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 اإلطار الفكري والمنهجً للدراسة :
 

 : الفلسطٌنٌة االنتفاضة نتارٌخٌة علمحة 
على اغتصاب جزء  الصهٌونً مضت منها أربعون -عد سبعٌن سنة من بداٌة الصراع العربً ب

ما تبقى منها ، مع  من فلسطٌن بإقامة الكٌان اإلسرابٌلً ، وعشرون سنة أخرى على احتالل
 لسطٌنٌةفحرٌر التنظمة الم أجزاء من أراضً عربٌة أخرى ، وبعد أربع وعشرٌن سنة على قٌام

فلسطٌن المحتلة وما  لسطٌنٌة الفدابٌة ، شهدت كفاحاً مسلحاً عبر الحدود اللبنانٌة معوالمنظمات الف
ورحٌل قوات منظمة التحرٌر  للبنان واحتالل جزء من جنوبه إسرابٌلكان حولها وانتهت باجتٌاح 

على هذا الرحٌل، عانت خاللها  الفلسطٌنٌة ومإسساتها وقٌادتها من لبنان، وبعد ست سنوات
جملة مآزق  وجماهٌر الشعب الفلسطٌنً، وبخاصة فً لبنان، من لسطٌنٌةفحرٌر التلنظمة ام

على بعض، فً  العربً، وانقسام فصابل الثورة بعضها -وصلت حدود التقاتل العربً وأزمات
بعد  ومنزلقات الطابفٌة المذهبٌة شطآن القطرٌة إلًانحسر فٌها التٌار القومً العربً  أجواءظل 

جدٌد ، بانتفاضة ثورٌة جدٌدة  رغم من هذا كله ، نهض الشعب الفلسطٌنً وبادر منهذا كله ، وبال
التجارب النضالٌة السابقة وغٌرها ، عربٌاً وفلسطٌنٌاً ، ومدركاً لكل ما  ، مستوعباً لكل دروس

 . ( 1) تجارب الصراع ضد إسرابٌل من وقابع وما كشفته من حقابق ، مسلّحة بهذا الوعً  أفرزته

حافالت تقل  حٌنما كانت 1891بدأت االنتفاضة فً الثامن من دٌسمبر :  االنتفاضةبداٌة 

غزة المحتل ، على  قطاع إلًالعمال الفلسطٌنٌٌن من أماكن عملهم "فً إسرابٌل" العابدة مساًء 
للتفتٌش حٌنما داهمتها شاحنة عسكرٌة  وشك القٌام بوقفتها الٌومٌة المقٌتة أمام الحاجز اإلسرابٌلً

وجرح سبعة آخرٌن )من سكان مخٌم جبالٌا فً  استشهاد أربعة عمال إلًرابٌلٌة ، مما أدى إس
من جنود الحاجز ، وعلى  مرآياإلسرابٌلٌة بالفرار على  القطاع ( والذ سابق الشاحنة العسكرٌة

الشعبً صباح الٌوم التالً من مخٌم جبالٌا حٌث ٌقطن أهالً  أثر ذلك اندلع بركان الغضب
قطاع غزة برمته وتتردد أصداءه بعنف أٌضاً فً الضفة الغربٌة المحتلة ،  األبرٌاء لٌشمل الضحاٌا

تشٌٌع الشهداء األربعة ، وقد شاركت الطابرات المروحٌة قوات االحتالل فً قذف  وذلك لدى
 المسٌلة للدموع والدخانٌة لتفرٌق المتظاهرٌن ، وقد استشهد وأصٌب فً ذلك الٌوم بعض القنابل

أحٌاء فً  اطنٌن ، وفرضت سلطات االحتالل نظام منع التجول على بلدة ومخٌم جبالٌا وبعضالمو
 . قطاع غزة

عمت مختلف مدن  تجددت المظاهرات واالشتباكات مع قوات االحتالل حٌث 11/11/1891وفً 
التعسفٌة  وإجراءاتها وقرى ومخٌمات الضفة الغربٌة وقطاع غزة فً أكبر تحد لسلطات االحتالل

وتصاعدت االنتفاضة ٌوماً بعد ٌوم حٌث تصدى الشعب .القمعٌة ضد أبناء الشعب الفلسطٌنً و
بجسده ودمه لكل آلة القمع والوحشٌة اإلسرابٌلٌة ، وٌومٌاً سطرت الجماهٌر  الفلسطٌنً بؤكمله

 آٌات من المواجهة البطولٌة للمحتلٌن وسقط اآلالف من الشهداء والجرحى من أبناء الفلسطٌنٌة

سنوات  سطٌن فً أضخم انتفاضة جماهٌرٌة عارمة شهدتها األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة منذفل
مع  وذلك 1881 مارسطوٌلة بل شهدها العالم الحدٌث وأطولها حٌث انتهت فً الخامس من 

الفلسطٌنٌة  أرض الوطن بعد توقٌع اتفاقٌة إعالن المبادئ إلًدخول القوات الفلسطٌنٌة المحررة 
 1  ( 1) أوسلو فىة اإلسرابٌلٌ

 1891هناك عدة أسباب أدت الى اندالع االنتفاضة الفلسطٌنٌة األولى  :  ( 3) االنتفاضة أسباب 

 وهى :   1111واستمرار هذه األسباب أدت كذلك الى انتفاضة األقصى 

 أربعٌنكثر من أسبب دابم وهو االحتالل اإلسرابٌلً ذاته الذي دام :  اإلسرائٌلً االحتالل - 1

المستمر  عاماً من االضطهاد والظلم والممارسات الالإنسانٌة بحق الشعب الفلسطٌنً، فاالحتالل
  1الفلسطٌنً اندالع انتفاضة الشعب إلًٌولد ضغطاً نفسٌاً ٌزداد شٌباً فشٌباً أدى 

الحصار السٌاسً والعسكري الشامل الذي ٌحٌط بالفلسطٌنٌٌن :  الحصار السٌاسً والعسكري - 2
جدٌد وعلى قاعدة جدٌدة، وهكذا انتقل  بؤسلوب الفلسطٌنى أن ٌتفجر النضال أدى إلىاخل ، فً الد



 3 

 

صعوبة  بحتمٌة التحرٌر من الداخل ألنه بات واضحاً  األمل إلًالتحرٌر من الخارج  إمكانٌة من
 مجاورة مما ولد كثر من سبب ٌكفً منها فقدان المرتكز لحدودألالمرحلة فً تطبٌق الكفاح المسلح 

 أهلٌة األكثرباعتبارهم  المحتلة بؤن الدور هو دورهم األراضًلدى الفلسطٌنٌٌن فً  اإلحساس
  1 وقدرة على التحرك

وفً المرحلة نفسها تابعت إسرابٌل ممارساتها العدوانٌة  : الممارسات العدوانٌة اإلسرائٌلٌة - 4
فعً ضد القرى والمخٌمات، الجنوب اللبنانً فكثفت غاراتها الجوٌة وقصفها المد المعتادة ضد

 األراضًسٌاسة القبضة الحدٌدٌة االستفزازٌة التً مارسها الجٌش اإلسرابٌلً داخل  إلً إضافة

 1 المحتلة
وعلى الصعٌد العربً جسد مإتمر القمة  : فلسطٌن العربً بمركزٌة وقضٌة االهتمام انحسار - 5

اً ألهمٌة القضٌة الفلسطٌنٌة، وبات الحدٌث انحساراً بارز 1891 رنوفمب األردنالعربٌة المنعقد فً 
 . ٌتجاوز اللفظ دون أي تخطٌط عن مركزٌتها ال

على الصعٌد الدولً سٌطر الجمود الذي كان ٌحول  : السٌاسة الدولٌة بقضاٌا أخرى اهتمام - 6
المعهود واألولوٌة السوفٌتٌة لقضاٌا حرب النجوم ونزع  األمرٌكً دون كسر جلٌده التصلب

  1والتحدي اإلسرابٌلً الدابم لفكرة المإتمر الدولً طرٌقاً للسالم النووي السالح
 شهد العام الذي سبق االنتفاضة سلسلة من االنتفاضات الصغٌرة  :الفدائٌة الفردٌة االشتباكات - 7

العملٌة  إلً إضافةالمحتلة جعلتها بركاناً على شفٌر االنفجار  األراضًواالشتباكات داخل 
اإلسرابٌلً فً  جماعة احمد جبرٌل فً قاعدة للجٌش أفراد أحدلشراعٌة التً نفذها العسكرٌة ا

 1 الجلٌل بنجاح كبٌر

 العامل الدٌموغرافً كان له دور ربٌسً فً بعث االنتفاضة،:  العامل الدٌموغرافً - 8

هم هو واال التً ٌستطٌع االحتالل حصرها فً القمقم، األقلٌةفالفلسطٌنٌون حقٌقة لن ٌعودوا تلك 
وقٌوده، بٌنما حملته  الجٌل الجدٌد الذي ولد وعاش فً ظل االحتالل إلًانتماء اكثر من نصفهم 

 1 الثورة التً ال تحجبها قٌود أجواءتطلعاته إلً 
، التً كانت تسٌر 1891سوء أوضاع فلسطٌن المحتلة منذ عام  : سوء األوضاع فً فلسطٌن - 9

 بادعاءات األخرىالل اإلسرابٌلً على غٌره من االحتالالت لما تمٌز به االحت أسوأ إلً سٌامن 

 والتارٌخ والمستقبل، وتمٌز بسٌطرة تعسفٌة على كل األرضمسعورة كاذبة من انه صاحب 

 المخططات االستٌطانٌة، ومحاوالت التهوٌد، ونسف إلًمن خالل قانون الطوارئ  األصعدة

الحٌاة،  بات الجماعٌة والسٌطرة على مرافقالبٌوت واعتقال اآلالف من المواطنٌن وفرض العقو
العلمٌة والنقابٌة  المإسسات وإقفال، ونهب الموارد المابٌة والحرب االقتصادٌة األرضومصادرة 

واكثر مصٌرٌة،  أهمما هو  إلً، وصوالً اإلذاللوالمهنٌة واعتماد البٌروقراطٌة البطٌبة بهدف 
 1 ةوهو حرمان الشعب الفلسطٌنً من هوٌته الوطنٌ

 : ( 1) االنتفاضة سمات 
الفلسطٌنٌة المحتلة منذ اندالعها فً  األراضًلقد اتسمت االنتفاضة الشعبٌة الفلسطٌنٌة العارمة فً 

جماهٌر  أنواالستمرارٌة وترسٌخها لحقٌقة بارزة مفادها  ، بالشمولٌة1891الثامن من دٌسمبر 
والمثلث والنقب بدت أكثر من أي وقت الغربٌة وقطاع غزة والجلٌل  الشعب الفلسطٌنً فً الضفة
االحتالل ورفضه، ملتزمة بموقف سٌاسً موحد قاعدته وحدة المصٌر،  مضى موحدة فً مواجهة

االستقالل الوطنً تحت راٌة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة الممثل الشرعً والوحٌد  تحقٌق وأهدافه
 . الفلسطٌنً فً كل مكان وجوده للشعب

  ة:أهمٌة ومغزى االنتفاض
تشكٌل حكومة فلسطٌنٌة  إمكانٌةالقٌادة الفلسطٌنٌة تبحث  خلقت االنتفاضة ظروفاً موضوعٌة جعلت

المتٌن  األساساالنتفاضة مهدت  أنذلك من دالالت مهمة على  مإقتة فً المنفى مع ما ٌعنٌه
حرٌر تالنظمة م أناالنتفاضة  أكدتالمستقلة وعاصمتها القدس.  الدولة الفلسطٌنٌة إلقامة

 األراضًتواجده بما فً ذلك  أماكنفً كل  ثل الشرعً والوحٌد للشعبهً المم لسطٌنٌةفال
خالل الشعارات التً انطلقت منها االنتفاضة، كما  وقد بدا ذلك واضحاً من 1819المحتلة عام 
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ٌمر عبر بوابة الشرعٌة الفلسطٌنٌة.  أنوبالضرورة  أي حل ٌجب أنفً الوقت نفسه  أكدت
على رأس  وأصبحتحل لها،  إٌجادولوٌة الدولٌة وضرورة األ االنتفاضة الفلسطٌنٌة وأعادت

 أن رأسهاالملفات الدولٌة وعلى  إلًعناوٌن جدٌدة  أضافتالعالم وكذلك  فً اإلقلٌمٌةالنزاعات 
تعنً بالضرورة حقه بكٌان مستقل ووطن خاٍل من قوات احتاللٌة تصوب  اإلنسان مسؤلة حقوق

 . أطفالهباتجاه  النار

النضالٌة الحالٌة،  فلسطٌنً عبرت االنتفاضة عن فهم عمٌق لمتطلبات المرحلةوعلى الصعٌد ال
 أثرهمما ترك  أعمالهم إلًالذهاب  فامتنع آالف العمال الفلسطٌنٌٌن فً المصانع اإلسرابٌلٌة من

 واإلضراب العصٌان المدنً إلًالدعوة  أنكما  أساساالمباشر على االقتصاد اإلسرابٌلً المنهار 
فلسطٌنٌة جدٌدة فً مسار  أسالٌباإلسرابٌلٌة تعبر عن  قاطعة البضابع والمنتجاتالشامل وم

وذلك من خالل مقاومة العدو بكافة الوسابل المتاحة لجعل  النضال الوطنً لتحقٌق االستقالل
واالقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة، وعلى صعٌد الرأي  األمنٌةالنواحً  احتالله مكلفاً من جمٌع

 تواجده، بانضمام أماكناالنتفاضة وحدة الشعب الفلسطٌنً فً كافة  وأكدتعالمً. ال العام

جسد  1891المحتلة منذ عام  األراضًفً  أشقابهم إلً 1819فلسطٌنٌٌن األراضً المحتلة عام 
المتنام الذي  ، وجسد الوعً الوطنً الفلسطٌنًاإلسالمٌةقوة وجذور الهوٌة الفلسطٌنٌة العربٌة 

  1 المحتلة. االت ما بٌن الفلسطٌنٌٌن فً كل المناطق الفلسطٌنٌةعززته االتص

 انتفاضة األقصى : 
حٌن قام أرٌل   1111تكتسب انتفاضة األقصى منذ اندالعها فى الثامن والعشرٌن من سبتمبر عام 

شارون وجنوده باختراق الحرم القدسى أهمٌة كبٌرة وتفرض نفسها على تطورات األحداث فى 
وأصبحت بنداً دابماً فى أجندة وسابل اإلعالم العربٌة والدولٌة كما أنها أدخلت قضٌة المنطقة بل 

القدس فى دابرة االهتمام العربى واإلسالمً ووضعتها فى المكان الذى تستحقه وحركت الرأى 
العام بفاعلٌة لم نشهدها منذ االحتالل اإلسرابٌلً للقدس فلوال ثورة أهل القدس من الفلسطٌنٌٌن 

لل وسابل اإلعالم إلً داخلها لنقل صورة دقٌقة لكل ما ٌجرى فٌها لظل التعتٌم اإلعالمً وتس
والنضوب المعرفً هو السابد بل والمسٌطر لما ٌجرى على أرض القدس من تهوٌد وتغٌٌر للمعالم 

   1 ( 5) وللبنٌة األساسٌة والدٌموجرافٌة واالعتداء والعدوان المستمر على المقدسات اإلسالمٌة 
 :   ( 9) وتؤتً انتفاضة األقصى فى ظل عدة متغٌرات ٌمكن رصدها على النحو التالً 

 سواء العسكرٌة القوه األول  . شقان جوانبه وابرز  . العبري الكٌان لصالح القوي توازن اختالل* 
  . والبحثً العلمً بالتطور ٌتعلق والثانً  .العسكرٌة الصناعات أو األسلحة أو المعدات

 شارون ٌقودها التً الهمجٌة وسٌاستها العبرٌة ةللدول الرشٌد وغٌر السافر األمرٌكً نحٌازاال* 
  . وعصابته

 دولً بتحرك ٌسمح ال وبما  . األمرٌكٌة والهٌمنة القوه لصالح الدولً النظام فً الشدٌد االختالل* 
  . وحقوقه الفلسطٌنً للشعب منصف

 رد بسٌاسات واالكتفاء والمبادرة الفعل علً القدرة بعدم بدالسا والشعور  . العام العربً الضعف* 
  . والنكسات المخاطر واحتواء الفعل
  .الفلسطٌنٌة للقضٌة وسٌاسٌا ورمزٌا معنوٌا عمقا ٌشكل والذي  .اإلسالمً للعالم الشدٌد الضعف* 
  .واإلنسانً الدولً القانون قواعد تطبٌق علً العاملة الدولٌة والمنظمات المإسسات دور ضعف* 
 اإلعالم سطوه نتٌجة  . الفلسطٌنً الشعب مناصره فً العالمً العام الرأي وتؤثٌر دور ضعف* 

  .وأمرٌكٌا صهٌونٌا الموجه الدولً
 تقدم ثابتة ولٌست متغٌرة بدورها وهً  . الراهن المشهد عناصر فان الفلسطٌنً الجانب لًوع

 الهابلة والمعاناة  . جانب من الراهنة التارٌخٌة رحلةالم فً الشدٌد اإلخفاق لحاله تفسٌرا بدورها
  : ٌلً ما العناصر هذه برزأو  .آخر جانب من الفلسطٌنً الشعب فٌها ٌخوض التً
 الفلسطٌنٌة والفصابل القوي بٌن لالتفاق محال ٌكون المالمح واضح سٌاسً برنامج غٌاب* 

 وٌحدد الراهنة المرحلة طبٌعة علً التوافق من نوعا ٌحدد  .الفكرٌة المصادر والمتعددة المختلفة
  . ذاتها القضٌة ثوابت عن التخلً ذلك ٌعنً أن دون  . معها للتعامل مالءمة األكثر األسالٌب لها
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  .المقاومة مشروعٌه وأبرزها
 المقاومة وسابل وتوظٌف التفاوض فً الفلسطٌنٌة الوطنٌة السلطة منطق بٌن الشدٌد التناقض* 

 نهابً الال التوظٌف تفضل التً الجهادٌة الفصابل منطق وبٌن  . فوقها ما أو مٌةالسل بؤشكالها
  .المغتصبة لفلسطٌن التارٌخٌة األرض أرجاء كل وفً العسكري الطابع ذات للمقاومة

 أو وقبولها  . المراحل بعض فً الفلسطٌنٌة السلطة فٌها وقعت التً والتكتٌكٌة السٌاسٌة * األخطاء
 ذات االحتالل مع مباشرة تعامالت فً والعسكرٌة السٌاسٌة قٌاداتها بعض خراطان عن تغاضٌها

  . الفلسطٌنً والشعب السلطة فً كثٌره رموز بٌن العالقة افسد مما  . تجاري وغٌر تجاري طابع
  . الفلسطٌنً الشعب شرابح بٌن الحاد الطبقً التماٌز ٌشبه ما وافرز

 مالبمة غٌر توقٌتات فً العسكرٌة المقاومة عملٌات من بعدد والجهادٌة اإلسالمٌة الفصابل قٌام* 
  . عسكرٌا وال اال سٌاسٌ

 من العدٌد قراءه فً والسٌاسٌة الفكرٌة مشاربها اختالف رغم الفلسطٌنٌة الفصابل فشل* 
 حٌث من السٌما  .1111 سبتمبر  11 فً جري ما وأبرزها  .والدولٌة اإلقلٌمٌة السٌاسٌة التطورات

  1السلبٌة تداعٌاتها دابرة من النفاذ وكٌفٌه  . نفسها الفلسطٌنٌة القضٌة علً المباشر اتؤثٌره

 الدراسات السابقة :
قام الباحث بإجراء دراسة مسحٌة للدراسات المرتبطة بشكل مباشر أو غٌر مباشر بموضوع 

انت هناك البحث فوجد العدٌد من هذه الدراسات والبحوث ٌتعرض للموضوع فى إطاره العام فك
العدٌد من الدراسات التى تناولت اإلعالم وقضٌة الصراع العربً اإلسرابٌلً بصفة عامة ولكن 

وفقاً لطبٌعة موضوع هذه الدراسة سٌكتفى الباحث بعرض الدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع 
 النحو التالى :  ىمباشرة وهى عل

  1(  1) الم العربً المربً " دراسة بعنوان " صورة انتفاضة األقصى فى اإلع – 1

تهدف هذه الدراسة إلً تقوٌم لواقع الدور الذى تمٌزت به قناة العراق الفضابٌة فٌما ٌتعلق بمواكبة 
فعالٌات االنتفاضة الفلسطٌنٌة لٌس من ناحٌة كم البرامج المخصصة لها أو الصٌغ التى اعتمدتها 

متبلور من خاللها فى ظرف مصٌرى تعٌشه إنما للتعرف على واقع الموقف اإلعالمً القومً ال
وقد أسفرت  األمة العربٌة فى ظل تحدٌات حضارٌة واقتصادٌة وأمنٌة تحٌق بها من كل جانب .

