأصاب التمؼ جميع المعدات كاآلالت الخاصة بيػذه الشػركا

 )3(.حية كالكيربائية كارتفاع أسعارىااألدكات الص

دـ األنفاؽ المتكاصؿ عمى نسبة المدخكالت اإلنشائية غالؽ كىإكما زاد الكضع صعكبة  
مف احتياجات المكاد اإلنشائية،  )%50(لغزة كجعميا تصؿ إلى الصفر، حيث كانت األنفاؽ تكفر

 ىذه مف )%50(كنتيجة الحصار تكقؼ  )%20( ، كمعبر كـر أبك سالـ)%30(كيكفر معبر رفح 
كتشير المعمكمات إلى أف ىدـ األنفاؽ كتشديد الحصار أدل إلى إغالؽ كافة مصانع  المشاريع،
مصنع طكب  )250(مصنع رخاـ، ك )145(مصنع باطكف، ك )30(مصنع بالط، ك )13البناء (

 )4(.كظيفة عمؿ )3500(ما سبب فقداف 

، فإف عممية إعادة اإلعمار ـ2014مركر أكثر مف عاميف عمى انتياء عدكاف صيؼ  بعد
التي ثبت فشميا بالتطبيؽ GRM) ) تسير ببطء شديد بسبب إدخاؿ مكاد البناء كفؽ الية إعمار غزة

سالـ لمقطاع  كميات اإلسمنت الكاردة عبر معبر كـر أبك إجماليف إعمى أرض الكاقع، حيث 
طف خالؿ الفترة السابقة كىذه الكمية  )مميكف1,160,776(عمار قد بمغت حكالي الخاص إلعادة اإل

ىذه الكمية ال تمثؿ سكل  كما أف ،تعتبر دليؿ قاطع عمى البطء الشديد في عممية إعادة اإلعمار
 )مميكف3(سمنت، حيث يحتاج قطاع غزة إلى ما يزيد عف حتياج قطاع غزة مف اإلامف  )33%(

 .ابقة في الكضع الطبيعيطف خالؿ الفترة الس

شديد في عممية اإلعمار، كعمى  ءبط فقد كشؼ عف يل كركمتكسط لممرصد كفي تقرير
عادة بناء ك ، سبيؿ المثاؿ ما تـ إنجازه في الكحدات السكنية المدمرة كميان  كحدة سكنية مف  )2167(ا 

                                                           

 .ـ، مرجع سابؽ (مكقع الكتركني)2015نكل، نكل تحصد اقتصاد شبكة  )1(
 .)25الصكراني، المشيد الفمسطيني الراىف (ص )2(
 ).92-91مشرؼ، مرجع سابؽ (ص ص )3(
اد الغزاكم: دراسة اقتصادية (مكقع المجنة الحككمية لكسر الحصار، أثر الحصار كىدـ األنفاؽ عمى االقتص )4(

 .الكتركني)
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كافة الكحدات فقط مف  )%19.7(، كىي تمثؿ مرت كميان كحدة سكنية دي  )11000(جديد مف أصؿ 
كحدة،  )3002(في مرحمة البناء تيعد التي تـ تدميرىا بشكؿ كمي، كبمغ عدد الكحدات السكنية التي 

 مف )3992(، بينما يتكفر ليا تمكيؿ إلعادة إعمارىا الكحدات السكنية التيمف  )1839(ك
 )1(.الكحدات السكنية ال يتكفر ليا تمكيؿ إلعادة إعمارىا

 االنييػاردخؿ في مرحمة  ف قطاع غزة حاليان أالمؤشرات السابقة تؤكد ب كافةف إكيمكف القكؿ 
قػػادـ ال  كاالنفجػػارقطػػاع الأف الخنػػاؽ يضػػيؽ بك ألكبػػر سػػجف بالعػػالـ،  ان صػػبح نمكذجػػأ، ك االقتصػػادم

عمػى إسػرائيؿ إلنيػاء حصػارىا  الفعمػيالمنظمات الدكليػة الضػغط المطمكب مف المؤسسات ك ف، ةمحال
دخػػاؿ كافػػة الظػػالـ كفػػتح كافػػة الم مػػكاد ك البضػػائع قطػػاع غػػزة مػػف السػػمع ك  احتياجػػاتعػػابر التجاريػػة كا 

 .البناء دكف قيكد كشركط
ُثانيا:ُالقطاعُالصحي

األعكاـ الماضية لمحصار عمى زمات متتالية طكاؿ أمر القطاع الصحي بمراحؿ معقدة ك 
ف في قطاع غزة ثرت بشكؿ كبير عمى االحتياجات كالخدمات األساسية اإلنسانية لممدنييأغزة 

حيػث تعانػي مستشفيات القطاع مف نقص حاد  ،)2(كباتت ميددة بشكؿ كاضح بفعؿ الحصار الخانؽ
ـز لتشغيؿ الدكية كالمستمزمات الطبية كانقطاع التيار الكيربائي، إلػى جانػب نقػص الكقػكد الألفػي ا

ؿ العدة مػرات خ ان يؼ عف العمػؿ كمالمكلدات الكيربائية كبديػؿ عػف محطػة تكليد الكيربػاء التي تتكقػ
قدرة المستشفيات عمى تقديـ العالج الصحي المناسب، باإلضافة إلى عدـ قدرة  تأضعف، مما العاـ

 )3(.المكاطنيف عمى مغادرة القطاع لتمقي العالج في الخارج

 )%35(أكثر مف ف القطاع يعاني مف تقميص أي األكركمتكسطحصائيات المرصد إكتشير 
مف  )%45-40(ك دكية غزة،قد انعدـ مف مستكدع أصنؼ ) 481( صدة الدكائيةمف األر 

أف ثمث مرضى القطاع ما ك  ،المستيمكات الطبية األساسية ما زاؿ رصيدىا صفران لدل كزارة الصحة
مراض السرطاف، كالكمى، كالعمميات الجراحية أخاصة لكؿ مف ( زالكا في حالة عكز مستمر ل دكية

 )4(دكية الرعاية األكلية).أـ الطكارئ، ك قساأمثؿ القمب، ك 

                                                           

 ).8صألؼ ساعة مف العزؿ ( 100االكركمتكسطي لحقكؽ االنساف، بعنكاف:  غزة..  المرصد )1(
 .سنكات عمى حصار غزة كالمأساة تتفاقـ (مكقع الكتركني) 10فمسطيف اكف اليف،  )2(
 ).19ـ (ص2013الحصار عمى حقكؽ االنساف عاـ  يرصد تداعيات -مركز حماية لحقكؽ اإلنساف، ثمف الحصار )3(
 ).20صألؼ ساعة مف العزؿ ( 100المركز االكركمتكسطي، غزة..  )4(



92 
 

 ضافةن إُ،شيران  )18(فيما تؤجؿ بعض العمميات في أكبر مشافي القطاع لفترات تصؿ الى 
في المستيمكات الطبية كاألدكات الجراحية الالزمة لمعمميات الطارئة كالعادية، كلكاـز ُلمنقص

 )1(.الطبية الالزمة لغرؼ العممياتالمختبرات الضركرية لتشخيص كثير مف األمراض، كالغازات 

ج في مستشفيات خارج الت طبية لمعالإلى تحكي مريض شػيريان  )1000( كيحتاج أكثر مف
القطاع، فيما يتـ رفض أك تسكيؼ سػفر معظميـ إلػى القػدس الشرقية أك الضفػة الغربية أك إسرائيؿ 

 )%25( منيـتيـ الطبية. الكيمف المرضى بشكؿ عاـ يتـ رفض تح )%50(بأف  ردف. عممان ألأك ا
 )2(.مرضى السرطافل

 سػػمحة المحرمػػة دكليػػان كالحػػركب كاسػػتخداـ األمكانيػػات كانحػػدار المسػػتكل الطبػػي قمػػة اإل كأدت
 بػيف تشػكىات ل جنػة، كارتفػاع مرضػى مف األمػراض تنكعػت مػا لى تفشي عددو إخالؿ فترة الحصار 

كضػغط الػدـ كالربػك كالسػكرم كاألمػراض لقمػب مػراض اأبػدم إلػى جانػب كالفشؿ الكمكم كالكالسرطاف 
 )3(خرل.المزمنة األ

ُالقطاعُالثقافي:ُ:ثالثا

شكالو أاستطاع االحتالؿ التأثير بشكؿ كبير عمى القطاع الثقافي كالتعميمي كالفني بمختمؼ 
مفركض عمى مف الحصار ال عشر عامان  ؽ ألكثر مف أحدكمجاالتو عبر التضييؽ كالمنع كاإلغال

 ثر كبير عمى حياة الغزييف، كيمكف كصفيا عمى النحك اآلتي:أ لتي كاف لوالقطاع كا

ُآثارُالحصارُعمىُالجانبُالسياحي .أُ

إلػى  حالػة مػكت سػريرم بسػبب قمػة الػزكار كالسػياح كالكفػكد األجنبيػة يالسػياحيعيش القطاع 
إلػى غػزة،  عند دخػكؿ القكافػؿ كالكفػكد االنتعاشمعظـ فنادؽ غزة تشيد حالة مف  ، كما أفقطاع غزة

كمػػف ثػػـ ترجػػع إلػػى سػػابؽ أمرىػػا بعػػد مغػػادرة تمػػؾ الكفػػكد، بسػػبب سػػكء الكضػػع االقتصػػادم الػػداخمي 
 )4(لمقطاع. 

عمػػػى اإلفػػػالس نتيجػػػة  )39( أكشػػػكت شػػػركات كمكاتػػػب السػػػياحة كالسػػػفر البػػػالغ عػػػددىافقػػػد 
 )12(السػػفر، كمػػا أصػػاب الضػػرر أصػػحاب الفنػػادؽ السػػياحية البػػالغ عػػددىا  كمنػػعإغػػالؽ المعػػابر 

جاىزة الستقباؿ النزالء كتدنت نسبة اإلشغاؿ إلى الصفر، كما تأثرت المطاعـ السياحية كالبالغ  فندقان 
                                                           

 .ككالة األناضكؿ، حصار غزة.. عشر سنكات مف "المكت البطيء (مكقع الكتركني) )1(
 .المرجع السابؽ )2(
 .المرجع السابؽ )3(
 .ة مكت سريرم (مكقع الكتركني)ككالة سكا، السياحة بغزة باتت تعيش حال )4(
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كأصػػػبحت جميعيػػػا ميػػػددة بػػػاإلغالؽ نتيجػػػة عػػػدـ تغطيػػػة المصػػػاريؼ  سػػػياحيان  مطعمػػػان  )35(عػػػددىا 
ُ)1(.عامؿ لعمميـ في المنشآت السياحية )500(الجارية مما أدل إلى فقداف أكثر مف 

ُاثارُالحصارُعمىُالجانبُالتعميمي .بُ

عدة أكجو، أبرزىا ما يتعمؽ  عمى غزة فيالتعميـ  قطاعبعمؽ  سرائيمياإل مس الحصار
كتكسعة المدارس بما يمبي احتياجات الزيادة السكانية، ككذلؾ ما ترتب عمى أزمة الكقكد مف  بإعمار

ف حرماف لكثير مف الطمبة مف إلى ما نجـ عف إغالؽ المعابر مصعكبة التنقؿ كالحركة، إضافة 
 )2(السفر إلكماؿ دراستيـ، أك إرساؿ المبتعثيف، أك المشاركة في مؤتمرات عممية.

مف المداس بنظاـ  )%85( إلى عمؿتعطيؿ البنية األساسية لمؤسسات التربية كالتعميـ ثر كأ
؛ ما يعني التأثير طالبان في الفصؿ )49(الفترتيف، إلى جانب ارتفاع معدالت الكثافة الصفية إلى 

 بسبب كالمكفكفيف؛ بالصـ كالخاصة المينية المدارس تضررل ضافةإ، )3(عمى قدرة الطمبة عمى الفيـ
 )4(.المعدات عمى يعتمد فييا التعميـ ألف الكقكد؛ أزمة

تنعكس سياسة الحصار الشامؿ بما في ذلؾ إغالؽ المعابر المخصصة لمركر األفراد، ك 
ما ييدد مصيرىـ مطينييف الممتحقيف في جامعات كمعاىد خارج قطاع غزة، سمبان عمى الطالب الفمس
ف إغالؽ المعابر تبيف أـ 2016حصائية لممعابر في يكنيك إخر ا فكفؽ، التعميمي كيعرضو لمخطر

 )5(. طالب في غزة مف فرص التعميـ في خارج القطاع )3000(كثر مف أيعيؽ 
 )ألؼ30( يخرج سنكيان حكاللعالي الفمسطينية تي اإلحصائية إلى أف مؤسسات التعميـ ا تشيرك 

 بمغ عدد المتقدميف المتحاف شيادة الثانكية العامةبينما ، في القطاع فرد لسكؽ العمؿ المحدكد
 ـ.2015/2016 كطالبة خالؿ عاـطالب  )ألؼ 81( حكالي

ُ:ُالقطاعُالخدماتيرابعاًُ

كنات الحياة مف بسط مكأعمى يعتبر القطاع الخدماتي مف أىـ القطاعات لمسكاف لمحصكؿ 
كيرباء، كاعتمد االحتالؿ عمى تدمير كتقميص ىذه الخدمات كنكع مف مياه كصرؼ صحي ككقكد ك 

 تي:خنؽ عمى الشعب الفمسطيني كىي كاآلال

                                                           

 .)25الصكراني، المشيد الفمسطيني الراىف (ص )1(
 .)138عبد الغفكر، مرجع سابؽ (ص )2(
 .)21المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، ما زاؿ الحصار مستمران (ص )3(
 .)137عبد الغفكر، مرجع سابؽ (ص )4(
 .ركني)(مكقع الكت ـ2016حصائية كزارة الداخمية يكنيك إ )5(



94 
 

ُآثارُالحصارُعمىُالمياهُوالصرفُالصحي .أُ

عمى فأزمة الكقكد أثرت تأثيران خطيران  ،انعكس الحصار بشكؿ سمبي عمى قطاع الخدمات
مدادات المياه كمعالجة مياه الصرؼ الصحي ك الصحة العامة، كالمرافؽ الصحية، كالبيئية،  ا 

ناىيؾ عف الحصار الذم أدل إلى منع كصكؿ المكاد الكيماكية ، كالتخمص مف النفايات الصمبة
األساسية كالكمكريف، كىي مكاد الزمة لعمؿ محطة التحمية كتنقية مياه الشرب مما عرض الناس 

 )1(.خطرلم

دمػي صالحة كغير مناسبة لالستخداـ اآل مجمؿ المياه التي يتـ إنتاجيا في قطاع غزة غيرك 
فمسػطيني  )مميػكف1.3(كثػر مػف أحيث ال يػزاؿ  الصالحة ميددة بالتالشي )%5(، كالػ)%95(بنسبة 

مف ابار المياه غير صالح  )%80(يكاجيكف صعكبات في الحصكؿ عمى خدمات المياه بينما يبقى 
متػػر  )مميػػكف100(كبحسػػب مؤسسػػة بمػػديات السػػاحؿ فػػاف ىنػػاؾ عجػػز سػػنكم بمقػػدار  .)2(لالسػػتخداـ

 ي.مياه البحر إلى عمؽ الخزاف الجكفمكعب، ما أدل إلى ظاىرة زحؼ 

، بينمػػا المعػػدالت )لتػػران  80(مػػا يسػػتيمكو اإلنسػػاف فػػي قطػػاع غػػزة يكميػػان مػػف الميػػاه يبمػػغ إٌف 
فػػرد فػػي اليػػـك الكاحػػد، أم أف اإلنسػػاف فػػي قطػػاع غػػزة يعػػاني مػػف ميػػاه لم )لتػػر 150(العالميػػة تحػػدد 

مػػف مصػػادر الميػػاه الفمسػػطينية يسػػيطر عمييػػا  )%85(ككشػػؼ أف  .)3(نقػػص الميػػاه بمقػػدار النصػػؼ
 )4(.االحتالؿ اإلسرائيمي

لغاء  لمسكاف، كتسبب حصار غزة في تأخير تنفيذ مشاريع إنسانية أساسية حيث تـ تأجيؿ كا 
ية لمعالجة مياه الصرؼ الصحي بسبب نقص المكاد كاإلمدادات الالزمة ما تسبب مشاريع استراتيج

تالؼ أنابيب المياه كالصرؼ الصحي التي لـ تمؽ الصيانة  في تدىكر الخزاف الجكفي الكحيد بغزة، كا 
تكقفت شاحنات نقؿ النفايات إلى المكبات الخاصة بيا في ب أزمة الكقكدكما تسببت  .)5(الالزمة

تسبب تراكميا في الشكارع بككارث صحية كبيئية  حيثالشرقية، عف العمؿ عدة مرات؛ األطراؼ 
 خطيرة. 

 

                                                           

 ).1فريؽ المناصرة، أثر حصار غزة عمى المياه كخدمات الصرؼ الصحي (ص )1(
 ).17صألؼ ساعة مف العزؿ ( 100االكركمتكسطي،  غزة..  المرصد )2(
 (مكقع الكتركني)سنكات  4مف مياه قطاع غزة غير صالح كالباقي ميدد بالتالشي خالؿ  %95تقرير الحياة الجديدة،  )3(
 (مكقع الكتركني)ت، الحصار منذ البداية كفي انتظار النياية الجزيرة ن )4(
 ).4-2(صصيف مف الحؽ في الحصكؿ عمى المياهمنظمة العفك الدكلية، تعكير صفك المياه: حرماف الفمسطيني )5(



95 
 

ُآثارُالحصارُعمىُالوقودُوامداداتُالكيرباءُ .بُ
، عندما دمرت القكات الجكية ـ2006في قطاع غزة إلى حزيراف/يكنيك  الكيرباءُزمةأ تعكد

باء كعددىا ستة في ضربة جكية. كبعد اإلسرائيمية جميع المحكالت في محطة غزة لتكليد الكير 
 )1(.االنخفاضمستكل بالغ بخمسة أشير، استأنفت محطة تكليد الكيرباء 

يتزٌكد لكف القطاع ميغا كط،  )450ك 350(قطاع مف الكيرباء تبمغ ما بيف الفحاجة 
حطة ميغا كط، كم )120(بالكيرباء مف مصادر عٌدة ىي: شركة الكيرباء اإلسرائيمٌية الذم تكٌرد 

ميغا كط، كشبكة  )80(ميغا كط فيما يبمغ متكٌسط إنتاجيا  )140(التكليد في غٌزة كقدرتيا النظرٌية 
ميغا كط، ما يعني كجكد عجز دائـ في انقطاع التيار  )20(الكيرباء المصرٌية التي تؤٌمف نحك 

الكاممة بسبب  مف طاقتيا التشغيمية )%46(تعمؿ بنسبة  حيث .)2(ساعة يكميان  )12( لػ الكيربائي
 )3(.ساعة يكميان  )16-12(انقطاع التيار لفترات تمتد ما بيف بكالتي يتسبب  أزمة الكقكد

ــودتفػػاكت تك  خفضػػت حيػػث ، ـ2007مػػف فتػػرة ألخػػرل، ففػػي نيايػػة نػػكفمبر يضػػان أ أزمــةُالوق
نخفضػت كميػات السػكالر اسمطات االحتالؿ اإلسرائيمي كميػات الكقػكد المسػمكح بإدخاليػا إلػى غػزة، ف

، أصػدر ـ18/1/2008، كبتاريخ )4( )%71(، كالغاز إلى )%79(، كانخفض البنزيف إلى )74%(
كزير جيش االحتالؿ إييكد باراؾ قراران بإقفاؿ كؿ المعابر مع قطػاع غػزة، كقطػع الكقػكد بشػكؿ كامػؿ 

 .)5(عف القطاع

ص كتػػأثرت إمػػدادات الكقػػكد بشػػكؿ أساسػػي ككبيػػر جػػدان بعػػد إغػػالؽ معبػػر ناحػػؿ عػػكز الخػػا
بإدخػػاؿ المحركقػػات كاسػػتبدالو بمعبػػر كػػـر أبػػك سػػالـ الػػذم يحتػػكم عمػػى قػػدرة محػػدكدة كخطػػكط إمػػداد 

 )6(.قميمة ال تتناسب مع احتياجات قطاع غزة
كلجػػأ الفمسػػطينيكف إلػػى األنفػػاؽ، إلدخػػاؿ الكقػػكد المصػػرم، كشػػكؿ ذلػػؾ بػػديالن كبيػػران كبسػػعر 

كالبيئػة األمنيػة فػي سػيناء؛ لػذلؾ كػاف تػدفؽ الكقػكد أقؿ، إال أف تػدفؽ الكقػكد كػاف رىنػان بعمػؿ األنفػاؽ 
 )7(.حتى اليكـ كمازاؿ ـ2013صكرة شبو تامة بعد أحداث يكنيكيتكقؼ في األزمات قبؿ أف يتكقؼ ب

                                                           

 .)18ي (صمكتب االمـ المتحدة لتنسيؽ الشئكف االنسانية، اثر انقطاع التيار الكيربائي المتكرر عمى الكضع االنسان )1(
 .(مكقع الكتركني)شعباف، قراءة في أزمة كيرباء غزة كسبؿ حميا، مكقع المكنيتكر،  )2(
 ).26(صألؼ ساعة مف العزؿ  100االكركمتكسطي، غزة..  )3(
 .)25الصكراني، المشيد الفمسطيني الراىف (ص )4(
 ).25اداة حصار (صمركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات، معابر قطاع غزة شرياف حياة اـ  )5(
 المرجع السابؽ. )6(
 .فمسطيف اكف اليف، األكركمتكسطي يكشؼ عف مؤشرات صادمة جراء حصار غزة (مكقع الكتركني) )7(
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الذم شػيد حالػة مػف الشػح بسػبب محدكديػة كميػة الغػاز التػي  غازُالطييكما برزت مشكمة 
يػدخؿ القطػاع يعػادؿ مػا يقػارب فمعػدؿ مػا قطاع، تسمح سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بتكريدىا إلى ال

حاجػػة اليكميػػة الطػػف فػػي حػػيف أف  )105(نحػػك بمػػف احتياجػػات السػػكاف اليكميػػة فقػػط  )40%- 30(
 )1(طف. )300 – 250(تتراكح بيف 

ُخامسًا:ُالقطاعُاًلجتماعي

ت شكالن مف أشكاؿ العقكبات الجماعية كأعماؿ االنتقاـ التي تقترفيا قٌكا الحصارشكؿ يي 
االحتالؿ اإلسرائيمي ضٌد الفمسطينييف، إف تحٌسف أك سكء األكضاع االجتماعية كالنفسية في 

نمط م التي تنعكس عمى األراضي الفمسطينية مرتبط بشكؿو مباشرو باالستقرار السياسي كاالقتصاد
 عمى النحك اآلتي:مدل تدىكرىا مف خالؿ عدة مؤشرات  كيمكف قياسكحياة السٌكاف فييا، 

ُالفقرُووالبطالةُالُالعم .أُ

بدأ العماؿ الفمسطينيكف العمؿ داخؿ األراضػي المحتمػة منػذ السػبعينات كذلػؾ مػف أجػؿ ُالعمال:
، فرضت ـ2000منذ بداية انتفاضة األقصى عاـ ك ، الفمسطيني باالقتصاد اإلسرائيمي ربط االقتصاد

ج سياسػػػة إغػػػالؽ كبػػػدأت تنػػػتي ،قػػػكات االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي الحصػػػار االقتصػػػادم عمػػػي قطػػػاع غػػػزة
عػػػف الػػػذيف يزيػػػدكف المعػػػابر التجاريػػػة كمعػػػابر األفػػػراد بشػػػكؿ مسػػػتمر كمنعػػػت العمػػػاؿ الفمسػػػطينييف 

ص عػػدد العمػػاؿ داخػػؿ معامػػؿ مػػف التكجػػو إلػػى أعمػػاليـ داخػػؿ األراضػػي المحتمػػة، كبػػدأ يػػتق )ان ألفػػ40(
 . )2(إلي أف كصؿ في يكمنا ىذا إلى الصفر الخط األخضر تدريجيان 

عف العمؿ في  عاطؿو  )ألؼ 357.3(اإلحصاء الفمسطيني، فإنو يكجد كبحسب تقرير 
كبحسب الحراؾ  .)3(ـ2015األراضي الفمسطينية (الضفة الغربية كقطاع غزة)، حتى نياية عاـ 

مكاطف باتكا عاطميف عف العمؿ في القطاع بفعؿ  )ألؼ272( الكطني لكسر الحصار، فإف أكثر مف
  .)4(خريج جامعي بال عمؿ )ألؼ100(عامؿ ك )لؼأ150(الحصار، إلى جانب أكثر مف 

بحسب مركز اإلحصاء ففي معدالت البطالة  غير مسبكؽ ارتفاعان  ـ2016عاـ  يشيد البطالة:
في الضفة  )%18.7(مقارنة بنحك   )%43.2( الفمسطيني فإف معدؿ البطالة في قطاع غزة قد بمغ

                                                           

 ).20ـ (ص2013يرصد تداعيات الحصار عمى حقكؽ االنساف عاـ  -مركز حماية لحقكؽ اإلنساف، ثمف الحصار )1(
 ).78-77مشرؼ، مرجع سابؽ (ص )2(
، البطالة في غزة ترتفع الى نحك فمسط )3(  .% (مكقع الكتركني)18.7% كفي الضفة ترتفع بنحك 42.7يف اليـك
 .الرسالة نت، قطاع غزة عقد عمى الحصار (مكقع الكتركني) )4(
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شػػخص، كبحسػػب البنػػػؾ  )ألػػؼ 218( عػػفكتجػػاكز عػػدد العػػاطميف عػػف العمػػؿ مػػا يزيػػد ، )1(الغربيػػة
معػدالت البطالػة بػيف فئػة  كارتفعت، الدكلي فإف معدالت البطالة في قطاع غزة تعتبر األعمى عالميان 

  .)2()%06( الشباب كالخريجيف في قطاع غزة لتتجاكز

األمػػر الػػػذم ترتػػػب عميػػو الكثيػػػر مػػػف المشػػكالت االجتماعيػػػة التػػػي تفشػػت فػػػي المجتمػػػع الغػػػزم 
س ككاضػػػح دكف عنػػػاء أك جيػػػد كبيػػػر فػػػي تشخيصػػػيا، كقػػػد أصػػػبحت ىػػػذه المشػػػكالت بشػػػكؿ مممػػػك 

: (ارتفاع معدالت الفقػر، كمنياكبيريف ألىؿ االختصاص كالباحثيف،  كأرقان  االجتماعية تشكؿ إزعاجان 
الشػػرؼ، الثػػأر، السػػرقة، الطػػالؽ، التسػػكؿ، العنػػؼ األسػػرل،  ـبطالػػة، القتػػؿ عمػػى جػػرائارتفػػاع نسػػبة ال
 رم، تعاطي المخدرات).التفكؾ األس

حيػث غير مسبكؽ مف أشكاؿ العقػاب الجمػاعي عمػى قطػاع غػزة  فرضت إسرائيؿ شكالن  :الفقر
ذيف يتمقػػكف شػػخاص الػػتجػػاكز عػػدد األ، بينمػػا )%65( جػػاكزتالفقػػر المػػدقع لتارتفعػػت معػػدالت الفقػػر ك 
كثػػر ى اعتمػػاد أإلػػ خيػرخػػالؿ العقػػد األ كنػركا ك المؤسسػػات اإلغاثيػػة الدكليػةمسػاعدات إغاثيػػة مػػف األ

لػػدم األسػػر  )%72( نعػػداـ األمػػف الغػػذائيإ نقػػص أك تجػػاكزت نسػػبة، كمػػا مػػف السػػكاف )%80(مػػف 
 )3(.في قطاع غزة

مػػف السػػكاف يعػػانكف مػػف  )%55(مػػدعـ نفسػػي كلمػػف األطفػػاؿ  )%50(أكثػػر مػػف بينمػػا يحتػػاج 
في ظؿ االرتفػاع  .ئينعداـ األمف الغذاإمف سكاف القطاع يعانكف مف  )%70( كثر مفأك ، االكتئاب

 )4(.سنكيان  ألؼ) مكلكدو  55لػ  52 مف، حتى كصمت لقرابة (القطاعالمكاليد في الكبير لعدد 

 

ُاثارُالحصارُعمىُالمعابرُوالسفر .بُ

تشكؿ المعابر البرية فػي غػزة المتػنفس الكحيػد لمقطػاع، كالمخػرج الكحيػد لسػكانو، فيػك يػرتبط 
طر مصر عمى معبر كحيد منيا، كىك معبر رفح، الذم بالعالـ الخارجي عف طريؽ ستة معابر، تسي

 كىػييربط بيف القطاع كمصر، أمػا المعػابر الخمػس الباقيػة فتخضػع لسػيطرة االحػتالؿ اإلسػرائيمي، 
 )5(.ـ1948عاـ منذ المحتمة باألراضي غزة تربط

                                                           

 ).12صألؼ ساعة مف العزؿ ( 100االكركمتكسطي، غزة..  المرصد )1(
 .ـ (مكقع الكتركني)2016خالؿ عاـ  المركز الفمسطيني لإلعالـ، حصاد اقتصاد قطاع غزة )2(
 ).17ص( مرجع سابؽالمركز االكركمتكسطي،  )3(
 .كزارة الداخمية، مرجع سابؽ (مكقع الكتركني) )4(
 .(مكقع الكتركني) ـ2016حصائية كزارة الداخمية يكنيك إ)5(
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إغالؽ الحػػػدكد بػػػران كبحػػػران كجػػػكان أثػػػر سػػػمبان عمػػػى العديػػػد مػػػف بػػػسػػػتمرار االحػػػتالؿ الكمػػػا إف 
بػات قطػاع غػزة ك القطاعات، أبرزىػا التجاريػة حيػث انحسػرت حركػة البضػائع بػيف القطػاع كالخػارج،  

 )1(.مالييف دكالر )10(فعميان ال يصدر أم شيء، كانخفضت قيمة الصادرات السنكية إلى أقؿ مف 

 الكجػو األبشػع  عبرىػا، األفػراد كسػفر البضػائع نقػؿ حريػة كتقييد المعابر إغالؽ كال شؾ أف
 كالفقػر كأزمػات البطالػة صػعيد عمػى الحصػار كانعكاسػات ظػكاىر كػؿ ظيػرت ذلػؾ كجراء صار،لمح

 بكابػة :بكابػات ثػالث إال لػو لػيس كبيػر، سػجف إلػى غزة قطاع اإلغالؽ ىذا كالكقكد، كحكؿ الكيرباء
 عبر المصرية السمطات فييا تتحكـ الخارجي، بالعالـ غزة يربط الذم الكحيد المنفذ رفح، كىك معبر

حانكف،  بيت معبر كبكابة البضائع، إدخاؿ كمنع كالتنقؿ السفر حرية عمى قيكد ككضع لفتح الجزئيا
كاألجانػب  األفػراد سػفر لحركػة مخصػص كىػك ،1948 عػاـ منػذ المحتمػة باألراضػي غػزة قطاع تربط
 مقتصػرة عمػى فبقيػت سػالـ، أبػك كػـر معبػر بكابػة أمػا اإلسػرائيمي، الكيػاف كداخػؿ الغربيػة الضػفة مف

 كاإلجػراءات المعقػدة العراقيػؿ مػف سمسمة ظؿ كفي محددة ككميات أصناؼ كفؽ البضائع نقؿ حركة
 )2(.ماليان  كالمكمفة

كتسٌبب إغالؽ معبر رفح بأزمة إنسانية غير مسبكقة، بسبب حرماف المرضى كالطمبة 
ا طرأ بينميكمان،  )21(إال  ـ2015كأصحاب الحاجة مف السفر، إذ لـ يفتح المعبر طكاؿ سنة 

فضالن عف التقييد متفرقو،  بأياـيكمان في كال االتجاىيف  )41(بفتح  ـ2016تحسف بسيط في عاـ 
االحتالؿ كاف ييدؼ  كتؤكد الدراسات أف )3(.ُالمشدد لحركة األفراد عمى معبر بيت حانكف (إيرز)

قتصاد مف كؿ ىذه اإلجراءات إلى إبقاء االقتصاد الفمسطيني كبشكؿ خاص الغزم تابعان لال
بينيما في المدييف المتكسط  االسرائيمي، كجعؿ العالقة بينيما عالقة عضكية ال يمكف الفصؿ

 )4(.كالطكيؿ

 اإلغالؽسياسػة كما ذكر سابقان مف  اإلسرائيميةالسمطات  وتمػارسكيمكف القكؿ أف ما 
لمعابػر التجاريػة السػيطرة عمػى اك ، كالحصػار عمػى قطػاع غػزة كمنيػج مسػتمر منػذ أحد عشر عامان 

العمػػؿ، كمنػػع الصياديػػف مػػف  كأالدراسػة  كأج اللمعػكغيػر التجاريػة، كمنػع المكاطنػيف مػف السػفر 
ك السػمع كالمػكاد  األغذيةضافػة إلػى منػع دخػكؿ إل، باالمسػػمكح بيػػا قانكنيػػان الدخػػكؿ إلػػى المسػػاحة 

 .ػػة التػػي تحتاجيػػا المشػػافي لعػػالج المرضػػى كرعايػة السػكافالطبي كاألجيزة كاألدكيةالرئيسػية 
                                                           

 ).ـ األسكأ اقتصاديًّا كماليًّا في غزة (مكقع إلكتركني2015فمسطيف اكف اليف، عاـ  )1(
 ).151عبد الغفك، مرجع سابؽ (ص )2(
 .مكقع كزارة الداخمية، مرجع سابؽ  (مكقع الكتركني) )3(
 .المرجع السابؽ )4(
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 كاالتفاقياتبمكجػب القكانػيف  اإلسرائيمي االحتالؿكيتنافػى كؿ ذلػؾ مػع التزامػات سػمطات 
مسػؤكلية أمػف كالتي تنص عمى إسػرائيؿ،  التي كقعتيا ـ1949 اتفاقية جنيػؼ الرابعػة خاصة، الدكلية

جماعيان  احتالليا. كما يشكؿ عقابان التػي تقػع تحػت  األراضيمكاطنػيف الذيػف يعيشػكف فػي كرفاىيػة ال
 المػف اتفاقيػة جنيػؼ الرابعػة، كالتػي نصػت أنػو ") 33(لممػادة  مخالؼىك فيػو، ك لمسكاف المكجكديف 

اعيػة، تحظػر العقكبػات الجممعاقبة أم شخص محمي عف مخالفة لـ يقترفيا شخصيان ك  يجػكز
 )1(."اإلرىابكبالمثػؿ جميػع تدابيػر التيديػد أك 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .)33-32صألؼ ساعة مف العزؿ (ص  100االكركمتكسطي، غزة..  المرصد )1(
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ُالثالثالمبحثُ
ُحصارُغزةُمعالجةفيُاإلخباريةُلكترونيةُالفمسطينيةُاإُلُدورُالمواقعُ

 

تطكرات القضية  في مكاكبة كرئيسان  ميمان  دكران  خباريةلكتركنية اإلة اإلالفمسطيني المكاقع دتأ
الدكر األبرز في  ليا إال أفالساحة الفمسطينية،  فيالسياسي  ستقراراالرغـ عدـ ك الفمسطينية، 

اإلسرائيمي كانتياكاتو كمجازره ضد الشعب الفمسطيني ال سيما أثناء  االحتالؿ جرائـكشؼ كفضح 
، القضية الفمسطينية بشكؿ عاـ كقطاع غزة عمى كجو الخصكصبيا الحركب كاألزمات التي تمر 
ثار العدكاف الكارثية ادكر الرائد في التحقؽ مف ك  ،أداة فعالة في المعركةحيث تحكؿ اإلعالـ، إلى 

بحؽ المدنييف اآلمنيف كممتمكاتيـ، األمر الذم جعؿ مف االحتالؿ الخاسر األكبر في معركة الرأم 
 )1(.العاـ

ُحصارُغزةلالمواقعُالفمسطينيةُاإللكترونيةُاإلخباريةُُمعالجةُأوًًل:
الساحة الفمسطينية كبقكة جميع المكاد اإلعالمية في عمى  فرضت قضية الحصار نفسيا

كرغـ قدميا إال أنيا الزالت حاضرة عمى أجندة أكلكيات جميع جكانب الحياة الفمسطينية، ب الرتباطيا
كسائؿ اإلعالـ كافة كالمكاقع الفمسطينية اإللكتركنية اإلخبارية خاصة، لما يطرأ عمى ىذه القضية 

 لمحصارحيزان كبيران مف أجندتيا اإلعالمية  ىذه المكاقعلذا أكلت  ة،مييك مف تغيرات كأحداث 
 )2(.كتداعياتو

جميع قدرتيا في فرض قضية الحصار عمى الساحة اإلعالمية كعرض المكاقع فأثبتت تمؾ 
قطاع غزة بكافة أطيافو السياسية المختمفة، خاصة كأف التغطية المفركض عمى حصار الزمات أ

مختمؼ قطاعاتيا (السياسية كاالقتصادية  فينساني الذم المس حياة المكاطنيف كضعت بالقالب اإل
 )3(عامان) مف الحصار. 11ثر مف (ألك . كغيرىا).كاالجتماعية كالثقافية

عالـ الفمسطيني بكؿ كسائمو كأدكاتو بشكؿ متكامؿ في تغطية األزمات التي اإلعمؿ بينما 
خبارية اإللكتركنية ، إال أف المكاقع الفمسطينية اإلصمةمتكاتعصؼ بالقضية الفمسطينية منذ سنكات 

، لتميزىا باستخداـ كافة دكف غيرىا كاف ليا الدكر األبرز في تغطية قضية الحصار عمى غزة

                                                           

 .(مكقع الكتركني) 48الحيمة، مقاؿ حصار غزة حيث يغيب االعالـ، مكقع عرب )1(
 .ـ2/2/2017، مدير ككالة صفا ل نباء، مقابمة في مكتبو بتاريخ ابك ىيف )2(
 .ـ15/12/2016المصرم، مدير ككالة فمسطيف اليـك االخبارية، مقابمة في مكتبو بتاريخ  )3(
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 ،األدكات كاألساليب الصحفية المتاحة في نقؿ صكرة الحصار (بالصكت كالصكرة كالكممة المكتكبة)
 )1(.اقع كتميزىاكىذا ما يدلؿ عمى نجاح تغطية المك 

المكاقع الفمسطينية اإلخبارية كسيمة إعالمية ميمة في ىذا العصر عمى الصعيد  أصبحت
تخطى حكاجز االحتالؿ كالحدكد الدكلية، ألىميتيا في قدرتيا عمى المحمي كاإلقميمي كالدكلي، 

 تناسب اإلعالمية التيفضؿ الكسائؿ أف لذا تعتبر مفجذبت ليا جميكر كاسع مف المستخدميف، 
، كتأثيرىا المباشر عمى الحصار عمى غزةالصحفييف الغزييف في تشكيؿ الرأم العاـ العالمي لقضية 

 )2( .الجميكر المستيدؼ

عالمية لمعالـ الخارجي نقؿ الرسالة اإلنجحت في قد لذا تعد المكاقع الفمسطينية اإلخبارية 
ساليب كافة القكالب كاألباستخداـ  ،آلثار كتداعيات الحصارعامان)  11خالؿ ( مف خالؿ تغطيتيا

تحقيقات الفيديك ك الصكر ك ال بشكؿ يثير الرأم العاـ عبرية ىذه القض إلظيارخراجية صحفية كاإلال
أغمب زكار  حيث يعدنظار العالـ لقضية الحصار كالتفاعؿ معيا، أنجحت في لفت ، ف)3(صحفيةال

 )4( .دكليمف االقميـ العربي أك الع الفمسطينية الكبرل المكاق

كرغـ أف أغمب المكاقع الفمسطينية اإللكتركنية اإلخبارية كانت كليدة الحصار إال أنيا 
أسمكبيا بصكرة كبيرة في قكة عمى الساحة اإلعالمية، كنجحت في استطاعت أف تفرض نفسيا كب

 لمتجددعمى الشكؿ كالمحتكل الحديث كا العتمادىا ،منافسة مكاقع مختمفة ليا باع كبير في التغطية

 )5(.ُفي حشد الرام العالمي الدكلي

كما ظير شكؿ جديد مف المكاقع الفمسطينية اإللكتركنية ناطقة بالمغة اإلنجميزية أك لغات 
أك مف  ،حصار غزةلتخفيؼ استطاعت جذب العشرات مف الكفكد المتضامنة في محاكلة  ،أخرل

يمة سك ك المي إعع عبارة عف منبر ىذه المكاق فأصبحتخالؿ سفف التضامف الدكلي لكسر الحصار، 
تضاىي ما تنشره الركاية اإلسرائيمية  ،لمقضية الفمسطينيةسياسية تستقي منيا الكفكد كالداعميف أ

 )6(. الكاذبة عف القضية الفمسطينية بشكؿ عاـ كقضية الحصار عمى غزة بشكؿ خاص

                                                           

 .ـ15/12/2016المصرم، مدير ككالة فمسطيف اليـك االخبارية، مقابمة في مكتبو بتاريخ  )1(
 .ـ3/11/2016بتاريخ  ،اؿ شخصيعرابي، مدير ككالة كطف، اتص )2(
 .المصرم، مرجع سابؽ )3(
 .ـ20/3/2017بتاريخ  ،، مدير صحيفة فمسطيف، مقابمة في مكتبةالقرا )4(
 .عرابي، مرجع سابؽ )5(
 .ابك ىيف، مرجع سابؽ )6(
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رىا مف كسائؿ اإلعالـ إف أكثر ما يميز المكاقع الفمسطينية اإللكتركنية اإلخبارية دكف غي
لما يممككف  ،عالـ الجديدخميط مف الصحفييف كنشطاء اإلكالذيف يعتبركا  ،فيياالعامميف المختمفة ىـ 

 منخدماتتفاعلٌةعبر،ني لمعالـدة في تكصيؿ رسالة الشعب الفمسطيميارات منكعة كمتعد مف
بار العاجمة، كالبحث، كخريطة ألرشيؼ، كالنشرة اليكمية البريدية، كاألخكاالرأم،  طالعاتاست

 ، ك خدمة تيكيبRssالنشر المتزامف يفية بالمكقع، كمنبو اإلخبارم، ك المكقع، كمعمكمات تعر 
YouTube،  خدمة األخبار العاجمة عبر الجكاؿ ك SMS االجتماعيأك عبر منصات التكاصؿ ،

 )1(.لحشد األم العاـ العالمي لمقضية كأصحابيا

 

ُمنُوجيةُنظرُاإلعَلميينُيُتغطيةُحصارُغزةفأوجوُالقصورُُثانيًا:
فػػي ظػػؿ ازديػػاد الحػػديث عػػف أىميػػة اإلعػػالـ  كقػػكة تػػأثيره عمػػى الػػرأم العػػاـ، كقدرتػػو الكبيػػرة 

كتفعيؿ القضايا كتأجيجيا كتسميط الضكء عمييا، إال أف التغطية اإلعالمية الفمسطينية  ،عمى التغيير
ة الحالػػػة الفمسػػػطينية الراىنػػػة التػػػي تكابػػػد نتػػػاج طبيعػػػا الكثيػػػر مػػػف التناقضػػػات ليػػػذه القضػػػايا يعترييػػػ

االنقسػػاـ كاالحػػتالؿ كالعديػػد مػػف المشػػاكؿ االجتماعيػػة المختمفػػة، كعمػػى رأسػػيا قضػػية الحصػػار عمػػى 
مكانياتو.  غزة، كقضية محكرية تؤرؽ الكاىؿ الفمسطيني كتستنزؼ كؿ طاقاتو كا 

غيػػاب االسػػتراتيجية المكحػػدة ي مػػف أبػػرز معيقػػات العمػػؿ اإلعالمػػي الفمسػػطينية كاإللكتركنػػك 
كعميػػو (الحزبػػي كالحكػػكمي)، -الفمسػػطيني الخػػارجي كالػػداخمي يالقػػادرة عمػػى تكحيػػد الخطػػاب اإلعالمػػ

الكاضحة بما تخدـ القضية الفمسطينية ىمية الرسمية كاأليغيب الرؤية كالسياسة اإلعالمية الفمسطينية 
  )2(.كرسالتيا لمعالـ الخارجي

قضػية الحصػار  ىلرسمي كاف ىناؾ قمة اىتماـ في تركيػز الضػكء عمػصعيد اإلعالـ افعمى 
أكثػػػر اىتمامػػػان ك ، متقػػػدمان اإلعػػػالـ الحزبػػػي كعمػػػى النقػػػيض مػػػف ذلػػػؾ التكجػػػو السياسػػػي،  حسػػػبيرجػػػع 

 )3(الحصار كالمناكفات السياسية.قضية تغطية رغـ الخمط الكبير بيف بقضايا الحصار كمظاىره، 

الثقافيػػة ك مػػي الفمسػػطيني لحصػػار غػػزة الفركقػػات النكعيػػة اإلعالال تراعػػي لغػػة الخطػػاب كمػػا 
أف الركايػػة اإلسػػرائيمية ىػػي ك ، ككمػػا ك العربػػيأ التػػي يجػػب مراعاتيػػا أثنػػاء مخاطبػػة المجتمػػع الػػدكلي

                                                           

 .ـ20/3/2017بتاريخ  ،القرا، مدير صحيفة فمسطيف، مقابمة في مكتبة )1(
 ).2يني في ضكء المتغيرات السياسية كالتكنكلكجية (صعالـ الفمسطأبك شنب، اإل )2(
 ).92مشرؼ، األطر الخبرية لحصار غزة في الصحؼ الفمسطينية اليكمية دراسة تحميمية مقارنة (ص )3(
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ة كدرايتػو التامػة بالعقميػة نالطاغية كالمسيطرة عمى العالـ كذلؾ بسبب لعب االحتالؿ عمى كتر االنسػ
 )1(يا كالتأثير فييا.الغربية ككيفية الدخكؿ إلي

ف ا  ك لكتركنيػػػة اإلخباريػػػة يضػػػعؼ الخطػػػاب الغربػػػي المكجػػػو فػػػي المكاقػػػع الفمسػػػطينية اإلبينمػػػا 
، فمف النادر أف نجد خدمة إخباريػة ليػذه المكاقػع تسػتخدـ لغػات نجميزيةقتصر عمى المغة اإلت تكجد

 )2(. تخدـ قضية الحصار مختمفة لمحشد كالمساندات الدكلية التي

المكاقع الفمسطينية اإللكتركنية اإلخبارية عكامؿ مختمفة تحكـ تقصيرىا في ي يكجد فك 
 ،تعد تغطية مكسمية تزدىر في المناسبات الكطنية فييلقضية الحصار عمى غزة، التغطية الخبرية 

فتزيد المتابعات اإللكتركنية لممكاقع  ،تزيد حدتيا حسب األزمات التي تطغك عمى الساحة الفمسطينية
منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال نسانية، رتفع درجة التفاعؿ مع القضايا اإلتك  ،خباريةطينية اإلالفمس

كتقييد الحركة ألصحاب الحاجات كالمرضى كطالب  ،كاغالؽ المعابر ،زمة الكيرباءأ الحصر:
  )3(.الحركب كالعدكاف عمى غزة إلى جانب أزمة ،الجامعات

منيا القدس كاالستيطاف المختمفة بالقضايا  ازدحاـ المشيد الفمسطينيلممعيقات  ضافةا  ك 
كتؤثر عمى  ،كقضايا األسرل كغيرىا مف األحداث المتالحقة التي تعد مف الثكابت الفمسطينية

مثؿ الالجئيف كالثكرات المجاكرة األزمات العربية مف اخر حضكر إضافة لالمجتمع بشكؿ عاـ، 
ف في الشتات، فعميو تضطر المكاقع الفمسطينية لفمسطينييتؤثر عمى العربية كاألزمة السكرية التي 

)4(.حصار غزةكبيرة قد تككف عمى حساب قضايا  ف تكلي ليا مساحةأاإلخبارية 

بة مف ضعؼ التأىيؿ باعتبارىا حديثة التجر  اإلخباريةالفمسطينية تعاني المكاقع كما 
المية التي كانت تعمؿ في تعتمد عمى الطكاقـ اإلع، فيي لكتركنيةاإلعالمية في مجاؿ الصحافة اإل

أف ىناؾ اختالفات كبيرة بيف النكعيف في ظؿ غياب نظاـ مكتكب لسياسة  رغـالصحافة التقميدية، 
لذلؾ يعتمد عمى اإلدارات في بذؿ جيكد فردية مع بعض المؤسسات لتنظيـ دكرات  ،تحريرية معينة

 )5(عالجة ىذا الخمؿ.تدريبية في ىذا الشأف، كىك ما تنبيت لو بعض المكاقع حديثان لم

                                                           

 .ـ20/3/2017بتاريخ  ،مدير صحيفة فمسطيف، مقابمة في مكتبةالقرا،  )1(
 .المصرم، مرجع سابؽ )2(
 .ـ2/12/2017بتاريخ  ،ة، مقابمة ىاتفيو، مدير صحيفة الرسالعفيفة )3(
 .ـ2/2/2017بتاريخ  ،، مدير ككالة الرام، مقابمة في مكتبةالثكابتو )4(
 ، مرجع سابؽ.المصرم )5(
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كعف المعيقات آلثار كتداعيات التغطية الصحفية السمبية خاصة في مجاؿ تطكير الكادر 
 ،فقد كجيت دعكات لمؤتمرات ككرشات لدركات تطكيرية لمكادر اإلعالمي خارج فمسطيف ،الصحفي

االمكانيات  ككذلؾ عدـ تكفر ،عالمييف مف المشاركةإغالؽ المعابر كالحصار لـ تمكف اإلف أال إ
جديد يكاكب  بمظيرخراج تقديـ المحتكل كالشكؿ إالتقنية كالتكنكلكجية التي تحتاجيا المكاقع لتطكير 

 )1(المكاقع العالمية.

