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 شكر وتقدیر

إلى أستاذي،  انمتنأتقدم بالشكر واإل انه لیسرني نإبالجمیل، ف انطالقا من العرفنإ

ى انالذي مدني من منابع علمه بالكثیر، والذي ما تو   كامل خورشیدالدكتور ومشرفي 

یسره في دربي ویسر  نأهللا ب عن مد ید المساعدة لي وفي جمیع المجاالت، وحمداً  یوماً 

 .العلم والعلماء دروبفي  یطیل عمره لیبقى نبراسا متأللئاً  نأبه أمري وعسى 

لكل ما قدمته لي من مساعدة  ، وسطجامعة الشرق األ تقدم كذلك بجزیل الشكر إلى أو 

 .ابتة في مسیرتي العلمیةده مكنتني من المضي بخطى ثانومس

كما أتقدم بجزیل الشكر إلى أساتذتي أعضاء لجنة النقاش الموقرین على ما تكبدوه  

غنائها بمقترحاتهم القیمة   . من عناء في قراءة رسالتي المتواضعة وإ

  

  

  

  



 ه 

 

  ء اهداإل

الذي استلهمت  , لى ينبوع العطاء الذي زرع في نفسي الطموح والمثابرةإ
والدي  ... مثاالً يحتذى للمضي قدما في الحياة   انية، و كانسنمنه قيم اإل

 العزيز

 انالذي ال ينضب و شاطئي عندما أضيع، ومنبع الحن انلى نبع الحنإ 
 أمي الغالية... عندما تقسو األيام، وقـلبي الكبير عندما أفقد كل القـلوب  

الدين  عالء  ...لى من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتي وشبابي  إ 
 حمد وزهرتي عبيرم،

 سرى والمعتقـليناأل........ هم من أجل حرية غيرهملى من ضحوا بحريتإ

 شهداء فـلسطين........ ةانلى من هم أكرم منا مكإ 

  فـلسطين.... لى وطني  إ
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Abstract 

The Palestinian Cause in the Content Analysis of 

Editorial Al Quds Al Arabi" Newspaper in London 

Analytical Study: 2012"2013 

Prepared By  

Aliaa Ahmad Al Haydabi 

Supervised By  

Dr. Kamel Kurshid Murad 

 

The study aimed at achieving the goals in the presence of the Palestinian 

issue with respect to the editorials (opening articles) of the case examined 

in AlQuds AlArabi newspaper, and work to identify the main trends, and 

to identify the most important implications of the editorials in the 

newspaper, and revealed persuasive used, and the reference of symbols 

and political connotations contained in editorials in the newspaper.  

The study was based on descriptive analytical approach, through content 

analysis of the paragraph in the editorials of the London-based newspaper 

AlQuds AlArabi, and therefore the content analysis of media messages 

and social discourses. 

And by using the design searchlight as the study tool, and through the 

summarized categories and samples, comparison, analysis, processing, 

and interpretation, with extraction standard questionnaire relations 

between the characteristics expressed in the article communication, as 

well as explore the features that characterize the informative article. Thus 

the study adopted the paragraph as a unit of analysis, divided on two 

categories: category (what is said), and category (how it was said). 



 ع  

The study came out the following results: 

• Valuing the role of the London-based AlQuds AlArabi newspaper 

in support of the Palestinian case, this is clear in editorials.  

• Highlighting media role as the influencing source of political 

decision-making processes, through its accuracy and its validity. 

• And then urging Arab newspapers to pursue the actions of the 

London-based Arab newspaper AlQuds AlArabi in its support to 

the Palestinian issue. 

• Key words: Palestinian cause ,Content Analysis of Editorial 

,Identify the main trends . 

 

 

 

 

 

 



  :ولأل الفصل ا

  همیتهاأخلفیة الدراسة و  

  : مقدمة -1

 ینایا العربیة أهمیة على الصعیدها أكثر القضنأب ، همیة موضوع القضیة الفلسطینیةأتكمن        

ورات الخاصة ومنذ التسعینیات شهدت القضیة الفلسطینیة الكثیر من التط .الدوليو قلیمي اإل

حیث دخلت المنطقة في مسار مختلف للعالقات عن  ، یةلعربا - سرائیلیةبمسارات العالقات اإل

وتمیزت العالقات بقدر كبیر من الصراع طوال الفترة السابقة سواء بالوصول إلى . الفترة السابقة لها

وصوًال إلى منتصف و ذروة هذه التوترات والمتمثلة في الحروب العربیة اإلسرائیلیة منذ األربعینات 

ات سواء من یذه التوترات بدرجات مختلفة طوال الفترة الممتدة للتسعینفقد تراوحت ه ،اتیالسبعین

  . یة والدبلوماسیةاٍالعالمأو التوترات  انقبل المقاومة العربیة في فلسطین ولبن

سیاســات عكــس بالضــرورة علــى طبیعــة النإات یولعــل هــذا الوضــع الــذي شــهدته فتــرة التســعین        

بما یطرح العدیـد مـن التسـاؤالت حـول األسـباب والـدوافع  ،مستوایاتهاختالف إالخارجیة للدول العربیة ب

عتبارهــا تمثــل البیئــة التــي تشــكلت فـــي إعملیــة التســویة فــي الشــرق األوســط بالتــي أدت للــدخول إلــى 

تمرار فــي تلــك البیئــة والتــي ســالتغیــر واإلعوامــل  يإطارهــا السیاســات الخارجیــة للــدول العربیــة، ومــا هــ

ات فـي بـدایتها یلقد شهــدت التسـعینو. تجاه إسرائیل قف العربیة وسیاساتها الخارجیةختالف المواأدت إل

والعربیـة التـي دفعـت إلـى الـدخول فـي عملیـة التسـویة  العدید من التغیـرات والتطـورات الدولیـة واإلقلیمیــة 

ي وبالتـالي تحـاد السـوفیتهیـار اإلنإات مـن یولعل أولى هذه الظروف مـا ارتـبط ببدایـة التسـعین. السلمیة

یـة انب حـرب الخلـیج الثانـتهاء الحرب البـاردة ومـا صـاحبها مـن تـأثیرات علـى النظـام الـدولي، إلـى جنإ



2 

 

قســـامات العربیـــة ن، فضـــال عـــن اإليوتأثیرهـــا علـــى المنطقـــة حیـــث لـــم یعـــد الخطـــر مصـــدره غیـــر عربـــ

یر إ و     .انزدیاد دور األطراف غیر العربیة مثل إسرائیل وتركیا وإ

بمراحـــل تطـــور  ندالع الصـــراع العربـــي اإلســـرائیلي وحتـــى اآلنـــإالنظـــام الـــدولي منـــذ  لقـــد مـــرو        

، ولكـــن متعـــددة ودخـــل علیـــه متغیـــرات كثیـــرة طـــوال تلـــك الفتـــرة، ومـــع ذلـــك بقـــى هـــذا الصـــراع مســـتمراً 

إلــى  يءینتقــل دائمــًا مــن ســ انالوضــع العربــي فــي معادلــة الصــراع كــ نأالالفــت للنظــر هــو  يءالشــ

. م الــدولي محــدودةســتثمار التحــوالت التــي تطــرأ علــى النظــاإة الــدول العربیــة علــى ت قــدر انــأســوأ، وك

 نأختالفـًا بینـًا بـین الـدول العربیـة، بـالرغم مـن إتالف الدوافع والمصالح واألهـداف خإویرجع ذلك إلى 

ســـلوكها  نأ ها مـــع إســـرائیل هـــو صـــراع مصـــیر، إالصـــراعنإتعلـــن دائمـــًا  –جمیعـــًا  –الـــدول العربیـــة 

و بعــدها عــن ال یعكــس هــذا النــوع مــن الخطــاب السیاســي حیــث یتبــاین موقفهــا حســب قربهــا أ يلــالفع

فالصــراع العربــي اإلســرائیلي هــو بالنســبة . عتبــارات أیدیولوجیــة وسیاســیة أخــرىبــؤرة الصــراع ووفقــًا ال

لــــدول المواجهــــة صــــراع وجــــود ومصــــیر، أمــــا بالنســــبة لغیــــر دول الجــــوار، فهــــو مجــــرد قضــــیة دعــــم 

خــتالف فــي الموقــف العربــي تشــكل إســرائیل طرفــًا وفــي مقابــل هــذا التبــاین واإل. شــقاءع األوتضــامن مــ

عكاســـاته الخطیـــرة والمتباینـــة علـــى عالقـــة طرفـــي الصـــراع بالعـــالم نإولهـــذا الوضـــع . ســـاً انواحـــدًا ومتج

قتصـــادیة ة علـــى كافـــة األصـــعدة السیاســـیة واإلالخـــارجي، حیـــث توظـــف إســـرائیل سیاســـاتها الخارجیـــ

أمــا الــدول العربیــة، . ماعیــة والثقافیــة وغیرهــا لخدمــة دعــم عملیــة بنــاء القــوة الذاتیــة اإلســرائیلیةجتواإل

عالقــات خاصــة بــین بعــض الــدول العربیــة والوالیــات المتحــدة، ال  –اً انــأحی –وعلــى الــرغم مــن وجــود 

هــذا  توظـف مثـل هـذه العالقــات فـي حالـة وجودهـا دائمــًا وبالضـرورة لصـالح دعـم الموقــف العربـي فـي

قتتــال تعتبــر العربیــة التــي وصــلت إلــى حــد اإل –ة الخالفــات والصــراعات العربیــ نأوالواقــع  .الصــراع

المسئول الرئیسي عن تدهور الموقف العربي في معادلة الصراع العربي اإلسرائیلي، حیث حالت هذه 
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زال الخالفــات ومــا تــ. الخالفــات دون تعبئــة الطاقــات العربیــة وحشــدها فــي مواجهــة الخطــر اإلســرائیلي

سـتراتیجیة إلدارة الصـراع مـع إسـرائیل أهــم إتفـاق علـى لعربیـة وعجـز العـالم العربـي عـن اإلا –العربیـة 

  . المعطیات التي تفسر العجز العربي في تعامله مع التحوالت التي تجرى في العالم

طینیة عـــن وشـــملت الرؤیـــة األمریكیـــة فـــي ذلـــك الوقـــت ضـــرورة إبعـــاد منظمـــة التحریـــر الفلســـ        

رط فرصـــة ـات أعطـــت هـــذا الشـــیأجـــواء مـــا بعـــد هزیمـــة العـــراق فـــي التســـعین نأالمفاوضـــات والحقیقـــة 

 نأحـــال  يصـــح بـــأیت فـــي نظـــر كثیـــرین حلیفـــًا للعـــراق المهـــزوم وبالتـــالي ال انـــالتحقـــق، فالمنظمـــة ك

فـــي فتتـــاح المـــؤتمر ودخـــول الفلســـطینیین إولـــم یمـــِض عــام علـــى  . تشــارك المنتصـــرین ثمـــار نصـــرهم

 انالـذهاب إلـى مدریـد كـ نأمفاوضات مباشرة مـع الطـرف اإلسـرائیلي حتـى خـرج مـن بیـنهم مـن یؤكـد 

القبــول بالشــروط األمریكیــة هــبط بســقف المطالــب الفلســطینیة إلــى القــاع، وحتــى "نأخطــأ كارثیــًا ذلــك 

هم إلـى تجـاوز ذلـك قامـت الوالیـات المتحـدة بنهـرهم، ولفـت نظـر  يعندما حاول أعضاء الوفد الفلسـطین

ـــ التحریـــر  تقاداتـــه لمنظمـــةنإر الـــبعض عـــن القواعــد التـــي تـــتم علیهـــا المفاوضـــات، وبـــذات المنطـــق عبَ

فقــــدها عنصــــر قوتهـــا، وجعــــل الوفــــد أســــتثناء نفســــها مـــن المفاوضــــات ممـــا إالفلســـطینیة التــــي قبلـــت ب

ذي معنـــى  يءالتفـــاوض فـــي واشـــنطن عـــاجزًا عـــن التوصـــل إلـــى شـــ" محنـــة" الـــذي خـــاض يالفلســطین

  ". ن تقدیمه إلى المنتظرین في مخیمات اللجوء والمدن المحاصرة في غزة والقطاعیمك

ب انــــــیطمــــــس الجو  نأســــــتقطاب حــــــاد كــــــاد إتــــــم التوقیــــــع وســــــط ردود فعــــــل تمیــــــزت بوبالفعــــــل       

رتكـزت إدل صـیغة مدریـد بآلیـة جدیـدة سـتبإوسـلو قـد أتفـاق إ نأالموضوعیة في الحدث، وفي مقدمتها 

وســـلو جــاء ولیـــد مســـار أتفـــاق إ نأهمـــا الســـریة والثنائیــة، أمـــا الثنائیـــة فمؤداهــا علــى أمـــرین أساســیین 

ذلك قـد أضـعف نـأمما عـزل التسـویة نهائیـًا عـن محیطهـا العربـي، وال شـك ) يإسرائیل يفلسطین( يثنائ

، األمــر الــذي مكــن المفــاوض اإلســرائیلي مــن يبشــكل كبیــر مــن القــدرة التفاوضــیة للمفــاوض الفلســطین
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. آخـــر يیجـــرى علـــى مســـتوى مســـار معـــین عـــن مســـار ثنـــائ انمـــن خـــالل إخفـــاء مـــا كـــ التالعـــب بـــه

تفــاق فــي أجــواء مـن الســریة الكاملــة، األمــر الــذي حــرم هــذا المســار وبخصـوص الســریة قــد تــم هــذا اإل

 نأتفــاق مــع العلـــم إلـــى اإل التوصــل نرقابــة مؤسســـیة أو شــعبیة فلســطینیة قبـــل إعــال يمــن أ يالثنــائ

یصـًا علــى إخضـاع كــل خطواتـه التفاوضــیة لرقابـة المؤسســات المعنیـة وصــوًال حر  انالطـرف اآلخـر كــ

  . ب الكنیستانإلى التصدیق علیه من ج

یغة تتم على تفاق أوسلو وضع صیغة ما لحل القضیة الفلسطینیة وهذه الصإ نإحال ف يعلى أ      

القوات اإلسرائیلیة من  تنسحب انخاللها  يتقالیة وتستمر لمدة خمس سنوات وینبغنإ مرحلتین األولى

هــذه  نأعلمــًا بــ يالفلســطین يتنتقــل إلــى ســلطة الحكــم الــذات ينســبة معینــة مــن األراضــي الفلســطینیة كــ

المتعلقـــة  يیــة فهـــانمــن إســـرائیل، أمــا المرحلـــة الثأیهـــدد  ينشـــاط فلســطین ياألخیــرة ملزمـــة بمواجهــة أ

 انستیطمة الدولة الفلسطینیة والقدس واإلبط بعدد من القضایا الكبرى مثل إقاتالذي یر  يبالوضع النهائ

 يالتســویة ینبغــ نأتفــاق علــى مــع هــذا الشــق السیاســي یــنص اإل يوبــالتواز . الــخ...  والالجئـین والمیــاه

سـرائیل، وبعالقـاإتعزیزها بعالقات  قتصـادیة إقلیمیـة تمتـد إت قتصادیة ثنائیة بین السلطة الفلسـطینیة وإ

  . السابقین إضافة إلى مصر واألردن لتشمل في البدایة كًال من الطرفین

رافقهـا  ومـا، 1994لسـلطة الفلسـطینیة  منـذ عـام وجـدتها اأالتـي  ، التحوالت السیاسیة الكبرى نإ     

یــة انتفاضــة الثنراضـي المحتلــة وقیــام اإلتغیـر السیاســیة الفلســطینیة علــى األلــى إمـن تحــول دیمقراطــي 

 خــذت طابعــاً أوالتــي  2013وعــام  2007عــام  والحــرب علــى غـزة ،2005لــى عــام إ 2000منـذ عــام

فالمقاومــــة  ،بســــبب الســــیطرة العســــكریة لحركــــة المقاومــــة الفلســــطینیة حمــــاس علــــى مجریاتهــــا مختلفــــاً 

اس والجهـاد ذ تعتبر حركات المقاومة الفلسـطینیة حمـإ. كثر قوة وسیطرة من السابقأالفلسطینیة باتت 
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ز التــــي ترتكــــز علیهــــا ئهــــم الركــــاأالمقاومــــة مــــن  انســــالمي  وكتائــــب القســــام وســــرایا القــــدس ولجــــاإل

  .سرائیليحتالل اإلراضي المحتلة في التصدي لإلاأل

 ات سیاسیة متسارعةمن تغیر  2011حداث التي شهدتها الساحة العربیة منذ عام األ نكما أ       

سفر أیة ه بالدیمقراطیة والحر آمنادال و ،ظمة الحكومیة نحتجاجات ضد األاإلمظاهرات و تمثلت بال

في  اٍالعالمسائل و ور دو  .على القضیة الفلسطینیة  ثیرأتكان له و " بالربیع العربي " ما یسمى ع

هذه  نإف ،جتماعیة و الثقافیة تجاهاته السیاسیة و اإلاعامل تأثیر وضغط على الجمهور و  تشكیل

وحضور في الدراسة تنطبق من كون صحیفة القدس العربي واجهة فلسطینیة إعالمیة لها دور 

تلفة وبخاصة ما یتعلق بالمقال وتعكس القضیة الفلسطینیة في موضوعاتها المخ ،العالم العربي 

سیس منذ تأ نابقلم رئیس التحریر السابق عبدالباري عطو  انوالذي ك ، فتتاحي لهذه الصحیفةاإل

لسابق في یة لم تعد كااٍالعالموالوسائل . 2013ستقالته عام إحتى تاریخ  1988الصحیفة عام 

ومن هذه  . خرىأالفلسطیني أو في أي دولة عربیة  عرض الجرائم المرتكبة في حق الشعب

خالل  , لصحیفة القدس العربي اللندنیة  اإلفتتاحیةالدراسة الى تحلیل المقاالت   المنطلقات  تسعى

وع في الفصل األول مقدمة عامة عن الموض ةالباحث توتناول.  2013- 2012الفترة  ما بین 

سئلة من هداف واألستنباط األإ همیتها و أبها و انهدافها وجو أمن حیث  ،ة تعریف بالمشكل البحثیوال

وتم إخضاع  ، لتطبیقیةیة واانیة والمكانوفي هذا السیاق تم تحدید الحدود الزم. صمیم هذه المشكلة

  .ةوتعریف مفاهیم ومصطلحات الدراس ، للتحلیل الكمي والنوعي اإلفتتاحیةالمقاالت 



  

  :مشكلة  الدراسة -2

قلیمي الساحة الدولیة على الصعیدین اإل مشكلة الدراسة في التغییرات التي تشهدهاتكمن 

القضیة  ثیراتها على مجریاتأوت ،و الحروب واألزمات العالمیة وتصاعد وتیرة النزاعات  ، والدولي

حول الكبیر للصحف في والت.  2011عام " الربیع العربي"حداث  أوخاصة بعد  ، الفلسطینیة

ت القضیة انك نأبعد  ، حداث التي تشهدها المنطقة العربیةحول األ  اإلفتتاحیةالمقاالت 

 تجاهاتهذه الدراسة تبحث اإل نأو . الفلسطینیة هي الحدث الرئیسي في مضامین المقاالت 

ت هذه انیف كوك ، اللندنیة" القدس العربي"لصحیفة  اإلفتتاحیةالسیاسیة في مضامین المقاالت 

والمضامین المثارة في هذه ,  عوما أبرز المواضی, تعبر عن القضیة الفلسطینیة اإلفتتاحیةالمقاالت 

  .فتتاحیات حول القضیة الفلسطینیة في فترة الدراسةاإل

  :مفاده انوالذي ك جابة عن التساؤل الرئیسيمشكلة الدراسة تكمن في اإل نإفومن هنا 

القضیة  نحوفي صحیفة القدس العربي اللندنیة  الت اإلفتتاحیةتجاهات  المقاإت انكیف ك

  ؟2103-2012الفلسطینیة 

  :أسئلة الدراسة  -3

  :سئلة الفرعیة التالیةة وسؤالها المحوري برزت لدینا األعلى مشكلة الدراس وبناءاً 

بالقضیة  لصحیفة القدس العربي اللندنیة تتعلق  تجاهات المقاالت اإلفتتاحیةإما : ولالسؤال األ

 الفلسطینیة ؟
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 لصحیفة القدس العربي اللندنیة ؟ مضامین المقاالت اإلفتتاحیة  ما: ي انالسؤال الث

 للصحیفة ؟ قناعیة المستخدمة في المقاالت اإلفتتاحیةسالیب اإلاأل ما: السؤال الثالث 

  ؟ یةاردة في المقاالت اإلفتتاحما  الرموز والدالالت السیاسیة  الو : السؤال الرابع 

 :أهداف الدراسة  -4

لسطینیة فیما یتعلق بالمقاالت هداف في حضور القضیة الفلى بلوغ األإتسعى هذه الدراسة 

 :للقضیة المبحوثة وهي كاالتي اإلفتتاحیة

 .في صحیفة القدس العربي اللندنیة  تجاهات المقاالت اإلفتتاحیةإتحدید  .1

 .حیفة القدس العربي اللندنیة  في ص للمقاالت اإلفتتاحیة التعرف على  المضامین .2

 .للصحیفة  اإلفتتاحیةقناعیة المستخدمة في المقاالت إلسالیب األا انبی .3

 . اإلفتتاحیةتشخیص الرموز والدالالت السیاسیة  الواردة في المقاالت  .4

  :أهمیة الدراسة  -5

للندنیة لصحیفة القدس العربي ا  اإلفتتاحیةدراسة  المقاالت  تها منهمیأ تكتسب الدراسة

التطورات والتغییرات التي شهدها  ، وخاصًة في ضوء2011بخصوص القضیة الفلسطینیة بعد عام 

تفاضات وتغییرات نإ ثورات و  من قیام الذي حدثت فیهوخصوصا عالمنا العربي  ،زماتأمن  العالم

ت انك نأهذه الثورات على مجریات القضیة الفلسطینیة بعد  قد أثرت و.  ظمة الحاكمةنفي األ

وما یحدث داخل  ،فلسطینیةة الالقضیتهتم بمجریات  لجمیع الصحف العربیة اإلفتتاحیةالمقاالت 

من  ه من حق العودة ألرضةانتهاكات وتهجیر للشعب الفلسطیني وحرمنإراضي الفلسطینیة من األ
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 أن و. جل السالم أبالمؤتمرات التي تعقد من  مشاغلتهو العمل على  .سرائیليحتالل اإلقبل اإل

القضیة ال تتوقف عند زمن  نأبأثبتت ومساراتها  شارت للقضیة الفلسطینیةأ التي الدراسات السابقة 

  .قضیة مستمرة ما لم یتم العمل على حلها النها ا ،و حدث مأمعین 

وتشكیل , تجاهاتحداث واإلتعتبر السلطة الرابعة في نقل األ التي برز دور الصحافةینا ومن ه

القضیة الفلسطینیة في  یةتبنم كانت التيخصوصا صحیفة القدس العربي اللندنیة و . ي العامأالر 

 نأالبد  انلذلك ك.  دارة الصحیفةإوخصوصا بعد التغییرات التي حدثت في   اإلفتتاحیةمقاالتها 

اللندنیة للقضیة الفلسطینیة  یة لصحیفة القدس العربياٍالعالمطالع بطبیعة المعالجة إنكون على 

  .اإلفتتاحیةتها في مقاال

 :مصطلحات الدراسة  -6

   :القضیة الفلسطینیة

 یةانسنإ ةسیاسی ا مشكلةهنأب هاویمكن تعریف  اإلسرائیلي –النزاع الفلسطیني  أو القضیة الفلسطینیة

منذ عام  فلسطین إذ بدأ الصراع في .تمثلت بإغتصاب وطن ومصادرة حق شعب بأرضة ومقدراته 

وتعتبر . ومستمرة حتى  وقتنا الحالي المؤتمر الصهیوني األولوهو  ، )مؤتمر بازل ( 1897

، وما نتج عنه من أزمات اإلسرائیلي-الصراع العربي  القضیة الفلسطینیة  جزءًا جوهریًا من

  .الشرق األوسط وحروب في منطقة

القدس العربي اللندنیة هي صحیفة فلسطینیة عربیة سیاسیة  :القدس العربي اللندنیةصحیفة 

من وجهة  وتعتبر 1978الدولة الفلسطینیة عام  نعالإوتأسست في فترة  .مستقلة  تصدر في لندن

ب انطینیة والعربیة بكافة الجو المشروع العربي الفلسطیني الذي تبنى القضیة الفلس نهانظرها على أ

  .ظمة العربیة المستبدة نتقاد الشدید لألنالسیاسیة واإل
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لى الوصف إسالیب البحث العلمي التي تهدف أحد أ تحلیل المضمون هو :تحلیل المضمون

(  " "Brelsonبیرلسون  " تصال للمضمون الظاهر لمادة من مواد االالموضوعي والمنظم والكمي 

داة للبحث أو أسلوب أ "ه نأو كما عرفه محمد حسین على أ ).ص9, 2007,تمار:نقال عن 

 ،اٍالعالمخص في علم ألیشخصها الباحثون في مجاالت بحثیة متنوعة وعلى ا نأالعلمي یمكن 

من حیث الشكل  یة المراد تحلیلهااٍالعالملوصف المحتوى الظاهر والمضمون الصریح للمادة 

