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 تقاداتمقام النبي هارون في البتراء ان إلى إسرائيليةقضية وصول مجموعات سياحية  أثارت

وس وشعبية ورسمية واسعة النطاق خاصة بعد تسريب عشرات الصور عن قيامهم بطق إعالمية

ن تلك ثير مالك أنتولى نشرها بالرغم من  إسرائيليدينية في المقام كان مصدرها األساسي موقع 

 .2013الصور تعود لسنة 

نصات على تنوعها، فضال عن م اإلعالمسها من خالل وسائل موجة االستياء هذه عبرت عن نف

 .ليهإصلت ما و إلىالتواصل االجتماعي التي ساهمت بالدفع في حالة االستنكار والغضب والنقد 

ل وسائ أداءفي مركز حماية وحرية الصحفيين متابعة ورصد وتوثيق  اإلعالمواختار فريق رصد 

صداقية دى مجوانبها المهنية والحقوقية والقانونية وم االردنية في تغطية القضية في اإلعالم

 في التحقق والنشر. اإلعالموسائل 

 

 عينة الرصد:
ومية حف يحافظ فريق الرصد على البيئة المبحوثة الداخلة في عينة الرصد والمتمثلة بأربع ص

، 24جووهذا الشهر هي عمون،  إلكترونيةهي الرأي والدستور والغد واألنباط، وتسعة مواقع 

 . وجفرا، ورؤيا، وسرايا، وسواليف، ومدار الساعة، والبوصلة والسبيل
من عينة الرصد لهذا الشهر التي لم نستطع رصدها بسبب تعطل 1وتم استثناء وكالة رم االخبارية

 . الموقع اإللكتروني واستحالة التعامل معه، مما اضطرنا الستثنائه من عينة الرصد
 

 تحديد المفاهيم

لهوية واضحة معروفة وواضحة ا أسماءهي المصادر التي تعتمد على : ادر المعرفةــ المص 1

 . فيه والمكانة والوظيفة ومدى ارتباطها بالحدث، وعالقتها به، ومدى تأثرها أو تأثيرها

 اسمها الهوية تماما، وال يمكن تحديد نقل معلومات تنسب لمجهول: ــ المصادر المجهولة 2

 . بالحدث وهويتها ومدى ارتباطها

ات لمعلومااعتماد المادة الصحفية على مصدرين معرفين فأكثر الستقاء : ــ تعددية المصادر 3

الة في ح غاير لموقف اآلخر، إالمواستكمالها وتوضيحها، على أن يكون لكل منهما رأي وموقف 

 . تأكيد معلومة تحظى بجدل حول مصداقيتها عندها يمكن قبول رأيين متطابقين فأكثر

 . دةعرض رأيين مختلفين فأكثر في المادة الواحدة الصحفية الواح: ـ تعددية اآلراءـ 4

تين رها مركل مادة أعيد نشر نصها مرتين فأكثر، أو أعيد تحريرها ونش: ــ المواد المكررة 5

 . فأكثر، أو أعيد تغيير عناوينها الرئيسية مرتين فأكثر

 : ــ المعالجة الحقوقية والقانونية6
                                                           

مواقع إخبارية اختارها فريق  10ــ يعتبر موقع وكالة رم االخبارية أحد عينة الرصد الرئيسية التي تضم  1

 . الرصد
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عالجة القانونية والحقوقية إما االستعانة بخبير قانوني، أو استخدام المعاهدات نقصد بالم

واالتفاقيات الدولية، أو االستشهاد بسند قانوني أو حقوقي لغايات توضيح األبعاد القانونية 

 . والحقوقية المترتبة عليها للجمهور

بلغت حصة الصحف  ( مادة صحفية 162بلغ مجموع ما تم رصده وتوثيقه في عينة الرصد ) 

(  138% (، وحصة الصحافة اإللكترونية  ) 14.8وبنسبة )  مادة(  24منها )  األربعةاليومية 

 % (. 85.2مادة بنسبة ) 

 

إجمالي ما تم  إلى( توزيع المواد على عينة الرصد ونسبة كل منها  1ويوضح الجدول رقم ) 

 رصده وتوثيقه:

في عينة  اإلعالمعلى وسائل  توزيع المواد الصحفية(  1جدول رقم ) 

 ونسبتها الرصد

 (2019/ 7/8  ـــ 2019/  8/ 1)للفترة من 

 النسبة % عدد المواد المؤسسة رقم

 % 5.5 9 الغد 1

 % 3.7 6 الراي 2

 % 2.5 4 الدستور 3

 % 3.1 5 ألنباطا 4

 % 10.5 17 عمون 5

 % 1107 19 24جو  6

 % 5.5 9 جفرا نيوز 7

 % 8.1 13 رؤيا 8

 % 11.1 18 سرايا 9

 % 11.7 19 اليفوس 10

 % 6.2 10 مدار الساعة 11

 % 6.8 11 البوصلة 12

 % 13.6 22 السبيل 13

 % 100 162 المجموع
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 : والقانونية المعايير المهنية والحقوقية: أوال

 : ــ المصادر المعرفة 1

اء والمكانة والوظيفة ومدى سمة واأليقصد بالمصادر المعرفة تلك المصادر واضحة الهوي

ووفقا لنتائج الرصد فقد بلغ عدد المصادر المعرفة التي اعتمدتها  ارتباطها بالحدث، وعالقتها به،

 %(. 85.2( مادة مكررة وبنسبة )  138عينة الرصد ) 

 : ــ المصادر المجهولة 2

ة تماما ومبهمة يقصد بالمصادر المجهولة نقل المعلومات عن مصادر غير معرفة مجهولة الهوي

نسبة المصادر المجهولة غير المعرفة ال تزال مرتفعة  أن، ولوحظ بدون إظهار عالقتها بالحدث

 ( مادة مكررة. 24%( تمثل )  14.8في تغطيات عينة الرصد إذ بلغت نسبتها ) 

 : ــ تعددية المصادر 3

ومات واستكمالها يقصد بتعددية المصادر اعتماد المادة على مصدرين فأكثر الستقاء المعل

وقد ظل اعتماد عينة الرصد على مبدأ تعددية المصادر في تغطياتها متدنيا قياسا وتوضيحها، 

 11باعتمادها على المصادر المعرفة، فقد بلغ عدد المواد التي اعتمدت على أكثر من مصدر ) 

معلومة وال %(، مما يعني أن عينة الرصد تكتفي بمصدر واحد لل 6.8( مادة مكررة وبنسبة ) 

 مبدأ، وهو ما ينعكس وبالضرورة على فأكثراعتماد مصدرين مختلفين  إلىتبذل جهدا للجوء 
 في المادة الواحدة. رأيوعرض أكثر من  آلراءتعددية ا

 : ــ تعددية اآلراء 4

وقد انعكست نتائج ة، اآلراء عرض رأيين مختلفين فأكثر في المادة الواحد ةيديقصد بتعدد

%(  6.8في المادة الواحدة، فقد تساوت النسبة ) اآلراءمصدر واحد على تعددية االعتماد على 

 وعرضها مع االعتماد على مصدر واحد. اآلراء( مادة مكررة على تعددية 11وعددها 

العديد من المواد كررت نفس الرأي ألكثر من متحدث داخل المادة الواحدة وهو ما  انولوحظ 
 لم نعتبره تعددية آراء.