خصبة النتشار الشائعات كاألخبار أيضان تعد بيئة المكاقع الفمسطينية اإللكتركنية اإلخبارية 
مالحقة المكاقع  تتـ نماا  ك رسمية، رقابة ك ياقبة عممجية مسئكلة لمراالكاذبة كالممفقة، لعدـ كجكد 

 .لممكقع المستضيفةالدكلة  قكانيف، استنادنا إلى فرديةبصكرة 

عالمية كرار كتشابو المكاد كالمضاميف اإلالمكاقع ىي تتمؾ أبرز المعيقات التي تكاجو  أما
ىماؿ ، كىذا الجانب اإليجابي التي تقدـ عمى كتيرة كاحدة، إضافة لمتركيز عمى الجانب السمبي كا 

 )2( قتؿ اإلبداع لدل بعض الككادر اإلعالميةي

المنابر اإلعالمية فيما يخص قضية حصار غزة، كقد ال يككف ىناؾ نكع مف  إضافة لتعدد
التنسيؽ بيف ىذه المنابر فيناؾ المجنة الحككمية لكسر الحصار، كالمجنة الشعبية لمكاجية الحصار، 

 .ـ اهلل، كاعالـ الحككمة في غزةار ـ السمطة الفمسطينية في عالا  ؿ، ك عالـ الفصائا  ك 

خاصة غياب اإلخبارية لكتركنية ماـ مينية المكاقع الفمسطينية اإلعقبة ميمة أكيعد التمكيؿ 
، يؤثر عمى قدرتيا أم مصدر لإلعالنات باعتبارىا كسيمة ناشئة في الكسط اإلعالمي الفمسطيني

إضافة إلغالؽ الكثير مف المكاقع الفمسطينية نتيجة عدـ تكفر  ،بفي تقديـ رسالتيا بالشكؿ المناس
 .التمكيؿ ليا

كرغـ ما تعرضت لو المكاقع الفمسطينية اإللكتركنية اإلخبارية مف معيقات أثرت عمى عمميا 
ختراؽ كضحية لحرب إلكتركنية إسرائيمية أضاع جيد ، إضافة إلى القرصنة كاإلبشكؿ كبير كأدائيا

نيا مف كجية نظر الباحثة استطاعت أف تعيد قكتيا أعامان)، إال 11مف الخبرة لػ ( إعالمي لسنكات
نسانية لمعالـ الخارجي، كىذا إف دؿ ذلؾ مف جديد في فترات محدكدة لتكاصؿ عرض رسالتيا اإل

يدؿ عمى مدل نجاح ىذه المكاقع في الكصكؿ لتأثير كالحشد الدكلي لقضية الحصار كالقضايا 
 المختمفة.

 
                                                           

 .ـ2/2/2017بتاريخ  ،مدير ككالة الرام، مقابمة في مكتبةالثكابتو،  )1(
 .القرا، مرجع سابؽ )2(
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ُاإلعَلمُاإللكترونيُالفمسطينيُلتطويرمقترحاتُُثًا:ثال
كؿ العقبات كبالرغـ مف المكاقع الفمسطينية اإللكتركنية اإلخبارية ف أيمكننا الحديث ىنا 

مف حصار كتضييؽ كانقساـ كقمة امكانات كاستيداؼ البعض منيا، إال أنيا أبدعت  ياالتي كاجيت
عامان)،  11كاف أكثر مف مميكني نسمة ألكثر مف (في القدرة عمى تسميط الضكء عمى معاناة س

كاليات مقترحات البد مف  لذارضية، ذه البقعة المحاصرة عمى الكرة األنظار العالـ ليأكلفتت 
كىنا تعرض ، التي تكاجيياكتحدم القصكر لتحسيف دكر ىذه المكاقع في التغطية كتفعيؿ دكرىا 

 رزىا:كأبالباحثة بعض المقترحات مف قبؿ المختصيف 

مف خالؿ استراتيجية  ،الفمسطيني بكجو عاـ اإللكتركني ياإلعالمالعمؿ عمى تكحيد الخطاب  .1
المعتمدة كاالتفاؽ عمى سياسة إعالمية  االلتزاـ بالسياسة اإلعالميةتنظـ العمؿ الصحفي، مع 

الفمسطينية حصار غزة، مع تكحيد المصطمحات السياسية في جميع المكاقع لخاصة 
 )1(.اإللكتركنية

االعتماد عمى المعمكمات الرقمية إلظيار بشاعة ، ك تفعيؿ مخاطبة العالـ بأكثر مف لغة .2
االبتعاد كثر تأثينرا، مع األبراز التفاصيؿ اإلنسانية ا  نساني ك الحصار، كالتركيز عمى البعد اإل

 .الحزبية عف النظرة
مف خالؿ ينية اإللكتركنية مكادر اإلعالمي العامؿ في المكاقع الفمسطأىيؿ العممي كالميني لتال .3

مضاميف كاألساليب عقد المزيد مف الدكرات التدريبية الخاصة بيذا المجاؿ، كتطكير ال
 )2(.تككف بمثابة البصمة التي تميز مكقع عف اخراإلخراجية، ل

لى تطكير بالشكؿ كالمحتكل ليستكعب جميع األساليب كاألدكات المكاقع اإللكتركنية بحاجة إ .4
مف لتككف عمى درجة كبيرة  ،صكرة كالمرئية كاإلخراج اإللكتركني المحترؼالمطبكعة كالم

االستفادة  مع، الصحفية الخبرية كالتفسيرية كالتحميمية األشكاؿمع التنكيع في الجاذبية لمقراء، 
عالمية كتفعيميا عبر منصات شبكات ية الحديثة التي تخدـ الرسالة اإلبكافة التقنيات التكنكلكج

 )3(.جتماعي نحك قضية الحصارتكاصؿ االال

                                                           

 .ـ15/12/2016بارية، مقابمة في مكتبو بتاريخ المصرم، مدير ككالة فمسطيف اليـك االخ )1(
 .القرا، مرجع سابؽ )2(
 .ىيف، مرجع سابؽ ابك )3(
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عقد الندكات المتخصصة لإلعالمييف كعقد المقاءات كالدكرات التدريبية لتنمية ميارات  .5
اإلعالمييف في تناكليـ لقضية حصار غزة، كضركرة التسييؿ مع اإلعالمييف لممشاركة 

 )1(.عالميةكالمغات الالخبرات كالكفاءات  لتبادؿباألنشطة كالفعاليات الخارجية كالدكلية 
الحزبية في التغطية الصحفية عالمي اإللكتركني كالبعد عف لغة الصراع ك تكحيد الخطاب اإل .6

حده بعيدة عف لقضايا الحصار، كالبعد عف تبادؿ االتيامات بحيث تككف لغة الخطاب مك 
 التجاذبات السياسية.

ة كىيئات حقكؽ الدكلي التركيز عمى تجريـ الحصار كبياف عدـ مشركعيتو مف قبؿ المنظمات .7
، لتبيف لمعالـ عدـ التركيز عمييامع كاالعتماد عمى الدعاكم المرفكعة ضد االحتالؿ  ،نسافاإل

نساف كالقانكف ضافة كاستكتاب مختصيف في مجاؿ حقكؽ اإلمف خالؿ است شرعيو الحصار،
 الدكلي.

(قصص  مفيجابية بالتركيز عمى الجكانب اإلظيار الصكرة المشرقة لتحدم الحصار إضركرة  .8
 ،، لتقديـ محتكل جديد كمنكع في التغطية الصحفية لقضايا الحصاربداع كالصمكد)النجاح كاإل

 )2(كىي القصص التي تجذب اىتماـ القراء كزيادة فعالية المكاقع ليا.

 حتالؿ كرفع الحصار عفكة كغطرسة االف التحدم لقلمباحثة مف خالؿ ما سبؽ، أيتضح ك 
نما بالدكر اإلغزة ال تأتي بالمقاكمة فح كزيؼ كشؼ بكؿ كسائمو، لما لو دكر في  عالميسب، كا 

مف خالؿ المكاد الصحفية التي تسمط العالمي لمقضية، كذلؾ م العاـ سرائيمية كحشد الرأالركاية اإل
مف  كاالستفادةمكاكبة التطكر اإلعالمي،  عبرالضكء عمى المعاناة الحقيقية لمشعب الفمسطيني، 

الفمسطينية عامة كقضية الحصار  القضاياخدـ تالتفاعمية الحديثة بما  كنكلكجيةالتكافة التقنيات 
 .عمى كجو الخصكص

  

                                                           

 .ـ2/2/2017بتاريخ  ،مدير ككالة الرام، مقابمة في مكتبةالثكابتو،  )1(
 .المصرم، مرجع سابؽ )2(
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ُالفصلُالثالث
ُنتائجُالدارسةُالتحميمية

ُ
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ُتمييد:
اإللكتركنيػة لمكاقػع الفمسػطينية ا تحميميػة الخاصػة بمعالجػةيستعرض ىذا الفصؿ نتػائج الدراسػة ال

خدمت الباحثة لمحصكؿ عمى ىػذه النتػائج إسػتمارة تحميػؿ المضػمكف اإلخبارية لحصار غزة، كقد است
التػػػي تػػػـ إعػػػدادىا بمػػػا يتفػػػؽ مػػػع أىػػػداؼ الدراسػػػة، ثػػػـ جػػػرل تحكيميػػػا مػػػف قبػػػؿ عػػػدد مػػػف األسػػػاتذة 

وكالـةُكالمختصيف فػي مجػاؿ اإلعػالـ، كتػـ اختيػار مػكاد التحميػؿ مػف مكاقػع عينػة الدراسػة األربعػة: (
اإلخباريـةُُ–ةُوفـاُوالمعمومـاتُالفمسـطينيألنباءُا ُ–ُاإلخباريـةُوكالـةُفمسـطينُاليـومُ–وكالـةُمعـاًُ

 األسػػػػبكع سػػػػمكبأالعينػػػػة العشػػػػكائية المنتظمػػػػة حسػػػػب ) باسػػػػتخداـ اإلخباريــــةُوكالــــةُفمســــطينُاْلن
يكنيػػك  30ـ كحتػػى 2013يكنيػػك  30الصػػناعي فػػي المػػدة الزمنيػػة لمدراسػػة خػػالؿ الفتػػرة الزمنيػػة مػػف (

 ـ).2016

 إعالميػة) مادة 2669) يكمان لكؿ مكقع، أم ما يعادؿ (158كقد طبؽ تحميؿ المضمكف عمى (
بقضػايا  المتعمقػة )كالمقػاالت الصػحفية، كالصػكر كالمػكاد المرئيػة كاألحاديث كالتقارير األخبار(تشمؿ 

ؿ كمكضكعات الحصار عمى غػزة فػي المكاقػع الفمسػطينية عينػة الدراسػة، حيػث بمػغ عػدد مػكاد التحميػ
ــةُفػػي مكقػػع " ــةُمعــاًُ) مػػادة، بينمػػا بمػػغ عػػددىا فػػي مكقػػع "605" (والمعمومــاتُوفــاُألنبــاءاوكال وكال
) مػادة، فػي حػيف بمػغ 654" (وكالـةُفمسـطينُاْلن) مػادة، كبمػغ عػددىا فػي مكقػع "638" (اإلخبارية

 ) مادة.772" (وكالةُفمسطينُاليومعددىا في مكقع "

ُويتضمنُىذاُالفصلُثَلثةُمباحث،ُىي:

ُ.ينة الدراسةعالمكاقع معالجة  السمات العامة لمضمكف لمبحثُاألول:ا

ُ.ينة الدراسةعالمكاقع معالجة السمات العامة لشكؿ  المبحثُالثاني:

 بالعالقات االرتباطية. الخاصةالسمات  المبحثُالثالث:
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ُالمبحثُاألول
باريةُخلكترونيةُاإلالفمسطينيةُاإُلُمعالجةُالمواقعُالسماتُالعامةُلمحتوىُ

ُحصارُغزةلقضاياُوموضوعاتُعينةُالدراسةُ
تيدؼ الدراسة في ىذا المبحث إلى الكشؼ عف السمات العامة لمضمكف قضايا 

عينة الدراسة، كذلؾ اإلخبارية كمكضكعات الحصار عمى غزة في المكاقع الفمسطينية اإللكتركنية 
القضايا كالمكضكعات المتعمقة عف طريؽ التعرؼ عمى أجندة اىتمامات المكاقع المتصمة بمعالجة 

لمنطاقات ضافة إ المستخدمة معيا،كأساليب اإلقناع بحصار غزة، كأساليب تقديـ المضمكف 
 .الجغرافية في التغطية

ُأوًًل:ُالموضوعاتُوالقضاياُالتيُخضعتُلمدراسةُالتحميميةُفيُمواقعُعينةُالدراسة
تي خضعت لمدراسة في مكاقع عينة ال المكاد اإلعالميةاآلتي تكرارات كنسب  الجدكؿ يبيف

ككالة فمسطيف اليـك  -ككالة معان اإلخبارية -كالمعمكمات كفا  ألنباءة األربعة كىي: (ككالة االدراس
 :النحك اآلتي عمى النتائج ككانت ككالة فمسطيف اآلف اإلخبارية)، -اإلخبارية

 

ُالدراسةُواقعمُالموضوعاتُالتيُخضعتُلمدراسةُالتخميميةُفيُ(:ُيوضح3.1جدولُ)

ُ:يتضحُأن(3.1ُرقمُ)وفقًاُلمجدولُالسابقُ

) مادة متعمقة 2669التي خضعت لمدراسة التحميمية بمغت ( خبريةالإجمالي عدد المكاد 
بقضايا كمكضكعات الحصار عمى غزة في مكاقع عينة الدراسة، حيث شممت أعمى نسبة في "ككالة 

" بػ ( ) 654%)، في حيف تمتيا "ككالة فمسطيف االف" بػ(29) مادة أم ما يعادؿ (772فمسطيف اليـك
%)، أما 23.9) مادة بنسبة (638( بػمغت في "ككالة معان االخبارية" %)، بينما ب24.5مادة بنسبة (
%)، مف إجمالي المكاد الخبرية 22.6) مادة أم ما يعادؿ (605كفا " بمغت (نباء األفي "ككالة 

 التي خضعت لمدراسة في المكاقع اإللكتركنية األربعة.

ُالنسبةُعددُالموادُالصحفيةُالمواقعُاًللكترونية
ُ%772ُ29ُوكالةُفمسطينُاليوم
ُ%654ُ24.5ُوكالةُفمسطينُاْلن
ُ%638ُ23.9ُوكالةُمعًاُاًلخبارية
ُ%605ُ22.6ُوكالةُاألنباءُوفا

ُ%2669ُ100ُالمجموع
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ُحصارُعمىُغزةالُبقضاياُعينةُالدراسةُمواقعُاىتمامُأولوياتُترتيبُثانيًا:
خضعت  الحصار عمى غزة التي قضايا أكلكيات ترتيب التالي تكرار كنسب الجدكؿ يبيف

 :النحك اآلتي عمى ككانت ،المحددة الزمنية المدة خالؿ لمدراسة في مكاقع عينة الدراسة
ُالدراسةُمواقعُالحصارُعمىُغزةُفيُقضاياُاىتمامُأولوياتُترتيبُ(:ُيوضح3.2جدولُ)

ُالمواقع
ُ

ُضاياُالحصارق

ُاًلتجاهُالعامُوكالةُوفاُفمسطينُاْلنُفمسطينُاليومُمعاًُُوكالة

ُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُك

ُ%464ُ17.3ُ%100ُ16.5ُ%138ُ21.1ُ%100ُ12.9ُ%126ُ19.8ُاقتصادية
ُ%515ُ19.2ُ%127ُ21ُ%102ُ15.5ُ%151ُ19.5ُ%135ُ21.1ُسياسية
ُ%593ُ22.2ُ%145ُ24ُ%158ُ24.1ُ%131ُ17ُ%159ُ25ُاجتماعية
ُ%427ُ16ُ%98ُ16.1ُ%97ُ15ُ%177ُ23ُ%55ُ8.6ُعسكرية
ُ%401ُ15ُ%80ُ13.2ُ%89ُ13.6ُ%134ُ17.3ُ%98ُ15.3ُخدماتية
ُ%166ُ6.2ُ%39ُ6.4ُ%45ُ7ُ%61ُ8ُ%21ُ3.2ُصحية
ُ%70ُ2.9ُ%11ُ2ُ%18ُ2.7ُ%15ُ2ُ%26ُ4ُثقافية

ُ%33ُ1.2ُ%5ُ0.8ُ%7ُ1ُ%3ُ0.3ُ%18ُ3ُاخرىُومختمفة
ُ%100 2669ُ%605ُ100ُ%654ُ100ُ%772ُ100ُ%638ُ100ُالمجموع

ُ

ُ(ُإلىُماُيأتي:3.2)رقمُتشيرُبياناتُالجدولُالسابقُ

ُاًلتجاهُالعامُلمواقعُالدراسة: -1

) تكراران، تمتيا 593%) بكاقع (22.2بالمرتبة األكلى بنسبة ( "اًلجتماعية"القضايا حظيت 
) تكراران، ثـ جاءت القضايا 515كاقع (%) ب19.2" بالمرتبة الثانية بنسبة (السياسيةالقضايا "

) تكراران، في حيف جاءت القضايا 464%) بكاقع (17.3" بالمرتبة الثالثة بنسبة (اًلقتصادية"
ُواألمنية" ) تكراران، ثـ تمتيا القضايا 427%) بكاقع (16" بالمرتبة الرابعة بنسبة (العسكرية
" في الصحية) تكراران، ثـ القضايا "401( %) بكاقع15" في المرتبة الخامسة بنسبة (الخدماتية"

" في المرتبة السابعة الثقافية) تكراران، ثـ القضايا "166%) بكاقع (6.2المرتبة السادسة بنسبة (
" في المرتبة الثامنة كاألخيرة بنسبة خرىاألما القضايا "أ) تكراران، 70%) بكاقع (2.9بنسبة (

 ضايا الحصار عمى غزة في مكاقع عينة الدراسة.) تكراران، مف إجمالي ق33%) بكاقع (1.2(
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ُمستوىُكلُموقعُعمىُحدة: -2

اإلخبارية: .ُأ  وكالةُمعاًُ

) تكراران، ثـ 159%) بكاقع (25" المرتبة األكلى بنسبة (اًلجتماعيةتصدرت القضايا "
) تكراران، بينما جاءت 135%) بكاقع (21.1" بنسبة (السياسيةجاءت بالمرتبة الثانية القضايا "

جاءت القضايا ) تكراران، ك 126%) بكاقع (19.8( " بالمرتبة الثالثة بنسبةاًلقتصاديةالقضايا "
العسكريةُ) تكراران، في حيف القضايا "98%) بكاقع (15.3" بالمرتبة الرابعة بنسبة (الخدماتية"

لمرتبة ) تكراران، بينما احتمت با55%) بكاقع (8.6" جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة (واألمنية
" بالمرتبة الصحية) تكراران، كتمتيا القضايا "26%) بكاقع (4" بنسبة (الثقافيةالسادسة القضايا "
" خرىاأل) تكراران، أما المرتبة الثامنة كاألخيرة فقد احتميا القضايا "21%) بكاقع (3.2السابعة بنسبة (

 مى غزة. ) تكراران مف إجمالي أنكاع قضايا الحصار ع18%) بكاقع (3بنسبة (

 وكالةُفمسطينُاليوم: .ُب

) تكراران، 177%) بكاقع (23" المرتبة األكلى بنسبة (العسكريةُواألمنيةتصدرت القضايا "
) تكراران، بينما جاءت 151%) بكاقع (19.5" بنسبة (السياسيةثـ جاءت بالمرتبة الثانية القضايا "

) تكراران، كثـ تمتيا القضايا 134ع (%) بكاق17.3" بالمرتبة الثالثة بنسبة (الخدماتيةالقضايا "
" بالمرتبة اًلقتصادية) تكراران، ثـ القضايا "131%) بكاقع (17" بالمرتبة الرابعة بنسبة (اًلجتماعية"

" الصحية) تكراران، بينما جاءت بالمرتبة السادسة القضايا "100%) بكاقع (12.9الخامسة بنسبة (
) 15%) بكاقع (2" بالمرتبة السابعة بنسبة (الثقافيةضايا ") تكراران، ثـ الق61%) بكاقع (8بنسبة (

) تكرارات 3%) بكاقع (0.3" بنسبة (خرىاألتكراران، أما المرتبة الثامنة كاألخيرة فقد احتمتيا القضايا "
 نكاع قضايا الحصار عمى غزة. مف إجمالي أ

ُج.ُوكالةُفمسطينُاْلن:

) تكراران، ثـ 158%) بكاقع (24.1نسبة (" المرتبة األكلى باًلجتماعيةحظيت القضايا "
) تكراران، بينما جاءت 138%) بكاقع (21.1" بنسبة (اًلقتصاديةجاءت بالمرتبة الثانية القضايا "

) تكراران، كجاءت القضايا 102%) بكاقع (15.5" بالمرتبة الثالثة بنسبة (السياسيةالقضايا "
ُواألمنية" " الخدماتية) تكراران، أما القضايا "97%) بكاقع (15" بالمرتبة الرابعة بنسبة (العسكرية

) تكراران. بينما احتمت بالمرتبة السادسة 89%) بكاقع (13.6جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة (
" بالمرتبة السابعة بنسبة الثقافية) تكراران، كتمتيا القضايا "45%) بكاقع (7" بنسبة (الصحيةالقضايا "
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%) 1" بنسبة (خرىاأل، أما المرتبة الثامنة كاألخيرة فقد احتميا القضايا ") تكراران 18%) بكاقع (2.7(
 ) تكرارات مف إجمالي أنكاع قضايا الحصار عمى غزة. 7بكاقع (

 :وفاُألنباءوكالةُا .ُد

) تكراران، ثـ 145%) بكاقع (24" المرتبة األكلى بنسبة (اًلجتماعيةتصدرت القضايا "
) تكراران، بينما جاءت القضايا 127%) بكاقع (21" بنسبة (السياسيةجاءت بالمرتبة الثانية القضايا "

العسكريةُ، ثـ جاءت القضايا "ان ) تكرار 100%) بكاقع (16.5" بالمرتبة الثالثة بنسبة (اًلقتصادية"
" جاءت في الخدماتية) تكراران، أما القضايا "98%) بكاقع (16.1" بالمرتبة الرابعة بنسبة (واألمنية

) تكراران. بينما احتمت بالمرتبة السادسة القضايا 80%) بكاقع (13.2خامسة بنسبة (المرتبة ال
" بالمرتبة السابعة بنسبة الثقافية) تكراران، كتمتيا القضايا "39%) بكاقع (6.4" بنسبة (الصحية"
%) 0.8(" بنسبة خرىاأل) تكراران، أما المرتبة الثامنة كاألخيرة فقد احتميا القضايا "11%) بكاقع (2(

 ) تكرارات مف إجمالي أنكاع قضايا الحصار عمى غزة.5بكاقع (

ُأوجوُاًلتفاقُواًلختَلف: -3

في ترتيب أكلكياتيا بالقضايا ُاتفقت المكاقع "ككالة معا،ن كككالة فمسطيف اآلف، كككالة كفا". أ
%) 24.1%) في "ككالة معان"، مقابؿ (25" حيث جاءت بالمرتبة األكلى، بنسبة (اًلجتماعية"

في "ككالة  اختمفت%). في حيف 24في "ككالة فمسطيف اآلف"، بينما "ككالة كفا" بنسبة (
" حيث جاءت بالمرتبة الرابعة بنسبة (  %).17فمسطيف اليـك

في ترتيب أكلكياتيا بالقضايا ُكما اتفقت المكاقع "ككالة معان، كككالة فمسطيف اليكـ، كككالة كفا". ب
%) في 21%) في "ككالة معان"، مقابؿ (21.1انية، بنسبة (" حيث جاءت بالمرتبة الثالسياسية"

في "ككالة فمسطيف  اختمفت%). في حيف 19.5"ككالة كفا"، بينما "ككالة فمسطيف اليكـ" بنسبة (
 %).15.5ف" حيث جاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة (اآل

" كالتي جاءت قتصاديةاًلكاتفقت المكاقع "ككالة معان، كككالة كفا" في ترتيب أكلكياتيا بالقضايا ". ت
%) في "ككالة كفا"، في حيف 16.5%) في "ككالة معان"، مقابؿ (19.8بالمرتبة الثالثة، بنسبة (

%) كجاءت في 21.1في "ككالة فمسطيف اآلف" حيث جاءت بالمرتبة الثانية بنسبة ( اختمفت
" بالمرتبة الخامسة بنسبة (  %).12.9"ككالة فمسطيف اليـك

العسكريةُالة فمسطيف اآلف، كككالة كفا" في ترتيب أكلكياتيا بالقضايا "اتفقت المكاقع "كك. ث
%) في 15%) في "ككالة كفا"، مقابؿ (16.1" كالتي جاءت بالمرتبة الرابعة، بنسبة (واألمنية
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في "ككالة فمسطيف اليكـ" التي جاءت بالمرتبة األكلى  اختمفت"ككالة فمسطيف اآلف"، في حيف 
 %).8.6"ككالة معان" جاءت بالمرتبة الخامسة بنسبة ( %) بينما في23بنسبة (

" الخدماتيةكما اتفقت المكاقع "ككالة فمسطيف اآلف، كككالة كفا" في ترتيب أكلكياتيا بالقضايا ". ج
%) 13.2%) في "ككالة فمسطيف اآلف"، مقابؿ (13.6التي جاءت بالمرتبة الخامسة، بنسبة (

" التي جاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة في "كك اختمفتفي "ككالة كفا"، في حيف  الة فمسطيف اليـك
 %).15.3%) بينما في "ككالة معان" بالمرتبة الرابعة بنسبة (17.3(

، كككالة فمسطيف اآلف، كككالة كفا" في ترتيب أكلكياتيا . ح كاتفقت المكاقع "ككالة فمسطيف اليـك
في "ككالة فمسطيف اليكـ"،  %)8" التي جاءت بالمرتبة السادسة، بنسبة (الصحيةبالقضايا "
 اختمفت%) "بككالة كفا"، في حيف 6.4%) في "ككالة فمسطيف اآلف"، كجاءت بنسبة (7مقابؿ (

 .%)3.2في "ككالة معان" التي جاءت بالمرتبة السابعة بنسبة (

، كككالة فمسطيف اآلف، كككالة كفا" في ترتيب أكلكياتيا . خ اتفقت المكاقع "ككالة فمسطيف اليـك
%) في "ككالة فمسطيف اآلف"، 2.7" التي جاءت بالمرتبة السابعة، بنسبة (الثقافيةايا "بالقض

" ك"ككالة كفا"، في حيف 2مقابؿ ( في "ككالة معان" التي  اختمفت%) في ككالتي "فمسطيف اليـك
 .%)4جاءت بالمرتبة السادسة بنسبة (

لة فمسطيف اآلف، كككالة كفا" في اتفقت جميع المكاقع "ككالة معان، كككالة فمسطيف اليكـ، كككا. د
ُوالمختمفةاألترتيب أكلكياتيـ بالقضايا " خيرة، بنسبة التي جاءت بالمرتبة الثامنة كاأل "خرى

" 1%) في "ككالة معا"، مقابؿ (3( %) في "ككالة فمسطيف اآلف"، في حيف "ككالة فمسطيف اليـك
 .%)0.8ككالة كفا بنسبة (أما %)، 0.3جاءت بنسبة (

 

ُعينةُالدراسةُمواقعُموضوعاتُالحصارُعمىُغزةُفيرصدُُ:ثالثاًُ

تناكلتيا مكاقع عينة  الحصار عمى غزة التي مكضكعات التالي تكرار كنسب الجدكؿ يبيف
بغرض تعرؼ ترتيب أكلكيات ىذه المكاقع إزاء قضايا الحصار  المحددة، الزمنية المدة خالؿ الدراسة

:النحك اآلتي عمى عمى غزة، ككانت
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ُعينةُالدراسةُمواقعُالحصارُعمىُغزةُفيُموضوعاتُ(:ُيوضح3.3ولُ)جد

ُالمواقعُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ

ُالحصارُموضوعات

ُاًلتجاهُالعامُوكالةُوفاُفمسطينُاْلنُفمسطينُاليومُمعاًُُوكالة

ُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُك

دية
صا
ًلقت
ا

ُ

ُ%112ُ2ُ%26ُ2ُ%36ُ2.5ُ%19ُ1.4ُ%31ُ2 صناعيُوانشائي
ُ%328ُ6ُ%59ُ4.4ُ%87ُ6.2ُ%84ُ6.3ُ%98ُ6.2ُستثماريتجاريُوا
ُ%198ُ3.6ُ%65ُ5ُ%34ُ2.4ُ%47ُ3.5ُ%52ُ3.5ُالزراعي

ُ%255ُ4.5ُ%56ُ4.3ُ%68ُ5ُ%65ُ4.8ُ%66ُ4.2ُالبحريُوالصيادين
ُ%194ُ3.5ُ%12ُ1ُ%77ُ5.5ُ%60ُ4.5ُ%45ُ3ُاألنفاق

ُ%625ُ11.1ُ%190ُ14.4ُ%151ُ11ُ%156ُ11.7ُ%128ُ8.2ُاًلعمارُوالبناء

سية
سيا

ُ

ُ%122ُ2.1ُ%17ُ1.2ُ%23ُ1.7ُ%30ُ2ُ%52ُ3.3ُمصالحةُوحكومات
ُ%762ُ14ُ%140ُ10.6ُ%190ُ13.7ُ%179ُ13.4ُ%253ُ16.2ُالحدودُوالمعابرُوالسفر

عي
تما
اج

ُ

ُ%534ُ9.5ُ%116ُ9ُ%131ُ9.5ُ%117ُ8.7ُ%170ُ11ُالفقرُوبطالةُوعمال
ُ%566ُ10.1ُ%134ُ10.1ُ%148ُ10.7ُ%92ُ7ُ%192ُ12ُقوافلُوتضامن

ُةعسكريقضاياُ
ُ%518ُ9.2ُ%154ُ12ُ%124ُ9ُ%146ُ11ُ%94ُ6ُانتياكاتُوحرب

تية
دما
خ

ُ

ُ%440ُ8ُ%98ُ7.4ُ%115ُ8.2ُ%112ُ8.4ُ%115ُ7.3ُوقودُوكيرباءُوغاز
ُ%119ُ2.1ُ%35ُ2.6ُ%22ُ1.5ُ%17ُ1.1ُ%45ُ3ُطرقُوبنيةُتحتية
ُ%178ُ3ُ%59ُ4.4ُ%36ُ2.5ُ%33ُ2.4ُ%43ُ2.8ُمياهُوصرفُصحي

ُ%63ُ1.1ُ%5ُ0.3ُ%12ُ1ُ%24ُ1.8ُ%22ُ1.4ُنقلُومواصَلت
ُ%368ُ6.5ُ%94ُ7.1ُ%87ُ6.2ُ%103ُ7.7ُ%84ُ5.3ُالصحي

فية
ثقا

ُ

ُ%19ُ0.3ُ%5ُ0.3ُ%8ُ0.5ُ%4ُ0.3ُ%2ُ0.1ُالسياحي
ُ%33ُ0.6ُ%7ُ0.6ُ%5ُ0.4ُ%8ُ0.6ُ%13ُ1ُرياضي

ُ%134ُ2.3ُ%39ُ3ُ%28ُ2ُ%31ُ2.3ُ%36ُ2.3ُالتعميميُوالفني
ُ%34ُ0.5ُ%5ُ0.3ُ%8ُ0.5ُ%3ُ0.2ُ%18ُ1.2ُموضوعاتُأخرىُومختمفة

5595 100%ُُ%1316ُ100ُ%1390ُ100ُ%1330ُ100ُ%1559ُ100ُالمجموع

ُ(ُإلىُماُيأتي:3.3تشيرُبياناتُالجدولُالسابقُرقمُ)

ُاًلتجاهُالعامُلمواقعُالدراسة: -1

) 762%) بكاقع (14بنسبة (المرتبة األكلى  "الحدودُوالمعابرُوالسفر"حظيت مكضكعات 
) تكراران، ثـ 625%) بكاقع (11.1" بالمرتبة الثانية بنسبة (اإلعمارُوالبناءتكراران، تمتيا مكضكعات "

ُالتضامنيةجاءت مكضكعات " ُوالقوافل %) بكاقع 10.1" بالمرتبة الثالثة بنسبة (المساعدات
ُوالبطالةُ) مكضكعات "%9.5) تكراران، في حيف جاءت بالمرتبة الرابعة بنسبة (566( الفقر

                                                           

 قد تحتكم المكضكعات عمى أكثر مف بند في المادة الخبرية في مكاقع عينة الدراسة 
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ُوالحربثـ بالمرتبة الخامسة مكضكعات " ،) تكراران 534" بكاقع (والعمال " بنسبة اًلنتياكات
ُوالكيرباءُوالغاز) تكراران، كتمتيا مكضكعات "518%) بكاقع (9.2( " في المرتبة السادسة الوقود

" في المرتبة السابعة بنسبة حيالقطاعُالصُ) تكراران. تمتيا مكضكعات "440%) بكاقع (8بنسبة (
ُواًلستثمارية) تكراران، كالمكضكعات "368%) بكاقع (6.5( " في المرتبة الثامنة بنسبة التجارية
ُوالصيادين) تكراران، تمتيا المكضكعات "328%) بكاقع (6( " في المرتبة التاسعة بنسبة البحرية
" بكاقع الزراعية%) المكضكعات "3.6سبة () تكراران، كتأتي المرتبة العاشرة بن255%) بكاقع (4.5(
) تكراران. 196%) بكاقع (3.5" بنسبة (األنفاق) تكراران، ثـ المرتبة الحادم عشر مكضكعات "198(

) تكراران، 171%) بكاقع (3" في الثانية عشر بنسبة (المياهُوالصرفُالصحيثـ جاءت مكضكعات "
ُوالفنية"المكضكعات  %)2.3بينما احتمت المرتبة الثالثة عشر بنسبة ( ) 134بكاقع ( "التعميمية

 "المصالحةُوالحكومات"%) كؿ مف مكضكعات 2.1تكراران، ثـ بالمرتبة الرابعة عشر مكرر بنسبة (
) تكراران، ثـ تأتي 119بكاقع (%) 2.1بنسبة ( "الطرقُوالبنيةُالتحتية")، كمكضكعات 122بكاقع (

ُواإلنشائيةالصناعيبالمرتبة الخامسة عشر المكضكعات " ) تكراران، 112%) بكاقع (2" بنسبة (ة
ُوالمواصَلتبينما جاءت مكضكعات " %) بكاقع 1.1" في المرتبة السادسة عشر بنسبة (النقل

) 33%) بكاقع (0.6" في المرتبة السابعة عشر بنسبة (الرياضية) تكراران، كالمكضكعات "63(
) 33%) بكاقع (0.5بة الثامنة عشر بنسبة (" في المرتخرىُوالمختمفةاألتكراران، كالمكضكعات "

) 19%) بكاقع (0.3" بالمرتبة التاسعة عشر كاألخيرة بنسبة (السياحيةتكراران، ثـ المكضكعات "
 تكراران مف إجمالي مكضكعات الحصار عمى غزة المنشكرة في مكاقع عينة الدراسة.

ُعمىُمستوىُكلُموقعُعمىُحدة: -2

اإلخبارية: .ُأ  وكالةُمعاًُ

ُوالسفرضكعات "تصدرت مك  ُوالمعابر %) بكاقع 16.2" المرتبة األكلى بنسبة (الحدود
ُالتضامنية) تكراران، ثـ جاءت بالمرتبة الثانية مكضكعات "253( ُوالقوافل " بنسبة المساعدات
" بنسبة الفقرُوالبطالةُوالعمال) تكراران، ثـ تمتيا بالمرتبة الثالثة مكضكعات "192%) بكاقع (12(
ُوالبناء) تكراران، بينما جاءت مكضكعات "170%) بكاقع (11( " بالمرتبة الرابعة بنسبة اإلعمار
ُوالغاز) تكراران، أما مكضكعات "128%) بكاقع (8.2( ُوالكيرباء " جاءت في المرتبة الوقود

) تكراران. بينما جاءت بالمرتبة السادسة المكضكعات 115%) بكاقع (7.3الخامسة بنسبة (
%) 6) تكراران، كجاءت بالمرتبة السابعة بنسبة (98%) بكاقع (6.2" بنسبة (يةالتجاريةُواًلستثماُر"

ُوالحربمكضكعات " ) تكراران، بينما جاءت بالمرتبة الثامنة المكضكعات 94" بكاقع (اًلنتياكات
ُوالصيادين) تكراران، كجاءت المكضكعات "84%) بكاقع (5.3" بنسبة (الصحية" " في البحرية
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" المرتبة الزراعية) تكراران، بينما احتمت المكضكعات "66%) بكاقع (4.2سبة (المرتبة التاسعة بن
المصالحةُ) تكراران، كجاءت بالمرتبة الحادية عشر مكضكعات "52%) بكاقع (3.5العاشرة بنسبة (

%) كؿ 3) تكراران، أما المرتبة الثانية عشر مكرر بنسبة (52%) بكاقع (3.3" بنسبة (والحكومات
) تكراران، كجاءت 45" بكاقع (الطرقُوالبنيةُالتحتية) تكراران، ك"45" بكاقع (اًلنفاق"مف مكضكعات 
) تكراران، 43%) بكاقع (2.8" في المرتبة الثالثة عشر بنسبة (المياهُوالصرفُالصحيمكضكعات "

) تكراران، 36%) بكاقع (2.3" في المرتبة الرابعة عشر بنسبة (التعميميةكالمكضكعات "
) تكراران، كمكضكعات 31%) بكاقع (2" بالمرتبة الخامسة عشر بنسبة (الصناعية" كالمكضكعات

ُوالمواصَلت" ) تكراران، كجاءت 22%) بكاقع (1.4" بالمرتبة السادسة عشر بنسبة (النقل
ُوالمختمفةالمكضكعات " ) تكراران، 18%) بكاقع (1.2" بالمرتبة السابعة عشر بنسبة (اًلخرى
) تكراران، كالمكضكعات 13%) بكاقع (1بالمرتبة الثامنة عشر بنسبة ( "الرياضيةكالمكضكعات "

) تكرارات مف إجمالي 2%) بكاقع (0.1" بالمرتبة التاسعة عشر كاألخيرة بنسبة (السياحية"
 مكضكعات الحصار عمى غزة المنشكرة في مكاقع عينة الدراسة.

 وكالةُفمسطينُاليوم: .ُب

ُوالستصدرت مكضكعات " ُوالمعابر %) بكاقع 13.4" المرتبة األكلى بنسبة (فرالحدود
ُوالبناء) تكراران، ثـ جاءت بالمرتبة الثانية مكضكعات "179( %) بكاقع 11.7" بنسبة (اإلعمار
%) بكاقع 11" بالمرتبة الثالثة بنسبة (اًلنتياكاتُوالحرب) تكراران، بينما جاءت مكضكعات "156(
ُوالُ) تكراران، كجاءت المكضكعات "146( ُوالعمالالفقر %) 8.7" بالمرتبة الرابعة بنسبة (بطالة

ُ) تكراران. بينما جاءت بالمرتبة الخامسة المكضكعات "117بكاقع ( بنسبة الوقودُوالكيرباءُوالغاز"
%) 7.7" بنسبة (الصحية) تكراران، كجاءت بالمرتبة السادسة المكضكعات "112%) بكاقع (8.4(

ُالتضامنيةالم) تكرارات، اما مكضكعات "103بكاقع ( " بالمرتبة السابعة بنسبة ساعداتُوالقوافل
" بنسبة واًلستثماريةالتجاريةُ) تكراران، بينما جاءت بالمرتبة الثامنة المكضكعات "92%) بكاقع (7(
ُوالصيادين) تكراران، كالمكضكعات "84%) بكاقع (6.3( " في المرتبة التاسعة بنسبة البحرية
%) بكاقع 4.5" المرتبة العاشرة بنسبة (اًلنفاقما مكضكعات ") تكراران، بين65%) بكاقع (4.8(
) تكراران، 47%) بكاقع (3.5" بنسبة (الزراعية) تكراران، كبالمرتبة الحادية عشرة المكضكعات "60(

) تكراران، 33%) بكاقع (2.3" بنسبة (المياهُوالصرفُالصحيأما المرتبة الثانية عشرة مكضكعات "
) تكراران، كجاءت 31%) بكاقع (2.3" بنسبة (التعميميةالمكضكعات "كالمرتبة الثالثة عشر 

ُوالحكوماتمكضكعات " ) تكراران، 30%) بكاقع (2" في المرتبة الرابعة عشر بنسبة (المصالحة
) تكراران، 24%) بكاقع (1.8" في المرتبة الخامسة عشر بنسبة (النقلُوالمواصَلتكمكضكعات "
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) تكراران، كالمكضكعات 19%) بكاقع (1.4بة السادسة عشر بنسبة (" بالمرتالصناعيةكالمكضكعات "
) تكراران، كالمكضكعات 17%) بكاقع (1.1" بالمرتبة السابعة عشر بنسبة (الطرقُوالبنيةُالتحتية"
" السياحية) تكرارات، كالمكضكعات "8%) بكاقع (0.6" بالمرتبة الثامنة عشر بنسبة (الرياضية"

" خرىُوالمختمفةاأل) تكرارات كجاءت المكضكعات "4%) بكاقع (0.3نسبة (بالمرتبة التاسعة عشر ب
) تكرارات، مف إجمالي مكضكعات الحصار 3%) بكاقع (0.2بالمرتبة العشريف كاألخيرة بنسبة (

 عمى غزة المنشكرة في مكاقع عينة الدراسة.
ُج.ُوكالةُفمسطينُاْلن:

ُوالسفرحظيت مكضكعات " ُوالمعابر %) بكاقع 13.7األكلى بنسبة (" المرتبة الحدود
) 151%) بكاقع (11" بنسبة (اإلعمارُوالبناء) تكراران، ثـ جاءت بالمرتبة الثانية مكضكعات "190(

%) 10.7" بالمرتبة الثالثة بنسبة (المساعداتُوالقوافلُالتضامنيةتكراران، بينما جاءت مكضكعات "
ُوالب) تكراران، ك جاءت المكضكعات "148بكاقع ( ُوالعمالالفقر " بالمرتبة الرابعة بنسبة طالة

جاءت في المرتبة الخامسة  اًلنتياكاتُوالحرب") تكراران، أما المكضكعات "131%) بكاقع (9.5(
ُوالكيرباءُ) تكراران. بينما جاءت بالمرتبة السادسة المكضكعات "124%) بكاقع (9بنسبة ( الوقود
ُ %) كؿ مف 6.2ءت بالمرتبة السابعة بنسبة () تكراران، كجا115%) بكاقع (8.2بنسبة (والغاز"

) تكراران، اما مكضكعات 87بكاقع ( "واًلستثماريةالتجاريةُ" كالمكضكعات "الصحيةالمكضكعات "
" البحريةُوالصيادين) تكراران، كالمكضكعات "77%) بكاقع (5.5" بالمرتبة الثامنة بنسبة (نفاقاأُل"

تكراران، بينما جاءت بالمرتبة العاشرة مكرر بنسبة  )68%) بكاقع (5في المرتبة التاسعة بنسبة (
ُوالصرفُالصحي) تكران مكضكعات "36%) بكاقع (2.5( "، أما الصناعية" كالمكضكعات "المياه

) تكراران، كالمرتبة 34%) بكاقع (2.4" بنسبة (الزراعيةالمرتبة الحادية عشر جاءت المكضكعات "
) تكراران، كجاءت المرتبة الثالثة عشر 28%) بكاقع (2ة (" بنسبالتعميميةالثانية عشر المكضكعات "

) تكراران، اما المرتبة الرابعة عشر 23" بكاقع (المصالحةُوالحكومات%) مكضكعات "1.7بنسبة (
ُالتحتية%) مكضكعات "1.5جاءت بنسبة ( ) تكراران، أما مكضكعات 22" بكاقع (الطرقُوالبنية

) تكراران، كجاءت بالمرتبة 12%) بكاقع (1سة عشر بنسبة (" في المرتبة الخامالنقلُوالمواصَلت"
" السياحية) تكرارات كؿ مف المكضكعات "8%) بكاقع (0.5السادسة عشر مكرر بنسبة (

ُوالمختمفةاألكالمكضكعات " " بالمرتبة الثامنة عشر كاألخيرة الرياضية"، اما المكضكعات "خرى
كضكعات الحصار عمى غزة المنشكرة في مكاقع ) تكرارات مف إجمالي م5%) بكاقع (0.4بنسبة (

 عينة الدراسة.