طبقا   ، ساسیةألو فروضه اأبحثیة المصاغة في تساؤالت البحث حتیاجات الوالمضمون تلبیة لإل

 )11-10ص,2007,تمار ( ". للمقتضیات الموضوعیة التي یحددها الباحث

هم الفنون الصحفیة الذي یقوم  بوظیفة الشرح والتفسیر والتوجیه أیعتبر من  :فتتاحيالمقال اإل

وكسب تأییدهم  ،لقراءلقناع لى اإلإلوصول ات لاندلة والشواهد والبراهین والبیعلى األًا معتمد

تعبیر موضوعي عن رأي  وأ ). 140ص , 2012عبدالجبار. ( للموضوع الذي یطرحه في مقالته

س مصالح أكبر عدد الصحیفة تدعمه الحقائق واألدلة واإلحصائیات في أهم أحداث الیوم التي تم

حجاب ، الموسوعة ( المجتمع وترقیتههتمامهم وتدفعهم إلى العمل على تنمیة ر إمن القراء وتثی

ه نوع صحفي فكري متمیز تستخدمه الصحیفة من أجل نأویمكن تعریفه ب، )2307یة ، صاٍالعالم

وهو یعبر دائمًا عن رأي الصحیفة  ةیة راهننآزاء حدث أو قضیة أو ظاهرة إالتعبیر عن مواقفها 

إلى  وأثابت من الصحیفة  اندةً في مكولیس عن رأي كاتبه وغالبًا ما ینشر بدون توقیعه وینشر عا

فتتاحي أو الظاهرة التي یعبر المقال اإل به أو في الصفحات األخرى مواد لها عالقة بالحدثانج

 .)68، ص 2012الشهاب ،( عنها

بالمقال الذي ینشر على مقیدة فتتاحي جرائي للمقال اإلالتعریف اإل نإهداف هذه الدراسة فوأل

نذاك في فترة المقاالت آ رئیس التحریر بقلمة القدس العربي اللندنیة و ي صحیفولى فالصفحة األ
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شاء نإمنذ  اإلفتتاحیةستمر بكتابة المقاالت االذي و  انالكاتب عبدالباري عطو  التي خضعت للتحلیل

  .2013عام  حتى 1978الصحیفة عام 

عتقدات التي یعتقدها ستمرار النسبي للمتنظیم مكتسب له صفة اإل نهاها بأیمكن تعریف: تجاهاتاإل 

 .ستجابة تكون لها األفضلیة عندهواإل. ستجابةئه لإلالفرد نحو موضوع أو موقف، ویهی

تولد تأثیرا دینامیا  التي التأهب النفسي و العصبي و ستعدادحالة اإل"، أو هي  )2010,فتاحي(

م باإلیجاب فیما أبالرفض  انكأتخاذ لقرارات المناسبة سواء إفي تساعده , ستجابة الفرد إعلى 

وبالسمات , ة ویتأثر بالخبرات التي مر بها الفرد من ناحی. یتعرض له من مواقف ومشكالت

 ).8ص, 2004,حجاب" (خرىأالمزاجیة من ناحیة 

ه موقف صحیفة القدس نأعلى  اً جرائیإتجاهات یعرف مصطلح اإل نإوألغراض هذه الدراسة ف

  .بالقضیة الفلسطینیة تجاه القضایا المتعلقة   اللندنیة العربي

ها الوحدة نأعلى  اً ألغراض الدراسة عرفت وحدة التحلیل المستخدمة إجرائی: وحدة التحلیل

 .في تحلیل مضمون الدراسة المبحوثة وهي وحدة الفقرة  المستخدمة جزئیاً 

تجاهات الصحفیة ها المحاور األساسیة في تمثیل اإلنأب اً جرائیویمكن تعریفها إ: فئات رئیسیة

  .والمضامین التي سعت لكشف الرموز والدالالت  اإلفتتاحیةللمقاالت 

  : الدراسة والتي تمثلتستخدمتها ویمكن تعریفها إجرائیًا بوحدات التحلیل التي إ :ویة انفئات ث

 حسب أبعاد الفترة الزمنیة للدراسة التكرارات. 

 ویة للتكرارات حسب أبعاد الفترة الزمنیة للدراسةئالنسب الم. 
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 یاس الدراسة حسب أبعاد الفترة الزمنیة للدراسة مق. 

 :حدود الدراسة -7

في صحیفة القدس العربي اللندنیة  اإلفتتاحیةالدراسة على المقاالت  طبقت هذه  :الحدود التطبیقیة

. 

   . 2013/انحزیر /30-2012/انحزیر /1من اإلفتتاحیةتم أجراء التحلیل للمقاالت  : یةانالزم الحدود

 :راسةمحددات الد

 : تيمثلت محددات الدراسة كاآلتو 

 .2013 - 2012  نعامیالبین  ماقتصرت الدراسة على فترة زمنیة محددة إ .1

 . 2013-2012للموضوعات المثارة خالل مدة الدراسة  فئات التحلیل طبقاً  صممت .2
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  ي انالفصل الث

  النظري والدراسات السابقة األدب 

 األدب النظري :أوالَ 

  :تمهید 

ة في ظل األوضاع م في هذا الفصل عرض نبذة عن القضیة الفلسطینیة وخاصسیت

راتها على القضیة یثتأ، و  2011العربي بعد عام  وطنحداث والتطورات التي شهدها الواأل

لفترة الزمنیة  لصحیفة القدس العربي اللندنیة خالل ا اإلفتتاحیةوخاصة في المقاالت . الفلسطینیة  

  .النظري والدراسات السابقة األدبلى إتطرق یتم اللذا سوف  ،   2013-2012عام  

طار تحلیل اإل( ستخدام نظریتي إ ن الدراسة تستند الىفإ ، هدافهاإستنادًا لمشكلة الدراسة وأهمیتها وأ

    .لها إطارًا نظریاً ) "األجندة " ونظریة ترتیب األولویات ، ياٍالعالم

  "جندة نظریة األ" ولویات نظریة ترتیب األ  -  1

  :رواد النظریه

من أعطى هذه  "D. Show ","MC Combs" "ودونالدشو "ماكسویل ماكومبس"یعتبر الثنائي 

  )274ص:2004,عبد الحمید( .التسمیة لهذه النظریة
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 :مفهوم النظریة

 ترتیب بین تفاقاإل" هو األجندة بوضع الخاصة الدراسات معظم في الرئیس الفرض نإ      

 أي ،"یةاٍالعالم والموضوعات بالقضایا هتماملإل الجمهور أجندة وترتیب ،عالماالٍ  وسائل أجندة

 وسائل دور إلى یشیر مما والجمهور، الوسیلة من لكل ولویاتاأل ترتیب بین یجابيإ رتباطإ وجود

 الذي الترتیب بنفس المطروحة والموضوعات بالقضایا الجمهور هتمامإ أولویات ترتیب في اٍالعالم

  )275ص:2004,عبد الحمید(.والموضوعات القضایا لهذه وسائلال تعطیه

 وتشكیل الجمعي التوحد لتحقیق والقضایا العامة األحداث على اٍالعالم وسائل زیترك نإ و       

 في التلفزیون من أكثر تنجح الصحافة نأ إلى البحوث من كثیر تهتنإ و  جتماعي،اال الخطاب

 األكثر الفرعیة ولیس العامة بالقضایا أكثر یهتم لتلفزیونا نأ ذلك الجمهور، أجندة على التأثیر

 .بالتفاصیل هتمامواإل بالعمق الصحف تهتم حیث الصحف، بها تهتم نأ یمكن التي تخصصاً 

  )547ص: 2009,محمد (

حیث  اٍالعالمتعد نظریة األجندة واحدة من األطر النظریة التي تبحث في تأثیر وسائل  ؛لذلك      

ید والجماهیر التي تتعرض لتلك الوسائل في تحد اٍالعالمالعالقة التبادلیة بین وسائل بدراسة  تهتم

و ترجع أصول النظریة  .جتماعیة التي تهم المجتمعقتصادیة واالأولویات القضایا السیاسیة واإل

ویرى ، 1922في عام ) الرأي العام (ابه من خالل كت، انالى لیبم) ترتیب األولویات( لبحوث 

تساعد في بناء الصورة الذهنیة لدى الجماهیر و تقدیم بیئات زائفة في  اٍالعالموسائل  نأ: ب الكات

قدیم القضایا و تساعد على تشكیل الرأي العام من خالل ت. انعقول الجماهیر في كثیر من األحی

, 2012,صلوي .(التى تهم المجتمع ،والسیاسیة واإلجتماعیة و غیرها قتصادیةبمختلف أشكالها  اإل

  ). 12ص
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لى وظیفة وضع إأول إشارة مباشرة  نألى إالباحثون في تاریخ وضع األجندة  وهذا ما أكده      

).  nortonlongلنورتون لونج  (في مقال 1958التي ظهرت عام  ،"رتیب األولویاتت"هي  األجندة

في  1963عام )  Bernard Cohenبرنارد كوهین (أفضل توظیف لهذه النظریة  ظهر لدى  نأو 

الصحافة الناجحة هي التي تبین  نأ: " وبین من خالله   ،)  الصحافة والسیاسة الخارجیة ( كتابه 

لى حد كبیر عندما تكون مقاالتها عن إوتكون ناجحة  ،ناس بماذا یفكرون من خالل كتاباتها  لل

یفة باشر حول وظهناك نص م نأ) برنارد بیرلسون (أعتبر و  ". األشیاء التي یفكرون حولها القراء

المسرح السیاسي  اٍالعالموتعتبر وسائل " . تصاالت و الرأي العاماإل" وضع األجندة  في مقالته 

ها نأل، لها  اٍالعالمالمسائل السیاسیة تأخذ مؤشراتها من عرض وسائل  نأو  ،ت الجاریة  للمناظرا

, أبو اصبع . ( ن مادة إعالمیة ترشد و تعلم الجمهور عما یتحدثون متوافقا مع الذي تقدمه م دائماً 

   )145-144ص,  2006

  :جندةهمیة نظریة وضع األأ

 في منظور فردي ذات هانأ من الرغم وعلى یة،اٍالعالم الدراسات  مسار في تحوالً  النظریة هذه تعد

 مجال بحوث في جدیدة بانلجو  تتطرق نأ ستطاعتإ هانأ إال ،اٍالعالم وسائل ثیراتأت دراسة 

  )226-224ص: 1999,فهمي :(هذه النظریة همیةأ انمكن بیویالتأثیر 

 فراداأل تعامل صعوبة تبین حیث بهم، المحیطة البیئة مع تعاملهم وطریقة فراد األ عالقة دراسة -ا

 في األكبر الدور اٍالعالم وسائل وتؤدي تعقیدها، وشدة وتنوعها تساعهاإل  نظراً  مباشرة البیئة مع

 إلى یؤدي مما علیها والتركیز القضایا بعض ختیارإب وذلك مبسطة، بصورة البیئة هذه تقدیم إعادة

  .اٍالعالم وسائل في تقدیمها وطریقة یتناسب بما وترتیبها القضایا هذه ألهمیة دراك الجمهورإ
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 من اٍالعالم وسائل أولویات قائمة بین تساقاإل من عالیة درجة وجود النظریة هذه أثبتت  - ب

  .أخرى ناحیة من الجمهور اتأولوی وقائمة ناحیة

 مؤكدة النتیجة وجاءت والجمهور، اٍالعالم وسائل بین العالقة تجاهإ النظریة هذه درست  -ج

  :هما بارزتین، حقیقتین على

  .الجمهور أولویات تضع اٍالعالم وسائل نأ -1

 .ظاهرة وغیر مباشرة غیر بطریقة اٍالعالم وسائل في یؤثر الجمهور نأ  - 2

 محاور، عدة خالل من اٍالعالم وسائل في القضایا وعرض تناول بأسلوب تهتم  ظریةالن نأ  - د

 .وطبیعتها القضیة نوع للحدث، العاطفي أو الجغرافي القرب ،اٍالعالم وسائل في الحدث موقع :مثل

 في  دوراً  تؤدي هانأ تبین والتي للجمهور، الدیموغرافیة  الخصائص النظریة هذه تتجاهل لم  -هـ

  .األولویات وضع ةعملی

 الشخصي تصالاإل تأثیر بدراسة  هتمامهاأل كبیر حد إلى المتكاملة النظریات من النظریة هذه وتعد

  .الجماهیري تصالاإل بانج إلى

 sanchez.p2)( :وفق ما یلي) األجندة وضع (نظریةال أهمیة وتظهر

 بانالجو  هي ومااها ر ن أو نسمعها التي األخبار ختیارإل القوة اٍالعالم وسائل تعطي 1-

  .األخبار هذه في المهمة

 في الجمهور أجندة وضع في تستخدم نأ یمكن النظریة هذه خالل من اٍالعالم وسائل نإ 2-

  .عدیدة مجاالت

 وسائل شكلتها التي الجمهور أجندة نأ حیث السیاسیة، الناحیة من مهم األجندة وضع یعد 3-

 یحتاج التي القضایا على یركزوا نأ المرشحون یحاول ثالً فم السیاسیة، األجندة في تؤثر اٍالعالم

  .هتمامهإب وتحظى سماعها إلى هورالجم
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  :جندةتوظیف نظریة األ

درویش : (من خالل ما یلي ، حداثجندة في القضایا واألویمكن توظیف  نظریة وضع األ  

  :) 28- 27ص ،  2005،

  .أجندة الجماعات السیاسیة  -ا

 .رى المهمة أجندة الجماعات األخ- ب

 .أجندة وسائل اإلتصال الجماهیري -جـ

 .أجندة الرأي العام  - د

 اٍالعالمهناك عالقة وثیقة بین الطریقة التي تعرض بها وسائل  بأن هذه النظریة تفترض نإ و      

ن وبیَ ) التلفزیون و  اعة ذاإلو  أي التي تتضمن الصحف ، عام  أو الصحافة بشكل( اإلخباریة 

تركز بالذات على األخبار السیاسیة في مواجهة المحتوى األكثر و ، مات الجمهور هتماإأولویات 

ي انالنظریة ترتكز على طراز واحد من المع نألى ذلك فإباإلضافة .  اٍالعالملوسائل  شموالً 

, روكیتش , دیظیر . ( لها  اٍالعالمأو مجموعة المعتقدات التي تنتج عن تصویر  ،الداخلیة 

 ). 366-365ص ,  1999

  )203ص ,  2005, درویش : (  المكونات األساسیة لنظریة وضع األجندة نأو  

تصال الشخصي بین األفراد و خالل  طبیعة الخبرة الشخصیة واالتحدید أهمیة النظریة من   -ا

  . یة اٍالعالمخر على أجندة الوسیلة آوة و أفراد آخرین تعكس بشكل أو بأفراد الصف تحدیداً 
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تقاء الصحفیین والقائمین نإو  ،حداث و القضایا كما تحدث بالفعل رات في األالمتغی ردو  - ب

كل ذلك  ،ت انو أي وسیلة إعالمیة كأو التلفزیون أذاعة و اإلأوا بالصحافة انباإلتصال سواء أك

  .  في وضع  نظریة األجندة  هاماً  دوراً  ؤديی

ولى  كتابة الخبر في الصفحة األ ،جمهوریصال المعلومات للإالطریقة التي یمكن بواسطتها  -جـ

یصال إمن خالل , جتماعي یمكن تحدید السلوك اإلو  .التركیز یؤثر على بروز فقرة ما و درجة 

  .ثیرات الصحافة على الجمهور المتلقي  أوت ،لى الجمهور المستهدف إلمادة ا

الصحیفة  نإف مضموناً  و هتمام الصحیفة بقضایا معینة و إبرازها و التركیز علیها شكالً إل و نظراً 

  ،یةاٍالعالمو هكذا لباقي الوسائل  ،هتمامات الجمهور إقدمة تكون تلك القضایا في م نأتتوقع 

یدركون " ببقعة الزیت " عندما عرف  1948بعوا في الخلیج العربي عام اتالذین  نأوبدون شك 

ات و وضع أجندة للجمهور أجندة الصحافة في ترتیب األولوی" مدى السرعة التي حققتها أولویات 

 1987تفاضة الفلسطینیة في أشهرها األولى في عام  نتابعوا اإل وممن ،الموضوع  هذابخصوص 

 ، 2006 ،أبو اصبع . ( ر في الوطن العربي یدركون سرعة ترتیب أولویات الجمهو  1990و عام 

  )146ص 

الدراسة  في المقاالت  نجدها تتناسب مع مضمون هذه، جندةو لما خلصت إلیه نظریة وضع األ

 المتمیز انلصحیفة القدس العربي اللندنیة  التي تمثلت برئیس تحریرها عبدالباري عطو   اإلفتتاحیة

هذه القضایا  تسعى لتوضیح  نأو . هتمام و متابعة من قبل الرأي العامإبطرح قضایا محددة ذات 

 باستمرار في المقاالت  عله حاضراً یج وهو ما ،طباع معین انالصورة الذهنیة لدى الجماهیر و ترك 

دور  نأو .  والنشر بشكل یومي تقریباً ، خذها  زاویة معینة من الصحیفةأو . فةللصحی اإلفتتاحیة

ثیر على أجندة الجمهور من خالل  طرح القضایا المهمة و أحیفة القدس العربي اللندنیة  التص



18 

 

المواضیع  رختیاإو أم المهم في تشكیل یون  ودورهاٍالعالم وهنا یبرز.  مناقشتها  في الصحیفة

  . وترتیبها وعرضها بطریقة واضحة  ومبسطة للقراء

  :ي اٍالعالمطار نظریة تحلیل اإل -2

  :مفهوم النظریة

تي من خاللها توظیف النص الصحفي للربط هي عبارة عن تلك العملیة ال ياٍالعالمطیر أنظریة الت

ستثارة إلهذا النص وذلك بعلى العناصر المختلفة  اً عتمادإي في عقل القارئ انبین مختلف المع

ي وبذلك یمكنه اٍالعالمستجاباته للمحتوى إ و  تقویماتهبنیة معینة ومخزنة في ذاكرته تشكل أساق و نإ

عالم  مریكي هوأتماع إجعالم  "انموفه "برز من تحدثوا عن هذه النظریةأومن  . من تفسیره

من الروافد الحدیثة واحدة ) ي اٍالعالمطار تحلیل اإل( وتعتبر نظریة . 1982 -1922یات انلس

یة التي اٍالعالمحیث تسمح للباحث بقیاس المحتوى الضمني للرسائل  ،تصال في دراسات اإل

في تشكیل األفكار  اٍالعالممنتظما لدور وسائل  و تقدم هذه النظریة تفسیراً  اٍالعالمتعكسها وسائل 

إذ  ،ایا یة لتلك القضانالوجدستجابة المعرفیة و إعالقة ذلك بو   ل القضایا البارزةتجاهات حیاو اال

أطیرها یة في تاٍالعالمستكشاف مدى ما تقوم به الوسیلة إ لى فحص و إتعتمد بحوث أطر القضیة 

, الحدیدي . (ثیرها بالتبعیة في مستویات فهم الجمهور لهذه القضیة ثأللقضیة أو المشكلة و مدى 

  )162ص , 2006

دراكات الجمهور لمحتویاتها إي من اٍالعالمالطریقة التي یؤطر من خاللها بناء النص هي  طرواأل

مایعطي للمتلقي أو الجمهور  ها كلنأیة تعرف على اٍالعالمواألطر . ب معینةانتقاء جو نإوذلك ب

 ،معینة فتحدث التأثیرختالف مستویاته الثقافیة من أخبار حول موضوعات معینیة أو قضایا إعلى 
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و مصدر للمعلومات صادق كل ما یتلقاه الشخص هو حدیث حقیقي  نأكن القول مع التأكید و یم

و اناطلویك و جوغ" من المهتمین بهذه النظریة والذین سعوا لوضع مفاهیم جدیدة هم و  ،ق ودقی

 .یم الرامیة لتحدیث التعریفات التابعة لها هلى المفاإفیما یتوقعون من تطوراتهم " سون منسكي و بات

  ) 80ص .  2010, مشاقبة ( 

خیرة وطرحت العدید من یة تطورات واسعة خالل العقود األاٍالعالمطر ولقد شهدت نظریة األ

 زبر ومن أ. ي اٍالعالملى المحتوى راسات الغربیة التي تخدم التعرف إالنماذج التفسیریة في الد

, 1974انو جوفم,  1972و باتسون ,  1975مینسكي (مجموعة من الدارسین الذین من بینهم 

 ،األطر"   Fram" و استخدامهم لهذه الكلمة  ،) 1981انمانو فرسكي و ك,  1974واطلویك 

 نأاتفقوا على و  .ختالف فیما یتصورونه من مفاهیم رامیة لتحدید تعریف النظریة بدى بینهم اإل

ه في تعریفه للحدث أو یقلى وجهه الفرد المنظوریة التي یعتمد لتطبإكلمة األطر في حد ذاتها تنسب 

طار أو تحدیده بالنسبة عملیة تطبیق األ"   "Framingویعني التأطیر في حد ذاته  ،للمشكلة 

الكلمات و الداللیة  بتقدیم اٍالعالمعلى قیاس أطر وسائل  انعمل الباحث لقدو  . القضیة وللمشكلة أ

رة من مادة تفسیریة تتم حیث تكون هذه الفق"   Media Making" یة اٍالعالمالحزمة " مثل 

باء في الرأي العام  بواسطة التأكید على أوجه معینة نثیرات  أطر األأت نأو . صیاغتها بشكل بسیط 

ة لدى ها تنشط معتقدات و أفكار معیننفإولذلك  ، من القضیة الخبریة و جعلها أكثر بروزاً 

  )134ص:2009,عبدة  .(الجمهور

  :التاطیر ب التي ترتبط بها نظریةانالجو  أهم

ي من اٍالعالممن خاللها النص وهي الطریقة التى یقدم طیر ألمفهوم األساسي لنظریة التا نأ     

قا  مما یخزنه من مفاهیم و معنإالمحررین والكتاب  طرف  ذ تقفإ، ي حول هذا الموضوع انطالٌّ
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 األیدیولوجي لتوجها مثل اٍالعالم وسائل تطرحها التي یةاٍالعالم األطر وراء العوامل من مجموعة

 لتدعیم الوسیلة خاللها من تتعامل التي واألسالیب التحریریة السیاسة ومحددات یة،اٍالعالم للوسیلة

  (Carrage, 1991, 4-18). .تقدمها التي األطر

حتى یتمكن من فهم الواقع  طار معینإله في  الیومي یضع الواقع نأذا فكل واحد یجب إ 

طالقا من خلفیاته الثقافیة وبطریقة تجعل نإیقدم النص بطریقة مؤطرة و  ، ياٍالعالمو  جتماعياإل

المتلقي یتقبلها كما یرید المرسل ولیس حسب مرجعیات المتلقي الذي یحدد طریقة الفهم لدى المتلقي 

ن بهذه النظریة و و هتم الباحثإ هذاو ل. ياٍالعالمطیر الذي یحدثه للنص أخالل الت هو المرسل من

ه نأطار الخبري باإل طار و تحدیداً اإل" ي انمودیجلی" و " جامسون " عدیدة من بینهم  تحدید مفاهیم

ستخالص نقطة النقاش الرئیسیة إ ستیعابنا لألحداث و إئیسیة المعنیة بتنظیم إدراكنا و هذه الفكرة الر " 

  )ص  177 -175, 2006, الحدیدي " ( بالحدث والقضیة 

  -: ساسیة وهيأت ترتبط بثالثة مجاال طرنظریة األ نأو 

 نأو  اً یكون الصحفي موضوعی نأب التشریعي ویجب انفتتاحي للجالخط اإل :المعاییر الصحفیة -ا

خالصه لهذه إیة و نجاحه یتعلق بمدى انسني یحمل الرسالة اإلاٍالعالمینقل الواقع كما هو فالرجل 

  . ینانالرسالة و القو 

ات السیاسیة التي لها نفوذ ،شخصیات ئالهی اع القرار ،صنَ  :الجهات السیاسیة الفاعلة - ب

  .مؤسسات و منظمات

لى جمهور له خصوصیات ثقافیة ونقلها  في سیاقات إحداث توجیه األ :السیاقات الثقافیة -جـ

  .سیاسیة
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 تصالاإل عملیة في دورها خالل من التأطیر عملیة بها تحظى التي الكبیرة األهمیةوتبرز  

  )6- 5ص,2013,زروعم:(وتتمثل كاالتي ريالجماهی

 المختلفة واألحداث للقضایا الجمهور تفسیر كیفیة على التأثیریة قدرتها في األطر أهمیة تتحدد -1

 .حوله من

 األطر تعد حیث الدولیة الصراعات في األحداث دراكإ في یسهم ذهني كبناء األطر أهمیة -2

 على معنى األطر تضیف كما ولي،الد السیاق في اٍالعالم وسائل ةانمك ختبارإل مالئماً  أسلوباً 

 مانأو  اإلخباري، المحتوى تقدیم مجرد على دورها یقتصر ال اٍالعالم فوسائل والقضایا، األحداث