 هذه الدراسة عن عدة نتابج أهمها : 

* إن جمٌع القنوات الفضابٌة العربٌة قد واكبت تطورات االنتفاضة الفلسطٌنٌة وفعالٌاتها وتحلٌل 
ظهر أٌضاً أن هناك اختالفاً فى نوع وكم وتوجه هذه التغطٌة بٌن القنوات الحكومٌة أبعادها ولكن 

والخاصة فاألولى مرهون موقفها تجاه االنتفاضة بموقف دولها واألخرى لها مساحة أكبر فى 
 التحرك والتعامل مع القضٌة الفلسطٌنٌة .

البرامج اإلخبارٌة والسٌاسٌة حول * أكدت النتابج تمٌز قناة العراق الفضابٌة فى تقدٌم نوع وكم 
 القضٌة الفلسطٌنٌة بصورة عامة وتطورات وفعالٌات انتفاضة األقصى على وجه التحدٌد 

* أن القنوات الفضابٌة العربٌة ٌتوافر أمامها العدٌد من اإلمكانٌات التقنٌة والبشرٌة ولكن لوحظ فى 
كٌة مازالت تهٌمن على الساحتٌن األمرٌكٌة المقابل أن وسابل اإلعالم والدعاٌة الصهٌونٌة واألمرٌ

واألوروبٌة فى ما ٌتعلق بتشوٌه صورة العرب والمسلمٌن وخاصة رموز المقاومة الفلسطٌنٌة 
 األمر الذى ٌشكل ثغرة واضحة تإشر ضعف التوجه اإلعالمً العربً فى الخارج .

 1 ( 9) أٌلول فى أمرٌكا "االنتفاضة فى الصحافة العربٌة بعد أحداث  دراسة بعنوان " أخبار – 1
 1111سبتمبر  11تهدف هذه الدراسة إلً استقراء سرٌع لعدد من الصحف العربٌة الصادرة بعد 

ولمدة أسبوع واحد مستهدفاً بعض التفاصٌل حول واقع التغطٌة الخبرٌة النتفاضة األقصى بعد 
نٌة والسٌاسة الكوٌتٌة األحداث المذكورة وشمل االستطالع صحف األهرام المصرٌة والرأى األرد

والنهار اللبنانٌة واالتحاد اإلماراتٌة والجمهورٌة العراقٌة على اعتبار أن هذه الصحف هى من أهم 
الصحف التى تصدر فى الوطن العربى حالٌاً وهى تتوزع بٌن صحف رسمٌة وشبه رسمٌة وأهلٌة 

المختلفة وأسفرت هذه وحزبٌة خلٌط ٌتٌح إمكانٌة التمٌٌز بٌن شتى الصحف ذات المرجعٌات 
 الدراسة عن عدة نتابج أهمها : 
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* واصلت الصحف العربٌة اهتمامها بؤخبار االنتفاضة بشكل عام وذلك برغم طغٌان األخبار 
سبتمبر وتفاعالتها على مجمل االهتمامات اإلعالمٌة للصحف ودرجة  11المتعلقة بؤحداث 

رى األمر الذى كان ٌوفر درجة كافٌة لألخبار االهتمام بهذه األحداث كانت تتباٌن من صحٌفة ألخ
 ومنها أخبار االنتفاضة .

* على مستوى المضمون اهتمت معظم الصحف العربٌة فى العٌنة بتقدٌم الصورة النضالٌة 
المشرقة لالنتفاضة وإبراز الوجه اإلجرامً للعدو الصهٌونً وهو ما ظهر جلٌاً فى ذات الصحف 

والرأى واالتحاد حٌث اهتمت الصحف بنقل تصرٌحات الجانب  األربع : األهرام والجمهورٌة
الفلسطٌنً وتدخلت فى تحرٌر األخبار الواردة من شتى وكاالت األنباء بالطرٌقة التى تنسجم 
والرإٌة القومٌة لالنتفاضة وسرى ذلك حتى على شروح الصور التى كانت تدٌن االحتالل 

هذا الواقع لم ٌنطبق على صحٌفتً النهار والسٌاسة وجرابمه وتظهر معاناة الشعب الفلسطٌنً لكن 
فاألولى كانت محاٌدة تقرٌباً تنقل التصرٌحات اإلسرابٌلٌة بنفس القدر من االهتمام بالتصرٌحات 

الفلسطٌنٌة وتتعامل مع الضحاٌا الفلسطٌنٌٌن على أنهم قتلى شهداء والواضح أن الجرٌدة لم تتدخل 
ردة من الوكاالت ولم تجتهد لتضع أٌة رإٌة قومٌة فى هذه تحرٌرٌاً فى صٌاغة األخبار الوا

أبعد من ذلك حٌنما نقلت عدداً من  إلًاألخبار أما جرٌدة السٌاسة الكوٌتٌة فإنها مضت 
التصرٌحات الصهٌونٌة التى وصفت العملٌات االستشهادٌة باإلرهابٌة من غٌر تدخل واضح ٌفند 

 ك حاجة ملحة لنقل مثل هذه االدعاءات . االدعاءات المعادٌة ومن غٌر أن تبدو هنا

* إن سٌاسات الصحف فى نشر أخبار االنتفاضة استندت إلً مرجعٌاتها السٌاسٌة بالدرجة األساس 
وخصوصاً فى ما ٌتعلق بالموقف الرسمى أو الحزبى من أحداث نٌوٌورك وواشنطن أو من 

 الفلسطٌنً . االنتفاضة ذاتها أو بعالقاتها بالوالٌات المتحدة أو بالشعب

سبتمبر بكل تفاعالتها وخطورتها وسطوتها على مساحات الصحف لم تلغ إال  11* إن أحداث 
بقدر ضبٌل ووقتى درجة اهتمام الصحف العربٌة بموضوع االنتفاضة وهو أمر ذو داللة فى تؤكٌد 

لوعى الطابع القومى للصحف العربٌة على وجه اإلجمال وكذلك التؤثٌر المهم لالنتفاضة فى ا
 العربى عموماً .

. ( 8)معلومات الجمهور المصرى عن أحداث انتفاضة األقصى "  دراسة بعنوان " مصادر – 3
تسعى هذه الدراسة إلً التعرف على مصادر المعلومات التى ٌلجؤ الٌها الجمهور المصرى 
 للتعرف على أحداث انتفاضة األقصى وتطوراتها فضالً عن التعرف على مدى اعتماده على

وسابل اإلعالم المصرٌة والعربٌة كمصادر أساسٌة للمعلومات عن قضاٌاه العربٌة خاصة فى 
أوقات األزمات العربٌة وذلك مع التطبٌق على أحداث انتفاضة األقصى والتؤثٌرات الناتجة عن 
هذا االعتماد باستخدام نظرٌة االعتماد على وسابل اإلعالم  وذلك بالتطبٌق على عٌنة عشوابٌة 

سنة فؤكثر فى القاهرة من ثالثة أحٌاء سكنٌة متباٌنة  19مفردة من البالغٌن من سن  111امها قو
 من حٌث المستوى االقتصادى واالجتماعى وهى مدٌنة نصر وحدابق القبة وعٌن شمس 

 وقد أسفرت هذه الدراسة عن النتابج التالٌة : 

لجمهور المصرى وتتنوع تلك * تتعدد مصادر المعلومات المتاحة لدى عٌنة الدراسة من ا
المصادر التى توفر له المعلومات وتحٌطه علماً بكل ما ٌدور حوله من أحداث وقضاٌا ومن أكثر 

% من إجمالى  89هذه المصادر انتشاراً والتى ٌتعرض لها بل وٌحرص على متابعتها التلٌفزٌون 
% ثم اإلنترنت  39.5ضابٌة %  والقنوات الف 15.5% واإلذاعة  91عٌنة الدراسة تلٌه الصحافة 

19.5 . % 

% بشكل غٌر  13% من الجمهور المصرى أحداث انتفاضة األقصى بشكل مستمر و 91* ٌتابع 
 منتظم مما ٌعكس االهتمام الذى تحظى به هذه القضٌة .

% من عٌنة الدراسة ٌرون أن وسابل اإلعالم المصرٌة والعربٌة  51.9* تإكد النتابج على أن 
د ما على مستوى أحداث انتفاضة األقصى وتمكنت من تحقٌق بعض النجاح من خالل كانت الى ح

% وتغطٌة  15.9% وتغطٌة جٌدة  11تغطٌتها لألحداث والتى تنوعت ما بٌن تغطٌة متمٌزة 
 % .  8.9مقبولة 
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دراسة بعنوان " أحداث االنتفاضة الفلسطٌنٌة األولى كما قدمتها وسابل اإلعالم المصرٌة )  – 1
من خالل تحلٌل مضمون مقارن   1898 – 1899( عام  مذاعة والتلٌفزٌون وجرٌدة األهرااإل

 :   ( 11) للمادة اإلخبارٌة وأسفرت هذه الدراسة عن النتابج التالٌة 

* جاءت االنتفاضة فى مقدمة اهتمامات وسابل اإلعالم المصرٌة عند تناولها اإلخباري لقضاٌا 
 الصراع العربً اإلسرابٌلً . 

* أكدت نتابج الدراسة وجود مراسل واحد فقط اعتمدت علٌه وسابل اإلعالم المصرٌة الثالث ) 
 اإلذاعة والتلٌفزٌون وجرٌدة األهرام ( لتغطٌة أحداث االنتفاضة من األراضً المحتلة .  

  (  11) دراسة بعنوان " اآلثارالمعرفٌة لقضٌة انتفاضة القدس فى ضوء نظرٌة فجوة المعرفة  – 5

تهدف هذه الدراسة إلً اختبار العالقة بٌن المستوى االجتماعً واالقتصادي للجمهور وكثافة  
التعرض لكل من الصحف والتلٌفزٌون ومدى االعتماد علٌها وبٌن مستوى المعرفة المكتسبة عن 

 قضٌة انتفاضة القدس وتوصلت هذه الدراسة إلً عدة نتابج أهمها : 

وعة العٌنة المتفاوتة فى المستوى االجتماعً واالقتصادي فى مستوى * وجود فروق دالة بٌن مجم
 المعرفة العامة بقضٌة االنتفاضة لصالح المستوى األعلى .

* أكدت نتابج الدراسة تفوق مجموعة المعتمدٌن على الصحف فى المعرفة بالقضٌة على فبة 
 االنتفاضة .المعتمدٌن بدرجة كبٌرة على التلٌفزٌون فى مستوى المعرفة بقضٌة 

 1 ( 11) دراسة بعنوان " الصورة الذهنٌة لالنتفاضة الفلسطٌنٌة لدى النشء "  – 9

تسعى هذه الدراسة الى اختبار مكونات الصورة الذهنٌة التى تشكلت لدى النشء المصرى عن 
االنتفاضة الفلسطٌنٌة وإبراز دور وسابل اإلعالم وما تنتجه من صور إعالمٌة خاصة باالنتفاضة 
فى غرس قٌم ومعتقدات وتشكٌل السلوك واالتجاهات وخلق نوع من المشاركة فى هذه األحداث 

ذلك رإٌة النشء لمستقبل الصراع العربى اإلسرابٌلً من خالل معطٌات الصورة  وتؤثٌر
 111اإلعالمٌة والصورة الذهنٌة التى تشكلت لدٌهم . وتم تطبٌق الدراسة على عٌنة عشوابٌة ) 

/  9/  11لنشء من تالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة بمدارس محافظة الجٌزة  فى الفترة من مفردة ( من ا
 . وقد أسفرت هذه الدراسة عن عدة نتابج أهمها :  1111/  1/  11إلً  1111

% من بٌن الوسابل المفضلة  39.9*جاء التلٌفزٌون فى األولوٌة األولى بٌن العٌنة المبحوثة بنسبة 
فاضة تلٌها وسابل االتصال الشخصٌة ) األسرة . األصدقاء . زمالء الدراسة ( لمتابعة أحداث االنت

 % . 8.9بٌنما أتت الصحف فى المرتبة الخامسة بنسبة 

* وعن نوعٌة البرامج اإلذاعٌة والتلٌفزٌونٌة التى اعتمد علٌها النشء فى متابعة أحداث االنتفاضة 
 13.5% تلٌها البرامج السٌاسٌة بنسبة  11.1فجاءت نشرات األخبار فى المرتبة األولى بنسبة 

 % .  11.8% ثم الحوارات والتحقٌقات بنسبة 

* وعن البرامج اإلذاعٌة التى تابع النشء المبحوثٌن أحداث االنتفاضة من خاللها هى : تقارٌر 
المراسلٌن . العالم هذا الصباح فى إذاعة البرنامج العام وجولة على الهواء فى إذاعة الشباب 

 عرب فى محطة صوت العرب . والرٌاضة وصباح الخٌر ٌا

* وعن مكونات الصورة اإلعالمٌة التى ٌتذكرها التالمٌذ المبحوثٌن بعد متابعتهم ألحداث 
االنتفاضة عبر وسابل اإلعالم أكدت نتابج الدراسة أن صورة االنتفاضة اإلعالمٌة هى صورة 

جنازات الجماعٌة واألطفال المذعورٌن والشٌوخ الشهداء والمصابٌن من األطفال الفلسطٌنٌٌن وال
وهم ٌطلقون الرصاص والغازات  نواألمهات وهن ٌبكٌن فى الجنازات مقابل صور اإلسرابٌلٌٌ

 المسٌلة للدموع والبلدوزرات اإلسرابٌلٌة وهى تهدم منازل الفلسطٌنٌٌن .    

ً لدى أمهات شهداء انتفاضة دراسة بعنوان " دور وسابل اإلعالم فى تعزٌز االنتماء الوطن – 1
  1 ( 13) األقصى " 

مفردة من أمهات الشهداء وقد أسفرت نتابج هذه  111وقد تم تطبٌق الدراسة على عٌنة مكونة من 
الدراسة عن أن أمهات الشهداء تحرصن على متابعة أحداث االنتفاضة وأن المتابعة اإلعالمٌة 

% ثم  51.1%ٌلٌها فبة العطف بنسبة  91.1ال بنسبة ولدت لدٌهن شعوراً باالنتقام من قاتل األطف
 % .   19.1التمسك بالثوابت الوطنٌة بنسبة 
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    1 ( 11) دراسة بعنوان " المعالجة اإلخبارٌة للقضاٌا العربٌة فى إذاعة إسرابٌل "  – 9

تهدف هذه الدراسة إلى تحدٌد خصابص النشرات اإلخبارٌة التى قدمتها إذاعة صوت إسرابٌل 
وتحلٌل طبٌعة  1898/  11/  31وحتى ٌوم الثالثاء  1898/  11/  1ل الفترة من ٌوم األحد خال

األنباء التى وردت فٌها تحلٌالً شامالً ومحاولة الكشف عن األسالٌب الدعابٌة التى تستخدمها 
اثنتٌن اإلذاعة لتحقٌق أهدافها وقد بلغ عدد النشرات اإلخبارٌة التى تم اختٌارها فى عٌنة الدراسة 

وستٌن نشره شغلت إذاعتها عشر ساعات وثلث الساعة تقرٌباً وأسفرت هذه الدراسة عن عدة نتابج 
 أهمها : 

* جاءت مصادر األنباء العربٌة فى المرتبة الثانٌة ضمن المصادر التى ذكرت داخل النشرات 
عابى الذى % وهى نسبة عالٌة ٌمكن تفسٌرها فى ضوء الدور الد 11.53اإلخبارٌة حٌث شغلت 

تلعبه إذاعة صوت إسرابٌل كإذاعة معادٌة موجهة للعرب ومن ثم تسعى الى تؤكٌد مصداقٌتها فٌما 
 تنقله من أنباء باالعتماد على مصادر أنباء عربٌة .

% من  59.11* تولى إذاعة صوت إسرابٌل األنباء السٌاسٌة االهتمام األكبر إذ شغلت هذه األنباء 
 من أنباء . جملة ما قدمته اإلذاعة

* قدمت إذاعة صوت إسرابٌل عدداً أكبر من األنباء غٌر محددة االتجاه حٌث شغلت هذه األنباء 
% وجاءت األنباء اإلٌجابٌة فى المركز الثالث  39.15% تلتها األنباء السلبٌة وشغلت  39.11

سابل % والشك فى أن ارتفاع نسبة األنباء السلبٌة ٌتمشى مع طبٌعة و 11.11حٌث شغلت 
 اإلعالم الغربٌة التى تسٌر وسابل اإلعالم اإلسرابٌلٌة فى ركبها .

* أولت إذاعة صوت إسرابٌل اهتماماً كبٌراً بؤنباء الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حٌث شغلت هذه 
% من جملة أنباء العٌنة وهى نسبة كبٌرة توضح مدى االرتباط والتنسٌق بٌن  9.19األنباء 

 المتحدة واتفاقهما فٌما ٌتعلق بقضاٌا السٌاسة الخارجٌة .إسرابٌل والوالٌات 

 .(15) "  1111وحتى عام  1891دراسة بعنوان " القدس فى الصحافة العربٌة من عام  – 8
وتهدف هذه الدراسة الى رصد وتحلٌل أبرز اآلراء واالتجاهات والمواقف التى طرحتها الصحافة 

زمنٌة تبدأ بحقبة السبعٌنٌات مروراً بالثمانٌنٌات  العربٌة إزاء قضٌة القدس خالل ثالث حقب
ووصوالً الى التسعٌنٌات وقد تحدد اإلطار الزمنى للدراسة بالفترة التى تبدأ بعد العدوان اإلسرابٌلى 

عاصمة إلسرابٌل  الموحدةوما تاله من احتالل لمدٌنة القدس بشطرٌها وإعالن القدس  1891عام 
. وقد تضمنت عٌنة  1111فٌد الثانٌة التى عقدت فى ٌولٌو عام ووصوالً الى محادثات كامب دٌ

الصحف العربٌة خالل الحقبة األولى من الدراسة الصحف التالٌة : األهرام القاهرٌة والدستور 
األردنٌة والقبس الكوٌتٌة والصحافة السودانٌة والمجاهد الجزابرٌة كما شملت عٌنة الصحف 

اسة كالً من األهرام المصرٌة والسٌاسة الكوٌتٌة واألخبار القاهرٌة العربٌة فى الحقبة الثانٌة للدر
واألهرام الدولى والشعب المصرٌة والشرق األوسط السعودٌة واقتصرت عٌنة الصحف العربٌة 
فى الحقبة الثالثة على كل من األهرام والشعب والحٌاة . وقد أسفرت هذه الدراسة عن عدة نتابج 

 أهمها : 

الخبرى على معالجات الصحف العربٌة لقضٌة القدس فى الحقب الثالث مع تمٌز * غلبة الطابع 
الحقبة الثانٌة ) الثمانٌنٌات ( التى شهدت أحداث االنتفاضة الفلسطٌنٌة وٌعزى هذا إلً أمرٌن 

أولهما طبٌعة األحداث الساخنة المتالحقة لالنتفاضة الفلسطٌنٌة وثانٌهما التؤثٌر السلبى الذى أحدثه 
مصر من الصراع العربى اإلسرابٌلى بعد عقد اتفاقٌة الصلح مع إسرابٌل وكامب دٌفٌد  خروج
 .  1819األولى 

* اعتماد الصحف العربٌة على المصادر األجنبٌة ) وكاالت األنباء الغربٌة بالتحدٌد ( فى تغطٌة 
انٌنٌات غٌاب أخبار القدس طوال الحقب الثالث بنسب متفاوتة فقد شهدت حقبتا السبعٌنٌات والثم

المراسلٌن العرب فى القدس فٌما برز وجودهم خالل التسعٌنٌات وكذلك ظهور الصحف 
 اإلسرابٌلٌة كمصدر للمعلومات واألخبار فى الصحف العربٌة .
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 مالحظات على الدراسات السابقة

ة أفادت نتابج الدراسات السابقة الباحث فى بناء األطر المعرفٌة والنظرٌة فى التؤصٌل لمشكل
 البحث حٌث استفاد الباحث من نتابج هذه الدراسات على النحو التالً : 

* إن الموضوعات التى تناولت انتفاضة األقصى اهتمت بشكل أساسً بمدى توافر المعلومات 
والمصادر التى ٌلجؤ إلٌها الجمهور لمتابعة أحداث األزمة وتؤثٌر المستوى االقتصادي واالجتماعً 

 1تابعة األزمة والسٌاسً على مدى م

 1* اعتماد فبات الجمهور المختلفة على وسابل اإلعالم كمصادر معلوماتٌة عن االنتفاضة 

* تتعدد مصادر المعلومات لدى الجمهور المصرى وتتنوع حٌث توفر له المعلومات وتحٌطه علماً 
لها بل بكل ما ٌدور حوله من أحداث وقضاٌا ومن أكثر هذه المصادر انتشاراً والتى ٌتعرض 

وٌحرص على متابعتها التلٌفزٌون بقنواته األرضٌة والفضابٌة تلٌه الصحافة واإلذاعة ثم اإلنترنت 
1  

% بشكل غٌر  13% من الجمهور المصرى أحداث انتفاضة األقصى بشكل مستمر و 91* ٌتابع 
 منتظم مما ٌعكس االهتمام الذى تحظى به هذه القضٌة .