 



338 
 

 وفاُألنباءوكالةُا .ُد

ُوالبناءتصدرت مكضكعات " ) 190%) بكاقع (14.4" المرتبة األكلى بنسبة (اإلعمار
) 154%) بكاقع (12" بنسبة (اًلنتياكاتُوالحربتكراران، ثـ جاءت بالمرتبة الثانية مكضكعات "

ُعات "تكراران، بينما جاءت مكضك  %) بكاقع 10.6بالمرتبة الثالثة بنسبة (الحدودُوالمعابرُوالسفر"
ُالتضامنية) تكراران، ك جاءت مكضكعات "140( ُوالقوافل " بالمرتبة الرابعة بنسبة المساعدات
ُ") تكراران، أما مكضكعات "134%) بكاقع (10.1( ُوالعمال ُوالبطالة جاءت في المرتبة  الفقر

الوقودُ) تكراران. بينما جاءت بالمرتبة السادسة المكضكعات "116ع (%) بكاق9الخامسة بنسبة (
ُ ُوالغاز" ) تكراران، كجاءت بالمرتبة السابعة المكضكعات 98%) بكاقع (7.4بنسبة (والكيرباء

" بالمرتبة الثامنة بنسبة الزراعية) تكراران، اما المكضكعات "94%) بكاقع (7.1" بنسبة (الصحية"
) تكراران 59%) بكاقع (4.4اران، بينما جاءت بالمرتبة التاسعة مكرر بنسبة () تكر 65%) بكاقع (5(

ُالصحيكؿ مف مكضكعات " ُوالصرف ُواًلستثمارية" كالمكضكعات "المياه "، بينما التجارية
) تكراران، أما 57%) بكاقع (4.3" في المرتبة الحادية عشرة بنسبة (البحريةُوالصيادينالمكضكعات "

) تكراران كتمتيا 39" بكاقع (التعميمية%) جاءت المكضكعات "3عشرة بنسبة (المرتبة الثانية 
) تكراران، في 35%) بكاقع (2.6" بالمرتبة الثالثة عشر بنسبة (الطرقُوالبنيةُالتحتيةمكضكعات "

) تكراران، اما 26" بكاقع (الصناعية%) جاءت المكضكعات "2حيف المرتبة الرابعة عشر بنسبة (
ُوالحكوماتسة عشر جاءت المكضكعات "المرتبة الخام ) 17%) بكاقع (1.2بنسبة ( المصالحة

) مكرران، بينما 12) بكاقع (1" بالمرتبة السادسة عشر بنسبة (األنفاقتكراران، ثـ تمتيا مكضكعات "
) تكرارات، اما 7%) بكاقع (0.6بنسبة ( الرياضية"جاءت المرتبة السابعة عشر المكضكعات "

" كالمكضكعات السياحية%) كؿ مف المكضكعات "0.3عشر مكرر كاالخيرة بنسبة (المرتبة الثامنة 
) تكرارات مف إجمالي مكضكعات 5" بكاقع (النقلُوالمواصَلت" كمكضكعات "األخرىُوالمختمفة"

 الحصار عمى غزة المنشكرة في مكاقع عينة الدراسة.
 

ُأوجوُاًلتفاقُواًلختَلف: -3

في ترتيب أكلكياتيا ُفمسطيف اليكـ كككالة فمسطيف اآلف " المكاقع "ككالة معان كككالة اتفقت.أ 
ُوالسفربمكضكعات " ُوالمعابر %) في 16.2" حيث جاءت بالمرتبة األكلى، بنسبة (الحدود

" بنسبة 13.7"ككالة معان"، مقابؿ ( %) في "ككالة فمسطيف اآلف"، في حيف "ككالة فمسطيف اليـك
 %)10.6ث جاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة (في "ككالة كفا" حي اختمفت%). بينما 13.4(
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" ك"ككالة فمسطيف اآلف" اتفقت.ب  في ترتيب أكلكياتيا ُكؿ مف المكاقع "ككالة فمسطيف اليـك
في  اختمفت%). بينما 11" حيث جاءت بالمرتبة الثانية، بنسبة (اإلعمارُوالبناءبمكضكعات "

" جاءت بالمرتبة وكالةُمعاًُي حيف "%)، ف14.4" التي جاءت بالمرتبة األكلى بنسبة (وفا وكالة"
 %).8.1الثالثة بنسبة (

جميع المكاقع "ككالة معان كككالة فمسطيف اليـك كككالة فمسطيف اآلف كككالة كفا" في  اتفقت.ج 
ُالرياضيوترتيب أكلكياتيا بالمكضكعات " ُو " باقؿ النسب كاالىتماـ حيث جاءت السياحية

 بالمرتبات األخيرة.
الفقرُمسطيف اليكـ كككالة فمسطيف اآلف" في ترتيب أكلكياتيا بمكضكعات ""ككالة ف اتفقتكما .د 

%) في ككالة فمسطيف االف، مقابؿ 9.5" كالتي جاءت بالمرتبة الرابعة، بنسبة (والبطالةُوالعمال
، بينما 8.7( ترتيب اكلكياتيا بالنسبة لكؿ مف "ككالة معا"  اختمفت%) في ككالة فمسطيف اليـك

 %).9%) في حيف ككالة كفا بالمرتبة الخامسة بنسبة (11تبة الثالثة بنسبة (التي جاءت بالمر 

في ترتيب أكلكياتيا  "ايضا المكاقع "ككالة فمسطيف اليكـ كككالة فمسطيف اآلف كككالة كفا اتفقت.ق 
ُوالغازبمكضكعات " ُوالكيرباء %) في 8.2" كالتي جاءت بالمرتبة السادسة، بنسبة (الوقود

في ترتيب  اتفقت%)، بينما 7.4ف"، مقابؿ بمغت في "ككالة كفا" بنسبة (ككالة "فمسطيف اآل
" بنسبة (أ %) مقابؿ ككالة معان"  بنسبة 8.4كلكياتيا بالمرتبة الخامسة في "ككالة فمسطيف اليـك
)7.3.(% 

" كالتي الصحية"ككالة فمسطيف اآلف كككالة كفا" في ترتيب أكلكياتيا بالمكضكعات " ايضان  اتفقت.ك 
%) في "ككالة كفا" مقابؿ "ككالة فمسطيف االف" بنسبة 7.1المرتبة السابعة، بنسبة (جاءت ب

في ترتيب اكلكياتيا في "ككالة فمسطيف اليكـ" التي جاءت بالمرتبة  اختمفت%)، بينما 6.2(
 %).5.3بينما في "ككالة معا" جاءت بالمرتبة الثامنة بنسبة ( ،%)7.7السادسة بنسبة (

في ترتيب أكلكياتيا بالمكضكعات ُككالة فمسطيف اليكـ كككالة فمسطيف اآلف""ككالة معا  اتفقت.ز 
ُوالصيادين" %)، 5" حيث جاءت بالمرتبة التاسعة في "ككالة فمسطيف اآلف" بنسبة (البحرية

%) في "ككالة معا"، 4.2%) في "ككالة فمسطيف اليكـ"، مقابؿ نسبة (4.8بينما جاءت بنسبة (
 %). 4.3كفا" حيث جاءت بالمرتبة الحادية عشر بنسبة (في "ككالة  اختمفتبينما 

" الزراعية"ككالة فمسطيف اليكـ كككالة فمسطيف اآلف" في ترتيب أكلكياتيا بالمكضكعات " اتفقت.ح 
%) في "ككالة فمسطيف اليكـ"، مقابؿ 3.5كالتي جاءت بالمرتبة الحادية عشر، بنسبة (
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" التي جاءت بالمرتبة وكالةُوفافي كؿ مف " تاختمف%) في "ككالة فمسطيف االف"، بينما 2.4(
 %).3.5" بنسبة (وكالةُمعاًُ%)، في حيف جاءت بالمرتبة العاشرة في "5الثامنة بنسبة (

" كالتي المصالحةُوالحكوماتالمكاقع عينة الدراسة في ترتيب أكلكياتيا بمكضكعات " اختمفت.ط 
%)، بينما جاءت بالمرتبة 2ة (جاءت بالمرتبة الرابعة عشر في ككالة فمسطيف اليـك بنسب

%)، مقابؿ المرتبة الحادية عشر في "ككالة معا" 1.2الخامسة عشر في ككالة كفا بنسبة (
ف" بنسبة %)، في حيف جاءت بالمرتبة الثالثة عشر في "ككالة فمسطيف اآل3.3بنسبة (

)1.7.(% 
ُالصحيالمكاقع في ترتيب أكلكياتيا بمكضكعات " واختمفت.م  ُوالصرف " كالتي جاءت المياه

%)، مقابؿ المرتبة العاشرة في "ككالة فمسطيف االف" 4.4بالمرتبة التاسعة "ككالة كفا" بنسبة (
%) في "ككالة فمسطيف 2.3%)، في حيف جاءت بالمرتبة الثانية عشر بنسبة (2.5بنسبة (

"، كبالمرتبة الثالثة عشر بنسبة (  %) في "ككالة معا". 2.6اليـك
" التعميميةمسطيف اليكـ كككالة معا " في ترتيب أكلكياتيا بالمكضكعات ""ككالة ف اتفقتكما .ؾ 

%) في ككالة معا، كككالة فمسطيف اليكـ، بينما 2.3كالتي جاءت بالمرتبة الرابعة عشر، بنسبة (
" بنسبة نوكالةُفمسطينُاْل%)، مقابؿ "3" بنسبة (وكالةُوفابالمرتبة الثانية عشر في " اتفقت

)2 .(% 
" في ترتيب أكلكياتيا بمكضكعات "الة فمسطيف اآل"كك اتفقت.ؿ  النقلُف كككالة فمسطيف اليـك

" 1.8" كالتي جاءت بالمرتبة الخامسة عشر بنسبة (والمواصَلت %) في "ككالة فمسطيف اليـك
ا" التي جاءت في "ككالة معن  اختمفت"، في حيف نوكالةُفمسطينُاْل%) في "1مقابؿ نسبة (

%)، بينما في جاءت بالمرتبة الثامنة عشر في "ككالة كفا" 1.4سبة (بالمرتبة السادسة عشر بن
 %).0.3بنسبة (

في  نُووكالةُوفا"ةُفمسطينُاليومُووكالةُفمسطينُاْلووكالُ"وكالةُمعاًُاختمفت جميع المكاقع .ـ 
ُواًلستثماريةكلكياتيا بالمكضكعات "أترتيب  " حيث جاءت بالمرتبة بالسادسة في التجارية

ُمعاًُ ُ"وكالة %)، بينما جاءت بالمرتبة السابعة في "ككالة فمسطيف اآلف" بنسبة 6.2بنسبة ("
" فجاءت بالمرتبة الثامنة بنسبة (6.2( %)، في 6.3%)، كما اختمفت في "ككالة فمسطيف اليـك

 %).4.4حيف جاءت بالمرتبة التاسعة في ككالة كفا بنسبة (

المساعداتُوالقوافلُكياتيا بمكضكعات "كلأف كككالة كفا" في ترتيب "ككالة فمسطيف اآل اتفقت.ف 
%)، بينما 10.7ف" بنسبة (تبة الرابعة في "ككالة فمسطيف اآل" حيث جاءت بالمر التضامنية
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" التي جاءت بالمرتبة في "ككالة معان  اختمفت%)، كما 10.1جاءت في "ككالة كفا" بنسبة (
 %).7فمسطيف اليكـ" بنسبة ( %)، بينما جاءت بالمرتبة السابعة في "ككالة12الثانية بنسبة (

ف كككالة كفا" في ة فمسطيف اليـك كككالة فمسطيف اآلكككال جميع المكاقع "ككالة معان  اختمفت.س 
" حيث جاءت بالمرتبة الثانية في "ككالة كفا" اًلنتياكاتُوالحربكلكياتيا بمكضكعات "أترتيب 
" بنسبة ( %)، بينما جاءت بالمرتبة الثالثة في "ككالة فمسطيف12بنسبة ( %)، كما 11اليـك

%)، بينما المرتبة 9ف" التي جاءت بالمرتبة الخامسة بنسبة (اختمفت في "ككالة فمسطيف اآل
 %).6بنسبة ( السابعة في ككالة معان 

ف كككالة كفا" في ة فمسطيف اليـك كككالة فمسطيف اآلكككال جميع المكاقع "ككالة معان  اختمفت.ع 
ف" " حيث جاءت بالمرتبة الثامنة في "ككالة فمسطيف اآلنفاقاأُلكلكياتيا بمكضكعات "أترتيب 
" بنسبة (5.5بنسبة ( %)، كما 4.5%)، بينما جاءت بالمرتبة العاشرة في "ككالة فمسطيف اليـك

ما ككالة كفا المرتبة أ%)، 3" التي جاءت بالمرتبة الثانية عشر بنسبة (اختمفت في "ككالة معان 
 %).1السادسة عشر بنسبة (

" حيث الطرقُوالبنيةُالتحتيةكلكياتيا بمكضكعات "أكككالة كفا" في ترتيب  "ككالة معان  تاتفق.ؼ 
%)، 2%)، بينما في "ككالة كفا" بنسبة (3جاءت بالمرتبة الرابعة عشر في "ككالة معان" بنسبة (

%)، في 1.5ف" التي جاءت بالمرتبة السادسة عشر بنسبة (في "ككالة فمسطيف اآل اختمفتكما 
 %).1.1اءت بالمرتبة السابعة عشر في ككالة فمسطيف اليكـ بنسبة (حيف ج

ف كككالة كفا" في ة فمسطيف اليـك كككالة فمسطيف اآلكككال جميع المكاقع "ككالة معان  اختمفت.ص 
" حيث جاءت بالمرتبة العاشرة في "ككالة الصناعيةُواًلنشائيةكلكياتيا بالمكضكعات "أترتيب 

)، بينما جاءت بالمرتبة الرابعة عشر في "ككالة كفا" بنسبة %2.5ف" بنسبة (فمسطيف اآل
%)، في 2" التي جاءت بالمرتبة الخامسة عشر بنسبة ("ككالة معان  مع%)، كما اختمفت 1(

 %).1.4حيف جاءت بالمرتبة السادسة عشر في ككالة فمسطيف اليـك بنسبة (
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ُأساليب ُالتيُرابعًا: ُغزة ُعمى ُالحصار ُقضايا ُمضمون ُعينةُاتبعتياُتقديم ُمواقع
ُالدراسة
) أساليب تقديـ المضمكف المستخدمة مع مكضكعات كقضايا 3.4اآلتي رقـ ( الجدكؿ يبيف

 كاآلتي:  الحصار عمى غزة التي تناكلتيا مكاقع عينة الدراسة في المدة الزمنية المحددة، ككانت
ُُالدراسةُمواقعُعينةُاتبعتياُالتيُتقديمُمضمونُقضاياُالحصارُأساليبُ(:ُيوضح3.4جدولُ)

ُالمواقع
ُ

ُاسموبُالمضمون

ُاًلتجاهُالعامُوكالةُوفاُفمسطينُاْلنُفمسطينُاليومُمعاًُُوكالة

ُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُك %ُك
ُ%1670ُ62.7ُ%353ُ58.3ُ%427ُ65.2ُ%478ُ62ُ%412ُ64.6ُسردُمعمومات
ُ%752ُ28.1ُ%186ُ30.7ُ%151ُ23ُ%230ُ29.8ُ%185ُ29ُانشائي
ُ%247ُ9.2ُ%66ُ11ُ%76ُ11.8ُ%64ُ8.2ُ%41ُ6.4ُاحصائي
ُ%2669ُ100ُ%605ُ100ُ%654ُ100ُ%772ُ100ُ%638ُ100ُالمجموع

ُ(ُإلىُماُيأتي:3.4تشيرُبياناتُالجدولُالسابقُرقمُ)

ُاًلتجاهُالعامُلمواقعُالدراسة: -1

لقضايا  تغطيتيا في الدراسة مكاقع عينة اتبعتيا بالنسبة لطرؽ تقديـ المضمكف التي
ُالمعموماتالحصار عمى غزة، فقد احتؿ أسمكب "كمكضكعات  " المرتبة األكلى بنسبة سرد

%) 28.1" بنسبة (اإلنشائي) تكراران، كتاله في المرتبة الثانية األسمكب "1670%) بكاقع (62.7(
%) بكاقع 9.2" في المرتبة الثالثة كاألخيرة بنسبة (اإلحصائي) تكراران، ثـ جاء األسمكب "752بكاقع (

 تكراران. ) 247(

ُعمىُحدة:ُموقععمىُمستوىُكلُ -2

اإلخبارية: .ُأ  وكالةُمعاًُ

ُالمعموماتحظي أسمكب " ) تكراران، 412%) بكاقع (64.6" المرتبة األكلى بنسبة (سرد
) تكراران، ثـ جاء األسمكب 185%) بكاقع (29" بنسبة (اإلنشائيكتالىا في المرتبة الثانية األسمكب "

 ) تكراران.41%) بكاقع (6.4ة كاألخيرة بنسبة (" في المرتبة الثالثاإلحصائي"
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 وكالةُفمسطينُاليوم: .ُب

) تكراران، كتاله 478%) بكاقع (62" المرتبة األكلى بنسبة (سردُالمعموماتاحتؿ أسمكب "
) تكراران، ثـ جاء األسمكب 230%) بكاقع (29.8" بنسبة (اإلنشائيفي المرتبة الثانية األسمكب "

 ) تكراران.64%) بكاقع (8.2الثالثة كاألخيرة بنسبة ( " في المرتبةاإلحصائي"

ُوكالةُفمسطينُاْلن: .ُج

ُالمعموماتجاءت أسمكب " ) تكراران، 427%) بكاقع (65.2" المرتبة األكلى بنسبة (سرد
) تكراران، ثـ جاء األسمكب 151%) بكاقع (23" بنسبة (اإلنشائيكتاله في المرتبة الثانية األسمكب "

 ) تكراران.76%) بكاقع (11.8رتبة الثالثة كاألخيرة بنسبة (" في الماإلحصائي"

 وفاُألنباءوكالةُا .ُت
ُالمعموماتتصدر أسمكب " ) تكراران، 353%) بكاقع (58.3" المرتبة األكلى بنسبة (سرد

) تكراران، ثـ جاء 186%) بكاقع (30.7" بنسبة (اإلنشائيكتاله في المرتبة الثانية األسمكب "
 ) تكراران.66%) بكاقع (11في المرتبة الثالثة كاألخيرة بنسبة (" اإلحصائياألسمكب "

ُأوجوُاًلتفاقُواًلختَلف:ُ-3

ف اتفقت جميع مكاقع عينة الدراسة "ككالة معان كككالة فمسطيف اليـك كككالة فمسطيف اآل.أ 
ُالمعموماتفي ترتيب أكلكياتيا في عرض أسمكب "ُكككالة كفا" " الذم جاء بالمرتبة سرد
%) في 64.6%)، مقابؿ (65.2ث بمغ في "ككالة فمسطيف اآلف" بنسبة (األكلى، حي
" بنسبة ("ككالة معان  %)، بينما في "ككالة كفا" 62"، في حيف جاء في "ككالة فمسطيف اليـك
 %).58.3بنسبة (

" الذم اإلنشائيكاتفقت جميع مكاقع عينة الدراسة في ترتيب أكلكياتيا في عرض األسمكب ".ب 
%) في 29.8%)، مقابؿ (30.7انية، حيث بمغ في "ككالة كفا" بنسبة (جاء بالمرتبة الث

%)، أما "ككالة فمسطيف 29ء في "ككالة معان" بنسبة ("ككالة فمسطيف اليكـ"، في حيف جا
 %).23ف" بنسبة (اآل

" اإلحصائيكما اتفقت جميع مكاقع عينة الدراسة في ترتيب أكلكياتيا في عرض األسمكب ".ج 
%)، مقابؿ 11.8ة الثالثة، حيث بمغ في "ككالة فمسطيف اآلف" بنسبة (الذم جاءت بالمرتب

" بنسبة (%) في "ككالة كفا"، في حيف "ككا11( ما "ككالة معان" %)، أ8.2لة فمسطيف اليـك
 %).6.4بنسبة (
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ُالدراسةُقناعُالمستخدمةُمعُقضاياُالحصارُفيُمواقعُعينةاإلُسًا:ُأساليبماخ
المستخدمة مع قضايا الحصار عمى غزة التي  اإلقناعية األساليب التالي الجدكؿ يبيف

 عمى النحك اآلتي:  تناكلتيا مكاقع عينة الدراسة في المدة الزمنية المحددة، ككانت
 

ُالدراسةُمواقعُعينةُاتبعتياُالتيُقضاياُالحصارُاإلقناعُالمستخدمةُفيُأساليبُ(:ُيوضح3.5جدولُ)

ُالمواقع
ُ
ُاساليبُاًلقناع

ُاًلتجاهُالعامُوكالةُوفاُفمسطينُاْلنُمسطينُاليومفُمعاًُُوكالة

ُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُك
ُ%1108ُ41.5ُ%280ُ46.2ُ%253ُ38.8ُ%341ُ44.1ُ%234ُ36.8ُقناعبدونُأساليبُإ

ُ%849ُ31.9ُ%185ُ30.7ُ%217ُ33.1ُ%271ُ35.1ُ%176ُ27.5ُساليبُعاطفيةأ
ُ%712ُ26.6ُ%140ُ23.1ُ%184ُ28.1ُ%160ُ20.8ُ%228ُ35.7ُساليبُعقميةأ

ُ%2669ُ100ُ%605ُ100ُ%654ُ100ُ%772ُ100ُ%638ُ100ُالمجموع

ُ(ُإلىُماُيأتي:3.5تشيرُبياناتُالجدولُالسابقُرقمُ)

ُاًلتجاهُالعامُلمواقعُالدراسة: -1

يتضح مف الجدكؿ أف تغطية قضايا الحصار عمى غزة التي جاءت في مكاقع عينة الدراسة 
ساليب اإلقناع قد حازت عمى المرتبة األكلى بنسبة غير المصحكبة بأم نكع مف أنكاع أ

%)، تمتيا أساليب 31.9%)، بينما حصدت أساليب اإلقناع العاطفية المرتبة الثانية بنسبة (41.5(
%)، مف إجمالي أساليب اإلقناع المستخدمة 26.6اإلقناع العقمية بالمرتبة الثالثة كاألخيرة بنسبة (

 مع قضايا الحصار.

ُعمىُحدة:ُعموقمستوىُكلُ -2

اإلخبارية: .أُ  وكالةُمعاًُ

" بالمرتبة األكلى بنسبة قناعبدونُأساليبُإحظيت األساليب غير المصحكبة بأم أسمكب "
ُالعقمية) تكراران، كجاء في المرتبة الثانية أساليب "234%) بكاقع (36.8( " بنسبة اإلقناع
ُالعاطف) تكراران، ثـ تمتيا أساليب "228%) بكاقع (35.7( " في المرتبة الثالثة بنسبة يةاإلقناع
 ) تكراران مف إجمالي أساليب اإلقناع المستخدمة مع قضايا الحصار.176%) بكاقع (27.5(

 

 



325 
 

 وكالةُفمسطينُاليوم: .بُ

" بالمرتبة األكلى بنسبة قناعبدونُأساليبُإاحتمت األساليب غير المصحكبة بأم أسمكب "
ُالعاطفيةالثانية أساليب ") تكراران، كجاء في المرتبة 341%) بكاقع (44.1( " بنسبة اإلقناع
ُالعقمية) تكراران، ثـ تمتيا أساليب "271%) بكاقع (35.1( " في المرتبة الثالثة بنسبة اإلقناع
  .) تكراران مف إجمالي أساليب اإلقناع المستخدمة مع قضايا الحصار160%) بكاقع (20.8(
ُوكالةُفمسطينُاْلن: .ُج

" بالمرتبة األكلى بنسبة قناعبدونُأساليبُإأم أسمكب "جاءت األساليب غير المصحكبة ب
ُالعاطفية) تكراران، كجاء في المرتبة الثانية أساليب "253%) بكاقع (38.8( " بنسبة اإلقناع
ُالعقمية) تكراران، ثـ تمتيا أساليب "217%) بكاقع (33.1( " في المرتبة الثالثة بنسبة اإلقناع
 جمالي أساليب اإلقناع المستخدمة مع  قضايا الحصار.) تكراران مف إ184%) بكاقع (28.1(
 وفاُألنباءوكالةُا .دُ

" بالمرتبة األكلى بنسبة بدونُأساليبُاقناعتصدرت األساليب غير المصحكبة بأم أسمكب "
ُالعاطفية) تكراران، كجاء في المرتبة الثانية أساليب "280%) بكاقع (46.2( " بنسبة اإلقناع
ُالعقميةران، ثـ تمتيا أساليب ") تكرا185%) بكاقع (30.7( " في المرتبة الثالثة بنسبة اإلقناع
 ) تكراران مف إجمالي أساليب اإلقناع المستخدمة مع  قضايا الحصار.140%) بكاقع (23.1(

ُأوجوُاًلتفاقُواًلختَلف:ُ-3

 جميع المكاقع "ككالة معان كككالة فمسطيف اليكـ كككالة فمسطيف اآلف كككالة كفا" في اتفقت.أ 
" الذم جاء بالمرتبة األكلى، قناعإساليبُأ"بدونُترتيب أكلكياتيا في عرض المكضكعات 

" بنسبة (46.2حيث بمغ في "ككالة كفا" بنسبة ( )، %44.1%) مقابؿ "ككالة فمسطيف اليـك
%) بينما جاءت "ككالة معان" بنسبة 38.8ف" بنسبة (في حيف جاءت "ككالة فمسطيف اآل

)36.8.(% 

ة فمسطيف اآلف كككالة فمسطيف اليكـ كككالة كفا" في ترتيب أكلكياتيا في "ككال واتفقت.ب 
" الذم جاء بالمرتبة الثانية، حيث بمغ في "ككالة فمسطيف اليكـ" بنسبة ساليبُالعاطفية"األ
%) 30.7"، بينما جاءت بنسبة (فاآل%) في "ككالة فمسطيف 33.1%)، مقابؿ (35.1(

ي "ككالة معان" حيث جاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة ف اختمفتفي "ككالة كفا". في حيف 
)27.5.(% 
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كككالة فمسطيف اليكـ كككالة كفا" في ترتيب أكلكياتيا في ف اآلكاتفقت "ككالة فمسطيف .ج 
بنسبة  "فاآل" الذم جاء بالمرتبة الثالثة، حيث بمغ في "ككالة فمسطيف ساليبُالعقمية"األ
%) في "ككالة فمسطيف 20.8، كبنسبة (%) في "ككالة كفا"23.1%)، مقابؿ (28.1(

 %).35.7في "ككالة معا" التي جاءت بالمرتبة الثانية بنسبة ( اختمفتاليكـ" في حيف 
 

ُعمىُالحصولُالدراسةُفيُمواقعُعينةُعميياُاعتمدتُالتيُاألوليةًُا:ُالمصادرسادس
ُموضوعاتُوقضاياُالحصارُعمىُغزةُيخصُبماُالخبريةُمادتيا

 مكاقع عينة عمييا اعتمدت األكلية التي المعمكمة مصادر تكرار كنسب اليالت الجدكؿ يبيف
 اآلتي: كحصار غزة  يخص بما الصحفية مادتيا عمى الحصكؿ الدراسة التي تـ تناكليا في

ُصارُغزةحُيخصُبماُمواقعُالدراسةُعميياُاعتمدتُالتيُالمعمومةُاألوليةُمصدرُ(:ُيوضح3.6جدولُ)

ُالمواقع
ُ

ُمصدرُالمعمومة

ُاًلتجاهُالعامُوكالةُوفاُفمسطينُاْلنُفمسطينُاليومُمعاًُُوكالة

ُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُك

مية
رس

ُ

ُ%683ُ21.4ُ%187ُ25ُ%139ُ19ُ%214ُ24ُ%143ُ17.6ُفمسطيني
ُ%225ُ7ُ%50ُ6.6ُ%65ُ9ُ%79ُ9ُ%31ُ3.8ُعربي
ُ%207ُ6.4ُ%65ُ8.6ُ%55ُ7.5ُ%64ُ7.1ُ%23ُ2.8ُدولي

مية
رس
يرُ
غ

ُ

ةُحقوقيمؤسساتُ
ُ%400ُ12.7ُ%152ُ20.2ُ%65ُ9ُ%103ُ11.5ُ%80ُ9.8ُودولية

منظماتُأىميةُ
ُ%348ُ11ُ%105ُ14ُ%68ُ9.2ُ%46ُ5.1ُ%129ُ16ُونقابات

ُ%291ُ9.1ُ%21ُ2.8ُ%55ُ7.5ُ%89ُ10ُ%126ُ15.5ُفصائلُوقيادات
ُ%349ُ11ُ%37ُ5ُ%113ُ15.4ُ%119ُ13.3ُ%80ُ10ُمواطنون

محممونُوخبراءُوُ
ُ%239ُ7.4ُ%118ُ15.8ُ%39ُ5.3ُ%30ُ3.3ُ%52ُ6.5ُكتاب

لجانُمواجيةُ
ُالحصار

130ُ16%ُ69ُ7.7%ُ52ُ7.1%ُ3ُ0.3%ُ254ُ8%ُ

ُ%191ُ6ُ%13ُ1.7ُ%81ُ11ُ%80ُ9ُ%17ُ2ُاسرائيمي
3187ُ100%ُُ%751ُ100ُ%732ُ100ُ%893ُ100ُ%811ُ100ُالمجموع

ُ

ُ
                                                           

  في مكاقع عينة الدراسةاألكلية عمى أكثر مف مصدر لممعمكمة  الخبريةقد تحتكم المادة 
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ُ(ُإلىُماُيأتي:3.6تشيرُبياناتُالجدولُالسابقُرقمُ)

ُالدراسة:ُلمواقعلعامُاًلتجاهُا -1

 الحصكؿ في الدراسة مكاقع عينة بالنسبة لمصدر المعمكمة األكلية التي اعتمدت عمييا
الرسميُمكضكعات الحصار، فقد حظي المرتبة األكلى المصدر " يخص بما الخبرية مادتيا عمى

المؤسساتُ" ) تكراران، كتالىا في المرتبة الثانية مصدر683%) بكاقع (21.4" بنسبة (الفمسطيني
) تكراران، في حيف جاء في المرتبة الثالثة مكرر 400%) بكاقع (12.7" بنسبة (الحقوقيةُوالدولية

ُوالنقابات) تكراران، ك"349" بكاقع (المواطنون%) لكؿ مف "11بنسبة ( " بكاقع المنظماتُاألىمية
%) بكاقع 9.1ة بنسبة (" في المرتبة الرابعالفصائلُوالقيادات) تكراران، كمف ثـ جاء مصدر "348(
ُالحصار) تكراران، كتالىا مصدر "291( ُمواجية %) بكاقع 8" بالمرتبة الخامسة بنسبة (لجان
ُوالخبراء) تكراران، كجاء في المرتبة السادسة مصدر "254( %) بكاقع 7.4" بنسبة (المحممون
) تكراران، 225بكاقع (%) 7" بالمرتبة السابعة بنسبة (الرسميُالعربي) تكراران، أما المصدر "239(

) تكراران، في حيف 207%) بكاقع (6.4" بنسبة (الرسميُالدوليكجاء في المرتبة الثامنة المصدر "
 ) تكراران.191%) بكاقع (6" بنسبة (اإلسرائيميجاء بالمرتبة التاسعة كاألخيرة المصدر "

 :مستوىُكلُموقعُعمىُحدهُ-2

 اإلخبارية:ُوكالةُمعاًُ .ُأ

) تكراران، 143%) بكاقع (17.6" المرتبة األكلى بنسبة (ميُالفمسطينيالرساحتؿ المصدر "
ُالحصار%) كؿ مف مصدر "16كجاء في المرتبة الثانية مكرر بنسبة ( ُمواجية " بكاقع لجان

) تكراران، في حيف جاء مصدر 129" بكاقع (المنظماتُاألىميةُوالنقابات) تكراران، كمصدر "130(
ُوالقيادات" ) تكراران، كمف ثـ تالىا 126%) بكاقع (15.5رتبة الثالثة بنسبة (" في المالفصائل

) تكراران، كحظي مصدر 80%) بكاقع (10" في المرتبة الرابعة بنسبة (المواطنونمصدر "
ُوالدولية" ) تكراران، كجاء في 80%) بكاقع (9.8" بالمرتبة الخامسة بنسبة (المؤسساتُالحقوقية

) تكراران، بينما جاء بالمرتبة 52%) بكاقع (6.5" بنسبة (والخبراءُالمحممونالمرتبة السادسة مصدر "
) تكراران، كما جاء في المرتبة الثامنة المصدر 31%) بكاقع (3.8" بنسبة (العربيالسابعة المصدر "

" سرائيمياإل) تكراران، كجاءت بالمرتبة التاسعة كاألخيرة المصدر "23%) بكاقع (2.8بنسبة ( "الدولي"
 ) تكراران.17%) بكاقع (2بنسبة (
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 وكالةُفمسطينُاليوم: .ُب

) تكراران، 214%) بكاقع (24" المرتبة األكلى بنسبة (الرسميُالفمسطينيتصدر المصدر "
) تكراران، في حيف جاء 119%) بكاقع (13.3" بنسبة (المواطنونكجاء في المرتبة الثانية مصدر "

) تكراران، 103%) بكاقع (11.5الثالثة بنسبة (" في المرتبة المؤسساتُالحقوقيةُوالدوليةمصدر "
) تكراران، 89%) بكاقع (10" في المرتبة الرابعة بنسبة (الفصائلُوالقياداتكمف ثـ تالىا مصدر "

) تكراران، المصدر 80" بكاقع (سرائيمياإلكحظي في المرتبة الخامسة مكرر كؿ مف المصدر "
ُالحصاربة السادسة مصدر ") تكراران، كجاء في المرت79" بكاقع (العربي" ُمواجية " بنسبة لجان
%) بكاقع 7.1" بنسبة (الدولي) تكراران، بينما جاء بالمرتبة السابعة المصدر "69%) بكاقع (7.7(
ُوالنقابات") تكراران، ثـ جاء في المرتبة الثامنة مصدر 64( %) 5.1بنسبة ( "المنظماتُاألىمية

%) 3.3" بنسبة (المحممونُوالخبراءتاسعة كاألخيرة مصدر ") تكراران، كجاءت بالمرتبة ال46بكاقع (
 ) تكراران.30بكاقع (

ُوكالةُفمسطينُاْلن: .ُج

) تكراران، 139%) بكاقع (19" المرتبة األكلى بنسبة (الرسميُالفمسطينيحظي المصدر "
 ) تكراران، في حيف جاء113%) بكاقع (15.4" بنسبة (المواطنونكجاء في المرتبة الثانية مصدر "

) تكراران، كجاء في المرتبة الرابعة 81%) بكاقع (11" في المرتبة الثالثة بنسبة (سرائيمياإلالمصدر "
) تكراران، كمف ثـ تالىا في المرتبة 68%) بكاقع (9.2" بنسبة (المنظماتُاألىميةُوالنقاباتمصدر "

%) 9بنسبة ( "العربي" كالمصدر "المؤسساتُالحقوقيةُوالدوليةالخامسة مكرر كؿ مف مصدر "
الفصائلُ" كمصدر "الدولي) تكراران، كحظي في المرتبة السادسة مكرر كؿ مف المصدر "65بكاقع (

لجانُمواجيةُ) تكراران، بينما جاء بالمرتبة السابعة مصدر "55%) بكاقع (7.5" بنسبة (والقيادات
"المحممونُألخيرة مصدر ) تكراران، ثـ جاء في المرتبة الثامنة كا52%) بكاقع (7.1" بنسبة (الحصار
 ) تكراران.39%) بكاقع (5.3بنسبة ( والخبراء"

 وفاُألنباءوكالةُا .ُد

) تكراران، 187%) بكاقع (25" المرتبة األكلى بنسبة (الرسميُالفمسطينياحتؿ المصدر "
) 152%) بكاقع (20.2" بنسبة (المؤسساتُالحقوقيةُوالدوليةكجاء في المرتبة الثانية مصدر "

) 118%) بكاقع (15.8" في المرتبة الثالثة بنسبة (المحممونُوالخبراءي حيف جاء مصدر "تكراران، ف
%) بكاقع 14" في المرتبة الرابعة بنسبة (المنظماتُاألىميةُوالنقاباتتكراران، كمف ثـ تالىا مصدر "

ران، ) تكرا65%) بكاقع (8.6" بنسبة (الدولي) تكراران، كحظي في المرتبة الخامسة المصدر "105(
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) تكراران، كجاء في 50%) بكاقع (6.6" بنسبة (العربيثـ تالىا في المرتبة السادسة المصدر "
) تكراران، بينما جاء بالمرتبة الثامنة 37%) بكاقع (5" بنسبة (المواطنونالمرتبة السابعة مصدر "

ُوالقياداتمصدر " التاسعة  ) تكراران، ثـ جاء في المرتبة21%) بكاقع (2.8" بنسبة (الفصائل
ما المرتبة العاشرة كاألخيرة جاء مصدر ) تكراران، أ13%) بكاقع (1.7سبة (بن "اإلسرائيمي"المصدر 

 ) تكراران.3%) بكاقع (0.3" بنسبة (لجانُمواجيةُالحصار"

ُأوجوُاًلتفاقُواًلختَلف:ُ-3

ذم اعتمدت جميع مكاقع عينة الدراسة في ترتيب أكلكياتيا في مصدر المعمكمة األكلية ال اتفقت.أ 
%) 25" في حصكلو عمى المرتبة األكلى بنسبة (المصدرُالرسميُالفمسطينيعميو أال كىك "

"، فاآل%) في "ككالة فمسطيف 19%) في "ككالة فمسطيف اليكـ"، ك(24في "ككالة كفا"، مقابؿ (
 %).17.6" بنسبة (بينما في "ككالة معان 

" لمواطنونفي ترتيب أكلكياتيا في مصدر "ا "ككالة فمسطيف اليـك كككالة فمسطيف اآلف" واتفقت.ب 
%) في 13.3"، مقابؿ (فاآل%) في "ككالة فمسطيف 15.4الذم جاء بالمرتبة الثانية، بنسبة (
ت بالمرتبة الرابعة بنسبة " التي جاءفي "ككالة معان  اختمفت"ككالة فمسطيف اليكـ"، في حيف 

 %).5سبة (ما في "ككالة كفا" جاءت بالمرتبة السابعة بن%) أ10(
ُاإل"ككالة معا كككالة كفا" في ترتيب أكلكياتيا عمى " واتفقت.ج  " في تصدر سرائيميالمصدر

%) في "ككالة كفا"، في 1.7"، مقابؿ (%) في "ككالة معان 2المرتبة التاسعة، كالذم جاء بنسبة (
بينما  %)11" الذم جاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة (فاآلفي كؿ مف "ككالة فمسطيف  اختمفتحيف 

" جاءت بالمرتبة الخامسة بنسبة (  %).9في "ككالة فمسطيف اليـك

الرسميُ المصدر"ككالة فمسطيف اليـك كككالة فمسطيف اآلف" في ترتيب أكلكياتيا عمى " واتفقت.د 
" فاآل%) في "ككالة فمسطيف 9" الذم تصدر المرتبة الخامسة، حيث جاء بنسبة (العربي

في كؿ مف "ككالة كفا" التي جاءت بالمرتبة السادسة  اختمفت ك"ككالة فمسطيف اليكـ"، في حيف
 %).3.8" جاءت بالمرتبة السابعة بنسبة (%) بينما في "ككالة معان 6.6بنسبة (

ُالحقوقيةُكككالة فمسطيف اآلف" في ترتيب أكلكياتيا عمى " "ككالة معان  واتفقت.ق  المؤسسات
%) في 9"، مقابؿ (في "ككالة معان  %)9.8" في المرتبة الخامسة، كجاءت بنسبة (والدولية

في كؿ مف "ككالة كفا" التي جاءت بالمرتبة الثانية  اختمفت"، في حيف فاآل"ككالة فمسطيف 
" جاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة (20.2بنسبة (  %).11.5%) بينما في "ككالة فمسطيف اليـك
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المنظماتُاألىميةُمصدر " "ككالة كفا كككالة فمسطيف اآلف" في ترتيب أكلكياتيا عمى واتفقت.ك 
%) في "ككالة 9.2%) في "ككالة كفا"، مقابؿ (14" في المرتبة الرابعة، كجاء بنسبة (والنقابات
%) 16" فجاءت بالمرتبة الثانية بنسبة (في كؿ مف "ككالة معان  اختمفت"، في حيف فاآلفمسطيف 

" جاءت بالمرتبة الثامنة بنسبة (  %).5.1بينما في "ككالة فمسطيف اليـك
" حيث المصدرُالرسميُالدوليكلكياتيا عمى "أجميع المكاقع عينة الدراسة في ترتيب  اختمفت.ز 

%) بينما جاء بالمرتبة السادسة في "ككالة 8.6جاء بالمرتبة الخامسة في "ككالة كفا" بنسبة (
" %)، في حيف جاءت بالمرتبة السابعة في "ككا7.5" بنسبة (فاآلفمسطيف  لة فمسطيف اليـك

 %).2.8" جاءت بالمرتبة الثامنة بنسبة (ما "ككالة معان %)، أ7.1نسبة (ب
" مصدرُلجانُمواجيةُالحصاركلكياتيا عمى "أجميع المكاقع عينة الدراسة في ترتيب  واختمفت.ح 

%) بينما جاء بالمرتبة السادسة في "ككالة 16" بنسبة (حيث جاء بالمرتبة الثانية في "ككالة معان 
" بنس " فاآل%)، في حيف جاءت بالمرتبة السابعة في "ككالة فمسطيف 7.7بة (فمسطيف اليـك

 %).0.3ما "ككالة كفا" جاءت بالمرتبة العاشرة بنسبة (%)، أ7.1بنسبة (
" حيث فصائلُوقياداتكلكياتيا في مصدر "أجميع المكاقع عينة الدراسة في ترتيب  واختمفت.ط 

%) بينما جاء بالمرتبة الرابعة في "ككالة 15.5" بنسبة (جاء بالمرتبة الثالثة في "ككالة معان 
" بنسبة ( " فاآل%)، في حيف جاءت بالمرتبة السادسة في "ككالة فمسطيف 10فمسطيف اليـك

 %).2.8ما "ككالة كفا" جاءت بالمرتبة الثامنة بنسبة (أ%)، 7.5بنسبة (

" حيث ونُوخبراءمحممكلكياتيا في مصدر "أجميع المكاقع عينة الدراسة في ترتيب  اختمفتكما .م 
%) بينما جاء بالمرتبة السادسة في "ككالة 15.8جاء بالمرتبة الثالثة في "ككالة كفا" بنسبة (

" بنسبة فاآل%)، في حيف جاءت بالمرتبة الثامنة في "ككالة فمسطيف 6.5" بنسبة (معان 
" جاءت بالمرتبة التاسعة بنسبة (%)، أ5.3(  %).3.3ما "ككالة فمسطيف اليـك

 

ُالمصادراًُسابع ُعينةُعميياُاعتمدتُالتيُالصحفيةُ: ُتناولياُعندُالدراسةُمواقع
ُلقضاياُوموضوعاتُالحصارُعمىُغزة

 مكاقع عينة عمييا اعتمدت التي الصحفية المصادر تكرار كنسب التالي الجدكؿ يبيف
 ائجالنت ككانت المحددة، الزمنية المدة كمكضكعات حصار غزة خالؿ لقضايا تناكليا عند الدراسة

 كاآلتي: 
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ُموضوعاتُالحصارُتناولياُعندُالدراسةُعينةُعميياُاعتمدتُالتيُالصحفيةُالمصادرُ(:ُيوضح3.7جدولُ)

ُالمواقع
ُ

ُمصدرُالصحيفة

ُمعاًُُوكالة
ُاًلتجاهُالعامُوكالةُوفاُفمسطينُاْلنُفمسطينُاليوم

ُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُك

ُمصادر
ُخاصة

مراسل/ُ
ُ%623ُ23.3ُ%183ُ30.5ُ%161ُ24.6ُ%139ُ18ُ%140ُ21.9ُمندوب

ُ%44ُ2ُ-ُ-ُ%25ُ3.9ُ%2ُ0.2ُ%17ُ2.6ُكاتبُخاص

ُمصادر
ُعامة

ُ%93ُ3.4ُ%4ُ0.6ُ%30ُ4.5ُ%53ُ7ُ%6ُ1ُاذاعة/تمفزيون
ُ%282ُ10.5ُ%20ُ3.3ُ%28ُ4.2ُ%228ُ29.5ُ%6ُ1ُنباءأوكاًلتُ

ُ%90ُ3.3ُ%4ُ0.6ُ%34ُ5.1ُ%48ُ6.2ُ%4ُ0.6ُصحف/مجَلت
ُ%107ُ4ُ%4ُ0.6ُ%49ُ7.4ُ%38ُ5ُ%16ُ2.5ُمواقعُانترنت

ُ%1391ُ52.1ُ%390ُ64.4ُ%318ُ49ُ%240ُ31ُ%443ُ69.4ُمصادرُمجيولة
ُ%39ُ1.4ُ-ُ-ُ%24ُ3.1ُ9ُ1.3ُ%6ُ1ُمتعددُالمصادر
ُ%2669ُ100ُ%605ُ100ُ%654ُ100ُ%772ُ100ُ%638ُ100ُالمجموع

ُ(ُإلىُماُيأتي:3.7تشيرُبياناتُالجدولُالسابقُرقمُ)
ُلمواقعُعينةُالدراسة:ُاًلتجاهُالعام -1

لقضايا  تغطيتيا في الدراسة مكاقع عينة التي اعتمدت عمييا الخبريةبالنسبة لمصدر المادة 
المرتبة األكلى بنسبة  -"بدونُمصدر"-أمفقد احتؿ اسـ المكقع  ،كمكضكعات الحصار عمى غزة

" وُالمندوبُالصحفيأالمراسلُ) تكراران، كجاء في المرتبة الثانية مصدر "1391%) بكاقع (52.1(
" في المرتبة الثالثة بنسبة وكاًلتُاألنباء) تكراران، كتالىا مصدر "623%) بكاقع (23.3بنسبة (

" في المرتبة الرابعة بنسبة نترنتمواقعُاإُل) تكراران، كمف ثـ جاءت مصدر "282%) بكاقع (10.5(
ُوالتمفزيون) تكراران، كحظيت مصادر "107%) بكاقع (4( بالمرتبة الخامسة بنسبة " اإلذاعات
%) 3.3" بالمرتبة السادسة بنسبة (َلتالصحفُوالمج) تكراران، كجاء مصدر "93%) بكاقع (3.4(

%) بكاقع 1.4" في المرتبة السابعة كاألخيرة بنسبة (متعددُالمصادر) تكراران، كأخيران جاء "90بكاقع (
 ) تكراران.39(
 عمىُحدة:ُموقعمستوىُكلُُ-2

اإل .أُ  خبارية:وكالةُمعاًُ

) 443%) بكاقع (69.4بالمرتبة األكلى بنسبة ( اسمُالموقع"ُ–المجيولُحظي مصدر "
) تكراران، 140%) بكاقع (21.9" بنسبة (المراسلُالصحفيتكراران، كجاء في المرتبة الثانية مصدر "
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در ) تكراران، كمف ثـ مص17%) بكاقع (2.6" في المرتبة الثالثة بنسبة (كاتبُخاصكتالىا مصدر "
) تكراران، كجاء في المرتبة 16%) بكاقع (2.5" جاءت بالمرتبة الرابعة بنسبة (نترنتاإُلُمواقع"

" في متعددُالمصادر" ك "وكاًلتُاألنباء" ك "اإلذاعاتُوالتمفزيونالخامسة مكرر كؿ مف مصدر "
ة جاءت مصدر ) تكراران، كتالىا في المرتبة السادسة كاألخير 6%) بكاقع (1المرتبة الخامسة بنسبة (

 ) تكرارات.4%) بكاقع (0.6" بنسبة (َلتالصحفُوالمج"