 .المحتوى لهذا معنى ببناء یقوم أیضاً 

 مفردات خالل من إعالمي نص أي معالم هدم أو بناء على قدرتها مدى في األطر قوة تبرز -3

  .متناقضة ومصطلحات

 بقیاس للباحث تسمح هانأل تصال،اال دراسات في الحدیثة الروافد من واحدة األطر نظریة تعد -4

  تفسیراً  النظریة هذه وتقدم ،اٍالعالم وسائل تعكسها التي یةاٍالعالم للرسائل الضمني المحتوى

 ذلك ةوعالق البارزة، القضایا حیال واالتجاهات األفكار تشكیل في اٍالعالم وسائل لدور منتظماً 

  .القضایا لتلك یةانوالوجد المعرفیة الجمهور ستجاباتإب

 في أساسیاً  اإلطار مفهوم یعد كما ، الواقع تشكیل عملیة في مؤثراً   دوراً  طراألُ  نظریة تمارس -5

 .المختلفة والقضایا الموضوعات حول الجدل تشكیل في اٍالعالم وسائل دور فهم

 خالل من تقدم التي یةاٍالعالم للتغطیة الصریح وغیر الصریح المحتوى بقیاس للباحث تسمح -6

  )55ص،2009أحمد،.(المثارة السیاسیة للقضایا اٍالعالم وسائل
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قضیة معینة  نأطار واحد بشإتتنافس لتعیین  یةاٍالعالموسائل الكثیر من  نأومن هنا نالحظ 

الناتج من  ثرور و األهتمام الجمهإ هتمام الوسیلة و بالنسبة إل اٍالعالممسالة جلب في  وتتدخل

الصحف  نأو بما . كثر یسرا للجمهورأتجعل قضیة معینة  نأتستطیع  اٍالعالموسائل  نأفتراض إ

 ،لى أطر مرجعیةإند فیما تقدمه من معالجات صحفیة تست ،یة األخرىاٍالعالمكما هي بقیة الوسائل 

لدراسة تغطیة صحیفة القدس  واسعاً  نظریاً  طاراً إفهي تقدم   ،توجه طبیعة ممارساتها الصحفیة 

فهم  العربي اللندنیة للقضیة الفلسطینیة من خالل ما توفره من مفاهیم و مداخل نظریة تساعد في

دور رئیس ب ثقافة ما یقدمه القائمین  هتمام  بالقضیة الفلسطینیة وإهذه الخصائص و ما تشمله من 

فمن هذا المنطلق تم  اللیة الصحف،ستقومدى إ ، اإلفتتاحیةالتحریر في طرحها  في مقاالتها 

اس فئات و وحدات التحلیل المشار ي لغایات الدراسة في قیاٍالعالمطار یل اإلستخدام نظریة تحلإ

  .لیها في منهجیة الدراسة إ

  :القضیة الفلسطینیة-3

القضیة هذه  نأو  ویقصد بها النزاع القائم بین العرب والیهود على الحق التاریخي لملكیة فلسطین

من عام  یة في فلسطین بدءاً انسنإ ةتاریخی - ةسیاسیمشكلة  التي تعتبر  الفلسطینیة

من الصراع  اً جوهری اً و یعتبر جزء ،وحتى الوقت الحالي ) یوني األول المؤتمر الصه(1897

تعتبر القضیة و  .العربي اإلسرائیلي و ما نتج عنه من أزمات و حروب في منطقة الشرق األوسط 

المطروحة على الساحة السیاسیة الدولیة ، فكیف برزت هذه  ن أهم القضایا الراهنةالفلسطینیة م

  :التي عرفتها القضیة و أهم التطورات

    جذور القضیة الفلسطینیة -1

ها على المطالبة بإقامة ئزعما كحركة سیاسیة یهودیة عمل 19ظهرت الصهیونیة خالل القرن  



23 

 

في مدینة  )الصهیوني األول (د المؤتمروطن قومي للیهود في فلسطین، توجت بعق

هرتزل، وقد حدد فیه البرنامج  برئاسة زعیم الحركة الصهیونیة 1897السویسریة عام ’’بازل“

   )ص 17-16 ، 2003 ،حسین (  .الصهیوني إلقامة وطنهم القومي على أرض فلسطین

 لقیت المؤتمر فكرة أن إال األلمانیة، میونخ مدینة في البدایة في مقررا المؤتمر مكان كان وقد

 حوالي بحضور السویسریة بازل إلى المؤتمر مكان نقل لیتم أنفسهم، الیهود من شدیدة معارضة

 كما للیهود، قومي لوطن األساس حجر وضع في المتمثل هدفه المؤتمر أعلن وقد .مشارك 200

 شراء لتمویل وقصند إنشاء على وعمل أهدافه، لتحقیق الدولي الدعم أهمیة على المؤتمر أكد

 أن رغم العبریة اللغة إحیاء إلى الدعوة المؤتمر عرف وقد .االستیطان وتمویل فلسطینیة، أراضي

 البرنامج مسودة بوضع المؤتمر قام كما  )أوروبا یهود لغة( دیشیةوالی األلمانیة كانت المؤتمر لغة

  )12،ص2003، المسیري(. بازل ببرنامج عرف الذي الصهیوني

 الدولة إقامة مكان في بدایاتها في تحسم لم الصهیونیة الحركة أن المهمة، التاریخیة ائقالحق ومن 

 قد بریطانیا أن كما ، األرجنتین أو فلسطین في إلقامتها مستعدا كان نفسه هرتزل إن بل الیهودیة،

 ةالحرك قسم الذي قتراحاإل وهو "أوغندا" في دولتهم إقامة الیهود على سابق وقت في اقترحت

 ،1905 عام السابع الصهیوني المؤتمر في الحقا المقترح لیرفض ومؤید، معارض بین الصهیونیة

ا كان فلسطین اختیار وأن خصوًصا  في ستعماریةاإل للقوى االستراتیجیة المخططات مع منسجمً

ولة رأى العدید من الصهاینة أن موقع هذه الدولة یجب أن یكون في مكان الدولقد  .العربیة المنطقة

كانت بالرغم من أن الدولة الفلسطینیة  . فلسطین باسم، المنطقة التي تعرف  التاریخیة الیهودیة

  )2008بي بي سي ، .( 1920حتى عام   الدولة العثمانیة تحت حكم 
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   .تداب على فلسطیننوعد بلفور وفرض اإل -2

تها جمس بلفور الصهیونیة في الوعد الذي قدمه لها وزیر خارجی ي للحركةانتمثل الدعم البریط

 تقدیم المساعدة للشعب الیهودي لتأسیس وطن قومي لهم في فلسطین  والذي یتمثل في 1917عام

 1922ي عام انتداب البریطنالعالمیة األولى وضعت عصبة األمم فلسطین تحت اإل بعد الحرب

  . تدابنتنفیذ وعد بلفور إحدى أهم غایات هذا اإل وجعلت

 تدابنبذلت سلطات اإل ن الحربین وردود الفعل الفلسطینیة علیهایة ما بیانالبریط السیاسة- 3

فلسطین  جلیزي كل جهدها لمساعدة التمركز الصهیوني بتسهیل تدفق الهجرات الیهودیة إلىناإل

وبالمقابل نشطت . ومنحهم أراضي شاسعة وحمایة صناعتهم وذلك بالتنسیق مع الوكالة الیهودیة

والمظاهرات ، والثورات ،أبرزها ثورة عز الدین  حتجاجسطة اإلت المقاومة الفلسطینیة بواحركا

عن  ني اإلعالانتداب البریطنرد فعل اإل انوك , 1936وثورة عام  1935القسام المسلحةعام 

  . قرار تقسیم فلسطین

تحدة الوالیات الم المتبناة من قبلیة انالدعم األمریكي للحركة الصهیونیة خالل الحرب العالمیة الث -4

قرارا بتشجیع الهجرة غیر المحددة وتأسیس دولة  1944 عامأصدر الكونغرس  حیث،ألمریكیةا

  .یةانالعربي اإلسرائیلي بعد الحرب العالمیة الث أهم تطورات القضیة الفلسطینیة والصراع یهودیة

     1948لتقسیم فلسطین وتوسعات إسرائیل إلى غایة عام  األمم المتحدةمشروع  - 5

من طرف هیئة األمم المتحدة إلى دولة عربیة  1947فلسطین عام  ة على قرار تقسیمبعد المصادق

عن قیام دولة  1948منطقة القدس الدولیة  أعلنت الصهیونیة عام  بانوأخرى یهودیة إلى ج

فشرعت في تقویة جیشها ومصادرة أراضي الفلسطینیین وتشریدهم ، نتجت عنها حرب عام  إسرائیل

 )301ص,  2012, صالح (  .توسیع رقعة إسرائیل التي زادت في 1948
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تغییر موازین القوى یفترض إعادة الصراع إلى أساسه الحقیقي، وتجاوز األوهام التي  نأ - 6

ه صراع اإلمبریالیة وأداتها الدولة الصهیونیة نأتعممت خالل العقود األربعة السابقة، وأساسه هو 

والدولة الصهیونیة هي القاعدة . یطرة اإلمبریالیةضد الوطن العربي من أجل فرض الهیمنة والس

. أمام التطور والحداثة والتوحید العسكریة التي جرى تركیب مجتمع مدني علیها، والتي تقف حاجزاً 

مواجهة الدولة الصهیونیة هي مواجهة  نإبالتالي ف. هذا ببساطة هو جوهر المسألة الفلسطینیة

والسیطرة على كل فلسطین . ه یمكن الفصل بین هذه وتلكنأد بلإلمبریالیة بالضرورة، وال أحد یعتق

لقد جرى تفكیك . هي جزء من تمكین هذه القاعدة لكي تكون قادرة على المواجهة في وضع مریح

هذا الترابط بین اإلمبریالیة والدولة الصهیونیة، وتفكیك العالقة بین العرب وقضیة فلسطین، وبهذا 

ل میز   :من خالل )24-23ص: 2002,اكرم .(صلحة الدولة الصهیونیةالقوى جذریا لم انتحوّ

كما بات الوضع العربي كله واقعا تحت السیطرة .  تدمیر المشروع الفلسطیني العمل على  - 1

رتباط بالنمط ى النظم عززت من اإلاإلمبریالیة والصهیونیة، في سیاق سیطرة فئات رأسمالیة عل

فتاح ن، وهي المرحلة التي بدأت باإلمبریالي، ونهبها عززت النهب اإلالرأسمالي والتبعیة له، و 

اكرم (. الصهیونیة، والتبعیة لإلمبریالیة األمیركیةلكیان مع ا" السالم"قتصادي واإل

 )23ص:2002,

دالع الثورات العربیة، فالتبعیة والنهب والفقر المتصاعد وصل حدا دفع نإالوضع  فرض هذا  - 2

الصهیونیة، حیث كیان في إعادة موضعة الصراع مع ال الشعب إلى الثورة، وتلك لحظة حاسمة

قتصادي التابع، سیطرة في النظم، وتغییر النمط اإلتصار الثورات یعني تغییر الطبقة المنإ نأ

والصحة، وهو ما من أجل تحقیق مطالب الطبقات الشعبیة، في العمل واألجر المناسب والتعلیم 

التالي ال وب. وفك التبعیة مع النمط الرأسمالي العالميستقالل عن السیطرة اإلمبریالیة یعني اإل
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بد من ربط القضیة الفلسطینیة بالثورات العربیة، وبلورة اإلستراتیجیة التي تسمح بتحقیق التغییر 

العربیة، والتي تهیئ لتطویر الصراع مع الدولة الصهیونیة، وتسمح بمواجهة  انالجذري في البلد

غ احتق نأبدل  كل تدخل إمبریالي، هذا یعني نحدد دورنا بدقة لكي نسهم في هذا  نأاتنا اننفرّ

  .التغییر الكبیر، الذي یفتح على عالم جدید

  : صحیفة القدس العربي اللندنیة 

كبیر على الرأي العام  ها  هدفت إلى التأثیر بشكلنألحافة بمعناها العام رسالة خالده، تعتبر الص

فأهمیة الصحافة تنبع من . ستراتیجیة معینةتسعى للوصول إلخدمة أهداف كبیرة  من أجل وتشكیله،

و حینما یكون الحدیث عن والدة الكلمة ودورها  وذات تطلع قومي أو هدف إجتماعي،كونها أمینة 

كثیرة من األلم  انٍ ها تعتبر صحافة غنیة بمعنأو  والدتها خاصة في ظروف اإلحتالل، وكیفیة

 فالصحافة وب و تعبر عن ضمیره الحي والنقي ،ن الشعفهي صحافة عكست واقع شعب م ،واألمل

ني في ظروف إحتاللیة صعبة مرآة صدق حققت اإللتزام الوط الفلسطینیة في األراضي المحتلة ،

جتماعیة للشعب الفلسطیني ، وجوه العملیة اإلوهي وجه من  .نوما زالت تعیشها إلى اآل وشاقة ،

هي و .. قتالع والتذویب ي لمحاوالت النفي و اإللدرع للتصدتقف وسط اطموحاته و  تعبر عنو 

 صورة صادقة للجماهیر و تدعو صحافة سجلت على مدى التاریخ األحداث السیاسیة والتي تقدم

یة عمقت المفاهیم انسنإ تحرریة و  علنیةالفلسطینیة صحافة والصحافة  لتصاق بالقضایا الوطنیة ،لإل

  ) ص 36-35,  1989, عبداهللا .( ي أرست قواعدها على المستوى العالمالوطنیة و 

عتبرت العالقة لذلك أ الدة الصحافة الفلسطینیة ،ب آخر تعتبر السیاسیة  أحد شروط و انومن ج

حیث دأب  تنشط بالمثل ،الصحافة  نإبمعنى كلما نشطت الحركة السیاسیة في المنطقة ف, طردیة 

ة الفلسطینیة حین أصدرت السلطات بدایة تاریخ الصحافة العربی 1876العام  عتبارالبعض على إ
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ر هاتین النشرتین في عداد ه ال یمكن إعتبانأعلى  ،" الغزال " و" القدس الشریف" ي یة نشرتانالعثم

لم یصدر في فلسطین سوى صحیفتین  ،1908ي عام انو قبل صدور  الدستور العثم الصحف،

وصدرت بشكل غیر منتظم  ن ،جیالتیت خطیة بالانو ك" باكورة جبل صهیون " فقط وهما صحیفة 

وبذلك  ، 1907ت تصدر نصف شهریة ، منذ عام انوك" الترقي "  وتلتها ، 1906من عام  عتباراإ

و بعد صدور  ،“ عادل جبر  “  أول صحیفة تصدر  في فلسطین  لرئیس تحریرها" الترقي " تكون 

هر فصدر خالل األش ، دفعة تشجیعیة للفلسطینیین ، كي یصدروا صحفهم ناي كانالدستور العثم

ریخ فلسطین الحدیث وحدها عشر صحف  وهو أعلى معدل في تا  1908األربعة األخیرة من عام 

" الترقي " و " اإلتحاد " ن من آمال على الفلسطینیی مما یعكس مدى تعلق والمعاصر كله ،

ي في سنة انلعثمالفلسطینیین لم یعرفوا الصحافة قبل الدستور ا نإلذلك یمكن القول . ودستورهم 

ة تامة في جمیع هذا الدستور و إطالق حریة إصدار الصحف بسهول نثر إعالإ وخاصة ، 1908

تنبه أبناء فلسطین و أدباؤها إلى حاجتهم لصحافة محلیة یعبرون بها عن آرائهم  األقطار العربیة ،

  )ص  36-11 ،1990یاسین ، . ( أخبارهم  و ینشرون بواسطتها

و القدس ویافا و حیفا،  رجاءأعدید من الصحف في لاإلصدارات لتوالت  1914حتى عام ستمر إ و

و لم یتم إصدار منها أغلق  هابعضالقلیل من الصحف و حرب العالمیة األولى لم یبق إال عد الب

  )ص 218,  1951, مروة . ( رتفاع أسعارها وإ  باعةبسبب قلة الط أعداد أخرى منها ،

ومنذ ظهور . لدور التقلیدي في التعبیر عن اآلمال الوطنیة الفلسطینیة لذلك التزال الصحافة تمثل ا

 ي ،انتداب البریطنوخالل األیام األولى لإل ، 1921عربیة یومیة في فلسطین عام أول صحیفة 

صدور العدید من المجالت  السیاسیة واألدبیة والدینیة  نأو  . " العربي انلس" ت تدعى انالتي ك

ظهرت  وفي األربعینییات. ي بما یقارب الثالثین نشرة صحفیةانمن الحكم العثمخالل العقد األخیر 
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ت تصدر مرة كل ثالثة انو خمسة ك في فلسطین ثالث صحف یومیة، و عشرة صحف أسبوعیة ،

إقامة  وفي العشرین سنة التي تلتها من ، 948لها شرقي القدس خالل حرب تقلت كنإوقد  أشهر،

الصحافة الفلسطینیة دورها في العمل الدؤوب في إبراز الحق الفلسطیني  مارست الدولة الفلسطینیة،

الحكومة األردنیة تنظیم وفي منتصف الستینیات أعادت  سرائیلي،اإل انوضرورة مواجهة العدو 

" بعد دمج صحیفتي  –انوتصدر في عم" الدستور "  انیومیت انفظهرت صحیفت الصحافة،

ومنذ بدایة  ،"لدفاع والجهاد ا" بعد دمج صیفتي " دس الق" وصحیفة   –" فلسطین و المنار

 على التنوع فیما تنشره من أخبار ،ظهرت الصحف الفلسطینیة  مع حرصها  سرائیلي،اإلحتالل اإل

حیث تبدأ المرحلة األولى بصدور  ي،فأخد طابع الهیكل الصحفي في الضفة الغربیة الشكل التقلید

  ) ص 11-9,  1988, سماحة . ( تتحول إلى منتظمة  اننشرات  تجریبیة متقطعة ما تلبث 

بعد حرب األیام  تحقق دورا سیاسیا متمیزاً  نأستطاعت الصحافة في الضفة الغربیة إ نأغیر 

مختلفة،   1967/ انو نشأت الصحافة الفلسطینیة في األراضي المحتلة بعد حرب حزیر . الستة

  ،ستعماريمعبرة عن مرحلة نهوض وطني إمعالم ها نشأت على أرضیة صراعیة واضحة النذلك أل

"  لیبرالي " یة بمثابة إحتالل إحتالل األراضي العرب نأحتالل الصهیونیة قد أظهرت سلطات اإلول

تعمل على تكثیف  انشائها نفي محاولة منها تشجیع الصحافة الفلسطینیة بإعطاء رخص إلو 

شاء نإ سرائیلیة من إحتاللها و لطات اإلالصحافة مما یسهل على السالنشاط السیاسي وتركیزه داخل 

, خالفات على صفحات الصحف المختلفة و خلق صحافة غیر وطنیة أو موالیة أو ناطقة بإسمهم 

الموقف ب الصهیوني وتسعى لتطویر انب آخر قامت صحف فلسطینیة تختلف عن الجانومن ج

  )ص 39 – 36,  1989, عبداهللا . ( راضي المحتلة الشعبي الفلسطیني داخل األ
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وهي مؤسسة   ، 1928 عام" الوكالة الیهودیة "  ومع ظهور قیام الحركات الصهیونیة وتحدیداً 

وتنامي التطورات السیاسیة الهامة في . سیاسیة قیادیة للمستوطنیین الیهود في األراضي الفلسطینیة 

ملحوظ في وارتفاع  الولیدة خطوات غیر قلیلة لألمام ،دفعت الصحف العربیة الفلسطینیة نإفلسطین 

الصحف مازالت  نإمع ذلك فصدار الصحف العربیة الفلسطینیة، و توسع في إتوزیع الصحف و 

جراءات منع الطباعة و التوزیع أو إعتانعو   ون الحكم العسكريانتخضع لق قال ت  من سیاسات وإ

مة التحریر لمنظ انو هما تابعت" الشعب و الفجر " صحیفة   نأویذكر  للصحفیین أو منع النشر ،

التي حافظت على و   "القدس" تا عن الصدور بسبب قلة التمویل ، ثم جریدة الفلسطیني قد أوقف

  1968یة في الصدارة منذ صدورها عام ة بین الصحف الفلسطینانو تحتل مك نصدورها حتى اآل

فتین على إتفاقیة أوسلو تم إصدار صحی بناءاً  1994و حینما أقیمت السلطات الفلسطینیة عام 

تمول من " حیاة الجدیدة ال" و صحیفة  ، 1995في عام " دیدة  و األیام الحیاة الج" تباعا هما 

الفلسطینیة عامة بهامش حریة تتمتع الصحف بقیت في الصدارة ، و " القدس " ولكن  الحكومة ،

ج لها بعض النتائ انحتالل كفي الصف الفلسطیني  و ضغوطات اإل قسامنلكن نتائج اإل ، جید

  )ص  173- 172,  2011, الدلیمي . ( السلبیة على حریة الصحافة 

من الصحف الیومیة السیاسیة ، صدرت بتاریخ  التي تعتبر" القدس العربي " صحیفة  نأو 

مقرها في  انمتیاز و المحرر محمود أبو الزلف وكاحب اإلصل ، بلغتها العربیة ، 8/11/1968

حاء فلسطین ،لندن ، نأت توزع في جمیع انوك أبو الزلف ، رئیسا لتحریرها ولید و مدینة القدس ،

أغلقت صحیفة  النظام األردني حتى فترة قریبة ، تعتبر صحیفة القدس العربي مقربة منباریس ، و 

ومنعت من التوزیع في الضفة  لمخالفة أوامر الرقابة العسكریة ،مرتین و لمدة أسبوع " القدس " 

  )ص 51, 1989, عبداهللا . (  الغربیة و القطاع أربعین مرة
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 تغیر مسار الصحافة ما بینظهور منظمة التحریر الفلسطینیة  ، و  1948 عاممع وقوع النكبة و 

مع بدایة منظمة التحریر الفلسطینیة  القدس العربي المشروع الفلسطیني ،ت فكرة ونشأ الصحف ،

الدولة الفلسطینیة عام  نترة إعالالفلسطیني والهویة الوطنیة ففي ف انوالتي تمثل الكی  1964 عام

ت نشأت صحیفة القدس العربي اللندنیة انفك برزت الصحف العربیة الفلسطینیة ، حیث ،1988

وهي  ، انبرئاسة تحریر الكاتب والصحفي عبدالباري عطو  1978وهي صحیفة تأسست عام 

ها ستتوقف نأتقدوا عاالعربي  اٍالعالمفمعظم من یعملون في  ه ،انصحیفة جاءت كجنین ولد قبل أو 

أخرى من وجه نظر رئیس  عن الصدور بعد عدة أشهر من صدورها كما هو الحال مع صحف

قد و  العربیة ،ظمة نفمن الناحیة السیاسیة تعتبر القدس العربي من الصحف الناقدة لأل تحریرها ،

حیفة ت مسیرة الصانفك حتى الیوم هي قائمة بعشرین صحفي ،و  اً یة عشر صحفیانبدأت بثم

شهور منذ تسلم عبدالباري  بثالثةتاج نت جاهزة لبدء اإلانكو  وفة بالمخاطر لحظة والدة الفكرة ،محف

ت الصحیفة تواجه بعض العقبات في عملیة الطباعة انب أخر كانومن ج رئاسة التحریر ، انعطو 

من الوالیات  نقدیاً  تخذت موقفاً إفبرزت صحیفة القدس العربي كصحیفة سیاسیة عندما . والتوزیع 

لیون جندي على األراضي ظهر غضب الوالیات المتحدة من تواجد نصف مالمتحدة األمریكیة ، و 

قامت ها ، و وقامت الصحیفة بكشف أجندة الوالیات المتحدة الخفیة و توسیع هیمنت السعودیة ،

زیع في وبعد ذلك قرر حجب الصحیفة من التو  ط بین هذه الطموحات و بین النفط ،الصحیفة بالرب

وتعتبر الصحیفة كباقي الصحف التي تعتمد . معظم الدول العربیة منها الخلیج و مصر و سوریا 

ات التي تنشر في نمعظم اإلعال نأبما أي صحیفة، و  انات و التي تعتبر شرینعلى إیرادات اإلعال

وهو  التصریحات منعت من دعم الصحیفة ، وبسبب تلك مصدره الدول الخلیجیة ، انالصحیفة ك

وعلى الرغم من توجه صحیفة القدس العربي . العربي تمر بأزمات مالیة  ما جعل صحیفة القدس
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(  .المحلیة والعالمیة روفة بتغطیتها غیر التقلیدیة للثقافة و األخبار مع توجهها السیاسي ،إال أنها

  )ص 195 -192,  2012, عطوان

  ياٍالعالمتحلیل الخطاب 
  

مدارس تحلیل الخطاب التي إنتشرت وأصبح لها وجود وتأثیر  ظهرت في مطلع الثمانینیات

ومع ذلك فان هناك غموًضا وعدم إتفاق بین هذه . ملحوظ في الدراسات األجنبیة والعربیة

وبغض النظر عن هذه اإلختالفات فإنه یجب . المدارس حول مفهوم الخطاب اٍالعالمي ومكوناته

  ماعیة متغیرة ، ویتعرض دائمًا للتغیر والتطورالتسلیم بأن الخطاب اٍالعالمي ممارسة إجت