العربٌة كانت إلً حد ما على مستوى أحداث انتفاضة األقصى * إن وسابل اإلعالم المصرٌة و
وتمكنت من تحقٌق بعض النجاح من خالل تغطٌتها لألحداث والتى تنوعت ما بٌن تغطٌة متمٌزة 

 وتغطٌة جٌدة وتغطٌة مقبولة. 

* إن األفراد الذٌن ٌتمتعون بمستوى اجتماعً واقتصادي أفضل ٌكون مستوى معرفتهم العامة 
 نتفاضة أعلى .بقضٌة اال

 مشكلة البحث

ٌسعى هذا البحث الى دراسة المعالجة اإلخبارٌة النتفاضة األقصى فى إذاعة صوت إسرابٌل 
الموجهة باللغة العربٌة من خالل تحلٌل محتوى عٌنة من النشرات اإلخبارٌة التى تقدمها اإلذاعة 

ٌة التى عالجت بها اإلذاعة والكشف عن أسالٌب تلك المعالجة كما ٌسعى البحث الى دراسة الكٌف
 لقضٌة السالم بٌن الفلسطٌنٌٌن واإلسرابٌلٌٌن من خالل نشراتها اإلخبارٌة .

 تساؤالت البحث

وضع الباحث عدة تساإالت ٌسعى من خالل اإلجابة عنها الى توضٌح طبٌعة المعالجة اإلخبارٌة 
 جموعتٌن هما : النتفاضة األقصى فى إذاعة صوت إسرابٌل وقسم تلك التساإالت الى م

 أوالً : تساؤالت خاصة بالشكل وهى : 

 ـ ما متوسط طول نشرات أخبار انتفاضة األقصى فى إذاعة صوت إسرابٌل ؟  1

 ـ ما المساحة الزمنٌة التى شغلتها أخبار انتفاضة األقصى فى إذاعة صوت إسرابٌل ؟ 1

 ـ ما متوسط طول خبر انتفاضة األقصى فى إذاعة صوت إسرابٌل ؟  3

ـ ما مدى اهتمام إذاعة صوت إسرابٌل بتنوٌع أصوات مقدمى نشراتها اإلخبارٌة خالل انتفاضة  1
 األقصى ؟ 

 ثانٌاً : تساؤالت خاصة بالمحتوى وهى :

 ـ ما موقف إذاعة صوت إسرابٌل من انتفاضة األقصى ؟ 1

 ـ كٌف عبرت إذاعة صوت إسرابٌل عن انتفاضة األقصى ؟  1

 نتفاضة األقصى فى إذاعة صوت إسرابٌل ؟ ـ ما مصادر أنباء ا 3

 ـ ما اتجاه أنباء انتفاضة األقصى فى إذاعة صوت إسرابٌل ؟  1

ـ ما الموضوعات والقضاٌا التى عالجتها نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل خالل انتفاضة  5
 األقصى ؟ 
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 ى ؟ ـ ما مدى اهتمام  إذاعة صوت إسرابٌل بالموقف الدولى من انتفاضة األقص 9

 ـ ما مدى اهتمام إذاعة صوت إسرابٌل بالموقف العربى من انتفاضة األقصى ؟  1

 نوع البحث

ٌعد هذا البحث من البحوث الوصفٌة حٌث ٌهدف إلى تحدٌد خصابص النشرات اإلخبارٌة التى 
قدمتها إذاعة صوت إسرابٌل خالل انتفاضة األقصى وتحلٌلها تحلٌالً شامالً والتعرف على كٌفٌة 

 الجة هذه اإلذاعة لالنتفاضة .مع

 منهج البحث

استخدم الباحث منهج المسح اإلعالمى وذلك بتحدٌد فترة زمنٌة إلجراء الدراسة على مدى سبعة 
وعشرٌن ٌوماً ولما كان من الصعب إجراء مسح شامل لكل مجتمع الدراسة وتحلٌل محتوى جمٌع 

عشرة نشرة إخبارٌة على مدى الٌوم  النشرات التى تقدمها إذاعة صوت إسرابٌل إذ تقدم خمس
الواحد فقد لجؤ الباحث الى استخدام منهج المسح بالعٌنة كما استخدم منهج دراسة الحالة الكتشاف 

كٌفٌة التغطٌة اإلخبارٌة إلذاعة صوت إلسرابٌل النتفاضة األقصى وفى إطار هذٌن المنهجٌن 
بحث العلمى تستخدم لوصف المحتوى استخدم الباحث أسلوب تحلٌل المحتوى باعتباره أداة لل

 الظاهر والمضمون الصرٌح للمادة اإلعالمٌة المراد تحلٌلها من حٌث الشكل والمحتوى 

 الخطوات المنهجٌة للبحث : 

بعد تحدٌد مشكلة البحث وصٌاغتها ووضع التساإالت لإلجابة عنها تؤتى مرحلة الخطوات 
 المنهجٌة التى اتبعها الباحث كالتالى : 

 : اختٌار عٌنة البحث :  أوالً 

 أ ـ اختٌار إذاعة صوت إسرائٌل :

اختار الباحث إذاعة صوت إسرابٌل الموجهة باللغة العربٌة وتحلٌل نشراتها دون غٌرها من 
 اإلذاعات األجنبٌة الموجهة إلى المنطقة العربٌة إلجراء هذه الدراسة لألسباب التالٌة : 

خاصة واإلعالم اإلسرابٌلً بصفة عامة وبمإازرة من  ـ استطاعت إذاعة صوت إسرابٌل بصفة 1
اإلعالم األمرٌكً أن ٌظهر العملٌات التى تنفذها المقاومة الفلسطٌنٌة باعتبارها عملٌات إرهابٌة 
خصوصاً تلك التى تنفذ بؤسلوب العملٌات االنتحارٌة وفى الوقت الذى استطاعت فٌه إسرابٌل 

ت فى إظهار أعمال االغتٌاالت والخطف والقتل التى تنفذها إفشال التسوٌة السلمٌة المطروحة نجح
ضد الناشطٌن والقادة الفلسطٌنٌٌن وكؤنها دفاع عن النفس وهكذا استطاع اإلعالم اإلسرابٌلً أن 

ٌقلب الحقابق واألدوار فتحولت صورة المناضل المقاوم طفل الحجارة أو والده وشقٌقه إلً صورة 
   1 ( 19)  المحتلةشوابٌاً ال تحرٌر أرضه إرهابً مهمته قتل المدنٌٌن ع

ـ بالرغم من اتفاقٌات السالم التى وقعت بٌن إسرابٌل وبعض الدول العربٌة كمصر واألردن  1
التزال إذاعة صوت إسرابٌل إذاعة معادٌة للعرب تسعى الى بث سموم الدعاٌة الصهٌونٌة 

ى تقدم من خاللها خدمة إخبارٌة ممٌزة واختراق المجتمع العربى من خالل األسالٌب الدعابٌة الت
 1 ( 11) تبهر مستمعٌها فى محاولة لكسب ثقتهم 

ـ أثبتت بعض األبحاث األكادٌمٌة أن إذاعة صوت إسرابٌل تحظى  بمعدالت استماع البؤس بها  3
مفردة  1511فى الدول العربٌة ففى دراسة أجرٌت على عٌنة من الجمهور المصرى قوامها 

% بٌن اإلذاعات األجنبٌة الموجهة  31.9ت إسرابٌل فى المرتبة الثالثة بنسبة جاءت إذاعة صو
%  93.1التى ٌستمع الٌها أفراد العٌنة حٌث احتلت إذاعة مونت كارلو المرتبة األولى بنسبة 

 1 ( 19) %  59.1وإذاعة لندن فى المرتبة الثانٌة بنسبة 

اءت فى المرتبة الرابعة حٌث احتلت إذاعة وأكدت نتابج دراسة ثانٌة أن إذاعة صوت إسرابٌل ج
% وإذاعة صوت  1961% ٌلٌها إذاعة لندن بنسبة  1968مونت كارلو المرتبة األولى بنسبة 

كما توصلت دراسة أخرى  .( 18) %  3.3% ثم إذاعة صوت إسرابٌل بنسبة  961أمرٌكا بنسبة 
% تثق فى إذاعتى 19دن ونسبة % من أفراد عٌنتها تثق فى إذاعتى مونت كارلو ولن 91الى أن 

  1 ( 11 )صوت إسرابٌل وصوت أمرٌكا 

 ب ـ اختٌار عٌنة النشرات اإلخبارٌة : 
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اختار الباحث النشرات اإلخبارٌة إلذاعة صوت إسرابٌل دون غٌرها من األشكال اإلخبارٌة 
 األخرى فى اإلذاعة لألسباب التالٌة : 

ال اإلخبارٌة األخرى فى اإلذاعة فعلٌه تقوم ومنه ـ ٌعد الخبر اإلذاعى هو أساس كافة األشك 1
 . (11)تستمد مضمونها وبه ٌمكنها االستمرار ومن خالله تإدى اإلذاعة وظٌفتها اإلخبارٌة

ـ توجد المعالجة اإلخبارٌة نوعاً من الوعى المشترك بٌن األفراد وباألحداث والقضاٌا الداخلٌة  1
لالستجابة بصورة مشتركة معٌنة تجاه هذه الحداث  والخارجٌة فٌصبح هإالء األفراد مهٌبٌن

والقضاٌا وهنا تإثر المادة اإلخبارٌة فى موقف الشعب وبالتالى فى ثقافته السٌاسٌة فى اتجاه معٌن 
 (11 )  1 

ـ تحتل األخبار مساحة كبٌرة على خرٌطة البرامج ألٌة إذاعة موجهة كما أن معظم المواد  3
ذاعات إنما تهدف إلى جذب عدد كبٌر من المستمعٌن لمتابعة المواد األخرى التى تقدمها تلك اإل
 1 (13)األساسٌة والتى تكاد تكون المبرراألول وربما الوحٌد إلنشابها اإلخبارٌة التى هى وظٌفتها

ـ إن المعالجة اإلخبارٌة لألحداث ونوعٌة األخبار وكٌفٌة معالجتها لموضوعات بعٌنها هى  1
 1  ( 11) اإلذاعات وحقٌقة أهدافها مفتاح الكشف عن هوٌة 

وتقدم إذاعة صوت إسرابٌل أربع عشرة نشرة عامة كل ٌوم تضاف الٌها نشرة أخرى تقدم أٌام 
 1 ( 15) السبت لٌصبح عدد النشرات العامة خمس عشرة نشرة 

ولما كانت هذه الدراسة تستهدف تحلٌل محتوى النشرات اإلخبارٌة التى تقدمها إذاعة صوت 
ٌل فإنه من الصعب إجراء هذا التحلٌل على مستوى جمٌع النشرات المقدمة ومن هنا فقد لجؤ إسراب

الباحث الستخدام أسلوب العٌنة فى اختٌار النشرات اإلخبارٌة التى ستخضع للتحلٌل حٌث اختار 
نشرتٌن هما نشرة الساعة التاسعة والنصف صباحاً لتمثل النشرات القصٌرة والتى تذاع بدون 

فى الفترة الصباحٌة ونشرة الساعة العاشرة والنصف مساء وهى نشرة مطولة ٌذاع فى موجز 
 مقدمتها وفى ختامها موجز ألهم األنباء وتمثل الفترة المسابٌة .

وقد بلغ عدد النشرات اإلخبارٌة التى تم اختٌارها فى عٌنة الدراسة أربع وخمسٌن نشرة شغلت 
 قة تقرٌباً . إذاعتها سبع ساعات وثمان وثالثٌن دقٌ

 ج ـ اختٌار العٌنة الزمنٌة : 

 11/  13اختار الباحث فترة زمنٌة عمدٌة لمدة سبعة وعشرٌن ٌوماً بدأت من ٌوم االثنٌن الموافق 
 م .  1111/  11/  19م وانتهت ٌوم السبت الموافق  1111/ 

شرق أوسطٌة وجاء هذا االختٌار العمدى ألن هذه الفترة سبقتها واستمرت معها عدة أحداث 
 وعالمٌة لعل من أهمها : 

بٌن الربٌس المصرى محمد   1111/  11/  19ـ انعقاد قمة شرم الشٌخ ٌوم االثنٌن الموافق  1
حسنى مبارك والربٌس األمرٌكى بٌل كلٌنتون والربٌس الفلسطٌنى ٌاسر عرفات والعاهل األردنى 

مٌن العام لألمم المتحدة كوفى عنان وذلك عبد هللا الثانى وربٌس وزراء إسرابٌل اٌهود باراك واأل
لبحث سبل وقف المواجهات الدامٌة فى الراضى الفلسطٌنٌة واستبناف عملٌة السالم فى الشرق 

 األوسط .

 م .  1111/  11/  19ـ بدء االنتخابات التشرٌعٌة فى مصر ٌوم األربعاء  1

م  لبحث الوضع  1111/  11/  11ـ عقد القمة العربٌة الطاربة فى القاهرة ٌوم السبت  3
 المتدهور فى األراضى الفلسطٌنٌة وكٌفٌة دعم انتفاضة األقصى . 

/  1ـ أجراء االنتخابات الرباسٌة والتشرٌعٌة فى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ٌوم الثالثاء الموافق  1
 م وقد ُوصفت بؤنها أعنف انتخابات رباسٌة امرٌكٌة .  1111/  11

م  1111/  11/  11سالمٌة التاسعة بالعاصمة القطرٌة الدوحة ٌوم األحد ـ عقد القمة اإل 5
 لمناقشة الوضع المتؤزم فى األراضى الفلسطٌنٌة وسبل دعم االنتفاضة . 

م لبحث العدٌد من  1111/  11/  19ـ عقد القمة األولى للمرأة العربٌة بالقاهرة ٌوم السبت  9
 ة الفلسطٌنٌة فى وجه االحتالل اإلسرابٌلى .قضاٌا المرأة العربٌة ودعم صمود المرأ
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 ثانٌاً : فئات تحلٌل المحتوى : 

قام الباحث بوضع مجموعة من المإشرات التى ٌمكن من خاللها االستدالل على فبات التحلٌل 
بحٌث تكون نتابج البحث مرتبطة بمدى الفهم الدقٌق لتلك المإشرات كما قام الباحث بتصمٌم 

توى النشرات اإلخبارٌة فى عٌنة البحث ووفقاً لتساإالت البحث ومشكلته فقد تم استمارة لتحلٌل مح
وضع بعض الفبات الربٌسٌة التى اعتمد علٌها الباحث فى تحلٌل محتوى النشرات اإلخبارٌة وفٌما 

 ٌلى عرض لتلك الفبات : 

 ـ فبة طول النشرات اإلخبارٌة وتنقسم هذه الفبة إلى :  1

 ة " من خمس دقابق إلى أقل من عشر دقابق "أ ـ نشرة أخبار قصٌر

 ب ـ نشرة أخبار مطولة " عشر دقابق فؤكثر " 

 ـ فبة طول كل خبر فى النشرة وتنقسم هذه الفبة إلى : 1

 أ ـ خبر قصٌر " أقل من دقٌقة " 

 ب ـ خبر متوسط " من دقٌقة إلى أقل من دقٌقتٌن " 

 ج ـ خبر طوٌل " دقٌقتان فؤكثر " 

قف الدولى : وتشمل هذه الفبة األنباء التى تتناول االتصاالت السٌاسٌة والمقابالت ـ فبة المو 3
الشخصٌة المباشرة والتلٌفونٌة بٌن رإساء الدول ورإساء الحكومات والوزراء والسفراء بشؤن 

 انتفاضة األقصى .

لى اندالع ـ فبة انتفاضة األقصى : ٌقصد بها األنباء التى تتناول كل األعمال التى ترتبت ع 1
م  1111المقاومة الشعبٌة الفلسطٌنٌة ضد االحتالل اإلسرابٌلى  ٌوم التاسع من شهر سبتمبر عام 

نتٌجة انتهاك إرٌٌل شارون ربٌس حزب اللٌكود فى ذاك الوقت والجنود اإلسرابٌلٌٌن لحرمة 
 المسجد األقصى سواء تمت هذه األعمال بطرق سلمٌة أو بطرق أخرى .

 نات : أدوات جمع البٌا

اعتمد الباحث على استمارة تحلٌل المضمون لتحلٌل محتوى النشرات اإلخبارٌة التى قدمتها إذاعة 
 صوت إسرابٌل خالل الفترة المدروسة .

 أسلوب جمع البٌانات : 

 قام الباحث بتسجٌل النشرات اإلخبارٌة بنفسه على شرابط الكاسٌت وتفرٌغها ٌدوٌاً .

 وحدات التحلٌل : 

 باحث الوحدات التالٌة : استخدم ال

 وحدة المفردة وقد استخدمت على أساس أن كل خبر فى النشرة وحدة للتحلٌل . – 1

 وحدة الزمن وقد استخدمت الدقٌقة كوحدة للقٌاس الزمنى .  – 1

 اختبارا الصدق والثبات : 

إدخال بعض بعد   ( 19) استعان الباحث باستمارة تحلٌل دراسة أكادٌمٌة سابقة فى هذا المجال 
 التعدٌالت علٌها بما ٌحقق أهداف البحث وٌجٌب عن تساإالته . 

 نتائج الدراسة ومؤشراتها
اإلجابة عن تساؤالت الدراسة الخاصة بشكل نشرات أخبار إذاعة صوت إسرائٌل  –أ 

 خالل انتفاضة األقصى :

 :  طول النشرات اإلخبارٌة فى إذاعة صوت إسرائٌل  - 1
ة التى قام الباحث بتحلٌلها على أربع وخمسٌن نشرة إخبارٌة بلغت مدة اشتملت عٌنة الدراس

ساعات ( وقد بلغ عدد األخبار التى قدمتها إذاعة صوت  1ق و  39دقٌقة  )  113إذاعتها 
 خبراً  وذلك على النحو التالى : 911إسرابٌل 
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 اتعدد األخبار فى النشر متوسط زمن النشرة زمن إذاعة النشرات عدد النشرات

 دقٌقة 51
113 

 ث    ق
1     9 

911 

 وٌوضح الجدول التالى متوسط طول نشرات األخبار .