 : الحقوقية والقانونيةالمعالجة  ــ 5

المعاهدات و استخدام الحقوقية والقانونية إما االستعانة بخبير قانوني، أنقصد بالمعالجة 

في لحقوقية والقانونية ظلت المعالجة ا. و االستشهاد بسند قانوني أو حقوقيواالتفاقيات الدولية، أ

 162المواد التي رصدها وتوثيقها ) أدنى مستوى لها في تغطيات عينة الرصد فمن بين إجمالي

 إلىالمعالجة القانونية، وبنسبة متدنية جدا وصلت  إلى( مادة مكررة فإن مادة واحدة فقط لجأت 
 نسبة تم تسجيلها منذ عمل فريق الرصد في شهر حزيران الماضي. أدنى% ( فقط، وهي  0.6)
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 : ــ المواد المكررة 6

ها كل مادة أعيد نشر نصها مرتين فأكثر، أو أعيد عرف فريق الرصد المواد المكررة بأن

 . تحريرها ونشرها مرتين فأكثر، أو أعيد تغيير عناوينها الرئيسية مرتين فأكثر

 %(. 74.1( مادة، وبنسبة )120وبحسب نتائج الرصد والتوثيق فقد بلغ عدد المواد المكررة )

ة اإللكترونية بشكل أوسع والحظ فريق الرصد ان معظم المواد المكررة تظهر في الصحاف
إعادة إنتاج وتحرير ذات  لىتلجأ إ اإللكترونيةوأوضح، كما الحظ الفريق ان العديد من الصحف 

 المواد المكررة وتعيد نشرها دون أن تضيف شيئا خاصا بها.

إن االعتماد على البيانات الصادرة عن جهات ذات عالقة بالحدث تساهم في رفع عدد المواد 

 ( 3ذلك إعادة نشر األخبار، وفقا لما يوضحه الجدول رقم ) المكررة وك

 
 ( عدد ونسبة توزيع المعايير المهنية والحقوقية على عينة الرصد. 2ويوضح الجدول رقم ) 

 

عدد ونسبة توزيع المعايير المهنية والحقوقية (  2جدول رقم )  
 على عينة الرصد

 % 85.2 138 مصادر معرفة 1

 % 14.8 24 مصادر مجهولة 2

 % 6.8 11 تعدد مصادر 3

 % 6.8 11 تعدد آراء 4

الحقوقية المعالجة  5

 لقانونيةوا

1 0.6 % 

 % 74.1 120 المواد المكررة 6
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 ( يكشف عن توزيع عدد ونسبة المعايير المهنية والحقوقية على عينة الرصد: 3جدول رقم ) 

 

 ر المهنية والحقوقية على عينة الرصد:توزيع عدد ونسبة المعايي(  3جدول رقم ) 

مصدر  عدد المؤسسة

 معرف

مصدر 

 مجهول

تعدد 

 المصار

تعدد 

 آراء

معالجة 

حقوقية 
و 

 قانونية

 0 1 . 1 8 9 الغد

 0 1 1 0 6 6 الراي

 0 0 0 0 4 4 الدستور

 0 3 3 1 4 5 األنباط

 0 0 0 4 13 17 عمون

 0 1 1 3 16 19 24جو

 0 0 1 2 7 9 جفرا

 0 2 2 2 11 13 يارؤ

 0 0 0 4 14 18 سرايا

 1 1 1 4 15 19 سواليف

 0 0 0 1 9 10 مدار الساعة

 0 2 2 1 10 11 البوصلة

 0 0 0 1 21 22 السبيل

 1 11 11 24 138 162 مجموع

 

 

 : توزيع المواد على الفنون الصحفية: ثانيا

  ــ البيان: 1

لجهات المعنية بشكل الفت في تغطياتها، ولوحظ تعتمد عينة الرصد على البيانات الصادرة عن ا

معلومات للجمهور حوله  أيةتقدم  أننشرت بيانات صادرة دون  اإللكترونيةعددا من الصحف  أن

حتى تقدم ملخصا عنها، بينما أعادت العديد من عينة الرصد نشر البيانات واستخدامها في  أو، 

 صا لها قبل نشرها كاملة.قدمت ملخ أوالخلفيات المعلوماتية في موادها، 

%(  26.6( مادة مكررة وبنسبة ) 43بلغ عدد المواد المكررة المعتمدة على البيانات الصحفية )

%( من  95.3( بيانا مكررا وبنسبة تكرار بلغت )  41المواد التي تم رصدها، منها ) إجماليمن 

 إجمالي البيانات التي تم رصدها.
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 ــ المقال: 2

%( من إجمالي المواد التي تم رصدها، وبلغ عدد المقاالت  20.4وبنسبة ) مقاال  33تم رصد 

 %( من إجمالي المقاالت التي تم رصدها. 21.2( مقاالت وبنسبة )7التي تكرر نشرها )

 ــ الخبر: 3

كشفت نتائج الرصد والتوثيق لعينة الرصد عن اعتمادها على األخبار في تغطية حدث الطقوس 

%(  40.1( مادة مكررة وبنسبة )  65لنبي هارون، فقد تم توثيق ورصد )اليهودية في مقام ا

%( من إجمالي 92.3( خبرا وبنسبة تكرار بلغت ) 60كأخبار متعددة بلغ عدد المكرر منها ) 

 األخبار التي رصدها.

 ــ التقرير: 4

من خالل تقاريرها وقصصها الخاصة  إنتاجفي عينة الرصد على  اإلعالمال يزال اعتماد وسائل 

تقاريرها وقصصها  بإنتاجالمتابعة متدنية جدا كاشفة عن عدم عناية واهتمام عينة الرصد 

 الخاصة.

 50.0( تقارير مكررة تمثل ) 7% (، منها ) 8.6( تقريرا فقط وبنسة ) 14نشرت عينة الرصد)

 % ( من إجمالي ما تم نشره من تقارير في عينة الرصد.

 ــ التصريح: 5

للقضايا وربما لعدم حرصها على إنتاج موادها وقصصها  اإلعالمعة وسائل بسبب ضعف متاب

الخاصة بها فقد انعكس هذا على التقارير الصحفية الخاصة وعلى التصريحات الصحفية التي 

( تصريحات  7إنتاج وبناء قصص خاصة بها، وبحسب نتائج الرصد فان )  اإلعالميمكن لوسائل 

(  5%(، منها ) 4.3الي المواد التي تم رصدها وبنسبة ) صحفية فقط تم توثيقها من إجم

 %( من إجمالي التصريحات التي تم رصدها. 71.4تصريحات مكررة وبنسبة )

 

 ( توزيع المواد على فنون العمل الصحفي ونسبتها:4ويوضح الجدول رقم )

( توزيع المواد على فنون العمل   4جدول رقم ) 

 الصحفي ونسبتها

 % 26.6 43 بيان 1

 % 20.4 33 مقال 2

 % 40.1 65 خبر 3

 % 8.6 14 تفربر 4

 % 4.3 7 تصريح 5

 % 100 162 المجموع 6
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( عن عدد ونسب فنون العمل الصحفي المكررة، حيث احتلت البيانات  5ويكشف الجدول رقم )

( بيانا  41بيانا تم رصدها فان )  43المكررة المرتبة األولى من حيث نسبة التكرار ، فمن بين 

 %( من إجمالي البيانات التي تم رصدها. 95.3منها تم تكرار نشره وبنسبة بلغت ) 

(  60%( تمثل ) 92.3وجاءت األخبار المكررة في المرتبة الثانية من حيث التكرار وبنسبة ) 

 ( خبرا تم رصدها. 65خبرا مكررا، من أصل ) 

تصريحات صحفية  مكررة  5% ( تمثل  71.4وحلت التصريحات الصحفية ثالثا وبنسبة تكرار )

 ( تصريحات تم رصدها وتوثيقها.7من إجمالي )

( 7%( تمثل ) 50.0وحلت التقارير الصحفية في المرتبة الرابعة من حيث تكرار النشر وبنسبة )

 تقريرا تم رصدها في عينة الرصد. 14تقارير تكرر نشرها من إجمالي 

 7%( تمثل  21.2لخامسة من حيث التكرار وبنسبة ) وجاءت المقاالت الصحفية في المرتبة ا

 ( مقاال تمثل إجمالي ما تم رصده في عينة الرصد. 33مقاالت تكرر نشرها منأصل ) 

 

 ( توزيع المواد المكررة على عينة الرصد ونسبتها 5ويوضح الجدول رقم ) 