 بدأت فقد األخیرة؛ اآلونة في إال العرب اللغویین الباحثین باهتمام اإلعالمي الخطاب یحظ لم

 والوالیات أوربا في تطوره من الرغم  على.الثمانینات خالل الخطاب تحلیل في العربیة الدراسات

 وفي كافة االجتماعیة البحوث مجاالت في الخطاب لتحلی استخدام ویمكن األمریكیة، المتحدة

 والتغیرات وتشكیالته ومكوناته اإلعالمي الخطاب تأصیل فعملیة اإلعالمیة،  البحوث مقدمتها

 كنظام االتصالیة  اللغة من وموقعه اإلعالمي الخطاب لفهم ضرورة الممارسة في تصاحبه التي

 والشائع السائد الخطاب وهو رئیسي، خطاب إلى عصرنا في اإلعالمي الخطاب تحول وقد عام

 یعرف ما األخیرة اآلونة في ظهر والقراء، السامعین  على والتأثیر اإلخبار إلى یهدف الذي

الماكري،  (ثقافي، منظور من اإلعالمیة اللغة بدراسة اهتمت التي االجتماعیة اللغویة باالتجاهات

1991.(  

  

جتماعیة متباینة ومصالح متعارضة، ومع ذلك ئق إحقا تعكس هذه الخطابات المتداخلة أنو 

یواكب الواقع  نأستعارات في المفاهیم واألطروحات في إطار محاولة كل خطاب قد تحدث إف
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ي لحكومة اٍالعالمفعلى سبیل المثال قد یتبنى الخطاب . جتماعيویحظى بقدر أكبر من التأثیر اإل

ه في إطار بنیته الخطابیة، بهدف التأثیر في ما بعض المقوالت أو المفاهیم لحزب معارض ویدمج

تفاق هو الوضع المسیطر على لكن مازال عدم اإل.حتكار هذا التأثیرالمعارضة إ انالجمهور وحرم

  ).2008غالیم، ( .ياٍالعالمالمشهد العلمي لتحلیل الخطاب 

 )2012,احمد : (الخطاب تحلیل مدارساهم 

  :Geneticism and Transformatism ةالتحویلی التولیدیة المدرسة         •·

 وضع ویمكن وهاریس بلومفیلد لجهود امتدادا التحویلیة التولیدیة المدرسة إضافات تعد

 بها تخطى والذي اللغو، واألداء الكفایة Chomsky شومسكى ثنائیة مقابل في الخطاب مفهوم

 للكالم، العمیق المستوى عن لبحثل تتعداها وال البنیویة، اللسانیات تنتهجها التي السطحیة الدراسة

 ومكانیزماتها التكلم عملیة یعالج التحویلي التولیدي الدارس إن حسبانها، في التأویل مبدأ تأخذ وال

 .للغة المبدع استعمال في تظهر التي

 

  :Critical Linguistics النقدیة اللغویات مدرسة         •·

 انجلیا ایست بجامعة العشرین، القرن من السبعینات في النقدیة اللغویات مدرسة ظهرت

 الدراسات بین والتألیف الدمج محاولة على المدرسة هذه وتقوم الباحثین، من مجموعة ید على

 ولعل السمیولوجیة، والدراسات النقدیة، والمناهج االجتماعیة، اللغویة والدراسات النظامیة، اللغویة

 أبحاثا األول قدم حیث المدرسة، تلك رموز زأبر  من ،Hodg&Kress وكریس وهودج ،Trew ترو

 التناص سالسل على وكریس هودج من كل ركز بینما الصحف، في الخطاب مسیرة حول عدیدة

 .الخطابیة الممارسات في
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  )25- 20ص:2007,شومان :(الفرنسیةُ  المدرسةُ          •·

 أما داللة، جودو  تشترط ال الجمل من متتالیة فالملفوظ والخطاب؛ الملفوظ بین تمایز

 حیث) كیسبن( مع للخطاب الفرنسیة المدرسة تعریف مانكینو یؤید داللة، ذات فهوملفوظ الخطاب

 الخطاب تحلیل اهتم فرنسا في خطابًا، منه تجعل النص إنتاج لشروط اللسانیة الدراسة فتكون تتم

 غیر"السیاقي لطابعا" وهو السوسوري، بالمعنى اللسانیات به تهتم ما كل أي التقلیدي بالمعنى

ا یحدد الذي المتوقع  نموذج' سیاسي نموذج الفرنسي الخطاب تحلیل قدم اللسان، لوحدات جدیدة قیمً

 .بروفانس - إن-أكس في روبرت برئاسة التحریات فریق بدأها ،'البطل

  

  :Russian Formalism الروسیة الشكلیة المدرسة         •·

 واللسانیات األنثروبولوجیا حقول في الجدیدة األفكار ضبع روسیا في البلشفیة الثورة أفرزت

 المعطیات حددت الروسیة، الشكالنیة أو الروسیة بالشكلیة سمیت جدیدة مدرسة نشوء إلى أدت

 لهذه أعطى الذي هو جاكسون رومان إن أدبي، أنه ما خطابا بها نسمي أن یمكن التي الخاصة

نما األدب، هو لیس األدبي العلم عموضو  إن" قال حین النهائیة صیغتها الفكرة   األدبي" وإ

Litteraritأدبیاً  عمال ما عمل من مایجعل أي. 

 

 :Sémiotique:l'école de Paris  السیمیوطیقیة باریس مدرسة         •·

 

 جانب إلى السیمیوطیقیة باریس مدرسة أعضاء أهم من J.Courtès كورتیس جوزیف یعد

 أریفي میشیل: ومنهم العلیا ومؤسساتها الفرنسیة العاصمة جامعات في درسوا الذین الباحثین بعض
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M.Arrivé وشابرول C.Chabrol كوكي كلود وجان J.C.Coquet، وكانوا وآخرون 

: بعنوان جماعي كتاب المدرسة هذه أصحاب عن صدر وقد گریماس جولیان أندري تالمذة

 تصوراتها أهم یترجم الذي" Sémiotique:l'école de Paris باریس مدرسة: السیمیوطیقا"

 تستهدف محایدة بطریقة بنیویا النص خطاب تحلیل إلى تستند حیث. والتطبیقیة والمنهجیة النظریة

 ،)قاله ما النص قال كیف( هو السیمیوطیقي یهم ما المعنى، إلى للوصول المضمون شكل دراسة

 التدلیل أو الداللة أو المعنى جانب أو المدلول وهو اللسانیات في صعب منحى هذا ویعد

Lasignificatio. 

 

  )2013,ابو شهاب ( Distributionalism التوزیعیة المدرسة         •·

 ،Ploomfield بلومفیلد جهود بفضل أسهمت الحدیثة اللسانیات في التوزیعیة النظریة إن  

 عن یبحث لذيا الخطاب تحلیل ظل في وتحلیلها، الجملة قواعد دراسة في Z. S. Harris وهاري

 بین والتقارب، التكافؤ مجموعة تعریف إلى هاریس الخطاب تحلیل دفع وبنائها، المقاییس معرفة

 المفهوم إلى دیبوا ویشیر اإلشاري، النص على ركزت التي المنهجیة طریقته یبرز حتى ملفوظین

 Behaviorism السلوكیة بالنزعة التوزیعي التحلیل ارتبط ولقد بناؤه، تم نص طریق عن الجدید

 تحقیق أهدافها من فكان ،1920 سنة من بدایة األمریكیة المتحدة الوالیات في راجت التي

 في التوزیعیة المدرسة مبادئ وتجلت بلومفیلد، لیونار لواءها حمل وقد دراستها، في الموضوعیة

 .والوحدات Corpus المدونة طریق عن اللسانیة الوحدات توزیع ودراسة الخطاب لتحلیل محاولتها
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  :culture generic analysis  الثقافي التحلیل مدرسة

 بجامعة المعاصرة الثقافیة الدراسات مركز رحاب في العام الثقافي التحلیل مدرسة تأسست

 ومطلع األربعینیات نهایة إلى ترجع ربما أصولها أن إال ،1964 عام بریطانیا في برمنجهام

 كانت ربما لكن هل، وستیوارت وتومبسون، هوجارت، ریتشارد: أعالمها زأبر  ومن الخمسینیات،

 واإلعالم الثقافة بین ربطت التي المدرسة هذه تأسیس في أهمیة األكثر ویلیامز رایموند أعمال

 فرانكفورت، مدرسة خاصة النقدیة وبالمدارس التقلیدي الماركسي بالفكر تأثرت وقد الجماهیري،

 .الثقافیة الدراسات مناهج على كبیر تأثیر ألتوسیر لنظریة وكان

 

  .اإلعالمي الخطاب تحلیل في مدرستان األلمانیة الجامعات في ظهرت: األلمانیة المدرسة  •

 القرن من التسعینات في منهجه أسس الذي ییجر بسیجموند وارتبطت: دیوسبرج مدرسة. 1

_ ییجر یرى كما_  فاللغویون جتماعي؛اال والبحث التقلیدي اللغوي البحث من كل نقد على العشرین

 محددة بحث طریقة أو نظریة إلى یفتقر االجتماعي والبحث المضمون دون الشكل على یركزون

 وجود ینفى كما كیفیة، تظل أن یجب الخطاب تحلیل إجراءات أن ییجر ویؤكد النصوص، لتأویل

 .ابالخط تحلیل عند عالمیاً  تطبیقها یمكن روتینیة إجراءات أو وصفة

 

 التي ووداك روث التطبیقیة اللغویات أستاذ بأعمال ترتب: فیینا مدرسة الثانیة المدرسة. 2

 ویعتد باأللمانیة الناطقة الدول في العالمي المستوى على الخطاب تحلیل یمارس من أشهر تعتبر

 هال وستیوارت فوكو ومیشیل فرانكفورت مدرسة وأعمال االجتماعیة األبحاث على منهجها

: التحلیل من مستویات ثالث بین تمیز وهى ماس یوتس األلماني اللغة عالم من ستفادتوا
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 الخطابات، تاریخ في البحث على تؤكد كما اللغویة، والمالمح الجدلیة واالستراتیجیات المضمون

 ".التاریخي الخطاب منهج" هو فیینا مدرسة فكر في الرئیسي العنصر أن لنجر ویؤكد

  

ا بمنهجیة میشیل فوكو،  كانت یةاندارس تحلیل الخطاب األلمم نإیمكن القول و  أكثر تأثرً

، ونجح األخیر في دمج وتطویر البعد اإلدراكي في عملیة تحلیل  دیكانمقارنة بأعمال فیركالو وف

یة اٍالعالمتاج النصوص نإتباه إلى أهمیة تحلیل ممارسات ن، بینما لفت فیركالو اإل الخطاب

ستهالكها، أي إ هتمامه بعملیة بناء ي، فضًال عن إاٍالعالمبال الجمهور وتفاعله مع الخطاب ستقوإ

والذي أصبح أحد أهم  - التوجه النقدي في تحلیل الخطاب  نأو  .یةاٍالعالمالنصوص والخطابات 

رتبط بالتأثر الواضح بأعمال غرامشي وألثوسیر إ -الهیكلیة لمدارس تحلیل الخطاب السمات 

جتماع أعمال عالم اإل اً بارت، وأخیر نرسة التحلیل الثقافي وأعمال فوكو وروالكفورت ومدانومدرسة فر 

ل المجتمع الفرنسي بیار بوردیو، وتجسد في التركیز على دراسة عالقات السلطة والهیمنة داخ

جتماعي وسیاسي لدراسة التطبیقیة تكون ذات طابع إختیار موضوعات لواألیدیولوجیة، وكذلك إ

  .لتمییز العنصري والتمییز ضد المرأة واألقلیات والفئات المهمشةمؤثر، مثل قضایا ا

ا مهماألیدیولوجیة  في هذا اإلطار تؤدي ختیارات فاللغة إ . في التحلیل النقدي للخطاب اً دورً

الخطاب ممارسة ذات طابع أیدیولوجي من حیث التكوین والتأثیر، مع مالحظة  نأأیدیولوجیة، كما 

یدیولوجیة أقرب ما یكون لألیدیولوجیة والسیطرة األ اً إستخدمت مفهوم مدارس تحلیل الخطاب نأ

ممارسة القوة في المجتمعات  نأدیك وروث ووداك وفیركالو على انالجدیدة، إذ یتفق ف بالفوضى

ملیة الدیموقراطیة الحدیثة لم تعد تعتمد على اإلكراه بالدرجة األولى بل على اإلقناع، أي أصبحت ع

تعتبر أساسًا  تفسیریة، كما اً األیدیولوجیة أطر  نأ " دیكانف "، ویرىمعنى الفوضوي أیدیولوجیة بال

  .جتماعیةإلدراك المواقف اإل
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یة، اٍالعالمعتمدت على عینات صغیرة من المواد معظم مدراس تحلیل الخطاب إ نإ نجدلذا  و

ي، ومن ثم لم تهتم عتبرت نفسها نوًعا من التحلیل الكیفالمواد المنشورة في الصحف، وأ خصوصاً 

ر عنها ییغر، إطالقا نإبالمؤشرات الكمیة، بل ركزت على الفهم والتأویل،  ستناًدا من فكرة مهمة َعبّ

إلى فوكو، وتدعو إلى ممارسة التحلیل وفهم الخطاب من خالل التعرف على القواعد واإلجراءات 

ستمرار م النمطي عن طریق اإلمشكلة التعمیالروتینیة في كل جزء من الخطاب، وبالتالي یمكن حل 

حتى ال یوجد شيء ) العقد الخطابیة والنصوص المركزیة(في تحلیل األجزاء األهم في الخطاب 

  .یمكن العثور علیه بواسطة هذا التحلیل

، مهما یكن من أ منهجیة  نإختالفات بین مدارس تحلیل الخطاب فمر اإلتفاقات أو اإلأخیرًا

ا، ویكتسب كل یوم أرض ي باتتاٍالعالمتحلیل الخطاب  ا معترفًا به ومتنامیً  جدیدة رغم اً تقلیًدا علمیً

ختالف المفاهیم واألطر النظریة الخاصة بتحلیل الخطاب، عدم وضوح مفهوم الخطاب وتضارب وإ 

جتماعیة عدة، كما یدمج بین المساهمات الحدیثة والنقدیة ى علوم ومناهج إلكنه عموما یعتمد عل

،  لغوي والسمیولوجيبین التحلیل ال یة والنقد األدبي، ویقاربواللغویات التطبیق ،في مجال اللغویات 

ات ، والدراسجتماع یل، والتیارات النقدیة في علم اإلتجاهات الحدیثة في التأو ویستفید من اإل

  ).2003سالم، (جتماعي الثقافیة، وعلم النفس اإل

ي أهمیة خاصة، وفي عالماالٍ منهج تحلیل الخطاب یمنح الخطاب  نإب آخر فانمن ج

أو  اً أو مذاع اً مكتوب انالوقت نفسه یراعي خصوصیته من زاویة تعدد أشكاله ومضامینه سواء ك

مما الشك فیه إن الصحافة قد أضفت لونا جدیدا و .  بالمجتمع، باإلضافة إلى عالقته الجدلیة مرئیاً 

تجدید اللغة العربیة من حیث وكان لها دورا في  .في الخطاب االعالمي على االسلوب اللغوي

  .الخ... تفاعالتها مع تطورات المجتمع السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والحضاریة 

اكبر تطور عرفته لغتنا العربیة في عصرنا الحاضر كان على ید الصحفیین ، ومحرري وأن 
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تضان ما جّد من الصحف ، وهذا التجدید في اللغة نجده في عمل الصحافة ، وهو تطویر لها باح

وتلك هي براعة في األداء ... المعاني واألفكار ، من غیر تبدیل وال تفسیر في القواعد واألحكام 

  .)33ص, 2004, الشریف ( .دتهما الصحافة ولغة الصحفیین والمقدرة في التعبیر اللتان أوج

ة ، والثاني وفي هذا اإلطار ظهر اتجاهان في دراسة االسلوبیة ، األول اقرب إلى البالغ

عالم االسلوبیة اعتمادا على " شارل بالي " یدرس عالقة التعبیر بالفرد أو الجماعة ، وقد أسس 

بأنه العلم الذي یبحث في لغة جمیع (( في اللغة ، وقد عرف علم االسلوبیة " سوسیر " دراسات 

سلوبیة هو بل من عواطف ومشاعر ، وان موضوع اال –ال من أفكار خاصة  –الناس بما تعكسه 

لغة كل الناس فجمیع الظواهر بمستویاتها المختلفة یمكن ان تكشف عن الخواص االسلوبیة في 

على إن علم االسلوبیة یمثل المجال اللغوي كإبداع " سوسیر " ومن جهة أخرى ، فقد شدد  ,اللغة

رت اتجاهات في الوقت الذي یعتبر علم اللغة بمثابة المجال اللغوي لتطور التاریخ ، وكذلك ظه

, شومان ( . .ئحدیثة سلطت الضوء على شخصیة المؤلف والتغذیة الراجعة ما بین المؤلف والقار 

  )36ص,2007

   

  :واألزمات  اٍالعالم

یختلف مفهوم األزمة عن المفاهیم األخرى كالواقعة ، الحادثة ، أو الصدمة وغیرها من 

یواجهها متخذ القرار في أحد الكیانات المصطلحات ، وذلك في أن األزمة تعبر عن موقف وحالة 

، و تتشابك معها األسباب بالنتائج تتالحق فیها األحداث) دولة ، مؤسسة ، مشروع ،أسرة (اإلداریة 

  ) 53، ص1990الخضیري ،. (ویفقد معها متخذو القرار في السیطرة علیها 
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ن قبل متخذي القرار، وعلى هذا فإن األزمة إنما تعبر عن لحظة حرجة وخطیرة تتسم بالحسم م

وبالتالي تمثل صعوبة حادة أمام متخذي القرار و تضعه في مأزق االختیار واختالط األمور بعضها 

مع البعض اآلخر بحیث تتداعى أمامه األحداث ، ویلوح أمامه المجهول لما یمكن أن تؤول إلیة 

 .ما بعد وما تترتب علیه النتائج أمور األزمة فی

 هتمام الباحثین من تخصصاتبإیت حظ واحدة من العلوم الحدیثة التي األزمات إدارة  تعتبرإذ   

اب أجزاء العالم من بعضها قتر ومع ظهور تكنولوجیا اإلتصال الحدیث ساهمت في إ ،مختلفة 

قلیمیا و دولیاً  البعض ، وباتت األزمات الوطنیة التي   ، الذي بدوره زاد من حدة المنافسة محلیا وإ

 2005, مكاوي ( فضال عن التداعیات الدولیة على المجتمع المحلي سات دولیة ، عكانبإ حظیت 

  ) .ص 47, 

بعض النیل والتشهیر من  یة علىاٍالعالمالقدرة تصال الجدیدة زادت بروز وسائل اإلو مع  

ي الذي یضمن لها السیطرة اٍالعالمجذب الجماهیر و تحقیق السبق  المنظمات التي تهاجمها و

، یة من تفسیرات بالكلمة و الصورة والحركة واللوناٍالعالمطبیعة ما قدمته الوسائل  نإ و   . والبقاء

جتماعي من ي مشتركة للواقع المادي واإلانو یبني األفراد مع تضفي على الجمهور صبغة ذاتیة ،

یتحدد  نأوهنا یبرز  السلوك الشخصي الذي یمكن  .أو یسمعونه  رؤنة أو یشاهدونه ،خالل ما یق

ها بمثابة النافذه التي نأل یة ،اٍالعالمظهرتها الوسائل أتاحتها و أ من خالل التفسیرات التي جزئیاً 

یة تختار اٍالعالمالوسائل  نألیه البعض في وهذا ما أشار إ ل من خاللها على العالم الخارجي ،تط

على هذه  التركیز على بعض القضایا والموضوعات لتحقیق بعض المصالح واألهداف للقائمین

  )ص 53- 51,  2008, عبدالغفار , مكاوي . (الوسائل 
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موضوعاته، ودوریاته،  من خالل في التعامل مع األزمات ، ساسيالمحور األ) اٍالعالم(و یعتبر 

كثر فاعلیة و تأهیال للتعاطي مع األزمة قبل أ  اٍالعالمهذه األمور تجعل  نأو   ومرونته ، وتنوعه ،

مجاالت ستقطاب متنوع في إالمعاصر ال اٍالعالمهتم إولقد . و بعد حدوثهاأحدوثها وخالل حدوثها 

ت و جذاب الفعالیانإوفي ضوء ذلك یمكن فهم  كافة ، والرأي العام األقلیمي والدولي ، الحیاة

تجاه إدفاعها بنإ و ) الخ .. والثقافیة السیاسیة ،  واألقتصادیة ،  والدینیة ،( المجاالت األخرى 

فوسائل  ، مخاطبة جماهیرهایة لتشخیص واقعها ومعالجة أمورها ، وتقویة تأثیرها و الماٍالعالساحة 

لیست أكثر من أدوات و أجهزة مكرسة لخدمة  ظمة ،نو بغض النظر عن نوعیة األ اٍالعالم

یة اٍالعالمختالف في األسلوب المتبع من قبل المؤسسة وبالمقابل یمكن اإل ظمة القائمة ،ناأل

األزمة لیست  نأ كید علىوالتأ. المهام والوظائف المطلوب تحقیقها وخدمة مصالحها و  المستخدمة ،

حل عن طریق القنوات وقات تكون في مراحل متطورة  تفي معظم األولكنها  عالمیة ،مسألة إ

 فاعالً  اً طرفونه ك وت ،و قوي الص ي متزاید الحضور ،اٍالعالملذلك أصبح الطرف  الدبلوماسیة ،

 71- 69, 1999, خضور ) (وغیرها  , وتخطیط , وتنفیذ , ستراتیجیة وضع إ و  للتشخیص(

  ) .ص

عتباره مكونا أساسیا من مكونات بإي الذي یحظى بأهمیة متزایدة اٍالعالموهنا یبرز دور المنظور 

كل أزمة تحمل في طیاتها بعض  نأو هو مزیج یفترض  مزیج التكاملي في دراسة األزمات ،ال

وهنا یبرز أهمیة  فردیة أم جماعیة ، تانخلة و المركبات الداخلیة والخارجیة سواء كالعالقات المتدا

في تزوید الجمهور بالمعلومات  اٍالعالمي من خالل الدور الذي تقوم به أجهزة اٍالعالمالبعد 

  ) . ص 47,  2005, مكاوي ( الالزمة أثناء األزمة و بعدها ألحتواء آثارها 
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بطریقة  –عالمیة مطبوعة تعتبر وسیلة إ والتي –الجة األزمات في الصحف ما  تتم مع ه غالباً نأل

ألزمة من مواقف لألطراف المعنیة ، األسباب ، السیاق ، ب المختلفة لانمتكاملة وهي تتعرض للجو 

خالل تستخدم ذلك  من یة  والمتابعة الدقیقة  والعمق ، و تتم هذه المعالجة  بالشمولو  التطورات ، 

  )ص 73-72, 1999, خضور  : (أسلوبین 

ضافة لألسلوب باإل لصحیحة والموثقة ،معلومات اوهو الذي یقوم بتقدیم ال: النمط العقلي  .1

وربط  متلقي ،النقدي الذي یقوم على أساس تقدیم معلومات مع محاولة إشتراك الجمهور ال

 .هتمام الجمهور المعالجة بمصالح و إ

ب األزمة اناألتساق لمختلف جو وضوح والشمول و بال یتسم نأوالذي یجب : إعطاء الصورة  .2

 .آفاقها وتطوراتها، وتقدیم تاریخ األزمة و 

بالمقابل تعتمد هذه الصورة المقدمة مراعاة مستویات الجمهور المتلقي ، و لذا من الضروري و 

  .للجمهور على كوادر إعالمیة مؤهلة معرفیا و مهنیا و تركز على األبعاد المحلیة لألزمة 

  

  :ة السالممعاهد

تعتبر اتفاقیة بین دولتین مستقلتین أو أكثر،و تكون في العادة  القانون الدولي في معاهدات السالم

توبة، وأحیانا تكون شفهیة لكن بموافقة ممثلي الدولتین، وعادة تبدأ المعاهدة الدولیة من وثیقة مك

على نص تفاق المعتمدیین الذین یمثلون حكوماتهم في اإل الدیبلوماسیین خالل

  ).2ص,1998,علي(.المعاهدة
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  تفاقیاتأسباب عقد اإل 

معاهدة السالم أو الصلح هي اتفاقیة دولیة تبرمها دولتان أو أكثر بقصد إنهاء حالة الحرب أو 

فالقانون الدولي یعرف وینظم حالتین . لقانونیةالنزاع المسلح إلحالل حالة السالم بكل مضامینها ا

في العالقات الدولیة حالة السالم وحالة الحرب، وفیهما یبرز الحیاد الدائم أو الحیاد المؤقت بحسب 

أما ما یعرف بحالة الحیاد اإلیجابي أو ما أصبح یسمى عدم االنحیاز فهي حالة سیاسیة ال . الحال

ز ألحد المعسكرات قانونیة تعني انتهاج الدولة سیا سة تنبع من مصالحها القومیة وحسب دون تحیّ

وتتناول معاهدة السالم أو الصلح عادة جمیع المسائل التي یهتم . الدولیة أو األحالف بشكل دائم