 ( 1جدول رقم ) 

 النشرات اإلخبارٌة المقدمة فى إذاعة صوت إسرابٌل حسب أطوالها :

 النسبة المبوٌة العدد طول النشرات

 % 93 ( 11)  31 ق ( 11ق ـ أقل من  5نشرة قصٌرة ) 

 % 31 ( 19)  11 ق فؤكثر 11نشرة مطولة 

 % 111 51 اإلجمالى

 بٌانات الجدول السابق توضح ما ٌلى : 

تهتم إذاعة صوت إسرابٌل بتقدٌم أكبر كم من النشرات الصغٌرة خالل وقت قصٌر حٌث  – 1
تتراوح مدة النشرة ما بٌن خمس دقابق الى أقل من عشر دقابق وقد شغلت النشرات القصٌرة التى 

% من جملة ما قدمته اإلذاعة من نشرات  93ة إذاعة كل نشرة أقل من عشر دقابق استغرقت مد
% للنشرات المطولة ) عشر دقابق فؤكثر ( وتعكس هذه النتٌجة مدى اهتمام إذاعة  31مقابل 

 صوت إسرابٌل بتقدٌم أكبر عدد من النشرات اإلخبارٌة فى زمن قصٌر فالتدفق المستمر 

اع الحٌاة السرٌع ٌجعل اإلذاعة أن تقدم كماً كبٌراً من األنباء عن آخر لألنباء على اإلذاعة وإٌق
 وأحدث تطورات االنتفاضة . 

 فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرائٌل :نتفاضة االالمساحة الزمنٌة التى شغلتها أخبار   - 2

 ( 2جدول رقم ) 
 صوت إسرابٌلالمساحة الزمنٌة التى استغرقها خبر انتفاضة األقصى فى إذاعة 

عدد 
األخبار فى 

 النشرات

عدد أخبار 
االنتفاضة 

 فى النشرات

النسبة 
 المئوٌة

المساحة 
الزمنٌة 
ألخبار 

 االنتفاضة

متوسط 
طول خبر 
 االنتفاضة

 ث     ق % 6997 119 911
1  199 

 ث   ق
1    1 

 من بٌانات الجدول السابق ٌتضح ما ٌلى : 
خبراً من إجمالى  119ى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل * بلغ عدد أخبار انتفاضة األقصى ف

س  1ق و  9دقٌقة وثانٌة واحدة )  199% استغرق زمن إذاعتها  98.1خبراً وذلك بنسبة  911
 س (  .  1ق و  39( أربع ساعات وثمان دقابق من إجمالى ) 

 .ق (  1ث .  1* بلغ متوسط طول خبر انتفاضة األقصى دقٌقة واحدة وثانٌة ) 

 طول أخبار انتفاضة األقصى فى نشرات إذاعة صوت إسرائٌل  : - 3

 ( 3جدول رقم ) 

 ٌوضح الجدول التالى طول خبر انتفاضة األقصى فى إذاعة صوت إسرابٌل

 النسبة المبوٌة العدد   طول الخبر 

 % 95.1 391  ) أقل من دقٌقة (خبر قصٌر : 

 % 13.1 59 ) دقٌقة الى أقل من دقٌقتٌن (خبر متوسط : 

 % 1.1 9 دقٌقتان فؤكثرخبر طوٌل : 

 %  111 119 اإلجمالى

 بٌانات الجدول السابق توضح ما ٌلى : 
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* تهتم إذاعة صوت إسرابٌل بتقدٌم أكبر عدد من األخبار القصٌرة والتى تستغرق مدة إذاعة الخبر 
ة ما قدمته اإلذاعة من % من جمل 95.1الواحد ) أقل من دقٌقة (  حٌث بلغت نسبة هذه األخبار 

% لألخبار المتوسطة ) دقٌقة إلً أقل من دقٌقتٌن ( فى حٌن شغلت  13.1أخبار وذلك مقابل 
 % فقط من جملة ما قدمته اإلذاعة من أخبار . 1.1األخبار المطولة 

* تعكس هذه النتٌجة اهتمام إذاعة صوت إسرابٌل باألخبار القصٌرة والمختصرة إلحاطة المستمع 
 بتطورات أحداث انتفاضة األقصى . علماً 

أكدت سعى إذاعة صوت إسرابٌل واهتمامها بتقدٌم   ( 18) * تتفق هذه النتابج مع نتابج دراسة 
أكبر قدر من األنباء خالل وقت قصٌر نتٌجة للتدفق المستمر لألنباء من مختلف أنحاء العالم 

إنه ٌرٌد  لوٌالً أمام نشرات األخبار بوإٌقاع الحٌاة السرٌع الذى ال ٌسمح للمستمع أن ٌتوقف ط
معرفة أكبر عدد من األخبار فى أقل عدد من الكلمات أما التفاصٌل فمكانها برامج إذاعٌة أخرى 

 ٌسعى إلٌها من ٌرٌد .

مدى اهتمام إذاعة صوت إسرائٌل بتنوٌع أصوات قارئى نشراتها اإلخبارٌة خالل انتفاضة  - 4
 األقصى :

 ( 4جدول رقم ) 

 الجدول التالى تنوٌع أصوات قاربى نشرات إذاعة صوت إسرابٌل خالل االنتفاضة ٌوضح

 النسبة المبوٌة العدد النوع

 % 39.8 11 ذكور

 % 91.1 33 إناث

 % 111 51 اإلجمالى

 : بٌانات الجدول السابق تقول

ضة ارتفاع نسبة المذٌعات قاربات النشرات اإلخبارٌة فى إذاعة صوت إسرابٌل خالل انتفا
فى اعتقاد  –% وهذا قد ٌرجع  39.8%  عن نسبة المذٌعٌن التى بلغت  91.1األقصى إلً 

إلً أن غالبٌة المذٌعٌن من الذكور ٌتم استدعاإهم فى الجٌش اإلسرابٌلً كاحتٌاطً  –الباحث 
حرب واهتمام اإلعالم اإلسرابٌلً باستمالة المستمع العربى وجذب انتباهه من خالل األصوات 

ٌة التى تتسم بالرقة لمتابعة النشرات اإلخبارٌة باإلضافة إلً أن عمل المرأة اإلسرابٌلٌة النساب
 الرسمى فى حالة الطوارئ ربما ٌكون عندها أهم من أعمالها المنزلٌة .

ثانٌاً : اإلجابة عن تساؤالت الدراسة الخاصة بمضمون نشرات أخبار إذاعة صوت 
 :  إسرائٌل خالل انتفاضة األقصى

 كٌف عبرت إذاعة صوت إسرائٌل عن انتفاضة األقصى ؟  - 5

 ( 5جدول رقم ) 

ٌوضح الجدول التالى المصطلحات التى استخدمتها إذاعة صوت إسرابٌل فى نشراتها اإلخبارٌة 
 للتعبٌر عن انتفاضة األقصى :

 النسبة المبوٌة التكرارات المصطلحات

 % 38.1 139 المواجهات فى المناطق

 % 11.5 119 أعمال العنف

 % 11.1 113 العملٌات اإلرهابٌة

 % 9.11 19 الوضع المتوتر فى المناطق

 % 3.1 11 أخرى

 % 3.3 11 االنتفاضة

 %111 911 اإلجمالى

 بٌانات الجدول السابق توضح ما ٌلى : 
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ـ أطلقت إذاعة صوت إسرابٌل على انتفاضة األقصى مصطلح المواجهات فى المناطق بنسبة  1
مستخدمة عدة ألفاظ التى تدور حول هذا المصطلح مثل لفظ تبادل إطالق النار .  % 38.1

 مواجهات إطالق النار . حوادث إطالق النار . تبادل العٌارات النارٌة .

ـ تكرر مصطلح العنف فى أخبار انتفاضة األقصى بالنشرات اإلخبارٌة بإذاعة صوت إسرابٌل  1
ألفاظ مثل : أحداث العنف . أعمال العنف . موجة  %  مستخدمة عدة 11.5مرة بنسبة  119

العنف . دابرة العنف . زجاجات حارقة . عبوة ناسفة . قنبلة ٌدوٌة . القاء الحجارة . الرشق 
 1بالحجارة 

%  فى نشراتها اإلخبارٌة  11.1بنسبة  113ـ كررت إذاعة صوت إسرابٌل مصطلح اإلرهاب  3
ألفاظ مثل : أعمال إرهابٌة . اعتداءات إرهابٌة . عناصر أثناء انتفاضة األقصى مستخدمة عدة 

إرهابٌة . عملٌات إرهابٌة . ممارسة اإلرهاب . عناصر تخرٌبٌة . عملٌات تخرٌبٌة . اعتداءات 
 تخرٌبٌة . المخربون . المشاغبون . أعمال الشغب .

حتالل داخل فلسطٌن مقاومة اال بقلب الحقابق حٌث ٌصف اإلعالم الٌهودي وتإكد هذه النتٌجة قٌام
صفة الشرعٌة عن تلك المقاومة ونبذها ، وتهٌٌج اإلعالم العالمً على  باإلرهاب والعنف لنـزع

ٌُقاوم الكٌان الٌهودي المغتصب ألرض فلسطٌن، بهدف إعطاء الٌهود المبرر والذرٌعة  كل من 
المصطلحات مكابدهم وجرابمهم واعتداءاتهم على المسلمٌن فً فلسطٌن، وإقصاء  الستمرار
 الجهادٌة ، لتنحٌة اإلسالم فً الصراع على فلسطٌن ، وتغٌٌب شعٌرة الجهاد من واقع والمسمٌات

ٌصف الٌهود  كما األمة المسلمة ، وإخماد كل صوت ٌنادي باسم الجهاد حتى ال ترتفع راٌة جهادٌة  
مسمٌات إطالق والهدف ، ومن تلك ال أي مقاومة لكٌانهم الغاصب بؤوصاف تدل على شنٌع الفعل

لما ٌحمله االنتحار من معنى قتل النفس  مصطلح عملٌات انتحارٌة ، وعلى منفذٌها انتحارٌٌن
المنتحر من الحٌاة ، وكذلك ٌنعتونها بالعملٌات  بسبب مشاكل نفسٌة أو مالٌة أو ضجر وٌؤس

دي الصهٌونً إلبعاد دوافع الجهاد والنكاٌة بالعدو الٌهو الجبانة، ووصف منفذها بالجبن ، وذلك
  . (31) الغاصب

ـ اطلقت إذاعة صوت إسرابٌل على انتفاضة األقصى فى نشراتها اإلخبارٌة اسم الوضع المتوتر  1
% مستخدمة عدة ألفاظ مثل : تدهور الوضع . تصعٌد الوضع .  11.9فى المناطق وذلك بنسبة 

 الوضع المتفجر . الوضع األمنى . تطورات الوضع فى المناطق 
% وهى : األزمة الراهنة .  3.1تخدمت إذاعة صوت إسرابٌل مصطلحات أخرى بنسبة ـ اس 5

 الموقف المتؤزم . التوتر فى المناطق . االضطرابات ، المؤساة . النزاع . األقلٌة غٌر الٌهودٌة .
 ممارسات باعتبارهوتعكس هذه النتابج محاولة القٌادة اإلسرابٌلٌة تصوٌر صراعها مع الفلسطٌنٌٌن 

   .. بصرامة جماحها ٌكبح أن الً حتاجٌ  همجانب من مشروعة رغٌ

 السكنٌة المبانً وهدم المنشآت وتدمٌر القتل وسابل استخدام اإلسرابٌلٌة الصرامة هذه وتعنً
 علً النفسٌة الحرب إطار فً دخلت  .. مكثفة إسرابٌلٌة إعالمٌة حملة ذلك رافقو  ساكنٌها وتشرٌد
 أبرزها لعل  .. نقاط عدة علً اإلعالمٌة الحرب هذه عناصر وتركزت مٌةواإلقلٌ الداخلٌة األصعدة
 حاولت حٌث  .. والنفسٌة اإلعالمٌة الحرب مباديء من تقلٌدي كمبدأ الفلسطٌنٌٌن عزل محاوالت

 العربً القومً وعمقه الطبٌعً امتداده عن وإبعاده الفلسطٌنً الشعب حصار اإلسرابٌلٌة القٌادة
 المسبولٌن بواسطة والتلٌفزٌونٌة الصحفٌة التصرٌحات من حملة ذلك لًا ٌضاف  واإلسالمً
  . اإلعالمٌة اإلسرابٌلٌة االدعاءات تإكد أن تحاول  .. اإلسرابٌلٌٌن

 اتجاه أنباء انتفاضة األقصى فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرائٌل :  - 6

 ( 9جدول رقم ) 

 بٌلاتجاه أنباء انتفاضة األقصى فى إذاعة صوت إسرا

 النسبة المبوٌة عدد األنباء  اتجاه األنباء

 % 11.1 111 سلبى

 % 31 131 إٌجابى

 % 19.8 113 غٌر محدد
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 % 111 119 اإلجمالى

 :  بٌانات الجدول السابق توضح ما ٌلى

 11.1ـ بلغت نسبة األنباء السلبٌة عن انتفاضة األقصى فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل  1
. % 

% وتناولت  31عن انتفاضة األقصى فى إذاعة صوت إسرابٌل  ةت نسبة األخبار اإلٌجابٌـ بلغ 1
هذه األخبار اللقاءات بٌن المسبولٌن عن األمن فى إسرابٌل والسلطة الفلسطٌنٌة والزٌارات التى 
 ٌقوم بها بعض المسبولٌن األوروبٌٌن واألمرٌكٌٌن والمصرٌٌن لتهدبة الموقف بٌن الجانبٌن . 

 % . 19.8بلغت نسبة األخبار غٌر محددة االتجاه ـ  3

السلبٌة التى   ـ تعكس هذه النتٌجة مدى اهتمام إذاعة صوت إسرابٌل وتركٌزها على األخبار 1
تظهر العملٌات التى تنفذها المقاومة الفلسطٌنٌة باعتبارها عملٌات إرهابٌة خصوصاً تلك التى تنفذ 

خبار التى تظهر أعمال االغتٌاالت والخطف والقتل التى بؤسلوب العملٌات االنتحارٌة وعلى األ
تنفذها ضد الناشطٌن والقادة الفلسطٌنٌٌن وكؤنها دفاع عن النفس وهكذا استطاعت هذه األخبار 
السلبٌة التى ركزت علٌها إذاعة صوت إسرابٌل أن تقلب الحقابق واألدوار فتحولت صورة 

قٌقه إلً صورة إرهابً مهمته قتل المدنٌٌن عشوابٌاً ال المناضل المقاوم طفل الحجارة أو والده وش
 تحرٌر أرضه المحتلة .

 موقف إذاعة صوت إسرائٌل من قضٌة السالم خالل انتفاضة األقصى   - 7

 ( 1جدول رقم ) 

 موقف إذاعة صوت إسرابٌل من عملٌة السالم فى الشرق األوسط

 الموضوع
 

 اإلجمالى الحرب السالم

 العدد
 

 النسبة %
 

 العدد
 

 النسبة %
 

 النسبة % العدد

 

% 99.1 159 خبر قصٌر  111 98.1 %  319 99.3 %  

% 11.1 11 خبر متوسط  11 9.1 %  11 8.8 %  

% 1.1 1 خبر طوٌل  9 1.1 %  9 1.9 %  

% 111 191 اإلجمالى  119 111 %  119 111 %  

 من بٌانات الجدول السابق ٌتضح ما ٌلى : 

طبول الحرب أكثر من اتجاهها نحو السالم حٌث بلغت نسبة األخبار إن إذاعة صوت إسرابٌل تدق 
 11.3% مقابل  51.1التى تتعلق بالقتال والحرب فى نشراتها اإلخبارٌة خالل انتفاضة األقصى 

% لعملٌة السالم فى الشرق األوسط كما بلغ عدد األخبار القصٌرة والسرٌعة التى تتعلق بؤمور 
 % لعملٌة السالم . 99.1خبراً بنسبة  159% مقابل  98.1نسبة خبراً ب 111الحرب والقتال 

 الو ال ٌرٌد السالم   ، فج عنصري كٌان أنها عن كشفوهذه النتٌجة تعكس طبٌعة إسرابٌل وت
 والحرمان والتجوٌع القهر صنوف ممارسه األكبر همه وكل  ، دولٌه قرارات أو اتفاقات أي ٌحترم
 لالسم وفقا حمراء إشارات بؤي ٌعترف ال الذى رجلذلك الشارون  وٌقوده  ،بؤسره شعب علً
 العامة القواعد عن الخروج معنً حول دالله ذات اشاره فً  ،السٌاسٌة مذكراته به ٌعنون الذي
 ٌعلون موشٌه هو  ،آخر عسكري وٌشاركه  ، والمجتمعات الشعوب حركه تحكم التً القٌم ونظم

 التارٌخً الحسم نظرٌه وهً  ، تارٌخٌا فشلها ثبت ظرٌةبن ٌإمن  ، االحتالل جٌش ألركان كربٌس
 لقبول ودفعه  ،إرادته كسر ثم ومن  ، بالخصم كبري هزٌمة إلحاق اجل من المفرطة القوه باستخدام

 قوه من المطلوبة التنازالت تقدٌم علً قٌدا تمثل التً التارٌخٌة قٌاداته من التخلص بعد شًء اي
 شخصٌه طبٌعة أن السٌما  ، خطٌر لتدهور مإهال األمر ٌصبح اكهذ وضع ظل وفً  . االحتالل
،  ( 31)كبٌره كارثة إلى المنطقة تقود ان شانها من قٌود باي تعترف ال والتً منضبطة الال شارون
  ، طرٌقا للسالم تعرف ال والتً الصهٌونٌة العقلٌة تحكم التً البغٌضة العنصرٌة لنا ٌكشف وهذا

 والقضاء المزارع وحرق  ، المنازل وهدم  ، الدماء وسفك  ، واالباده قتلال علً مرجعٌتها وتإسس
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  ،.. الرساالت وانكروا  ،األنبٌاء سبوا قوم علً بغرٌب هذا ولٌس  ، المحتلة األرض فوق الحٌاة علً
 عمران ل) آ " ٌعتدون وكانوا عصوا بما ذلك حق بغٌر األنبٌاء وٌقتلون هللا بآٌات ٌكفرون كانوا" 
 1(31) (111ة : األٌ
 الموقف الدولً من انتفاضة األقصى فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرائٌل :  - 8

 ( 9جدول رقم ) 
 الموقف الدولً من انتفاضة األقصى فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل

 االتجاه
 الدول

 اإلجمالً غٌر محدد محاٌد إٌجابً سلبً

التكرا
 ر

التكرا %
 ر

التكرا %
 ر

التكرا %
 ر

التكرا %
 ر

% 

.11 1 أمرٌكً
1 

11 11.
9 

1 11 1 99.
1 

55 11.
9 

.51 15 عربً
1 

18 11.
9 

.18 39 ـ ـ 11 1
5 

.11 3 أوروبً
3 

.33 1 ـ ـ 18 19
3 

11 19.
3 

األمم 
 المتحدة

1 13.
9 

8 11.
1 

.11 15 ـ ـ 11 1
9 

اإلجمال
 ي

18 111 91 111 11 11
1 

9 111 118 111 

 :  ٌلً بٌانات الجدول السابق توضح ما
ـ أبرزت إذاعة صوت إسرابٌل موقف الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من انتفاضة األقصى فى  1

% محاٌد  11.9%  ، إٌجابً بنسبة  99.1نشراتها على النحو التالً : غٌر محدد االتجاه بنسبة 
لم  "،الوالٌات المتحدة و"إسرابٌل % . وتعكس هذه النتٌجة  أن 11.1% ، سلبً بنسبة  11بنسبة 
االستراتٌجٌة بٌنهما، بهذا التطابق وحتى بهذا التماثل فً سٌاساتهما  العالقاتعلى مر تارٌخ  تكونا
 العربٌة عموماً والقضٌة الفلسطٌنٌة خصوصاً. المنطقةتجاه 

لدى إدارتٌهما الحالٌتٌن، فقد  -المسٌحٌة الصهٌونٌة  - الواحدإلى المنطلق األٌدٌولوجً  وإضافة 
التً تلت ذلك « الحرب على اإلرهاب»فً نٌوٌورك وواشنطن و 1111سبتمبر جاءت أحداث 

، «صدٌقٌن»فً هذه الحرب ولٌس مجرد « حلٌفٌن»من بوش وشارون  لتجعلعلى امتداد العالم 
ضمن دابرة الهدف المشترك  -فضالً عن العرب والمسلمٌن جمٌعاً  - الفلسطٌنٌةولتضع المقاومة 

لحرب صدٌقه شارون  الحماس، فاقد 1111ٌكن بوش، قبل سبتمبر  مل هذه الحرب. فًلرماٌتهما 
كامل له « شرٌك»تحول إلى  أنهضد الشعب الفلسطٌنً، إال أنه بعدها أعطى أكثر من دلٌل على 