 ( يوضح توزيع المواد المكررة على عينة الرصد ونسبتها 5جدول رقم ) 

 تصريح تقرير مقال خبر بيان عدد  مؤسسةال

 0 1 0 2 3 9 الغد

 0 0 0 2 3 6 الراي

 0 0 0 1 1 4 الدستور

 0 0 0 4 0 5 االنباط

 0 0 1 8 5 17 عمون

 3 1 0 3 5 19 24جو

 0 0 0 3 1 9 جفرا

 2 3 0 5 2 13 رؤيا

 0 1 0 9 4 18 سرايا

 0 1 1 8 3 19 سواليف

 0 0 1 4 2 10 مدار الساعة

 0 0 1 3 5 11 البوصلة

 0 0 3 8 7 22 السبيل

 5 7 7 60 41 162 المجموع

 مادة مكررة 120 162 المجموع الكلي
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في عينة  اإلعالم( توزيع مصادر وفنون العمل الصحفي على وسائل  6ويكشف الجدول رقم ) 

 الرصد

 

 اإلعالمعلى وسائل ( يوضح توزيع مصادر وفنون العمل الصحفي  6جدول رقم )

 في عينة الرصد

 تكرار تصريح تقرير خبر مقال بيان عدد مؤسسة

 7 0 1 2 3 3 9 الغد

 5 0 0 3 0 3 6 الراي

 2 0 0 1 2 1 4 الدستور

 4 0 1 4 0 0 5 األنباط

 13 0 0 9 3 5 17 عمون

 12 4 3 3 3 6 19 24جو

 4 0 2 4 2 1 9 جفرا

 12 2 4 5 0 2 13 رؤيا

 14 0 1 9 3 5 18 سرايا

 13 1 1 9 5 3 19 سواليف

 7 0 0 5 3 2 10 مدار الساعة

 9 0 1 3 2 5 11 البوصلة

 18 0 0 8 7 7 22 السبيل

 120 7 14 65 33 43 162 مجموع

 

 

 اختبار المصداقية :ثالثا : 

لم يستقر  مفهوم المصداقية في اإلعالم حتى اآلن على قواعد ثابتة يمكن التعامل معها باعتبارها 

عدة رياضية راسخة يمكن استخدامها وتطبيقها، مما أبقى السجال حول معايير المصداقية قا

 مفتوحا تماما لكل اإلجتهادات.

موحد للمصداقية اإلعالمية،  تعريفمن هنا تظهر التعددية المتحركة غير الثابتة تجاه اعتماد 

تطبيقه في كامل اختبارات وكيفية قياسها، والمعايير التي يتوجب اختبارها كميزان واضح يمكن 

 المصداقية.

مصداقية المصدر ومدى إحاطته بالقضية التي  إلىبعض هذه المفاهيم تستند في قياس المصداقية 

يعرضها، ومصداقية الوسيلة اإلعالمية الى جانب العديد من العوامل األخرى على نحو 
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والدقة، واألمانة، والثقة الكاملة  واإلحاطةالموضوعية والحياد، ومراعاة مصلحة الجمهور، 

الكاتب، والواقعية، وعدم الخلط بين الرأي  أوبالمؤسسة اإلعالمية نفسها، والثقة بالصحفي 

 الشخصي والخبر...الخ.

إن إثارة األسئلة حول مضمون األخبار والتغطيات قد تكشف جوانب من مدى مصداقية التغطيات 

نقص  أولتحيز، والموضوعية واكتمال في وسائل اإلعالم حول مصداقية المصادر، وعن ا

 عرض األخبار، ومدى الدقة والعمق والمتابعة.

إن طرح مثل هذه األسئلة يمكنها المساعدة في تجلية مدى المصداقية المتوافرة في إجمالي 

التغطيات اإلعالمية التي قام فريق الرصد والتوثيق في مركز حماية وحرية الصحفيين 

 باعتمادها.

 ة المصادر: ــ مصداقي 1

أي مدى كانت المصادر  إلىيطرح اختبار مصداقية المصادر العديد من األسئلة على نحو 

، و هل تم التعريف بالمصادر وكشف ة صادقة تماما في عرض المعلومات؟المعتمدة في التغطي

مدى عالقتها بالقضية وتأثيرها فيها؟، وهل تحققت وسائل اإلعالم من مدى ثقة الجمهور بهذه 

 لمصادر؟ وكيف فعلت ذلك؟.ا

 اعتمدتفقد نتائج الرصد اختالال واضحا في عرض المصادر وكيفية تقديمها للجمهور  أظهرت

 أننشر صور تأدية الشعائر اليهودية في مقام النبي هارون دون  إعادةعلى  اإللكترونيةالمواقع 

 مصادرها. إلىتشير 

بعض تلك الصور تعود لسنة  أنكد على توضيح يؤ البتراء بنشرها إقليمولوال تطوع سلطة 

في عينة الرصد لتوضيح ذلك، وظلت المعلومات المتعلقة  اإلعالملما لجأت وسائل  2013

لم يفصح عن اسمه  إسرائيليموقع  إلى لإلشارةحتى تطوع موقع جفرا  ،بالصور تراوح مكانها

جديدة عن مصدر الصور، ، إال أن موقع السبيل كان الوحيد الذي قدم معلومات وابقاه مجهوال

 الموقع العبري. ونشر اسمدقة وتوثيقا في تحديد مصدرها بل  األكثروكان 

 حصولهمعن  لإلعالنببعض المواقع إن مصداقية المصادر والتخبط في نشر المعلومات دفع 

 ؟عليها مكيفية حصولهوا يوضح أنعلى الصور دون 

ت بها لفضائية أدلسياحة السابقة مها الخطيب تصريحات لوزيرة ال المواقعوفي الوقت الذي نقلت 

 أوقالتها في بيان صحفي قد كانت  إذاومتى وكيف قالت ذلك وفيما  أينلم توضح  فإنهاالميادين 

 .ما نقلته وكأنه خبر خاص بها أنفي ندوة...الخ، مما يوحي  أوفي مقالة  أوفي مقابلة 
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عرض مصداقية المصادر التي اعتمدت الدقة في  ت السياق فإن عينة الرصد لم تراعوفي ذا

لألمن العام بمنع محتجين  اإلعالميعليها فعلى سبيل المثال نشرت جريدة الدستور بيانا للناطق 

دون  اإلعالميتصريحا للناطق  باعتباره إعالمية أخرى مواقعالبتراء نجده في  إلىمن الوصول 

 كونه بيان صادر عن األمن نفسه. إلى اإلشارة

تعريف بمصدر البيان مكتفيا بالعنوان  أوتقديم  أيبيان لجنة مقاومة التطبيع دون قع ت مواونشر

 .فقط

تعريف بالمصدر ليكون الجمهور  أيياتها طومن المالحظ ان عينة الرصد ال تقدم في معظم تغ

على بينة من مدى صدقية المتحدث ومدى عالقته واطالعه على القضية ومدى تأثيره فيها، 

 معلومات التي يدلي بها للجمهور.ومصداقية ال

إذا وعدا عن المصادر المجهولة غير المعرفة فقد ظهرت المصادر في غالبيتها بعيدة عن الحدث 

وسائل  أنالبتراء، وحارس مقام النبي هارون، لكن ما يسجله فريق الرصد  إقليمسلطة  ما استثنينا

انات وتصريحات دون متابعتها عبر المبحوثة اكتفت بما يصدر عن هذه الجهات من بي اإلعالم

بتصريحات يتيمة نقلتها  أدلىمتابعات خاصة بها، باستثناء حارس المقام الذي  أوتقارير  أو أخبار

 عينة الرصد باختالفات شتى.