 وكالةُفمسطينُاليوم: .بُ

ُالموقع"ُ–المجيولُحظي المصدر " ) 240%) بكاقع (31بالمرتبة األكلى بنسبة ( اسم
) تكراران، 228%) بكاقع (29.5" بنسبة (وكاًلتُاألنباءتكراران، كجاء في المرتبة الثانية مصدر "

) تكراران، كمف ثـ 139%) بكاقع (18" في المرتبة الثالثة بنسبة (الصحفي المراسل" كتالىا مصدر
) تكراران، كجاء مصدر 53%) بكاقع (7" جاءت بالمرتبة الرابعة بنسبة (اإلذاعةُوالتمفزيونمصدر "

) تكراران، بينما تالىا مصدر 48%) بكاقع (6.2" في المرتبة الخامسة بنسبة (َلتالصحفُوالمج"
" متعددُالمصادر) تكراران، كمف ثـ "38%) بكاقع (5" في المرتبة السادسة بنسبة (نترنتقعُاإُلموا"

) تكراران، كتالىا في المرتبة الثامنة كاألخيرة مصدر 24%) بكاقع (3.1في المرتبة السابعة بنسبة (
 ) تكرارات.2%) بكاقع (0.2" بنسبة (كاتبُخاص"

 وكالةُفمسطينُاْلن: .جُ

) 318%) بكاقع (49بالمرتبة األكلى بنسبة ( اسمُالموقع"ُ–مجيولُالتصدرت المصدر "
) تكراران، 161%) بكاقع (24.6" بنسبة (المراسلُالصحفيتكراران، كجاء في المرتبة الثانية مصدر "

ُاإُلكتالىا مصدر " ) تكراران، كمف ثـ 49%) بكاقع (7.4" في المرتبة الثالثة بنسبة (نترنتمواقع
ُوالمجمصدر " ) تكراران، كجاء 34%) بكاقع (5.1" جاءت بالمرتبة الرابعة بنسبة (تَلالصحف
) تكراران، بينما تالىا 30%) بكاقع (4.5" في المرتبة الخامسة بنسبة (اًلذاعاتُوالتمفزيونمصدر "
كاتبُ) تكراران، كمف ثـ "28%) بكاقع (4.2" في المرتبة السادسة بنسبة (نباءوكاًلتُاأُلمصدر "
ما في المرتبة الثامنة كاألخيرة جاء أ) تكراران، 25%) بكاقع (3.9ة السابعة بنسبة (" في المرتبخاص

 ) تكرارات.9%) بكاقع (1.3" بنسبة (متعددُالمصادر"

 وفاُألنباءوكالةُا .ُت

) 390%) بكاقع (64.4بالمرتبة األكلى بنسبة ( اسمُالموقع"ُ–المجيولُاحتؿ المصدر "
) تكراران، 183%) بكاقع (30.5" بنسبة (المراسلُالصحقيصدر "تكراران، كجاء في المرتبة الثانية م

ُاأُلكتالىا مصدر " ) تكراران، كمف ثـ 20%) بكاقع (3.3" في المرتبة الثالثة بنسبة (نباءوكاًلت
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الصحفُ" ك "اإلذاعةُوالتمفزيون%) لكالن مف مصدر "0.6جاءت بالمرتبة الرابعة مكرر بنسبة (
" كاتبُخاص" ك"متعددُالمصادرما كؿ مف ") تكرارات، أ4ع (بكاق "نترنتمواقعُاإُل" ك "َلتوالمج

 نسب.تكرارات كال في المرتبة الخامسة كاألخيرة بدكف 
ُأوجوُاًلتفاقُواًلختَلف:ُ-3

المجيــولُ/ُجميػع المكاقػػع عينػػة الدراسػة فػػي ترتيػػب أكلكياتيػػا فػي اعتمػػاد مصػػدر المػادة " اتفقــت.أ 
%) فػػي "ككالػػة 69.4%) فػي "ككالػػة كفػػا"، مقابػػؿ (64.4" بالمرتبػػة األكلػػى بنسػػبة (اســمُالموقــع

%) فػي "ككالػة فمسػطيف 31%) فػي "ككالػة فمسػطيف اآلف"، كبنسػبة (49"، في حػيف بنسػبة (ان مع
 ."  اليـك

المراســــلُكككالػػػػة كفػػػػا" فػػػػي اعتمػػػػاد مصػػػػدر المػػػػادة "ف اآل"ككالػػػػة معػػػػان كككالػػػػة فمسػػػػطيف  اتفقــــت.ب 
%) 21.9"، مقابػؿ نسػبة (فاآل"ككالػة فمسػطيف %) فػي 24.6" بالمرتبة الثانية بنسػبة (الصحفي

"  اختمفــت%) فػػي "ككالػػة كفػػا". بينمػػا 3.5فػػي "ككالػػة معػػان"، كنسػػبة ( فػػي "ككالػػة فمسػػطيف اليػػػـك
 %).18جاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة (

" بالمرتبػة َلتالصـحفُوالمجـ"ككالة فمسطيف اآلف كككالة كفا" في اعتماد مصدر المػادة " اتفقت.ج 
%) فػػي "ككالػػة كفػػا"، فػػي 0.6" مقابػػؿ نسػػبة (فاآل%) فػػي "ككالػػة فمسػػطيف 5.1( الرابعػػة بنسػػبة

" فجاءت بالمرتبة الخامسة بنسػبة ( اختمفتحيف  " %) كفػي "ككالػة معػان 6.2"ككالة فمسطيف اليـك
 %).0.6جاءت في المرتبة السادسة بنسبة (

 ة االخيرة المكاقع بضعؼ االعتماد عمى مصدر "الكاتب الخاص" فجاءت بالمرتب اتفقت.د 

" فػػي االىتمػػاـ بمصػػدر "الكاتػػب الخػػاص" الػػذم جػػاء بالمرتبػػة الثالثػػة بنسػػبة "ككالػػة معػػان  اختمفــت.ق 
" فػي المرتبػة السػابعة بنسػبة فاآل"ككالة فمسطيف  اتفقت%)، بينما 2.6( " ك"ككالة فمسطيف اليػـك

حػػيف  %) بككالػػة فمسػػطيف اليػػكـ. فػػي0.2، كنسػػبة (فاآل%) بككالػػة فمسػػطيف 3.9حيػػث بنسػػبة (
 في "ككالة كفا". غابت

ـــت.ك  ـــددُ" بعػػػدـ االعتمػػػاد عمػػػى "كككالػػػة فمسػػػطيف اليػػػكـ كككالػػػة معػػػان ف اآل"ككالػػػة فمسػػػطيف  اتفق تع
"، 3.1حيػػػث بنسػػػبة ( أيضػػػان  خيػػػرةفجػػػاءت بالمرتبػػػة األ المصـــادر" %) فػػػي "ككالػػػة فمسػػػطيف اليػػػـك
في  غابتي حيف ". ف%) في "ككالة معان 1". كبنسبة (فاآل%) في "ككالة فمسطيف 1.3كبنسبة (

 "ككالة كفا".
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ــعُاإُلكككالػػة كفػػا" فػػي االعتمػػاد عمػػى مصػػدر " "ككالػػة معػػان  اتفقــت.ز  ــتمواق " فجػػاءت بالمرتبػػة نترن
%) فػػي "ككالػػة كفػػا". بينمػػا 0.6"، مقابػػؿ نسػػبة (%) فػػي "ككالػػة معػػان 2.5الرابعػػة حيػػث بنسػػبة (

ما في "ككالة %) أ7.4( بالمرتبة الثالثة بنسبة " فجاءتفاآلفي كؿ مف "ككالة فمسطيف  اختمفت
" فجاءت بالمرتبة السادسة بنسبة (  %).5فمسطيف اليـك

" فجػػػاءت اًلذاعـــاتُوالتمفزيـــون"ككالػػػة فمسػػػطيف اليػػػـك كككالػػػة كفػػػا" فػػػي االعتمػػػاد عمػػػى " اتفقـــت.ح 
"، "مقابػػػػؿ ككالػػػػة كفػػػػا" نسػػػػبة 7بالمرتبػػػػة الرابعػػػػة حيػػػػث بنسػػػػبة ( %) فػػػػي "ككالػػػػة فمسػػػػطيف اليػػػػـك

"، مقابػػػؿ فاآل%) فػػػي "ككالػػػة فمسػػػطيف 4.5مرتبػػػة الخامسػػػة بنسػػػبة (بال اتفقـــت%). بينمػػػا 0.6(
 ". %) في "ككالة معان 1(

" فجػاءت بالمرتبػة وكاًلتُاألنباءجميع المكاقع عينة الدراسة في االعتماد عمى مصدر " اختمفت.ط 
" بنسبة ( %)، بينما جاءت بالمرتبة الثالثة فػي "ككالػة كفػا" 29.5الثانية في "ككالة فمسطيف اليـك

%)، كبالمرتبػػة السادسػػة 1" بنسػػبة (%)، كجػػاءت بالمرتبػػة الخامسػػة فػػي "ككالػػة معػػان 3.3بنسػػبة (
 %).4.2" بنسبة (فاآلفي "ككالة فمسطيف 

 

ُعمىُغزةُفيُمواقعُعينةُالدراسةُلموضوعاتُالحصارُةالجغرافيُاتالنطاق:ُاًُثامن
حصار عمى غزة التي النطاقات الجغرافية لتغطية قضايا كمكضكعات ال التالييبيف الجدكؿ 

تـ تناكليا في مكاقع عينة الدراسة في المدة الزمنية المحددة، كيساعد في التعرؼ عمى ترتيب 
 :اآلتي النحك عمى النتائج ككانت كلكيات مكضكعات الحصار بالنطاقات الجغرافية المختمفة،أ

ُمواقعُعينةُالدراسةفيُُغزةُوموضوعاتُالحصارُعمىُالجغرافيةُلقضاياُالنطاقُ(:ُيوضح3.8جدولُ)

ُالمواقع
ُ
ُالنطاقُالجغرافي

ُاًلتجاهُالعامُوكالةُوفاُفمسطينُاْلنُفمسطينُاليومُمعاًُُوكالة

ُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُك

حمي
الم
قُ
نطا
ال

ُ

ُ%1549ُ58ُ%346ُ57.2ُ%431ُ66ُ%438ُ56.8ُ%334ُ52.4ُقطاعُغزة
ُ%344ُ13ُ%123ُ20.3ُ%51ُ7.7ُ%46ُ6ُ%124ُ19.4ُالضفةُالغربية
ُ%182ُ6.9ُ%13ُ2.1ُ%57ُ8.7ُ%85ُ11ُ%27ُ4.2ُالقدسُالمحتمة

راضيُالمحتمةُاأُل
48ُ25ُ4%ُ39ُ5%ُ11ُ1.6%ُ17ُ3%ُ92ُ3.4%ُ

ُ%284ُ10.6ُ%51ُ8.4ُ%66ُ10ُ%87ُ11.2ُ%80ُ12.5ُالنطاقُالعربي
ُ%218ُ8.1ُ%55ُ9ُ%38ُ6ُ%77ُ10ُ%48ُ7.5ُالنطاقُالدولي
ُ%2669ُ100ُ%605ُ100ُ%654ُ100ُ%772ُ100ُ%638ُ100ُالمجموع
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ُ(ُإلىُماُيأتي:3.8تشيرُبياناتُالجدولُالسابقُرقمُ)

ُاًلتجاهُالعامُلمواقعُعينةُالدراسة: -1

ُغزة"يتضح أف نطاؽ  قد تصدر المرتبة األكلى مف إجمالي النطاقات الجغرافية  "قطاع
) 1549%) بكاقع (58لقضايا كمكضكعات الحصار عمى غزة في مكاقع عينة الدراسة بنسبة (

) 344%) بكاقع (13" بنسبة (نطاقُالضفةُالغربيةتكراران، كتمتيا في المرتبة الثانية بفارؽ كبير "
) تكراران، كتاله في 284%) بكاقع (10.6" بالمرتبة الثالثة بنسبة (النطاقُالعربيتكراران، كما حظي "
في المرتبة الخامسة جاء  ) تكراران، أما218%) بكاقع (8.1" بنسبة (النطاقُالدوليالمرتبة الرابعة "

نطاقُاألراضيُالمحتمةُ) تكراران، كأخيران جاء "182%) بكاقع (6.9" بنسبة (المحتمةنطاقُالقدسُ"
 ) تكراران.92%) بكاقع (3.4" في المرتبة السادسة كاألخيرة بنسبة (48

 

 مستوىُكلُموقعُعمىُحدة:ُ-2

اإلخبارية: .أُ  وكالةُمعاًُ

ُغزة نطاقجاء " األكلى مف إجمالي النطاقات الجغرافية لمكضكعات " بالمرتبة قطاع
نطاقُالضفةُ) تكراران، كتاله في المرتبة الثانية بفارؽ كبير "334%) بكاقع (52.4الحصار بنسبة (

ُالعربي) تكراران، كمف ثـ "124%) بكاقع (19.4" بنسبة (الغربية " بالمرتبة الثالثة بنسبة النطاق
ُالدولي"تاله بالمرتبة الرابعة ") تكراران، ثـ 80%) بكاقع (12.5( %) بكاقع 7.5بنسبة ( النطاق
%) بكاقع 4.2" بنسبة (نطاقُالقدسُالمحتمة) تكراران، في حيف جاء في المرتبة الخامسة "48(
ُاأُل) تكراران، بينما جاء في المرتبة السادسة كاألخيرة "27( ُنطاق ُعام ُالمحتمة 48ُراضي بنسبة "
 ) تكراران.25%) بكاقع (4(
 الةُفمسطينُاليوم:وك .بُ

ُغزة نطاقاحتؿ " " بالمرتبة األكلى مف إجمالي النطاقات الجغرافية لمكضكعات قطاع
النطاقُ) تكراران، كتاله في المرتبة الثانية بفارؽ كبير "438%) بكاقع (56.8الحصار بنسبة (

" بالمرتبة 48ُراضيُالمحتمةُعامنطاقُاأُل) تكراران، كمف ثـ "87%) بكاقع (11.2" بنسبة (العربي
%) 10بنسبة ( النطاقُالدولي") تكراران، ثـ تاله بالمرتبة الرابعة "85%) بكاقع (11الثالثة بنسبة (

%) بكاقع 6بنسبة (نطاقُالضفةُالغربية"ُ) تكراران، في حيف جاء في المرتبة الخامسة "77بكاقع (
) 39%) بكاقع (5" بنسبة (حتمةنطاقُالقدسُالم) تكراران، بينما المرتبة السادسة كاألخيرة جاء "46(

 تكراران.
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ُوكالةُفمسطينُاْلن: .ُث

ُغزة نطاقجاء " " بالمرتبة األكلى مف إجمالي النطاقات الجغرافية لمكضكعات قطاع
" النطاقُالعربي) تكراران، كتاله في المرتبة الثانية بفارؽ كبير "431%) بكاقع (66الحصار بنسبة (

" بالمرتبة الثالثة بنسبة 48نطاقُاألراضيُالمحتمةُعامف ثـ ") تكراران، كم66%) بكاقع (10بنسبة (
%) بكاقع 7.7بنسبة ( نطاقُالضفةُالغربية") تكراران، ثـ تاله بالمرتبة الرابعة "57%) بكاقع (8.7(
) تكراران، 38%) بكاقع (6بنسبة (النطاقُالدولي"ُ) تكراران، في حيف جاء في المرتبة الخامسة "51(

 ) تكراران.11%) بكاقع (1.6" بنسبة (نطاقُالقدسُالمحتمةالسادسة كاألخيرة جاء " بينما في المرتبة

ُوفاُألنباءوكالةُا .ُج

ُغزة نطاقتصدر " " بالمرتبة األكلى مف إجمالي النطاقات الجغرافية لمكضكعات قطاع
فةُنطاقُالض) تكراران، كتاله في المرتبة الثانية بفارؽ كبير "346%) بكاقع (57.2الحصار بنسبة (

ُالدولي) تكراران، كمف ثـ "123%) بكاقع (20.3" بنسبة (الغربية " بالمرتبة الثالثة بنسبة النطاق
) 8.4%) بكاقع (51بنسبة ( النطاقُالعربي") تكراران، ثـ تاله بالمرتبة الرابعة "55%) بكاقع (9(

) تكراران، 17اقع (%) بك 3بنسبة (ُ"نطاقُالقدسُالمحتمةتكراران، في حيف جاء في المرتبة الخامسة "
) 13%) بكاقع (2.1بنسبة ("48ُاضيُالمحتمةُعامُنطاقُاألُربينما المرتبة السادسة كاألخيرة جاء "

 تكراران.

ُأوجوُاًلتفاقُواًلختَلف:ُ-3

" بكصػفو نطاقُقطـاعُغـزةجميع مكاقع عينة الدراسة في ترتيب أكلكياتيا باالعتماد عمى " اتفقت.أ 
%) فػي 66ات الحصار كالتي جاءت في المرتبة األكلى، بنسبة (لتغطية مكضكع نطاقان جغرافيان 

%) فػػػي "ككالػػػة فمسػػػطيف 56.8%) فػػػي "ككالػػػة كفػػػا"، ك(57.2"ككالػػػة فمسػػػطيف اآلف"، مقابػػػؿ (
"، بينما جاءت بنسبة (  ".%) في "ككالة معان 52.4اليـك

" نطاقػان الغربيـةنطاقُالضـفةُ"ككالة كفا كككالة معا" في ترتيب أكلكياتيا باالعتماد عمػى " اتفقت.ب 
%) فػػي 20.3لتغطيػػة مكضػػكعات الحصػػار كالتػػي جػػاءت فػػي المرتبػػة الثانيػػة، بنسػػبة ( جغرافيػػان 

" فجػاءت فاآلفي "ككالػة فمسػطيف  اختمفت"، بينما %) في "ككالة معان 19.4"ككالة كفا"، مقابؿ (
" جػاءت بالمرتبػة الأ%)، 7.7بالمرتبة الرابعة بنسبة ( خامسػة بنسػبة ما فػي "ككالػة فمسػطيف اليػـك

)6.(% 
" فػي ترتيػب أكلكياتيػا باالعتمػاد عمػى "ف اآل"ككالة فمسطيف  اتفقت.ج  النطـاقُكككالة فمسػطيف اليػـك

لتغطيػػة مكضػػكعات الحصػػػار كالتػػي جػػاءت فػػي المرتبػػة الثانيػػة، بنسػػػبة  " نطاقػػان جغرافيػػان العربــي
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 اختمفـتبينمػا  "،فاآل%) فػي "ككالػة فمسػطيف 10%) في "ككالة فمسطيف اليكـ"، مقابؿ (11.2(
مػػػا "ككالػػػة كفػػػا" جػػػاءت %)، أ12.5المرتبػػػة الثالثػػػة بنسػػػبة (" فجػػػاءت بفػػػي كػػػؿ مػػػف "ككالػػػة معػػػان 
 %).8.4بالمرتبة الرابعة بنسبة (

" النطـاقُالــدولي" فػي ترتيػب أكلكياتيػا باالعتمػاد عمػى ""ككالػة فمسػطيف اليػكـ كككالػة معػان  اتفقـت.د 
%) فػي 10ي جاءت في المرتبة الرابعة، بنسػبة (لتغطية مكضكعات الحصار كالت نطاقان جغرافيان 

في كػؿ مػف مكقػع "ككالػة  اختمفت"، بينما %) في "ككالة معان 7.5"ككالة فمسطيف اليكـ"، مقابؿ (
" جػػاءت بالمرتبػػة الخامسػػة فاآلمػػا "ككالػػة فمسػػطيف %)، أ9ت بالمرتبػػة الثالثػػة بنسػػبة (كفػػا" جػػاء
 %).6بنسبة(

نطــاقُفمسػػطيف اآلف" فػػي ترتيػػب أكلكياتيػػا باالعتمػػاد عمػػى " "ككالػػة فمسػػطيف اليػػـك كككالػػة اتفقــت.ق 
التػي جػاءت فػي المرتبػة " نطاقان جغرافيان لتغطية مكضكعات الحصػار 48األراضيُالمحتمةُعامُ

%) فػػي "ككالػػة فمسػػطيف اآلف"، 8.7%) فػػي "ككالػػة فمسػػطيف اليػػكـ"، مقابػػؿ (11الثانيػػة، بنسػػبة (
"ككالػػة كفػػا" جػػاءت  مػػا%)، أ4ة بنسػػبة(لمرتبػػة السادسػػ" فجػػاءت بافػػي "ككالػػة معػػان  اختمفــتبينمػػا 

 %).2.1ة بنسبة (بالمرتبة السابع
" فػػي ترتيػػب "ككالػػة فمسػػطيف اليػػكـ كككالػػة فمسػػطيف اآلف كككالػػة معػػان  ضــعفُاًلىتمــامُفــيكمػػا .ك 

لتغطية مكضكعات الحصار التي جاءت  " كنطاؽو جغرافيو نطاقُالقدسُالمحتمةأكلكياتيا عمى "
%) 1.6%) فػػي "ككالػػة فمسػػطيف اليػػكـ"، مقابػػؿ بنسػػبة(5دسػػة كاألخيػػرة، بنسػػبة (فػػي المرتبػػة السا

%)، مقابػػػؿ 4" بنسػػػبة (بالمرتبػػػة الخامسػػػة فػػػي "ككالػػػة معػػػان  واتفقـــتفػػػي "ككالػػػة فمسػػػطيف االف"، 
 في  ككالة كفا. %)3(
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ُالثانيالمبحثُ
خباريةُلكترونيةُاإلالمواقعُالفمسطينيةُاإُلمعالجةُُلشكلالسماتُالعامةُ
ُلقضاياُوموضوعاتُالحصارُعمىُغزةةُالدراسةُعين



ييدؼ ىذا المبحث إلى الكشؼ عف السمات العامة لشكؿ المعالجة الصحفية لمكضكعات 
اإلخباريةُُ)وكالةُمعاًُااللكتركنية االخبارية عينة الدراسة الفمسطينية الحصار عمى غزة في المكاقع 

األشكاؿ  معرفة، كذلؾ مف خالؿ وفاُلألنباء(ُوكالةُ–وكالةُفمسطينُاًلنُ–وكالةُفمسطينُاليومُ–
 كالخدمات التفاعميةالصحفية المستخدمة في معالجة المكضكعات كعناصر االبراز كالتدعيـ 

 المستخدمة في تمؾ المكاقع.
 

ُفيُمواقعُعينةُالدراسةالمستخدمةُعمىُغزةُُالحصارُلقضاياُالصحفيةُاألشكال:ُأوًلًُ
قضايا  معالجة في المستخدمة األشكاؿ الصحفية سبكن يبيف الجدكؿ التالي تكرارات

الدراسة، لتعرؼ مدل اىتماـ المكاقع  مكاقع عينة التي تـ تناكليا في كمكضكعات الحصار عمى غزة
 باستخداـ األشكاؿ الصحفية المختمفة أثناء تناكليا لمكضكعات الحصار عمى غزة خالؿ المدة

 :اآلتي النحك مىع النتائج ككانت لمدراسة، المحددة الزمنية
ُفيُمواقعُعينةُالدراسةالمستخدمةُُغزةُالحصارُعمىُلقضاياُالصحفيةُشكالاألُ(:ُيوضح3.9جدولُ)

ُالمواقع
ُ

ُاألشكالُالصحفية

ُاًلتجاهُالعامُوكالةُوفاُفمسطينُاْلنُفمسطينُاليومُمعاًُُوكالة

ُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُك
ُ%1634ُ61.1ُ%384ُ63.4ُ%475ُ72.6ُ%454ُ58.8ُ%321ُ50.3ُخبرُصحفي
ُ%929ُ34.9ُ%205ُ34ُ%145ُ22.1ُ%294ُ38ُ%285ُ44.6ُتقريرُصحفي
ُ%41ُ1.5ُ-ُ-ُ%19ُ3ُ%4ُ0.5ُ%18ُ3ُمقالُصحفي
ُ%15ُ0.5ُ-ُ-ُ%6ُ1ُ%4ُ0.5ُ%5ُ0.7ُحديثُصحفي
ُ%50ُ2ُ%16ُ2.6ُ%9ُ1.3ُ%16ُ2.2ُ%9ُ1.4ُقصةُخبرية
ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُتحقيقُصحفي
ُ%2669ُ100ُ%605ُ100ُ%654ُ100ُ%772ُ100ُ%638ُ100ُالمجموع

ُ

ُ
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ُ(ُإلىُماُيأتي:3.9تشيرُبياناتُالجدولُالسابقُرقمُ)

ُاًلتجاهُالعامُلمواقعُعينةُالدراسة: -1

 المستخدمة في تغطية قضايا الصحفية يتضح مف الجدكؿ السابؽ بالنسبة ل شكاؿ
" تصدر المرتبة األكلى يالخبرُالصحفالدراسة، أف " مكاقع عينة في غزة كمكضكعات الحصار عمى

ُالصحفي) تكراران، كجاء في المرتبة الثانية "1634%) بكاقع (61.1بنسبة ( " بنسبة التقرير
%) بكاقع 2" بالمرتبة الثالثة بنسبة (القصةُالصحفية) تكراران، كما حظيت "929%) بكاقع (34.9(
) تكراران، أما 41%) بكاقع (1.5(" بنسبة المقالُالصحفي) تكراران، كتالىا في المرتبة الرابعة "50(

ُالصحفيفي المرتبة الخامسة تالىا " ) تكراران، كأخيران جاء 15%) بكاقع (0.5" بنسبة (الحديث
 .تكرارات كال نسب" في المرتبة السادسة بدكف التحقيقُالصحفي"

 مستوىُكلُموقعُعمىُحدة:ُ-2

اإلخبارية: .ُأ  وكالةُمعاًُ

) تكراران، كتاله في 321%) بكاقع (50.3ى بنسبة (" بالمرتبة األكلالخبرُالصحفيحظي "
" المقالُالصحفي) تكراران، كمف ثـ "285%) بكاقع (44.6" بنسبة (التقريرُالصحفيالمرتبة الثانية "

بنسبة  القصةُالصحفي") تكراران، كتاله في المرتبة الرابعة "18%) بكاقع (3بالمرتبة الثالثة بنسبة (
ُفي حيف جاء في المرتبة الخامسة " ) تكرارات،9%) بكاقع (1.4( ُالصحفي" بنسبة الحديث
" بدكف التحقيقُالصحفي) تكرارات، بينما جاء في المرتبة السادسة كاألخيرة "5%) بكاقع (0.7(

 .تكرارات كال نسب
 وكالةُفمسطينُاليوم: .ُب

) تكراران، كتاله في 454%) بكاقع (58.8" بالمرتبة األكلى بنسبة (الخبرُالصحفياحتؿ "
" القصةُالصحفي) تكراران، كمف ثـ "294%) بكاقع (38" بنسبة (التقريرُالصحفيالمرتبة الثانية "

الحديثُ) تكراران، كتاله في المرتبة الرابعة مكرر "16%) بكاقع (2.2بالمرتبة الثالثة بنسبة (
خامسة ) تكرارات، بينما جاء في المرتبة ال4%) بكاقع (0.5" بنسبة (المقالُالصحفيك"الصحفي"ُ
 .تكرارات كال نسب" بدكف التحقيقُالصحفيكاألخيرة "

ُوكالةُفمسطينُاْلن: .ُج

ُالصحفيجاء " ) تكراران، كتاله في 475%) بكاقع (72.6" بالمرتبة األكلى بنسبة (الخبر
) تكراران، في حيف جاءت المرتبة 145%) بكاقع (22.1" بنسبة (التقريرُالصحفيالمرتبة الثانية "
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ُالثالثة " القصةُ) تكراران، كجاء في المرتبة الرابعة "19%) بكاقع (3بنسبة ( الصحفي"المقال
" الحديثُالصحفي) تكرارات، بينما جاء في المرتبة الخامسة "9%) بكاقع (1.3بنسبة (الصحفية"ُ
ُالصحفي) تكرارات، أما "6%) بكاقع (1بنسبة ( " جاء بالمرتبة السادسة كاألخيرة بدكف التحقيق

 .بتكرارات كال نس
ُوفاُألنباءوكالةُا .ُد

) تكراران، كتاله في 384%) بكاقع (63.4" بالمرتبة األكلى بنسبة (الخبرُالصحفياحتؿ "
" القصةُالصحفية) تكراران، كمف ثـ "205%) بكاقع (34" بنسبة (التقريرُالصحفيالمرتبة الثانية "

المقالُتبة الرابعة كاألخيرة ") تكراران، في حيف جاءت المر 16%) بكاقع (2.6بالمرتبة الثالثة بنسبة (
 .تكرارات كال نسب" بدكف التحقيقُالصحفي" ك"الحديثُالصحفيك" الصحفي"

ُأوجوُاًلتفاقُواًلختَلف:ُ-3

" بكصػفو الخبـرُالصـحفيجميع مكاقع عينة الدراسة في ترتيػب أكلكياتيػا باالعتمػاد عمػى " اتفقت.أ 
%) فػػػي 72.6األكلػػػى، بنسػػػبة ( أحػػػد األشػػػكاؿ الصػػػحفية المسػػػتخدمة كالتػػػي جػػػاءت فػػػي المرتبػػػة

"، 58.8%) فػػي "ككالػػة كفػػا"، ك(63.4"ككالػػة فمسػػطيف اآلف"، ك( %) فػػي "ككالػػة فمسػػطيف اليػػـك
 ".%) في "ككالة معان 50.3بينما جاءت بنسبة (

" بكصػفو التقريرُالصـحفيجميع مكاقع عينة الدراسة في ترتيب أكلكياتيا باالعتماد عمى " اتفقت.ب 
%) فػػػي 44.6مسػػػتخدمة كالتػػػي جػػػاءت فػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة، بنسػػػبة (أحػػػد األشػػػكاؿ الصػػػحفية ال

%) فػػػي "ككالػػػة كفػػػا"، بينمػػػا جػػػاءت 34%) فػػػي "ككالػػػة فمسػػػطيف اليػػػكـ"، ك(38"ككالػػػة معػػػان"، ك(
 %) في "ككالة فمسطيف اآلف".22.1بنسبة (

" في ترتيب أكلكياتيا باالعتماد عمى " واتفقت.ج  " حفيةالقصـةُالصـ"ككالة كفا كككالة فمسطيف اليـك
%) 2.6بكصػػفو أحػػد األشػػكاؿ الصػػحفية المسػػتخدمة كالتػػي جػػاءت فػػي المرتبػػة الثالثػػة، بنسػػبة (

"، بينمػا 2.2في" ككالة كفا"، ك( " فاآلفػي " ككالػة فمسػطيف  اتفقـت%) فػي "ككالػة فمسػطيف اليػـك
%) فػػػي "ككالػػػة 1.3"، مقابػػػؿ (%) فػػػي "ككالػػػة معػػػان 1.4" بالمرتبػػػة الرابعػػػة بنسػػػبة (ك"ككالػػػة معػػػان 

 ". فاآلمسطيف ف
" فػػي ترتيػػب أكلكياتيػػا باالعتمػػاد فاآلكككالػػة فمسػػطيف اليػػـك كككالػػة فمسػػطيف  "ككالػػة معػػان  واتفقــت.د 

" بكصػػفو أحػػد األشػػكاؿ الصػػحفية المسػػتخدمة كالتػػي جػػاءت فػػي المرتبػػة الحــديثُالصــحفيعمػػى "
"، ك 0.5"، ك(%) فػػػي "ككالػػػة معػػػان 0.7الخامسػػػة، بنسػػػبة ( بة بنسػػػ%) فػػػي "ككالػػػة فمسػػػطيف اليػػػـك

 .تكرارات كال نسبفي ككالة كفا فجاءت بدكف  غاب"، بينما فاآل %) في "ككالة فمسطيف1(
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" المقـالُالصـحفيكلكياتيػا باالعتمػاد عمػى "أ"ككالة معان كككالة فمسػطيف اآلف" فػي ترتيػب  اتفقت.ق 
%) مقابػػػؿ فػػػي 3" بنسػػػبة (كأحػػػد األشػػػكاؿ المسػػػتخدمة فجػػػاءت بالمرتبػػػة الثالثػػػة فػػػي "ككالػػػة معػػػان 

" بنسػػبة 3لػػة فمسػػطيف اآلف" بنسػػبة ("ككا %)، كجػػاءت بالمرتبػػة الرابعػػة فػػي "ككالػػة فمسػػطيف اليػػـك
 .تكرارات كال نسبفي "ككالة كفا" فجاءت بدكف  غاب%)، بينما 0.5(

" بكصػػػفو أحػػػد التحقيـــقُالصـــحفيجميػػػع مكاقػػػع عينػػة الدراسػػػة فػػػي عػػدـ االعتمػػػاد عمػػى " اتفقــت.ك 
 .تكرارات كال نسبتبة األخيرة بدكف األشكاؿ الصحفية المستخدمة فجاءت بالمر 

ُ ُالتدعيم ُعناصر ُُوثانيًا: ُاإلبراز ُوالخدماتُالتفاعمية المادةُالتيُاستخدمتُفيُإبراز
ُفيُالمواقعُعينةُالدراسةُالمتعمقةُبقضاياُالحصارالخبريةُ

ُعناصرُالتدعيمُوالوسائطُالمتعددةُالمرافقةُلممادةُالخبرية: (ُأ)

 في استخدمت التي التدعيمية كالكسائط المتعددة لعناصرا كنسب يبيف الجدكؿ التالي تكرار
 المدة خالؿ عمييا التركيز تـ العناصر الحصار عمى غزة، كأم بقضايا المتعمقة تدعيـ المكضكعات

 :اآلتي النحك عمى النتائج ككانت المحددة، الزمنية
المادةُالخبريةُالمتعمقةُُيمتدعُفيُاستخدمتُالتيُالتدعيمُوالوسائطُالمتعددةُعناصرُ(:ُيوضح3.10)ُجدول

ُُلقضاياُحصارُغزةُُفيُمواقعُعينةُالدراسة

ُالمواقع
ُ
ُعناصرُالتدعيم

ُاًلتجاهُالعامُوكالةُوفاُفمسطينُاْلنُفمسطينُاليومُمعاًُُوكالة

ُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُك
ور
لص
فُا

مم
ُ

ُ%251ُ9.4ُ%1ُ0.1ُ%98ُ15ُ%114ُ14.9ُ%38ُ6ُصورُشخصية
ُ%1232ُ46.1ُ%73ُ12ُ%479ُ73.2ُ%566ُ73.3ُ%114ُ17.8ُصورةُخبرية
ُ%22ُ0.9ُ-ُ-ُ%13ُ2ُ%7ُ1ُ%2ُ0.3ُكاريكاتور
ُ%26ُ1ُ-ُ-ُ%6ُ1ُ%20ُ2.5ُ-ُ-ُجرافيك

ُ%41ُ1.5ُ%1ُ0.1ُ%11ُ1.7ُ%28ُ3.6ُ%1ُ0.1ُعَلمرسومُوخرائطُوأ
ُ%1097ُ41.1ُ%530ُ87.8ُ%47ُ7.1ُ%37ُ4.7ُ%483ُ75.8ُبدونُصورة

ُ%2669ُ97.5ُ%605ُ100ُ%654ُ95.8ُ%772ُ99ُ%638ُ95.6ُالمجموع
ُ%68ُ2.5ُ-ُ-ُ%29ُ4.2ُ%9ُ1ُ%30ُ4.4ُممفُفيديو
ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُممفُصوت
ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُفَلش

ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُروابطُاحالة
2737ُ100%ُُ%605ُ100ُ%683ُ100ُ%781ُ100ُ%668ُ100ُالمجموع

                                                           

  عمى أكثر مف عنصر في مكاقع عينة الدراسةالمادة الخبرية قد تحتكم. 
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ُ(ُإلىُماُيأتي:3.10تشيرُبياناتُالجدولُالسابقُرقمُ)

ُاًلتجاهُالعامُلمواقعُعينةُالدراسة: -1

" بكصفيا عنصران إبرازيان بالمرتبة األكلى في مكاقع عينة الدراسة حيث الصورحظيت "
 المتعمقة المكضكعات إبراز في استخدمت التي بالنسبة لعنصر الصكرة الخبريةبرزت المكاد أ

) تكراران، كجاءت في المرتبة الثانية بعد 2669( %) بكاقع97.5بقضايا الحصار عمى غزة، بنسبة (
ُ–الصوتُما باقي العناصر (أ) تكراران، 68%) بكاقع (2.5" بنسبة (الفيديوفارؽ كبير عنصر "

 .تكرارات كال نسببدكف جاءت ) روابطُإحالةُ-الفَلشُ

فقد ُدُالخبريةُفيُمواقعُعينةُالدراسة/المواُإبرازوالتيُتنوعتُفيُُ:ماُبالنسبةُلمصورأ
ُالخبريةحظيت " حصار غزة بنسبة إبراز المكضكعات كقضايا " المرتبة األكلى في الصور

%) بكاقع 41.1" بنسبة (بدونُصورةالمرتبة الثانية "في ) تكراران، تالىا 1232%) بكاقع (46.1(
%) بكاقع 9.4" بنسبة (الصورُالشخصية) تكراران، ثـ بفارؽ كبير جاءت بالمرتبة الثالثة "1097(
) 41%) بكاقع (1.5عالـ" بنسبة (رابعة جاءت "الرسكـ كالخرائط كاأل) تكراران، ثـ بالمرتبة ال251(

) تكراران، بينما بالمرتبة السادسة 26%) بكاقع (1تكراران، ثـ بالمرتبة الخامسة "جرافيؾ" بنسبة (
 ) تكراران.22%) بكاقع (0.9كاألخيرة جاءت "الكاريكاتكر" بنسبة (

 عمىُحدة:ُموقعمستوىُكلُُ-2

اإلخبارية: .ُأ  وكالةُمعاًُ

" المرتبة األكلى في تدعيـ المادة الخبرية لمكضكعات كقضايا حصار غزة الصوراحتمت "
 :) تكراران، ككانت عمى الشكؿ اآلتي638بكاقع (

) تكراران، كجاء في 483%) بكاقع (75.8" المرتبة األكلى بنسبة (بدونُصورةتصدرت "
"الصورُ) تكراران، كمف ثـ جاءت 114%) بكاقع (17.8" بنسبة (الخبريةُالصورالمرتبة الثانية "

" عمى المرتبة الكاريكاتير) تكراران، بينما حظي "38%) بكاقع (6" بالمرتبة الثالثة بنسبة (الشخصية
ُوالخرائطُواأل) تكراران، كجاء في المرتبة الخامسة "2%) بكاقع (0.3الرابعة بنسبة ( " عَلمالرسوم

 .تكرارات كال نسب" بدكف الجرافيك) تكرارا، بينما جاء بالمرتبة السادسة "1%) بكاقع (0.1بنسبة (

%) بكاقع 4.4" بالمرتبة الثانية مف عناصر التدعيـ بنسبة (الفيديوي عنصر "كما حظ
تكرارات كال  بأم لـ تحظحالة(ُروابطُاإلُ–الفَلشُُ–)الصوتُ) تكراران، بينما باقي العناصر 30(

 .نسب
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 وكالةُفمسطينُاليوم:ب.ُ

" المرتبة األكلى في تدعيـ المادة الخبرية لمكضكعات كقضايا حصار غزة الصوراحتمت "
 :) تكراران، ككانت عمى الشكؿ اآلتي772بكاقع (

) تكراران، كجاء في 566%) بكاقع (73.3" المرتبة األكلى بنسبة (الصورةُالخبريةتصدرت "
"بدونُ) تكراران، كمف ثـ جاءت 114%) بكاقع (14.9نسبة (" بالصورُالشخصيةالمرتبة الثانية "

" عَلمالرسومُوالخرائطُواأل) تكراران، بينما حظيت "37%) بكاقع (4.7" بالمرتبة الثالثة بنسبة (صورة
" بنسبة الجرافيك) تكراران، كجاء في المرتبة الخامسة "28%) بكاقع (3.6عمى المرتبة الرابعة بنسبة (

%) بكاقع 1" بنسبة (الكاريكاتورخيرة "بينما جاء بالمرتبة السادسة كاأل ،) تكراران 20%) بكاقع (2.5(
 ) تكرارات.7(

) 9%) بكاقع (0.6" بالمرتبة الثانية مف عناصر التدعيـ بنسبة (الفيديوكما حظي عنصر "
ُاإلُ–الفَلشُُ–)الصوتُتكرارات، بينما باقي العناصر  ُروابط تكرارات كال  أمحظ بلـ تحالة(

 .سبن

ُوكالةُفمسطينُاْلن: .ُج

" المرتبة األكلى في تدعيـ المادة الخبرية لمكضكعات كقضايا حصار غزة الصوراحتمت "
 :) تكراران، ككانت عمى الشكؿ اآلتي654بكاقع (

) تكراران، كجاء في 479%) بكاقع (73.2" المرتبة األكلى بنسبة (الصورةُالخبريةتصدرت "
" "بدونُصورة) تكراران، كمف ثـ جاءت 98%) بكاقع (15" بنسبة (الصورُالشخصيةالمرتبة الثانية "

" عمى المرتبة الرابعة الكاريكاتور) تكراران، بينما حظي "47%) بكاقع (7.1بالمرتبة الثالثة بنسبة (
ُواأل) تكراران، كجاء في المرتبة الخامسة "13%) بكاقع (2بنسبة ( ُوالخرائط " بنسبة عَلمالرسوم

%) بكاقع 1" بنسبة (الجرافيكخيرة "بينما جاء بالمرتبة السادسة كاأل ،) تكراران 11%) بكاقع (1.7(
 ) تكرارات.6(

%) بكاقع 2.2" بالمرتبة الثانية مف عناصر التدعيـ بنسبة (الفيديوكما حظي عنصر "
تكرارات كال  أمبلـ تحظ حالة(ُروابطُاإلُ–الفَلشُُ–)الصوتُ) تكرارات، بينما باقي العناصر 29(

 .نسب
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ُوفاُألنباءوكالةُا .ُد

" المرتبة األكلى في تدعيـ المادة الخبرية لمكضكعات كقضايا حصار غزة الصوراحتمت "
 تكراران، ككانت عمى الشكؿ اآلتي: )605كاقع (

) تكراران، كجاء في 530%) بكاقع (87.8" المرتبة األكلى بنسبة (بدونُصورةتصدرت "
) تكراران، كمف ثـ جاءت بالمرتبة الثالثة 73%) بكاقع (12( " بنسبةالصورُالخبريةالمرتبة الثانية "

) تكراران، بينما جاء في 1%) بكاقع (0.1" بنسبة (عَلمرسومُوخرائطُوأ""الصورةُالشخصيةُومكرر 
 .تكرارات كال نسب" بدكف الجرافيك" ك"الكاريكاتورالمرتبة الرابعة كاألخيرة كؿ مف "

ُ)الفيدباقي العناصر  ي حيف لـ تحظف ُروابطُاإلُ–الفَلشُُ–الصوتُُ-يو  ةيبأحالة(
 . تكرارات كال نسب

ُأوجوُاًلتفاقُواًلختَلف:ُ-3

جميػػع مكاقػػع عينػػة الدراسػػة فػػي ترتيػػب أكلكياتيػػا بمػػا يتعمػػؽ بعناصػػر التػػدعيـ كالكسػػائط  اتفقــت.أ 
 " بكصػفيا عنصػران إبرازيػان لممػكادالصـورالمكضكعات باعتماد " إبراز في استخدمت المتعددة التي

%) فػػي 95.6%) فػػي "ككالػػة كفػػا"، مقابػػؿ (100التحريريػػة كجػػاءت فػػي المرتبػػة األكلػػى بنسػػبة (
"، في حيف جاءت49.7"، بينما ("ككالة معان  %) في 48.9بنسبة ( %) في "ككالة فمسطيف اليـك

 "."ككالة فمسطيف اآلف
" التػي جػاءت رةبـدونُصـُوكلكياتيمػا باالعتمػاد عمػى "أ" فػي ترتيػب "ككالة كفا كككالة معان  اتفقت.ب 

"، بينما %) في "ككالة معان 75.8%) في "ككالة كفا" مقابؿ نسبة (87.8بالمرتبة األكلى بنسبة (
%) مقابػؿ "ككالػة فمسػطيف 7.1" بنسػبة (اآلفبالمرتبة الثالثة في كؿ مػف "ككالػة فمسػطيف  اتفقت

" بنسبة (  %).4.7اليـك
الصـورُكلكياتيما باالعتماد عمػى "أترتيب " في اآلف"ككالة فمسطيف اليـك كككالة فمسطيف  اتفقت.ج 

" مقابػؿ نسػبة 73.3كلػى بنسػبة (" التي جػاءت بالمرتبػة األالخبرية %) فػي "ككالػة فمسػطيف اليػـك
" بالمرتبػػػة الثانيػػػة فػػػي كػػػؿ مػػػف "ككالػػػة معػػػان  اتفقـــت"، بينمػػػا اآلف%) فػػي "ككالػػػة فمسػػػطيف 73.2(

 %). 12%) مقابؿ "ككالة كفا" بنسبة (17.8بنسبة (
الصـورُكلكياتيما باالعتماد عمػى "أ" في ترتيب اآلف"ككالة فمسطيف اليـك كككالة فمسطيف  اتفقت.د 

" مقابػػؿ نسػػبة اآلف%) فػػي "ككالػػة فمسػػطيف 15" التػػي جػػاءت بالمرتبػػة الثانيػػة بنسػػبة (الشخصــية
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)14.9 ،" " بنسػػبة بالمرتبػػة الثالثػػة فػػي كػػؿ مػػف "ككالػػة معػػان  واتفقــت%) فػػي "ككالػػة فمسػػطيف اليػػـك
 %). 0.1ابؿ "ككالة كفا" بنسبة (%) مق6(

" في ترتيب  "ككالة معان  اتفقت.ق  الرسـومُوالخـرائطُكلكياتيما باالعتماد عمػى "أكككالة فمسطيف اليـك
" مقابػػؿ نسػػبة 3.6" التػػي جػػاءت بالمرتبػػة الرابعػػة بنسػػبة (عــَلمواأل %) فػػي "ككالػػة فمسػػطيف اليػػـك
التػػي جػػاءت بالمرتبػػة الثالثػػة بنسػػبة  فػػي ككالػػة كفػػا اختمفــت"، فػػي حػػيف %) فػػي "ككالػػة معػػان 0.1(
 %) 1.7" جاءت بالمرتبة الخامسة بنسبة (اآلف%) بينما "ككالة فمسطيف 0.1(

كلكياتيمػا بعػدـ االعتمػاد عمػػى أكككالػة كفػا" فػي ترتيػب  "ككالػة فمسػطيف اليػكـ كككالػة معػان  اتفقـت.ك 
ءت بالمرتبػة الرابعػة بنسػبة " فجااآلففي "ككالة فمسطيف  اختمفت" بينما الجرافيك" ك"الكاريكاتور"
)2.(% 

" فػػي ترتيػػب أكلكياتيػػا بمػػا يتعمػػؽ "ككالػػة فمسػػطيف اليػػكـ كككالػػة فمسػػطيف اآلف كككالػػة معػػان  اتفقــت.ز 
" الفيــديوالمكضػػكعات باعتمػػاد " إبػػراز فػػي اسػػتخدمت التػػي بعناصػػر التػػدعيـ كالكسػػائط المتعػػددة

%) فػي "ككالػػة 4.7بػة الثانيػػة بنسػبة (بكصػفيا عنصػران إبرازيػػان لممػكاد التحريريػة كجػػاءت فػي المرت
"، 1.1"، بينما في بنسبة (اآلف%) في "ككالة فمسطيف 4.4"، ك(معان  %) بػ "ككالة فمسػطيف اليػـك