ٌاسر عرفات، والذي هو نسخة  الفلسطٌنٌةفً هذه الحرب. الموقف األمٌركً من ربٌس السلطة 
 .لكذطبق األصل لموقف شارون، مإشر على 

على الالبحة األمٌركٌة لمنظمات اإلرهاب مإشر  ووضعها« اإلرهاب»فصابل المقاومة بـ نعت 
هً مشروع حل ٌقوم على افتراض الوصول فً نهاٌة  بماذاتها، « خرٌطة الطرٌق»آخر. حتى 

 -« الطرٌق خرٌطة»لـأنه برغم تبنً الربٌس األمٌركً  ذلك .آخراألمر إلى دولتٌن، مإشر 
الفلسطٌنٌة للترحٌب بها  السلطةومسارعة  -طراف الثالثة األخرى فً اللجنة الرباعٌة مساٌرة لأل

إسرابٌلٌاً علٌها إضافة إلى تعهد لحكومة  تحفظاً ثم الموافقة علٌها رسمٌاً، فقد الحق بها أربعة عشر 
، فً أثناء أنه تبرع ثم فً االعتبار لدى بدء عملٌة التنفٌذ. التحفظاتشارون بؤن إدارته ستؤخذ هذه 

، فً «دولة ٌهودٌة»والعقبة لتسوٌق الخرٌطة، بإعالن اعترافه بـ"إسرابٌل"  الشٌخوجوده فً شرم 
  1(33) الدولةهذه « أمن وسالم ورخاء»أعاد فٌه تؤكٌد التزامه العمل من أجل  الذيالوقت 

النحو  أبرزت إذاعة صوت إسرابٌل الموقف العربً من انتفاضة األقصى فى نشراتها على -1 
 % . 11.9% ، إٌجابً بنسبة  11% ، محاٌد بنسبة  51.1التالً : سلبً بنسبة 
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تعكس هذه النتٌجة حرص إذاعة صوت إسرابٌل على تقدٌم كم أكبر من األخبار السلبٌة عن موقف 
الدول العربٌة المإٌدة لالنتفاضة الفلسطٌنٌة فى حٌن اختلفت اتجاهات األخبار التى قدمت عن 

ربٌة التى تتخذ مواقف أقل تشدداً من إسرابٌل فى تعاملها مع الشعب الفلسطٌنى المقاوم أو الدول الع
تلك التى تربطها عالقات مع إسرابٌل .كما توضح هذه النتٌجة الدور السٌاسً والدعابى الذى تلعبه 

 إذاعة صوت إسرابٌل كؤداة لترجمة وشرح السٌاسة اإلسرابٌلٌة وأن الموضوعٌة والحٌادٌة ال
    1 (31)مكان لهما فى تلك اإلذاعة عند معالجة األخبار العربٌة

جاء الموقف األوربً من انتفاضة األقصى فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل كالتالً :  – 3
 % . 11.3% ، سلبى بنسبة  18% ، إٌجابً بنسبة  33.3غٌر محدد االتجاه بنسبة 

م المتحدة من انتفاضة األقصى فى نشراتها أبرزت إذاعة صوت إسرابٌل موقف األم  - 1
% ، موقف  13.9% ، موقف سلبً بنسبة  11اإلخبارٌة على النحو التالً : موقف محاٌد بنسبة 

% . وتعكس هذه النتٌجة مدى محاولة إذاعة صوت إسرابٌل وتؤكٌدها من  11.1إٌجابً بنسبة 
دولى ممثالً فى األمم المتحدة ٌتخذ موقفاً خالل معالجتها اإلخبارٌة النتفاضة األقصى أن المجتمع ال

 محاٌداً من هذه االنتفاضة . 

 : نوعٌة أنباء االنتفاضة فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرائٌل  - 9

 ( 8جدول رقم ) 

 ٌوضح الجدول التالى نوعٌة أنباء االنتفاضة فى النشرات اإلخبارٌة بإذاعة صوت إسرابٌل

 بة المبوٌةالنس  عدد األنباء نوعٌة األنباء

 سٌاسى
 عسكرى

 سٌاسى عسكرى
 أمنى

 إنسانى
 اقتصادى

 سٌاسى اقتصادى
 اجتماعى

 أنباء اخرى

158 
119 
55 
11 
11 
8 
9 
9 
11 
 

31.3 % 
31.1 % 
13 % 
1 % 
1.9 % 
1.1 % 
1.8 % 
1.1 % 
3.3 % 

 % 111 119 اإلجمالى

 من بٌانات الجدول السابق ٌتضح ما ٌلى : 

% وهى نتٌجة  31.3ى إذاعة صوت إسرابٌل المرتبة األولى بنسبة تحتل األخبار السٌاسٌة ف – 1
تتفق مع غالبٌة الدراسات اإلعالمٌة التى أجرٌت على النشرات والبرامج اإلخبارٌة فى اإلذاعات 
الموجهة وما أسفرت عنه من نتابج ارتفاع نسبة المضمون السٌاسً فٌما تقدمه من أخبار .وتعكس 

نواقٌس  إسرابٌلالدولٌة بفعل االنتفاضة وإلى درجة دقت معها  إسرابٌلتراجع مكانة هذه النتٌجة 
لكافة مناطق الجٌش اإلسرابٌلً  الخطر، وكان للمظاهرات التً خرجت فً أوروبا بعد اجتٌاح

السلطة الفلسطٌنٌة العنوان األبرز للدرك الذي وصلت إلٌه مكانة إسرابٌل شعبٌا و حتى رسمٌا، 
همت فً عزل إسرابٌل من الناحٌة الدولٌة، باستثناء وقوف أمرٌكا معها والحال أن االنتفاضة أس

ظالمة أو مظلومة، بعد أن كانت العملٌة السلمٌة قد فتحت أمام 'إسرابٌل' األبواب المغلقة فً الوطن 
العربً و العالم، سدت االنتفاضة هذه األبواب بشدة، ودفعت بـ'إسرابٌل' إلى الزاوٌة الضٌقة، 

ى هذا التراجع فً أوروبا أن الجٌش و وزارة الخارجٌة، وفً ضوء التغٌرات القانونٌة وللتدلٌل عل
واإلعالمٌة فً غٌر مصلحة 'إسرابٌل' حذر الضباط و كبار المسبولٌن من احتمال تعرضهم 
لالعتقال فً تلك الدول بتهم ارتكاب جرابم حرب، و تكفً فً هذا الصدد اإلشارة إلى قبول 

مر فً بلجٌكا قبل إلغاء القانون بقبول الدعوى المرفوعة ضد جزار صبرا و المحاكم فً أول األ
شاتٌال شارون، و الضجة السٌاسٌة التً واكبت قبول تعٌٌن ربٌس 'الشاباك' األسبق ' كارمً 
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غٌلون ' سفٌرا للكٌان فً الدنمارك، و المواقف الصادرة من وزٌر خارجٌة فنلندا و وزٌر العدل 
ألسالٌب الوحشٌة التً تنتهجها دولة الكٌان فً معاملة الفلسطٌنٌٌن، ورفض الدنماركً بخصوص ا

الكنٌسة األرثوذكسٌة الروسٌة وهً أعلى جهة دٌنٌة فً روسٌا من استقبال شارون بسبب 
ممارساته ضد الفلسطٌنٌٌن، إضافة إلى الحمالت اإلعالمٌة ضد الكٌان الصهٌونً التً أزعجت 

سهمت فً دفع الرأي العام األوروبً إلى المٌل لمصلحة حكومة شارون بشكل واضح، و أ

  . (35)االنتفاضة الفلسطٌنٌة و ضد رغبة 'إسرابٌل'

% من جملة أخبار العٌنة وهذه  31.1احتلت األخبار العسكرٌة المرتبة الثانٌة حٌث شغلت  – 1
 علً جاءت  ،ةالكلم معنً بكل درامٌة تحوالت اإلسرابٌلً شهد العربً الصراعالنتٌجة تعكس أن 

 بإعالن ٌتعلق فٌما خاصه  ،1111 سبتمبر  11 بعد األمرٌكٌة السٌاسة أصاب الذي التغٌر خلفٌه
 والمقاومة  ، المرفوض اإلرهاب بٌن تفرقه دون  ، الدولً باإلرهاب ًما ٌسم علً الحرب

 عملت والتً  ، األمرٌكٌة العراقٌة االزمه تطورات ثانٌا ثم  ، واالستٌطان االحتالل ضد المشروعة
 درجه فً نسبً تدهور حدوث ثم ومن  ، الخلٌج منطقه الً اإلقلٌمٌة التفاعالت مركز تحول علً

 فً للمضً الٌمٌنٌة اإلسرابٌلٌة الحكومة امام المجال فتح الذي األمر  ،الفلسطٌنٌة بالقضٌة االهتمام
 للشعب واالذالل الجماعً بوالعقا العنف من هابلة درجه علً تنطوي التً  ، العسكرٌة سٌاساتها
  ، فٌه تنجح لم ما وهو البحتة العسكرٌة األداة طرٌق عن الصراع انهاء الً والرامٌة  ، الفلسطٌنً

 جرت التً الفدابٌة وعملٌاتها والعسكرٌة المدنٌة بؤشكالها الفلسطٌنٌة االنتفاضة الستمرار نظرا
 1 (39) سرابٌلًاإل الكٌان حدود داخل او  ، االخضر بالخط فما ٌعر خلف

تراجع مكانة الجٌش الصهٌونً بسبب استنزاف قدرة الجٌش فً المواجهات كما تعكس هذه النتٌجة 
وحرب العصابات والشوارع التً تتبعها فصابل المقاومة الفلسطٌنٌة األمر  مع الشعب الفلسطٌنً

مٌزانٌة الجٌش الذي قلل من كفاءته خالل سنوات االنتفاضة، كما ان التقلٌصات الواسعة فً 
الصهٌونً نتٌجة االزمة المالٌة واالقتصادٌة التً سببتها االنتفاضة، ستإدي إلً زٌادة خسارة هذا 

الجٌش لمكانته العسكرٌة فً منطقة الشرق األوسط وفقدانه موقعه الممٌز بسبب خفض نوعٌة 
ون هذٌن العاملٌن األشخاص والمعدات المتقدمة والتكنولوجٌا العسكرٌة التً ٌمتلكها الجٌش وبد

 األساسٌٌن لن ٌستطٌع التغلب علً الجٌوش العربٌة فً حالة اندالع حرب اقلٌمٌة فً المنطقة.
استمرار نجاحات المقاومة الفلسطٌنٌة فً كسر المعادلة العسكرٌة خاصة بعد اسقاط إحدي و

وي تدرًٌعا وذلك الدبابة األكثر تطوًرا فً العالم واألق« 3-مٌركافا»الطابرات وتدمٌر الدبابة 
بؤسلحة خفٌفة ومتوسطة محلٌة االنتاج المقاومة بإمكاناتها البسٌطة األمر الذي أدي إلً تؤجٌل 

وتراجع عدة دول فً صفقات السالح التً عقدتها صنعتها ٌد كوادر مع شركات السالح 
 . (31) الصهٌونٌة إضافة إلً إعادة دول أخري النظر فً تعاملها مع السالح الصهٌونً

% من جملة أخبار  13جاءت األخبار السٌاسٌة والعسكرٌة فى المرتبة الثالثة حٌث شغلت  – 3
انتفاضة األقصى فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل وهذه النتٌجة ٌمكن تفسٌرها فى ضوء 

 الطبٌعً امتداده عن وإبعاده سٌاسٌاً وعسكرٌاً  الفلسطٌنً الشعب حصار اإلسرابٌلٌة القٌادة ةحاولم
 مشروعة غٌر ممارسات باعتباره الصراع تصوٌر خالل من  .. واإلسالمً العربً القومً وعمقه

 اإلسرابٌلٌة الصرامة هذه وتعنً  .. بصرامة جماحها ٌكبح أن الً تحتاج  .. الفلسطٌنٌٌن جانب من
تفعت نسبة وبالتالى ار ساكنٌها وتشرٌد السكنٌة المبانً وهدم المنشآت وتدمٌر القتل وسابل استخدام

 .األخبار السٌاسٌة والعسكرٌة فى نشرات أخبار إذاعة إسرابٌل 

%  وتتفق هذه  1احتلت األخبار األمنٌة المرتبة الرابعة فى إذاعة صوت إسرابٌل بنسبة  - 1
 الفكر علً الكاملة األمن مفاهٌم وسٌطرة  .. اإلسرابٌلً الفرد لدي األمن بعقدة ٌتعلق ماالنتٌجة مع 
 اشتعال بسبب  .. الراهنة المرحلة فً وتجسدت مخاطرها تضخمت المفاهٌم هذه  ..ً اإلسرابٌل
     1  (39) االنتفاضة واستمرار

ملٌارات دوالر هً خسابر الكٌان  11)شارون( تعوٌض إلسرابٌلً قد ٌستطٌع ربٌس الوزراء اف
خرها الضمان المختلفة من الخارج وآ الصهٌونً من انتفاضة األقصى بوسابل الدعم المالً

ولكنه لن ٌستطٌع أن ٌعوض الصهاٌنة عن  ملٌار دوالر؛ 8األمرٌكً إلقراض الكٌان الصهٌونً 
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إذا استمرت االنتفاضة، خاصة وأن األمن هو  حالة الرعب التً عاشوها و ٌعٌشونها وسٌعٌشونها
وا المعجزة ومستعمرٌن. لقد استطاع الفلسطٌنٌون أن ٌحقق القٌمة العلٌا لدى الصهاٌنة: حكومة،

توازن الرعب( التً كانت من أهم إنجازات انتفاضة األقصى إلى ) األمنٌة باالنتقال من نظرٌة
نظرٌة "توازن الردع " بإنتاجهم لصوارٌخ القسام والبنا، واستخدام الهاون  االقتراب من تحقٌق

 الصهٌونً تمثل باستهداف مبانً الصهاٌنة، وكلها فً إطار المعطٌات الجغرافٌة للكٌان والتهدٌد

 للمجتمع الداخلٌة الخرٌطة بدقة ٌدرسوا أن العرب من ٌتطلب ذلك كل1 (38)هتهدٌداً مباشراً ألمن
 رسالة إلٌه تحمل التً والثقافٌة اإلعالمٌة األعمال من مخططة سلسلة إلٌه توجه وأن  .. اإلسرابٌلً

 نحو المجتمع هذا دفع محاولة مع واالستقرار األمن لتحقٌق المنطقٌة والمتطلبات الحقٌقً السالم

 9( 44)واالستقرار واألمن السالم أجل من مطالبه مع تتفق التً السٌاسٌة القٌادة اختٌار

% تلٌها األخبار السٌاسٌة  1.1جاءت األخبار االقتصادٌة فى المرتبة السادسة بنسبة  – 5
االقتصاد ب نتفاضة األقصى التى ألحقتها ا خسابر% وقد ٌرجع هذا الى ال 1.8االقتصادٌة بنسبة 

من الناتج  5.8ملٌارات دوالر وهً تساوي  9م، نحو 1111وصلت فً عام والتى  اإلسرابٌلً
% من الناتج اإلجمالً ونجم عن ذلك 11م، وهً تساوي 1111ملٌار فً عام  11.1القومً، و

م، 1111/م 1111% فً عامً 3% و1.8من الدخل القومً  اإلسرابٌلى فردخسارة نصٌب ال
م 1111علً التوالً، وتراجع فً مستوي األجور باألسعار الحقٌقٌة فقد تناقص متوسط األجر فً 

ع مإشر البطالة بسبب غلق المبات من المشارٌع اارتف% كما ٌرجع الى  5.1م بمقدار 1111/
االقتصادٌة الكبري وإلقاء عشرات من اآلالف من عمالها إلً الشارع، كما اضطر العدٌد من 

سات والوزارات الحكومٌة إلً تقلٌص عدد موظفٌها تبًعا لتقلص موازناتها، وقد وصل عدد المإس
، وقد ارتفعت إسرابٌل% من اجمالً قوة العمل فً 11.5ألف عاطل ٌشكلون  311العاطلٌن إلً 

 1 (11) م1111% فً عام 1.1نسبة البطالة إلً 
 االقتصاد نأ إلى، إسرابٌل التقارٌر الحكومٌة والهٌبات المعنٌة باإلحصاء فً تشٌرو

م، فحسب التقرٌر 1893من الركود و التدهور لم ٌسبق له مثٌل منذ عام  حالة ٌشهد اإلسرابٌلى
بالمابة منذ بداٌة األحداث  9المركزي فإن المعدل اإلنتاجً العام انخفض بنسبة  البنكالذي أصدره 

قد  المعدلالمابة، فً حٌن كان هذا فً  9أو  1هناك مإشرات قد تجعل هذه النسبة قد تصل إلى  و
، حٌن كان االنتفاضةم مع بداٌات  1111فً المابة خالل الفترة نفسها من عام  5.5ارتفع بنسبة 

الصناعً بنسبة  اإلنتاجٌشهد نموا اقتصادٌا عالٌا .. و انخفض  اإلسرابٌلًالنشاط االقتصادي 
فً المابة للمواد  19 بنسبةلفردي فً المابة ، و انخفض االستهالك ا 15و  11تتراوح بٌن 
 فً المابة للمنتوجات المحلٌة .  11المستوردة و 

وحدة إدارة الدٌن الحكومً فً دابرة المحاسب العام  عنالتقرٌر السنوي األول الصادر  أفاد وقد 
ٌن الحكومً فً اإلسرابٌلٌة بؤن فً وزارة المالٌة    م 1111عام  ملحوظاارتفاعا  إسرابٌل سجلالدَّ

ملٌار شٌكل،  119إلى  وصل، حٌث 1111ملٌار شٌكل، بالمقارنة مع العام الذي سبقه  511بلغ 
 إسرابٌلن كل فرد من مواطنً وهذا ٌعنى أ%.5.1ملٌار شٌكل وبنسبة  51مما ٌعنً زٌادة بـ 

 تراجعوقد ! ألف شٌكل 191ملٌون نسمة مدٌن بحوالً  9.9]وبضمن ذلك األطفال[ البالغ عددهم 
عدم  بسببم، وذلك 1111% فً عام 9% و9.1م بمقدار 1111ثمار المحلً فً سنة االست

 االستقرار الذي ال ٌشجع االستثمار. وكذلك تراجع االستثمار 

من أكثر من ملٌار ونصف الملٌار إلى أقل من نصف ملٌار دوالر فً عام  إسرابٌلاألجنبً فً 
 . م1111اً سالباً فً عام م وأصبح رقم1111م. واستمر فً التراجع فً عام 1111

الكبرى وإلقاء عشرات من  االقتصادٌةمإشر البطالة بسبب غلق المبات من المشارٌع  ارتفعو
المإسسات والوزارات الحكومٌة إلى  مناآلالف من عمالها إلى الشارع، كما اضطر العدٌد 
ألف عاطل  311عدد العاطلٌن إلى  وصلتقلٌص عدد موظفٌها تبعاً لتقلص موازناتها، وقد 

وقد ارتفعت نسبة البطالة إلى  الصهٌونً،% من إجمالً قوة العمل فً الكٌان 11.5ٌشكلون 
معدل  إنإلى فى إسرابٌل معطٌات سلطة تخطٌط القوى البشرٌة  وتشٌر م1111% فً عام 11.1

 19 فصلألف عامل، مقابل  91خالل كل ربع من العام األخٌر، بلغ اإلسرابٌلٌٌن فصل العمال 
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فصل أكثر  1113خالل شهري إبرٌل وماٌو  تموقد  ف عامل خالل كل ربع من العام الذي سبقهأل
خالل الفترة  اإلسرابٌلٌةعن العمل فٌما تراجع عدد ساعات العمل فً المصانع  لعام 1151من 

 . (11) % 1.9 بنسبة نفسها
ة تعكس تدنى الوضع %  وهذه النتٌج 1.1احتلت األخبار االجتماعٌة مرتبة متدنٌة بنسبة  - 9

بات المستوطنون ٌشتكون من نقص الوسابل التعلٌمٌة وتدنً االجتماعى داخل إسرابٌل حٌث 
التخفٌض المستوى التعلٌمً المدرسً والجامعً، وبات عدد من الجامعات مهددة باالنهٌار بسبب 

ألف معلم،  15ألف ساعة تعلٌم، وإقالة  311، حٌث سٌتم إلغاء  المتزاٌد فً موازنة التعلٌم
فً المابة، وسٌتم تخفٌض  11إلى  11وسترتفع رسوم التعلٌم لطالب الجامعات بمعدل ٌتراوح بٌن 

 فً المابة.  11منحة الجنود المسرحٌن بنسبة 
غٌر قادرة على تؤمٌن األدوٌة للمرضى،  اإلسرابٌلٌةمستشفٌات الوفً الوقت عٌنه ،أصبحت 

ة إجراء العملٌات الجراحٌة فً بعضها، وذلك بسبب وبعضها مهدد باإلغالق الكامل وعدم قدر
وكشفت المٌزانٌة اإلسرابٌلٌة،  العجز المالً الناجم عن التقلٌص المتتابع لموازنة وزارة الصحة

، والتً أثارت الكثٌر من االنتقادات من الوزراء 1113سبتمبر  11التً تم التصدٌق علٌها بتارٌخ 
ات ضٌخف؛ حٌث أَضرت التاإلسرابٌلًاالنتفاضة باالقتصاد  والنقابات؛ مدى الضرر الذي ألحقته

بفبات فقٌرة وضعٌفة فً المجتمع، مثل المعوقٌن، والعاطلٌن عن العمل، واألطفال والعجابز، 
 وبقطاعات مهمة كالتعلٌم والجٌش والصحة. 