 ــ التحيز: 2

اإلعالم في عينة الرصد تحيزا واضحا لرفض ما قام به  فيه وسائل أظهرتفي الوقت الذي 

عبرت عن انحيازها الواضح تجاه  هارون، فقدقوس دينية في مقام النبي من طاإلسرائيليين 

بهذا الشأن، في الوقت الذي دعمت فه بقوة  األوقافالرافضين إلغالق المقام وقرار وزير 

 في تقديم تسهيالت الدخول للسياح اليهود. يثبت تورطهممحاسبة المسؤولين الذين 

ة الرصد قضية يناعتبرتها الصحافة األردنية في عوظهر هذا التحيز واضحا في القضية التي 

 افني رابطة  عمال األردنتجاه  اإلسرائيليةتمس األمن الوطني األردني وتكشف عن المخططات 

 لليهود وجودا تاريخيا في البتراء. أنكان سيتم تصويره في البتراء نفسها يدعي سيناريو الفيلم 

 ــ الموضوعية: 3

سهال، بل صعبا ألن وسائل اإلعالم تعاملت معها ية في هذه القضية ال يبدو اختبار الموضوع

خطاب اإلعالمي لم ولهذا فإن أسئلة الموضوعية في القضية وطنية وسياسية بامتياز، باعتبارها 

وسائل اإلعالم في تغطياتها بالموضوعية  هل التزمت مثل ، وما يتبعها من أسئلةتكن محل أولوية

 الصحفية؟بالدقة والوضوح في عرض المادة  وهل التزمتمات؟، في عرض األخبار والمعلو
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 أشرناالجمهور والموقف الشعبي، وإذا ما  إلىأبدت عينة الرصد اهتماما في التغطية المنحازة 

ة في منح كل رأي مساحة متساوية في العرض طمبدأ اإلنصاف باعتباره الضرورة الضاغ إلى

، إسرائيلرف اآلخر هو طذلك لكون ال ه،تطبيق صعبالوالتقديم فإنه في هذه القضية يبدو من 

 وأنهمالموقف اإلسرائيلي مما جرى لسياحهم اإلسرائيليين  ظهرتاوباستثناء مادتين فقط نشرتا أ

ته باعتباره انتصارا هرتعرضوا لالهانة في األردن فإن عينة الرصد التي نشرت ذلك أظ

 في مقام النبي هارون. إسرائيليونامهما أقالتي للجمهور ولألداء األردني الرافض لتلك الشعائر 

 والشمولية: االكتمال ــ 4

ال تزال الكثير من التفاصيل تنقصها  ، ورغم ذلكسعت وسائل اإلعالم لمتابعة وتغطية الحدث 

في مقام هارون تتكرر كل سنة؟ ومن الذي كان يقوم  اإلسرائيليةعلى نحو هل كانت هذه الشعائر 

وهل هذه الشعائر تقام على مدار العام أم في  األردنيالشعائر من الجانب بتسهيل أداء هذه 

"وهم  اإلسرائيليونمناسبات محددة دينية محددة؟ ولماذا تم الكشف عنها هذه المرة؟ ولماذا قام 

 إلىاألردنية وتحديدا  اإلعالم وسائل إلىالمصدر األساس للصور" بنشرها؟ وكيف وصلت 

 وتبعتها؟ي التي نقلتها عنها الصحافة األردنية التواصل االجتماع نصاتم

األخبار التي  نمن مصداقية تلك الصور بدليل أ بالتأكدعينة الرصد لم تقم  نومن المالحظ أ

 نليتبين الحقا أ المقام؛من الشعائر المقامة مؤخرا في  أنهاقيل عنها  األولىالصور  نشرت

من عينة الرصد لم يتابع وسائل  أحدا ، كما أن2013غالبيتها هي صور قديمة نشرت سنة 

 عن تلك الحادثة؟ أكثراإلسرائيلية ليتعرف على تفاصيل  اإلعالم

وبحسب نتائج الرصد فال تزال الكثير من المعلومات غائبة تماما عن تفاصيل القضية، على نحو 

 إحضارفي عينة الرصد بسؤال المكتب السياحي المسؤول عن  إعالميةوسيلة  أيةلم تقم  ماذال

البتراء، وكان عينة الرصد اكتفت بصورة الرسالة التي كان وجهها  إلى اإلسرائيليينالسياح 

 العام؟..الخ. األمنرئيس المكتب السياحي لمدير 

واكتفت عينة الرصد بتقديم صورة عن مخاطر مثل تلك الزيارات السياحية عن طريق مقاالت 

، في الوقت الذي ظلت فيه المعلومات ناقصة تماما الرأي بالدرجة األولى، ثم عن طريق البيانات

معهم عن طريق  إدخالهاالمصاحبة للشعائر اليهودية؟ وهل تم  واألدواتعن مصدر المالبس 

هنا في األردن وفي البتراء تحديدا يقوم بتامينها لهم في مثل هذه المناسبات؟  أحدا أنالحدود؟ أم 

سائح فقط، فهل سمح  13دث عن مصادرتها من رسالة مدير المكتب السياحي تتح وأنخاصة 

 البتراء أم ال؟ إلىللباقين بالمرور بها 
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 ــ الدقة والعمق والمتابعة: 5

قياس رأي الجمهور في ثقته بمدى مصداقية المعلومات التي  األردنفي  اإلعالملم تتعود وسائل 

مهور في القضية باستثناء في عينة الرصد لم تقدم رأي الج اإلعالمتقدمها له، كما أن وسائل 

 االجتماعي التواصلبعض األصوات التي ظهرت في تقرير استنادا النتقائية عشوائية عن منصة 

ذه هفي  اإلعالميغير كافية لقياس راي الجمهور والمتلقي للخطاب  بالتأكيدالفيس بوك، وهي 

 القضية.

تعاني من النقص واإلضطراب  المعلومات التي قدمتها عينة الرصد ظلت فإنسابقا  أشرناوكما 

 إجاباتوعدم الوضوح في الكثير من التفاصيل التي لم تعمل العينة على متابعتها للحصول على 

 وتفسيرات واضحة تقدمها للجمهور.

بكامل جوانبها والتعمق في طرحها وتجليتها  واإلحاطةقصور عينة الرصد في متابعة القضية  إن

مكررة عن القضية، ويبرز السؤال هنا  وأخباروفر من بيانات ظل قاصرا بسبب االكتفاء بما يت

البتراء لمعرفة رأي جمهور  إلىالتي منعت عينة الرصد من الذهاب  األسباببوضوح عن 

 وإحالتهوصلت قضية كف يده عن العمل  وأينالبتراء فيما جرى، وااللتقاء بحارس المقام 

 المقام ثم فتحه؟ إغالقللتحقيق؟ ولماذا لم تتابع قضية 

في عينة الرصد بمراجعة  إعالميةوسيلة  أية تقمولعل أبرز ما يمكن التساؤل عنه هنا هو لماذا لم 

شعائرهم الدينية في  بإقامة لإلسرائيلييناتفاقية وادي عربة لمعرفة ما إذا كان االتفاقية تسمح 

 في األردن؟ أخرىفي أية أماكن  أوالمقام 

ة عن عدد السياح اإلسرائيليين الذين يزورون البتراء وهل يمعلومات كافولم تقدم عينة الرصد 

السياح  أعدادال، وباستثناء ما نشرته وكالة جفرا عن  أمتلك الزيارة تشمل زيارة المقام 

البتراء التي  إقليمتصريحات رئيس  أنسنوات، كما  6الذين زاروا البتراء خالل  اإلسرائيليين

م يتم طرحها بوضوح، بل تعاملت الصحافة معها كل حسب طريقته تناقلتها عينة الرصد ل

 التحرير. وإعادةبالحذف 

البتراء عن تفاصيل ما ورد  إقليمفي عينة الرصد باالستيضاح من سلطة  اإلعالمولم تقم وسائل 

؟ ولم تسأل عينة الرصد 2013بتلك الطقوس سنة  اإلسرائيليينفي تصريحاته حول قيام السياح 

تم الكشف عنها هذه السنة، وكيف يتم التنسيق بين  لماكانت هذه الطقوس تقام كل سنة، وعما إذا 