فهي تتناول أوًال المسائل . أطراف الحرب بتسویتها وتحدیدها حسمًا لكل نزاع بشأنها في المستقبل

شوب القتال، وتتناول كذلك موضوع التعویضات الواجبة عن األضرار التي كانت سببًا في ن

- 12ص,1995,عامر ( . كما تتناول تنظیم العالقات السلمیة بینهما. المتسببة من هذا القتال

15.(  

عاما طرح  40قبل أكثر من  1967ن الصراع الفلسطیني اإلسرائیلي شهد منذ حرب حزیران عام وأ

    .عدة خطط سالم ومفاوضات

  )2013,راینولدز (. :هي 1967وأهم خطط السالم التي طرحت منذ عام 

  1967، 242قرار مجلس األمن الدولي رقم 

ویجسد المبدأ الذي ألهم معظم خطط  1967تشرین الثاني عام 22في  242أجیز القرار رقم 

رائیلیة من انسحاب القوات المسلحة اإلس"ودعا القرار إلى  .السالم الالحقة األرض مقابل السالم

احترام سیادة أي دولة في المنطقة واالعتراف بها "و " األراضي التي احتلتها في النزاع األخیر
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وسالمة أراضیها واستقاللها السیاسي وحقها في العیش بسالم في ظل حدود آمنة ومعترف بها بعیدا 

لسادس من میثاق وأن صیغ القرار تحت الفصل ا .." عن أي تهدیدات أو تصرفات باستخدام القوة

األمم المتحدة، أي انه یندرج في إطار التوصیات ولیس بموجب الفصل السابع من المیثاق والذي 

  . یجب تنفیذه

 اتفاقیات كامب دیفید

وحرب أكتوبر  1967وخاصة بعد حرب عام  طرحت هذه اإلتفاقیات عدة خطط لعملیات السالم ،

و إن هذه االتفاقیات ساعدت في تشكیل  .  لأو حرب یوم الغفران كما تعرف في إسرائی 1973

أنور " والرئیس المصري " جیمي كارتر"وبرعایة الرئیس األمریكي  .األرضیة لصالح إبرام السالم 

ولقد . تم عقد اتفاقیة في المنتجع الرئاسي بكامب دیفید بالقرب من العاصمة واشنطن" السادات

 )25- 22ص:1985, فهمي( .م اتفاقینیوما وانتهت بإبرا 12استمرت المفاوضات لمدة 

 242وقد وضع أسس السالم بتوسیع القرار رقم ". إطار السالم في الشرق األوسط"  :تفاق األولاإل 

، ونص على ضرورة إبرام معاهدة "المشكلة الفلسطینیة"وحدد ما كان یأمل أن یكون سبیال لحل 

سرائیل ودعا إلى إبرام معاهدات أخر  تفاق األول وأن  اإل. إسرائیل وجیرانها ى بینسالم بین مصر وإ

في الضفة الغربیة وقطاع غزة على " سلطة حكم ذاتي"ویهدف إلى إنشاء . بالفلسطینیین  اً كان متعلق

 .تفاقلفلسطینیین لم یكونوا طرفا في اإللكن ا" بمحادثات الوضع النهائي"أن یتبع الحقا 

سرائیلإطار كامب دیفید لمعاهدة السال: " تفاق الثانياإل  وجاء هذا االتفاق في ". م بین مصر وإ

وان هذا االتفاق یعتبر أول اعتراف من طرف بلد . بعد انسحاب إسرائیل من سیناء 1979عام 
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قد تكون المحادثات بین الطرفین األنجح . عربي كبیر بإسرائیل بصفتها دولة لها الحق في الوجود

 . في عملیة السالم برمتها

 1991مؤتمر مدرید 

هدف إلى تحاد السوفیتي، و هذا المؤتمر الذي انعقد في مدرید، برعایة الوالیات المتحدة واال أن

سرائیل من خالل تشجیع ال تفاقیات بلدان العربیة األخرى على توقیع إاستلهام المعاهدة بین مصر وإ

ارك ش. تم تشجیع كل من األردن ولبنان وسوریا، إضافة إلى إسرائیل ومصر . سالم مع إسرائیل

" یاسر عرفات" الفلسیطینیون أیضا في هذا المؤتمر من خالل وفد مشترك مع األردن ولیس بوجود

 .أو قادة آخرین في منظمة التحریر الفلسطینیة التي كانت إسرائیل ترفض مشاركتها في المؤتمر

سرائیل في عام  ، وان 1994وأدى المؤتمر في نهایة المطاف إلى إبرام معاهدة سالم بین األردن وإ

المحادثات جرت بین إسرائیل وسوریا ولبنان لكنها تعثرت منذ ذلك الحین، وتعقدت بسبب النزاعات 

أما بالنسبة إلى المسار  .بین إسرائیل وحزب اهللا اللبناني 2006الحدودیة ومن ثم بسبب حرب 

  )2013,ن حس(.الفلسطیني، فإنه سریعا ما توج بمحادثات سریة انتهت إلى إبرام اتفاقیة أوسلو

 1993تفاقیة أوسلو إ

هي المحاولة  لمعالجة العنصر الغائب عن جمیع المحادثات السابقة وهو  تعتبر مفاوضات أوسلو

.  لیین والفلسطینیین الذین مثلتهم منظمة التحریر الفلسطینیةیإجراء مباحثات مباشرة بین اإلسرائ

ي متبادل بین إسرائیل ومنظمة التحریر وتمثلت أهمیة هذه المباحثات في التوصل إلى اعتراف نهائ

قِّع اإلولقد جرت المفاوضات في سریة تا . الفلسطینیة تفاق الذي توصل مة تحت رعایة النرویج ووُ

بیل " في حضور الرئیس األمریكي  1993أیلول /سبتمبر 13إلیه الطرفان في البیت األبیض یوم 
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إسحاق "  ، ورئیس الوزراء اإلسرائیلي" عرفات یاسر "وتصافح كل من الزعیم الفلسطییني ." كلینتون

 ." رابین

ل من الضفة الغربیة وغزة على انسحاب القوات اإلسرائیلیة على مراح: تفاقیة أوسلووكانت تنص إ

نشاء  لمرحلة انتقالیة تستغرق خمس سنوات على أن تُتوج "  سلطة حكم ذاتي فلسطینیة مؤقتة "وإ

حد لعقود "تفاق عن وضع وتحدث اإل .338والقرار رقم  242م بتسویة دائمة بناء على القرار رق

للجانب " بالحقوق الشرعیة والسیاسیة المتبادلة"وعلى اعتراف كل جانب "  من المواجهة والنزاع

تفاق بوضوح، فإن ة دولة فلسطینیة لم یرد في نص اإللكن بالرغم من أن النص على إقام .اآلخر

كان ثمة تبادل  .فلسطینیة في المستقبل إلى جانب إسرائیلالمعنى الضمني یعني إنشاء دولة 

منظمة التحریر الفلسطینیة تعترف بحق إسرائیل في "للرسائل بین یاسر عرفات الذي ذكر أن 

قررت حكومة إسرائیل االعتراف بمنظمة التحریر  "الوجود بسالم وأمن في حین قال إسحاق رابین 

ركة حماس ومجموعات الرفض األخرى لم تقبل ح . "ینيالفلسطینیة بصفتها ممثل الشعب الفلسط

  )6- 2ص: 1994,شفیق( .تفاق أوسلو وبدأت في شن عملیات انتحاریة ضد اإلسرائیلیینإ

  2000كامب دیفید 

قامة سل محاوالت عدیدة  بذلت تفاق طة الحكم الذاتي كما نص على ذلك إلتسریع االنسحاب وإ

تفاقیة وإ  1998تفاقیة وادي ریفیر في عام ، ا1995عام  بما في ذلك في اتفاقیة طابا في(أوسلو 

وتمثلت المشكلة األساسیة فیما تقدمه إسرائیل یقل عن الحد األدنى ). 1999شرم الشیخ في عام 

وعرضت إسرائیل االنسحاب من قطاع غزة والتنازل عن أجزاء  .الذي یمكن أن یقبل به الفلسطینیون

ى منح أراض إضافیة من صحراء النقب إلى الفلسطینیین على واسعة من الضفة الغربیة، إضافة إل

ولقداقترحت إسرائیل إشراف . أن تحتفظ بالمستوطنات الرئیسیة ومعظم أجزاء القدس الشرقیة
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الفلسطینیین على األماكن المقدسة في القدس القدیمة والمساهمة في صندوق خاص بالالجئین 

لى استنئاف االنتفاضة الفلسطینیةمما أدى الى فشل محادثات كام .الفلسطینین ( .ب دیفید وإ

 )38- 30ص:1984,العقاد

 2003خارطة الطریق 

خارطة الطریق هي خطة سالم أعدتها اللجنة الرباعیة التي تضم الوالیات المتحدة وروسیا واالتحاد 

فلسطیني وال تضع الخطة تفاصیل بشأن تسویة نهائیة للنزاع اإلسرائیلي ال. األوروبي واألمم المتحدة

وتأتي في أعقاب الجهود التي بذلها . لكنها تقترح الطرق الكفیلة بحل المشكلة وكیفیة مقاربتها

 .2001السیناتور األمریكي جورج میتشل باتجاه استئناف محادثات السالم في عام 

عن الرئیس األمریكي آنذاك، جورج  2002حزیران /قبل خارطة الطریق، صدر بیان مهم في یونیو

اقترح البیان جدوال . یو بوش، والذي أصبح أول رئیس أمریكي یدعو إلى إقامة دولة فلسطینیةدابل

-395ص:2009,ملندي(.زمنیا متدرجا یقوم على إقامة األمن قبل التوصل إلى تسویة نهائیة

398( 

 2003تفاق جنیف إ

تفاق رسمیة إلى إ هما توصال بطریقة غیروبالرغم من انهیار المحادثات الرسمیة بین الطرفین، فإن

كانون األول وتحدیدا بین شخصیتین قیادیتین إسرائیلیة وفلسطینیة وهما یوسي /بینهما في دیسمبر

بیلین، أحد مهندسي اتفاق أوسلو، عن الجانب اإلسرائیلي ووزیر اإلعالم الفلسطیني السابق، یاسر 

حق "ل الفلسطینیین عن وأهم  ما تقدم في الموضوع هو تناز  .عبد ربه، عن الجانب الفلسطیني

تفاق نص على إمكانیة ولو أن اإل في مقابل الحصول على معظم أجزاء الضفة الغربیة" العودة



47 

 

ن تتنازل إسرائیل عن بعض المستوطنات الرئیسیة مثل مثیلیة منهم إلى منازلهم مقابل أعودة قلة ت

بتبادل األراضي بحیث  أرییل لكنها تحتفظ بأخرى بالقرب من منطقة الحدود على أن یقترن ذلك

. في الضفة الغربیةتمنح إسرائیل الفلسطینیین أراضي في داخل إسرائیل في مقابل احتفاظها بأخرى 

تفاق على منح الفلسطینیین حق إقامة عاصمة دولتهم المرتقبة في القدس الشرقیة وكذلك، نص اإل

ینة على أن یحتفظ اإلسرائیلیون بالسیادة على الحائط الغربي من المد

 )132-130ص:2003,صراص(.القدیمة

 2007أنابولیس 

بماریالند في محاولة ) أنابولیس(األمریكي بوش في القاعدة البحریة هو المؤتمر الذي عقده الرئیس 

وصدر عن المؤتمر بیان مشترك بین القادة  .الستئناف عملیة السالم بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین

تفاق سالم لمفاوضات یكون هدفها التوصل إلى إنخراط في اعا إلى اإلائیلیین والفلسطینیین داإلسر 

ي تطبیق لبنود السالم ینبغي أن تسبقه واتفق الطرفان على أن أ. 2008كامل بحلول نهایة 

" ولقد عقدت اجتماعات منتظمة بین. إجراءات بناء الثقة المنصوص علیها في خارطة الطریق

ت تقدما جیدا بخصوص قضایا الحدود لكنها توقفت فجأة والتي قیل إنها حقق" أولمرت وعباس

 )2007, بي بي سي عربي(.2008عندما بدأ الهجوم العسكري اإلسرائیلي على غزة في أواخر 

  )2013,2012,2011,2010(لیه المعاهدات  ما توصلت إ

سبتمبر محادثات مباشرة  2بدأت هذه المعاهدات عندما أطلق الرئیس األمریكي، باراك أوباما، في 

في البیت األبیض جمعت بین محمود عباس ورئیس الوزراء اإلسرائیلي، بنیامین نتنیاهو لكن انتهاء 

في  .سبتمبر أدى إلى انهیار المفاوضات 26العمل في إسرئیل بالتجمید الجزئي لالستیطان في 
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سبتمبر كشفت اللجنة الرباعیة عن خطة ترمي إلى استئناف مباحثات السالم وتقضي ببدء  23

 31في .2012تفاق سالم في نهایة عام غضون شهر وااللتزام بالتوصل إلى إالمفاوضات في 

. تشرین األول، حصل الفلسطینیون على عضویة منظمة الیونسكو التابعة لألمم المتحدة/أكتوبر

وحدة سكنیة في القدس الشرقیة والضفة الغربیة وتجمید نقل  2000سرائیل عن إنشاء أعلنت إ

جامعة الدول العربیة تعدیال على ولقد اجرت    .العائدات المالیة المستحقة إلى السلطة الفسلطینیة

بما یسمح بتبادل األراضي بین اإلسرائیلیین  2002شروط مبادرة السالم العربیة التي طرحت عام 

  )SHABI .2013:PP23-36.(2013في عام   لفلطسینیینوا

فیها بینًا لجهة فرض األقوى حجته على والذي یبدو  سالم الظلم الشهد معاهدات ت تزالولكن ما

سرائیل و األضعف بعض مسارات التفاوض كللت بالنجاح بما في ذلك المفاوضات بین مصر وإ

 ق فیما یخص النزاع الجوهري بین اإلسرائیلیین وتفاواألردن لكن لم یتم التوصل إلى إ وبین إسرائیل

 .  الفلسطینیین
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  الدراسات السابقة :  یاانث

هم القطاعات المؤثرة في الوقت الحاضر وخاصة مع التطورات من أ تبر قطاع الصحافة یع

للباحثین  حافزاً  انوهذا ما ك. لفیة الثالثةیة وخاصة منذ مطلع األاٍالعالمالتكنلوجیة وتنوع الوسائل 

القضیة الفلسطینة  وسط وتحدیداً وضوعات الصحفیة والتي إختصت بقضایا الشرق األبتناول الم

الدراسات السابقة العربیة  من وسوف تعرض الباحثة مجموعة. سرائیلياإل –والصراع العربي 

  .جلیزیة حول هذا الموضوع نواإل

  الدراسات العربیة 

تفاضة األقصى في الصحافة األمریكیة  مجلة ان" اننو بع,)  2001(دراسة عواد وآخرون   -1

 "نموذجا ..نیوزویك بالعربیة 

القضیة الفلسطینیة عبر رصد  حول األمریكي اٍالعالمنظر  وجهه لى معرفةإالدراسة  هدفتوقد 

و كیفیة رسمها  ،سرائیلیین على حد سواء عن الفلسطینیین و اإل" نیوزویك " الصور التي رسمتها 

دى التوازن والموضوعیة في مجلة نیوزویك في تغطیتها م لى معرفةإ تكما هدف ،ور لتلك الص

الدراسة للوصول استخدم الباحثون أداة تحلیل المحتوى في تناولهم موضوع  .تفاضة نألحداث اال

لى نتائج معمقة ، و ذلك باإلستناد الى المنهجین الكمي والوصفي من خالل إبراز األرقام التي إ

  .حلیل تدعم الت

ولكن  ،تفاضة الفلسطینیة نهتماما باإلإأولت " نیوزویك " مجلة  نألى إ هذه الدراسة  توصلتو  

ب انت  منحازة  بشكل كبیر لصالح الجانها كنأو  ،ث لم تتسم بالموضوعیة والتوازن تغطیتها لألحدا
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 ،سرائیلیة ستخدمت المصطلحات اإلإكذلك  ،سرائیلیة ائیلي من خالل تبنیها للروایة اإلسر اإل

  .سرائیليب اإلانتقائیة في عرض األحداث فیما یخص الجنتسمت باإلإ و 

 

تفاضة األقصى دراسة تحلیلیة نالمعالجة الصحفیة إل " انبعنو )  2005( دراسة عزوز  -2

  " لیومیتي النصر و الشروق الیومي

صحیفة (زائریة هذه الدراسة للكشف عن طبیعة المعالجة الصحفیة التي تمارسها الصحف الجهدفت 

 تفاضة األقصىنلتحدید ماهي طبیعة المعالجة الصحفیة إلو ، ) وصحیفة النصر الشروق الیومي 

وتمثلت النتائج على  ،تخدمهما المنهج الوصفي التحلیلي سإمن خالل الصحیفتین الیومیة ؟ و 

  : النحو التالي 

عطت أبل ، القصى تفاضة انإهتماما دائما ومتوازنا ألحداث إ صحیفة النصر لم تولِ  .1

و تمنحها مساحة ضئیلة في أوقد ال تتحدث عنها  ،عداد تغطیة معتبرة لها في بعض األ

 .عداد اخرى أ

طراف الخمس قصى على األاألتفاضة نإثار آالنصر تحدثت بشكل مفصل عن حیفة ص .2

یث عن و الدولیة ولم تهتم بالحد مریكیةسالمیة و األسرائیلیة و العربیة اإلالفلسطینیة واإل:

 .هدافها و مستقبل القضیة الفلسطینیة أتفاضة و نسباب اإلأ

یة انعتمادها في المرتبة الثأو  ،یة مجهولة اٍالعالمت  معظم مصادرها انصحیفة النصر ك .3

 .یة الجزائریة اٍالعالمعلى المصادر 
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سرائیلي من خالل اإل –سالمي للصراع الفلسطیني اإل برزت البعدأصحیفة الشروق الیومي  .4

برازها مواقف المنظمات و  ،ى سرائیلیة لحرمة المسجد االقصتهاكات اإلنإلاضها عر  إ

 .تفاضة ند لإلانعربیة المسالغیر سالمیة اإل

الشعب الفلسطیني من خالل هذا  دولة منتهكة لحقوق" سرائیل إ" ن ابرزت الصحیفتأ .5

الداخلي فیما ختالف ى اإلإلوعدم التطرق  .ین القیادة والشعب خیر في صورة موحدة باأل

 .قصى تفاضة األنسالمیة إلدة العربیة واإلانحضور المس انوكیف ك ،بینهم 

 "2000- 1993تفاقیات أوسلو وفشل التطبیق إنصوص " انبعنو ) 2005( اندراسة سرح -3

موقعة بین الطرفین الفلسطیني و الو ) وسلوأ(تفاقیة إبراز فشل نصوص إلى  إهذه الدراسة  تسع

ستفادة من جیتها على تحلیل النص من خالل اإلعتمدت هذه الرسالة في منهإقد و . سرائیليإلا

قضات  وتحدید الثغرات التنا انتفاقیة وبیودورها  في توضیح  بنود اإل ، pluralismنظریة ال

 .یضاً أالموجودة  

 :وقد خلصت الدراسة لعدة نتائج وهي كالتالي 

هاء نإها ال تؤسس أبدا لحالة من نأها، و النصوص تعتریها مشاكل منذ بدایة التوقیع علی نأ .1

 .بین، بل ساهمت في تعمیق الفجوة بینهماانالصراع بین الج

 .ستغالل الطرف القوي النواقص لمصلحته على حساب الطرف اآلخرإ .2

سرائیلي بین اإلانجل تغییر شكل العالقة بین الجأمن طالق نإ ةتفاق لم یؤسس لقاعدإلا نإ .3

 .الفلسطیني-
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تتضمن إشارة وتوضیحًا لطبیعة الشكل النهائي للحل المتوقع  نأفاقیة  یجب تبنود اإل نأ .4

 .بینانبین الج

لثقة بین دة أهمها عامل بناء اانتفاقیات  یعتمد في توفر عدد من العوامل المسنجاح  اإل نإ .5

 .تفاقاألطراف الموقعة على اإل

یة نحو متابعة الصحافة لفلسطینتجاهات النخبة اإ" انبعنو )  2007( , بو جبة أدراسة  -4

 "لكترونیة اإل 

لكترونیة لفلسطینیة نحو متابعة الصحافة اإلتجاهات النخبة اإلى التعرف على إالدراسة  تهدف

طار البحوث إستخدم المنهج الوصفي في إوقد تم  ،ستفادتهم  منها إمدى دائها و أفي  آرائهمو 

 :ت كاالتي انالنتائج ك أنو  ، اٍالعالمالمسحیة مسح الجمهور ووسائل 

خبار بنسبة لكترونیة هو الحصول على األستخدام الصحافة اإلول دافع إلأ نأظهرت أالدراسة • 

وباقي % 25,4بها ساعة حدوثها كل منها بنسبة لمام خبار واإلألتلتها االستزادة من ا, %  42,4

رونیة مصدر مهم الصحافة االلكت نأت الستقائهم التفاصیل حول حدث معین وهذا یؤكد انالنسبة ك

 . للحصول على المعلومات

ت هم السماأولى و تعد من صبحت تحتل المرتبة األأ أن الصحافة اإللكترونیة ظهرتأالنتائج •

لكتروني إخباري إعتماد على مصدر التي تدفع جمهور النخب لإل ،المهنیة ذات العالقة بالمضمون 

السمات مثل المصداقیة والموضوعیة و ت فیه عدد من انوفي وقت ك ،%  42,9خر بنسبة آدون 

یة لدى النخب قد نولعل التقدم النسبي لآل ،هم سمات المضمون لدى الجمهور أتعد حریة التناول 

تقدیر النخب . التي تتوافر  على قدر عال من الوعي والخبرة ،فئات النخب  نألى إیشیر 
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حیث  ،یة لخدماتها لكترونباریة اإلخر اإلشكلیة التي تقدم بها المصادالفلسطینیة المرتفعة للسمات ال

 دعتولیین بین العوامل التي سترجاع في المرتبتین األاإلو  ستخدام وسهولة الحفظ جاءت سهولة اإل

ت انمتقدمة على بعض السمات التي ك ،خر آلكتروني دون إخباري أعتماد على مصدر النخب لإل

  .همیة خاصة لدى عدد من الجماهیر أتتوافر على 

 اٍالعالماإلسرائیلي في  –الصراع الفلسطیني " انبعنو ) 2009(مخیمر , دراسة أبو سعدة  -5

  .نموذجا ) نیویورك تایمز (صحیفة  :األمریكي

اإلسرائیلي  –لفلسطیني األمریكیة للصراع ا اٍالعالمتغطیة وسائل  انهذه الدراسة إلى بیهدفت 

لى الكشف عن كیفیة تغطیة صحیفة نیو  ،بشكل عام  أیلول  11یورك تایمز للصراع بعد أحداث وإ

األمریكي وصحیفة نیویورك تایمز  اٍالعالمحیاز نإكما یبحث في أسباب . بشكل خاص  2001/

  .إلى إسرائیل 

مقارنة  ،التأیید في صحیفة نیویورك تایمزحصول إسرائیل على درجة كبیرة من النتائج   أظهرتو 

ذا التحیز لمصلحة إسرائیل یظهر بدرجة أكبر في ه انوقد ك. بالطرف الفلسطیني في الصراع 

وقللت  ،یفة كثیرا من عدد القتلى الیهود لقد ضخمت الصح. و مقاالت الرأي  اإلفتتاحیةالمقاالت 

بل ركزت في  تغطیتها على حق  ،على األطالق القتلى الفلسطینیین ولم تذكر  انفي بعض األحی

 .إسرائیل في الدفاع عن نفسها 
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تغطیة الحرب على غزة في إفتتاحیات الصحف " انبعنو ) 2009( كاثرین , وولف  دراسة - 6

  .یة انیة واأللمانالبریط

 خفاء  أوجهإستخدمتها في إالتي اختبار أداء الصحافة و ماهي الوسائل  الدراسة حاولت هذه 

كل من  فتتاحیات الصحف الوطنیة فيإالعربي  في  –سرائیلي وكیف تم  ذكر الصراع اإل. الصراع

ختالف في تغطیة الحرب على غزة بین الصحف إه ال یوجد نأإلى  لتوتوص. یا انلمأیا و انبریط

ختالفا بین إهناك  نأعتبار بعین اإلوخصوصا مع األخذ ، ة والمحافظة والمحادثات الوطنیة اللیبرالی

 .العربي والغربي اٍالعالمختالفات  بسیطة  بین اإل نأو  ،یا انیا و ألمانالتاریخ الوطني لبریط

ام سرائیلي على غزة عاإل انتغطیة الصحافة العربیة للعدو " انبعنو )  2011(دراسة فرج  -7

  ) "القاهرة –األهرام  ،لندن  -القدس العربي  ،األردنیة  –الرأي ( 2008-2009

 غزة في ثالث اإلسرائیلي على قطاع انالدراسة التعرف على حجم التغطیة الصحفیة للعدو   تحاول

قات اإلحصائیة بین و دراسة الفرو  ،ي التحلیلي ستخدام المنهج الوصفإوذلك ب ،صحف عربیة 

واألهرام  ،الرأي األردنیة (صحف عربیة  الثومجتمع الدراسة یتكون  من ث . صحف الدراسة