، وكان إسرابٌلًمالٌٌن  3ات مخصصات التؤمٌن الوطنً، وهً ستضر بقرابة ضٌخفوشملت الت
لمعوقون والعاطلون عن العمل واألطفال والشٌوخ أكثر المتضررٌن منها، إضافة إلى متلقً ا

 1111عامى فً المابة خالل  35مخصصات األطفال، الذٌن تقلصت مخصصاتهم بنسبة 
عن تعمق واستمرار انعدام  1113سبتمبر  11وقد كشفت صحٌفة معارٌف االثنٌن  1111و

 . (13)إسرابٌل ء فً المساواة بٌن الفقراء واألغنٌا
 الدول والمنظمات التى ركزت علٌها نشرات أخبار إذاعة صوت إسرائٌل  - 14

 ( 11جدول رقم ) 

ٌوضح الجدول التالى الدول والمنظمات التى ركزت علٌها نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل 
 خالل انتفاضة األقصى :

 النسبة المبوٌة التكرارات الدول والمنظمات

 سرابٌلإ
 دول عربٌة
 أمرٌكا

 منظمات دولٌة
 دول أوروبٌة
 دول آسٌوٌة
 روسٌا

 منظمات إقلٌمٌة

311 
111 
51 
11 
11 
9 
9 
9 

 

18.1 % 
33.8  % 
9.1 % 
3.1 % 
1  % 
1.3 % 
1  % 
1  % 

 % 111 911 اإلجمالى

 من بٌانات الجدول السابق ٌتضح ما ٌلى : 

لمرتبة األولى فى نشرات أخبار إذاعة صوت جاءت األخبار المحلٌة اإلسرابٌلٌة فى ا  – 1
% وهذه نتٌجة تنسجم مع دور هذه اإلذاعة كؤداة من أدوات التعبٌر عن  18.1إسرابٌل بنسبة 

 السٌاسة الداخلٌة والخارجٌة لدولة إسرابٌل .

إن األخبار المتعلقة بالدول العربٌة التى اهتمت بتقدٌمها إذاعة صوت إسرابٌل جاءت فى  – 1
% وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة فى ضوء األسالٌب التى تنتهجها إذاعة  33.8ة الثانٌة بنسبة المرتب
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صوت إسرابٌل والتى تسعى إلى جذب جماهٌرها المستهدفة فى الدول العربٌة بتقدٌم األخبار 
والموضوعات التى تهمها وهو أسلوب دعابى جٌد فقد أثبتت كثٌر من الدراسات أن واحداً من أهم 

ب التى تدفع المواطنٌن فى دولة ما إلى االستماع إلذاعات دول أجنبٌة أخرى هو أنها تقدم ما األسبا
 1 (11)ال ٌجدونه فى وسابل إعالمهم المحلٌة 

أولت إذاعة صوت إسرابٌل خالل انتفاضة األقصى اهتماماً كبٌراً بؤخبار الوالٌات المتحدة   – 3
% من جملة أخبار العٌنة وهى نسبة كبٌرة توضح  9.1األمرٌكٌة حٌث شغلت هذه األخبار نسبة 

لنا مدى االرتباط والتنسٌق بٌن القٌادة الٌمٌنٌة الحاكمة فى إسرابٌل برباسة إرٌٌل شارون والقٌادة 
الٌمٌنٌة الحاكمة فى واشنطن برباسة جورج بوش فٌما ٌتعلق بقضاٌا الشرق األوسط وخاصة 

 العالقاتالٌات المتحدة وإسرابٌل، على مر تارٌخ تكن الو لمالصراع العربى اإلسرابٌلً حٌث 
العربٌة عموماً  المنطقةاالستراتٌجٌة بٌنهما، بهذا التطابق وحتى بهذا التماثل فً سٌاساتهما تجاه 

 والقضٌة الفلسطٌنٌة خصوصاً.

 لدى إدارتٌهما الحالٌتٌن، فقد -المسٌحٌة الصهٌونٌة  - الواحدإلى المنطلق األٌدٌولوجً  وإضافة 
فً نٌوٌورك وواشنطن والحرب على اإلرهاب التً تلت ذلك على  1111جاءت أحداث سبتمبر 

، ولتضع  صدٌقٌن من بوش وشارون حلٌفٌن فً هذه الحرب ولٌس مجرد لتجعلامتداد العالم 
ضمن دابرة الهدف المشترك لرماٌتهما  -فضالً عن العرب والمسلمٌن جمٌعاً  - الفلسطٌنٌةالمقاومة 

لحرب صدٌقه شارون ضد  الحماس، فاقد 1111ٌكن بوش، قبل سبتمبر  لمو لحربهذه ا فً
تحول إلى شرٌك كامل له فً هذه  أنهالشعب الفلسطٌنً، إال أنه بعدها أعطى أكثر من دلٌل على 

ٌاسر عرفات، والذي هو نسخة طبق  الفلسطٌنٌةالموقف األمٌركً من ربٌس السلطة ف الحرب
  1(15) ذلكعلى األصل لموقف شارون، مإشر 

جاءت المنظمات الدولٌة وفى مقدمتها منظمة األمم المتحدة فى المرتبة الرابعة حٌث شغلت  – 1
 1%  3.1أخبارها فى إذاعة صوت إسرابٌل خالل انتفاضة األقصى نسبة 

% فى أخبار انتفاضة األقصى فى نشرات إذاعة صوت  1شغلت أخبار دول أوروبا نسبة  – 5
ذه النتٌجة الدور الذى تلعبه الدول األوروبٌة وخاصة برٌطانٌا وفرنسا والمانٌا إسرابٌل وتعكس ه

ربٌس وزراء  نتنٌاهو بنٌامٌن وقد لخصعلى مسرح السٌاسة الدولٌة فى منطقة الشرق األوسط 
 من أوروبا بما ٌلً:  إسرابٌل رٌدهتما  إسرابٌل السابق

 رٌط اللبنانً المحتل مقابل ترتٌبات أمنٌة . التوسط مع لبنان لتنفٌذ انسحاب إسرابٌلً من الش* 

المساهمة فً جهود مقاومة "اإلرهاب" وهو مجال واسع ٌبدأ بتناول المعلومات وتسهٌل نشاط * 
عمالء الموساد فً األراضً األوروبٌة ضد من تعتقد إسرابٌل أنهم على صلة بمنظمات المقاومة 

لفنً والمادي لشرطة الحكم الذاتً، مروراً بالتضٌٌق الفلسطٌنٌة واللبنانٌة، وٌنتهً بتقدٌم الدعم ا
 على النشاط اإلسالمً فً أوروبا . 

 منع إٌران من تطوٌر أسلحة غٌر تقلٌدٌة . * 

وٌالحظ أن نتنٌاهو طلب إسهاماً سٌاسٌاً من أوروبا فقط على المسار اللبنانً، وهً محاولة 
لبنان، ودق إسفٌن فً العالقات السورٌة الستغالل نهم أوروبا للعب دور سٌاسً فً الضغط على 

فً كل الحاالت ٌجب االعتراف أن الدور األوروبً، ما زال رهٌن انقسام أوروبا ٌة والفرنس –
على نفسها، وخاضعاً للمواقف واألولوٌات األمرٌكٌة واإلسرابٌلٌة وهو لٌس مستقالً أو قادراً على 

حرصاً  تبدى القوى األوروبٌةلرغم من أن وذلك باشق طرٌقه وحده وسط زوابع الشرق األوسط 
 هى:اعتبارات لعدة العربٌة  كبٌراً على تحقٌق استقرار فً المنطقة

من خالل مشروع الشراكة األوروبٌة  تكوٌن سوق خلفٌته واسعة لدول االتحاد األوروبً  -أ 
ضخمة تقف  المتوسطٌة بشكل ٌعزز اقتصادٌات الدول األوروبٌة، كمقدمة لتشكٌل كتلة اقتصادٌة

هذه  ٌرى األوروبٌون أن مشروعهم إلنشاءوفً مواجهة الكتل القابمة أو تلك اآلخذة بالتشكل 
 .  فى منطقة الشرق األوسط سوق بات مإجالً إلى حٌن عودة الروح لعملٌة التسوٌةال

ال ٌجهل األوروبٌون مخاطر استمرار التوتر واألزمات فً المنطقة العربٌة، حٌث تظل   -ب 
ل األوروبٌة وخاصة المتوسطٌة منها ترقب بقلق إمكانات وصول إفرازات تلك األزمات إلى الدو
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عقر دارها، فاألزمات الشرق أوسطٌة مرشحة فً كل لحظة النفجار ٌحمل إلى أوروبا تداعٌات 
أمنٌة، أو موجات هجرة بشرٌة بحثاً عن األمن واالستقرار وٌرى قادة الدول األوروبٌة عامة 

منها خاصة أنه كلما أمكن تخفٌف حدة التوتر فً المنطقة العربٌة، أمكن تجنب  والمتوسطٌة
إفرازات تلك األزمات فً ظل جوار جغرافً ال ٌمكن تجاهل دوره فً الربط بٌن مجرٌات 

 األحداث فً المنطقتٌن العربٌة واألوروبٌة . 
اعات الدابرة فً المنطقة اإلسرابٌلً، هو أهم الصر –ؤن الصراع العربً ة األوروبٌٌن بقناع –ج 

توجٌه األموال المخصصة لسباق بمن وضع حد لهذا الصراع البد إن لم ٌكن محركها األساسً، و
التسلح إلى مشارٌع تنموٌة تإمن االستقرار فً الباحة الخلفٌة للقارة األوروبٌة، وكذلك تعزٌز 

 عملٌات التبادل التجاري بٌن أوروبٌا ودول المنطقة . 
نطلقات، أظهرت أوروبا رغم انحسار نفوذها الدولً، رغبة وإصراراً على لعب دور من هذه الم

فً عملٌة التسوٌة، ولبن نجحت الوالٌات المتحدة فً تحجٌم أثر الدور األوروبً فً مجرٌات 
األحداث، فإنها فشلت فً وقف المحاوالت األوروبٌة الساعٌة للعودة إلى دابرة الضوء وقد لعبت 

ممول االقتصادي لعملٌة التسوٌة، حٌث بذل األوروبٌون جهوداً كبٌرة لحفظ أدنى من أوروبا دور ال
التؤٌٌد الشعبً والرسمً الفلسطٌنً لعملٌة التسوٌة من خالل توفٌر دعم اقتصادي للتسوٌة وتموٌل 
أنشطة سلطة الحكم الذاتً، الدور االقتصادي لدول المجموعة األوروبٌة ظل ٌثٌر شهٌة أطراف 

فً تلك المجموعة لجسر الهوة بٌن المسإولٌات االقتصادٌة ألوروبا تجاه مشروع التسوٌة ربٌسٌة 
والنفوذ السٌاسً لها فً المنطقة، غٌر أن الرغبات األوروبٌة ظلت تصطدم بمعارضة أمرٌكٌة 

 .  (19)وإسرابٌلٌة 
ة ال تتفق % فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل وهذه النسب 1احتلت أخبار روسٌا نسبة  – 9

 وطبٌعة الدور الروسى فى منطقة الشرق األوسط .
 مصادر أنباء إذاعة صوت إسرائٌل خالل انتفاضة األقصى :  - 11

 ( 11جدول رقم ) 
 ٌوضح الجدول التالى مصادر أنباء إذاعة صوت إسرابٌل خالل انتفاضة األقصى

 النسبة المئوٌة عدد األنباء مصادر األنباء

 % 11 131 بدون مصدر محدد

 % 11.1 131 مصادر أنباء إسرابٌلٌة

 مراسلون 
 تلٌفزٌونات
 إذاعات 
 صحف

115 
11 
1 
1 

 

 % 1.9 19 مصادر أنباء عربٌة

 تلٌفزٌونات 
 إذاعات 
 صحف 

 وكاالت أنباء

1 
1 
3 
1 

 

 % 1.5 15 مصادر أنباء دولٌة

 وكاالت أنباء 
 تلٌفزٌونات 

 إذاعات 
 صحف 

11 
1 
1 
1 

 

 % 1.5 8 رى غٌر محددة الهوٌة مصادر أنباء أخ

 صحف 
 إذاعات 

1 
3 
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 1 تلٌفزٌونات

 % 111 911 اإلجمالى

 :  من بٌانات الجدول السابق ٌتضح ما ٌلى
خبراً  111خبراً جاء من بٌنها  911قدمت إذاعة صوت إسرابٌل خالل فترة عٌنة الدراسة  – 1

راً لم تذكر اإلذاعة  مصادرها خب 131% مقابل   18ذكرت مصادرها فى صلب النشرات بنسبة 
 1%   11وذلك بنسبة 

جاءت مصادر األنباء اإلسرابٌلٌة فى مقدمة المصادر التى وردت فى النشرات اإلخبارٌة  – 1

% من جملة  11.1بإذاعة صوت إسرابٌل وبفارق كبٌر إذ بلغت نسبة األخبار التى نقلت عنها 

رٌة وتؤتى هذه النتٌجة منسجمة مع ما سبق وأن األخبار التى ذكرت مصادرها فى النشرات اإلخبا

توصلت إلٌه دراسات أخرى عن اإلذاعات األجنبٌة الموجهة باللغة العربٌة والتى أثبتت أن الدولة 

  4(11)الباثة تهتم بمصادر أخبارها بصورة أكبر من مصادر األخبار األخرى 

لٌها كمصادر لألخبار بشكل كبٌر ومما ٌلفت االنتباه أن إذاعة صوت إسرابٌل اعتمدت على مراس

وردت عن  131خبراً من جملة  115إذ بلغ عدد األخبار التى وردت من مراسلى اإلذاعة 

إذاعة جٌش  –أخبار  11مصادر أخبار إسرابٌلٌة ) القناة األولى والثانٌة بالتلٌفزٌون اإلسرابٌلً 

وهى نسبة عالٌة توضح %  81.1صحٌفة هاآرتس خبر واحد ( أى بنسبة  –الدفاع خبر واحد 

 قدرات اإلذاعة فى نشر مراسلٌها سواء داخل إسرابٌل أو خارجها .

أولت إذاعة صوت إسرابٌل اهتماماً كبٌراً بمصادر األخبار العربٌة حٌث جاءت هذه  – 3

المصادر فى المرتبة الثانٌة ضمن المصادر التى ذكرت داخل النشرات اإلخبارٌة حٌث شغلت 

أخبار وقناة  3أخبار ) الفضابٌة المصرٌة  1القنوات التلٌفزٌونٌة العربٌة %  وقد شكلت  1.9

وخبر واحد من التلٌفزٌون الفلسطٌنً( أعلى  MBCالجزٌرة خبرٌن وخبر واحد من تلٌفزٌون 

أخبار  1مصادر األخبار العربٌة التى اعتمدت علٌها إذاعة صوت إسرابٌل تلتها اإلذاعات العربٌة 

أخبار )  3أخبار وإذاعة الكوٌت خبر واحد ( ثم الصحف العربٌة  3ن ) إذاعة صوت فلسطٌ

صحٌفة النهار اللبنانٌة خبر واحد وصحٌفة العٌن الفلسطٌنٌة الصادرة فى الناصرة خبر واحد 

وصحٌفة عرب نٌوز الصادرة فى الرٌاض باللغة اإلنجلٌزٌة خبر واحد  ( فوكاالت األنباء العربٌة 

العراقٌة ( . وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بؤن إذاعة صوت إسرابٌل كإذاعة خبرٌن ) وكالة األنباء 

معادٌة موجهة للعرب تلعب دورا كبٌراً فى مجال الدعاٌة ومن ثم تسعى إلى تؤكٌد مصداقٌتها فٌما 

 تنقله من أخبار باالعتماد على مصادر األخبار العربٌة . 

ل الغربٌة فى المرتبة الثالثة حٌث شغلت جاءت مصادر األخبار الدولٌة وخاصة مصادر الدو – 1

% من جملة ما ذكر من مصادر فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل  1.5خبراً  بنسبة  15

أخبار وكالة  3خبرا ) وكالة روٌتر  11وقد برزت وكاالت األخبار الغربٌة كؤهم تلك المصادر 

ثم التلٌفزٌونات الدولٌة ) تلٌفزٌون  أخبار (  1اخبار وكالة الصحافة الفرنسٌة  5االسوشٌتدبرس 
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إٌران خبر واحد ( فاإلذاعات الدولٌة ) إذاعة مونت كارلو خبر واحد ( فالصحف ) مجلة ٌو إس 

 نٌوز أند رٌبورت كورت خبر واحد ( .

أخبار عن  1% حٌث نقلت  1.5جاءت مصادر األخبار األخرى غٌر محددة الهوٌة بنسبة  – 5

 3لصحٌفة واكتفت فى النشرة بالقول فى حدٌث صحفى كما نقلت عدة صحف ولم تذكر اسم ا

أخبار عن اإلذاعات ولم تذكر اسم هذه اإلذاعات واكتفت بالقول فى مقابلة إذاعٌة كما نقلت خبرٌن 

 عن بعض التلٌفزٌونات واكتفت بقولها فى مقابلة تلٌفزٌونٌة .

 ات أخبار إذاعة صوت إسرائٌل اتجاه أنباء الدول العربٌة التى وردت فى نشر  - 12

 ( 11جدول رقم ) 

 ٌوضح الجدول التالى اتجاه أنباء الدول العربٌة التى وردت فى نشرات إذاعة صوت إسرابٌل

 االتجاه 
 الدول والمنظمات

 اإلجمالى غٌرمحددةاالتجاه أخبار سلبٌة أخبار إٌجابٌة

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 فلسطٌن 
 مصر 
  لبنان

 العراق 
 األردن 
 سورٌا 
 قطر 
 الٌمن 

 الكوٌت 
 المغرب 

 جامعة الدول العربٌة
 السعودٌة 

 لٌبٌا 
 عمان 

 البحرٌن 
 الجزابر

35 
19 
11 
9 
8 
1 
3 
- 
- 
1 
- 
1  
-  
-  
1  
- 

 

39.5 
18.1 
11 
9.9 
8.8 
1.1 
3.3 
- 
- 

1.1 
- 

1.1  
-  
-  

1.1  
-  

 

51 
1 
1 
9 
1 
1 
- 
1 
1 
- 
- 
 
 
- 
1 
- 

 

99 
5.3 
8.3 
9 
1.3 
1.3 
- 

1.1 
1.3 
- 
- 
- 

1.3 
- 
- 

1.3 
 
 

19 
9 
1 
3 
3 
- 
1 
3 
1 
1 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
 
 

39.1 
11.3 
8.5 
1.1 
1.1 
- 

1.9 
1.1 
1.9 
1.1 
1.1 
- 
- 

1.1 
- 
- 
 
 

111 
19 
11 
15 
13 
9 
5 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

18 
13.1 
11.1 
1.1 
9.3 
3.9 
1.1 
1.1 
1.1 
1 
.5 
.5 
.5 
.5 
.5 
.5 

 
 

 111 119 111 11 111 15 111 81 اإلجمالى

 من بٌانات الجدول السابق ٌتضح ما ٌلى : 

ارتفعت نسبة األخبار السلبٌة عن السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة فى نشرات أخبار إذاعة صوت  – 1
% وٌمكن  39.5% فاألخبار اإلٌجابٌة  39.1% واألخبار غٌر محددة االتجاه  99إسرابٌل الى 

البد  وكانته اعتبر السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة كٌاناً إرهابٌاً تفسٌر هذه النتٌجة بؤن شارون وحكوم
شعبه بتحقٌق األمن خالل مابة ٌوم من تسلمه رباسة الوزراء أن ٌجد عنواناً  وعدلشارون الذي 

بالبمة إدارة االنتفاضة وعملٌات المقاومة، السٌما وأن برنامجه الذي طرحه  علٌهٌلقً 
 ومحدوداً لم ٌكن ٌتوقع له النجاح ألنه ٌعرض تطبٌقاً متدرجاً السٌاسٌة مع السلطة  للمفاوضات

الالجبٌن والقدس  قضٌتًللقضاٌا االنتقالٌة وعلى األخص مرحلة إعادة االنتشار الثالثة مع تؤجٌل 
لن تستطٌع القبول  الفلسطٌنٌةأن السلطة  وطالمافً مفاوضات الحل النهابً إلى أجل غٌر معلوم. 