للمقام في السنوات السابقة، وهل سيتم منع وصول  اإلسرائيليينن زيارة يمأنية لتالجهات المع

التي يمكن اتخاذها لحماية  اإلجراءاتفي المستقبل؟ وما هي مضامين  مللمقا إسرائيليينسياح 

 شعائر دينية فيه؟. إقامةم ومنع المقا
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في عينة الرصد عما قاله  اإلعالم وسائل ص  لم تتق ماذاومن المناسب طرح التساؤالت التالية ل

حارس المقام ــ كما تساءلنا سابقا ــ عن مرافقين رسميين لليهود ودليل سياحي يتحدث عن التقليد 

 أي إلى الرسميين؟نية فيه. كم عدد المرافقين الشعائر الدي وإقامةالسنوي لليهود في زيارة المقام 

جهة يتبعون؟ وكم عدد األدالء السياحيين؟ وهل يتبعون شركات سياحية؟ ومن هي؟ ولماذا لم 

 المكان؟هذا  إلىتسأل الصحافة عن عدد المرات والمناسبات التي يحضر اليهود فيها 

وتبعتها العديد من المواقع  الرأيعينة الرصد الخبر الذي نشرته  يف اإلعالمولم تتابع وسائل 

مظاهر احتجاج سياسية في  أية إقامةيرضون ال البتراء  أهالينقال ونسخا عن كون  اإللكترونية

التهديد؟ ولماذا رفضوا ذلك؟ ولماذا  أطلقوامدينتهم ويهددون بمنع اقامتها؟ فمن هم هؤالء الذين 

ان الصادر عن الناطق لبيراء لالحتجاج وفقا لالبت إلى الوصولقام األمن العام بمنع المحتجين من 

 العام؟. األمنباسم مديرية  اإلعالمي

ما يشبه الغياب،  إلىإن نتائج الرصد تكشف عن عدم الدقة في تقديم المعلومات وضعف المتابعة 

ري ــ ثتناقش القضية في عمقها الديني والسياسي والتاريخي واأل إعالميةوعدم تقديم مواد 

 علومات ال تبدو كافية ولم يتم التركيز عليها وإظهارها للجمهور ــ بشكل كافي.باستنثاء م

إثارة القضية والتفاعل معها جاء ضعيفا وفقا لتلك  أنتؤشر بوضوح على  المعطياتكل تلك 

واضحا في المتابعة ، فضال عن عدم تقديم معلومات تظهر  اإلعالميالمعايير، وظهر القصور 

والجمهور مما أبقى المعلومات المتداولة عبر وسائل  األردنعلى  تهاوتأثيراعمق المشكلة 

في عينة الرصد معلومات مكررة لم تقدم جديدا للجمهور ألسباب عديدة تتعلق بمدى  اإلعالم

 في عينة الرصد، والتزامها بمعايير المهنية. اإلعالممهنية وسائل 

 

 جريدة الغد (  7جدول رقم )  

مصدر  مادة رقم

 معرف

تعدد 

 مصادر

تعدد 

 اراء

معالجة 

 قانونية

نوع 

 المادة

 تكرار

 تنتقد المهنية النقابات 1

 الطقوس حول الحكومة

 اليهودية

  0 0 0 مكرر بيان 

 تستنكر ”التطبيع مقاومة 2

 اليهودية الطقوس“

  0 0 0 مكرر بيان 

 في ”اليهودية الطقوس“ 3

 األردنيون.. البترا

 والحكومة غاضبون

 تحقق

تقرير/  0 0 0 0

 مصور

 مكرر
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 مقام تغلق ”األوقاف“ 4

 البتراء في هارون النبي

  0 0 0 مكرر بيان 

 تطرح ”المقام“ حادثة 5

 2الدينية السياحة سؤال

  0 0 0 0 مقال 

 والخطر التاريخ تزوير 6

 3اإلسرائيلي

  0 0 0 0 مقال 

 ومقام البترا: الطراونة 7

 آثار هارون النبي

 عبادة مناطق وليست

  0 1 0 مكرر خبر 

 محتجين تقل حافلة منع 8

 البترا إلى التوجه

  0 0 0 مكرر خبر 

 المقصلة على األنباط 9

 4!اليهودية

  0 0 0 مكرر مقال 

 

 

 جريدة الرأي ( 8جدول رقم )  

مصدر  مادة رقم

 معرف

تعدد 

 مصادر

تعدد 

 اراء

معالجة 

 قانونية

نوع 

 المادة

 تكرار

 النبي مقام حارس 1

 ةالمجموع: هارون

 اقتحام حاولت اليهودية

 المقام

  0 0 0 مكرر خبر 

 إجراءات: تؤكد مصادر 2

 هارون سيدنا مقام زيارة

 رمزيته تضمن

      0 0 خبر 

 هارون النبي مقام اغالق 3

 البترا اقليم في

  0 0 0 مكرر بيان 

 ومسجد مقام: الطراونة 4

 مناطق هي هارون النبي

 للعبادة وليست اثرية

  0 0 0 مكرر خبر 

                                                           
 ـ فهد الخيطان. 2
 ــ نضال منصور. 3
 ـ د. صبري الربيحات. 4
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 نرفض: البترا أهالي 5

 المساس أشكال كافة

 وهويتها بالمدينة

  0 0 0 مكرر بيان 

 من محتجين يمنع األمن 6

 حرصا   للبترا الوصول

 سالمتهم على

  0 0 0 مكرر بيان 

 

 

 جريدة الدستور (  9جدول رقم ) 

مصدر  مادة رقم

 معرف

تعدد 

 مصادر

تعدد 

 اراء

معالجة 

 قانونية

نوع 

 المادة

 تكرار

 0 مقال   0 0 0 5!أخرى وأمور كتب 1

.. «البترا..»«السياحة» 2

 6أحمران خطان

  0 0  0 مقال 

 مقام حول الطراونة 3

 هذه: هارون النبي

 وليست اثرية المناطق

 للعبادة

  0 0 0 مكرر خبر 

 من محتجين يمنع األمن 4

 حرصا   للبترا الوصل

 سالمتهم على

  0 0 0 مكرر بيان 

 

 

 جريدة األنباط (  10جدول رقم )   

مصدر  مادة رقم

 معرف

تعدد 

 مصادر

معالجة  تعدد اراء

 قانونية

نوع 

 المادة

 تكرار

" الخارجية" 1

 التعقيب ترفض

 تقارير على

 حول عبرية

 اليهود السياح

      0 مكرر خبر 

                                                           
 ــ فارس الحباشنه. 5
 ــ عوني الداود. 6
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 البترا في

 أردنية وزيرة 2

 شكاوى: سابقة

 اإلسرائيليين

 من أخرجتني

 الحكومة

      0 مكرر خبر 

 عوتيدي 3

: أحرونوت

 اغلق االردن

 النبي مقام

 خالفا هارون

 للتعليمات

  0 0 0 مكرر خبر 

 أدخل كيف 4

 اإلسرائيليون

 معدات

 طقوسهم

 الدينية؟

      0 0 تقرير 

 مصادرتها بعد 5

 من.. االمن من

 معدات يدخل

 الصلوات

 اليهود؟ للسياح

 مكرر خبر 0 0 0 0

 

 

 وكالة عمون ( 11جدول رقم )   

مصدر  مادة رقم

 معرف

تعدد 

 مصادر

تعدد 

 اراء

معالجة 

 قانونية

نوع 

 المادة

 تكرار

 تتحمل الحكومة: النقابات 1

 محاوالت مسؤولية

 على للهيمنة االحتالل

 األردن

  0 0 0 مكرر بيان 

 النبي مقام حارس 2

 اقتحام حاولوا: هارون

  0 0 0 مكرر خبر 
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 بالحجارة وضربنا المقام

 طلبا رفض االردن 3

 مقام لدخول ليااسرائي

 مؤخرا هارون النبي

 0 خبر 0 0 0 0

: أحرونوت يديعوت 4

 النبي مقام اغلق االردن

 للتعليمات خالفا هارون

  0 0 0 مكرر خبر 

 االمن من مصادرتها بعد 5

 معدات يدخل من.. 