 .تكرارات كال نسبفجاءت بدكف  "ككالة كفا" اختمفتفي حيف 

ُ:عناصرُاإلبرازُالمرافقةُلممادةُالخبرية (ُب)

 التي استخدمتيا الخبريةالمرافقة لممكاد  عناصر اإلبراز كنسب يبيف الجدكؿ التالي تكرار
 النتائج كجاءتبقضايا الحصار عمى غزة، المتعمقة المكضكعات إبراز مكاقع عينة الدراسة في

 :كاآلتي
ُالمادةُالخبريةُفيُمواقعُعينةُالدراسةُإبرازُفيُالتيُاستخدمتُاإلبرازُعناصرُ(:ُيوضح3.11جدولُ)

ُالمواقع
ُ

ُعناصرُاًلبراز

ُاًلتجاهُالعامُوكالةُوفاُفمسطينُاْلنُفمسطينُاليومُمعاًُُوكالة

ُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُك
ُ%1259ُ20.3ُ%605ُ33.3ُ%654ُ25ُ-ُ-ُ-ُ-ُتكبيرُوتصغير
ُ%1897ُ30.7ُ%605ُ33.3ُ%654ُ25ُ-ُ-ُ%638ُ100ُطباعةُوحفظ
ُ%1426ُ23ُ-ُ-ُ%654ُ25ُ%772ُ69.4ُ-ُ-ُاختصار

ُ%1598ُ26ُ%605ُ33.4ُ%654ُ25ُ%339ُ30.6ُ-ُ-ُوممحقاتُمتعمقات
6180ُ100%ُُ%1815ُ100ُ%2616ُ100ُ%1111ُ100ُ%638ُ100ُالمجموع

                                                           

 قد تحتكم عناصر االبراز عمى اكثر مف عنصر في مكاقع عينة الدراسة 



346 
 

ُ:اْلتيةُالنتائجُ(3.11السابقُرقمُ)ُالجدولُبياناتُمنُيتضح

 :لمواقعُعينةُالدراسةُالعامُاًلتجاه -1

المستخدمة في تغطية مكضكعات  يتضح مف الجدكؿ السابؽ بالنسبة لعناصر اإلبراز
" تصدر المرتبة األكلى الطباعةُوالحفظالدراسة، أف عنصر " مكاقع عينة في غزة الحصار عمى

" المتعمقاتُوالممحقات) تكراران، كجاء في المرتبة الثانية عنصر "1897%) بكاقع (30.7بنسبة (
%) 23" بالمرتبة الثالثة بنسبة (اًلختصار) تكراران، كما حظي عنصر "1598%) بكاقع (26بنسبة (
%) بكاقع 20.3" بنسبة (التكبيرُوالتصغير) تكراران، كتاله في المرتبة الرابعة عنصر "1426بكاقع (

 ) تكراران.1259(
 مستوىُكلُموقعُعمىُحدة:ُ-2

اإلخبارية: .أُ  وكالةُمعاًُ

) تكراران، في 638قع (%) بكا100" بالمرتبة األكلى بنسبة (الطباعةُوالحفظحظي عنصر "
 .تكرارات كال نسببير كالتصغير، االختصار، المتعمقات) بأم خرل (التكحيف لـ تحظ العناصر األ

 وكالةُفمسطينُاليوم: .بُ

) تكراران، كتاله في 772%) بكاقع (69.4" بالمرتبة األكلى بنسبة (اًلختصاراحتؿ عنصر "
باقي  ف لـ تحظ) تكراران، في حي339%) بكاقع (30.6" بنسبة (المتعمقاتُوالممحقاتالمرتبة الثانية "

 .تكرارات كال نسب(التكبير كالتصغير، الطباعة كالحفظ) بأم  العناصر
ُوكالةُفمسطينُاْلن: .ُج

ُوالتصغير(جاءت العناصر التالية ( ُالتكبير ُاًلختصار، ُالمتعمقات، ُوالحفظ،  الطباعة
 في جميع قضايا كمكضكعات الحصار عمى غزة. ونفسالتكرار ك  نفسيا المرتبةب
ُوفاُألنباءوكالةُا .ُد

ُالتكبيرُوالتصغير(الية (احتمت العناصر الت ُالمتعمقات، كلى بالمرتبة األ الطباعةُوالحفظ،
عنصر  ت الحصار عمى غزة، في حيف لـ يحظكبنفس التكرار في جميع قضايا كمكضكعا

 .تكرارات كال نسبم " بأاًلختصار"
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ُأوجوُاًلتفاقُواًلختَلف:ُ-3

ة كفػا"  فػي االعتمػاد عمػى عنصػر كككالػ اآلفكككالة فمسػطيف  كؿ مف المكاقع "ككالة معان  اتفقت.أ 
غػزة، بينمػا لػـ حصػار كاد التحريريػة لقضػايا كمكضػكعات جميػع المػ إبػراز " فػيالطباعةُوالحفـظ"

 بيا "ككالة فمسطيف اليكـ". تحظ
كككالة كفا"  في االعتماد عمى  اآلفكؿ مف المكاقع "ككالة فمسطيف اليكـ كككالة فمسطيف  اتفقت.ب 

غػػزة، حصػػار كاد التحريريػػة لقضػػايا كمكضػػكعات جميػػع المػػ فػػي "المتعمقــاتُوالممحقــاتعنصػػر "
 ".بيا "ككالة معان  بينما لـ تحظ

"  فػي االعتمػاد عمػى عنصػر اآلفكػؿ مػف المكاقػع "ككالػة فمسػطيف اليػـك كككالػة فمسػطيف  اتفقت.ج 
 بيػا "ككالػة معػان  زة، بينمػا لػـ تحػظحصػار غػجميع المكاد التحريرية لقضايا  إبراز " فياًلختصار"

 الة كفا".ككك
التكبيــرُ"  فػػي االعتمػػاد عمػػى عنصػػر "اآلفكػػؿ مػػف المكاقػػع "ككالػػة كفػػا كككالػػة فمسػػطيف  اتفقــت.د 

بينما لػـ تحػظ بيػا  ،حصار غزةكاد التحريرية لقضايا كمكضكعات جميع الم إبراز " فيوالتصغير
 كككالة فمسطيف اليكـ". "ككالة معان 

 
ُ:يةعناصرُالخدماتُالتفاعميةُالمرافقةُلممادةُالخبُر (ُت)

التي  الخبريةعناصر الخدمات التفاعمية المرافقة لممكاد  كنسب يبيف الجدكؿ التالي تكرار
:كاآلتي كجاءتحصار غزة،بقضايا  المتعمقة المكضكعات إبراز مكاقع عينة الدراسة في استخدمتيا
ُعينةُالدراسةُالمادةُالخبريةُفيُمواقعُتفعيلُفيالتيُاستخدمتُُالخدماتُالتفاعميةُ(:ُيوضح3.12جدولُ)

ُالمواقع
ُ

ُعناصرُالتفاعمية

ُ

ُاًلتجاهُالعامُوكالةُوفاُفمسطينُاْلنُفمسطينُاليومُمعاًُُوكالة

ُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُك
ُ%2669ُ25ُ%605ُ25ُ%654ُ20ُ%772ُ32ُ%638ُ25ُالنشرُوالمشاركة
ُ%654ُ6ُ-ُ-ُ%654ُ20ُ-ُ-ُ-ُ-ُردودُوتعميقات
ُ%2015ُ19ُ%605ُ25ُ-ُ-ُ%772ُ32ُ%638ُ25ًُلُيمكنُالتعميق
ُ%1897ُ18ُ%605ُ25ُ%654ُ20ُ-ُ-ُ%638ُ25ُارسالُعبرُالبريد
ُ%2669ُ25ُ%605ُ25ُ%654ُ20ُ%772ُ32ُ%638ُ25ُشبكاتُالتواصل

ُ%746ُ7ُ-ُ-ُ%654ُ20ُ%92ُ4ُ-ُ-ُوسم
10650ُ100%ُُ%2420ُ100ُ%3270ُ100ُ%2408ُ100ُ%2552ُ100ُالمجموع

                                                           

 مكاقع عينة الدراسة قد تحتكم عناصر االبراز عمى اكثر مف عنصر في 
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ُ:اْلتيةُالنتائجُ(3.12رقمُ)ُالسابقُالجدولُبياناتُمنُيتضح

 ُ:لمواقعُعينةُالدراسةُالعامُاًلتجاه -1
 في غزة المستخدمة في تغطية مكضكعات الحصار عمى يتضح أف الخدمات التفاعمية

" تتصدر المرتبة شبكاتُالتواصلُاًلجتماعي" ك"النشرُوالمشاركةالدراسة، أف كالن مف " مكاقع عينة
ُالتعميق) تكراران، كجاء في المرتبة الثانية "2669%) بكاقع (25األكلى مكرر بنسبة ( " ًلُيمكن

ُالبريداإُل) تكراران، كما حظي عنصر "2015%) بكاقع (19بنسبة ( ُعبر " بالمرتبة الثالثة رسال
" بنسبة وُاليشتاجأالوسمُ) تكراران، كتالىا في المرتبة الرابعة عنصر "1897%) بكاقع (18بنسبة (

 .) تكراران 746%) بكاقع (7(
 مستوىُكلُموقعُعمىُحدة:ُ-2

اإلخبارية: .ُأ  وكالةُمعاًُ

رسالُعبرُالبريد،ُشبكاتُالتواصلُاًلجتماعي،ُإنشرُومشاركة،ُحظيت العناصر اآلتية: (
حصار غزة، في في جميع قضايا كمكضكعات  نفسو التكراركبكلى بالمرتبة األ ًلُيمكنُالتعميق(

 .تكرارات كال نسبم أب الوسم،ُالردودُوالتعميقات(حيف لـ يحظ عنصر (

 وكالةُفمسطينُاليوم: .ُب

 نشرُومشاركة،ُشبكاتُالتواصلُاًلجتماعي،ًُلُيمكنُالتعميق(حظيت العناصر اآلتية: (
في جميع قضايا كمكضكعات الحصار عمى غزة، تالىا في المرتبة نفسو  التكراركبكلى بالمرتبة األ

تكرارات كال م بأ ًلُيمكنُالتعميق((عنصر  %)، في حيف لـ يحظ4لكسـ) بنسبة (الثانية عنصر (ا
 .نسب
ُوكالةُفمسطينُاْلن: .ُج

رسالُعبرُالبريد،ُشبكاتُالتواصلُاًلجتماعي،ُنشرُومشاركة،ُإحظيت العناصر اآلتية: (
ت الحصار عمى في جميع قضايا كمكضكعانفسو  التكراركبكلى بالمرتبة األ ردودُوتعميقات،ُووسم(
 .تكرارات كال نسبم بأ لتعميق(ًلُيمكنُاعنصر ( غزة، في حيف لـ يحظ

ُوفاُألنباءوكالةُا .ُد

رسالُعبرُالبريد،ُشبكاتُالتواصلُاًلجتماعي،ُنشرُومشاركة،ُإحظيت العناصر اآلتية: (
في جميع قضايا كمكضكعات الحصار عمى غزة، نفسو  التكراركبكلى بالمرتبة األ ًلُيمكنُالتعميق(

 .تكرارات كال نسبم بأ (الوسم،ُالردودُوالتعميقاتفي حيف لـ يحظ عنصر (
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 :واًلختَلفُاًلتفاقُأوجو.3ُ

النشـرُوالمشـاركة،ُوشـبكاتُجميع المكاقػع عينػة الدراسػة " فػي االعتمػاد عمػى العناصػر " اتفقت.أ 
كدعػػـ الخػػدمات التفاعميػػة فػػي جميػػع المػػكاد التحريريػػة لقضػػايا  إبػػراز " فػػيالتواصــلُاًلجتمــاعي

 كمكضكعات الحصار عمى غزة. 

رسـالُعبـرُاإُلكككالة معان كككالة كفا"  فػي االعتمػاد عمػى عنصػر " اآلففمسطيف "ككالة  واتفقت.ب 
بػػػراز كدعػػػـ الخػػػدمات التفاعميػػػة فػػػي جميػػػع المػػػكاد التحريريػػػة لقضػػػايا كمكضػػػكعات إ" فػػػي البريـــد

 ".اليكـبيا "ككالة فمسطيف ُلمُتحظبينما  ،الحصار عمى غزة

ــ" فػػي االعتمػػاد عمػػى عنصػػر "اآلف"ككالػػة فمسػػطيف  حظيــت.ج  بػػراز كدعػػـ إ " فػػيردودُوالتعميقــاتال
بينمػػا  ،الخػػدمات التفاعميػػة فػػي جميػػع المػػكاد التحريريػػة لقضػػايا كمكضػػكعات الحصػػار عمػػى غػػزة

 ".ًلُيمكنُالتعميقكككالة كفا" في االعتماد عمى " "ككالة فمسطيف اليكـ كككالة معان  اتفقت

" فػػػي االعتمػػػاد عمػػػ حظيـــت.د  الوســـمُاوُى عنصػػػر ""ككالػػػة فمسػػػطيف االف كككالػػػة فمسػػػطيف اليػػػـك
ابراز كدعـ الخدمات التفاعمية في المكاد التحريريػة لقضػايا كمكضػكعات الحصػار  " فياليشتاج
 كككالة كفا". كالة معان " ك بيا  لمُتحظبينما  ،عمى غزة
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ُالثالثالمبحثُ
ُاًلرتباطيةالنتائجُالخاصةُبالعَلقاتُ

 

المتعمقة لث مف تساؤالت الدراسة التحميمية ييدؼ ىذا المبحث إلى اإلجابة عف القسـ الثا
كيسعى ىذا النكع مف التحميؿ إلى معرفة ترتيب  ،بالعالقات االرتباطية بيف متغيرات كفئات الدراسة

نُوكالةُفمسطينُاْلُ–وكالةُفمسطينُاليومُُ–اإلخباريةُُ)وكالةُمعاًُأكلكيات مكاقع عينة الدراسة 
–ُُ يما يتصؿ باستخداـ أساليب محددة لتقديـ مضمكف قضايا ، فوفا(ُوالمعموماتُألنباءاوكالة

الصحفية المستخدمة  ، مع عرض ل شكاؿالنطاؽ الجغرافيبكلكياتيا المتصمة أالحصار عمى غزة، ك 
 خالؿ الفترة الزمنية المحددة لمدراسة.

ُالعَلقةُبينُقضاياُالحصارُوأساليبُتقديمُالمضمون:ُأوًلًُ
ساليب تقديـ أطبيعة العالقة بيف قضايا الحصار ك  تيدؼ الدراسة ىنا إلى الكشؼ عف

المضمكف، بغرض معرفة مدل اىتماـ مكاقع عينة الدراسة باستخداـ كؿ مف (أسمكب سرد 
:اآلتيحصائي) كما في الجدكؿ سمكب اإلسمكب اإلنشائي، كاألالمعمكمات، األ

ُساليبُتقديمُالمضمونأالعَلقةُبينُقضاياُالحصارُُوُ(:ُيوضح3.13جدولُ)

ُساليبُالتقديمأ
ُ

ُالقضايا

ُاًلتجاهُالعامُحصائيإسموبُأُسموبُانشائيأُسردُالمعمومات

ُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُك
ُمعًُ
الة
وك

رية
خبا
ُاًل
ا

ُ
ُ%126ُ100ُ%6ُ4.9ُ%40ُ31.7ُ%80ُ63.4ُقضاياُاقتصادية
ُ%135ُ100ُ%7ُ5.2ُ%34ُ25.2ُ%94ُ69.6ُقضاياُسياسية
ُ%159ُ100ُ%18ُ11.3ُ%45ُ28.3ُ%96ُ60.4ُقضاياُاجتماعية

ُ%55ُ100ُ%5ُ9ُ%12ُ22ُ%38ُ69ُقضاياُعسكريةُوامنية
ُ%98ُ100ُ%3ُ3ُ%30ُ30.6ُ%65ُ66.4ُقضاياُخدماتية
ُ%21ُ100ُ%2ُ9.5ُ%10ُ47.7ُ%9ُ42.8ُقضاياُصحية
ُ%26ُ100ُ-ُ-ُ%6ُ23ُ%20ُ77ُقضاياُثقافية

ُ%18ُ100ُ-ُ-ُ%8ُ44.4ُ%10ُ55.6ُخرىأ
ُ412ُ64.5%ُ185ُ29%ُ41ُ6.5%ُ638ُ100%ُ

يوم
نُال

سطي
ُفم
الة
وك

ُ

ُ%100ُ100ُ%8ُ8ُ%16ُ16ُ%76ُ76ُقضاياُاقتصادية
ُ%151ُ100ُ%11ُ7.2ُ%22ُ14.7ُ%118ُ78.1ُقضاياُسياسية
ُ%131ُ100ُ%17ُ13ُ%82ُ62.5ُ%32ُ24.5ُقضاياُاجتماعية

ُ%177ُ100ُ%9ُ5ُ%48ُ27.1ُ%120ُ67.9ُقضاياُعسكريةُوامنية
ُ%134ُ100ُ%14ُ10.5ُ%42ُ31.3ُ%78ُ58.2ُقضاياُخدماتية
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ُ%61ُ100ُ%3ُ5ُ%17ُ27.8ُ%41ُ67.2ُقضاياُصحية
ُ%15ُ100ُ%2ُ13.3ُ%2ُ13.3ُ%11ُ73.4ُقضاياُثقافية

ُ%3ُ100ُ-ُ-ُ%1ُ33.4ُ%2ُ66.6ُاخرى
ُ478ُ62%ُ230ُ29.8%ُ64ُ8.2%ُ772ُ100%ُ

ْلن
نُا
سطي

ُفم
الة
وك

ُ

ُ%138ُ100ُ%18ُ13ُ%22ُ16ُ%98ُ71ُقضاياُاقتصادية
ُ%102ُ100ُ%8ُ8ُ%11ُ10.7ُ%83ُ81.3ُقضاياُسياسية
ُ%158ُ100ُ%20ُ12.6ُ%45ُ28.4ُ%93ُ59ُقضاياُاجتماعية

ُ%97ُ100ُ%9ُ9.2ُ%26ُ26.8ُ%62ُ64ُقضاياُعسكريةُوامنية
ُ%89ُ100ُ%14ُ15.7ُ%31ُ34.9ُ%44ُ49.4ُقضاياُخدماتية
ُ%45ُ100ُ%5ُ11.1ُ%12ُ26.7ُ%28ُ62.2ُقضاياُصحية

ُ%18ُ100ُ%2ُ11.1ُ%3ُ16.7ُ%13ُ72.2ُاُثقافيةقضاي
ُ%7ُ100ُ-ُ-ُ%1ُ14.3ُ%6ُ85.7ُاخرى
ُ427ُ65.2%ُ151ُ23%ُ76ُ11.8%ُ654ُ100%ُ

الة
وك

ُ
ات
موم
لمع
ُوا
باء
اًلن

ُ
ُوفاُ

ُ%100ُ100ُ%18ُ18ُ%28ُ28ُ%54ُ54ُقضاياُاقتصادية
ُ%127ُ100ُ%8ُ6.2ُ%43ُ33.8ُ%76ُ60ُقضاياُسياسية
ُ%145ُ100ُ%20ُ13.8ُ%58ُ40ُ%67ُ46.2ُقضاياُاجتماعية

ُ%98ُ100ُ%10ُ10.3ُ%12ُ12.2ُ%76ُ77.5ُقضاياُعسكريةُوامنية
ُ%80ُ100ُ%7ُ8.8ُ%28ُ35ُ%45ُ56.2ُقضاياُخدماتية
ُ%39ُ100ُ%2ُ5.1ُ%13ُ33.3ُ%24ُ61.6ُقضاياُصحية
ُ%11ُ100ُ%1ُ9ُ%4ُ36.3ُ%6ُ54.7ُقضاياُثقافية

ُ%5ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%5ُ100ُاخرى
ُ353ُ58.3%ُ186ُ30.7%ُ66ُ11%ُ605ُ100%ُ

عام
هُال
تجا
اًل

ُ

ُ%464ُ100ُ%50ُ11ُ%106ُ22.8ُ%308ُ66.2ُقضاياُاقتصادية
ُ%515ُ100ُ%34ُ6.7ُ%110ُ21.3ُ%371ُ72ُقضاياُسياسية
ُ%593ُ100ُ%75ُ12.7ُ%230ُ38.7ُ%288ُ48.6ُقضاياُاجتماعية
ُ%427ُ100ُ%33ُ7.7ُ%98ُ23ُ%296ُ69.3ُقضاياُعسكرية
ُ%401ُ100ُ%38ُ9.4ُ%131ُ32.6ُ%232ُ57.8ُقضاياُخدماتية
ُ%166ُ100ُ%12ُ7.2ُ%52ُ31.3ُ%102ُ61.4ُقضاياُصحية
ُ%70ُ100ُ%5ُ7.1ُ%15ُ21.4ُ%50ُ71.4ُقضاياُثقافية
ُ%33ُ100ُ-ُ-ُ%10ُ30.3ُ%23ُ69.7ُقضاياُاخرى
ُ%2669ُ100ُ%247ُ9.2ُ%752ُ28.2ُ%1670ُ62.6ُالمجموع

ُإلىُماُيأتي:(3.13ُرقمُ)اتُالجدولُالسابقُتشيرُبيان

ُاًلتجاهُالعامُلمواقعُعينةُالدراسة: -1

ساليب تقديـ المضمكف بنسب أيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف مكاقع الدراسة استخدمت 
" سموبُسردُالمعموماتألمجدكؿ فقد حصد " مع مختمؼ قضايا الحصار عمى غزة، ككفقان  متفاكتة
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) تكراران، في حيف جاء بعد فارؽ كبير في المرتبة 1670%) بكاقع (62.6المرتبة األكلى بنسبة (
" حصائيسموبُاإلاأل) تكراران، بينما جاء "752%) بكاقع (28.2" بنسبة (نشائيسموبُاإُلاألالثانية "

 .جمالي تكرارات قضايا الحصارإ) مف 247%) بكاقع (9.2قؿ االىتماـ بنسبة (أبالمرتبة الثالثة كب

كلت اىتماـ كبير في القضايا االجتماعية أف مكاقع الدراسة أات االرتباطية كاثبتت العالق
قؿ التكرارات بيف القضايا أ، بينما تساكت النسب بكبيران  كالسياسية كاالقتصادية كالخدماتية اىتمامان 

 خرل. الصحية كالثقافية كالقضايا األ

 مستوىُكلُموقعُعمىُحدة:ُ-2

اإلخبارية: .ُأ  وكالةُمعاًُ

ساليب تقديـ أحد أبكصفة  "سمكب سرد المعمكمات"أعمى  بشكؿ كبير كالة معان اعتمدت ك 
عمى أسمكب ، كبمغ ىذا األقضايا الحصار عمى غزة%) في مختمؼ 64.5بنسبة (المضمكف 

األسمكب "استخدمت الككالة بينما  ،معدالتو في القضايا االجتماعية كالخدماتية كاالقتصادية
 في حيف ،عمى معدالتيا في القضايا السياسية كاالجتماعيةأت %)، كبغم29" بنسبة (نشائياإل

%) كبمغت أعمى معدالتيا في القضايا 6.5بنسبة ( "حصائياألسمكب اإل"ضعفت نسبة 
 االجتماعية.

 وكالةُفمسطينُاليوم: .ُب

حد أبكصفة  "سمكب سرد المعمكماتأ"اعتمدت ككالة فمسطيف اليـك بشكؿ كاضح عمى 
سمكب كبمغ ىذا األ ،%) في مختمؼ قضايا الحصار عمى غزة62سبة (بنساليب تقديـ المضمكف أ
استخدمت الككالة  بينما ،عمى معدالتو في القضايا السياسية كالعسكرية كالخدماتية كاالقتصاديةأ
عمى معدالتيا في القضايا االجتماعية ثـ العسكرية أ %)، كبمغت29.8" بنسبة (نشائياألسمكب اإل"

كبمغت أعمى معدالتيا  %)8.2" بنسبة (حصائيسمكب اإلاأل"فت نسبة ضع ، في حيفكالخدماتية
 في القضايا االجتماعية.

ُوكالةُفمسطينُاْلن: .ُج

حد أبكصفة  "سمكب سرد المعمكماتأ"بشكؿ كاضح عمى  اآلفاعتمدت ككالة فمسطيف 
، كبمغ ىذا %) في مختمؼ قضايا الحصار عمى غزة65.2بنسبة (ساليب تقديـ المضمكف أ

في حيف استخدمت الككالة  ،عمى معدالتو في القضايا السياسية كاالجتماعية كاالقتصاديةأاألسمكب 
، عمى معدالتيا في القضايا االجتماعية ثـ الخدماتيةأ %) كبمغت23بنسبة ( "نشائياألسمكب اإل"
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في القضايا  %) كبمغت أعمى معدالتيا11.8" بنسبة (حصائياألسمكب اإل"ضعفت نسبة  في حيف
 .عيةاالجتما

ُوفاُألنباءوكالةُا .ُد

ساليب تقديـ أحد أبكصفة  "سمكب سرد المعمكماتأ"عمى  كبيربشكؿ  كفااعتمدت ككالة 
عمى أسمكب كبمغ ىذا األ ،%) في مختمؼ قضايا الحصار عمى غزة58.3بنسبة (المضمكف 

" نشائياإلاألسمكب "استخدمت الككالة  بينمامعدالتو في القضايا السياسية كالعسكرية كاالجتماعية. 
ضعفت  في حيفعمى معدالتيا في القضايا االجتماعية ثـ السياسية، أ%) كبمغت 30.7بنسبة (
 .كبمغت أعمى معدالتيا في القضايا االجتماعية %)11" بنسبة (حصائياألسمكب اإل"نسبة 

 
ُأوجوُاًلتفاقُواًلختَلف:ُ-3

سػػمكب سػػرد المعمكمػػات أ عمػػى نحػػك كبيػػر عمػػى اعتمادىػػاجميػػع مكاقػػع عينػػة الدراسػػة فػػي  اتفقــت.أ 
 كاعتمدت في تقديـ مختمؼ القضايا الحصار بنسب متفاكتو.

نشػائي مػع قضػايا اإل ل سػمكبجميع مكاقػع عينػة الدراسػة فػي ترتيػب أكلكيػات اسػتخداميا  اتفقت.ب 
الحصػػػار حيػػػث اسػػػتخدمتو عمػػػى نحػػػك محػػػدكد مػػػع القضػػػايا السياسػػػية كاالجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية 

 مع الصحية كالثقافية. قميمةينما بنسب كالخدماتية كالعسكرية ب

حصائي مػع قضػايا لكيات استخداميا ل سمكب اإلجميع مكاقع عينة الدراسة في ترتيب أك  اتفقت.ج 
الحصػػػار حيػػػث اسػػػتخدمتو عمػػػى نحػػػك محػػػدكد مػػػع القضػػػايا السياسػػػية كاالجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية 

 مع الصحية كالثقافية. قميمةكالخدماتية كالعسكرية بينما بنسب 
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ُالعَلقةُبينُقضاياُالحصارُواًلشكالُالصحفية:ُثانياًُ
شكاؿ الصحفية، التي عة العالقة بيف قضايا الحصار كاألعف طبي التالييكشؼ الجدكؿ 

التحقيؽ  -القصة الصحفية –الخبر –الدراسة باستخداـ كؿ مف (التقريراعتدت عمييا مكاقع عينة 
ُ:لجدكؿ التاليالحديث الصحفي) كما في ا - المقاؿ –الصحفي 

ُالعَلقةُبينُقضاياُالحصارُواًلشكالُالصحفيةُ(:ُيوضح3.14جدولُ)

ُشكالاأل
ُ
ُ

ُالقضايا

الحديثُُالمقالُالقصةُالصحفيةُالتقريرُالخبر
ُالصحفي

ُجمالياإل

ُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُك

ُمعًُ
الة
وك

رية
خبا
ُاًل
ا

ُ

ُ%126ُ100ُ%2ُ1.5ُ%2ُ1.5ُ%3ُ2.3ُ%55ُ43.7ُ%64ُ51ُاقتصادية
ُ%135ُ100ُ%2ُ1.4ُ%10ُ7.4ُ-ُ-ُ%58ُ43ُ%65ُ48.2ُسياسية
ُ%159ُ100ُ-ُ-ُ%4ُ2.5ُ%4ُ2.5ُ%76ُ47.8ُ%75ُ47.2ُاجتماعية
ُ%55ُ100ُ-ُ-ُ%2ُ3.6ُ-ُ-ُ%18ُ32.8ُ%35ُ63.6ُعسكرية
ُ%98ُ100ُ%1ُ1ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%54ُ55ُ%43ُ44ُخدماتية
ُ%21ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%2ُ9.6ُ%7ُ33.3ُ%12ُ57.1ُصحية
ُ%26ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%10ُ38.5ُ%16ُ61.5ُيةثقاف

ُ%18ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%7ُ38.9ُ%11ُ61.1ُاخرى
ُُ321ُ50.3%ُ285ُ44.6%ُ9ُ1.4%ُ18ُ3%ُ5ُ0.7%ُ638ُ100%ُ

يوم
نُال

سطي
ُفم
الة
وك

ُ

ُ%100ُ100ُ%1ُ1ُ-ُ-ُ%2ُ2ُ%52ُ52ُ%45ُ45ُاقتصادية
ُ%151ُ100ُ%2ُ1.3ُ%2ُ1.3ُ-ُ-ُ%44ُ29.1ُ%103ُ68.3ُسياسية
ُ%131ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%6ُ4.7ُ%58ُ44.2ُ%67ُ51.1ُاجتماعية
ُ%177ُ100ُ%1ُ0.5ُ%2ُ1.1ُ%2ُ1.1ُ%49ُ27.8ُ%123ُ69.5ُعسكرية
ُ%134ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%59ُ45ُ%75ُ56ُخدماتية
ُ%61ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%5ُ8.1ُ%26ُ42.8ُ%30ُ49.1ُصحية
ُ%15ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%1ُ6.7ُ%6ُ40ُ%8ُ53.3ُثقافية
ُ%3ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%3ُ100ُرىاخ

ُُ454ُ59%ُ294ُ38%ُ16ُ2%ُ4ُ0.5%ُ4ُ0.5%ُ772ُ100%ُ

ْلن
نُا
سطي

ُفم
الة
وك

ُ

ُ%138ُ100ُ%2ُ1.5ُ%3ُ2.1ُ%3ُ2.1ُ%46ُ33.3ُ%84ُ61ُاقتصادية
ُ%102ُ100ُ%1ُ1ُ%6ُ5.8ُ-ُ-ُ%15ُ14.8ُ%80ُ78.4ُسياسية
ُ%158ُ100ُ%1ُ0.5ُ%3ُ2ُ%4ُ2.5ُ%38ُ24ُ%112ُ71ُاجتماعية
ُ%97ُ100ُ%2ُ2ُ%4ُ4.1ُ-ُ-ُ%9ُ9.2ُ%82ُ84.7ُعسكرية
ُ%45ُ100ُ-ُ-ُ%2ُ4.5ُ-ُ-ُ%9ُ20ُ%34ُ75.5ُخدماتية
ُ%89ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%2ُ2.4ُ%21ُ23.5ُ%66ُ74.1ُصحية
ُ%18ُ100ُ-ُ-ُ%1ُ5.5ُ-ُ-ُ%5ُ28ُ%12ُ66.5ُثقافية
ُ%7ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%2ُ28.5ُ%5ُ71.5ُاخرى
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ُُ475ُ72.6%ُ145ُ22.1%ُ9ُ1.3%ُ19ُ3%ُ6ُ1%ُ654ُ100%ُ

الة
وك

ُ
ات
موم
لمع
ُوا
باء
اًلن

ُ
ُوفاُ

ُ%100ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%3ُ3ُ%35ُ35ُ%62ُ62ُاقتصادية
ُ%127ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%40ُ31.5ُ%87ُ68.5ُسياسية
ُ%145ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%6ُ4.1ُ%43ُ29.7ُ%96ُ66.2ُاجتماعية
ُ%98ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%2ُ2ُ%36ُ36.7ُ%60ُ61.3ُعسكرية
ُ%80ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%36ُ45ُ%44ُ55ُخدماتية
ُ%39ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%5ُ13ُ%8ُ20.5ُ%26ُ66.5ُصحية
ُ%11ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%5ُ45.5ُ%6ُ54.5ُثقافية
ُ%5ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%2ُ40ُ%3ُ60ُاخرى

ُُ384ُ63.4%ُ205ُ34%ُ16ُ2.6%ُ-ُ-ُ-ُ-ُ605ُ100%ُ

عام
هُال
تجا
اًل

ُ

ُ%464ُ100ُ%5ُ1ُ%5ُ1ُ%11ُ2.5ُ%188ُ40.5ُ%255ُ55ُاقتصادية
ُ%515ُ100ُ%5ُ1ُ%18ُ3.5ُ-ُ-ُ%157ُ30.5ُ%335ُ65ُسياسية
ُ%593ُ100ُ%1ُ0.4ُ%7ُ1.1ُ%20ُ3.3ُ%215ُ36.2ُ%350ُ59ُاجتماعية
ُ%427ُ100ُ%3ُ0.8ُ%8ُ1.8ُ%4ُ1ُ%112ُ26.2ُ%300ُ70.2ُعسكرية
ُ%357ُ100ُ%1ُ0.3ُ%2ُ0.5ُ-ُ-ُ%158ُ44.2ُ%196ُ55ُخدماتية
ُ%210ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%14ُ6.5ُ%62ُ29.5ُ%134ُ64ُصحية
ُ%70ُ100ُ-ُ-ُ%1ُ1.4ُ%1ُ1.4ُ%26ُ37.2ُ%42ُ60ُثقافية
ُ%33ُ100ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%11ُ33.4ُ%22ُ66.6ُاخرى
ُ1634ُ61.2%ُ929ُ34.8%ُ50ُ2%ُ41ُ1.5%ُ15ُ0.5%ُ2669ُ100%ُ

ُ

ُإلىُماُيأتي:(3.14ُرقمُ)تشيرُبياناتُالجدولُالسابقُ

ُاًلتجاهُالعامُلمواقعُعينةُالدراسة: -1

التقرير ك"%)، 61.2بنسبة (" الخبر الصحفي"ركزت مكاقع الدراسة عمى استخداـ كؿ مف 
يث تفاكتت نسب االستخداـ في تغطيتيا لقضايا الحصار عمى غزة، ح %)34.8بنسبة ( "الصحفي
اؿ، التحقيؽ، الحديث) (المق ل شكاؿىذه القضايا، فيما جاء استخداـ مكاقع الدراسة  كؿ مف
مع القضايا  اقتصر استخداـ القصة الصحفية عمى نسبة قميمة جدان ك ، جدان  محدكدان  استخدامان 

االجتماعية كاالقتصادية كالصحية، بينما جاء المقاؿ مع القضايا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 
 في حيفالسياسية كاالقتصادية. مقضايا الصحفي جاء بنسبة ضعيفة جدان لالحديث  ماأكالعسكرية، 

 .التحقيؽ الصحفي في أم مف قضايا الحصار يأتً لـ 
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 عمىُمستوىُكلُموقعُعمىُحدة:ُ-2

اإلخبارية: .ُأ  وكالةُمعاًُ

مدت عميو في تناكؿ مختمؼ قضايا عمى استخداـ الخبر الصحفي فاعت ركزت ككالة معان 
بينما جاءت القصة الصحفية  ،رحصار غزة بشكؿ كبير ثـ تاله فف التقرير مع قضايا الحصا

استخدـ المقاؿ الصحفي في القضايا السياسية ك لمقضايا االجتماعية كاالقتصادية كالصحية، 
كاالجتماعية كالعسكرية كاالقتصادية، كاقتصر الحديث الصحفي عمى القضايا السياسية 

 .كاالقتصادية، كما لـ يستخدـ فف التحقيؽ الصحفي في أم مف قضايا الحصار

 كالةُفمسطينُاليوم:ُو .ُب

لذم عميو في تناكؿ ركزت ككالة فمسطيف اليـك عمى استخداـ الخبر الصحفي حيث ا
بينما استخدمت  ،غزة بشكؿ كبير ثـ تاله فف التقرير مع قضايا الحصارمختمؼ قضايا حصار 

القصة الصحفية لمقضايا االجتماعية كاالقتصادية كالصحية كالعسكرية، كما استخدـ المقاؿ 
كاقتصر الحديث الصحفي عمى القضايا السياسية  ،صحفي في القضايا االجتماعية كالعسكريةال

 كاالقتصادية كالعسكرية، كما لـ يستخدـ فف التحقيؽ الصحفي في أم مف قضايا الحصار.

ُوكالةُفمسطينُاْلن: .ُج

مدت عميو في تناكؿ عمى استخداـ الخبر الصحفي حيث اعت اآلفاىتمت ككالة فمسطيف 
بينما استخدمت  ،حصار غزة بشكؿ كبير ثـ تاله فف التقرير مع قضايا الحصارقضايا  مختمؼ

استخدـ المقاؿ الصحفي ك القصة الصحفية لمقضايا االجتماعية كاالقتصادية كالصحية كالعسكرية، 
كاقتصر الحديث الصحفي عمى القضايا السياسية كاالقتصادية  ،في القضايا االجتماعية كالعسكرية

 ية، كما لـ يستخدـ فف التحقيؽ الصحفي في أم مف قضايا الحصار.كالعسكر 

ُوفاُألنباءوكالةُا .ُد

اىتمت ككالة كفا عمى استخداـ الخبر الصحفي حيث اعتمدت عميو في تناكؿ مختمؼ 
. بينما استخدمت ،قضايا الحصار عمى غزة بشكؿ كبير ثـ تاله فف التقرير مع قضايا الحصار

جتماعية كاالقتصادية كالصحية كالعسكرية، في حيف لـ يستخدـ كؿ مف القصة الصحفية لمقضايا اال
 الحديث الصحفي) ألم مف قضايا الحصار -المقاؿ الصحفي -(التحقيؽ الصحفي األشكاؿ التالية

 .في المكاد الخبرية
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ُأوجوُاًلتفاقُواًلختَلف:ُ-3

" بكصػفو الخبـرُالصـحفيجميع مكاقع عينة الدراسة في ترتيػب أكلكياتيػا باالعتمػاد عمػى " اتفقت.أ 
الصػػحفية المسػػتخدمة كالتػػي جػػاءت فػػي المرتبػػة األكلػػى، حيػػث اسػػتخدـ ىػػذا الفػػف  األشػػكاؿأحػػد 

 لى حد ما مع مختمؼ قضايا الحصار.إلكنيا مرتفعة  متفاكتةبنسب 
" بكصػفو التقريرُالصـحفيجميع مكاقع عينة الدراسة في ترتيب أكلكياتيا باالعتماد عمى " اتفقت.ب 

الصػػػحفية المسػػػتخدمة كالتػػػي جػػػاءت فػػي المرتبػػػة الثانيػػػة، حيػػػث اسػػػتخدمتو بنسػػػب  األشػػػكاؿأحػػد 
عمػػى معػػدالتيا فػػي أقػػؿ مػػف الخبػػر الصػػحفي مػػع جميػػع قضػػايا الحصػػار ككانػػت ألكنيػػا  متفاكتػػة

 السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالعسكرية كالخدماتية.

" بكصػػػفو أحػػػد القصـــةُالصـــحفيةمكاقػػػع الدراسػػػة" فػػػي ترتيػػػب أكلكياتيػػػا باالعتمػػػاد عمػػػى " اتفقـــت.ج 
فقػػػط لمقضػػػايا  متفاكتػػػةالصػػػحفية المسػػػتخدمة كالتػػػي جػػاءت فػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة، بنسػػب  األشػػكاؿ

 االجتماعية كالصحية كاالقتصادية. 
ف" فػػي ترتيػػب أكلكياتيػػا باالعتمػػاد كككالػػة فمسػػطيف اليػػـك كككالػػة فمسػػطيف اآل "ككالػػة معػػان  اتفقــت.د 

الصػػحفية المسػػتخدمة كالتػػي جػػاءت فػػي المرتبػػة  األشػػكاؿ " بكصػػفو أحػػدالحــديثُالصــحفيعمػػى "
ككالػة كفػا التػي لػـ تحػظ  اختمفـتبينمػا  ،الخامسة، في القضايا السياسية كاالقتصػادية كالعسػكرية

 .م مف قضايا الحصاربأ

" فػػي ترتيػػب ككالػػة "ككالػػة معػػان كككالػػة فمسػػطيف اآلف ك  اتفقــت.ق  كلكياتيػػا باالعتمػػاد أفمسػػطيف اليػػـك
خاصػة مػع القضػايا السياسػية  متفاكتػةالمسػتخدمة بنسػب  األشػكاؿ" كأحػد الصحفيالمقالُعمى "

 م مف قضايا الحصار.بأ ككالة كفا التي لـ تحظ اختمفتبينما  ،كاالجتماعية كالعسكرية

م مػف قضػػايا " بػأالتحقيـقُالصـحفيجميػع مكاقػع عينػة الدراسػة فػي عػدـ االعتمػػاد عمػى " اتفقـت.ك 
 .بريةفي المكاد الخ الحصار عمى غزة
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ُالعَلقةُبينُقضاياُالحصارُوالنطاقُالجغرافي:ُثالثاًُ
عف طبيعة العالقة بيف قضايا الحصار كالنطاؽ الجغرافي، التي  التالييكشؼ الجدكؿ 

الداخؿ  –الضفة الغربية  –اعتدت عمييا تغطية مكاقع عينة الدراسة حسب كؿ مف (قطاع غزة 
 :لنطاؽ الدكلي) كما في الجدكؿ التاليا -النطاؽ العربي -المحتؿ كالقدس المحتمة

ُالعَلقةُبينُقضاياُالحصارُوالنطاقُالجغرافيُ(:ُيوضح3.15جدولُ)

ُالنطاق

ُالقضايا

ُاًلجماليُالنطاقُالدوليُالنطاقُالعربيُالداخلُالقدسُالضفةُقطاعُغزة

ُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُكُ%ُك

ُمعًُ
الة
وك

رية
خبا
ُاإل
ا

ُ

71ُ56.3ُ33ُ26.1ُ4ُ3.1ُ1ُ1ُ12ُ9.5ُ5ُ4ُ126ُ100ُُاقتصادية
57ُ42.3ُ39ُ29ُ9ُ6.6ُ3ُ2.2ُ12ُ8.8ُ15ُ11.1ُ135ُ100ُُسياسية
68ُ42.7ُ18ُ11.3ُ3ُ2ُ10ُ6.2ُ33ُ20.8ُ27ُ17ُ159ُ100ُُاجتماعية
55ُ100ُُ-ُ-22ُ40ُ4ُ7.2ُ9ُ16.3ُ8ُ14.5ُ12ُ22ُُعسكرية
98ُ100ُُ-ُ-72ُ73.5ُ18ُ18.5ُ2ُ2ُ2ُ2ُ4ُ4ُُخدماتية
21ُ100ُُ-ُ-5ُ23.9ُُ-ُ-ُ-ُ-12ُ57.1ُ4ُ19ُُصحية
2ُ7.6ُ1ُ3.8ُ26ُ100ُُ-ُ-ُ-ُ-4ُ15.3ُ 19ُ73ُثقافية
18ُ100ُُ-ُ-ُ-ُ-1ُ5.6ُُ-ُ-13ُ72.2ُ4ُ22.2ُُأخرى

ُُ334ُ52.4ُ124ُ19.4ُ27ُ4.2ُ25ُ4%ُ80ُ12.5ُ48ُ7.5ُ638ُ100ُ

يوم
نُال

سطي
ُفم
الة
وك

ُ

100ُ100ُُ%4ُ4ُ%5ُ5ُ13ُ13ُ5ُ5ُ%68ُ68ُ5ُ5ُاقتصادية
151ُ100ُُ%9ُ6ُ10ُ6.6ُ20ُ13.2ُ14ُ9.2ُ%91ُ60.2ُ7ُ4.8ُسياسية
131ُ100ُُ%2ُ1.5ُ4ُ3ُ40ُ30.5ُ35ُ27ُ%44ُ33.5ُ6ُ4.5ُاجتماعية
177ُ100ُُ%12ُ7ُ%55ُ31ُ6ُ3.3ُ16ُ9ُ%84ُ47.5ُ4ُ2.2ُعسكرية
134ُ100ُُ%4ُ3ُ%17ُ12.6ُ4ُ3ُ4ُ3ُ2ُ1.4ُ%103ُ77ُخدماتية
8ُ13.2ُ61ُ100ُُ%3ُ5ُ-ُ-10ُ16.3ُُ%34ُ55.7ُ6ُ9.8ُصحية
15ُ100ُُ-ُ-ُ%2ُ13.3ُ1ُ6.6ُ-ُ-ُ%11ُ73.5ُ1ُ6.6ُثقافية
3ُ100ُُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-3ُ100ُُأخرى

ُُ438ُ56.8ُ46ُ6%ُ85ُ11ُ39ُ5%ُ87ُ11.2ُ77ُ10ُ772ُ100ُ

ُاْل
طين

مس
ةُف
وكال

ُن

138ُ100ُُ%7ُ5ُ%7ُ5ُ1ُ0.7ُ4ُ3ُ%111ُ80.5ُ8ُ5.8ُاقتصادية
102ُ100ُُ%11ُ10.8ُ13ُ12.7ُ5ُ4.9ُ16ُ15.6ُ8ُ8ُ%49ُ48ُسياسية
158ُ100ُُ%12ُ7.5ُ%25ُ16ُ-ُ-11ُ7ُُ%12ُ7.5ُ%98ُ62ُاجتماعية
97ُ100ُُ%4ُ4.1ُ%20ُ20.6ُ4ُ4.1ُ8ُ8.2ُ%55ُ56.8ُ6ُ6.2ُعسكرية
89ُ100ُُ%3ُ3.3ُ%5ُ5.8ُ-ُ-4ُ4.4ُُ%75ُ84.3ُ2ُ2.2ُخدماتية
45ُ100ُُ%5ُ11.2ُ3ُ6.7ُ-ُ-29ُ64.4ُ6ُ13.3ُ2ُ4.4ُُصحية
18ُ10ُُ%1ُ5.5ُ3ُ16.7ُ1ُ5.5ُ-ُ-4ُ22.3ُُ%9ُ50ُثقافية
7ُ100ُُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-5ُ71.4ُ2ُ28.6ُُأخرى
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ُُ431ُ66%ُ51ُ7.7%ُ57ُ8.7ُ11ُ1.6ُ66ُ10%ُ38ُ6%ُ654ُ100ُ

لةُ
وكا

تُ
وما
معم
ُوال
باء
األن

ُوفاُ

100ُ100ُُ%5ُ5ُ%4ُ4ُ-ُ-1ُ1ُُ%21ُ21ُ%69ُ69ُاقتصادية
127ُ100ُُ%20ُ16ُ%51ُ40.1ُ37ُ29.1ُ3ُ2.4ُ8ُ6.2ُ8ُ6.2ُسياسية
145ُ100ُُ%12ُ8.2ُ%14ُ9.8ُ-ُ-ُ-ُ-98ُ67.6ُ21ُ14.4ُُاجتماعية
98ُ100ُُ%2ُ2ُ%71ُ72.6ُ10ُ10.2ُ5ُ5.1ُ6ُ6.1ُ4ُ4ُعسكرية
15ُ18.8ُ11ُ13.7ُ80ُ100ُُ-ُ-39ُ48.8ُ13ُ16.2ُ2ُ2.5ُُخدماتية
2ُ5.2ُ3ُ7.6ُ4ُ10.3ُ4ُ10.3ُ39ُ100ُُ%10ُ25.6ُ16ُ41ُصحية
11ُ100ُُ-ُ-2ُ18.2ُُ-ُ-ُ-ُ-5ُ45.4ُ4ُ36.4ُُثقافية
5ُ100ُُ%1ُ20ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ-ُ%1ُ20ُ%3ُ60ُأخرى

ُُ346ُ57.2ُ123ُ20.3ُ13ُ2.1ُ17ُ3%ُ51ُ8.4ُ55ُ9%ُ605ُ100ُ

عام
هُال
تجا
اًل

ُ

464ُ100ُ %21ُ4.5ُ%319ُ69ُ67ُ14.4ُ17ُ3.6ُ15ُ3.2ُ25ُ5.3ُاقتصادية
515ُ100ُُ%248ُ48.1ُ94ُ18.5ُ34ُ6.6ُ26ُ5ُ56ُ10.8ُ57ُ11ُسياسية
16ُ2.6ُ14ُ2.3ُ112ُ18.8ُ86ُ14.5ُ593ُ100ُُ%308ُ52ُ57ُ9.8ُاجتماعية
427ُ100ُُ%18ُ4.2ُ%89ُ20.8ُ24ُ5.6ُ40ُ9.3ُ%232ُ54.5ُ24ُ5.6ُعسكرية
401ُ100ُُ%18ُ4.5ُ%289ُ72ُ50ُ12.5ُ12ُ3ُ6ُ1.5ُ26ُ6.5ُخدماتية
166ُ100ُُ%85ُ51.3ُ32ُ19.3ُ14ُ8.4ُ3ُ1.8ُ17ُ10.2ُ15ُ9ُصحية
70ُ100ُُ%3ُ4.2ُ8ُ11.4ُ2ُ3ُ-ُ-44ُ63ُ13ُ18.4ُُثقافية
33ُ100ُُ%1ُ3ُ-ُ-1ُ3ُُ-ُ-24ُ72.8ُ7ُ21.2ُُأخرى

ُُ1549ُ58%ُ344ُ13%ُ182ُ6.9ُ92ُ3.4ُ284ُ10.6ُ218ُ8.1%ُ2669ُ100ُ

ُُإلىُماُيأتي:(3.15ُرقمُ)تشيرُبياناتُالجدولُالسابقُ

ُاهُالعامُلمواقعُعينةُالدراسة:اًلتج -1

خبار سة اعتمدت بشكؿ كبير عمى نشر األف مكاقع عينة الدراايتبيف مف الجدكؿ السابؽ 
جدان، مقارنة  كبيرة %) كىي58( مف قطاع غزة خالؿ تغطيتيا لقضايا الحصار عمى غزة بنسبة

الدكلي بتغطية ضعيفة  خبار مف النطاؽ، بينما كانت األ%)13التي جاءت بنسبة ( فة الغربيةبالض
ضعفت مف الداخؿ الفمسطيني باستثناء ، ك لقضايا الحصار باستثناء القضايا السياسية كاالجتماعية

 القضايا العسكرية، ككذلؾ ضعفت مف النطاؽ العربي باستثناء القضايا االجتماعية.