العینة ( الحصر الشامل عن طریق  ،) 2009-2008عربي اللندنیة  لعام والقدس ال ،المصریة 

  . على قطاع غزة  انوأسبوع ما بعد العدو  انوتضمنت أسبوع ماقبل العدو  ، )العمدیة 

  :ت النتائج كاالتيانوك

ت النسب  انوك ،ستوى السیاسي والفلسطیني والعربياالسرائیلي على الم انالعدو  ثرأ  .1

 .یة اٍالعالممن مجمل المواد % 86.7
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یة وعملیة السالم والمجتمع قتصادي والصحي والبنیة التحتعلى المستوى اإلت العناوین انك .2

 % .13.3لم تحظ إال بقدر ضئیل من التغطیة وبلغت نسبته  اناإلسرائیلي وأسباب العدو 

و ,%)42.1( على المستوى السیاسي حصلت على المرتبة األولى بنسبة  اننتائج العدو   .3

الثالثة   المرتبة ،%) 26.55( لشعب الفلسطیني بنسبة على ا انیة  نتائج العدو انالمرتبة الث

على  انو جائت نتائج العدو  ،%) 18.05(العربیة بنسبة  على المجتمعات اننتائج العدو 

فعه على قطاع غزة و دوا انثم جاءت أسباب العدو  ،%) 4.00(مجتمع اإلسرائیلي بنسبة ال

ثم  ،%) 2.15( قتصادي بنسبة على القطاع اإل انتلتها نتائج العدو  ، %)2.85( بنسبة 

على  انتلتها نتائج العدو  ،) %1.80( على القطاع الصحي بنسبة  انالعدو جاءت نتائج 

على السالم  انوأخیرا جاءت نتائج العدو  ،%) 1.35(لتحتیة لقطاع غزة بنسبة البنیة ا

 %) .1.15( بنسبة 

 انومن خالل هذه النتائج تبین  لنا  تمیز صحیفة الرأي األردنیة بالتغطیة الشاملة للعدو 

  .على قطاع غزة الإلسرائیلي 

  "القضیة الفلسطینیة والفرص الضائعة" انبعنو ) 2010(دراسة حسن   - 8

من  ؟ بالرغم لى متى ستظل القضیة الفلسطینیة قضیة الفرص الضائعةإ انبیالدراسة   تحاول

أجل إقامة دولتهم المستقلة علي أرضهم  نصف قرن والفلسطینیون یقاتلون منأكثر من  مرور

هاء هذا الصراع الدامي نإ ومع ذلك كلما الحت في األفق فرص الحل و . الشریف القدس وعاصمتها

صرارها علتراجعت الفرص مرة أخرى وتبدد األمل  حتالل األرض وما إ ىأمام تعنت إسرائیل وإ

ثیر المتغیرات الدولیة واألحداث أوت. قامة دولتهمإهم الطبیعي في الفلسطینیین من حق انعلیها وحرم
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وحین تظهر  ،العالمیة التي یشهدها العالم بین الحین واآلخر تلقي بظاللها على القضیة الفلسطینیة

هتمام بالقضیة وأوروبا یتراجع بطبیعة الحال اإل المتحدة الوالیات بهافي األفق أزمة عالمیة تهتم 

  .الفلسطینیة

  "سرائیليشاهد الموقف الدولي من الصراع اإلم"انبعنو ) 2012(دراسة سعد  - 9

لقضیة الفلسطینیة والمشهد الدولي، و شبه غیاب لإلدارة األمریكیة عن ا انبی هذه الدراسة  تحاول 

" إسرائیل"، ولم تشهد أي تغیر في السیاسة األمریكیة الداعمة لـ2012عملیة التسویة في عام 

ما دور  أ .  والذي رأته دفاعًا عن النفس ، 2012ي انعلى غزة في تشرین الث انبخصوص  العدو 

اإلسرائیلي على  - عقود من الصراع العربي ف طوال ختالإي أالذي لم یشهد  تحاد األوروبي إلا

   . في الوجود وخاصة  تفوقها العسكري" إسرائیل"حق 
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  :الدراسات األجنبیة 

  :Israel’s Aggression against" Gazaانبعنو ) Shabaneh )2012دراسة  -1
Implications and Analysis" )االسرائیلي على غزة االثار والتحلیل انلعدو ا(  

اإلسرائیلي على قطاع غزة  والذي عكس تحوال  انالعدو  ثرأ انوقد لخصت هذه الدراسة  في بی

و الغیاب شبه كامل من الوالیات المتحدة من الشرق . عمیقا یحدث في النظام السیاسي الدولي

إطالق النار بین إسرائیل والفصائل في التفاوض على وقف  قصوراألوسط بشكل عام وظهور 

وهذا الفراغ على . في المنطقة اً جدید اً سیاسی اً فراغ تركطینیة على وجه الخصوص، الفردي الفلس

العدید من  نأو  .یؤدي إلى المزید من الحروب والصراعات في المنطقة والعالم بأسره نأاألرجح 

تحاد الروسي ومالیزیا وقلیل إلریقیا وتركیا وافإل الهند والصین والبرازیل وجنوب القوى الصاعدة مث

من اآلخرین یراقبون التطورات األخیرة بین إسرائیل والفلسطینیین بعنایة من أجل إعادة تعریف 

عادة تعریف . لتوازن القوى الجدید في المنطقة والعالمالسیاسي الجدید الناشئ والتحضیر النظام  وإ

 نأو . اإلسرائیلي لم یسبق له مثیل الردها ثقب نأ على .غرب والفصائل الفلسطینیة األخرى لل حماس

دخل مذاهب جدیدة ومعاییر جدیدة للصراع الفلسطیني أالفلسطیني في قطاع غزة د الشعب صمو 

النقاش ویشهدوا على  لن تكون قادرة على السیطرة على طینیة منظمة التحریر الفلس نإف. اإلسرائیلي

إذا ال  بد من المجتمع الدولي .  لوحید لحل الصراع لفترة طویلةعتبارها السبیل اإالمفاوضات ب

یجاد حل للصراع و    . هائه نإ التدخل وإ
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 Gaza-Israel conflict: Is the fightingانبعنو ) middle est.  )2014دراسة -2

over?)سرائیل   )تهى؟نإهل القتال : الصراع بین غزة وإ

تفاق  إینییني في قطاع غزة  وبالرغم من یلي الفلسطسرائهذه الدراسة توضیح  الصراع اإل حاولت

, 2009, 2008(عوام ألفي اقتتال وخاصة إو لقد شهدت أعنف . ة طویلة األمدالطرفین على هدن

سرائیلي شن  هجوما بریا في إلحتالل  ااإل نأل. وكیف  تخللتها سلسلة من الهدنات الفاشلة,)2012

تهى عندما نإ و . طالق الصواریخإعلى  المصبوب رداً  أطلق علیها اسم عملیة الرصاص 2008عام 

قت أكثر من تحق"هدافها أ نإ یوما، قائالً  22ب واحد بعد انأعلنت إسرائیل وقف إطالق النار من ج

اق تضرر البنیة التحتیة المدنیة في غزة على نط فلسطیني، و 1300وقتل ما یقدر بنحو ". بالكامل

أخرى مع ، ومرة  الل اإلسرائیلي وشن  عملیة عمود الدفاعحتوبعد أربع سنوات، عاد اإل .واسع

 یة أیامانثم. شل حركة حماس لشن الهجمات على طالق الصواریخ والقدرةإالهدف المعلن لوقف 

بین انمن كال الج ي تضمن وعداً ذتفاق وقف إطالق النار الإعلى العملیة، رغم توسط  مصر في 

  .   لوقف الهجمات

  :الدراسات السابقة ة عن مایمیز هذه الدراس

في مقاالته  عبدالباري عطوان  دور رئیس التحریر السابق تبحث في هذه الدراسة  نإ -

 .و التي تناولت القضیة الفلسطینیة  وما بعده  اإلفتتاحیة

بخصوص   الفلسطینیة -سرائیلیةبراز أهم اإلتفاقیات والمعاهدات اإلإ إلى الدراسةتسعى  -

ستمرار جرائم معاهدات وخاصة بإتفاقیات والتهاكات لتلك اإلناإل انوبی عملیات السالم ،

 اٍالعالمالتي یحاول  سرائیلیةوالسیاسات اإل ق الشعب الفلسطینيسرائیلي بحاإلحتالل اإل
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للصحیفة  اإلفتتاحیةو هذه المحاور وردت جمیعا في المقاالت  خفائها وتضلیلها ،الغربي إ

 .الخاضعة للتحلیل 

ختیار المنهج الوصفي الذي كان قاسما ن الدراسات السابقة فیما یتعلق بإة مستفادت الدراسا -

لرجوع لى او إضافة إ شتركا مع معظم الدراسات السابقة ، وأداة تحلیل المحتوى ،م

  .و طریقة البحث التحلیلي  للمصادر والمراجع األصلیة ،
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  الفصل الثالث

  جراءاتالطریقة واإل

  

لتنفیــــــذ هــــــذه الدراســــــة،  ةهــــــا الباحثــــــتتبعإوصــــــفًا لإلجــــــراءات التــــــي  یتنــــــاول الفصــــــل الثالــــــث

عـــــــداد آداة الـدراســـــــة والمـــــــادة إمــــــن حیــــــث  یــــــار عینــــــة الدراســــــة ووصــــــفها، وإ ، وطــــــرق یــــــةاٍالعالمخت

ـــــــجمـــــــع البی ـــــــد المعالجـــــــات اإلحصـــــــائیة للبیان ـــــــرات الدراســـــــة، وتحدی ـــــــد متغی ـــــــات، وكـــــــذلك تحدی ات ان

ـــــم جمعهـــــا ـــــك. التـــــي ت ـــــات أداة الدراســـــة، ة الدراســـــة وإ مـــــا یتضـــــمن الفصـــــل منهجی ختبـــــار صـــــدق وثب

  . حصائیةسالیب المستخدمة في المعالجة اإلوأهم األ ، وحدود الدراسة

  

  الدراسة یةمنهج

الذي یهتم بدراسة الحقائق حول الظاهرة  المنهج الوصفي التحلیليالدراسة ستخدمت إ

المعلومات وتحلیلها وتفسیرها ات و انعبر جمع البی، تحلیل المضمون واألحداث، من خالل منهجیة

  .خالص دالالتها من أجل است

مضمون هذا بهتمام اإل یقتضي ، خباریةتصال اإلوسائل اإلؤدیة تالدور الذي  نأحیث و 

على مدى السنین لظهور  اً تتغیر كثیر فیها، والتي  ستجابة للتساؤالت والتقویمات النقدیةإ الحقل

الهدف منهجیة الدراسة تتفق مع  نإوبالتالي ف. األحداثالمحیطة ب قضایا جدیدة مع تبدل الظروف

 ،جمع مسائل یمكن قیاسهاب) لزرا سفیلد وبیرلسون, لزویل( وائلصلي كما وضعه الرواد األاأل

 ص: 1988 ، ساري(ذا النمط من تحلیل المضمون حول ه ،ویمكن التحقق منها موضوعیاً 

 .)ص191
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بصمة فكریة من منطق بصمة  انسنإلكل  نأساس أكز تحلیل المضمون على تیر و 

وتكشف عن هویته على النحو الذي تمیزه  ،البصمات الفكریة تمیز شخصیة الفرد نأ، و بهامیةإ

تجاهات إفضل وسیلة لتحدید أسلوب تحلیل المضمون هو أوبالتالي  یعتبر  ،صابعهأبصمات 

لعدة , )67-66 ص :2010 ،مشاقبة(في صحیفة القدس العربي اللندنیة اإلفتتاحیةالمقاالت 

 :همهاأ ممیزات

 و المحتوىألى وصف المضمون الصریح إو تبویبها أات انیسعى عن طریق تصنیف البی :والأ

 .یةاٍالعالمللمادة  الصریح

ي انو المعأو المصطلحات أو الكلمات أیعتمد على تكرارات ورود ظهور الجمل  :یاانث

على ما یقوم به الباحث من تحدید  بناًء یة اٍالعالمالمتضمنة في قوائم التحلیل في المادة 

 .موضوعي لفئات التحلیل ووحداته

جرائیة بالمشكلة العلمیة و الشكلیة واإلأترتبط عملیة تحلیل المضمون من الناحیة الفنیة  :ثالثا

 .غراض التحلیلیة الشاملةألوباألهداف البحثیة وا ،للبحث وظروفه وتساؤالته

تصال مع دم قیام الباحث باالع: یجابیات منهاأ ةدبع المضمونسلوب تحلیل أیمتاز و 

اسة متوفرة في الكتب المادة المطلوبة للدر  نألوذلك ، و مقابالتأجراء تجارب المبحوثین إل

 ،جراء الدراسةإو بعد أات التي یقوم بتحلیلها قبل انكما یمتاز بعدم تدخل الباحث في البی ،والوثائق

و أولى لنفس الظاهرة ألقارنة النتائج مع المرة امن أجل میة انمرة ثجراء الدراسة إعادة إیمكن  اً یضوأ

 .)199 ص , 2012,نصار ( خرىأمع نتائج وظواهر وحاالت 

ستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي من خالل تحلیل تقدم فقد إعلى ما  وبناًء 

تحلیل ، وبالتالي دنیةلصحیفة القدس العربي اللن اإلفتتاحیةالمقاالت في " للفقرة  " المضمون

جتماعیة، وتحویلها إلى فئات وعینات قابلة للتلخیص، یة والخطابات اإلاٍالعالمالمضمون للرسائل 
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رتباطیة بین ستخالص العالقات اإلإستنتاج، والتأویل، مع قارنة، والتحلیل، والمعالجة، واإلوالم

 المادةممیزات التي تتمیز بها استكشاف ال، وكذلك تصالیةاالمادة الالخصائص المعبر عنها في 

  . خصائصها الموضوعیة والشكلیة والسیاقیة انیة، مع تبیاٍالعالم

 مجتمع الدراسة وعینتها

 مجتمع الدراسة

عداد صحیفة القدس العربي أجمیع طبقت الباحثة دراستها على مجتمع الدراسة المكون من 

– 2012/حزیران/1(المحددة في الدراسة التي تناولت  القضیة الفلسطینیة  خالل الفترة الزمنیة 

من اهتمام الصحیفة بطرح القضیة أهمیة هذه الفترة من تأتي ، حیث )2013/حزیران/30

 .حداث السیاسیة في الوطن العربيألالفلسطینیة مع تزامن ا

  عینة الدراسة 

لندنیة على القدس العربي ال من صحیفة اً إفتتاحی الً مقاسبعُة وعشرین حصر العینة في تم       

  .2013 /30/6إلى  2012 /1/6من  انمدار سنة كاملة من شهر حزیر 

مرتبة حسب تاریخ النشر في صحیفة القدس العربي  اإلفتتاحیةالمقاالت ) 1(ویبین الجدول رقم  

   .2013انوحزیر  2012اناللندنیة في الفترة ما بین حزیر 
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   :أداة الدراسة
على تم تصمیم كشاف تحلیل األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بعد مراجعة 

الفقرة كوحدة لتحلیل  دهداف الدراسة وتعبر عن مشكلتها حیث تم اعتماتحلیل تلبي أاستمارة شكل 
، وفئة )ماذا قیل(فئة : قسمت على فئتین رئیستینما فئات التحلیل الموضوعیة فقد أ . المضمون

   :، واشتمل على الفئات التالیةاإلفتتاحیةهات السائدة في المقاالت االتجا). كیف قیل(

  :على المحاور اآلتیة) ماذا قیل(وقد احتوت الفئة األولى عینة ) 1(الجدول
  

المقال انعنو الصفحة المجال رقم  تاریخ العدد 
 العدد

ولىألا سیاسي 26/6/2012 مأتم اسرائیلي والسبب مرسي   7163 
ولىألا سیاسي أم إفالس سلطة ؟..تسمیم عرفات    12/7/2012  7177 
ولىألا سیاسي سرائیلي اسمھ سیناءكابوس إ   22/9/2012  7238 
ولىألا سیاسي انال تخیرونا بین إسرائیل وإیر   28/9/2012  7243 
ولىألا سیاسي لحرب تقتربا..تتحرش  انإیر   17/10/2012  7259 
ولىألا سیاسي 4/11/2012+3 أرجوك التتحدث باسمنا   7273 
ولىألا سیاسي 8/11/2012 أزمات العرب تنتظر أوباما   7277 
ولىألا سیاسي   ً لھذه العجوز الفلسطینیة شكرا  14/11/2012  7282 
ولىألا سیاسي ختبار األصعبغزة اإل   15/11/2012  7283 
ولىألا سیاسي بیبصواریخ غزة في تل أ   16/11/2012  7284 
ولىألا سیاسي 20/11/2012 نرید جیوشكم ال دموعكم   7287 
ولىألا سیاسي 21/11/2012 حرب األیام السبعة المجیدة   7288 
ولىألا سیاسي 22/11/2012 ما بعد التھدئة أخطر   7289 
ولىألا سیاسي یحتفلواانتصروا وحقھم اننعم    23/11/2012  7290 

یاسيس ولىألا  2/12/2012 الوصایا الخمس للرئیس عباس   7297 
ولىألا سیاسي 30/12/2012 أرجوك ال تھدد یا سید عباس   7349 
ولىألا سیاسي 6/1/2013+5 عودة الیھود إلى مصر ؟   7324 
ولىألا سیاسي 10/1/2013 مخیم الیرموك والحیاد الممنوع   7328 
ولىألا سیاسي 22/1/2013 أوباما یدیر ظھره للعرب   7338 
ولىألا سیاسي 30/1/2013 یا شرفاء مصر أرحموا الفلسطینیین   7345 
ولىألا سیاسي تظارننحن في اال..إسرائیل ستندم   5/2/2013  7350 
ولىألا سیاسي إختراق استراتیجي ؟..نجاد في القاھرة    6/2/2013  7351 
ولىألا سیاسي 3/3/2013+2 أصدقاء سوریا أم أصدقاء إسرائیل ؟   7372 
ولىألا سیاسي 22/3/2013 أوباما االسرائیلي المتملق   7389 
ولىألا سیاسي عباس في األردن ؟"یطبخ " ماذا    3/4/2013  7399 
ولىألا سیاسي مصرانحماس ومشعل وأخو   4/4/2013  7400 
ولىألا سیاسي 28/4/2013+27 القدس العربي في ذكرى صدورھا   7420 
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:، واشتمل على الفئات التالیةاإلفتتاحیةاالتجاهات السائدة في المقاالت : المحور األول  

 ةفئة المواقف الدولیة من القضیة الفلسطینی - 1

 فئة األزمات في الوطن العربي - 2

 فئة األمن االسرائیلي - 3

 فئة الرأي العام العربي - 4

 فئة الرأي العام الغربي - 5

  :، واشتمل على الفئات التالیةاإلفتتاحیةمضامین المقاالت : يانالمحور الث

 فئة العالقات العربیة - 1

 فئة العالقات الدولیة - 2

 سرائیلي لألراضي الفلسطینیةفئة االحتالل اإل - 3

 قطاع عزةفئة  - 4

 فئة حركات المقاومة الفلسطینیة - 5

 فئة الجماعات الجهادیة في الوطن العربي - 6

 فئة السلطة الفلسطینیة - 7

 فئة القضیة الفلسطینیة أمریكیًا ودولیاً  - 8

  : على المحاور اآلتیة) كیف قیل(یة انواحتوت الفئة الث

  المداخل االقناعیة المستخدمة في المقال االفتتاحي: المحور األول

قناع، حیث مداخل اإلالنتائج نسبة التكرار المرتفعة للقضیة الفلسطینیة كمدخل من  تظهر

  .ت النسبة األقل لتكرار قضیة الشرق األوسطان، في حین ك%)62.58(ت النسبة انك

  



65 

 

  الرموز والدالالت المستخدمة في المقال االفتتاحي: يانالمحور الث

، في %)65.42(ت النسبة ان، حیث كداللة االحتالللتظهر النتائج في نسبة التكرار المرتفعة     

  .داللة السالمت النسبة األقل لتكرار انحین ك

  داة الدراسةأصدق 

لدراسة، مثل صدق أداة الدراسة في قدرتها على جمع المعلومات المرتبطة بمشكلة ات

من  سس العلمیةبمراعاة األ كشاف التحلیل تم إعدادوقد ، سئلة الدراسة وقدرتها على اإلجابة عن أ

، حیث احتوائها على مجموعة من المحاور الموضوعیة والمتكاملة المعبرة عن أهداف الدراسة

 من ذويوبعد عرضه على المحكمین ذات الصلة،  السابقة وباالستناد إلى األدب النظري والدراسات

رات، وحذف ، تم تعدیل بعض الفقرات، وزیادة بعض الفقإلبداء الرايل الخبرة  في هذا المجا

  . بعضها

  

 :ثبات أداة الدراسة 

تتمثل ثبات أداة الدراسة بقدرتها على تحقیق درجة االتفاق العالیة في مجال تحلیل 

لصحیفة القدس  اإلفتتاحیةالمضمون، وذلك من خالل استخراج المادة من المحتوى في المقاالت 

وى المادة رأي ثالثة باحثین في مجال العربي في فترة الدراسة، وقد اعتمدت الباحثة عبر تقسیم محت

جراء ثبات أداة الدراسة فئات التحلیل والتعریفات اإلجرائیة معهم، حیث تم إ التخصص بعد مراجعة

تفاق مع أداة الدراسة التي أعدتها ت نتیجة نسبة اإلانمن خالل استخدام معامل هولستي، حیث ك

  .نسبة ثبات عال ، وهذه الدرجة تعتبر عالیة، وتعبر عن%89الباحثة 
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  الفصل الرابع

  الدراسة نتائج

  

یتضمن الفصل الرابع نتائج الدراسة بتحلیل المضمون حسب الفقرة الفتتاحیات صحیفة 

تم جمع  نأ، وبعد 2013ان، وحزیر 2012انما بین حزیر  القدس العربي اللندنیة في فترة الدراسة

) 27(قد تم تحلیل المضمون لـ الفئات، ات، ومن ثم تبویبها حسب ات وتفریغها حسب الفقر انالبی

محاور ، وموزعة حسب )كیف قیل(و ) ماذا قیل: ( فئتي الدراسة، موزعة على اً افتتاحی مقاالً 

  .الدراسة

  

  ) ماذا قیل(فئات نتائج الدراسة حسب : اوالً 

  اإلفتتاحیةاالتجاهات السائدة في المقاالت : المحور االول

  

 :من القضیة الفلسطینیة فئة المواقف العربیة والدولیة

یة لفئة التحلیل للمواقف العربیة ئو التكرارات والنسب الم) 2(ویبین الجدول رقم : فئة المواقف العربیة

 .2012/2013في الفترة  اللندنیة من القضیة الفلسطینیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي
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واقف العربیة من القضیة الفلسطینیة في التكرارات والنسب المؤیة لفئة التحلیل للم): 2(جدول 
 .2012/2013في الفترة  اللندنیة افتتاحیات صحیفة القدس العربي

  النسبة المؤیة  التكرار  فئة التحلیل  الرقم

  %12.90  4  وعسكریاً  مریكیة سیاسیاً ف العربي المفاجئ من التغیرات األالموق  1

  %19.35  6  )غزة(لفلسطینیة التندید المصري لإلحتالل اإلسرائیلي لألراضي ا  2

  %9.68  3  ضعف المواقف العربیة تجاة حل الدولتین   3

  %9.68  3  كار السیاسة األمریكیة نإ الموقف الفلسطیني و   4

  %9.68  3  یة انیید السیاسة اإلیر أالدول الخلیجیة وعدم ت  5

  %12.90  4  سالمیة في األراضي المحتلة ید على حمایة األردن للمقدسات اإلكأالت  6

  %3.22  1  األسرائیلي على سوریا انالتندید الخلیجي من العدو   7

  %22.59  7  مم المتحدة وعدم وضعها على الورقعلى عضویة فلسطین في األكید أالت  8

  %100  31  المجموع

  

یة لفئة التحلیل للمواقف العربیة ئو التكرارات والنسب الم) 2(أظهرت النتائج في الجدول رقم 

، 2012/2013في الفترة  اللندنیة لسطینیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربيمن القضیة الف

للتأكید على عضویة  اللندنیة یة في افتتاحیات صحیفة القدس العربيئو نسبة مت أعلى انحیث ك

رتیب ، وتلتها في الت%)22.59(فلسطین في األمم المتحدة وعدم وضعها على الورق، وبنسبة 

ت أقل انوك%). 19.35(، وبنسبة )غزة(سرائیلي لألراضي الفلسطینیة ل اإلالتندید المصري لإلحتال

 النسب لفئة التحلیل للمواقف العربیة من القضیة الفلسطینیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي

سرائیلي على سوریا، وبنسبة اإل انللتندید الخلیجي بالعدو  2012/2013في الفترة  اللندنیة

یا للتكرارات لفئة التحلیل للمواقف العربیة من القضیة انكل التالي توضیحا بیویمثل الش%). 3.22(

  .2012/2013الفلسطینیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي في الفترة 
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 التكرارات لفئة التحلیل للمواقف العربیة من القضیة الفلسطینیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي): 1(الشكل 