 اليهود؟ للسياح الصلوات

 مكرر خبر 0 0 0 0

 اإلسرائيليون يفعل ماذا 6

 7األردن؟ جنوب في

  0 0 0 مكرر مقال 

 من..  هارون النبي مقام 7

 إلى األسطورة اكاذيب

 8جابر صخرة

  0 0 0 0 مقال 

 الخطيب السابقة الوزيرة 8

 عن المستور تكشف

 للبترا اليهود زيارة

  00 0 0 مكرر خبر 

 هو الحارس: الفرجات 9

 لليهود المقام باب فتح من

  0 0 0 مكرر خبر 

 حقيقة يكشف محفوظ ابو 10

 و هارون النبي مقام

 البصل ابو بإقالة يطالب

  0 0 0 مكرر بيان 

 لزيارة الصادمة الصور 11

 النبي لمقام اليهود السياح

 )صور( هارون

  0 0 0 مكرر بيان 

 هارون النبي مقام إغالق 12

 اداء بعد البترا في

 فيه يهودية طقوس

 (فيديو)

  0 0 0 مكرر بيان 

 مكرر خبر 0 0 0 0 يقيمون إسرائيليون 13

                                                           
 ــ ماهر ابو طير. 7
 ــ محود الزيودي. 8
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 البترا في يهودية طقوسا

 (فيديو)

 البلدان في اليهود 14

 9العربية

  0 0 0 0 مقال 

 مقام حول الطراونة 15

 هذه: هارون النبي

 وليست اثرية المناطق

 للعبادة

  0 0 0 مكرر خبر 

 يتجمعون البترا اهالي 16

 في االحتجاج لمنع

 المدينة

 مكرر خبر 0 0 0 0

 من محتجين يمنع االمن 17

 البترا إلى لوصولا

  0 0 0 مكرر بيان 

 

 

 24جو  ( 12جدول رقم )  

مصدر  مادة رقم

 معرف

تعدد 

 مصادر

تعدد 

 اراء

معالجة 

 قانونية

نوع 

 المادة

 تكرار

 مقام: األوقاف وزير 1

 يزال ال هارون النبي

 مغلقا

  0 0 0 مكرر خبر 

: 24االردن لـ الفرجات 2

 الذين اليهود أعداد

 األعلى هو البترا زاروا

 العام هذا

  0 0 0 مكرر تصريح 

 تستهجن التطبيع مقاومة 3

 حول الرسمي الصمت

 البترا في جرى ما

  0 0 0 مكرر بيان 

 وزارة أمام وقفة 4

 للتطبيع رفضا السياحة

 السياحي

  0 0 0 0 بيان 

                                                           
 أأ امل الكردي. 9
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 لدينا كان: البترا سلطة 5

 الدخول اليهود بنية علم

.. هارون سيدنا مقام إلى

 مليتح والحارس

 المسؤولية

  0 0 0 مكرر تصريح 

 في ”اليهودية الطقوس“ 6

 األردنيون.. البترا

 والحكومة غاضبون

 )صور (!تحقق

 مكرر تقرير 0 0 0 0

 يطالب محفوظ أبو 7

 ..البصل أبو باقالة

  0 0 0 مكرر بيان 

 صهاينة دخول بعد 8

 يغلق البصل أبو.. إليه

 في هارون سيدنا مقام

 قاتحقي ويفتح.. البترا

  0 0 0 مكرر بيان 

 أداء من أردني غضب 9

 دينية طقوسا إسرائيليين

 هارون بمقام

 مكرر خبر 0 0 0 0

 يطالب ارشيدات 10

 حماد سالمة بمحاسبة

 البصل وأبو وشويكة

  0 0 0 0 تصريح 

 كان ما هذا..  بالصور 11

 مقام داخل اليهود يفعله

 هارون النبي

  0 0 0 مكرر بيان 

 دعوي عبري اعالن 12

 والتمتع البترا لزيارة

: الدينية الطقوس بحرية

 !األمن حماية شامال

  0 0 0 مكرر خبر 

 حزبيين منع قرار عن 13

 هل.. اليها الوصول من

 تورا البتراء اصبحت

 االردن؟ بورا

 0 تقرير 0 0 0 0

 0 مقال   0 0 0 وصف.. البتراء فعالية 14
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 10وعبرة

 وصول من منعهم بعد 15

 لـ حاتالفال.. البترا

 عجز االمن: 24االردن

 وما.. تنقلنا حماية عن

 نراه كنا مما اسوأ جرى

  0 0 0 مكرر تصريح 

 اللجوء" طقوس 16

.. البترا في" األخير

 أم سياحية رحالت

 11توراتية؟ نبوءات

  0 0 0 0 مقال 

: 24االردن لـ متحدثون 17

 رواية تملك ال الحكومة

 في جرى لما متماسكة

 البترا

      0 0 رتقري 

 يدعو محفوظ أبو 18

 مسجد بجوار للصالة

 ولو سأذهب: البتراء

 لوحدي

  0 0 0 مكرر بيان 

 في حدث ما هذا 19

 12!؟..البتراء

  0 0 0 0 مقال 

 

 

 جفرا نيوز (  13جدول رقم )  

تعدد  مصدر معرف مادة رقم

 مصادر

تعدد 

 اراء

معالجة 

 قانونية

نوع 

 المادة

 تكرار

 رحلة منظم 1

 مقام" لـ اليهود

" : هارون النبي

 أهانونا األردنيون

! 

  0 0 0 مكرر خبر 

                                                           
 ــ عبد المهدي العكايله. 10
 ــ ايهاب سالمه. 11
 ـ حسين الرواشده. 12
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:  الفرجات 2

 المنتشرة الصور

 مقام في لليهود

 هارون النبي

 2013 لعام تعود

  0 0 0 مكرر خبر 

 مرمى في البترا 3

 ..اليهود عين

 زيارات

 وصلوات

 وقانون تلمودية

 سيمكنهم البتراء

 .تملكها من

 وصور مشاهد

 مكرر خبر 0 0 0 0

..  والمشهد البترا 4

 مما ابعد

 13تظنون

  0 0 0 0 مقال 

 نقل حافة ايقاف 5

 القامة متوجهة

 احتجاجية وقفة

 البتراء في

  0 0 0 مكرر بيان 

 ترصد" جفرا" 6

 سائح الف( 23)

"  اسرائيلي"

 البتراء زاروا

 سنوات( 6) أخر

! 

 0 تقرير 0 0 0 0

 تكشف جفرا 7

 الوفد زيارة

 من اليهودي

 اشيرا" منظمة

 جبل الى" شيمش

 في أهارون

    0 0 0 تقرير 

                                                           
 (. روشان_الكايد#ــ اسم الكاتب غير واضح وتم تعريفه بــ ) 13
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 (فيديو) البتراء

 المجالي المحامي 8

 للدفاع يتطوع

 مقام حارس عن

 هارون النبي

  0 0 0 0 خبر 

 مقام زرت لقد 9

 14! هارون

  0 0 0 0 مقال 

 

 

 رؤيا االخباري (14جدول رقم )   

مصدر  مادة رقم

 معرف

تعدد 

 مصادر

تعدد 

 اراء

معالجة 

 يةقانون

نوع 

 المادة

 تكرار

 السابقة السياحة وزيرة 1

 قادم هو لما" مرعوبة"

 األردن على

  0 0 0 مكرر خبر 

 لزيارة الكاملة القصة 2

 الدينية للمواقع اليهود

 فيديو - األردن في

  0 0 0  تقرير

 تلفزيوني

0 

 أبيب تل: هآرتس 3

 عمان مع تتواصل

 النبي مقام بشأن

 هارون

      0 مكرر تقرير 

 األمن: سياحة مكتب 4

 يتعلق ما جميع صادر

 قبل اليهودية بالطقوس

 الى السياح دخول

 األردن

  0 0 0 مكرر خبر 

 قرار يستهجن نائب 5

 مقام إغالق الحكومة

 البترا في هارون النبي

  0 0 0 مكرر تصريح 

 مقام تغلق األوقاف 6

 عليه هارون سيدنا"