 مستوىُكلُموقعُعمىُحدة:ُ-2

اإلخبارية: .ُأ  وكالةُمعاًُ

خبار مف القطاع في جميع قضايا الحصار بير عمى تغطية األالة معان بشكؿ كاعتمدت كك
خبار مف الضفة الغربية، كما حظيت بشكؿ كبير في النطاؽ الدكلي ا تغطية األعمى غزة بينما تمتي

بنسبو في القضايا الصحية  اسية كاالجتماعية، في حيف لـ تحظكالعربي كؿ مف القضايا السي
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العربي في القضايا الخدماتية، بينما برزت القضايا االقتصادية  كالثقافية، كبنسبة قميمة في النطاؽ
 في جميع المناطؽ الجغرافية.

 وكالةُفمسطينُاليوم: .ُب

اعتمدت ككالة فمسطيف اليكـ بشكؿ كبير عمى قطاع غزة في تغطيتيا لقضايا الحصار، 
ما أقتصادية، بينما تالىا النطاؽ الداخؿ الفمسطيني خاصة في القضايا العسكرية كالسياسية كاال

خرل، دكلي، كضعفت في القضايا األالقضايا االجتماعية حظيت بنسبة كبيرة في النطاؽ العربي كال
 خالؿ التغطية. في حيف جاءت الضفة الغربية بنسبة قميمة جدان 

ُوكالةُفمسطينُاْلن: .ُج

ف بشكؿ كبير عمى قطاع غزة كمصدر رئيسي لتغطية قضايا اعتمدت ككالة فمسطيف اآل
كحظيت القضايا السياسية  خرل بشكؿ ضئيؿ جدان عمى غزة، بينما تمتيا المناطؽ األ الحصار

عمى النسب في النطاؽ العربي كالدكلي، في حيف جاءت القضايا العسكرية بنسبة أكاالجتماعية 
 كبيرة مف الداخؿ الفمسطيني.

ُوفاُألنباءوكالةُا .ُد

يا الحصار بشكؿ كبير ثـ اعتمدت ككالة كفا في تغطيتيا ل خبار مف قطاع غزة لقضا
التغطية مف الداخؿ الفمسطيني كمدينة  تبعتيا الضفة الغربية، بينما ضعفت بنسبة ضئيمة جدان 

القدس، كقد حظيت القضايا السياسية كاالجتماعية كالخدماتية بتغطية مف النطاؽ الدكلي كالعربي 
 .بينما ضعفت في القضايا الصحية كالعسكرية كاالقتصادية كالثقافية

ُأوجوُاًلتفاقُواًلختَلف:ُ-3

" بشكؿ كبير في تغطيتيا لمنطاؽ قطاعُغزةجميع مكاقع عينة الدراسة في االعتماد عمى " اتفقت.أ 
كالصػػحية (السياسػػية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة كاالقتصػػادية كالخدماتيػػة الجغرافػػي لقضػػايا الحصػػار 

 كغيرىا).
" حيػث جػاءت "الضفةُالغربيـةة في نطػاؽ مكاقع عينة الدراسة في التغطية بنسب مختمف اختمفت.ب 

"ككالػة فمسػطيف اليػـك كفمسػطيف اآلف"  فػي ضـعفت" بينمػا في "ككالة كفا كككالة معان  بنسبةُكبيرة
 (القضايا السياسية كالقضايا االجتماعية كالخدماتية).: كثر القضايا اىتمامان ككانت أ
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" بنسػبة التغطية مف الداخؿ الفمسطيني حيث حظيت "ككالة فمس اختمفت.ج  خاصػة  كبيـرةطيف اليػـك
ف كككالػة فػي "ككالػة فمسػطيف اآل ضـعيفةبينمػا جػاءت بنسػبة  (القضايا العسكرية كالسياسػية)في 

 (القضايا الثقافية كالصحية كالخدماتية). في ضعفتكفا"، كما 

لة كككاف ة فمسطيف اليـك كككالة فمسطيف اآلكككال جميع المكاقع عينة الدراسة "ككالة معان  اتفقت.د 
مػػف النطػػاؽ الػػدكلي خبػػار فػػي (القضػػايا السياسػػية كاالجتماعيػػة) بكػػؿ األكفػػا" فػػي االىتمػػاـ بنشػػر 

 كالنطاؽ العربي.

 

 

  



362 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُالرابعالفصلُ
ُالتحميميةُمناقشةُنتائجُالدراسة

ُ

ُ
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ُتمييد:
في ىذا الفصؿ، مناقشة كتحميؿ كتفسير النتائج التي خمصت إلييا الدراسة تعرض الباحثة 

خبارية في المدة المحددة اإللكتركنية اإلالفمسطينية التي قامت عمى عينة مف المكاقع ك يمية التحم
عبر استمارة تحميؿ المضمكف، التي تـ إعدادىا بناء عمى أىداؼ كتساؤالت  كإطار زمني لمدراسة

 .الدراسة

حميمية جممة مف التكصيات ذات الصمة مستكحاة مف نتائج الدراسة الت الباحثة أيضان كتقدـ 
في المكاقع الفمسطينية اإللكتركنية  حصار غزةلقضايا كمكضكعات  المكاقعبغرض تقكيـ معالجة 

 اإلخبارية.

ُىي:مباحث،ُُربعةأويتضمنُىذاُالفصلُ

 .معالجة المكاقع عينة الدراسة لمحتكلمناقشة نتائج السمات العامة  المبحثُاألول:

 .معالجة المكاقع عينة الدراسةلشكؿ مناقشة نتائج السمات العامة  المبحثُالثاني:

 .بيف المكاقع عينة الدراسة مناقشة النتائج الخاصة بالعالقات االرتباطية المبحثُالثالث:

 .أىـ النتائج كالتكصيات المبحثُالرابع:
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ُالمبحثُاألول
ُمعالجةالسماتُالعامةُلمحتوىُمناقشةُنتائجُالدراسةُالتحميميةُالخاصةُب

ضاياُوموضوعاتُلقخباريةُعينةُالدراسةُلكترونيةُاإلاإُلُالمواقعُالفمسطينية
ُالحصارُغزة

يسعى ىذا المبحث إلى مناقشة كتحميؿ كتفسير نتائج الدراسة التحميمية المتصمة بالسمات 
قضايا كمكضكعات ل عينة الدراسةاإلخبارية لكتركنية معالجة المكاقع الفمسطينية اإلالعامة لمحتكل 

 .حصار غزة
 

قشةُنتائجُالدراسةُالتحميميةُالخاصةُبترتيبُأولوياتُاىتمامُقضاياُالحصارُأوًًل:ُمنا
ُعمىُغزة،ُكماُتناولتياُمواقعُالدراسة

اىتماـ مكاقع الدراسة بالقضايا االجتماعية  مدل كشفت بيانات الدراسة التحميمية عف
القضايا حصار غزة. حيث حظيت الخدماتية عف باقي مختمؼ قضايا كالسياسية كاالقتصادية ك 
%) 19.2%)، مقابؿ (22.2ربعة بنسبة (كلى الىتمامات مكاقع الدراسة األاالجتماعية المرتبة األ

 %).17.3بنسبة (جاءت القضايا االقتصادية لمقضايا السياسية، بينما 

كىي نسب متقاربة تعكس مدل اىتماـ مكاقع الدراسة بالمكضكعات الناتجة عف الحصار 
ترتيب األكلكيات  كضع مفيكـ ماعية كالسياسية كاالقتصادية، كذلؾ ألفالمرتبطة بالقضايا االجت

 تيـ أنيا -نظرىا كجية مف– ترل التي اإلعالـ لممكضكعات كسائؿ اختيار عمى يقكـ (األجندة)
 القائمكف يركز لذلؾ كاحدة، دفعة القضايا جميع عرض اإلعالـ عمى كسائؿ يصعب" ألنو الجميكر،

براز  القضايا تمؾ بيف مف فقط يختاركنيا التي المكضكعات عمى سائؿالك  في ىذه االتصاؿ عمى كا 
 )1(.إثارتيا تدريجيان" بعد تفكيرىـ في أكلكية ذات المكضكعات تمؾ تصبح لذلؾ كنتيجة مضامينيا،

" في مكاقع الدراسة يرجع ألسباب عديدة ةاًلجتماعيكتعتقد الباحثة بأف بركز القضايا "
نسانية بحتو أثرت بشكؿ كبير عمى إعمى غزة ىي قضايا اجتماعية أىميا: أف قضايا الحصار 

الحياة االجتماعية كالظركؼ المعيشية فييا، مف خالؿ ارتفاع معدالت الفقر كالبطالة كالتي تجاكزت 
جكر العماؿ في القطاع كالتي ترتبت عمييا اعتماد أأعمى معدالتيا القياسية في العالـ، كانخفاض 

ضافة لعرض مظاىر إغاثية مف سكاف القطاع عمى المساعدات اإل مميكني شخصكثر مف أ
                                                           

 ).17دراسة في تحميؿ المضمكف (ص ردنية اليكمية في التكعية الصحيةالكسكاني، دكر الصحافة األ )1(
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كأشكاؿ التضامف كالمؤازرة التي تبارت فييا المؤسسات الدكلية كالحككمية كالشعبية كالتي تنكعت ما 
 ".قكافؿ التضامف الرافضة لمحصارلضافة إ ""المؤسسات اإلغاثية كالمساعدات المادية بيف

 " تأتي أيضان "السياسيةف القضايا أضايا االجتماعية إال كعمى الرغـ مف االىتماـ بالق
%)، كىي نسبة تعكس اىتمامان كبيران مف قبؿ مكاقع الدراسة لمقضايا السياسية 19.2مرتفعة بنسبة (

حزاب السياسية، طياؼ المجتمع الفمسطيني كاراء األالتي تظير مشاكؿ االنقساـ الداخمي بيف أ
عمى المعابر كالحدكد،  سرائيمياالحتالؿ اإل اتكالمتابعة لمتضييقي كاىتماـ مكاقع الدراسة بالرصد

 ضافة لجرائـ التنكيؿ كاساءة المعاممة. إ

صت إلى أف المكاقع التي خم )محمد لبد(كفي ىذا الصدد تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
الكضع السياسي  دكران ميمان كرئيسيان في القضايا السياسية بسبب طبيعة تأدلكتركنية الفمسطينية اإل

الفمسطيني السائد عمى الحياة الفمسطينية عامة كالحصار خاصة، كبسبب حالة االنقساـ كسياسات 
 )1(.عالمية عبر كسائميا المختمفة"ة الى تصدر السياسييف الكاجية اإلاالحتالؿ باإلضاف

بة " بفارؽ قميؿ حيث حازت عمى نس"اًلقتصاديةكتالىما في المرتبة الثالثة القضايا 
%)، كىي نسبة مرتفعة تعكس مدل اىتماـ مكاقع الدراسة بالقضايا كالمكضكعات 17.3(

االقتصادية، حيث كاف لو حضكر كتأثير قكم عمى الحياة المعيشية لمفمسطينييف منذ بدء فرض 
الحصار عمييـ، كتشمؿ القطاعات (الزراعي كالصناعي كالتجارم كاالستثمارم كالبحرم 

غالؽ األنفاؽ خالؿ فترة الدراسة. ضافة لإكالصياديف)،   منع دخكؿ البناء كتكقؼ اإلعمار كا 

فييا أف انتياكات  التي جاء )غدير العمرم(مع دراسة كفي ىذا الصدد تتفؽ الباحثة 
ف تتجاىميا أك أف أكبيران مف المكضكعات التي ال يفترض بالصحؼ  الحقكؽ االقتصادية تشمؿ كمان 
 )2(.ر كبير عمى حياة المكاطنيف الفمسطينييف "تقصر في تناكليا لما ليا تأثي

لكتركنية أجندة المكاقع اإلكقد أكضحت الدراسة التحميمية أف ىناؾ تشابيان كبيران في أغمب 
كلكياتيا المتصمة بقضايا الحصار االجتماعية كالسياسية أفيما يتصؿ بترتيب اإلخبارية الفمسطينية 

ى خاصة في "ككالة معان"، ك"ككالة كفا" ك"ككالة فمسطيف كلالقتصادية، حيث تصدرت المراتب األكا
" بالقضايا العسكرية كالسياسية في ترتيب  كلياتيا عف أاآلف" بينما اىتمت "ككالة فمسطيف اليـك

 القضايا االجتماعية كاالقتصادية. 
                                                           

لكتركنية في ترتيب اكلكياتيـ نحك القضايا عي الفمسطيني نحك دكر المكاقع اإللبد، اتجاىات الشباب الجام )1(
 ).105المحمية (ص

 ).158مسطينية لالنتياكات االسرائيمية بحقكؽ الطفؿ (صالعمرم، معالجة الصحؼ الف )2(
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فضًملٌونمواطنٌعانونمنانعداماألمضنالذضئا ًنصضف م1.6(ومنُأمثمةُالقضاياُاًلجتماعية:ُ

 ).)2(رمضاف بدكف كيرباء غزيكف يتناكلكف اإلفطار عمى الشاطئ،)1(قطاعغزة

حمضضاتتنفضضًهدال  ضضابضض ي، )3(االحػػتالؿ يغمػػؽ معػػابر غػػزة كالضػػفةومــنُأمثمــةُالقضــاياُالسياســية:ُ)

 ).)4(تصرٌحاتبش نالمفاوضاتالتركٌةلرفعحصارغزة

لىالقطاعرفعنسضبةسضواالوضضعاالقتصضاديتقرٌر:الحصارع:ُ)القضاياُاًلقتصاديةومنُأمثمةُ

).)6(ارتفاع مؤشر األسعار بالضفة كانخفاضو في قطاع غزة،)5(واالجتماعً

%)، كبنسبة 16" بنسبة (العسكريةُواألمنيةثـ تأتي في المرتبة الرابعة مكضكعات القضايا "
ىي مرتفعة نسبيان مقارنة مع %) ك 15" في المرتبة الخامسة بنسبة (الخدماتيةمتقاربة تمييا القضايا "

 .غيرىا مف القضايا
" بالتركيز عمى العسكريةُواألمنيةيضان مدل اىتماـ مكاقع الدراسة بالقضايا "أكىذا يعكس 

سكاء مف خالؿ االعتقاؿ كاالحتجاز عبر  ،سرائيمية العدكانية بحؽ الشعب الفمسطينياالنتياكات اإل
كالمستمر عمى  طالؽ النار المتكررا  االجتياحات ك سرائيمي ك أك مف خالؿ العدكاف اإلالحدكد 

ف فترة الدراسة مرت بيا فترة عدكاف أالمزارعيف كالصياديف، كىذا يعتبر ذات أىمية كبيرة خاصة 
تدمير جزء كبير مف منازؿ كالمنشآت الصناعية في كالتي كانت سببان  ،خير عمى غزةـ األ2014

النتياكات العدكانية المتكاصمة بحؽ الصياديف ضافة لتدمير القطاع الصحي كاإكالزراعية، 
 كالمزارعيف.

" فيي تعكس اىتمامان كبيران مف قبؿ مكاقع الدراسة الخدماتيةأما مكضكعات القضايا "
بالقضايا الخدماتية كتأثير الحصار عمييا، تعني بإبراز معاناة تأثير سكاف القطاع مف تكقؼ 

ليكمية: "مثؿ المياه كالصرؼ الصحي كالبنية التحتية، الخدمات االساسية اك قمتيا عمى حياتيـ ا
ضافة لمكضكعات قمة الكيرباء كالغاز كالكقكد التي كاف تأثير منذ بداية الحصار عمى جميع إ

 مناحي الحياة االقتصادية كاالجتماعية كاالنسانية. 

                                                           

 .ـ4/9/2013ككالة كفا ل نباء،  )1(
 .ـ12/6/2016  ككالة معا، )2(
 .ـ12/6/2016  ككالة فمسطيف االف، )3(
)4( ،  .ـ22/6/2016 ككالة فمسطيف اليـك
 .ـ4/9/2013  ككالة كفا ل نباء، )5(
 .ـ14/1/2014  ككالة كفا، )6(



367 
 

مكقع ية احتمت في كيالحظ مف بيانات الدراسة التحميمية أف مكضكعات القضايا الخدمات
 %).17خرل بنسبة (ع الدراسة األخبارم مكقعان متقدمان أكثر مف مكاقفمسطيف اليـك اإل

42لفقئٌفةمدفعٌةعلىغزةأيأ35جٌشاالحتالل:( ومنُأمثمةُالقضاياُالعسكريةُواألمنية:

مراكػػػػػز حقكقيػػػػػة تػػػػػديف اعتػػػػػداءات االحػػػػػتالؿ المسػػػػػتمرة عمػػػػػى الصػػػػػياديف ،)1(قئٌفضضضضضةفضضضضضًالسضضضضضاعة
).)2(يفعكالمزار 

العتٌلضًلضوفوفاف:قطضاع، )3(األسباب الخفية كراء أزمة الكيرباء بغزةومنُأمثمةُالقضاياُالخدماتية:ُ)

 ).)4(المٌاهبذزةم ددبالتوقفعنالعملبسببالك رباا

ككشفت الدراسة التحميمية ضعؼ االىتماـ بالقضايا "الصحية" كالثقافية" في مكاقع الدراسة، 
" الثقافية%)، بينما جاءت القضايا "6.2" بالمرتبة السادسة بنسبة (الصحية" حيث جاءت القضايا

ىتماـ مف بيف القضايا المطركحة نظران ال %) كىي نسب ضعيفة جدان 2.9بالمرتبة الخامسة بنسبة (
التي  كبر عف القضايا الصحية كالثقافية المختمفةأىمية أعطائيا مكاقع الدراسة بالقضايا األساسية كا  

 .لتيا الدراسةتناك 
القضايا األخرل عمى " يأتي ألكلكيات الصحيةف ضعؼ االىتماـ بالقضايا "أكتعتقد الباحثة 

أك المنع ماـ المرضى أغالؽ المعابر إخرل كربطيا مع القضايا الصحية مثؿ الحياة المعيشية األ
 . ضافة لتكقؼ الكيرباء كتأثيرىا عمى المستشفيات كغيرىاإ ،عمى الحدكد عتقاؿكاال

" التي تشمؿ مكضكعات (السياحة كالتعميـ كالرياضة كغيرىا) ىي الثقافيةما القضايا "أ
ىتماـ الغزييف بأكلكيات الحياة ف سياسة الحصار نجحت في اأكترل الباحثة  ، حيثقضايا ثانكية
 مف عمى حساب التطكير كالتقدـ كالتعميـ كغيرىا.األساسية كاأل

سػرائيؿ إ،)5(خٌرإلنقائالقطاعالصحًبذضزةأحة:نداااستذاثةالصومنُأمثمةُالقضاياُالصحية:ُ)
).)6(كراؽ التحكيالت كشرط لعبكر مرضى غزةأتشطب كممة "دكلة" عف 

ُ
                                                           

،ككال )1(  .ـ28/8/2014  ة فمسطيف اليـك
 .ـ24/4/2016  ككالة معا، )2(
 .ـ16/1/2015ككالة فمسطيف االف،  )3(
 .ـ17/9/2013 ككالة كفا، )4(
)5( ،  .ـ16/10/2014  ككالة فمسطيف اليـك
 .ـ13/2/2014  ككالة معا، )6(
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حقضا  تعلٌمٌضة:تض خر، )1((رياضػة البػارككر فػكؽ أنقػاض أحيػاء غػزة :القضاياُالثقافيـةومنُأمثمةُ

 .)2()هعمارالقطاعحالدونتنمٌةنظامالتعلٌم
 

ُموضوعاتُث ُبترتيبُأولوياتُاىتمام ُالخاصة ُالتحميمية ُالدراسة ُنتائج ُمناقشة انيًا:
ُالحصارُعمىُغزة،ُكماُتناولتياُمواقعُالدراسة

كشفت بيانات الدراسة التحميمية عف اىتماـ مكاقع الدراسة كتركيزىا عمى معالجة مكضكعات 
كىي جزء مف القضايا  يبان قضايا الحصار، حيث حازت ىذه المكضكعات عمى نسب متعادلة تقر 

ُوالسفرالتي اىتمت بيا مكاقع الدراسة، حيث حازت مكضكعات " ُوالمعابر لقضايا " مف االحدود
عمارُاإل%)، ثـ تمتيا بالمرتبة الثانية مكضكعات "14كلى كأعمى نسبة (السياسية عمى بالمرتبة األ

تبة الثالثة مكضكعات %)، ثـ جاءت بالمر 11.1مف القضايا االقتصادية بنسبة (" والبناء
 %). 10.1" مف القضايا االجتماعية بنسبة (المساعداتُوالقوافلُالتضامنية"

اىتماـ مكاقع الدراسة بيذه المكضكعات نتيجة منطقية الىتماـ عينة  أف كترل الباحثة
طر حكؿ األ الدراسة بالقضايا المتفرعة منيا، كىنا تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (رامي مشرؼ)

رية لحصار غزة في الصحؼ الفمسطينية، كالتي جاء فييا "أف منع كاغالؽ المعابر كمنع الخب
طر اىتمامات أ%) في 34.7المرضى كالمكاطنيف مف السفر جاء بالمرتبة األكلى بنسبة (

 ".  )3(االنسانية

ة الخاـ كالبناء الالزمالدراسة بمنع دخكؿ مكاد  مكاقع عينةىتماـ في ا يضان أ كما اتفقت معو
في . كما اتفقت معو )4(طار منع الدخكؿ لقطاع غزةإ%) في 52.6عمار بأعمى نسبة (إلعادة اإل

  )5(طر النتائج العامة لمحصار.أ%) مف 25.9كلى بنسبة (التضامف مع غزة بالمرتبة األمكضكعات 

بعدرفض مأمت:السماحلمرضىغزةبالسفرللعضالجومنُأمثمةُموضوعاتُالحدودُوالمعابر:ُ)

).)6(برهٌرزع

                                                           

 .ـ24/5/2015ف، ككالة فمسطيف اآل )1(
 .ـ19/11/2015ككالة كفا،  )2(
 .)125، االطر الخبرية لحصار غزة في الصحؼ الفمسطينية اليكمية (صمشرؼ )3(
 ).122ص(المرجع السابؽ  )4(
 ).120ص( جع السابؽالمر  )5(
)6( ،  .ـ13/2/2014  ككالة فمسطيف اليـك
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كثػر مػف مميػكف شػخص يعيشػكف عمػى المسػاعدات فػي أ( ومنُأمثمـةُموضـوعاتُاإلعمـارُوالبنـاء:
 ).)2(صالحمساكن اهعمارواإلإلعادةأسرةمنغزةتتلقىالدعم1.0.5، )1(غزة

(مصػػر تسػػمح بزيػػادة دخػػكؿ كميػػات مػػكاد  ومــنُأمثمــةُموضــوعاتُالمســاعداتُوالتضــامنُالــدولي:
 ).)4(وقفةتضامنٌةومسٌربحريفًلبنانتضامناًمعغزة، )3(البناء لغزة

ُوالعمالأما مكضكعات " ُوالبطالة %)، تمتيا 9.5" جاءت بالمرتبة الرابعة بنسبة (الفقر
%)، ثـ بفارؽ قميؿ 9.2" بالمرتبة الخامسة بنسبة (العسكريةُواًلنتياكاتبنفس النسبة المكضكعات 

 %).8" بالمرتبة السادسة بنسبة (باءُوالغازالوقودُوالكيُرتمتيما المكضكعات "

لى إسباب التي دعت نطقية كمترتبة عمى بعضيا، ككف األف النتيجة مأكتعتقد الباحثة 
ساسية ف عمى غزة، تعكد لضعؼ الخدمات األانفجار الكضع الداخمي كنشكء الحرب كالعدكا

جميع مناحي الحياة المعيشية  لالستمرار الحياة مثؿ الغاز كالكقكد كالكيرباء، كتأثير ذلؾ عمى
زمة ضافة ألإكاالقتصادية التي ترتب عمييا انتشار البطالة كارتفاع نسب الفقر في المجتمع الغزم، 

 .ماؿكضاع العأركاتب المكظفيف كسكء 
اتحػاد العمػاؿ: ،)5(تسضونامًالفقضرٌعصضفبذضزةومنُأمثمةُموضوعاتُالفقـرُوالبطالـةُوالعمـال:ُ)

).)6(عماؿ غزة % نسبة الفقر بيف70

 ،)7((اخػػر مسػػتجدات العػػدكاف الصػػييكني عمػػى غػػزة ومــنُأمثمــةُموضــوعاتُاًلنتياكــاتُوالعــدوان:
 ).)8(عملٌاتتوغلواطال نارشمالقطاعغزة

ــاز": ــاءُوالغ ــودُوالكيرب ــةُموضــوعاتُ"الوق اسضضتفتاامعضضاً:، )9(زمػػة الغػػاز تػػراكح مكانيػػاأ( ومــنُأمثم

 ).)10(نقساموالحصارانقطاعالك رباافًغزةسببهاال

                                                           

)1(  ،  .ـ12/10/2013ككالة فمسطيف اليـك
 .ـ20/3/2016ككالة كفا،  )2(
 .ـ12/5/2014ككالة فمسطيف االف،  )3(
 .ـ12/6/2016الة معا، كك )4(
 .ـ5/7/2015  ككالة معا، )5(
 .ـ1/10/2015ف، ككالة فمسطيف اآل )6(
)7(  ،  .ـ7/7/2014ككالة فمسطيف اليـك
 .ـ2/5/2016ككالة كفا،  )8(
)9(  ،  .ـ1/2/2016ككالة فمسطيف اليـك
 .ـ7/12/2013ككالة معا،  )10(



371 
 

ف أ%)، كىنا ترل الباحثة 6.5" جاءت بالمرتبة السابعة بنسبة (الصحيةأما المكضكعات "
المكضكعات الرتباط عف القضايا كذلؾ يفسر  المرتفعةنتيجة المكضكعات الصحية جاءت بمرتبة 

ك أ المعابرمكضكعات لتأثير ذلؾ عمى المرضى مثؿ  السابقة خرلالمكضكعات األبالصحية 
طبااالعربٌقدماتحاداألمثمةُماُيأتي:ُ)ومنُاألغيرىا. ك الكيرباء زمة أمكضكعات شح الكقكد ك 

).)2(دكية طباء العرب: مستشفيات غزة تعاني مف عجز باألاأل،)1(أدوٌةللقطاعالصحًفًغزة

ُواًلستثماريةكتمتيا بنفس النسبة المكضكعات " %)، 6" بالمرتبة الثامنة بنسبة (التجارية
غالؽ المعابر عمى المشاريع التجارية كاالستثمارية ا  كىي تعد مف النسب المرتفعة لتأثير الحصار ك 

(منيب المصرم: سندعك لعقد مؤتمر دكلي لالستثمار  مثمة:ومنُاألالعربية كالدكلية داخؿ القطاع. 
 ).)4(غرفةتجارةغزةتوقعاتفاقٌةتعاونمعجامعةاسطنبولالتجارٌة ،)3(في غزة

ة كبنسبة متكسطة " فقد حظيت بالمرتبة التاسعالصياديحقوقُالبحريةُُوأما المكضكعات "
في المرتبة العاشرة بنسبة  الزراعية"%)، كتمتيا المكضكعات "4.5خرل بنسبة (عف المكضكعات األ

عشر في المرتبة الحادية  " بنسبة متساكية تقريبان نفاقتجارةُاأُل%)، بينما تمتيما المكضكعات "3.6(
 %). 3.5بنسبة (

كالتي قد ال يخمك أم  "الصيادينُوالمزارعين"بحؽ  ةف االنتياكات المستمر أكتعتقد الباحثة 
اسبكع مف خبر متعمؽ بيما لذلؾ حازت عمى نسبة مف نسب مكضكعات الحصار كمشاكؿ 

 الصياديف كالمزارعيف الناتجة عف ىذه االنتياكات.

ف فترة الدراسة بدأت منذ " كذلؾ ألنفاقاأُلكضكعات "كما تفسر الباحثة تساكم النسبة مع م
نفاؽ كتجار غير قانكنييف نفاؽ المرتبطة مع القطاع كمالحقة تجار األإغالؽ السمطات المصرية األ

غراقيا بالمياه العادمة التي ا  قامة الجيش المصرم بمنطقة عازلة بينيا كبيف القطاع ك إلى إاضافة 
 ف في جنكب قطاع غزة.نفاؽ كالسكاأثرت عمى منطقة األ

 ضضاجممراكضضبالصضضٌادٌنقبالضضةزوار االحضضتاللت:ُ)والصــيادينومــنُأمثمــةُموضــوعاتُالبحــريُ

).)5(شواطئغزة

                                                           

 .ـ24/11/2013  ككالة معا، )1(
 .ـ13/7/2013، ككالة فمسطيف االف )2(
)3(  ،  .ـ8/5/2014ككالة فمسطيف اليـك
 .ـ25/8/2015ككالة كفا،  )4(
 .ـ9/1/2016  كفا،,ككالة  )5(
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).)1(خسائر القطاع الزراعي منذ الحصار بمغت مميار دكالرومنُأمثمةُموضوعاتُالزراعية:ُ)

 ،)2(عمػػػى حػػػدكد غػػػزة فتحػػػات أنفػػػاؽ 4(الجػػػيش المصػػػرم يػػدمر  نفـــاق:ومـــنُأمثمـــةُموضـــوعاتُاأُل
 ).)3(أسوا غزةتفتقدبضا عاألنفا فًرمضان

 

ُالدراسةُ ُمواقع ُاىتمامات ُبأجندة ُالخاصة ُالتحميمية ُالدراسة ُنتائج ُمناقشة ثالثًا:
ُبأساليبُتقديمُمضمونُموضوعاتُوقضاياُالحصارُعمىُغزة

سردُسمكب "ألعطت اىتمامان كبيران أقد الدراسة التحميمية أف مكاقع الدراسة  أكضحت
ربعة بنسبة ليب تقديـ المضمكف في المكاقع األ"، حيث تصدر المرتبة األكلى مف بيف أساالمعمومات

ز عمى أعمى نسبة حا ككنوسمكب مكاقع في أجندة اىتماميا بيذا األ%)، كقد اتفقت ال62.7(
ي نقؿ ف الطابع الخبرم عمىمكاقع الدراسة اعتماد يا، كربما يرجع ذلؾ لطبيعة استخداـ في

 .المعمكمات أكثر مف التفسيرم كغيرىا

سمكب أالعمرم) في دراستيا عمى أف " تركيز الصحؼ عمى غدير كتتفؽ الباحثة مع رأم (
حصائي يجعؿ مف معالجتيا معالجة تقميدية تفتقر المعمكمات كاىمميا ل سمكبيف اإلنشائي كاإل سرد

 .)4(نشائي"ىذيف األسمكبيف كال سيما اإل أف المكضكعات تتكافؽ مع لمتجديد كالتنكع، بالرغـ مف
 تعػػػدٌ نيػػػا أال إ%) 9.2حصػػػائي بنسػػػبة (ىتمػػػاـ بالجانػػػب اإلكرغػػػـ عػػػرض مكاقػػػع الدراسػػػة باال

 قضايا الحصار عمى القطاعات المختمفة.لدالالت األرقاـ في قكة التأثير لنظران  نسبة ضئيمة جدان 
جممراكضضبالصضضٌادٌنقبالضضةشضضواطئ ضضازوار االحضضتاللتســموبُســردُالمعمومــات:ُ)أومــنُأمثمــةُ

).)6(اطالؽ الحممة العالمية لنصرة القكارب النسائية المتجية لغزة،)5(غزة

(دراسػػة لػػػ االكركمتكسػػطي: حصػػار غػػزة ييػػدد كػػؿ جكانػػب الحيػػاة  نشــائي:ومــنُأمثمــةُاألســموبُاإُل
 ).)8(مطارتفاقممعاناةالفقرااوالمشردٌنفًغزةمٌاهاأل، )7(لنساء غزة

                                                           

 .ـ6/4/2014  ككالة معا، )1(
)2(  ،  ..ـ7/6/2016ككالة فمسطيف اليـك
 ـ7/7/2014ككالة فمسطيف االف،  )3(
 ).162ية بحؽ االطفاؿ (صالعمرم، معالجة الصحؼ الفمسطينية لالنتياكات االسرائيم )4(
 .ـ9/1/2016  كفا،,ككالة  )5(
 .ـ6/4/2014  ككالة معا، )6(
)7(  ،  .ـ10/12/2013ككالة فمسطيف اليـك
 .ـ1/10/2015ككالة فمسطيف االف،  )8(
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توقعاتبارتفاعمعضدالتالفقضروالبطالضةفضًقطضاعغضزةبسضببحصائي:ُ)أمثمةُاألسموبُاإلُومن

).)2(خسائر القطاع الزراعي منذ الحصار بمغت مميار دكالر،)1(العدوان



ُالدراسةُرابع ُمواقع ُاىتمامات ُبأجندة ُالخاصة ُالتحميمية ُالدراسة ُنتائج ُمناقشة ًا:
ُعاتُالحصارُعمىُغزةبأساليبُاإلقناعُالمستخدمةُمعُموضُو

باستخداـ كاضحان اىتمامان  الدراسة لـ تكؿً  عينة نتائج الدراسة التحميمية أف مكاقع أشارت
ى بنسبة حصار غزة، كالتي تصدرت المرتبة األكللقضايا كمكضكعات قناعيو األساليب اإل

%) بينما 31.9" في المرتبة الثانية بنسبة (اإلقناعُالعاطفية، في حيف جاءت أساليب "%)41.5(
 %).26.6" بنسبة (قناعُالعقميةاإلساليب "أ

العمػػػػرم)، حيػػػػث جػػػػاءت االسػػػػتماالت العقالنيػػػػة غػػػػدير كىػػػػذه النتيجػػػػة تختمػػػػؼ مػػػػع دراسػػػػة (
سرائيمية بحؽ الطفػؿ الفمسػطيني فػي المرتبػة الثانيػة، في تناكؿ مكضكعات االنتياكات اإل المستخدمة

 .)3(الثالثة" بينما جاءت االستماالت العاطفية في المرتبة
سػػػاليب عمػػػى األ ىػػػااعتمادقػػػد تفكقػػػت عمػػػى بػػػاقي المكاقػػػع ب" ان "ككالػػػة معػػػكتبػػػيف الباحثػػػة أف 

%)، كككالػة 20.8بنسػبة (%)، بفػارؽ يزيػد عػف مكقػع ككالػة فمسػطيف اليػـك 35.7االقناعية بنسبة (
 %).23.1%)، كككالة كفا بنسبة (28.1ف بنسبة (فمسطيف اآل

قع الدراسة عمى الجانب العاطفي أكثر مف الجانب العقمي قد كتعتقد الباحثة اعتماد مكا
نساني اجتماعية تيتـ بعرض المكضكعات ذات التأثير العاطفي اإل ف قضايا الحصار قضاياأيفسر 

لما ليا مف دكر كبير عمى صعيد اقناع القراء كجذبيـ كتشكيقيـ، عدا عف قدرتيا عمى تمييز المكاد 
 المنشكرة في المكاقع.

لقضايا الحصار غمب  باريةخلكتركنية اإلالمكاقع الفمسطينية اإلمعالجة ف أكاضحان كبات 
قناعية، ألنيا تقدـ عادة ر سبب ضعؼ االىتماـ باألساليب اإليفسقد عمييا الطابع الخبرم، كىك ما 

، غمب المكاد الصحفيةأيقدمو التفسير كالتكضيح في ال معمكمات مقتضبو كمركزة عف حدث ما، ما 
يعكد لضعؼ ادارة التحرير بالمكاقع اإللكتركنية اإلخبارية أك الصحؼ الفمسطينية بأىمية المكاد  كىذا

 .الصحفية التفسيرية كاالستقصائية

                                                           

 .ـ3/9/2014  كفا،,ككالة  )1(
 .ـ6/4/2014  ككالة معا، )2(
 ).165العمرم، مرجع سابؽ (ص )3(
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ــةُاًل نقطضضاعهتحضضئٌرمضضنتفضضاقماألوضضضاعاإلنسضضانٌةجضضراااسضضتمرار( ســموبُالعــاطفي:ومــنُأمثم

 ).)2(سرائيمي عمى غزةسطينيكف يكسركف الحصار البحرم اإل، ناشطكف فم)1(الك رباا

 ).)3(لقضٌةثانوٌةالمصالحةترواحمكان ا0142معانت ااالعامسموبُالعقمي:ُ)ومنُأمثمةُاأل

).)4(االحتالؿ يقرر إغالؽ الضفة كمعابر غزة)ُ:قناعإساليبُأمثمةُبدونُأماُأ



ُنخام ُمناقشة ُبأسًا: ُالخاصة ُالتحميمية ُالدراسة ُالدراستائج ُمواقع ُاىتمامات ةُجندة
ُعميياُاعتمدتُالتيُالمعموماتُاألوليةُبمصادر

ُالمصادرُالرسمية: .1

ُالفمسطينيتشير بيانات الدراسة التحميمية إلى أف المصدر " " جاء في مقدمة الرسمي
%)، كىي 21.4مصادر الحصكؿ عمى المعمكمات األكلية بما يخص الحصار عمى غزة بنسبة (

في االعتماد عمى تصريحات المصادر الرسمية  نسبة مرتفعة تعكس مدل اىتماـ مكاقع الدراسة
الفمسطينية حكؿ قضايا الحصار عمى غزة كتبعاتو بما يخص جمب المعمكمات حكؿ القضايا 

كما يتبعو مف تحركات كلقاءات مف أجؿ  ،السياسية كالعسكرية كاالقتصادية كقضايا الخدمات
 سرائيمي في غزة.حتالؿ اإلتياكات التي يرتكبيا االك كضع حد لالنأالتخفيؼ عف الحصار 

مينة زيارة) كالتي جاءت فييا "المصادر الرسمية الفمسطينية" أكىي ما تتفؽ مع دراسة (
%)، كنسبة مرتفعة بالمقارنة مع المصادر األكلية لمكضكعات العدكاف 28.4بالمرتبة الثانية بنسبة (

لتفاكت بيف صحؼ الدراسة ظيرت دراسة (ياسر عبد الغفكر) اأ، بينما )5(ـ"2014عمى غزة عاـ 
جندتيا المتبعة في الصحؼ المصادر الرسمية حسب السياسة اإلعالمية كأ في االعتماد عمى

  .)6(الفمسطينية

                                                           

 .ـ25/7/2015ككالة كفا،  )1(
)2( ،  .ـ2/12/2013  ككالة فمسطيف اليـك
 .ـ29/12/2014  ككالة معا، )3(
 ـ.10/6/2016ككالة فمسطيف االف،  )4(
 ).180(ص ـ2014زيارة، الخطاب الصحفي العربي ازاء العدكاف االسرائيمي عمى غزة  )5(
 ).283عبد الغفكر، دكر المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية لحصار غزة (ص )6(
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، )1(قسػى عمػى مرضػى غػزةاألالعػاـ  ـ2015الصػحة: ومنُأمثمةُالمصادرُالرسميةُالفمسطينية:ُ)
 ).)2(عمار قطاع غزةمرة في حشد الدعـ الالـز إلعادة إاهلل: الحككمة مست الحمد

" الرسميةُالعربيةفي حيف تظير نتائج الدراسة التحميمية ضعؼ االعتماد عمى المصادر "
ُالدولية%)، بينما المصادر "7التي جاءت بنسبة ( %)، مف بيف 6.4" جاءت بنسبة (الرسمية

 .األخرل مصادر المعمكمات المختمفة

ف ضعؼ أدراسة (ياسر عبد الغفكر)  ليوإكفي ىذا الصدد تتفؽ ىذه النتيجة لما تكصمت 
قضية الحصار عمى اىميتيا بالنسبة لمشعب  أفاالعتماد عمى المصادر الدكلية كالعربية يؤشر إلى 

الفمسطيني لـ تستدرج تفاعالن بالقدر الكافي مف ىذه الدكؿ كي تتجاكب معو، حيث غمبت عمى 
في التغطية عمى المصادر المحمية مكاقفيا ردكد الفعؿ حكؿ احداث معينة، أك أف الصحؼ ركزت 

 )3(ككنيا أكثر تماسان مع المكضكع.
 ))4(ردنية كمصرية في طريقيا إلى غزةأمساعدات ومنُأمثمةُالمصادرُالعربية:ُ)

.))5(كغمك: تركيا مصرة عمى رفع الحصار عف غزةأداكد ومنُأمثمةُالمصادرُالدولية:ُ)

ُرسمية:الغيرُالمصادرُ .2

" تأتي بالمرتبة الثانية المؤسساتُالحقوقيةُوالدوليةية أف مصادر "كضحت الدراسة التحميمأ
%)، كىي نسبة متكسطة بيف المصادر تؤكد عمى اىتماـ مكاقع الدراسة في جمب 12.7بنسبة (

المعمكمات مف مصادر المؤسسات الحقكقية المحمية كالدكلية لعرض تعدد االنتياكات لحقكؽ 
 تتعرض ليا جميع القطاعات المختمفة. االنساف بسبب تأثيرات الحصار التي

أف أظيرت كىنا تتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة (محمد الحمايدة) التي 
المتعمقة بمنظمات حقكؽ االنساف خاصة ما يتعمؽ  الخبريةالصحؼ الفمسطينية اىتمت بنشر المكاد 

. )6(تي تتعارض مع ايديكلكجيتياطار الجيات الإسرائيمي، في رصد كتكثيؽ انتياكات االحتالؿ اإلب

                                                           

)1(  ،  .ـ31/12/2015ككالة فمسطيف اليـك
 .ـ31/8/2015ككالة كفا،  )2(
 ).284عبد الغفكر، مرجع سابؽ (ص )3(
 ـ.29/8/2014ككالة كفا،  )4(
 .ـ23/12/2015ككالة معا،  )5(
 ).215حقكؽ االنساف في الصحافة الفمسطينية دراسة تحميمية كميدانية (ص تمنظماالحمايدة، صكرة  )6(
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لكتركنية عمى مصادرىا اعتماد المكاقع الحقكقية اإلأف ياد القرا) التي اظيرت إكما تتفؽ مع دراسة (
 .)1(الخاصة في الحصكؿ عمى المعمكمات مف خالؿ الباحثيف لممؤسسات الحقكقية

).)2(تقرير حقكقي يرصد معاناة الصياديف في غزةومنُأمثمةُذلك:ُ)

" بنفس مرتبة مصدر المنظماتُاألىميةُوالنقاباتا جاءت في المرتبة الثالثة مصادر "كم
خرل، كىذا ي نسبة متكسطة مف بيف المصادر األ%)، كى11" بنسبة (المواطنونُوشيودُالعيان"

 يعكس حرص مكاقع الدراسة في الكصكؿ الى المكاطنيف كاالقتراب مف معاناتيـ.