علٌه باراك فً السابق، فقد آثر  عرضهن سقفه أقل بكثٌر من السقف الذي ببرنامج شارون هذا أل
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على السلطة واتهامها برعاٌة ما ٌسمى بـ  للهجومشارون أن ٌوجه جهوده السٌاسٌة واإلعالمٌة 
المناط بها وفقاً التفاقات أوسلو، وذلك حتى ٌضع  األمنً)اإلرهاب( والتقاعس عن أداء دورها 

على القضٌة األمنٌة باعتبارها المدخل الوحٌد النطالق  األنظارة وٌركز الكرة فً ملعب السلط
أطلق شارون وحكومته وقوات جٌشه العدٌد من األوصاف على السلطة  وقدالمفاوضات السٌاسٌة. 

أنها لم تعد )شرٌكة( فً عملٌة التسوٌة، ومروراً باتهام عرفات بـ )الكذب(  باعتبارهاوربٌسها بدءاً 
 غٌاب)دعم اإلرهاب وتشجٌعه( وتشبٌهه بـ )بن الدن( وانتهاًء باعتبار إٌجابٌات )الخداع( و و

    .( 19)عرفات عن الساحة أكثر من سلبٌاتها بالنسبة للكٌان الصهٌونً

%  18.1جاءت األخبار اإلٌجابٌة عن مصر فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل بنسبة  – 1
% وٌرجع ارتفاع  5.3% فاألخبار السلبٌة بنسبة  11.3ثم األخبار غٌر محددة االتجاه بنسبة 

نسبة األخبار اإلٌجابٌة عن مصر وتراجع األخبار السلبٌة الى العالقات المصرٌة اإلسرابٌلٌة 
واتفاقٌة السالم الموقعة بٌن البلدٌن والدور الكبٌر الذى تلعبه مصر فى المنطقة وعالقاتها القوٌة 

 . مع الفلسطٌنٌٌن والدول العربٌة

% ثم  11جاءت األخبار اإلٌجابٌة عن لبنان فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل بنسبة   - 3
% وٌرجع ارتفاع نسبة  8.3% فاألخبار السلبٌة بنسبة  8.5األخبار غٌر محددة االتجاه بنسبة 

 % الى األهمٌة 1.1األخبار اإلٌجابٌة عن لبنان وتراجع األخبار السلبٌة بفارق بسٌط بنسبة 
 الخاصة للبنان بالنسبة إلسرابٌل التى تسٌطر على أجزاء كبٌرة من حدوده الجنوبٌة .

%  9.9جاءت األخبار اإلٌجابٌة عن العراق فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل بنسبة  - 1
% وٌرجع ارتفاع نسبة  9% فاألخبار السلبٌة بنسبة  1.1ثم األخبار غٌر محددة االتجاه بنسبة 

لسلبٌة عن العراق وتراجع األخبار اإلٌجابٌة الى موقف اسرابٌل من العراق كقوة األخبار ا
عسكرٌة واقتصادٌة تهدد الوجود اإلسرابٌلى وذلك قبل االحتالل العسكرى األمرٌكى واألجنبى 

 للعراق .

% ثم 8.8جاءت األخبار اإلٌجابٌة عن األردن فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل بنسبة  - 5
% وٌرجع ارتفاع نسبة  1.3% فاألخبار السلبٌة بنسبة 1.1ار غٌر محددة االتجاه بنسبة األخب

 األخبار اإلٌجابٌة عن األردن وتراجع األخبار السلبٌة الى وجود اتفاقٌة سالم بٌن البلدٌن

%  1.1جاءت األخبار اإلٌجابٌة عن سورٌا فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل بنسبة  - 9
% وٌرجع الباحث ارتفاع نسبة األخبار اإلٌجابٌة عن سورٌا وتراجع  1.3سلبٌة بنسبة فاألخبار ال

األخبار السلبٌة الى المحاوالت اإلسرابٌلٌة لتهدبة المشاعر الغاضبة فى الجوالن السورٌة المحتلة 
 ضد حكومة شارون والحٌلولة دون وقوع انتفاضة فى هذه األراضى السورٌة المحتلة .

% ثم  3.3خبار اإلٌجابٌة عن قطر فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل بنسبة جاءت األ - 1
  1%  1.9األخبار غٌر محددة االتجاه بنسبة 

جاءت األخبار غٌر محددة االتجاه عن الٌمن فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل بنسبة  - 9
 1% 1.1% فاألخبار السلبٌة بنسبة  1.1

االتجاه عن الكوٌت فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل بنسبة  جاءت األخبار غٌر محددة - 8
 1%  1.3% فاألخبار السلبٌة بنسبة  1.9

 1.1جاءت األخبار اإلٌجابٌة عن المغرب فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل بنسبة  - 11
 1% 1.1% ثم األخبار غٌر محددة االتجاه بنسبة 

دٌة والبحرٌن فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل جاءت األخبار اإلٌجابٌة عن السعو - 11
  1% لكل منها  1.1بنسبة 
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 الخالصة 
استهدف هذا البحث دراسة المعالجة اإلخبارٌة النتفاضة األقصى فى إذاعة صوت إسرابٌل من 
خالل تحلٌل محتوى عٌنة من النشرات اإلخبارٌة التى تقدمها اإلذاعة والكشف عن أسالٌب تلك 

المعالجة كما استهدف دراسة الكٌفٌة التى عالجت بها اإلذاعة قضٌة السالم بٌن الفلسطٌنٌٌن 
 واإلسرابٌلٌٌن من خالل نشراتها اإلخبارٌة .

وقد وضع الباحث عدة تساإالت سعى من خالل اإلجابة عنها الى توضٌح طبٌعة المعالجة 
 تلك التساإالت الى مجموعتٌن هما اإلخبارٌة النتفاضة األقصى فى إذاعة صوت إسرابٌل وقسم 

مجموعة تساإالت خاصة بشكل أخبار انتفاضة األقصى فى نشرات إذاعة صوت إسرابٌل ب  -أ 
  1مجموعة تساإالت خاصة بمحتوى هذه النشرات   -

ولجؤ الباحث الستخدام أسلوب العٌنة فى اختٌار النشرات اإلخبارٌة التى خضعت للتحلٌل حٌث 
نشرة الساعة التاسعة والنصف صباحاً لتمثل النشرات القصٌرة والتى تذاع  اختار نشرتٌن هما

بدون موجز فى الفترة الصباحٌة ونشرة الساعة العاشرة والنصف مساء وهى نشرة مطولة ٌذاع 
 فى مقدمتها وفى ختامها موجز ألهم األنباء وتمثل الفترة المسابٌة .

ارها فى عٌنة الدراسة أربع وخمسٌن نشرة شغلت وقد بلغ عدد النشرات اإلخبارٌة التى تم اختٌ
إذاعتها سبع ساعات وثمان وثالثٌن دقٌقة تقرٌباً فى فترة زمنٌة عمدٌة بلغت مدتها سبعة وعشرٌن 

/  11/  19م وانتهت ٌوم السبت الموافق  1111/  11/  13ٌوماً بدأت من ٌوم االثنٌن الموافق 
 .  م 1111

 ن النتائج من أهمها :وقد انتهى البحث الى مجموعة م

تهتم إذاعة صوت إسرابٌل بتقدٌم أكبر كم من النشرات الصغٌرة خالل وقت قصٌر حٌث  – 1
تتراوح مدة النشرة ما بٌن خمس دقابق الى أقل من عشر دقابق وقد شغلت النشرات القصٌرة التى 

عة من نشرات % من جملة ما قدمته اإلذا 93استغرقت مدة إذاعة كل نشرة أقل من عشر دقابق 
 1% للنشرات المطولة ) عشر دقابق فؤكثر (  31مقابل 

تهتم إذاعة صوت إسرابٌل بتقدٌم أكبر عدد من األخبار القصٌرة والتى تستغرق مدة إذاعة  - 1
% وتعكس هذه النتٌجة مدى  95.1الخبر الواحد ) أقل من دقٌقة (  حٌث بلغت نسبة هذه األخبار 

ٌة باألخبار القصٌرة والمختصرة إلحاطة المستمع علماً بتطورات أحداث اهتمام اإلذاعة اإلسرابٌل
الحٌاة السرٌع الذى ال ٌسمح للمستمع أن ٌتوقف انتفاضة األقصى وهذا االتجاه ٌتماشى مع إٌقاع 

إنه ٌرٌد معرفة أكبر عدد من األخبار فى أقل عدد من الكلمات أما  لطوٌالً أمام نشرات األخبار ب
 نها برامج إذاعٌة أخرى ٌسعى إلٌها من ٌرٌد .التفاصٌل فمكا

ـ أطلقت إذاعة صوت إسرابٌل على انتفاضة األقصى مصطلح المواجهات فى المناطق بنسبة  3
% مستخدمة عدة ألفاظ التى تدور حول هذا المصطلح مثل لفظ تبادل إطالق النار ،  38.1

ات النارٌة وهذه المصطلحات توحى مواجهات إطالق النار ، حوادث إطالق النار ، تبادل العٌار
للمستمع بوجود حرب بٌن جٌشٌن متكافبٌن ٌواجه كل منهما اآلخر وهذا ما تهدف الٌه اإلذاعة 

وتركز علٌه وهو االٌحاء للمستمع بؤن ما ٌحدث فى فلسطٌن هو حرب ولٌس مقاومة شعب أعزل 
ته تكنولوجٌا العصر كما من كل األسلحة إال سالح الحجارة لجٌش محتل ومسلح بؤحدث ما أنتج

% فى أخبار انتفاضة  11.5مرة بنسبة  119كررت إذاعة صوت إسرابٌل مصطلح العنف 
األقصى بنشراتها اإلخبارٌة مستخدمة عدة ألفاظ مثل : أحداث العنف ، أعمال العنف ، موجة 

، الرشق  العنف ، دابرة العنف ، زجاجات حارقة ، عبوة ناسفة ، قنبلة ٌدوٌة ، القاء الحجارة
% مستخدمة أٌضاً عدة  11.1بنسبة  113بالحجارة كما ركزت اإلذاعة على مصطلح اإلرهاب 

ألفاظ مثل : أعمال إرهابٌة ،اعتداءات إرهابٌة ، عناصر إرهابٌة ، عملٌات إرهابٌة ، ممارسة 
،  اإلرهاب ، عناصر تخرٌبٌة ، عملٌات تخرٌبٌة ، اعتداءات تخرٌبٌة ، المخربون ، المشاغبون

مقاومة  بقلب الحقابق حٌث ٌصف اإلعالم الٌهودي وتإكد هذه النتابج قٌام 1أعمال الشغب 
صفة الشرعٌة عن تلك المقاومة ونبذها ، وتهٌٌج  االحتالل داخل فلسطٌن باإلرهاب والعنف لنـزع

ٌُقاوم د الكٌان الٌهودي المغتصب ألرض فلسطٌن، بهدف إعطاء الٌهو اإلعالم العالمً على كل من 
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مكابدهم وجرابمهم واعتداءاتهم على المسلمٌن فً فلسطٌن، وإقصاء  المبرر والذرٌعة الستمرار
الجهادٌة ، لتنحٌة اإلسالم فً الصراع على فلسطٌن ، وتغٌٌب شعٌرة  المصطلحات والمسمٌات

 األمة المسلمة ، وإخماد كل صوت ٌنادي باسم الجهاد حتى ال ترتفع راٌة جهادٌة   الجهاد من واقع
والهدف ، ومن تلك  ٌصف الٌهود أي مقاومة لكٌانهم الغاصب بؤوصاف تدل على شنٌع الفعل كما

لما ٌحمله االنتحار من  المسمٌات إطالق مصطلح عملٌات انتحارٌة ، وعلى منفذٌها انتحارٌٌن
 المنتحر من الحٌاة ، وكذلك ٌنعتونها معنى قتل النفس بسبب مشاكل نفسٌة أو مالٌة أو ضجر وٌؤس

إلبعاد دوافع الجهاد والنكاٌة بالعدو الٌهودي  بالعملٌات الجبانة، ووصف منفذها بالجبن ، وذلك

  .( 18) الصهٌونً الغاصب

وتعكس هذه المصطلحات أٌضاً قٌام إذاعة صوت إسرابٌل بتصوٌر الصراع مع الفلسطٌنٌٌن  
 هذه وتعنً  .. بصرامة جماحها ٌكبح أن الً حتاجٌ  همجانب من مشروعة غٌر ممارسات باعتباره
  ساكنٌها وتشرٌد السكنٌة المبانً وهدم المنشآت وتدمٌر القتل وسابل استخدام اإلسرابٌلٌة الصرامة

 واإلقلٌمٌة الداخلٌة األصعدة علً النفسٌة الحرب إطار فً دخلت  .. مكثفة إعالمٌة حملة ذلك رافقو
 الفلسطٌنٌٌن عزل محاوالت أبرزها لعل  .. نقاط عدة علً اإلعالمٌة الحرب هذه عناصر وتركزت

 حصار اإلسرابٌلٌة القٌادة حاولت حٌث  .. والنفسٌة اإلعالمٌة الحرب مباديء من تقلٌدي كمبدأ
 ذلك الً ٌضاف  واإلسالمً العربً القومً وعمقه الطبٌعً امتداده عن وإبعاده الفلسطٌنً الشعب
 تإكد أن تحاول  .. اإلسرابٌلٌٌن المسبولٌن بواسطة والتلٌفزٌونٌة الصحفٌة التصرٌحات من حملة

  . اإلعالمٌة اإلسرابٌلٌة االدعاءات

 وبالنسبة التجاه أنباء انتفاضة األقصى فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل  – 1

% فى حٌن بلغت نسبة األخبار غٌر  11.1فقد بلغت نسبة األنباء السلبٌة عن انتفاضة األقصى 
وتعكس هذه النتٌجة مدى اهتمام إذاعة صوت إسرابٌل وتركٌزها على %  19.8محددة االتجاه 

األخبار التى تظهر العملٌات التى تنفذها المقاومة الفلسطٌنٌة باعتبارها عملٌات إرهابٌة خصوصاً 
تلك التى تنفذ بؤسلوب العملٌات االنتحارٌة وعلى األخبار التى تظهر أعمال االغتٌاالت والخطف 

ا ضد الناشطٌن والقادة الفلسطٌنٌٌن وكؤنها دفاع عن النفس وهكذا استطاعت هذه والقتل التى تنفذه
األخبار السلبٌة التى ركزت علٌها إذاعة صوت إسرابٌل أن تقلب الحقابق واألدوار فتحولت 

صورة المناضل المقاوم طفل الحجارة أو والده وشقٌقه إلً صورة إرهابً مهمته قتل المدنٌٌن 
 أرضه المحتلة . عشوابٌاً ال تحرٌر

وعن موقف إذاعة صوت إسرابٌل من عملٌة السالم فى الشرق األوسط  فقد أثبتت نتابج هذه  – 5
الدراسة أن إذاعة صوت إسرابٌل تدق طبول الحرب أكثر من اتجاهها نحو السالم حٌث بلغت 

%  51.1قصى نسبة األخبار التى تتعلق بالقتال والحرب فى نشراتها اإلخبارٌة خالل انتفاضة األ
% لعملٌة السالم فى الشرق األوسط كما بلغ عدد األخبار القصٌرة والسرٌعة التى  11.3مقابل 

% لعملٌة  99.1خبراً بنسبة  159% مقابل  98.1خبراً بنسبة  111تتعلق بؤمور الحرب والقتال 
 الو لسالم ال ٌرٌد ا  ، فج عنصري كٌان أنها عن كشفالسالم وتعكس النتٌجة طبٌعة إسرابٌل وت

 علً والحرمان والتجوٌع القهر صنوف ممارسه األكبر وهمه  ، دولٌه قرارات أو اتفاقات أي ٌحترم
 الذي لالسم وفقا حمراء إشارات بؤي ٌعترف ال الذى رجلشارون ذلك ال وٌقوده  ،بؤسره شعب
 ونظم لعامةا القواعد عن الخروج معنً حول دالله ذات اشاره فً  ،السٌاسٌة مذكراته به ٌعنون
 كربٌس ٌعلون موشٌه هو  ،آخر عسكري وٌشاركه  ، والمجتمعات الشعوب حركه تحكم التً القٌم

 باستخدام التارٌخً الحسم نظرٌه وهً  ، تارٌخٌا فشلها ثبت بنظرٌة ٌإمن  ، االحتالل جٌش ألركان
 شًء اي لقبول هودفع  ،إرادته كسر ثم ومن  ، بالخصم كبري هزٌمة إلحاق اجل من المفرطة القوه
  . االحتالل قوه من المطلوبة التنازالت تقدٌم علً قٌدا تمثل التً التارٌخٌة قٌاداته من التخلص بعد
 الال شارون شخصٌه طبٌعة أن السٌما  ، خطٌر لتدهور مإهال األمر ٌصبح كهذا وضع ظل وفً

 1 كبٌره كارثة إلى المنطقة تقود ان شانها من قٌود باي تعترف ال والتً منضبطة

ـ أبرزت إذاعة صوت إسرابٌل موقف الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من انتفاضة األقصى فى  9
% ، سلبً  11%  ، محاٌد بنسبة  99.1نشراتها على النحو التالً : غٌر محدد االتجاه بنسبة 
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الوالٌات المتحدة % . وتعكس هذه النتٌجة مدى التطابق والتماثل بٌن سٌاستى  11.1بنسبة 
على حٌث لم تكن الدولتان  العربٌة عموماً والقضٌة الفلسطٌنٌة خصوصاً  المنطقةتجاه  ، وإسرابٌل
جاءت و االستراتٌجٌة بٌنهما، بهذا التطابق وحتى بهذا التماثل فً سٌاساتهما العالقاتمر تارٌخ 

التً تلت ذلك على « الحرب على اإلرهاب»فً نٌوٌورك وواشنطن و 1111أحداث سبتمبر 
شارون وربٌس الوزراء اإلسرابٌلى بوش الربٌس األمرٌكى جورج دبلٌو من  لتجعلداد العالم امت
فضالً عن  - الفلسطٌنٌة، ولتضع المقاومة «صدٌقٌن»فً هذه الحرب ولٌس مجرد « حلٌفٌن»

  هذه الحرب. فًضمن دابرة الهدف المشترك لرماٌتهما  -العرب والمسلمٌن جمٌعاً 

رابٌل فى نشراتها اإلخبارٌة الموقف العربً من انتفاضة األقصى على أبرزت إذاعة صوت إس -1
 % . 11.9% ، إٌجابً بنسبة  11% ، محاٌد بنسبة  51.1النحو التالً : سلبً بنسبة 

وتعكس هذه النتٌجة حرص إذاعة صوت إسرابٌل على تقدٌم كم أكبر من األخبار السلبٌة عن 
الفلسطٌنٌة فى حٌن اختلفت اتجاهات األخبار التى قدمت موقف الدول العربٌة المإٌدة لالنتفاضة 