   0 0 مكرر بيان 

                                                           
 ــ  د. محمد ابو عماره. 14
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 البترا في" السالم

 البترا سلطة رئيس 7

 اليهود": رؤيا"لـ

 مقام باب خلع حاولوا

 هارون النبي

  0 0 0  مكرر تصريح 

 في اليهود طقوس 8

 سخط تثير البترا

 من هم: األردنيين

 !األقصى يقتحمون

 مكرر تقرير 0 0 0 0

 يدعو عبري اعالن 9

 زيارة الى" الصهاينة"

 عيد" في البترا

 "العرش

 مكرر خبر 0 0 0 0

 محتجين يمنع األمن 10

 إلى الوصول من

 صور.. البترا

  0 0 0 مكرر بيان 

 إلقامة شعبي رفض 11

 البترا في االحتجاجات

      0 مكرر تقرير 

 يرفض خوري طارق 12

 النبي مقام إغالق

 هارون

  0 0 0 مكرر خبر 

 أبيب تل: هآرتس 13

 عمان مع تتواصل

 النبي مقام بشأن

 هارون

  0 0 0 مكرر خبر 

 

 

 سرايا  (  15  جدول رقم )

مصدر  مادة رقم

 معرف

تعدد 

 مصادر

تعدد 

 اراء

معالجة 

 قانونية

نوع 

 المادة

 تكرار

 النبي مقام حارس 1

 المجموعة:هارون

 اقتحام حاولوا اليهودية

  0 0 0 مكرر خبر 
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 وضربونا المقام

 بالحجارة

 طلبا   رفض الملك 2

 خاص لقاء لعقد لنتنياهو

 من اليهود منع و.. 

 زيارة عشية االبتر دخول

 داللتها ما لألردن كوشنر

 ؟

 مكرر تقرير 0 0 0 0

 منع تظهر مخاطبات 3

 يهود لسياح االمن رجال

 الصالة ادوات ادخال من

..  البتراومصادرتها الى

 وثيقة

  0 0 0 مكرر خبر 

 المشاركين اليهود 4

 النبي مقام بصالوات

 االردنيون: "  هارون

 "ذلونا و اهانونا

  0 0 0 ررمك خبر 

 الصور:  الفرجات 5

 مقام في لليهود المنتشرة

 لعام تعود هارون النبي

 قليل عدد باستثناء 2013

  0 0 0 مكرر خبر 

 حقيقة يكشف محفوظ ابو 6

 و هارون النبي مقام

 البصل ابو بإقالة يطالب

  0 0 0 مكرر بيان 

 على تحصل سرايا 7

 للطقوس صادمه صور

 السياح بها يقوم كان التي

 مقام في ئيلييناالسرا

 بالبترا هارون النبي

 خبر 0 0 0 0

 صور

 مكرر

 هارون النبي مقام اغالق 8

 اداء بعد البترا اقليم في

 يهودية طقوس

  0 0 0 مكرر خبر 

 0 مقال   0 0 0 مسؤولة غير أفعال ردود 9
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 النبي مقام قصة في

 15هارون

 او الحارس اقتلوا 10

 16ارضا اطرحوه

 0 مقال 0 0 0 0

 ما:  يكتب الخالدي هاشم 11

 تسلل البترا في يحدث

 17" خطير" اسرائيلي

  0 0 0 0 مقال 

 غضب يثير اعالن 12

 اسرائيل..  االردنيين

 للبترا رحلة عن تعلن

"  الدينية بالحرية للتمتع

 "صورة

 مكرر خبر 0 0 0 0

 يرفضون البترا أهالي 13

 احتجاجية وقفات اقامة

 البترا داخل

  0 0 0 مكرر بيان 

 للصالة يدعو محفوظ أبو 14

: البتراء مسجد بجوار

 لوحدي ولو سأذهب

  0 0 0 مكرر بيان 

 المركزية" أعضاء 15

 بمنع يطالبون" البترا

 مع الدينية الرموز دخول

 وثيقة..  اليهود

  0 0 0 مكرر بيان 

 اليهود صالة حادثة بعد 16

..  هارون النبي مقام في

 المناطق:  الطراونة

 ليست دناألر في األثرية

 للعبادة

  0 0 0 مكرر خبر 

" اإلسالمي الوسط" 17

 بـ الحكومة يطالب

 بوجه حازمة إجراءات

 اليهود المتدينين

  0 0 0 0 بيان 

                                                           
 ــ رايق المجالي. 15
 ــ اكتفى موقع سرايا بكتابة) بقلم: ( ونسي نشر اسم كاتب المقال. 16
 لخالدي.ــ هاشم ا 17
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 النبي مقام حارس إيقاف 18

 اثر العمل عن هارون

 يثير إليه يهود دخول

 المواطنين حفيظة

  0 0 0 مكرر خبر 

 

 

 

 سواليف ( 16جدول رقم )   

مصدر  مادة رقم

 معرف

تعدد 

 مصادر

تعدد 

 اراء

معالجة 

 قانونية

نوع 

 المادة

 تكرار

 النبي مقام حارس 1

 تفاصيل يروي هارون

 للمقام اليهود ”اقتحام“

 عليه واالعتداء

  0 0 0 مكرر خبر 

 ترفض ”الخارجية“ 2

 أخبار على التعليق

 السياح حول عبرية

 البترا في اليهود

  0 0 0 مكرر خبر 

 الحدود عبر دخولها ُمنِع 3

 السياح أّمن من.. 

 بأدوات الصهاينة

 ؟ طقوسهم

      0 مكرر تقرير 

 ”النقابية التطبيع مقاومة 4

 ال الرسمية الجهات.. 

 تجاه بواجبها تقوم

 وسيادته االردن حماية

  0 0 0 مكرر بيان 

 لرحلة المنظمة الشركة 5

 تشرح للبتراء ”اليهود“

..  الرحلة تفاصيل

 ”وثيقة“

  0 0 0 مكرر رخب 

 عمان أسواق في تحف 6

 األردن”  عليها مكتوب

 صور” /  إسرائيل هي

 0 خبر 0 0 0 0
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 في اليهود لصالة فيديو 7

 البتراء

 مكرر خبر 0 0 0 0

 توضح البترا سلطة 8

 في اليهود صور حقيقة

 هارون النبي مقام

  0 0 0 مكرر خبر 

 كان ما هذا..  بالصور 9

 مقام داخل اليهود يفعله

 هارون يالنب

 مكرر خبر 0 0 0 0

 إغالق يقرر البصل ابو 10

 في هارون سيدنا مقام

 البتراء

  0 0 0 مكرر بيان 

 طقوسهم يقيمون يهود 11

 فيديو/  البتراء في

 مكرر خبر 0 0 0 0

 لنا، هذه ضفتان، للنهر 12

 18تلك وأيضا  

  0 0 0 مكرر مقال 

 0 مقال   0 0 0 اآلن حان 13

 يستهجن محفوظ أبو 14

 البتراء مسجد اغالق

 فيه سأصلي: ويعلن

 كنت ولو الجمعة

 لوحدي

  0 0 0 مكرر بيان 

 يوضح واإلنقاذ الشراكة 15

 في جرى ما مالبسات

 أمس البتراء وقفة

 فيديو+  صور/  الثالثاء

  0 0 0 مكرر خبر 

 والتطبيع هوية البتراء 16

 19خيانة

  0 0 0 0 مقال 

 قمم على دينية طقوس 17

 اغرى من…  البترا

 20؟ بنا هؤالء

  0 0 0 0 مقال 

                                                           
 ـ د. فايز ابو شماله. 18
 ــ بسام الياسين. 19
 ــ جميل يوسف الشبول. 20
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..  التل سفيان م.د 18