اقع الدراسة عمى المؤسسات المدنية كالنقابات في تفعيؿ كىنا تكضح الباحثة اعتماد مك 
قضايا الحصار كالمطالبة باسترداد الحقكؽ المنتيكة، ككشؼ تفاصيؿ المعاناة، بنفس الدرجة مع 
عرض شيكد العياف اراء المكاطنكف باألحداث الجارية كمعايشتيـ لممعاناة اليكمية، كىذا يسيؿ عمى 

 لييـ.إزة التي يسيؿ تحرؾ مراسمييا مكاقع الدراسة بسبب كجكدىا بغ
).)3(نقابة مكظفي غزة تطالب المقالة بصرؼ ركاتب مكظفيياومنُأمثمةُماُيأتي:ُ)

" كىذه حزابُوقادةُالرأيالفصائلُواأل%) لممصدر "9.1ما المرتبة الرابعة جاءت بنسبة (أ
. حيث تتصدر توأجندة كرؤية كؿ مكقع كسياسالنتيجة تختمؼ في المكاقع عينة الدراسة حسب 

%)، بينما تضعؼ في ككالة كفا بنسبة 15.5كبر في االعتماد عمييا بنسبة (" النسبة األ"ككالة معان 
)2.8.(% 

).)4(جؿ حياة كريمة في غزة كلف نقبؿ بأية قكة تتجاكز ذلؾأالبطش: نقاتؿ مف ومنُأمثمةُذلك:ُ)

%)، كىي نسبة 8نسبة (" بالمرتبة الخامسة بلجانُمواجيةُالحصاربينما جاءت مصدر " 
ظيرت اعبد الغفكر) التي ياسر ضعيفة في اعتمادىا عمييا، باختالؼ ما جاءت بو دراسة (

الذم يعكس دكر  ،االعتماد الكبير في الصحؼ الفمسطينية عمى لجاف مكاجية الحصار عمى غزة
ميط الضكء لتس ،التقارير التي تصدرىامف خالؿ البيانات ىذه الجيات في متابعة حالة الحصار 

 .)5(عمى االنتياكات الناجمة عنو لمجمؿ الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية

                                                           

 ).148لقرا، دكر المكاقع االلكتركنية الفمسطينية في نشر ثقافة حقكؽ االنساف (صا )1(
 .ـ25/1/2016ككالة فمسطيف االف،  )2(
 .ـ3/3/2014ككالة معا،  )3(
)4(  ،  .ـ11/7/2014ككالة فمسطيف اليـك
 ).284عبد الغفكر، مرجع سابؽ (ص )5(
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" بسبب لجانُمواجيةُالحصاراالختالؼ في االعتماد عمى مصدر " أف كىنا تعتقد الباحثة
ظيرت الدراسة التحميمية ضعؼ االعتماد عمى تقارير لجاف أاختالؼ المدة الزمنية لمدراسة، حيث 

منذ البدء في تنفيذ حككمة التكافؽ التي اصبحت تصدر التقارير عف القطاع مكاجية الحصار 
عمى نسبة في االعتماد عمى مصدر "لجاف أ" كاالنتياكات بطريقة رسمية، كتتصدر "ككالة معان 

ومنُأمثمةُ %).0.3بينما تكاد تختفي في ككالة كفا بنسبة ( ،%)16مكاجية الحصار" بنسبة (
).)1(كاجية الحصار تصدر تقريران مفصالن عف حصار قطاع غزةالمجنة الشعبية لمذلك:ُ)

%)، كىي نسبة ضعيفة 7.4" بنسبة (المحممونُوالخبراءكتأتي بالمرتبة السادسة مصادر "
زمات الحصار مف كجية نظر المحممكف أال تعطي اىتماـ لمكاقع الدراسة بتفسير كتحميؿ مشاكؿ ك 

ُ)سة عمى الطابع الخبرم. كالخبراء كذلؾ العتماد مكاقع عينة الدرا ُذلك: ُأمثمة مختصكف ومن
).)2(يطمعكف عمى معاناة المزارعيف في المناطؽ الحدكدية في قطاع غزة

 %)، كىي نسبة ضعيفة جدان 6" بنسبة (اإلسرائيميةخيرة المصادر "كتالىا في المرتبة األ
صريحات كأقكاؿ تسرائيمي كعرض ع الدراسة بكجية نظر االحتالؿ اإلتعكس ضعؼ اىتماـ مكاق

كىي تختمؼ مع  ،الحصار مكضكع في األساسي الفاعؿ واإلسرائيمية كال سيما أنالمصادر الرسمية ك 
 نسبة كىي )%10,8بنسبة () اإلسرائيمية(ما أكردتو دراسة (محمد العجمة) حيث جاءت المصادر 

 .)3(مرتفعة" غير

النسب في عمى أف" تتصدر فمسطيف اليكـ" كككالة فمسطيف اآل كتكضح الباحثة اف "ككالة
كالككاالت كالكسائؿ سرائيمي لكجكد قسـ ترجمة خاص بإدارة المكقع مف االعتماد عمى المصدر اإل

ُ سرائيمية كىك ما يميزىـ عمى المكاقع االخرل.اإلعالمية اإل
).)4(: المصالحة مع تركيا ستساعد في تأخير الحرب عمى غزةىآرتسومنُأمثمةُذلك:ُ)





                                                           

 .ـ24/6/2014ككالة معا،  )1(
 .ـ11/8/2015ككالة كفا،  )2(
 ).293العجمة ، الخطاب الصحفي الفمسطيني نحك قضية االستيطاف اإلسرائيمي في الضفة الغربية (ص )3(
 .ـ20/6/2016ككالة فمسطيف االف،  )4(
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ُمناسادس )الخاصةُُالصحفيةُبالمصادرُالخاصةُالتحميميةُالدراسةُنتائجُقشةًا:
ُ:الدراسةُمواقعُكماُتناولتياُوقضاياُالحصارُوالعامة(ُلموضوعات

ُالمصادرُالخاصة: .1

فيما يتعمؽ بالمصادر الصحفية الخاصة بمكاقع عينة الدراسة لمكضكعات الحصار عمى 
عالمي في مكضكعات سة ببياف المصدر اإلـ مكاقع الدراالدراسة ضعؼ اىتما أظيرتغزة، فقد 

 %).52.1" (اسمُالموقعُ-بدونُمصدرُالحصار حيث بمغت نسبة المكضكعات التي نشرت "

تيا ثقكتشير الباحثة ىنا أف عدـ اإلشارة لمصدر المادة الخبرية يضعؼ مصداقيتيا كيزعزع 
ضافة حرصيا عمى نشر إ مستفيدة مف غياب الرقابة كالقكانيف التي تمزميا بذلؾ، بيف قرائيا،

لى مصدر مجيكؿ خشية المالحقة كالدخكؿ في مكضكعات التي تتطرؽ إلى قضايا مثيرة كنسبيا إال
 مشاكؿ مختمفة.

ية مف أىـ بنكد عالمالعمرم) التي تعد المصادر اإلغدير سة (كتتفؽ ىذه النتيجة مع درا
 ك غيرت غير دقيقة اك متجزئة أادر المعمكماذا كانت مصكتابة الرسائؿ اإلخبارية كالصحفية فإ

قناع القارئ ا  ف الرسالة قد تأتي مشكشة كقاصرة عف تقديـ المعمكمة الصحيحة ك كاضحة، فإ
 )1(بدقتيا.

خبارية تقتصر عمى نشر المادة الخبرية دكف أف مكاقع الدراسة الفمسطينية اإلكتعتقد الباحثة 
المكقع كىك ما يضعؼ المكقع كال  ك اسـأاالىتماـ بالمصدر باالكتفاء فقط عمى مصدر خاص 

 اعتماد أف أكضحت التي األجندة كضع نظرية في يعطيو ميزه عف غيره، كىي ما تختمؼ فيما "كرد
 الكقت عنصرا يقيد إذ الصحؼ، بيف المنافسة إطار في يأتي األنباء ككاالت كسائؿ اإلعالـ عمى

كسائؿ  خالؿ مف التكجيو يعتبر ذال لمقضايا؛ كتقكيميـ تقديميـ في الصحفييف كتسارع األحداث
 )2(الصحفييف". قبؿ مف تقديميا كصحة الجديدة القضايا أىمية عمى تأكيد بمنزلة اإلعالـ األخرل

ىي نسبة مرتفعة %)  ك 23.3" بنسبة (المراسل/المندوبُالصحفيثـ يالحظ تقدـ مصدر " 
 ساسان و مصدران صحفيان أنة الدراسة بكصفخرل التي تعتمد عمييا مكاقع عيمقابؿ المصادر األ

 .ممصادر الصحفيةل

                                                           

 ).173العمرم، معالجة الصحؼ الفمسطينية لالنتياكات االسرائيمية بحؽ االطفاؿ (ص )1(
 ).17إلنساف (صبسيكني، الخطاب الصحفي المصرم لقضايا حقكؽ ا )2(
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أف  يكضحاىتماـ المكاقع بالمراسؿ الصحفي مع ما ذكره "ىربت سترنز"، الذم  كيتفؽ
المراسؿ يشكؿ قكة في المجتمعات المختمفة، حيث يمارس المراسؿ نكعان مف السمطة عف تأدية عممو 

قكل بيف مصادر أصبح كسيطان المترتب عمى جميع المعمكمات مف المصادر المختمفة، كقد ي
 )1(األخبار.

خبارية عددان مف المراسميف اإلالفمسطينية سباب ذلؾ، إلى امتالؾ المكاقع أ ةالباحث كتعزز
المنتشريف في مختمؼ المدف الفمسطينية كخاصة الكاقعة في قطاع غزة التي تعد منطقة الحدث 

 .رىاكنش الكصكؿ الى االحداث كقصصيالممكاقع سيؿ ي(الحصار) 

كتتفؽ ىذه النتيجة كما خمصت اليو دراسة (غدير العمرم) التي حاز فييا المراسؿ 
%) مف مصادر المادة الصحفية لمكضكعات 26.6الصحفي عمى المرتبة الثانية بنسبة (

 االنتياكات بحؽ الطفؿ.

ُالخاصكتكضح الدراسة التحميمية ضعؼ اىتماـ مكاقع الدراسة بمصدر " " تأتي الكاتب
 خرل الصحفية.يف المصادر األمف ب %)، كىي نسبة ضعيفة جدان 2(بنسبة 

لكتركنية في تكفير لمادية التي تؤثر عمى المكاقع اإلسباب ذلؾ، الطركؼ اأالباحثة  كتبيف
جزء مادم لمكاتب الخاص كاالىتماـ بالمراسؿ، لذا تقؿ اىتماميا بيذا المصدر، كربما قد يختفي 

راء ابراز ا  ليذا المصدر، ك  ان اختمفت معيا "ككالة معا" التي تكلي اىتمامتماما مثؿ "ككالة كفا"، بينما 
 الكتاب كالمختصيف كاعطاء زاكية خاصة ليـ بشكؿ دكرم.

ُالمصادرُالعامة: .2

كشفت الدراسة التحميمية عف اختالؼ كتبايف اىتمامات مكاقع الدراسة في المصادر 
 كككالة سؿ الصحفي في (ككالة معان حيث جاء المرا .االعالمية لمكضكعات الحصار عمى غزة

نباء المرتبة الثانية في "ككالة ثانية، بينما جاء مصدر ككاالت األف كككالة كفا) المرتبة الفمسطيف اآل
 فمسطيف اليكـ".
" يأتي بالمرتبة الثالثة بنسبة وكاًلتُاألنباءف مصدر "أكضحت الدراسة التحميمية أحيث 

كتركنية قدرتيا عمى االشتراؾ عؼ المكاقع الفمسطينية اإللعكس  ض%)، كىي نسبة ضعيفة ت10.5(
تميزت "ككالة كما عالمية، مالي نظير الحصكؿ عمى خدماتيا اإلبيذه الككاالت كدفع مقابؿ  رسميان 

 .فمسطيف اليكـ" بنسبة مرتفعة بيذا المصدر

                                                           

 ).13ىربرت سترنز، المراسؿ الصحفي كمصادر االخبار (ص )1(
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لفمسطينية إلى اعتماد المكاقع اكىنا تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (ميند دلكؿ) الذم تكصؿ 
عالمية في مختمؼ المؤسسات الرياضية لمحصكؿ عمى مى الدكائر اإللكتركنية الرياضية عاإل

المعمكمات كالمكضكعات الرياضية بينما الككاالت العالمية كالمحمية تتكاجد في مرتبة متأخرة 
لى لضعؼ قدراتيا التي تضطر الى نقؿ المكضكعات الرياضية مف الككاالت العالمية كنسبيا ا

 )1(مصادر مجيكلة.

كتالحظ الباحثة عمى مكاقع الدراسة قمة االستعانة بالمصادر العامة كالتركيز عمى المصادر 
ك الخاص بالمكقع مف خالؿ التقارير كالقصص الصحفية، أالخاصة سكاء كانت مف قبؿ المراسؿ 

 .نباء كالترجمة الخاصةاليـك التي تعتمد عمى ككاالت األ عدا ككالة فمسطيف

خرل حيث عالمية األكما كشفت الدراسة تبايف اىتمامات مكاقع الدراسة بالمصادر اإل
 %)، كىي4" جاء بالمرتبة الرابعة بنسبة (نترنتمواقعُاإُلفمصدر " ،جاءت بنسبة ضعيفة كمتفاكتة

ك أشخاص أك مكاقع التكاصؿ االجتماعي آلراء األنترنت تعنى باعتماد النقؿ مف مكاقع اإل
%)، ككذلؾ مصدر 3.4" بالمرتبة الخامسة بنسبة (ذاعاتُوالتمفزيوناإلنما مصدر "المؤسسات، بي

 %).3.3" بالمرتبة السادسة بنسبة (الصحفُوالمجَلت"

خرل، الذم كاقع الدراسة في تنكع المصادر اإلعالمية األكىنا تكضح الباحثة ضعؼ م
 .ف فرص االخطاء كنشر الشائعاتلكتركنية المختمفة، كيزيد معؼ تميزىا كقكتيا بيف المكاقع اإليض

 

ُالدراسةُُالخاصةُالتحميميةُالدراسةُنتائجُمناقشةُ:اًُسابع ُمواقع ُاىتمامات بأجندة
ُبالنطاقاتُالجغرافيةُلقضاياُالحصارُعمىُغزة

" كاف أكثر النطاقات الجغرافية بركزان في قطاعُغزةأكضحت الدراسة التحميمية أف نطاؽ "
" بكصفو الضفةُالغربية%) لمناطؽ "13%)، مقابؿ (58ت نسبتو (ذ بمغإقضايا الحصار عمى غزة 

 نطاقان جغرافيان ليذه المكضكعات.

كىنا تتفؽ ىذه النتيجة لما خمصت اليو دراسة (إياد القرا) الذم جاء فييا نطاؽ "قطاع غزة" 
ة" جاءت لكتركنية بينما "نطاؽ الضفة الغربيحيث معالجة المكاقع الحقكقية اإل بالمرتبة األكلى مف

، بينما تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة (غدير العمرم) حيث حازت "الضفة الغربية" )2(بالمرتبة الثانية

                                                           

 ).178دلكؿ، المكاقع االلكتركنية الفمسطينية الرياضية (ص )1(
 ).148القرا، المرجع السابؽ (ص )2(
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سرائيمية لحقكؽ الطفؿ التي حازت عمى يما يتصؿ بمكضكعات االنتياكات اإلكمكاف لكقع الحدث ف
 )1(%).9.8%) مقابؿ نطاؽ "قطاع غزة" بنسبة (50.3نسبة (

باعتباره مر طبيعي أركز نطاؽ قطاع غزة في قضايا الحصار ىك كعمى الرغـ مف أف ب
غالؽ كمنع لممعابر كتكقؼ جميع ما يعايشو سكاف القطاع مف حصار كا  ضافة لإمنطقة الحدث، 
 جغرافياى  نطاقان  اتدني نسبة ظيكر الصفة الغربية بكصفي و مف غير المنطقينأال إالقطاعات فيو، 

ضافة لما تعانيو إحزاب عمى السياسة بسبب االنقساـ كتصارع األالباحثة مف كجية نظر  فمسطينيان 
الضفة الغربية مف اعتداءات متكررة كحاجة القطاع لمدعـ المستمر مف الحككمة كالرئاسة 

 الفمسطينية.

ب ككفا" بسب ف بركز نطاؽ الضفة الغربية في "ككالتي معان ألى إكتمفت الباحثة االنتباه ىنا 
ف ككالة كفا تعد أخبار عف ما يصدر لمحككمة كالرئاسة خاصة بنقؿ األ مركزتييما فييا، كتيتـ

"ككالتي فمسطيف اليـك كفمسطيف اآلف" نقؿ الككالة الرسمية لمحككمة الفمسطينية، بينما لـ تغفؿ 
 خرل.أمف مصادر  ك نقالن أ كتغطية األخبار لكجكد مندكبيف ليا

 )2(كعاجؿ لكقؼ تدىكر القطاع الصحي).المطالبة بتدخؿ فكرم  -غزة:ُ)قطاعُغزةومنُأمثمةُ

 ).)3(جرحى برصاص االحتالؿ 10تيب نصرة لغزة.  -الخميؿ:ُ)الضفةُالغربيةومنُأمثمةُ

" جاء بفارؽ كبير عف السابؽ بالمرتبة الثالثة العربيكبينت الدراسة التحميمية أف النطاؽ "
%)، كىي 8.1الرابعة بنسبة (" الذم جاء بالمرتبة الدولي%)، تتساكل مع النطاؽ "10.6بنسبة (

لمتباينة كالتي تبرز نسبة ضعيفة تعكس مدل التأثير الدكلي كالعربي لقضايا الحصار كردكد الفعؿ ا
ك أحداث الصعبة خالؿ فترات الحصار، كالتي تقتصر بمكضكعات "قكافؿ التضامف بنسبة مع األ

 المساعدات االنسانية".

 ).)4(سرائيمي عمى غزةإلاليجـك البرم اتكنس تديف :ُ)النطاقُالعربيُومنُأمثمة

 ).)5(ككرانيا كاألرجنتيف تضامنان مع غزةأمظاىرات حاشدة في :ُ)النطاقُالدوليومنُأمثمةُ

                                                           

 ).170العمرم، معالجة الصحؼ الفمسطينية لالنتياكات االسرائيمية بحؽ االطفاؿ (ص )1(
 .ـ24/6/2014ككالة معا،  )2(
 .ـ21/7/2014ككالة فمسطيف االف،  )3(
 .ـ19/7/2014ككالة كفا،  )4(
)5(  ،  .ـ18/7/2014ككالة فمسطيف اليـك
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القــدسُالمحتمــةُضػػعؼ مكاقػػع الدراسػػة فػػي االعتمػػاد عمػػى نطػػاؽ " يضػػان أالدراسػػة  تبػػيفكمػػا 
كاقػػػػع الدراسػػػػة بالػػػػداخؿ تظيػػػػر عػػػػدـ اىتمػػػػاـ م "، كىػػػػي نسػػػػبة ضػػػػعيفة جػػػػدان 48راضــــيُالمحتمــــةُواأُل

سػرائيمي) العػدك (اإل الفمسطيني كتأثيراتو ألحداث الحصار كالتي تعكػس ضػعؼ التغطيػة خاصػة عنػد
 مسبب الحصار.

ى عدـ اىتماـ المكاقع الحقكقية إلالقرا) الذم يخمص إياد كىنا تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (
مى الرغـ مف المعاناة لمفمسطينييف ال ـ، ع1948نساف داخؿ فمسطيف المحتمة عاـ بكاقع حقكؽ اإل

العرب مف قبؿ  عنيا مف سياسة التيجير كىدـ المنازؿ كالمضايقات كالعنصرية ضد تقؿ انتياكان 
 )1(سرائيمي.حككمة االحتالؿ اإل

خبار مف ة فمسطيف اليكـ كككالة فمسطيف اآلف" بتغطية األتكضح الدراسة اىتماـ "ككال
ككالة  امف كالكفكد في المنطقة العربية، في الكقت الذم تميزت بوالنطاؽ "العربي" كحركات التض

ب تميزىا في راضي المحتمة كالقدس بسبفمسطيف اليـك في تغطية األخبار مف قبؿ النطاؽ األ
ُ .خبار التي تخص العدك مف المكاقع العبرية كترجمتيااالعتماد عمى نقؿ األ

  

                                                           

 ).149القرا، مرجع سابؽ (ص )1(
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ُالثانيالمبحثُ
المواقعُُمعالجةُلشكلالسماتُالعامةُميةُالخاصةُبمناقشةُنتائجُالدراسةُالتحمي

خباريةُعينةُالدراسةُلقضاياُوموضوعاتُالحصارُلكترونيةُاإلالفمسطينيةُاإُل
ُغزة

 

المتصمة بالسمات العامة لشكؿ معالجة  التحميمية الدراسة ىذا المبحث مناقشة نتائج يكضح
حصار البراز لقضايا كمكضكعات ـ كاإلية االخبارية كعناصر التدعيالمكاقع الفمسطينية االلكتركن

 غزة.عمى 
 

ُأوًلًُ ُالدراسةُُالخاصةُالتحميميةُالدراسةُنتائجُمناقشة: ُمواقع ُاىتمامات بأجندة
ُالدراسةُمواقعُفيُالمستخدمةُمعُقضاياُالحصارُعمىُغزةُالصحفيةُباألشكال

مف بيف  ألكلىا المرتبة في جاء "الصحفيُالخبر" أف إلى التحميمية الدراسة بيانات أشارت
بنسبة  الحصار، مكضكعات لتغطية عينة الدراسة المكاقع في المستخدمة الصحفية األشكاؿ

ُالصحفي%)، ثـ يميو "61.1( القصةُأتي "ت%)، ثـ بعد فارؽ كبير 34.9" بنسبة (التقرير
، في حيف نسب ضعيفو جدان  %)، كىي1.5" بنسبة (المقالُالصحفي%)، ثـ "2" بنسبة (الصحفية
 ".التحقيقُالصحفيُوالحديثُالصحفياالخرل مثؿ "االشكاؿ  تختفي

شكاؿ الصحفية الخبرية بالتزامف مع ضعؼ االىتماـ أف التركيز عمى األكتعتقد الباحثة 
مر يحتسب ضدىا أىك م أكمكاد الر  خرل مثؿ التفسيرية كاالستقصائيةاألباألشكاؿ الصحفية 

أف طبيعة مكضكعات حصار غزة تتطمب بالضركرة  خبارية، خاصةالعتباره محؿ انتقاد المكاقع اإل
 التعمؽ في تحميؿ كتفسير أسباب كتداعيات الحصار كعالقة القطاع مع مختمؼ القضايا األخرل.

طر الخبرية لقضايا دراسة (رامي مشرؼ) الذم تناكؿ األكىنا تتفؽ ىذه النتيجة مع 
كما تتفؽ  ،)1(%)75.5سبة (الحصار في الصحؼ الفمسطينية التي حصؿ الخبرم الصحفي عمى ن

حكؿ دكر المصادر في بناء التحيزات في تغطية حصار غزة حيث  )ياسر عبد الغفكر(مع دراسة 
 )2(%) مف بيف الفنكف الصحفية.86ناؿ الخبر عمى نسبة (

                                                           

 ).134(ص االطر الخبرية لحصار قطاع غزة في الصحؼ الفمسطينية اليكميةمشرؼ،  )1(
 ).229عبد الغفكر، المرجع السابؽ (ص )2(
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ف" بفف "المقاؿ كككالة فمسطيف اآل كضحت الدراسة التشابو في اىتماـ مكقعي "ككالة معان كأ
%) 0.5ذ جاء بنسبة (إخرل ع األ%)، في حيف ضعؼ في المكاق3ء بنسبة (الصحفي"، حيث جا

غدير دراسة ( معتتفؽ كىي نتيجة  في "ككالة فمسطيف اليكـ"، بينما غاب في ككالة كفا تمامان.
العمرم) التي ترل تدني نسبة المقاالت الصحفية في صحؼ الدراسة ىي كاحدة مف المؤشرات التي 

سرائيمية لحقكؽ نتياكات اإلبتثقيؼ المكاطنيف الفمسطينييف في مجاؿ االتكضح عدـ اىتماـ الصحؼ 
 )1(الطفؿ.

كلت اىتماـ جزئي "لمقصة الصحفية" ألكتركنية اإلالمكاقع الفمسطينية ف أ الباحثةكتشير 
 .قميمةنسبة بإال أنيا ال زالت  ،كالحصار عميياالحرب  كتأثيركضاع االجتماعية األحكؿ خاصة 

 .)2(: (االحتالؿ يقصؼ مكقعا لمقساـ شرؽ غزة)الصحفي برومنُأمثمةُالخ

 .)3(: (غزة.. طكابير في كؿ مكاف)الصحفيُومنُأمثمةُالتقرير

 .)4(: (عمى كرسيو المتحرؾ: المصكر قريقع يكثؽ مأساة غزة)الصحفيةُومنُأمثمةُالقصة

 .)5() . فأبكاب معابرؾ مغمقة!!.: (المعذرة ياغزةالصحفيُومنُأمثمةُالمقال

 .)6(: (الحساينة يكشؼ لػ"فمسطيف اآلف" تفاصيؿ إعمار غزة)الصحفيُومنُأمثمةُالحديث
 

ُمناقشة ُالدراسةُاُبأجندةُالخاصةُالتحميميةُالدراسةُنتائجُثانيًا: ُمواقع ىتمامات
رازُالموضوعاتُبإالتيُاستخدمتياُفيُوالخدماتُالتفاعميةُبرازُواإلالتدعيمُبعناصرُ

ُحصارُغزةالمتعمقةُبقضاياُ
 عناصرُالتدعيمُوالوسائطُالمتعددةُالمستخدمةُفيُمواقعُالدراسة: (1

تعددة " قد حظي في مقدمة الكسائط المممفُالصورأف "إلى تشير نتائج الدراسة التحميمية 
خبارية عينة الدراسة في عرض المكضكعات كالقضايا المتعمقة بالحصار التي استخدمتيا المكاقع اإل

                                                           

 .)177مرم، مرجع سابؽ (صالع )1(
)2(  ،  .ـ7/12/2015ككالة فمسطيف اليـك
 ).165العمرم، مرجع سابؽ (ص )3(
 .ـ25/2/2016ككالة معا،  )4(
 .ـ17/1/2016ككالة معا،  )5(
 .ـ6/9/2014ككالة فمسطيف االف،  )6(
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%)، 2.5" بالمرتبة الثانية كبفارؽ كبير نسبتو ("ممفُالفيديوتمتيا  %)، ثـ97.5عمى غزة بنسبة (
الفَلش،ُاضافةُوصَلت،ُروابطُُممفُالصوت،( بينما اختفت تمامان العناصر الكسائط المتعددة مثؿ

 ربعة عينة الدراسة.في المكاقع األالة(ُاإلح

 فمف الصحفية، صكرةألىمية ال الدراسة مكاقع إدراؾ عمى تدؿ لمصكر العالية النسبة كىذه
 التأكيد سبيؿ في الصحفي" في "القالب كافة كالتأثيرية الشكمية إمكانياتيا تكظؼ" المكاقع أف البدييي
، كىذه النتيجة )1("كأطرافو الصراع مكضكعات تناكؿ في األفكار مف مجمكعة أك فكرة معينة عمى

، مع غياب ائط المتعددة كاف متكسطان ف االىتماـ بالكسأكد فييا أتتفؽ مع دراسة (ماجد حبيب) التي 
 )2(لييا الدراسة.إكامؿ لبعض ىذه الخدمات، كىي ذات النتائج التي تكصمت 

 ممفُالصور: .أُ

لكتركنية عينة الدراسة بكجكد كضحت نتائج الدراسة التحميمية تزايد اىتماـ المكاقع اإلأ
" ىي الصورُالخبريةأظيرت أف "، حيث الصكر المصاحبة لممكاد الخبرية المنشكرة بنسبة كبيرة جدان 
 %).46.1( بنسبة، قضايا الحصارأكثر أنكاع الصكر استخدامان مع المكاد الخبرية المصاحبة ل

نكاع الصكر كاستخداميا عمى نحك أكترل الباحثة أف تقدـ "الصكر االخبارية" عمى باقي 
التي تحتاج لتكثيؽ مر تفسيره المنطقي، يرجع لطبيعة التغطية أمكثؼ في مكاقع الدراسة ىك 

 براز المعاناة.ا  خبار ك عمى صدؽ األ بالصكر، كلمتدليؿ

كثر االستخدامات أ) حكؿ دلكؿميند كاتفقت ىذه النتيجة مع ما خمصت اليو دراسة (
مكضكعات حركية  ألنيالكتركنية الخبرية ي المكضكعات الرياضية لممكاقع اإلالصكر الخبرية ف

 )3(المباريات كأبرز المقطات فييا.تتطمب صكران خبرية لمتدليؿ عمى 

ىي نسبة  %)41.1( ًلُترافقياُالصور"ف نسبة المكضكعات التي "أكضحت الدراسة أفيما 
نيا تعكد لسرعة كانية األخبار في مكاقع الدراسة اليكمية كالتي قد أتعتقد الباحثة  مرتفعة ايضان 

ىمية أنيا ال تتفؽ مع أ، إال ف يرافقيا أم صكرةأدكف  نشرىا عمى المكقعلى إيضطر المحرر 
 الصكر بكصفيا كسيمة جذب كعنصر إبراز.

                                                           

حتى مارس  –ـ 1990حيدر، الخريطة اإلدراكية لمرأم العاـ المصرم تجاه الصراع األمريكي العراقي مف  )1(
 ).269ـ (ص2003

 ).204حبيب، الخدمات التفاعمية في المكاقع االلكتركنية لمصحؼ اليكمية الفمسطينية (ص )2(
 .)182ص(دلكؿ، المكاقع االلكتركنية الفمسطينية الرياضية  )3(
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%) كىي نسبة 9.4" بالمرتبة الثالثة بنسبة (الصورُالشخصيةبينما تأتي بعد فارؽ كبير "
 نكاع الصكر المستخدمة لقضايا الحصار. أضعيفة بالمقارنة مع 

ُو"الصورُالشخصية"الصورُالخارتفاع كتقدـ نسبة " إلىكتمفت الباحثة االنتباه  في  برية"
ًلُ%)، مقابؿ تقدـ نسبة المكضكعات التي "15ف" بنسبة (كالة فمسطيف اآل"ككالة فمسطيف اليكـ كك 

 %).87.8%) ك"ككالة كفا" بنسبة (75.8" (" بنسبة كبيرة في "ككالة معان ترافقياُالصور

براز إالصكر في  ف كفمسطيف اليـك بتنكعاىتماـ ككالتي فمسطيف اآل مدلككشفت الدراسة 
%)، 3.6" بنسبة (عَلمالخرائطُوالرسومُواألف ضعفت نسبتيا حيث اىتمت بصكر "أالمكضكعات ك 

، مقابؿ ككالة فمسط في الصكر  %)، كما اىتمت1.7ف بنسبة (يف اآلفي ككالة فمسطيف اليـك
ـ تكفر لضعؼ كعد "كفاك  معان "%) بينما غابت في ككالتي 2بنسبة ( ةرية كالجرافيكيالكاريكاتك 

 جرافيكي خاص بالمكقع ييتـ بالصكر كدبمجتيا.

ُممفُالفيديو: .بُ

%)، كىي نسبة 2.5جاءت خدمات الفيديك في المرتبة الثانية بفارؽ كبير جدا كبنسبة (
ضعيفة جدان تكضح ضعؼ اىتماـ مكاقع الدراسة بأىمية خدمة كارفاؽ الفيديك في المكضكعات التي 

كظيفة بصرية تتمثؿ في جذب القارئ كاالستحكاذ عميو سمعيان تناكلت قضايا الحصار لما ليا مف 
 لمعاناة الحصار. إلبرازكبصريان كفكريان، في التأثير 

رفاؽ إ" في الفيديوكنمفت االنتباه الى اف "ككالتي معا" ك"فمسطيف االف" اىتمتا بخدمة "
المكاد المصكرة بجانب ك أرفاؽ التقارير المرئية إ%)، حيث تعمؿ عمى 4.4المادة الصحفية بنسبة (

 في ككالة كفا. غابت تمامان ك ا في ككالة فمسطيف اليـك المكاد الخبرية، بينما ضعفت جدن 

كلى فييا خدمات الفيديك بالمرتبة األ ) التي جاءتدلكؿميند كىي نتيجة اختمفت مع دراسة (
 يضان أاختمفت  بينما، )1(%) المرافقة لممكاد الصحفية في المكاقع الرياضية الفمسطينية64.5بنسبة (

مكاد الخبرية الخاصة مع دراسة (طمعت عيسى) التي اظيرت نسبة متكسطة لممؼ الفيديك المرافؽ لم
 .)2(%)14.8ـ في مكقع نيك تايمز االمريكية بنسبة (2014خير عمى غزة عاـ بالعدكاف األ

 .)3(رفح)بالفيديك: مرضى غزة كالمكت البطيء عمى بكابة معبر ومنُأمثمةُالفيديو:ُ)

                                                           

 .)181ص(دلكؿ، المكاقع االلكتركنية الفمسطينية الرياضية  )1(
 ).156(ص األمريكيةـ في مكقع نيك تايمز 2014معدكاف عمى غزة عاـ طمعت، االطر الخبرية ل )2(
 .ـ6/4/2014ككالة فمسطيف االف،  )3(
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األضػحية فرحػة  -، صػكر )1(بالصػكر: مرضػى غػزة يطػالبكف بإنشػاء مينػاء)ُ:ومنُأمثمـةُالصـور
 .)2(العيد)

ُ:عناصرُاإلبرازُالمرافقةُلممادةُالصحفية (2

 في صحؼ المستخدمة اإلبراز عناصر عدد إجمالي أف إلى التحميمية الدراسة بيانات تشير
براز بعض الخدمات التي إتماـ المكاقع بشكؿ كبير في كىي تعني اى تكراران، )6180( بمغ الدراسة
" بالمرتبة "الطباعةُوالحفظالمتعمقة بقضايا الحصار، حيث تقدـ عنصر  الخبريةالمكاد  بإبرازتيتـ 
كككالة كفا  في كؿ مف المكاقع (ككالة معان  الخبرية%) رافقت جميع المكاد 30.7( كلى بنسبةاأل

 بت عف "ككالة فمسطيف اليكـ".ف) في حيف غاكككالة فمسطيف اآل

بالمكضكعات المتشابو  الخبرية" المرافقة لممكاد وُالممحقاتأالمتعمقاتُىا عنصر "بينما تال
راز المكاد إب%) كىي مرتفعة تعني اىتماـ المكاقع في 26لقضايا كمكضكعات الحصار بنسبة (

الة فمسطيف اليكـ كككالة المتعمقة المرتبطة مكضكعات الحصار في كؿ مف المكاقع (كك الخبرية
 ".فمسطيف االف كككالة كفا)، بينما غابت تماما في "ككالة معان 

" لرابط اًلختصارف بعنصر "ي فمسطيف اليكـ كككالة فمسطيف اآلكؿ مف مكقع كما اىتـ
ف كككالة كفا ي المقابؿ اىتمت ككالة فمسطيف اآلالمكاد المتعمقة بالمكضكعات كقضايا الحصار، ف

 ." لممكاد المتعمقة بالحصارالتكبيرُوالتصغيرصر "بتكفير عن

استخداـ عناصر اإلبراز األخرل مف فالش كركابط خارجية كأفاؽ كثائؽ بينما سجؿ غياب 
 ان كبير  ان تقصير ذلؾ لـ تستخدـ بأم شكؿ مف األشكاؿ كيعتبر نيا أحيث كمستندات كالنص التشعبي، 

 ثة.في االستفادة مف اإلمكانات التكنكلكجيا الحدي
 

ُ:عناصرُالخدماتُالتفاعميةُالمرافقةُلممادةُالصحفية (3

خبارية اإلالفمسطينية و المكاقع كلتأاالىتماـ الكبير الذم  إلى التحميمية الدراسة بيانات تشير
اىتماـ المكاقع  تكضح مدلكىي نسبة كبيرة جدان  تكراران، )9996(بمغت  حيث عينة الدراسة

لتفاعؿ الجميكر مع قضايا كمكضكعات الحصار  تعطي مجاالن ك الفمسطينية بالخدمات التفاعمية 
يتـ حجبيا في الكثير ، كما عمى بعض المكاقع اإلخبارية مقتصرةعمى غزة إلبداء اراءه، رغـ انيا 

 .مف الحاالت
                                                           

 .ـ2/5/2016ككالة فمسطيف االف،  )1(
 .ـ24/9/2015ككالة معا،  )2(
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" كخدمة النشرُوالمشاركةف مكاقع الدراسة اىتمت بخدمتي "أكضحت الدراسة التحميمية أك 
مدل  تكضح%)، كىي نسبة كبيرة 26.7جميع المكاد الصحفية بنسبة (" في التواصلُاًلجتماعي"
 دراؾ المكاقع الفمسطينية في التكاصؿ مع الجميكر مع جميع المكاد المتعمقة بقضايا الحصار.إ

أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي كالمشاركة كانت في كىي تتفؽ مع دراسة (نبيؿ سنكنك) 
فترة كجيزة ربطيا مع  خالؿلكتركنية لمكاقع اإلث حرصت انترنت، حيصاحبة السيادة عمى شبكة اإل

المكاد الخبرية كالتحقيقات االستقصائية، لما ساىمت بو ىذه المكاقع في اكتسابيا الشيرة 
 .)1(كاالنتشار

" بنسبة لكترونياإلرسالُعبرُالبريدُاإُلكما تشير بيانات الدراسة التحميمية باالىتماـ لخدمة "
 تسييؿ مشاركة المادة الصحفية.كىي ميزة يمجأ إلييا لمتكاصؿ ك مف االستخداـ  %)19(

مف قبؿ الجميكر المتمقي حيث  الخبريةبردكد التعميقات عمى المكاد  ان بينما لـ تعطي اىتمام 
%) في كؿ مف المكاقع (ككالة معا كككالة 20.1" بالمرتبة الثانية بنسبة (ًلُيمكنُالتعميقجاءت "

) في المقابؿ اىتمت "ككالة فمسطيف االف" بخدمة التعميقات في جميع فمسطيف اليكـ كككالة كفا
 .الخبريةالمكاد 

ردودُال"الكبير لػلكتركنية ال تمقي االىتماـ أف المكاقع اإللى إكتمفت الباحثة االنتباه 
التكاصؿ االجتماعي مكاقع " رغـ اىتماميا بشكؿ كبير في نشر المادة كمشاركتيا عبر التعميقات
 ردكد الفعؿ مف الجميكر المتمقي.كتقييـ 

ُالوسمكتبيف الدراسة التحميمية ضعؼ االىتماـ بخدمة " /ُ براز بعض إ" في الياشتاج
تعطي داللة عدـ ادراؾ  جدان  ضعيفة%) كىي نسبة 7.5مكضكعات الحصار، حيث جاءت بنسبة (

الة كالترابط حأك عبر ركابط اإلبراز المكضكعات سكاء مف خالؿ اليشتاج إىمية أالمكاقع في 
 التشعبي.

كفرىا كؿ كاًؼ األدكات التفاعمية التي يكتعتقد الباحثة أف مكاقع الدراسة ال تستثمر بش
نتائج الدراسة في ىذا الصدد، دراسة (ماجد حبيب)  إلىاإلنترنت، كيتفؽ مع ما تراه الباحثة استنادان 

ت الكاممة التي تتيحيا الصحافة كانااقع الدراسة الفمسطينية اإلمالتي كاف مف نتائجيا ال تستغؿ مك 
 )2(.في مكاقع الدراسة دكات التفاعمية بصكرة غير مدركسةأف ىناؾ استخداـ لبعض األااللكتركنية، ك 

                                                           

 ).171سنكنك، كاقع الصحافة االستقصائية في المكاقع الفمسطينية االلكتركنية دراسة تحميمية مقارنة (ص )1(
 .)202ص( ماجد حبيب، مرجع سابؽ )2(
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طمعت عيسى) حكؿ استخداـ عناصر اإلبراز في مكضكعات كىي تختمؼ مع دراسة (
يرت فييا أف المكقع استفاد مكقع نيك تايمز االمريكية كالتي أظسرائيمي عمى غزة في العدكاف الغ

لكتركنية كبالذات فيما يتعمؽ ات التي تتيحيا شبكة اإلنترنت لمصحؼ اإلمكانبشكؿ كبير مف اإل
براز حيث ساعد ىذا التنكع في كسائؿ اإلبالتفاعمية كالنصكص الفائقة كالصكر كممفات الفيديك، 

 )1(ت التي تتضمنيا.ثراء المكضكعات المتعمقة بالعدكاف كرفع مستكل المعمكماإعمى 

لتي أصبحت غالبية عناصر التفاعمية األخرل في كافة المكاقع كاكتكضح الباحثة أف غياب 
كاستطالع رأم  RSSلكتركنية لمتكاصؿ مع الجميكر بكؿ السبؿ مثؿ خدمة أدكات ميمة لممكاقع اإل

مكانية مشاىدة  ضافة ردكد كتع you tubeكمجمكعات إخبارية كا  ميقات كمنتديات كقائمة بريدية كا 
تستخدـ مف قبؿ االؼ المكاقع حكار كاختبارات القراء كقد أصبح إمكانية استخداميا سيال لمجميكر ك 

  لكتركنية.اإل

  

                                                           

 ).156(ص األمريكيةـ في مكقع نيك تايمز 2014، االطر الخبرية لمعدكاف عمى غزة عاـ عيسى )1(
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ُالثالثالمبحثُ
ُمناقشةُنتائجُالدراسةُالتحميميةُالخاصةُبالعَلقاتُاًلرتباطية

 

ية المتصمة بالعالقات ييدؼ ىذا المبحث إلى مناقشة تحميؿ كتفسير نتائج الدراسة التحميم
ار غزة في المكاقع حصكمكضكعات قضايا ل المضمكف تحميؿاستمارة االرتباطية بيف متغيرات فئات 

 عينة الدراسة.خبارية اإللكتركنية الفمسطينية اإل

مناقشةُالدراسةُالتحميميةُالخاصةُبالعَلقةُبينُقضاياُالحصارُواساليبُتقديمُ:ُأوًلًُ
ُمضمونيا

" سردُالمعموماتالدراسة بأسمكب "عينة  اىتماـ مكاقعمدل راسة التحميمية الد أكضحت نتائج
كىي نسبة مرتفعة  %)،62.7بنسبة ( حصار غزةكمكضكعات تقديـ مضمكف قضايا  ساليبأأحد ك

 .ارقضايا الحصك لمختمؼ مكضكعات جميع مكاقع عينة الدراسة في  جدان 
" سـردُالمعمومـاتسػمكب "اع الدراسػة عمػى ف ىذه النسبة منطقيػة فػي تنػاكؿ مكاقػأالباحثة  كترل

 .ان يو الباحثة سابقإلشارت أألنيا مكاقع تعتمد عمى التغطية الخبرية كعمى الخبر الصحفي مثؿ ما 

بنسبة " سموبُاًلنشائياًلالدراسة "عينة الدراسة التحميمية استخداـ مكاقع  نتائج ككشفت
في  ،كاالقتصادية كاالجتماعية كالعسكرية)مع القضايا (السياسية خاصة  متباينةبنسب %)، 13.8(

تصادية عمى القضايا االق تاقتصر ك  %)،9.2بنسبة ( "حصائياألسموبُاإلحيف ضعؼ االىتماـ بػ"
 .كاالجتماعية كالخدماتية

ُاإُل في اعتمادف ىذه النتيجة منطقية، أالباحثة  كتعتقد " مع القضايا نشائي"األسموب
حداث ضيح األكاالجتماعية)، لما تحتاجو ىذه القضايا في تك (السياسية كالعسكرية كاالقتصادية 

األسموبُ"اعتماد المكاقع عمى  يضان أكالتفاصيؿ في نقؿ المعمكمات، بينما يأتي مف المنطقي 
حصائيات ا  رقاـ ك ألما تتضمنو مف " مع القضايا (االقتصادية كاالجتماعية كالخدماتية) حصائياإل

 .حصار غزةقضايا لقطاعات المختمفة لاحجـ الحصار عمى  بتأثيراتمتصمة 

استخداـ بعض الضركرم أنو مف ترل الباحثة  فأال إىذه النتائج منطقية،  مفرغـ الكب
) كالتي تبرز الصحية كالثقافية كالعسكريةخاصة مع القضايا (االخرل،  القضاياساليب مع األ

مع نشائي ـ األسمكب اإلاستخداحصائي، ككذلؾ مف خالؿ استخداـ األسمكب اإلالحصار  تأثيرات
 كغيرىا.القضايا الخدماتية 
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مناقشةُنتائجُالدراسةُالتحميميةُالخاصةُبالعَلقةُبينُقضاياُالحصارُعمىُغزةُ:ُثانياًُ
ُ:الدراسةعينةُشكالُالصحفيةُالمستخدمةُفيُمواقعُاألُو

لخبرية االدراسة في معالجتيا لممكاد  عينة الدراسة التحميمية عف تركيز مكاقع نتائج اظيرت
ُالصحفيجاءت بنسبة كبيرة عمى ىيئة "حيث حصار غزة، المتعمقة بقضايا  التقريرُ" ك"الخبر

كالحديثُالصحفيُخرل (بينما جاءت األشكاؿ الصحفية األالدراسة. عينة " في مكاقع الصحفي
ُالصحفية ُوالقصة ُوالتحقيق في مكاقع عينة الدراسة لجميع قضايا  ) بنسبة ضعيفة جدان والمقال

 ر غزة.حصا

التي تتناكؿ قضايا  الخبريةفي بعض المكاد  شكاؿاألككشفت الدراسة عف ظيكر بعض 
ُالصحفيالحصار بنسبة ضعيفة كمتفاكتة بيف مكاقع الدراسة، حيث ظير " " في القضايا المقال

ُالصحفية، بينما ظيرت ")السياسية كاالقتصادية كالعسكرية( االقتصادية (" في القضايا القصة
السياسية (القضايا  في" الحديثُالصحفي" ت مكاقع عينة الدراسة عمىركز )، ك ية كالصحيةكاالجتماع

ُالصحفي، في المقابؿ غاب ") فقط كبنسبة ضعيفة جدان كاالقتصادية " عف جميع المكاد التحقيق
 التي تناكلت قضايا الحصار في مكاقع الدراسة.  الخبرية

نُقضاياُالحصارُعمىُغزةُاصةُبالعَلقةُبيمناقشةُنتائجُالدراسةُالتحميميةُالخ:ُثالثاًُ
ُالمستخدمةُفيُمواقعُالدراسةُوالنطاقُالجغرافي

" بشكؿ كبير جدان قطاعُغزةالدراسة التحميمية عف تركيز مكاقع الدراسة عمى نطاؽ " بينت
المتعمقة بقضايا الحصار عمى غزة في مكاقع عينة الدراسة، كىي نسبة  الخبريةفي معالجتيا لممكاد 

" الضفةُالغربيةمييا نطاؽ "). ثـ يان عام 33منذ أكثر مف ( )لحصاريا منطقة الحدث (اقية ككنمنط
كىي نسبة متكسطة مف كجية نظر الباحثة العتماد القطاع بشكؿ كبير عمى "الضفة الغربية" 

فيي تعد مناطؽ السمطة الفمسطينية بحككمة كرئاسة في كثير مف قضايا الحصار، كالتأثر بيا 
 .عمى القطاع في شتى المجاالت كتأثيراتواالنقساـ  ألسبابضافة ، إة كاحدةفمسطيني

ـ" ك"منطقة 3948راضي المحتمة عاـ طاؽ "األفؽ ىذا االىتماـ ضعؼ التناكؿ مف نكقد را
ظيرت أ، بينما ) فقطالعسكرية كالسياسية(القضايا اسة تركيزىما عمى ظيرت الدر أالقدس" حيث 

السياسية كاالجتماعية (عمى  النطاؽ "العربي" ك"الدكلي" في القضايا عينة الدراسة  مكاقعتركيز 
 . )كالصحية

  



393 
 

ُالرابعالمبحثُ
ُتوصياتُالدراسة

يتضمف ىذا المبحث التكصيات التي انبثقت عنيا الدراسة التحميمية التي تكصمت إلييا 
مى يا الحصار عالتحميمية الخاصة بالسمات العامة لممعالجة الصحفية لمحتكل كشكؿ قضا الدراسة

 لكتركنية عينة الدراسة، كتكصي الباحثة باآلتي:غزة في المكاقع الفمسطينية اإل

عمى زيادة االىتماـ بتغطية كتناكؿ حصار غزة، كميػان مػف خػالؿ زيػادة التغطيػة  ضركرة العمؿ .7
لمػا يخػص الحصػار، كنكعيػان مػف خػالؿ التغطيػة الشػاممة كالتفسػيرية التػي ال تقػؼ عنػد الطػػابع 

بػػػرم المباشػػػر، أك التغطيػػػة التسػػػجيمية، إنمػػػا تمتػػػد لتركػػػز عمػػػى األبعػػػاد اإلنسػػػانية كالتنػػػاكؿ الخ
 الشامؿ لظكاىر الحصار كأسبابيا كسبؿ حميا.