  .2012/2013في الفترة  نیةاللند
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تجاه القضیة ) ، أو محایدمعارض، مؤید(مواقف الدول العربیة ) 3(ویمثل الجدول رقم 

  .الفلسطینیة حسب فئة مواقف الدول العربیة

  مواقف الدول العربیة المؤیدة والمعارضة والمحایدة تجاه القضیة الفلسطینیة): 3(جدول 

  الدولة

   

حمایة األردن للمقدسات في األراضي   ألمم المتحدةعضویة فلسطین في ا
  محاید  معارض  مؤید  محاید  معارض  مؤید

دول   ك

  الخلیج

4  -  -  3  -  -  

  -  -  %75.0  -  -  %57.2  %النسبة

  ك
  مصر

3  -  -  1  -  -  

  -  -  %25.0  -  -  %42.8  %النسبة

  -  -  4  -  -  7  المجموع

حمایة األردن ل%) 75(بنسبة تكرار ل الخلیج تأیید دو ) 3(تظهر النتائج في الجدول رقم 

لحمایة األردن للمقدسات في  %)25(، وتأیید مصر بنسبة تكرار للمقدسات في األراضي المحتلة

، وتأیید %)57.2(بنسبة  عضویة فلسطین في األمم المتحدةدول الخلیج ل، وتأیید األراضي المحتلة

   .%)42.8(رار مصر لعضویة فلسطین في األمم المتحدة بنسبة تك

 فئة المواقف الدولیة  - أ

من القضیة  الدولیةیة لفئة التحلیل للمواقف ئو التكرارات والنسب الم) 4(الجدول رقم  یظهر

  .2012/2013في الفترة  اللندنیة الفلسطینیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي
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من القضیة الفلسطینیة في  ةالدولییة لفئة التحلیل للمواقف ئو التكرارات والنسب الم): 4(جدول
  .2012/2013في الفترة  اللندنیة افتتاحیات صحیفة القدس العربي

 
  النسبة المئویة  التكرار  فئة التحلیل  الرقم

  %5.20  5  الموقف اإلسرائیلي المعارض من السیاسة المصریة برئاسة محمد مرسي  1

  %5.20  5  )مصر( ستراتیجیات األمریكیة تجاة السیاسات العربیة وتحدیدااإل  2

  %11.46  11  ي انالقلق األمریكي من الوضع اإلیر   3

  %2.08  2  ي المعارض من عضویة فلسطین في األمم المتحدة انالموقف البریط  4

  %6.25  6  یید والمعارضة لبعض الدول األوروبیة  تجاة عضویة فلسطین في األمم المتحدة أالت  5

  %2.08  2  ارض من عضویة فلسطین في األمم المتحدة لى الموقف اإلسرائیلي المعإشارة اإل  6

  %2.08  2  اإلسرائیلي على غزة  انالموقف التركي والتندید  بالعدو   7

  %3.13  3  الموقف األمریكي المعادي لحركات المقاومة في غزة   8

  %16.67  16  ي انسرائیلي المعارض للوضع اإلیر الموقف اإل  9

  %13.45  13  سرائیلي یید األمریكي لألحتالل األأالت  10

  %6.25  6  ي لحركات المقاومة الفلسطینیة انالدعم اإلیر   11

  %1.04  1  )مصر - العراق –لیبیا (مر األوروبي على بعض الدول العربیة  آالت  12

  %9.38  9  القلق األمریكي من األزمة السوریة   13

  %7.29  7  السالم  ةعملیجدوى الموقف األمریكي والتقلیل من   14

  %4.17  4  لحكومة المصریة برئاسة محمد مرسيلي المؤید انالموقف اإلیر   15

  %2.08  2  تسلیط الضوء على السیاسة األمریكیة في السعودیة تجاة األحداث العسكریة في الیمن  16

  %2.08  2  يانالموقف المعارض األسرائیلي لحزب اهللا اللبن  17

  %100  96  المجموع
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 الدولیةیة لفئة التحلیل للمواقف ئو التكرارات والنسب الم) 4(قم أظهرت النتائج في الجدول ر 

، 2012/2013في الفترة  اللندنیة من القضیة الفلسطینیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي

سرائیلي لموقف اإلل اللندنیة یة في افتتاحیات صحیفة القدس العربيئو ت أعلى نسبة مانحیث ك

یید األمریكي لألحتالل أ، وتلتها في الترتیب الت%)16.67(بة ي، وبنسانالمعارض للوضع اإلیر 

ت أقل النسب لفئة التحلیل للمواقف انوك%). 13.45(األسرائیلي لألراضي الفلسطینیة، وبنسبة 

في الفترة  اللندنیة العربیة من القضیة الفلسطینیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي

  %). 1.04(، وبنسبة )العراق –لیبیا (الدول العربیة  مر األوروبي على بعض آلتل 2012/2013

تجاه القضیة ) مؤید، معارض، أو محاید(المواقف الدولیة ) 5(ویمثل الجدول رقم 

  المواقف الدولیةالفلسطینیة حسب فئة 

  المؤیدة والمعارضة والمحایدة تجاه القضیة الفلسطینیةیة مواقف الدولال): 5(جدول        

  الدولة

   

  عضویة فلسطین في األمم المتحدة  ف المصري الداعم لفلسطینالموق
  محاید  معارض  مؤید  محاید  معارض  مؤید

  ك
  سرائیلإ

-  5  -  -  2  -  

  -  %28.57  -  -  %45.45  -  %النسبة

  ك
  أمریكا

-  5  -  -  -  -  

  -  -  -  -  %45.45  -  %النسبة

  ك
  أوروبا

-  1  -  3  5  -  

  -  %71.43  %100  -  %9.1  -  %النسبة

  ك
  ناإیر 

4  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  %100  %النسبة

  -  7  3  -  11  4  المجموع
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لفئة المواقف الدولیة من القضیة الفلسطینیة التأیید  )5(تظهر النتائج في الجدول رقم 

سرائیلي ، وتظهر الموقف اإل%)100(ي للموقف المصري الداعم لفلسطین، وبنسبة تكرار اناإلیر 

، وكذبك الموثق األمریكي بنفس نسبة %)45.45(تكرار المعارض للموقف المصري بنسبة 

ت نسبة التكرار للموقف األوروبي المعارض للموقف المصري الداعم لفلسطین انالتكرار، بینما ك

)9.1.(%  

) بعض الدول األوروبیة(أیضًا التأیید األوروبي ) 5(وأظهرت النتائج في الجدول رقم 

ف األوروبي المعارض ، وكذلك الموق%)100(ة تكرار لعضویة فلسطین في األمم المتحدة وبنسب

، %)71.43(لعضویة فلسطین في األمم المتحدة وبنسبة تكرار ) وروبیة األخرىمن الدول األ(

وكذلك الموقف االسرائیلي المعارض لعضویة فلسطین في األمم المتحدة وبنسبة تكرار 

)28.57 .(%   

   فئة األزمات في الوطن العربي -2

 لألزمات في الوطن العربيیة لفئة التحلیل ئو التكرارات والنسب الم) 6(دول رقم الج یظهر

  .2012/2013في الفترة  اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي
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في افتتاحیات  لألزمات في الوطن العربيیة لفئة التحلیل ئو التكرارات والنسب الم): 6(جدول 
  .2012/2013ي الفترة ف اللندنیة صحیفة القدس العربي

  
  %النسبة المئویة   تكرار  فئات التحلیل  الرقم
  %4.24  5  اإلسرائیلي على سوریا انالتندید بالعدو   1
  %14.4  17  ثرة على الوطن العربيأي و انبراز الوضع اإلیر إ  2
  %16.95  20  لى الربیع العربي في الوطن العربيإشارة اإل  3
  %3.39  4  لشرق األوسطالتذكیر بالحروب األمریكیة في ا  4
  %7.63  9  براز امتالك أسلحة الدمار اإلسرائیلیة إ  5
  %5.08  6  النووي/یة انلى األسلحة العسكریة اإلیر إشارة اإل  6
  %3.39  4  كشف األسلحة العسكریة األمریكیة وحق استخدامها  7
  %3.39  4  )والشیعة السنة(للطائفیةالتنویه   8
  %10.17  12  عربي والسوري المسمومالتذكیر بالوضع في الوطن ال  9
  %4.24  5  األزمة السوریة وحمایة اسرائیل  11
  %8.47  10  لى الربیع العربي في مصرإشارة اإل  12
  %5.93  7  والعراق انوالباكست انستانفغأمریكیة في التذكیر بالحروب األ  13
  %2.54  3  یة على اسرائیلانیر لكترونیة اإللى الحرب اإلإشارة اإل  14
  %6.78  8  زعزعة االقتصاد في الشرق األوسط  15
  %3.39  4  األمن العربي المصري  16

  %100  118  المجموع
  

لألزمات في یة لفئة التحلیل ئو التكرارات والنسب الم) 6(أظهرت النتائج في الجدول رقم 

 تان، حیث ك2012/2013في الفترة  اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي الوطن العربي

 لى الربیع العربي، وبنسبةإشارة إلل اللندنیة یة في افتتاحیات صحیفة القدس العربيئو أعلى نسبة م

 ، وبنسبةثرة على الوطن العربيأي و انبراز الوضع اإلیر إ، وتلتها في الترتیب %)16.95( تكرار

ات في افتتاحی لألزمات في الوطن العربيت أقل النسب لفئة التحلیل انوك%). 14.4( تكرار

یة انیر إللكترونیة اإللى الحرب اإشارة إلا 2013 /2012في الفترة  اللندنیة صحیفة القدس العربي

  %). 2.54( تكرار ، وبنسبةسرائیلإعلى 
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إلى تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة ) 7(ویشیر الجدول رقم 

  .تحلیل األزمات في الوطن العربي

ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة تحلیل األزمات في  تكرارت): 7(جدول 
  .الوطن العربي

  النسبة  المجموع  محاید  سلبي  ایجابي  فئات التحلیل  الرقم
  %4.24  5  1  -  4  اإلسرائیلي على سوریا انالتندید بالعدو   1
  %14.4  17  2  9  6  ثرة على الوطن العربيأي و انبراز الوضع اإلیر إ  2
  %16.95  20  3  5  12  لى الربیع العربي إشارة اإل  3
  %3.39  4  -  4  -  التذكیر بالحروب األمریكیة في الشرق األوسط  4
  %7.63  9  -  -  9  براز امتالك أسلحة الدمار اإلسرائیلیة إ  5
  %5.08  6  2  2  2  النووي/یة انلى األسلحة العسكریة اإلیر إشارة اإل  6
ق كشف األسلحة العسكریة األمریكیة وح  7

  استخدامها
4  -  -  4  3.39%  

  %3.39  4  -  4  -  )والشیعة السنة(لطائفیة التنویه ل  8
التذكیر بالوضع في الوطن العربي والسوري   9

  المسموم
9  3  -  12  10.17%  

  %4.24  5  1  3  1  سرائیلإاألزمة السوریة وحمایة   11
  %8.47  10  -  -  10  لى الربیع العربي في مصرإشارة اإل  12
 انستانفغأمریكیة في الحروب األالتذكیر ب  13

  والعراق انوالباكست
7  -  -  7  5.93%  

یة على انیر لكترونیة اإللى الحرب اإلإشارة اإل  14
  سرائیلإ

1  1  1  3  2.54%  

  %6.78  8  -  -  8  زعزعة االقتصاد في الشرق األوسط  15
  %3.39  4  -  -  4  األمن العربي المصري  16

  %100  118  10  28  80  المجموع
  

تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة تحلیل ) 7(جدول رقم یظهر ال

لى الربیع إشارة إلااألزمات في الوطن العربي، حیث جاءت النتائج بأعلى نسبة تكرار ایجابي ب

براز إلوأظهرت النتائج أعلى نسبة تكرار سلبي . لى الربیع العربي في مصرإشارة إلا، تلتها العربي
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ي التجاهات فئة انالتوزیع البی) 2(ویظهر الشكل رقم . ثرة على الوطن العربيأي و انع اإلیر الوض

  .تحلیل األزمات في الوطن العربي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تحلیل األزمات في الوطن العربيي التجاهات فئة انالتوزیع البی): 2(الشكل 

  

   فئة األمن اإلسرائیلي -3

 األمن االسرائیليلفئة لتحلیل المضمون  یةئو المالتكرارات والنسب ) 8(الجدول رقم  یظهر

  .2012/2013في الفترة  اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي
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في افتتاحیات  سرائیلياألمن اإللفئة لتحلیل المضمون التكرارات والنسب المؤیة ): 8(جدول 
  .2012/2013في الفترة  اللندنیة صحیفة القدس العربي

  %النسبة المئویة  تكرار  تحلیلفئات ال  الرقم
  %13.79  12  زعزعة األمن اإلسرائیلي  1
  %12.64  11  السیاسة اإلسرائیلیة   2
  %17.24  15  اإلسرائیلیة على الشرق األوسط –الهیمنة األمریكیة   3
  %13.79  12  سرائیلإعنصریة دولة   4
-اسوری–فلسطین (اإلسرائیلي في الوطن العربي  انلى العدو إشارة اإل  5

  %8.04  7  )انایر –انلبن

  %2.29  2  سرائیلإثرها على ألفوضى األمنیة في الوطن العربي و ا  6
  %10.34  9  كشف سیاسة رئیس الوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتنیاهو  7
  %8.04  7  ضعف القرارات اإلستراتیجیة والتكتیكیة اإلسرائیلیة في غزة  8
  %9.19  8  سیناء /نوالحتالل  اإلسرائیلي لمنطقة الجالتذكیر باإل  9
  %4.59  4  لى التطبیع اإلسرائیلي في الوطن العربيإشارة اإل  10

  %100  87  المجموع
  

األمن یة لفئة التحلیل ئو التكرارات والنسب الم) 8(أظهرت النتائج في الجدول رقم 

ت ان، حیث ك2012/2013في الفترة  اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي سرائیلياإل

اإلسرائیلیة على الشرق  –لهیمنة األمریكیة لیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي ئو أعلى نسبة م

 تكرار ، وتلتها في الترتیب زعزعة األمن اإلسرائیلي، وبنسبة%)17.24( تكرار األوسط، وبنسبة

 في افتتاحیات صحیفة القدس سرائیليلألمن اإلت أقل النسب لفئة التحلیل انوك%). 13.79(

 سرائیل، وبنسبةإثرها على ألفوضى األمنیة في الوطن العربي و ل/ 2012في الفترة  اللندنیة العربي

  %). 2.29( تكرار
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 فئة الرأي العام العربي والغربي -4

الرأي العام العربي لفئة لتحلیل المضمون  یةئو التكرارات والنسب الم) 9(الجدول رقم  یظهر

 .2012/2013في الفترة  اللندنیة س العربيفي افتتاحیات صحیفة القد والغربي

في  الرأي العام العربي والغربيلفئة لتحلیل المضمون  یةئو التكرارات والنسب الم :)9(جدول 
 .2012/2013في الفترة  اللندنیة افتتاحیات صحیفة القدس العربي

  %النسبة المئویة  تكرار  فئات التحلیل  الرقم
  %2.72  1  داقیة الخبر ومص) الجزیرة(العربي  اٍالعالم  1
  %13.51  5  الغربي والتضلیل اٍالعالم  2
  %27.03  10  اإلسرائیلي والتضلیل اٍالعالم  3
  %5.40  2  جتماعيشارة لمواقع التواصل اإلاإل  4
  %21.62  8  المصري والتشهیر بحركة حماس اٍالعالم  5
  %5.40  2  كید على التصریحات في الوكاالت الفارسیةأالت  6
  %24.32  9  العربي ومصداقیة الخبر  ماٍالعال  7

  %100  37  المجموع
الرأي العام العربي یة لفئة التحلیل ئو التكرارات والنسب الم) 9(أظهرت النتائج في الجدول رقم      

ت أعلى ان، حیث ك2012/2013في الفترة  اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي والغربي

 إلعالم اإلسرائیلي والتضلیل، وبنسبةل اللندنیة یفة القدس العربيیة في افتتاحیات صحئو نسبة م

 تكرار العربي ومصداقیة الخبر، وبنسبة اٍالعالم، وتلتها في الترتیب %)27.03( تكرار

في افتتاحیات صحیفة  الرأي العام العربي والغربيت أقل النسب لفئة التحلیل انوك%). 24.32(

 تكرار ومصداقیة الخبر، وبنسبة) الجزیرة(عالم العربي لإل 2012/2013القدس العربي في الفترة 

)2.72 .(%  

إلى تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة ) 10(ویشیر الجدول رقم      

  .الرأي العام العربي والغربي
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لرأي العام العربي اتكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة تحلیل ): 10(جدول 
  والغربي

  النسبة  المجموع  محاید  سلبي  ایجابي  فئات التحلیل  الرقم
  %2.72  1  -  -  1  ومصداقیة الخبر ) الجزیرة(العربي  اٍالعالم  1
  %13.51  5  1  4  -  الغربي والتضلیل اٍالعالم  2
  %27.03  10  -  10  -  اإلسرائیلي والتضلیل اٍالعالم  3
  %5.40  2  -  1  1  جتماعيإلشارة لمواقع التواصل ااإل  4
  %21.62  8  -  8  -  المصري والتشهیر بحركة حماس اٍالعالم  5
  %5.40  2  1  -  1  كید على التصریحات في الوكاالت الفارسیةأالت  6
  %24.32  9  2  1  6  العربي ومصداقیة الخبر  اٍالعالم  7

  %100  37  4  24  9  المجموع
هات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة تحلیل تكرارت ونسب االتجا) 10(یظهر الجدول رقم      

العربي  اٍالعالمالرأي العام العربي والغربي، حیث جاءت النتائج بأعلى نسبة تكرار إیجابي 

ویظهر . إلعالم اإلسرائیلي والتضلیلوأظهرت النتائج أعلى نسبة تكرار سلبي ل. ومصداقیة الخبر

  .ئة تحلیل الرأي العام العربي والغربيي التجاهات فانالتوزیع البی) 3(الشكل رقم 

  

  

  

  .تحلیل األزمات في الوطن العربيي التجاهات فئة انالتوزیع البی): 2(الشكل 

  

  

  

  .الرأي العام العربي والغربيتحلیل ي التجاهات فئة انالتوزیع البی): 3(الشكل رقم 
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   اإلفتتاحیةمضامین المقاالت : ي انالمحور الث

  یة والدولیةالعالقات العرب فئة .1

العالقات العربیة لفئة لتحلیل المضمون  یةئو التكرارات والنسب الم) 11(الجدول رقم  یظهر

  .2012/2013في الفترة  اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي والدولیة

في  العالقات العربیة والدولیةلفئة لتحلیل المضمون  یةمئو التكرارات والنسب ال :)11(جدول 
 .2012/2013في الفترة  اللندنیة احیات صحیفة القدس العربيافتت

  %النسبة المئویة   تكرار  فئة التحلیل  الرقم
  %28.0  7  العالقات الدولیة والعربیة   1
  %16.0  4  یة الدولة انسرائیلیة ومیز اإل–العالقات الفلسطینیة   2
  %4.0  1  یة اناإلیر  –سرائیلیة العالقات اإل  3
  %28.0  7  لدول العربیة العالقات بین ا  4
  %12.0  3  األمریكي –التعاون الخلیجي   5
  %4.0  1  اإلسرائیلیة  –یة انالعالقات البریط  6
  %8.0  2  یة اناإلیر  –العالقات األمریكیة   7

  %100  25  المجموع
  

العالقات یة لفئة التحلیل ئو التكرارات والنسب الم) 11(أظهرت النتائج في الجدول رقم 

ت ان، حیث ك2012/2013في الفترة  اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي لدولیةالعربیة وا

لعالقات وللعالقات الدولیة والعربیة ل اللندنیة  أعلى نسبة مؤیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي

– ، وتلتها في الترتیب العالقات الفلسطینیة%)28.0( تكرار متساویة وبنسبة بین الدول العربیة

العالقات ت أقل النسب لفئة التحلیل انوك%). 16.0( تكرار یة الدولة، وبنسبةاناالسرائیلیة ومیز 

لعالقات ل 2013/ 2012في الفترة  اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي العربیة والدولیة

  %). 4.0(اویة متس تكرار اإلسرائیلیة ، وبنسبة –یة انلعالقات البریطول یةاناإلیر  –االسرائیلیة 
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إلى تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة ) 12(ویشیر الجدول رقم 

  .العالقات العربیة والدولیة

  

تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة تحلیل العالقات العربیة ): 12(جدول 
  والدولیة

  النسبة  المجموع  ایدمح  سلبي  ایجابي  فئات التحلیل  الرقم
  %28.0  7  2  2  3  العالقات الدولیة والعربیة   1
  %16.0  4  -  3  1  یة الدولة انسرائیلیة ومیز اإل–العالقات الفلسطینیة   2
  %4.0  1  -  1  -  یة اناإلیر  –سرائیلیة العالقات اإل  3
  %28.0  7  1  4  2  العالقات بین الدول العربیة   4
  %12.0  3  -  1  2  األمریكي –التعاون الخلیجي   5
  %4.0  1  -  -  1  اإلسرائیلیة  –یة انالعالقات البریط  6
  %8.0  2  -  2  -  یة اناإلیر  –العالقات األمریكیة   7

  %100  25  3  13  9  المجموع
تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة ) 12(یظهر الجدول رقم 

. لعالقات الدولیة والعربیةلج بأعلى نسبة تكرار إیجابي ، حیث جاءت النتائالعالقات العربیة والدولیة

) 4(ویظهر الشكل رقم . لعالقات بین الدول العربیةلوأظهرت النتائج أعلى نسبة تكرار سلبي 

  .ي التجاهات فئة تحلیل الرأي العام العربي والغربيانالتوزیع البی

  

  

  

  .ت في الوطن العربيتحلیل األزماي التجاهات فئة انالتوزیع البی): 2(الشكل 

  

  .العالقات العربیة والدولیةي التجاهات فئة تحلیل انالتوزیع البی): 4(الشكل رقم 
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 فئة اإلحتالل اإلسرائیلي لألراضي الفلسطینیة 

لفئة اإلحتالل لتحلیل المضمون  یةئو التكرارات والنسب الم) 13(الجدول رقم  یظهر

في الفترة  اللندنیة ات صحیفة القدس العربياإلسرائیلي لألراضي الفلسطینیة في افتتاحی

2012/2013.  