 في يحدث مما حذرت

/  سنين منذ البتراء

 صور

  0 0   0 تصريح 

 السالم عليه هارون مقام 19

 كلمة الى تعالوا… 

 21سواء

  0 0 0 0 مقال 

 
 

 

 

 مدار الساعة اإلخباري (17جدول رقم )   

مصدر  مادة رقم

 معرف

تعدد 

 مصادر

تعدد 

 ءارا

معالجة 

 قانونية

نوع 

 المادة

 تكرار

 لـ اليهود رحلة منظم 1

: «هارون النبي مقام»

 أهانونا األردنيون

  0 0 0 مكرر خبر 

 الساعة مدار نشر بعد 2

.. اسرائيليين لتجاوزات

 مقام يغلق األوقاف وزير

 البترا في هارون النبي

 ألوقاف مفاتيحه ويسلم

 معان

  0 0 0 مكرر خبر 

.. «جابر» فيلم بعد 3

 يؤدون إسرائيليون

 مقام في يهودية طقوسا  

 البترا في هارون النبي

 (وصور فيديو)

 مكرر خبر 0 0 0 0

 في منيعة صخرة ااْلردن 4

 22الصهيونيه وجه

  0 0 0 0 مقال 

 من محتجين يمنع االمن 5

 لرفض للبترا الوصول

  0 0 0 مكرر بيان 

                                                           
 ــ جميل يوسف الشبول. 21
 ــ عبد المجيد ابو خالد. 22
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 «الوقفة» المنطقة سكان

 باعتراضها والتهديد

 لمؤتمر يدعو فرج أبو 6

 البترا في دولي

  0 0 0 0 خبر 

 المقصلة على األنباط 7

 23اليهودية

  0 0 0 مكرر مقال 

 الشعبية الفعاليات 8

 البترا في والسياحية

 النظر إلعادة تدعو

 هارون النبي بمسار

 السياحي

  0 0 0 مكرر بيان 

 يرفض خوري طارق 9

 هارون النبي مقام إغالق

  0 0 0 رمكر خبر 

 الحكومةُ : يكتب الشوبكي 10

 والكرامةُ  الوباء

 24المستباحة

  0 0 0 0 مقال 

 

 

 البوصلة (  18جدول رقم ) 

مصدر  مادة رقم

 معرف

تعدد 

 مصادر

تعدد 

 اراء

معالجة 

 قانونية

نوع 

 المادة

 تكرار

 انتهاكات": النقابات" 1

" هارون النبي" مقام

 حول سؤاال تطرح

 األقصى المسجد مصير

  0 0 0 مكرر بيان 

 ترفض" الخارجية" 2

 تقارير على التعقيب

 السياح حول عبرية

 البترا في اليهود

  0 0 0 مكرر خبر 

: البترا سلطة رئيس 3

 لليهود المنتشرة الصور

  0 0 0 مكرر خبر 

                                                           
 ــ د. صبري الربيحات. 23
 ــ عساف الشوبكي. 24
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 هارون النبي مقام في

 2013 لعام تعود

 بمواقع غضب حالة 4

 بسبب التواصل

 في صهاينة تجاوزات

 ونهار النبي مقام

 مكرر خبر 0 0 0 0

 يطالب" محفوظ أبو" 5

 األوقاف وزير بإقالة

  0 0 0 مكرر بيان 

 هارون النبي مقام إغالق 6

 من بقرار البترا في

 األوقاف"

  0 0 0 مكرر بيان 

 النبي مقام اقتحام 7

 أين.. هارون

 25!الحكومة؟

  0 0 0 0 مقال 

 صورة وراء ما 8

.. بيننا الراقصين

 26الهشة وخاصرتنا

  0 0 0 مكرر مقال 

 من محتجين يمنع األمن 9

 البترا إلى الوصول

 (شاهد)

      0 مكرر بيان 

" اإلسالمي العمل" 10

 مقام انتهاكات تستنكر

 "هارون النبي"

  0 0 0 مكرر بيان 

 النبي مقام" حادثة بعد 11

 ليس األردن".. هارون

 للصهاينة مكان ا

      0 0 تقرير 

 

 

 

 

 

                                                           
 ــ عمر عياصرة. 25
 ــ عالء برقان. 26
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 يلالسب (19جدول رقم )   

مصدر  مادة رقم

 معرف

تعدد 

 مصادر

تعدد 

 اراء

معالجة 

 قانونية

نوع 

 المادة

 تكرار

 السياح: الخطيب 1

 "مشكلجية" اإلسرائيليون

  0 0 0 مكرر خبر 

 أين": اإلسالمي العمل" 2

 حدث مما األمنية الجهات

 "هارون النبي" مقام في

  0 0 0 مكرر بيان 

" هارون" مقام حارس 3

 رةخطي تفاصيل يكشف

 إليه اليهود لدخول

 (فيديو)

  0 0 0 مكرر خبر 

 مقام: األوقاف وزير 4

 يزال ال هارون النبي

 مغلقا

  0 0 0 مكرر خبر 

 مقام تغلق" األوقاف" 5

 البترا في هارون النبي

  0 0 0 مكرر بيان 

 بإقالة يطالب محفوظ ابو 6

 بسبب البصل ابو

" إسرائيلييالبترا"

 (صور)

  0 0 0 مكرر بيان 

 يؤدون إسرائيليون 7

 البترا في يهودية طقوسا  

 (فيديو)

 مكرر خبر 0 0 0 0

 0 مقال   0 0 0 27الصورة واكتملت 8

 نتنياهو كوشنر أنقذ هل 9

 28أزمته؟ فاقم أم

  0 0 0 0 مقال 

 النبي مقام اقتحام 10

 أين.. هارون

 29!الحكومة؟

  0 0 0 0 مقال 

                                                           
 ــ عبد هللا المجالي. 27
 ــ حازم عياد. 28
 ـ عمر عياصرة. 29
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 تتحمل الحكومة: النقابات 11

 تانتهاكا مسؤولية

 بالمملكة الصهاينة

  0 0 0 مكرر بيان 

 صورة وراء ما 12

..  بيننا الراقصين

 30الهشة وخاصرتنا

  0 0 0 مكرر مقال 

 اإلسرائيلية الرواية هذه 13

 البترا في حدث لما

  0 0 0 مكرر خبر 

 هللا عبد الملك: صحيفة 14

 نتنياهو طلب يرفض

 "خاص لقاء" بعقد

  0 0 0 مكرر خبر 

 غياب": تطبيعال مقاومة" 15

 للخارجية واضح

 والسياحة واألوقاف

  0 0 0 مكرر بيان 

 منعت هكذا.. بالفيديو 16

 نشطاء األمنية القوات

 البترا دخول من

  0 0 0 مكرر خبر 

 يكسر وما جابر فيلم 17

 31الخاطر

  0 0 0 0 مقال 

 األربعاء صحفي مؤتمر 18

 من نشطاء منع حول

 البترا دخول

  0 0 0 مكرر خبر 

 يمنع لماذا: الشوبكي 19

 الوصول من أردنيون

 ويسمح للبتراء

 32للصهاينة؟

  0 0 0 مكرر مقال 

.. لنا هذه: ضفتان للنهر 20

 33تلك وأيضا  

  0 0 0 مكرر مقال 

 للصالة يدعو محفوظ أبو 21

: البتراء مسجد بجوار

  0 0 0 مكرر بيان 

                                                           
 ـ عالء برقان.ـ 30
 ـ د. علي العتوم. 31
 ــ عساف الشوبكب نقلته السبيل عن موقعه على الفيس بوك. 32
 ــ فايز ابو شماله. 33
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 لوحدي ولو سأذهب

 من محتجين يمنع األمن 22

 للبترا الوصول

  0 0 0 مكرر بيان 

 