عن الدول العربٌة التى تتخذ مواقف أقل تشدداً من إسرابٌل فى تعاملها مع الشعب الفلسطٌنى 
المقاوم أو تلك التى تربطها عالقات مع إسرابٌل .كما توضح هذه النتٌجة الدور السٌاسً والدعابى 

ؤداة لترجمة وشرح السٌاسة اإلسرابٌلٌة وأن الموضوعٌة الذى تلعبه إذاعة صوت إسرابٌل ك
        1والحٌادٌة ال مكان لهما فى تلك اإلذاعة عند معالجة األخبار العربٌة

جاء الموقف األوربً من انتفاضة األقصى فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل كالتالً  – 9 
 % . 11.3% ، سلبى بنسبة  18% ، إٌجابً بنسبة  33.3: غٌر محدد االتجاه بنسبة 

% ،  11كما جاء موقف األمم المتحدة من االنتفاضة على النحو التالً : موقف محاٌد بنسبة 
% . وتعكس هذه النتٌجة مدى محاولة  11.1% ، موقف إٌجابً بنسبة  13.9موقف سلبً بنسبة 

صى أن المجتمع الدولى إذاعة صوت إسرابٌل وتؤكٌدها من خالل معالجتها اإلخبارٌة النتفاضة األق
 ممثالً فى األمم المتحدة واالتحاد األوروبى ٌتخذ موقفاً محاٌداً من هذه االنتفاضة 

% وهى نتٌجة  31.3تحتل األخبار السٌاسٌة فى إذاعة صوت إسرابٌل المرتبة األولى بنسبة  - 8
بارٌة فى اإلذاعات تتفق مع غالبٌة الدراسات اإلعالمٌة التى أجرٌت على النشرات والبرامج اإلخ

الموجهة وما أسفرت عنه من نتابج ارتفاع نسبة المضمون السٌاسً فٌما تقدمه من أخبار .وتعكس 
نواقٌس  إسرابٌلالدولٌة بفعل االنتفاضة وإلى درجة دقت معها  إسرابٌلتراجع مكانة هذه النتٌجة 

لكافة مناطق رابٌلً الجٌش اإلس الخطر، وكان للمظاهرات التً خرجت فً أوروبا بعد اجتٌاح
السلطة الفلسطٌنٌة العنوان األبرز للدرك الذي وصلت إلٌه مكانة 'إسرابٌل' شعبٌا و حتى رسمٌا، 
والحال أن االنتفاضة أسهمت فً عزل 'إسرابٌل' من الناحٌة الدولٌة، باستثناء وقوف أمرٌكا معها 

1 

% من جملة أخبار العٌنة وهذه  31.1احتلت األخبار العسكرٌة المرتبة الثانٌة حٌث شغلت  – 11
 علً جاءت  ،الكلمة معنً بكل درامٌة تحوالت اإلسرابٌلً شهد العربً الصراعالنتٌجة تعكس أن 

 بإعالن ٌتعلق فٌما خاصه  ،1111 سبتمبر  11 بعد االمرٌكٌه السٌاسة أصاب الذي التغٌر خلفٌه
 والمقاومه  ، المرفوض هاباإلر بٌن تفرقه دون  ، الدولً باإلرهاب ًما ٌسم علً الحرب

 عملت والتً  ، االمرٌكٌه العراقٌه االزمه تطورات ثانٌا ثم  ، واالستٌطان االحتالل ضد المشروعه
 درجه فً نسبً تدهور حدوث ثم ومن  ، الخلٌج منطقه الً االقلٌمٌه التفاعالت مركز تحول علً

 فً للمضً الٌمٌنٌه اإلسرابٌلٌه الحكومه ماما المجال فتح الذي األمر  ،الفلسطٌنٌة بالقضٌة االهتمام
 للشعب واالذالل الجماعً والعقاب العنف من هابله درجه علً تنطوي التً  ، العسكرٌه سٌاساتها
  ، فٌه تنجح لم ما وهو البحته العسكرٌه االداه طرٌق عن الصراع انهاء الً والرامٌه  ، الفلسطٌنً

 1 الفدابٌه وعملٌاتها والعسكرٌه المدنٌه شكالهابا الفلسطٌنٌه االنتفاضه الستمرار نظرا

%  وتتفق هذه  1احتلت األخبار األمنٌة المرتبة الرابعة فى إذاعة صوت إسرابٌل بنسبة  - 11
 الفكر علً الكاملة األمن مفاهٌم وسٌطرة  .. اإلسرابٌلً الفرد لدي األمن بعقدة ٌتعلق ماالنتٌجة مع 
 اشتعال بسبب  .. الراهنة المرحلة فً وتجسدت مخاطرها خمتتض المفاهٌم هذه  .. اإلسرابٌلً
 1 االنتفاضة واستمرار
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% تلٌها األخبار السٌاسٌة  1.1جاءت األخبار االقتصادٌة فى المرتبة السادسة بنسبة  – 11
االقتصاد ب التى ألحقتها انتفاضة األقصى  خسابر% وقد ٌرجع هذا الى ال 1.8االقتصادٌة بنسبة 

% من الناتج 11ملٌار، وهً تساوي  11.1م، نحو 1111وصلت فً عام والتى  اإلسرابٌلً
من الدخل القومً، وتراجع فً مستوي  اإلسرابٌلى فرداإلجمالً ونجم عن ذلك خسارة نصٌب ال

ع مإشر البطالة بسبب غلق المبات من المشارٌع االقتصادٌة اارتفواألجور باألسعار الحقٌقٌة 
آلالف من عمالها إلً الشارع، كما اضطر العدٌد من المإسسات الكبري وإلقاء عشرات من ا

والوزارات الحكومٌة إلً تقلٌص عدد موظفٌها تبًعا لتقلص موازناتها، وقد وصل عدد العاطلٌن 
، وقد ارتفعت نسبة إسرابٌل% من اجمالً قوة العمل فً 11.5ألف عاطل ٌشكلون  311إلً 

التقارٌر الحكومٌة والهٌبات المعنٌة باإلحصاء فً  تشٌروم. 1111% فً عام 1.1البطالة إلً 
من الركود و التدهور لم ٌسبق له مثٌل منذ عام  حالة ٌشهد اإلسرابٌلى االقتصاد نأ إلى، إسرابٌل
 1 م1893

%  وهذه النتٌجة تعكس تدنى الوضع  1.1احتلت األخبار االجتماعٌة مرتبة متدنٌة بنسبة  - 13
بات المستوطنون ٌشتكون من نقص الوسابل التعلٌمٌة وتدنً  االجتماعى داخل إسرابٌل حٌث

المستوى التعلٌمً المدرسً والجامعً، وبات عدد من الجامعات مهددة باالنهٌار بسبب التقلٌصات 
غٌر قادرة على تؤمٌن األدوٌة  اإلسرابٌلٌهمستشفٌات الالمتزاٌدة فً موازنة التعلٌم وأصبحت 
الكامل وعدم قدرة إجراء العملٌات الجراحٌة فً بعضها، وذلك للمرضى، وبعضها مهدد باإلغالق 

 بسبب العجز المالً الناجم عن التقلٌص المتتابع لموازنة وزارة الصحة.
، والتً أثارت 1113سبتمبر  11وكشفت المٌزانٌة 'اإلسرابٌلٌة'، التً تم التصدٌق علٌها بتارٌخ 

ا للضرر الذي تلحقه التقلٌصات التً أجرٌت الكثٌر من االنتقادات من الوزراء والنقابات؛ نظر
؛ حٌث أَضرت التقلٌصات بفبات اإلسرابٌلًعلٌها، مدى الضرر الذي ألحقته االنتفاضة باالقتصاد 

فقٌرة وضعٌفة فً المجتمع، مثل المعوقٌن، والعاطلٌن عن العمل، واألطفال والعجابز، وبقطاعات 
 مهمة كالتعلٌم والجٌش والصحة. 

خبراً  111خبراً جاء من بٌنها  911اعة صوت إسرابٌل خالل فترة عٌنة الدراسة قدمت إذ – 11
خبراً لم تذكر اإلذاعة  مصادرها  131% مقابل   18ذكرت مصادرها فى صلب النشرات بنسبة 

%  وجاءت مصادر األنباء اإلسرابٌلٌة فى مقدمة المصادر التى وردت فى  11وذلك بنسبة 
 11.1عة اإلسرابٌلٌة وبفارق كبٌر إذ بلغت نسبة األخبار التى نقلت عنها النشرات اإلخبارٌة باإلذا

% من جملة األخبار التى ذكرت مصادرها فى النشرات اإلخبارٌة وتؤتى هذه النتٌجة منسجمة مع 
ما سبق وأن توصلت إلٌه دراسات أخرى عن اإلذاعات األجنبٌة الموجهة باللغة العربٌة والتى 

اثة تهتم بمصادر أخبارها بصورة أكبر من مصادر األخبار األخرى ومما ٌلفت أثبتت أن الدولة الب
االنتباه أن إذاعة صوت إسرابٌل اعتمدت على مراسلٌها كمصادر لألخبار بشكل كبٌر إذ بلغ عدد 

وردت عن مصادر أخبار  131خبراً من جملة  115األخبار التى وردت من مراسلى اإلذاعة 
وهى نسبة عالٌة توضح قدرات اإلذاعة فى نشر مراسلٌها سواء داخل %  81.1إسرابٌلٌة بنسبة 

 إسرابٌل أو خارجها .

أولت إذاعة صوت إسرابٌل اهتماماً كبٌراً بمصادر األخبار العربٌة حٌث جاءت هذه  – 15
المصادر فى المرتبة الثانٌة ضمن المصادر التى ذكرت داخل النشرات اإلخبارٌة حٌث شغلت 

القنوات التلٌفزٌونٌة العربٌة أعلى مصادر األخبار العربٌة التى اعتمدت علٌها  %  وقد شكلت 1.9
إذاعة صوت إسرابٌل تلتها اإلذاعات العربٌة  ثم الصحف العربٌة  فوكاالت األنباء العربٌة وٌمكن 
تفسٌر هذه النتٌجة بؤن إذاعة صوت إسرابٌل كإذاعة معادٌة موجهة للعرب تلعب دورا كبٌراً فى 

الدعاٌة ومن ثم تسعى إلى تؤكٌد مصداقٌتها فٌما تنقله من أخبار باالعتماد على مصادر مجال 
 األخبار العربٌة . 

جاءت مصادر األخبار الدولٌة وخاصة مصادر الدول الغربٌة فى المرتبة الثالثة حٌث  – 19
% من جملة ما ذكر من مصادر فى نشرات أخبار إذاعة صوت  1.5خبراً  بنسبة  15شغلت 
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إسرابٌل وقد برزت وكاالت األخبار الغربٌة كؤهم تلك المصادر  ثم التلٌفزٌونات الدولٌة  
  1فاإلذاعات الدولٌة ثم الصحف 

ارتفعت نسبة األخبار السلبٌة عن السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة فى نشرات أخبار إذاعة  – 11
%  39.5بار اإلٌجابٌة % فاألخ 39.1% واألخبار غٌر محددة االتجاه  99صوت إسرابٌل الى 

فقد وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بؤن شارون وحكومته اعتبر السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة كٌاناً إرهابٌاً 
على السلطة واتهامها برعاٌة ما ٌسمى بـ  للهجومآثر شارون أن ٌوجه جهوده السٌاسٌة واإلعالمٌة 

فقاً التفاقات أوسلو، وذلك حتى ٌضع المناط بها و األمنً)اإلرهاب( والتقاعس عن أداء دورها 
على القضٌة األمنٌة باعتبارها المدخل الوحٌد النطالق  األنظارالكرة فً ملعب السلطة وٌركز 

أطلق شارون وحكومته وقوات جٌشه العدٌد من األوصاف على السلطة  وقدالمفاوضات السٌاسٌة. 
التسوٌة، ومروراً باتهام عرفات بـ )الكذب( أنها لم تعد )شرٌكة( فً عملٌة  باعتبارهاوربٌسها بدءاً 

 غٌاب)الخداع( و )دعم اإلرهاب وتشجٌعه( وتشبٌهه بـ )بن الدن( وانتهاًء باعتبار إٌجابٌات و
     1عرفات عن الساحة أكثر من سلبٌاتها بالنسبة للكٌان الصهٌونً

 18.1بنسبة  جاءت األخبار اإلٌجابٌة عن مصر فى نشرات أخبار إذاعة صوت إسرابٌل – 19
% وٌرجع ارتفاع  5.3% فاألخبار السلبٌة بنسبة  11.3% ثم األخبار غٌر محددة االتجاه بنسبة 

نسبة األخبار اإلٌجابٌة عن مصر وتراجع األخبار السلبٌة الى العالقات المصرٌة اإلسرابٌلٌة 
طقة وعالقاتها القوٌة واتفاقٌة السالم الموقعة بٌن البلدٌن والدور الكبٌر الذى تلعبه مصر فى المن

 مع الفلسطٌنٌٌن والدول العربٌة .
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د . جٌهان ٌسرى ، مصادر معلومات الجمهور المصري عن أحداث انتفاضة األقصى ،  - 5
صرٌة لبحوث الرأى العام ، كلٌة اإلعالم ، جامعة القاهرة ، العدد الثانً ، المجلد الثانى المجلة الم
 .111م ، ص  1111ٌونٌه ،  –، أبرٌل 

د . حسن أبو طالب ، عامان على انتفاضة األقصى ، بٌن همجٌة إسرابٌل والمقاومة ، جرٌدة   - 9
  1  م  1111/  11/  1األهرام بتارٌخ ، 

مندوب العزاوى ، صورة انتفاضة األقصى فى اإلعالم العربً المربً ، مجلة  د . مظفر - 1
 . 1111، ٌناٌر / ٌونٌه  111/  119الدراسات اإلعالمٌة ، القاهرة ، العدد 

د . لقاء مكى العزاوى ، أخبار االنتفاضة فى الصحافة العربٌة بعد أحداث أٌلول فى أمرٌكا ،  – 9
 . 1111، ٌناٌر / ٌونٌه  111/  119لقاهرة ،  العدد مجلة الدراسات اإلعالمٌة ، ا

د . جٌهان ٌسرى ، مصادر معلومات الجمهور المصري عن أحداث انتفاضة األقصى ،  – 8
 –المجلة المصرٌة لبحوث الرأى العام ، كلٌة اإلعالم ، جامعة القاهرة ، العدد الثانً ، إبرٌل 

  1 1111ٌونٌه ، 
اإلعالمٌة ألحداث وقضاٌا العالم الثالث فى وسابل اإلعالم  جٌهان ٌسرى ، المعالجة – 11

المصرٌة ، دراسة تحلٌلٌة ، رسالة دكتوراه ، غٌر منشورة ، كلٌة اإلعالم ، جامعة القاهرة . 
1881   . 

عزة مصطفى الكحكى ورباب رأفت الجمال ، اآلثار المعرفٌة لقضٌة انتفاضة القدس فى  - 11
دراسة مسحٌة على جمهور الصحف والتلٌفزٌون المصري ، بحث  ضوء نظرٌة فجوة المعرفة ،

مقدم إلً المإتمر العلمً السنوي السابع لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة حول اإلعالم وحقوق اإلنسان 
 . 319 – 311، الجزء األول ص ص  1111العربً ، ماٌو 

ة لدى النشء ، دراسة مٌدانٌة د . إٌناس أبو ٌوسف ، الصورة الذهنٌة لالنتفاضة الفلسطٌنٌ  – 11
على عٌنة من تالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة بمحافظة الجٌزة ، المجلة المصرٌة لبحوث الرأى العام ، 

 . 1111كلٌة اإلعالم ، جامعة القاهرة ، العدد الرابع ، أكتوبر / دٌسمبر 
ى أمهات شهداء د . حسٌن أبو شنب ، دور وسابل اإلعالم فى تعزٌز االنتماء الوطنً لد  – 13

انتفاضة األقصى ، بحث مقدم إلً المإتمر العلمً السنوي السابع لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة 
 .  111 – 81. الجزء األول ص ص  1111حول اإلعالم وحقوق اإلنسان العربً ، ماٌو 

قاهرة ، د . سامً الشرٌف ، المعالجة اإلخبارٌة للقضاٌا العربٌة فى إذاعة إسرابٌل ، ال  – 11
   1 1881المكتب العربً للمعارف ، 

( ، مجلة  1111 – 1891د . عواطف عبد الرحمن ، القدس فى الصحافة العربٌة )   – 15
 .  1111، أكتوبر  111الدراسات اإلعالمٌة ، القاهرة ، العدد 

رٌاض أبو ملحم ، من المسإول عن تشوٌه صورة العربى فى اإلعالم الغربى ؟ مجلة   - 19
 . 9، ص 1111، دٌسمبر  111لملف العربى األوربى ، العدد ا
 .  11د . سامى الشرٌف ، مرجع سابق ،  ص  - 11 

محمد السٌد علوان ، المشاركة السٌاسٌة للشباب فى شمال سٌناء ، دراسة مٌدانٌة ، فى   - 19
لمجلد األول ، كمال المنوفى ، محرر ، الثقافة السٌاسٌة فى مصر بٌن االستمرارٌة والتغٌر ، ا

، ص  1881القاهرة ، مركز البحوث والدراسات السٌاسٌة ، كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة ، 
911  . 

د . محمد عبد البدٌع السٌد ، دور اإلذاعة الصوتٌة فى تدعٌم مفهوم المشاركة السٌاسٌة لدى  - 91
مر العلمى السنوى ، لكلٌة اآلداب المرأة المصرٌة ، دراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌة ، بحث مقدم الى المإت
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 18 – 11، جامعة الزقازٌق ، فرع بنها، ) تفعٌل دور المرأة المصرٌة فى التنمٌة الثقافٌة ( ، 
 1 1111مارس ،

د . محمد السٌد علوان ، المشاركة السٌاسٌة للشباب فى شمال سٌناء : دراسة مٌدانٌة ، فى  – 11
لسٌاسٌة فى مصر بٌن االستمرارٌة والتغٌر ، المجلد األول د . كمال المنوفى ، محرر ، الثقافة ا

،القاهرة ، مركز البحوث والدراسات السٌاسٌة ، كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة ، جامعة القاهرة 
 .  911، ص  1881،

د . محمد معوض ، ود. بركات عبد العزٌز ، الخبر اإلذاعى والتلٌفزٌونى ،الطبعة األولى  – 11
 .  8، ص 1889، دار الكتاب الحدٌث ،  ،القاهرة

 .   13د. محمد معوض ود. بركات عبد العزٌز ، مرجع سابق ، ص  - 11

 .   11د . سامى الشرٌف ، مرجع سابق ، ص – 13

 .   11د . سامى الشرٌف ، مرجع سابق ، ص  - 11
 .  11د . سامى الشرٌف ، مرجع سابق ، ص  - 15

 1ع السابق د. سامى الشرٌف ، المرج  - 19

 1111/  11/  11( دقابق نشرتٌن أذٌعت النشرة األولى ٌوم  5بلغ عدد النشرات أقل من )  - 11
صباحاً  8.31الساعة  1111/  11/  15صباحاً ومدتها دقٌقتان والنشرة الثانٌة ٌوم  8.31الساعة 

 دقابق ( .  1ومدتها ) 

وبلغت   11.31الساعة  1111/  11/ 1و  1111/  11/  19أطول نشرتٌن أذٌعتا ٌومى   -19
 8.31ٌوم الجمعة الساعة  1111/  11/  11دقٌقة وأقصر نشرة أذٌعت ٌوم  11مدة كل نشرة 

 صباحاً وبلغت مدتها دقٌقتان فقط . 

   1 31ص د .  سامى الشرٌف ، مرجع سابق ،  – 18 
31 – http://forum.ilash.net/showthread.php?s=&threadid=759 

د . حسن أبو طالب ، عامان على انتفاضة األقصى بٌن همجٌة إسرابٌل والمقاومة المشروعة  -31
 م .   1111/  11/  1، جرٌدة األهرام ، بتارٌخ  

ٌلٌة:من هم الوحوش اآلدمٌة ؟ ، د . محًٌ الدٌن عبد الحلٌم ، رداً على االفتراءات اإلسراب  - 31
 م .  1113/  11/  1جرٌدة األهرام بتارٌخ  
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