يرجػػػػػػى عػػػػػػدـ االكتفػػػػػػاء بتركيػػػػػػز المعالجػػػػػػة الصػػػػػػحفية عمػػػػػػى القضػػػػػػايا السياسػػػػػػية كاالجتماعيػػػػػػة  .3
ا، مػع ضػركرة العمػؿ عمػى ىميػة عنيػأخرل ككنيا ال تقؿ كاالقتصادية عمى حساب القضايا األ

 صحية كالثقافية. المنح مزيد مف االىتماـ بالقضايا الخدماتية ك 

عػػػػدـ إغفػػػػاؿ أم منيػػػػا ك دعػػػػكة مكاقػػػػع الدراسػػػػة إلػػػػى التغطيػػػػة الشػػػػمكلية لمكضػػػػكعات الحصػػػػار  .2
كمكضػػػػػػكعات الزراعيػػػػػػة كالصػػػػػػناعية الصػػػػػػحية كالتعميميػػػػػػة كانتياكػػػػػػات الصػػػػػػياديف لمػػػػػػا ليػػػػػػذه 

 بالضركرة تناكليا. المكضكعات مف أىمية تستكجب

زيادة االىتماـ باألسمكبيف اإلنشائي كاإلحصائي في تقديـ مضمكف قضايا الحصار عمى غػزة،  .4
 كعدـ االقتصار عمى أسمكب سرد المعمكمات.

ر عمػى غػزة مزيػدان مػف ضركرة منح طريقة العرض المركز لعرض قضػايا كمكضػكعات الحصػا .5
كعػػدـ التركيػػز عمػػى طريقػػة العػػرض المخػػتمط  ،ىميتػػو كتركيػػزهأعطػػاء كػػؿ مكضػػكع االىتمػػاـ، كا  

 الذم قد يضعؼ مكضكع عمى حساب مكضكع اخر.

تكثيػؼ اسػتخداـ أسػاليب اإلقنػػاع المختمفػة مػع قضػػايا الحصػار عمػى غػػزة، كالعػزكؼ عػف نشػػر  .6
المكضكعات مف دكف أساليب كاستماالت إقناعيو ألنيا تضعؼ المادة الخبرية خاصػة لقضػايا 

 كمكضكعات الحصار.

عالميػة باإلحصػائيات كاألرقػاـ كاألدلػة القانكنيػة كعػرض لدراسة عمى تدعيـ الرسػالة اإلحض ات .7
 كجيات النظر حكؿ قضايا كمكضكعات الحصار عمى غزة.
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عطػػاؤه إتح .8 مػػر مػػف راز أكبػػر ككاضػػح لمػػا يحققػػو ىػػذا األبػػديػػد المصػػدر االعالمػػي لممعمكمػػات كا 
 مزايا أىميا ثقة القارئ بالمعمكمات المنشكرة.

عدـ االعتماد عمى المصادر الصحفية المجيمة، مع ضركرة االعتماد عمى تنكع لدراسة لتدعك ا .9
المصػػادر الصػػحفية مػػع زيػػادة االىتمػػاـ بالمصػػادر الذاتيػػة، لمػػا ليػػا مػػف دكر كبيػػر فػػي تعزيػػز 
المصػػػػداقية كنيػػػػؿ ثقػػػػة القػػػػارئ بالمعمكمػػػػات المنشػػػػكرة، عػػػػدا عػػػػف الكظػػػػائؼ التػػػػي يمكػػػػف ليػػػػذه 

 ىمية التي تضيفيا عمى المادة المنشكرة.المصادر أف تحققيا كاأل

 منطقػػة جغرافيػػة ال تقػػؿ انتياكػػان  الغربيػة مزيػػدان مػػف االىتمػػاـ بكصػفوضػركرة مػػنح نطػػاؽ الضػػفة  .71
ضافة لمزيد مف االىتماـ بمناطؽ الداخؿ المحتؿ لما لو مف إمع قطاع غزة،  كحصاران كتعاطفان 

فعالػو، خاصػة مػع المتعػاطفيف مػع أد دكر في تعزيز ثقافػة العػدك ضػد الشػعب الفمسػطيني كردك 
 القضية الفمسطينية كالرافضيف لمحصار عمى غزة.

ضركرة االعتماد عمى باقي الفنكف الصحفية مف خالؿ الجانب الخبرم كجانبي الرأم كالتفسير  .77
لتقػػػػديـ رؤيػػػػة متكاممػػػػة لمقػػػػارم  كمػػػػف ضػػػػمنيا قضػػػػية حصػػػػار غػػػػزة، خاصػػػػة لمقضػػػػايا الكطنيػػػػة
 ث الصحفي كالتحقيقات الصحفية.كالمقاالت الصحفية كالحدي

ضػػركرة التنكيػػع فػػي اسػػتخداـ الصػػكر مػػع مكضػػكعات الحصػػار عمػػى غػػزة كالتركيػػز عمييػػا، مػػع  .73
أنػػػكاع عمػػػى القػػػارئ مػػػف  التػػػأثيرغفػػػاؿ الػػػدكر الكبيػػػر الػػػذم يمكػػػف أف تؤديػػػو فػػػي إضػػػركرة عػػػدـ 

 .خرل كالجمالية كالرسـك كالكاريكاتير كالصكر الجرافيكيةالصكر األ

لكتركنيػػة كػػالنص الفػػائؽ، داـ التقنيػػات المميػػزة لمصػػحافة اإلتفعيػػؿ كتطبيػػؽ كاسػػتخ العمػػؿ عمػػى .72
كالكسػػػائط المتعػػػددة كالتفاعميػػػة بمػػػا يػػػتالءـ مػػػع التطػػػكرات الحديثػػػة، مػػػع بػػػدؿ مزيػػػدان مػػػف الجيػػػد 

 لمتكاصؿ مع الجميكر المحمي كالعربي كالدكلي.

شػػػػكرة عمػػػػى المكاقػػػػع الفمسػػػػطينية نتكصػػػػي الباحثػػػػة بزيػػػػادة االىتمػػػػاـ بتػػػػدعيـ المػػػػكاد الخبريػػػػة الم .74
لكتركنيػػػػػة بممػػػػػؼ الكسػػػػػائط المتعػػػػػددة، خصكصػػػػػان ممفػػػػػات الفيػػػػػديك مػػػػػف تقػػػػػارير كتصػػػػػريحات اإل

لمػػا ليػػذه المػػكاد مػػف أىميػػة بالغػػة كقيمػػة عاليػػة كأسػػاس فػػي التػػأثير لقضػػايا  -كمقػػابالت حكاريػػة
 كمكضكعات الحصار.

لتػػػي تعطػػػي مسػػػاحة كاسػػػعة مػػػف تػػػدعك الدراسػػػة الػػػى تفعيػػػؿ الػػػنص التشػػػعبي كركابػػػط االحالػػػة ا .75
 خبارية.إلثقة بينو كبيف المكاقع اتغرس الالمعمكمات لمقارئ ك 
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بػػراز كخاصػػة الخػػدمات التفاعميػػة لمػػا ليػػا مػػف دكر كبيػػر فػػي تفعيػػؿ اكبػػر لعناصػػر التػػدعيـ كاإل .76
 نشر معاناة الحصار عمى غزة كالتأثير الكبير ليا.

رأيػو لممػكاد الصػحفية المنشػكرة مػف خػالؿ  فساح المجػاؿ أمػاـ مشػاركة القػارئ فػي التعبيػر عػفإ .77
 .دارة كمستخدمي المكقعإماـ ساحة المناقشة كتبادؿ اآلراء أالسماح بالتعميقات كالردكد كزيادة م

خباريػػة ركػػف ثابػػت كخػػاص لقضػػايا كمكضػػكعات الحصػػار عمػػى ضػػركرة تخصػػيص المكاقػػع اإل .78
 غزة لسيكلة كصكؿ القارئ لمكضكعات الحصار بشكؿ اسيؿ.

رشػيؼ فػي المكاقػع الفمسػطينية كخاصػة اإلخباريػة، ككػذلؾ خدمػة البحػث ألم فعيؿ األضركرة ت .79
رشػػػيؼ كالبحػػػث عػػػف أم مػػػادة صػػػحفية ليػػػذه المكاقػػػع مػػػف إشػػػكاليات فػػػي األ مػػػادة صػػػحفية لمػػػا

 أخرل.

تكصي الباحثة بضركرة التكجو لمجميكر األجنبي كعدـ االكتفاء بػالجميكر العربػي، مػف خػالؿ  .31
 إلػى حػد مػا كككالة كفػا تيػتـ المغة العربية لمكاقع الدراسة (فككالة معان إضافة لغات أخرل غير 

 .كىك أقؿ مف الحد األدنى المطمكب بيذا الجانب)
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ُالمصادرُوالمراجع

ُ:المراجــعُالعربيــة

نشػػػػر . القػػػػاىرة: العربػػػػي لم1. ط فػػػػف كتابػػػػة الخبػػػػر كالمقػػػػاؿ الصػػػػحفيـ). 2009إبػػػػراىيـ، إبػػػػراىيـ. (
 كالتكزيع.

لكتركنيػة العربيػة لكاقػع األقبػاط فػي مصػر: معالجػة المكاقػع اإلخباريػة كاإلـ). 2012األطرش، إيػاد. (
(رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة). جامعػة  دراسة تحميمية مقارنة لمكقعي الجزيرة نت كالعربية نت،

 .االزىر، غزة

 .: دار الفجر لمنشر كالتكزيع. القاىرة1، طلكتركنيةالصحافة اإلـ). 2007ضا. (ر  ميف،أ

، لكتركنية الفمسطينية لممفاكضات الفمسطينية االسػرائيميةإلمعالجة المكاقع ا ـ).2016. (البريـ، سميـ
 (رسالة ماجستير غير منشكرة). جامعة الدكؿ العربية، القاىرة.

مسػطيني نحػك ـ). تقيػيـ النخبػة اإلعالميػة كالسياسػية لمخطػاب اإلعالمػي الف2016البطش، عائشة. (
 قضية حصار غزة، (رسالة ماجستير غير منشكرة). الجامعة اإلسالمية، غزة.

 ـ). بحػػث مقػػدـ عمػػى مػػؤتمر الفمسػػطيني كتيكيػػد القػػدس اإلعػػالـ ـ).2010يكنيػػك  7ماجػػد. ( تربػػاف،
 .غزة .كاألبحاث لمدراسات نت قدس ركزالقدس الرابع. م

غيػػػر  دكتػػػكراه(رسػػػالة دراسػػػة تطبيقيػػػة، مسػػػطينيةالصػػػحافة االلكتركنيػػػة الف ـ).2007. (تربػػػاف، ماجػػػد
 .القاىرة، معيد البحكث كالدراسات العربيةمنشكرة). 

. القػػاىرة: الػػدار المصػػرية لكتركنيػػة: رؤيػػة مسػػتقبمةاالنترنػػت كالصػػحافة اإلـ). 2008تربػػاف، ماجػػد. (
 المبنانية.

خباريػػػة الفمسػػػطينية مكاقػػػع اإلعالميػػػة كالتفاعميػػػة فػػػي الإلحراسػػػة البكابػػػة ا ـ).2012. (التالحمػػػة، ثػػػائر
 ، (رسالة ماجستير غير منشكرة). جامعة الشرؽ األكسط.عمى شبكة االنترنت

فػػػػػي مكتبػػػػػة بتػػػػػاريخ قابمتػػػػػو إسػػػػػراء الشػػػػػريؼ، مػػػػػدير ككالػػػػػة الػػػػػرام الحككميػػػػػة،  .الثكابتػػػػػة، اسػػػػػماعيؿ
 ).ـ2/2/2017(

الؿ اإلسػرائيمي لقطػاع المسؤكلية الدكلية المترتبة عمى حصار االحػتـ).2013جامكس أبك، رضكاف.(
 (رسالة دكتكراه غير منشكرة). األكاديمية العربية في الدنمارؾ، الدنمارؾ. غزة
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خباريػة لحركتػي فػتح كحمػاس الزمػة االنقسػاـ إللكتركنيػة اإلمعالجة المكاقػع ا ـ).2013. (جراد، مناؿ
 (رسالة ماجستير غير منشكرة). جامعة االزىر، غزة. ،الفمسطيني دراسة تحميمية

رسػػػالة ( اتجاىػػػات الصػػػحفييف نحػػػك اسػػػتخداـ االنترنػػػت: دراسػػػة ميدانيػػػة، ـ).2008الحجػػػار، أمػػػؿ. (
 . الجامعة اإلسالمية، غزةغير منشكرة) بكالكريس

 . القاىرة: عالـ الكتب.2. طبحكث اإلعالــ). 2006حسيف، سمير. (

 كتب.. القاىرة: عالـ الاألسس كالمبادئ بحكث اإلعالـ:ـ). 1976حسيف، سمير. (

 . القاىرة: عالـ الكتب.تحميؿ المضمكفـ). 1983حسيف، سمير. (

، مقاؿ منشكر بعنػكاف اإلعػالـ الجديػد محاكلػة لمتعريػؼ كفيػـ التػأثيرـ). 2010حطب، أبك. فتحي. (
 ـ.2010يكنيك  22نشر عمى مكقع الممتقى الديمقراطي بتاريخ 

. المركػز الفمسػػطيني لمتنميػػة اإلعػػالـ أثػر الحصػػار اإلسػػرائيمي عمػى كسػػائؿـ). 2010أحمػػد. ( ،حمػاد
 كالحريات اإلعالمية، راـ اهلل.

معالجػػة فػػف الكاريكػػاتير فػػي الصػػحافة الفمسػػطينية لمعػػدكاف اإلسػػرائيمي  ـ).2015. (حميػػد أبػػك، حػػاـز
، (رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر منشػػػػكرة). الجامعػػػػة دراسػػػػة تحميميػػػػة مقارنػػػػة ـ2014عمػػػػى غػػػػزة عػػػػاـ 
 اإلسالمية، غزة.

، 48ـ). حصػػار غػػزة حيػػث يغيػػب اإلعػػالـ، مقػػاؿ منشػػكر عمػػى مكقػػع عػػرب 2010د. (حمػػأالحيمػػة، 
 ) https://goo.gl/AMBydu( ـ) المكقع:2016نكفمبر  12تاريخ االطالع (

 لكتركنية لمتابعة االحداثاستخدامات الصفكة الفمسطينية لمصحافة اإل ـ).2006( خمكؼ، محمكد.
، (رسالة ماجستير غير منشكرة). معيد البحكث كالدراسات العربية، شاعات المتحققةكاإلالجارية 
 القاىرة.

الصػػراع الفمسػػطيني كأثػػره عمػػى حريػػة الصػػحافة فػػي الضػػفة الغربيػػة  ـ).2009. (داككد، محمػػد حسػػف
-زىر، (رسالة ماجستير غير منشكرة). جامعة األ): دراسة مسحية2008-2006كقطاع غزة (
 غزة، فمسطيف.

عمػػػاف: دار كائػػػؿ  .1. طلكتركنيػػػةاإلعػػػالـ الجديػػػد كالصػػػحافة اإلـ). 2011الػػػدليمي، عبػػػد الػػػرازؽ. (
 .لمنشر كالتكزيع

https://goo.gl/AMBydu
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. عماف: دار الثقافة 1. طالصحافة اإللكتركنية كالتكنكلكجيا الرقميةـ). 2011الدليمي، عبد الرازؽ. (
 .لمنشر كالتكزيع

. 1. طحث كاالسػتخدامات اإلحصػائية فػي الدراسػات اإلعالميػةمناىج البـ). 2009زغيب، شيماء. (
 القاىرة: الدار المصرية المبنانية.

 . القاىرة: المكتبة المصرية لمنشر.1. طنظريات اإلعالــ). 2009زكريا، أحمد. (

 . القاىرة: عالـ الكتب.5. ط فف الكتابة الصحفيةـ). 1996زيد أبك، فاركؽ. (

. القاىرة: الػدار الدكليػة لمنشػر 2. طلمراسؿ الصحفي كمصادر االخبارا ـ).1989. (سترنز، ىربرت
 كالتكزيع.

الحصػػػار: دراسػػػة حػػػكؿ حصػػػار الشػػػعب الفمسػػػطيني كمحػػػاكالت اسػػػقاط حركػػػة ). 2006سػػػعد، كائػػػؿ.(
 . مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات. بيركت.حماس

 .اسامة لمنشر كالتكزيع. عماف: دار 1. طالصحافة اإللكتركنيةـ). 2009سميماف، زيد. (

 .. االمارات: دار الكتاب الجامعي1. طاالنترنت كسيمة اتصاؿ جديدةـ). 2004السيد، بخيت. (

. القػػاىرة: 1ـ). معجػػـ المصػػطمحات التربكيػػة كالنفسػػية. ط2003كالنجػػا، زينػػب. ( . &شػػحادة، حسػػف
 الدار المصرية المبنانية.

. االطػالع عمػى المكقػع المكنيتػكر غػزة كسػبؿ حميػا قراءة في أزمػة كيربػاءـ). 2013شعباف، عمر. (
 ) https://goo.gl/uNyUbH(، المكقع )ـ2016اغسطس  20(في تاريخ 

 .. القاىرة: دار فكر كفف الطباعة كالنشر1. طعالـ التفاعمياإلـ). 2010شفيؽ، حسيف. (

، المؤسسػػة 1، طعماؿ خػدمات اإلنترنػػت لغيػر المتخصصػيفدليػػؿ اسػتـ). 1997أبػك. راجػي. (، شػقرا
 الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت.

. 1. طالتحقيػػػػػؽ الصػػػػػحفي أسسػػػػػو كأسػػػػػاليبو كاتجاىاتػػػػػو الحديثػػػػػةـ). 2004شػػػػػميكب، عبػػػػػد الممػػػػػؾ. (
 الرياض: مكتبة الممؾ فيد الكطنية.

كء المتغيػػػػػرات السياسػػػػػية اإلعػػػػػالـ الفمسػػػػػطيني فػػػػػي ضػػػػػـ). 2014مػػػػػارس  22( شػػػػنب أبػػػػػك، حسػػػػػيف.
ـ) المكقػػػػػػػع: 2016مػػػػػػػارس  31، تػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػالع (كالتكنكلكجيػػػػػػػة كاقعػػػػػػػو، تحدياتػػػػػػػو، مسػػػػػػػتقبمة

)http://www.amad.ps/ar/Details/20033(  

https://goo.gl/uNyUbH
http://www.amad.ps/ar/Details/20033
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مركػػػز الزيتكنػػػة . 1. طالتنميػػػة كاالعمػػػار فػػػي مكاجيػػػة الػػػدمارـ). 2014صػػػالح، محسػػػف كاخػػػركف. (
 لمدراسات كاالستشارات. بيركت.

الصبر كالثبات في مكاجية الحصار: دراسة تطبيقية عمى حصار قريش ـ). 2007الصفدم، نعيـ. (
 .. (مؤتمر اإلسالـ كالتحديات المعاصرة). الجامعة االسالمية: غزةلمنبي كمف معو

فػػي  )سػػي، االقتصػػادم، االجتمػػاعيالمشػػيد الفمسػػطيني الػػراىف (السياـ). 2011الصػػكراني، غػػازم. (
 .. غزة. مطبعة اإلخكة1ط  .إطار الكضعيف العربي كالدكلي

قميميػػة: دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى جامعػػة االنشػػطة االتصػػالية فػػي المنظمػػات اإلـ). 2008عػػامر، رشػػا. (
 ، (رسالة ماجستير غير منشكرة). جامعة الزقازيؽ، القاىرة.الدكؿ العربية

. القاىرة: العربػي 1ط .تصاؿ الحديثة مف الجريدة إلى الفيسبكؾسائؿ اإلكـ). 2011عامر، فتحي. (
 .لمنشر كالتكزيع

 .. القاىرة: الناشر عالـ الكتب1، طاإلعالـ البديؿ:المدكناتـ). 2009عبد الحميد، محمد. (

 .. القاىرة: عالـ الكتب1عالـ عمى شبكة االنترنت. طتصاؿ كاإلاإلـ). 2007عبد الحميد، محمد. (

 . القاىرة: عالـ الكتب.2. طبحكث الصحافةـ). 1997بد الحميد، محمد. (ع

 . القاىرة: عالـ الكتب1. طنظريات اإلعالـ كاتجاىات التاثيرـ). 1998عبد الحميد، محمد. (

األسػمكب اإلحصػائي كاسػتخداماتو فػي بحػكث الػرأم العػاـ ). 1993زكي. ( عاطؼ & عزمي، العبد،
 .لكتب. القاىرة: عالـ اكاإلعالـ

، فػػػف التحريػػػر الصػػػحفي لمجرائػػػد كالمجػػػالتـ). 2004& كعمػػػـ الػػػديف، محمػػػكد. ( عبػػػد المجيػػػد، ليمػػػى
 . القاىرة: السحاب لمنشر كالتكزيع.1ط

. غػػزة: عػػالـ االلعكبػػة كالخطػػاب الػػدمكم فػػي فمسػػطيفاإلـ). 2008عثمػػاف، زيػػاد. & عػػكدة، غػػازم. (
 .فمركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ االنسا

 ـ).3/11/2016(بتاريخ  اتصاؿ شخصي، قابمتو إسراء الشريؼ،. مدير ككالة كطف، عرابي، معمر

دراسػػة  :2009-2008تغطيػػة الصػػحافة اإلسػػرائيمية لمحػػرب عمػػى غػػزة  ـ). 2012. (عػػدكاف، أحمػػد
 .، (رسالة ماجستير غير منشكرة). جامعة األزىر، غزةكصفية مقارنة لمصحؼ العبرية تحميمو

لتػػػراخيص بػػػػكزارة اإلعػػػالـ فػػػػي راـ اهلل ، قابمتػػػو إسػػػػراء الشػػػريؼ، اتصػػػػاؿ عػػػدكاف، نمػػػػر. مػػػدير عػػػػاـ ا
 ـ.03/11/2015شخصي، بتاريخ 
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 :لكتركنيػػػة العربيػػػة فػػػي التسػػػكيؽ لمقضػػػية الفمسػػػطينيةدكر الصػػػحافة اإل ـ).2013. (العسػػػكلي، حػػػاتـ
، (رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة). ـ2012-2010خباريػػة إلدراسػػة تطبيقيػػة عمػػى ككالػػة معػػا ا

 معة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا، السكداف.جا

 ).ـ20/3/2017(عفيفة، كساـ. مدير صحيفة الرسالة، مقابمة ىاتفية بتاريخ 

 .. القاىرة: مكتبة االنجمك المصرية2ط .دائرة المعارؼ الحديثةـ). 1979عطية اهلل، احمد. (

رة: النجػدم لمصػؼ كاإلخػراج .القػاى1، طمقدمػة-الصحافة اإللكتركنيةـ) 2008عمـ الديف، محمكد. (
 .التصكيرم

. القػاىرة: كالمسػتحدثات األساسياتالصحافة في عصر المعمكمات: ـ). 2000عمـ الديف، محمكد. (
 .كالتكزيعالعربي لمنشر 

. الككيػػت: المجمػػس الػػكطني لمثقافػػة 1، طالثقافػػة العربيػػة كعصػػر المعمكمػػاتـ). 2001عمػػي، نبيػػؿ. (
 .كالفنكف

معالجػػػة الصػػػحؼ اليكميػػػة الفمسػػػطينية لالنتياكػػػات اإلسػػػرائيمية لحقػػػكؽ  ـ).2016. (العمػػػرم، غػػػدير
، (رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة).الجامعة االسػػالمية، دراسػػة تحميميػػة مقارنػػة :الطفػػؿ الفمسػػطيني

 غزة.

ـ فػػػي مكاقػػػع الفضػػػائيات 2012ة طػػػر الخبريػػػة لمعػػػدكاف عمػػػى غػػػز األ ـ).2014. (عػػػكض اهلل، أحمػػػد
، (رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير غيػػػػػر منشػػػػػكرة). الجامعػػػػػة دراسػػػػػة تحميميػػػػػة مقارنػػػػػة :لكتركنيػػػػػةجنبيػػػػػة اإلألا

 اإلسالمية، غزة.

. القػػػاىرة: الييئػػػة المصػػػرية 1، طاألسػػػس الفنيػػػة لمحػػػديث الصػػػحفيـ). 1996عػػػكض اهلل، غػػػازم. (
 العامة لمكتاب.

 .دار اسامة لمنشر كالتكزيع عماف: .1ط .اإلعالـ االلكتركنيـ). 2010عيشة ابك، فيصؿ. (

 كسػػػػناريكىاتالكضػػػػع الػػػػراىف  تحػػػػدياتصػػػػناعة الصػػػػحافة فػػػػي العػػػػالـ: ـ). 2008ي، محػػػػرز. (غػػػػال
 المبنانية. المصرية. القاىرة: الدار 1. طالمستقبؿ

. ائػتالؼ الميػاة أثػر حصػار غػزة عمػى الميػاه كخػدمات الصػرؼ الصػحيـ). 2011فريؽ المناصرة. (
 كالصرؼ الصحي كالنظافة. غزة
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، ، مقاؿ عمى مكقع صيد الفكائد اإللكتركنية في الفقو اإلسالميجريمة حصار غز فياض، عطية. 
ـ)، عمى المكقع: 2016اغسطس  22تاريخ االطالع (

)http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/248.htm( 

 .. عماف: دار الشركؽ1. طفي الكطف العربيالصحافة االلكتركنية ـ). 2005مير. (أالفيصؿ، 

 . مؤسسة الرسالة. بيركت.3. طالقامكس المحيط). 2009الفيركزابادم، مجد الديف. (

 .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. بيركت: دار المكتبة العممية). 1994الفيكمي، احمد. (

ية في تشػكيؿ اتجاىػات طمبػة الجامعػات دكر المكاقع االخبارية الفمسطينـ). 2012القارككط، عمر. (
، (رسالة ماجستير غير منشػكرة). جامعػة القػاىرة، الفمسطينية ازاء القضايا السياسية كاالجتماعية

 القاىرة

 ).ـ20/3/2017(في مكتبة بتاريخ  قابمتو إسراء الشريؼ،القرا، اياد. مدير صحيفة فمسطيف، 

-ـ2006مسػػطينية فػػي رفػػع الحصػػار عػػف قطػػاع غػػزة دكر الدبمكماسػػية الفـ). 2015القكقػػا، أيمػػف. (
 (رسالة ماجستير غير منشكرة). أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا، غزة. ،ـ2015

 .. القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية4، طالمعجـ الكسيطـ). 2004مجمع المغة العربية. (

بحالة حقكؽ االنساف في األراضي تقرير المقرر الخاص المعني ـ). 2014مجمس حقكؽ االنساف. (
. الفصؿ الثاني: كاقع حصار غزة. مجمس حقكؽ االنساف. ـ1967الفمسطينية المحتمة منذ عاـ 

 جنيؼ.

لكتركنيػػػػػة فػػػػػي تػػػػػدعيـ قػػػػػيـ المكاطنػػػػػة لػػػػػدل طمبػػػػػة إلدكر الصػػػػػحافة ا ـ). 2012. (المػػػػػدىكف، يحيػػػػػى
 ألزىر، غزة.(رسالة ماجستير غير منشكرة). جامعة ا، الجامعات بمحافظات غزة

. المركػػػز ألػػػؼ سػػػاعة مػػػف العػػػزؿ 100غػػػزة: ـ). 2017المركػػػز األكركمتكسػػػطي لحقػػػكؽ االنسػػػاف. (
 غزة ،االكركمتكسطي

تقريػر يرصػد  ،الحصػار ثمػف ـ).2014الدكليػة. ( اإلنسػاف اإلنسػاف كأصػدقاء لحقػكؽ حمايػة مركػز
 ماية. غزة.. مركز ح2013تداعيات الحصار عمى حقكؽ اإلنساف في قطاع غزة خالؿ عاـ 

. مركػػػز قكافػػػؿ كسػػػر الحصػػػار عػػػف قطػػػاع غػػػزةـ). 2011مركػػػز الزيتكنػػػة لمدراسػػػات كاالستشػػػارات. (
 بيركت. ،الزيتكنة

http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/248.htm
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. مركػػػز 2. طمصػػػر كحمػػػاس: تقريػػػر معمكمػػػاتـ). 2009مركػػػز الزيتكنػػػة لمدراسػػػات كاالستشػػػارات. (
 الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات. بيركت

. حصػار أداة أـ حيػاة شػرياف غػزة قطػاع معػابر ـ).2009رات. (كاالستشػا لمدراسػات الزيتكنػة مركػز
 . مركز الزيتكنة. بيركت.2ط

 .اإلسػرائيمي الحصػار تحػت غػزة قطػاع معانػاةـ). 2000مركػز الزيتكنػة لمدراسػات كاالستشػارات. (
 . مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات. بيركت.2ط

 .ـ2016حصػػاد اقتصػػاد حصػػار غػػزة خػػالؿ  ـ).2016ديسػػمبر  28المركػػز الفمسػػطيني ل عػػالـ. ( 
 )  https://goo.gl/BcZc6gـ، المكقع: (2016ديسمبر  30تاريخ االطالع 

. المركػػز الفمسػػطيني لحقػػكؽ مػػازاؿ الحصػػار مسػػتمران ـ). 2013المركػػز الفمسػػطيني لحقػػكؽ اإلنسػػاف. (
 االنساف. غزة.

. اآلثار اإلنسانية لمحصار كاإلغالؽ المفركض عمػي غػزةـ). 2007اإلنساف. (مركز الميزاف لحقكؽ 
 غزة. ،(تقرير شيرم). مركز الميزاف

. المراقػػب االقتصػػادم كاالجتمػػاعيـ). 2015معيػػد مػػاس كالجيػػاز المركػػزم لإلحصػػاء الفمسػػطيني. (
 . معيد ماس. راـ اهلل)41العدد(

 1996نية عمػى التنميػة السياسػية فػي فمسػطيف عػاـ لكترك ثر الصحافة اإلأ ـ).2008. (معالي، خالد
 (رسالة ماجستير غير منشكرة). جامعة النجاح، نابمس.، 2007الى 

. عمػاف: دار الشػركؽ لمنشػر ُ، طأثر كسائؿ اإلعالـ عمى الطفؿ ـ).1997(.معاؿ أبك، عبد الفتاح
 كالتكزيع

ينية لالزمػات: دراسػة تحميمػة مقارنػة معالجػة المكاقػع االلكتركنيػة الفمسػطـ). 2008معال ابك، سعيد. (
(رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر  ـ2006بػػػػالتطبيؽ عمػػػػى اآلزمػػػػة الداخميػػػػة بعػػػػد االنتخابػػػػات التشػػػػريعية 

 منشكرة). معيد البحكث كالدراسات: القاىرة

. القػػػػاىرة: الػػػػدار 1. طاالتصػػػػاؿ كنظرياتػػػػو المعاصػػػػرة). 1998السػػػػيد، ليمػػػػى. (. & مكػػػػاكم، حسػػػػف
 .المصرية المبنانية

نظػػرة عامػػة عمػػى الكضػػع االنسػػاني فػػي عػػاـ اكتشػػا، -ب االمػػـ المتحػػدة لتنسػػيؽ الشػػئكف االنسػػانيةمكتػػ
 ـ). مكتب تنسيؽ الشئكف االنسانية باالمـ المتحدة. القدس2015( .حياة مجزأة 2015

https://goo.gl/BcZc6g
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فػػػػػػي مكتبػػػػػػة بتػػػػػػاريخ قابمتػػػػػػو إسػػػػػػراء الشػػػػػػريؼ، المصػػػػػػرم، صػػػػػػالح. مػػػػػػدير ككالػػػػػػة فمسػػػػػػطيف اليػػػػػػكـ، 
 ).ـ15/12/2016(

. منظمػػػة التعػػػاكف تقريػػػر الكضػػػع اإلنسػػػاني فػػػي قطػػػاع غػػػزةـ). 2013التعػػػاكف اإلسػػػالمي. (منظمػػػة 
 .اإلسالمي. جدة

تعكيػر صػػفك الميػاه: حرمػاف الفمسػػطينييف مػف الحػػؽ فػي الحصػػكؿ ـ). 2009منظمػة العفػك الدكليػػة. (
 .. منظمة العفك الدكلية. لندف1. طعمى المياه

لكتركنيػػػػة المرتبطػػػػة دراسػػػػة تحميميػػػػة لمصػػػػحؼ اإل صػػػػحافة االنترنػػػػت ـ).2007. (الميػػػػداكم، فػػػػارس
(رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة). األكاديميػػة العربيػػة خباريػػة العربيػػة نػػت نمكذجػػا،بالفضػػائيات اإل

 المفتكحة، الدينمارؾ.

. 1. طالمكاقػػع اإللكتركنيػػػة اإلخباريػػة: دراسػػػة فػػي المفػػػاىيـ كالمصػػػداقيةـ). 2015مكسػػى، شػػػيريف. (
 العربيالقاىرة: دار العالـ 

سػػػػبتمبر  23. (مركػػػز المعمكمػػػات اإلسػػػرائيمي لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف فػػػي األراضػػػي المحتمػػػة بتسػػػيمـمكقػػػع 
 30. تػػػػاريخ االطػػػػالع (تقريػػػػر الحصػػػػار المفػػػػركض عمػػػػى القطػػػػاع كتشػػػػديد العقكبػػػػات ـ).2012
 )/:www.btselem.org/arabic/gaza_strip/siegehttp/(: ـ) المكقع2016سبتمبر 

سنكات عمى الحصػار البحػرم لقطػاع  10 تقريرـ). 2016يكنيك  29مكقع بكابة اليدؼ اإلخبارية. (
، المكقػػػع: )ـ2016يكليػػك  2( االطػػالع. تػػاريخ اعتقػػػاؿ 600شػػييدان مػػف الصػػياديف ك 15غػػزة: 

).gl/1469DDhttps://goo  ( 
ـ. 2016كػػكارث اقتصػػػادية يسػػػتقبميا مكطنػػك قطػػػاع غػػػزة عػػػاـ ـ). 2016ينػػػاير  5مكقػػع البكصػػػمة. (

 )  https://goo.gl/Md1uiP، المكقع: ()ـ2016يكليك  14(تاريخ اإلطالع 

قطػػاع غػػزة غيػػر صػػالح كالبػػاقي مػػف ميػػاه  %95تقريػػر ـ). 2016مػػايك  20( .الحيػػاة الجديػػدةمكقػػع 
. المكقػػػػػػػػع: )ـ2016اغسػػػػػػػطس  30(تػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػػالع سػػػػػػػنكات.  4ميػػػػػػػدد بالتالشػػػػػػػي خػػػػػػػػالؿ 

)http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=155181 ( 

. تػػاريخ بدايػػة فػػي انتظػػار النيايػػةحصػػار غػػزة.. مػػف ال ـ).2016أغسػػطس  2(  مكقػػع الجزيػػرة نػػت.
 .)http://www.aljazeera.net/ 9(، المكقع: )ـ2016أكتكبر  5(االطالع 

 22( . تاريخ االطالعغزة "تختنؽ" بالحصار كالعدكاف اإلسرائيمي. ـ)2015مايك  10(مكقع الجزيرة. 
     )/ http://www.aljazeera.net(:، المكقع)ـ2016فبراير 

http://www.btselem.org/arabic/gaza_strip/siege
https://goo.gl/1469DD
https://goo.gl/Md1uiP
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=155181
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/6/2/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
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مػػػػايك  30. تػػػػاريخ االطػػػػالع الحصػػػػار كالحصػػػػاد المػػػػرـ). 2013أكتػػػػكبر  11. (نػػػػت مكقػػػػع الجزيػػػػرة
 /http://www.aljazeera.net/knowledgegateـ، المكقع:2016

. تػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػالع تػػػػػػػداعيات الحصػػػػػػػار عمػػػػػػػى غػػػػػػػزة. ـ)2016ينػػػػػػػاير  18. (نػػػػػػػت مكقػػػػػػػع الجزيػػػػػػػرة
    http://www.aljazeera.net/newss)، المكقع:2016/3/20(

 30(تػػػاريخ االطػػػالع  .قطػػػاع غػػػزة عقػػػد عمػػػى الحصػػػارـ). 2016ينػػػاير  16الرسػػػالة نػػػت. ( مكقػػػع 
 )  https://goo.gl/GNTVCS، المكقع: ()ـ2016مارس 

ـ). المكقػػػع: 2016نػػػكفمبر  19تػػػاريخ االطػػػالع (. المعػػػابر كالسػػػفرمكقػػػع الداخميػػػة كاالمػػػف الػػػكطني. 
)http://www.moi.gov.ps/ ( 

 20تػػاريخ االطػػالع ( ـ.2015ـ). نػػكل ترصػػد الحصػػاد االقتصػػادم لعػػاـ 2015شػػبكة نػػكل. (مكقػػع 
 ) http://nawa.ps/arabic/?Action=Details&ID=24506(ـ) المكقع:2016سبتمبر 

% مػػػف ميػػػاه غػػػزة غيػػػر صػػػالحة 100شػػػنبالؽ: ـ). 2014نػػػكفمبر  28مكقػػػع فمسػػػطيف أكف اليػػػف. (
ـ، المكقػػػػػػػػػػػػػع: 2016يكنيػػػػػػػػػػػػػك  30. تػػػػػػػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػػػػػػػالع ةلمشػػػػػػػػػػػػػرب كنعػػػػػػػػػػػػػيش كارثػػػػػػػػػػػػػة مائيػػػػػػػػػػػػػ

)https://goo.gl/LilNe7( 

. تػػػاريخ سػػػنكات مػػػف المعانػػػاة كالمأسػػػاة تتفػػػاقـ 10ـ). 2016ينػػػاير  26مكقػػػع فمسػػػطيف أكف اليػػػف. (
 ) https://goo.gl/vd8AnK، المكقع: ()ـ2016يكنيك  30(االطالع 

االكركمتكسػػطي يكشػػؼ مؤشػػرات صػػادمة لحصػػار ـ). 2015يكنيػػك  20مكقػػع فمسػػطيف اكف اليػػف. (
   )https://goo.gl/qNcld3( :ـ). المكقع2016ديسمبر  6. تاريخ االطالع (غزة

. تػاريخ ماؿ قطاع غػزة كالسػنكات العشػر العجػاؼعـ). 2015أبريؿ  27فمسطيف أكف اليف. ( مكقع 
  /http://felesteen.ps/detailsـ، المكقع:  2016مارس  30االطالع 

% كفػػي 42.7البطالػػة فػػي غػػزة ترتفػػع الػػى نحػػك ـ). 2016نػػكفمبر  16فمسػػطيف أكف اليػػف. ( مكقػػع 
ـ، المكقػػػػػػػػػػػػػػع: 2016مػػػػػػػػػػػػػػارس  30ريخ االطػػػػػػػػػػػػػػالع تػػػػػػػػػػػػػػا .%18.7الضػػػػػػػػػػػػػػفة ترتفػػػػػػػػػػػػػػع بنحػػػػػػػػػػػػػػك 

)https://goo.gl/FgicqA   ( 

األسػػكأ اقتصػػػاديًّا كماليًّػػا فػػػي  2015عػػػاـ ـ). خبيػػراف: 2016ينػػػاير  10. (اكف اليػػف مكقػػع فمسػػػطيف
 ) https://goo.gl/e2ygYvـ، المكقع: (2016مارس  15. تاريخ االطالع غزة

. تػاريخ عماؿ قطاع غػزة كالسػنكات العشػر العجػاؼـ). 2016أبريؿ  27فمسطيف أكف اليف. ( مكقع 
  )/http://felesteen.ps/details(، المكقع: )ـ2016مارس  30(االطالع 
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ـ). أثػػػر الحصػػػار كىػػػدـ األنفػػػاؽ عمػػػى االقتصػػػاد 2013الحصػػػار. (المجنػػػة الحككميػػػة لكسػػػر مكقػػػع 
ـ) 2016سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبتمبر  30تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع (الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاكم دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادية 

 )http://cutt.us/gQPvr(المكقع:

 . تػاريخسنكات مف المػكت البطػيء 10حصار غزة ـ). 2015ديسمبر  31ككالة األناضكؿ. (مكقع 
  )http://felesteen.ps/details( :المكقع ،)ـ2016يناير  22(االطالع 

. تػػاريخ السػػياحة فػػي غػػزة باتػػت تعػػيش حالػػة مػػكت سػػريرمـ). 2016ابريػػؿ  29ككالػػة سػػكا. (مكقػػع 
 ) https://goo.gl/xq8NdJ( :المكقع ،)ـ2016اكتكبر  22(االطالع 

سػػنكات مػػف  9األكركمتكسػػطي يكشػػؼ مؤشػػرات صػػادمة لػػػ. ـ)2015مػػايك  20(مكقػػع ككالػػة صػػفا. 
 )https://goo.gl/u2QcWa( ، المكقع:)ـ2016 كنيكي 22(. تاريخ االطالع حصار غزة

، التقريػػػػر فمسػػػػطيني الػػػػداخمي: سػػػػنة التغييػػػػر كالحصػػػػارالكضػػػػع الـ). 2007نػػػػافع، مكسػػػػى بشػػػػير. (
 . مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات. بيركت.1. ط2006االستراتيجي الفمسطيني 

. القػاىرة: مكتبػة 1. طمقدمة في االتصاؿ الجماىيرم: المداخؿ كالكسائطـ). 2001نصر، حسني. (
 الفالح لمنشر كالتكزيع

الككيػت: مكتبػة الفػالح لمنشػر  ،الصػحافة االلكتركنيػة كاإلعػالـ: االنترنػتـ). 2003. (نصر، حسػنى
 كالتكزيع

بعػػد مػػركر عػػاـ عمػػى األخػػالء االسػػرائيمي  ـ).2010. (الييئػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة لحقػػكؽ االنسػػاف
. )45رقػػـ (إدارة األراضػي المخػػالة المنػػاطؽ الميمشػػة.  –لقطػاع غػػزة كاآلثػػار القانكنيػػة لإلخػػالء 

 ة لحقكؽ االنساف. غزةالييئة المستقم

 ).ـ2/2/2017(ىيف ابك، ياسر. مدير ككالة صفا ل نباء، مقابمة في مكتبو بتاريخ 

اإلخباريػػػة الفمسػػػطينية عمػػػى التكجػػػو كاالنتمػػػاء  اإللكتركنيػػػةثػػػر المكاقػػػع أ ـ).2008. (كردة أبػػػك، أمػػػيف
رة). جامعة (رسالة ماجستير غير منشك  ،ـ2007-2000السياسي، طمبة جامعة النجاح نمكذجان 

 النجاح الكطنية، نابمس.
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ُ(1ممحقُرقمُ)
ُالتعريفاتُاًلجرائية

 

ُ....................................ُحفظوُاهلل.حضرةُالدكتور/

ُالسَلمُعميكمُورحمةُاهلل،،،

حميمية لرسالة الماجستير تضع الباحثة بيف أيديكـ استمارة تحميؿ المضمكف الخاصة بالدراسة الت
لحصـارُغـزة:ُاإلخباريـةُلكترونيـةُ"معالجةُالمواقعُالفمسطينيةُاإُلالتي تقكـ بإعدادىا تحت عنكاف: 

ُدراسةُتحميميةُمقارنة".

ة الصػػػػحفية لممكاقػػػػع الفمسػػػػطينية شػػػػكؿ كمضػػػػمكف المعالجػػػػعمػػػػى تيػػػػدؼ الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ 
بػػػػرز ل اىتمػػػػاـ مكاقػػػػع الدراسػػػػة بقضػػػػايا كا  مػػػػد لحصػػػػار غػػػػزة، كالكقػػػػكؼ عمػػػػى اإلخباريػػػػة لكتركنيػػػػةاإل

قنػػػاع كطػػػرؽ عػػػرض المضػػػمكف التػػػي اسػػػتخدمتيا المكضػػػكعات المتعمقػػػة بحصػػػار غػػػزة، كأسػػػاليب اإل
فادة باألشػػػكاؿ مكاقػػػع الدراسػػػة فػػػي تناكليػػػا لقضػػػايا الحصػػػار، كمػػػا تيػػػدؼ لمكشػػػؼ عػػػف مػػػدل االسػػػت

مدل االتساؽ كالتبايف فػي معالجػات ضافة لاز كالتدعيـ كالكسائط المتعددة، إبر الصحفية كعناصر اإل
 ىذه المكاقع لقضايا الحصار عمى غزة.

ؿ بتحكػػػيـ اسػػػتمارة تحميػػػؿ المضػػػمكف التػػػي تتضػػػمف فئػػػات كتشػػػكر لكػػػـ الباحثػػػة تكػػػرمكـ بالتفضػػػ
 التحميؿ بنكعييا: (فئات الشكؿ، كفئات المضمكف).

ُمعُجزيلُالشكرُووافرُاًلحترام

ُ

ُالمشرفُُُُُُُُُُالباحثة:
ُد.ُأحمدُعرابيُالتركُُُُُُُُُُُيفإسراءُالشُر

ُ

ُ

ُ
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 استمارةُتحميلُالمضمون

ُأوًًل:ُفئاتُتحميلُالمضمونُ)ماذاُقيل؟(
ُ.(لكتروني:..........ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاستمارةُرقمُ)...عُاإُلاسمُالموق

ُ

سل
سم
الم

ريخُ
التا

ُ

ُمـــاذاُقــــيلُ؟؟ُ–فئــاتُتحميـــلُالمضمـــونُ (ُأ)
ُ(ُقضاياُوموضوعاتُالحصارُعمىُغزة1/2)

ُ
ُقضاياُاقتصادية .1

ُ

 
ُقضاياُسياسية .2

ُ
.قضايا3ُ

ُاجتماعية
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ُعسكرية
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ُ
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ُاستمارةُتحميلُالمضمونُ
ُثانيا:ُفئاتُتحميلُالمضمونُ)ماذاُقيلُ؟؟(

ُاستمارةُرقمُ)....(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلكتروني:..........ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاسمُالموقعُاإُل
ُ

سل
سم
الم

ريخُ
التا

ُ

()مـــاذاُقــــيلُ؟؟ُ–)أ(ُفئــاتُتحميـــلُالمضمـــونُ

ُ(ُفئةُمصدرُالمادةُالصحفية4)ُ(ُفئةُمصدرُالمعمومات3)
 *مصادر غير رسمية * مصادر رسمية
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 استمارةُتحميلُالمضمون
ُب(ُفئاتُتحميلُالشكلُ)كيفُقيل؟(فئاتُتحميلُالمضمونُ)ماذاُقيل؟(ُ/ُ) (ُأ)

ُ.(لكتروني:..........ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاستمارةُرقمُ)...اسمُالموقعُاإُل
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ُشكالُالصحفيةُلممادةُالصحفية(فئةُاأل1)ُ(ُالنطاقُالجغرافي7)ُقناعأساليبُاإل(6ُ)ُساليبُتقديمُالمضمونأ(5ُ)
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ُمضمونُاستمارةُتحميلُال
ُثانيا:ُفئاتُتحميلُالشكلُ)كيفُقيلُ؟؟(

ُ.(لكتروني:..........ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاستمارةُرقمُ)...اسمُالموقعُاإُل
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الخبرية)ج(ُالخدماتُالتفاعميةُالمرافقةُلممادةُالخبرية)ب(عناصرُاإلبرازُالمرافقةُلممادةُالخبريةالمرافقةُلممادةُُالتدعيمعناصرُ) أ(
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ُوفاُوالمعموماتُألنباءُاوكالةُ

ُ
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 وكالةُمعًاُاإلخبارية
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ُوكالةُفمسطينُاليومُاإلخبارية
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ُإلخباريةوكالةُفمسطينُاْلنُا

ُ