 

اإلحتالل اإلسرائیلي لألراضي لفئة لتحلیل المضمون  یةئو التكرارات والنسب الم :)13(جدول 
 .2012/2013في الفترة  اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربيالفلسطینیة 

  %النسبة المئویة  تكرار  فئات التحلیل  الرقم
  %11.5  13  بأقدمیة القضیة الفلسطینیة  تذكیرال  1
  %18.58  21  التذكیر بمعاهدات السالم   2
  %11.5  13  شارة الى المستوطنات و تهوید القدساإل  3
  %11.5  13  انشارة الى عملیات االستیطاإل  4
  %12.34  14  المواطنة/الدعوة و الحث على حق العودة   5
  %7.08  8  انسنكید على حقوق االأالت  6
  %3.54  4  رهابالدعوة لمكافحة اإل  7
  %5.31  6  راضي المحتلة نشأت اإلسرائیلیة العسكریة في األبراز المإ  8
  %2.65  3  كشف خارطة الطریق اإلسرائیلیة   9
  %9.73  11  سرائیليرهاب اإلمناهضة اإل  10
  %4.42  5  دعوة للتمسك باألراضي الفلسطینیة    11
  %1.77  2  لى حلف الناتو إشارة اإل  12

  %100  113  المجموع
  

یة لفئة التحلیل اإلحتالل ئو التكرارات والنسب الم) 13(أظهرت النتائج في الجدول رقم 

في الفترة  اللندنیة اإلسرائیلي لألراضي الفلسطینیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي

التذكیر  اللندنیة یة في افتتاحیات صحیفة القدس العربيئو ت أعلى نسبة مان، حیث ك2012/2013

الدعوة و الحث على حق العودة ، وتلتها في الترتیب %)18.58(تكرار  وبنسبة بمعاهدات السالم
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التحلیل اإلحتالل اإلسرائیلي ت أقل النسب لفئة انوك%). 12.34( تكرار ، وبنسبةالمواطنة/

شارة اإل 2012/2013في الفترة  اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربيلألراضي الفلسطینیة 

  %). 1.77( تكرار ، وبنسبةلى حلف الناتوإ

إلى تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة ) 14(ویشیر الجدول رقم 

  .اإلحتالل اإلسرائیلي لألراضي الفلسطینیة

  

حتالل إلل التحلیل تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة): 14(جدول 
  اإلسرائیلي لألراضي الفلسطینیة

  النسبة  المجموع  محاید  سلبي  ایجابي  فئات التحلیل  الرقم
  %11.5  13  4  -  9  بأقدمیة القضیة الفلسطینیة  التذكیر  1
  %18.58  21  1  16  4  التذكیر بمعاهدات السالم   2
  %11.5  13  -  -  13  لى المستوطنات و تهوید القدسإشارة اإل  3
  %11.5  13  -  -  13  انى عملیات االستیطلإشارة اإل  4
  %12.34  14  -  -  14  المواطنة/الدعوة والحث على حق العودة   5
  %7.08  8  -  -  8  انسنكید على حقوق االأالت  6
  %3.54  4  2  -  2  رهابالدعوة لمكافحة اإل  7

براز المنشأت اإلسرائیلیة العسكریة في االراضي إ  8
  المحتلة 

6  -  -  6  5.31%  

  %2.65  3  -  2  1  طة الطریق اإلسرائیلیة كشف خار   9
  %9.73  11  -  -  11  سرائیليرهاب اإلمناهضة اإل  10
  %4.42  5  -  -  5  دعوة للتمسك باألراضي الفلسطینیة    11
  %1.77  2  1  1  -  لى حلف الناتو إشارة اإل  12

  %100  113  8  19  86  المجموع
  

ة والسلبیة والمحایدة لفئة تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابی) 14(یظهر الجدول رقم 

، حیث جاءت النتائج بأعلى نسبة تكرار إیجابي التحلیل اإلحتالل اإلسرائیلي لألراضي الفلسطینیة
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لتذكیر لوأظهرت النتائج أعلى نسبة تكرار سلبي . المواطنة/الدعوة والحث على حق العودة 

اإلحتالل اإلسرائیلي ات فئة تحلیل ي التجاهانالتوزیع البی) 5(ویظهر الشكل رقم . بمعاهدات السالم

  .لألراضي الفلسطینیة

  

  

  

  .تحلیل األزمات في الوطن العربيي التجاهات فئة انالتوزیع البی): 2(الشكل 

  

  

  

  .اإلحتالل اإلسرائیلي لألراضي الفلسطینیةي التجاهات فئة تحلیل انالتوزیع البی): 5(الشكل رقم 

  

 فئة قطاع غزة  .2

في  قطاع غزةلفئة لتحلیل المضمون  یةئو التكرارات والنسب الم )15(الجدول رقم  یظهر

  2012/2013في الفترة  اللندنیة لقدس العربيافتتاحیات صحیفة ا
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في افتتاحیات صحیفة  قطاع غزةلفئة لتحلیل المضمون  یةئو التكرارات والنسب الم :)15(جدول 
 .2012/2013في الفترة  اللندنیة القدس العربي

  %النسبة المئویة   تكرار  ات التحلیلفئ  الرقم
  %10.46  9  قطاع غزة والتوجهات العربیة الغائبة  1
  %25.58  22  سرائیلي على غزة و الحرب على غزةاإل-مریكيالتندید بالظلم األ  2
  %12.79  11  غتیاالت و المجازر اإلسرائیلیة في غزة والضفةكثرة اإل  3
  %5.81  5  فلسطینیة في غزةالدعوة لتقدیم المساعدات للمقاومة ال  4
  %17.44  15  تصار و صمود المقاومة في الحرب على غزةانكید على أالت  5
  %12.79  11  سرائیل وقطاع غزةإلى الهدنة والتهدئة بین إشارة اإل  6
  %15.12  13  راضي المحتلة ي في األسرائیلحتالل اإلالدعوة للتصدي لإل  7

  %100  86  المجموع
في  قطاع غزةیة لفئة التحلیل ئو التكرارات والنسب الم) 15(جدول رقم أظهرت النتائج في ال

یة في ئو ت أعلى نسبة مان، حیث ك2012/2013افتتاحیات صحیفة القدس العربي في الفترة 

االسرائیلي على غزة و الحرب - لتندید بالظلم االمریكيل اللندنیة  افتتاحیات صحیفة القدس العربي

تصار و صمود المقاومة انكید على أالت، وتلتها في الترتیب %)25.58(تكرار  وبنسبة ،على غزة

في افتتاحیات  قطاع غزةت أقل النسب لفئة انوك%). 17.44( تكرار ، وبنسبةفي الحرب على غزة

الدعوة لتقدیم المساعدات للمقاومة  2012/2013في الفترة اللندنیة  صحیفة القدس العربي

  %). 5.81( رتكرا ، وبنسبةالفلسطینیة في غزة

إلى تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة ) 16(ویشیر الجدول رقم 

  .قطاع غزة
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  تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة التحلیل قطاع غزة): 16(جدول 
  النسبة  المجموع  محاید  سلبي  ایجابي  فئات التحلیل  الرقم
  %10.46  9  2  5  2  والتوجهات العربیة الغائبةقطاع غزة   1

سرائیلي على غزة و اإل-مریكيالتندید بالظلم األ  2
  الحرب على غزة

20  -  2  22  25.58%  

غتیاالت و المجازر اإلسرائیلیة في غزة كثرة اإل  3
  والضفة

9  -  2  11  12.79%  

الدعوة لتقدیم المساعدات للمقاومة الفلسطینیة في   4
  غزة

5  -  -  5  5.81%  

تصار و صمود المقاومة في انكید على أالت  5
  %17.44  15  -  -  15  الحرب على غزة

6  
سرائیل وقطاع إشارة الى الهدنة والتهدئة بین اإل

  %12.79  11  3  2  6  غزة

7  
راضي سرائیلي في األحتالل اإلالدعوة للتصدي لإل

  %15.12  13  -  -  13  المحتلة 

  %100  86  9  7  70  المجموع
تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة قطاع ) 16(جدول رقم یظهر ال      

سرائیلي على غزة اإل-مریكيلتندید بالظلم األلغزة، حیث جاءت النتائج بأعلى نسبة تكرار إیجابي 

. قطاع غزة والتوجهات العربیة الغائبةلوأظهرت النتائج أعلى نسبة تكرار سلبي . والحرب على غزة

  .ي التجاهات فئة قطاع غزة انالتوزیع البی) 6(هر الشكل رقم ویظ
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  .تحلیل األزمات في الوطن العربيي التجاهات فئة انالتوزیع البی): 2(الشكل 

  

  

  

  قطاع غزةتحلیل ي التجاهات فئة انالتوزیع البی): 6(الشكل رقم 

  

 وطن العربيفئة حركات المقاومة الفلسطینیة والجماعات الجهادیة في ال .3

لفئة حركات المقاومة لتحلیل المضمون  یةئو التكرارات والنسب الم) 17(الجدول رقم  یظهر

في  اللندنیة الفلسطینیة والجماعات الجهادیة في الوطن العربي في افتتاحیات صحیفة القدس العربي

  .2012/2013الفترة 

  

  

  

  

 



87 

 

فئة حركات المقاومة الفلسطینیة للتحلیل المضمون  یةئو والنسب المالتكرارات  :)17(جدول 
في الفترة  اللندنیة والجماعات الجهادیة في الوطن العربي في افتتاحیات صحیفة القدس العربي

2012/2013. 

  النسبة المئویة   تكرار  فئات التحلیل  الرقم

حماس و الجهاد (مة الفلسطینیة تسلیط الضوء على حركات المقاو   1
  %15.63  15  )سالمياإل

2  
كتائب القسام وسرایا (لى الجماعات الجهادیة في فلسطین إرة شااإل

  %6.25  6  )المقاومة انالقدس ولج

  %12.5  12  سرائیلياإل –لى استمراریة الصراع العربي كید عأالت  3
  %13.54  13  یید سیاسة حركة المقاومة الفلسطینیة والتصدي إلسرائیلأت  4

5  
صواریخ ) حماس والجهاد (كید على أسلحة المقاومة الفلسطینیة أالت

  %14.58  14  المقاومة

  %1.04  1  لى حركة فتح إشارة اإل  6
  %6.25  6  سالمیة في سوریا بروز الجماعات الجهادیة اإل  7
  %5.21  5  المسلمین في مصر انلى حركة األخو إشارة اإل  8
  %3.13  3  توسع تنظیم القاعدة في الشرق االوسط   9
  %5.21  5  ن حركة المقاومة الفلسطینیة والسیاسة المصریة یید العالقات المبنیة بیأت  10
  %5.21  5  كید على حركات المقاومة الفلسطینیة ودعم الشعب الفلسطیني أالت  11
  %6.25  6  احتجاج على حركة المقاومة الفلسطینیة وممارساتها السیاسیة   12
  %1.04  1  شارة الى التوجهات االسالمیة في ظل الربیع العربي اإل  13

  %100  85  المجموع
  

حركات یة لفئة التحلیل ئو التكرارات والنسب الم) 17(أظهرت النتائج في الجدول رقم 

 في افتتاحیات صحیفة القدس العربيالمقاومة الفلسطینیة والجماعات الجهادیة في الوطن العربي 

فة القدس یة في افتتاحیات صحیئو ت أعلى نسبة مان، حیث ك2012/2013في الفترة  اللندنیة

، )حماس و الجهاد االسالمي(تسلیط الضوء على حركات المقاومة الفلسطینیة ل اللندنیة العربي

حماس (كید على أسلحة المقاومة الفلسطینیة أالت، وتلتها في الترتیب %)15.63(تكرار  وبنسبة

لمقاومة حركات ات أقل النسب لفئة انوك%). 14.58( تكرار ، وبنسبةصواریخ المقاومة) والجهاد
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في  اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربيالفلسطینیة والجماعات الجهادیة في الوطن العربي 

 تكرار ، وبنسبةسالمیة في ظل الربیع العربيلى التوجهات اإلإشارة اإل 2012/2013الفترة 

والمحایدة إلى تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة ) 18(ویشیر الجدول رقم %). 1.04(

  . حركات المقاومة الفلسطینیة والجماعات الجهادیة في الوطن العربيلفئة 

حركات المقاومة تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة التحلیل ): 18(جدول 
  الفلسطینیة والجماعات الجهادیة في الوطن العربي

  النسبة  وعالمجم  محاید  سلبي  ایجابي  فئات التحلیل  الرقم

تسلیط الضوء على حركات المقاومة الفلسطینیة   1
  )حماس و الجهاد االسالمي(

14  -  1  15  15.63%  

شارة الى الجماعات الجهادیة في فلسطین اإل  2
  )المقاومةانكتائب القسام وسرایا القدس ولج(

4  -  2  6  6.25%  

 –لى استمراریة الصراع العربي كید عأالت  3
  سرائیلياإل

9  1  2  12  12.5%  

4  
یید سیاسة حركة المقاومة الفلسطینیة والتصدي أت

  %13.54  13  1  -  12  إلسرائیل

5  
حماس (كید على أسلحة المقاومة الفلسطینیة أالت

  %14.58  14  -  -  14  صواریخ المقاومة) والجهاد 

  %1.04  1  -  -  1  لى حركة فتح إشارة اإل  6
  %6.25  6  2  2  2  المیة في سوریا سبروز الجماعات الجهادیة اإل  7
  %5.21  5  1  1  3  المسلمین في مصر انخو لى حركة اإلإشارة اإل  8
  %3.13  3  -  3  -  وسط توسع تنظیم القاعدة في الشرق األ  9

10  
یید العالقات المبنیة بین حركة المقاومة أت

  %5.21  5  1  -  4  الفلسطینیة والسیاسة المصریة 

دعم كید على حركات المقاومة الفلسطینیة و أالت  11
  الشعب الفلسطیني 

5  -  -  5  5.21%  

  %100  85  10  7  68  المجموع
  

تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة ) 18(یظهر الجدول رقم 

، حیث جاءت النتائج بأعلى حركات المقاومة الفلسطینیة والجماعات الجهادیة في الوطن العربي
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. )حماس و الجهاد االسالمي(لى حركات المقاومة الفلسطینیة تسلیط الضوء علنسبة تكرار إیجابي 

ویظهر الشكل . توسع تنظیم القاعدة في الشرق االوسطلوأظهرت النتائج أعلى نسبة تكرار سلبي 

حركات المقاومة الفلسطینیة والجماعات الجهادیة في الوطن ي التجاهات فئة انالتوزیع البی) 7(رقم 

  .العربي

  

  

  

  .تحلیل األزمات في الوطن العربيي التجاهات فئة انتوزیع البیال): 2(الشكل 

  

  

  

حركات المقاومة الفلسطینیة والجماعات ي التجاهات فئة انالتوزیع البی): 7(الشكل رقم 

  الجهادیة في الوطن العربي

 فئة السلطة الفلسطینیة .4

سلطة اللفئة لتحلیل المضمون  یةئو التكرارات والنسب الم) 19(الجدول رقم  یظهر

  .2012/2013في الفترة  اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي الفلسطینیة
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في  السلطة الفلسطینیةلفئة لفئة لتحلیل المضمون  یةئو التكرارات والنسب الم :)19(جدول 
 .2012/2013في الفترة  اللندنیة افتتاحیات صحیفة القدس العربي

  ویةالنسبة المئ  تكرار  فئات التحلیل  الرقم
  %22.28  28   واقتصادیاً  ضعف السلطة الفلسطینیة سیاسیاً   1
ستشهادیین واألسرى الفلسطینیین في سجون تسلیط الضوء على  اإل  2

  %6.45  8  حتالل اإل

  %4.03  5  زعزعة العالقة بین السلطة الفلسطینیة والشعب الفلسطیني  3
نیین في التذكیر بوضع الفلسطینیین في مخیمات الالجئین الفلسطی  4

  %16.21  20  الوطن العربي 

  %7.26  9  سرائیلیةاإل–ى مفاوضات السلطة الفلسطینیة لإشارة اإل  5
  %4.03  5  )فتح وحماس(تأیید المصالحة الوطنیة الفلسطینیة   6
  %8.06  10  الحنق على تنازالت الرئیس الفلسطیني محمود عباس  7
  %0.81  1  الدعم المالي األمریكي للسلطة الفلسطینیة  8
  %3.22  4  سرائیلإوالمفاوضات مع المقاومة الفلسطینیة   9
  %4.03  5  مني الوطني الفلسطینيستنكار من الجمود األو اإلأالتعجب   10
قلیمیاً  حضور القضیة الفلسطینیة عالمیاً   11   %5.64  7  وإ
  %3.22  4  الفلسطینیة –ردنیة تفاقیات األسریة اإل  12
لشرعیة الصامت تجاة سیاسة محمود موقف المؤسسات الفلسطینیة ا  13

  عباس
6  4.84%  

  %2.42  3  لى الكونفدرالیة األردنیة الفلسطینیةإشارة اإل  14
  %4.84  6  السلطة الفلسطینیة ودعم الشروط اإلسرائیلیة   15
  %2.42  3  لى فشل المشروع الوطني الفلسطینيإشارة اإل  16

  %100  124  المجموع
  

السلطة یة لفئة التحلیل ئو التكرارات والنسب الم) 19( أظهرت النتائج في الجدول رقم

ت ان، حیث ك2012/2013في الفترة  اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي الفلسطینیة

 ضعف السلطة الفلسطینیة سیاسیاً ل اللندنیة یة في افتتاحیات صحیفة القدس العربيئو أعلى نسبة م

التذكیر بوضع الفلسطینیین في مخیمات وتلتها في الترتیب ، %)22.28(تكرار  وبنسبة، واقتصادیاً 

ت أقل النسب لفئة انوك%). 16.21( تكرار ، وبنسبةالالجئین الفلسطینیین في الوطن العربي
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الدعم  2012/2013في الفترة  اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي السلطة الفلسطینیة

  %). 0.81( تكرار بنسبة، و المالي األمریكي للسلطة الفلسطینیة

إلى تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة ) 20(ویشیر الجدول رقم 

  سلطة الفلسطینیةال

السلطة تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة التحلیل ): 20(جدول 
  الفلسطینیة

  النسبة  موعالمج  محاید  سلبي  ایجابي  فئات التحلیل  الرقم
  %22.28  28  3  22  3   واقتصادیاً  ضعف السلطة الفلسطینیة سیاسیاً   1

و األسرى ستشهادیین تسلیط الضوء على  اإل  2
  حتالل الفلسطینیین في سجون اإل

8  -  -  8  6.45%  

زعزعة العالقة بین السلطة الفلسطینیة والشعب   3
  الفلسطیني

-  4  1  5  4.03%  

في مخیمات الالجئین  التذكیر بوضع الفلسطینیین  4
  %16.21  20  -  -  20  الفلسطینیین في الوطن العربي 

5  
–ى مفاوضات السلطة الفلسطینیة لإشارة إلا

  %7.26  9  -  7  2  سرائیلیةاإل

  %4.03  5  -  -  5  )فتح وحماس(تأیید المصالحة الوطنیة الفلسطینیة   6
  %8.06  10  1  7  2  الحنق على تنازالت الرئیس الفلسطیني محمود عباس  7
  %0.81  1  -  1  -  ینیةطعم المالي األمریكي للسلطة الفلسالد  8
  %3.22  4  -  -  4  سرائیلإقاومة الفلسطینیة والمفاوضات مع الم  9

10  
مني الوطني و االستنكار من الجمود األألتعجب ا

  %4.03  5  3  1  1  الفلسطیني

قلیمیاً  حضور القضیة الفلسطینیة عالمیاً   11   %5.64  7  2  1  4  وإ
  %3.22  4  1  -  3  الفلسطینیة –ردنیة تفاقیات األسریة اإل  12

موقف المؤسسات الفلسطینیة الشرعیة الصامت تجاة   13
  سیاسة محمود عباس

1  4  1  6  4.84%  

  %2.42  3  1  1  1  لى الكونفدرالیة األردنیة الفلسطینیةإشارة اإل  14
  %4.84  6  -  5  1  السلطة الفلسطینیة ودعم الشروط اإلسرائیلیة   15
  %2.42  3  -  3  -  لى فشل المشروع الوطني الفلسطینيإشارة اإل  16

  %100  124  13  56  55  المجموع
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تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة ) 20(یظهر الجدول رقم 

لتذكیر بوضع الفلسطینیین في ل، حیث جاءت النتائج بأعلى نسبة تكرار إیجابي السلطة الفلسطینیة

ضعف لوأظهرت النتائج أعلى نسبة تكرار سلبي . ات الالجئین الفلسطینیین في الوطن العربيمخیم

  . واقتصادیاً  السلطة الفلسطینیة سیاسیاً 

  .السلطة الفلسطینیةي التجاهات فئة انالتوزیع البی) 8(ویظهر الشكل رقم 

  

  

  

  .العربيتحلیل األزمات في الوطن ي التجاهات فئة انالتوزیع البی): 2(الشكل 

  

  

  

  السلطة الفلسطینیةي التجاهات فئة انالتوزیع البی): 8(الشكل رقم 
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  ًا ودولیاً فئة القضیة الفلسطینیة أمریكی .5

لفئة القضیة لتحلیل المضمون  یةئو التكرارات والنسب الم) 21(الجدول رقم  یظهر

  .2012/2013في الفترة  ندنیةالل في افتتاحیات صحیفة القدس العربي ًا ودولیاً الفلسطینیة أمریكی

ًا القضیة الفلسطینیة أمریكیلفئة لفئة لتحلیل المضمون  یةئو التكرارات والنسب الم :)21(جدول 
  .2012/2013في الفترة  اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي ودولیاً 

  النسبة المئویة   تكرار  فئات التحلیل  الرقم
  %11.54  9  سرائیلحیاز إلناة العرب و االكید على عنصریة الغرب تجأالت  1
لى المنشأت و القواعد األمریكیة في الخلیج العربي وبالد إشارة اإل  2

  %12.82  10  الشام 

  %11.54  9  كشف السیاسة األمریكیة في الشرق األوسط   3
  %2.56  2  التذكیر بدول الغرب وعدم االهتمام بالقضیة الفلسطینیة   4
  %10.26  8  سرائیلاالمریكیة إلالدعم والمساعدات   5

  %1.28  1  لى المارد الصیني والمواجهه األمریكیةإشارة اإل  6
  %10.26  8  لى السیاسة الدولیة تجاة فلسطینإشارة اإل  7
  %3.85  3  سرائیلإمة جرائم الحرب الدولیة بمقاضاة مطالبة محك  8
  %11.54  9  زیف جامعة الدول العربیة ممثلة برؤساء الوزراء العرب   9
  %1.28  1  الدعم األمریكي للحكومات العربیة   10
  %12.82  10  ي لسوریاانكید على التحالف و الدعم الروسي واإلیر أالت  11
  %6.41  5  للمعارضة السوریة األمریكيالدعم العسكري   12
  %3.85  3  لى صندوق النقد الدولي وأزمات الشرق األوسطإشارة اإل  13

  %100  78  المجموع
  

القضیة یة لفئة التحلیل ئو التكرارات والنسب الم) 21(النتائج في الجدول رقم أظهرت 

، 2012/2013في الفترة  اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي ًا ودولیاً الفلسطینیة أمریكی

لى المنشأت و القواعد إشارة اإلیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي ئو ت أعلى نسبة مانحیث ك

ي انكید على التحالف و الدعم الروسي واإلیر االتوكذلك  یة في الخلیج العربي وبالد الشاماألمریك
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كید على عنصریة الغرب تجاة أالت، وتلتها في الترتیب %)12.82( متساویة تكرار وبنسبة، لسوریا

 تكرار ، وبنسبةكشف السیاسة األمریكیة في الشرق األوسطوكذلك سرائیل حیاز إلنالعرب و اال

في افتتاحیات  ًا ودولیاً القضیة الفلسطینیة أمریكیت أقل النسب لفئة انوك%). 11.54( ساویةمت

 ، وبنسبةالدعم األمریكي للحكومات العربیة 2012/2013في الفترة  اللندنیة صحیفة القدس العربي

  %). 1.28( تكرار

والمحایدة لفئة إلى تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة ) 22(ویشیر الجدول رقم 

  .ًا ودولیاً القضیة الفلسطینیة أمریكی

القضیة تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة التحلیل ): 22(جدول 

  ًا ودولیاً الفلسطینیة أمریكی

  النسبة  المجموع  محاید  سلبي  ایجابي  فئات التحلیل  الرقم
  %22.28  28  3  22  3   واقتصادیاً  ضعف السلطة الفلسطینیة سیاسیاً   1

ستشهادیین و األسرى تسلیط الضوء على  اإل  2
  الفلسطینیین في سجون االحتالل 

8  -  -  8  6.45%  

زعزعة العالقة بین السلطة الفلسطینیة والشعب   3
  %4.03  5  1  4  -  الفلسطیني

4  
التذكیر بوضع الفلسطینیین في مخیمات الالجئین 

  %16.21  20  -  -  20  الفلسطینیین في الوطن العربي 

5  
–ى مفاوضات السلطة الفلسطینیة شارة الاإل
  %7.26  9  -  7  2  سرائیلیةاإل

  %4.03  5  -  -  5  )فتح وحماس(تأیید المصالحة الوطنیة الفلسطینیة   6
  %8.06  10  1  7  2  الحنق على تنازالت الرئیس الفلسطیني محمود عباس  7
  %0.81  1  -  1  -  الدعم المالي األمریكي للسلطة الفلسطینیة  8
  %3.22  4  -  -  4  سرائیلإقاومة الفلسطینیة والمفاوضات مع الم  9

مني الوطني ستنكار من الجمود األو االأالتعجب   10
  الفلسطیني

1  1  3  5  4.03%  

قلیمیاً  حضور القضیة الفلسطینیة عالمیاً   11   %5.64  7  2  1  4  وإ
  %3.22  4  1  -  3  الفلسطینیة –ردنیة تفاقیات األسریة اإل  12
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13  
موقف المؤسسات الفلسطینیة الشرعیة الصامت تجاة 

  %4.84  6  1  4  1  سیاسة محمود عباس

  %2.42  3  1  1  1  لى الكونفدرالیة األردنیة الفلسطینیةإارة شاإل  14
  %4.84  6  -  5  1  السلطة الفلسطینیة ودعم الشروط اإلسرائیلیة   15
  %2.42  3  -  3  -  لى فشل المشروع الوطني الفلسطینيإشارة اإل  16

  %100  124  13  56  55  المجموع
  

تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة ) 22(یظهر الجدول رقم 

لتذكیر بوضع ، حیث جاءت النتائج بأعلى نسبة تكرار إیجابي لًا ودولیًا القضیة الفلسطینیة أمریكی

وأظهرت النتائج أعلى نسبة . عربيالفلسطینیین في مخیمات الالجئین الفلسطینیین في الوطن ال

ي انالتوزیع البی) 9(ویظهر الشكل رقم . ضعف السلطة الفلسطینیة سیاسیا واقتصادیاتكرار سلبي ل

  .حركات المقاومة الفلسطینیة والجماعات الجهادیة في الوطن العربيالتجاهات فئة 

  

  

  

  .لوطن العربيتحلیل األزمات في اي التجاهات فئة انالتوزیع البی): 2(الشكل 

  

  

  

  ًا ودولیاً القضیة الفلسطینیة أمریكیي التجاهات فئة انالتوزیع البی): 9(الشكل رقم 
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  ):كیف قیل(فئة : یاانث

، وسیعتمد تحلیل كیف تشابھت افتتاحیات صحیفة القدس العربي اللندنیة من حیث الشكل

  :قیل على المحاور اآلتیة

  

  .ستخدمة في المقال االفتتاحيقناعیة المالمداخل اإل: المحور األول

قناع التي تعتمد على التكرار للقضیة الفلسطینیة، على مداخل اإل اإلفتتاحیةاعتمدت المقالة 

ویمثل الجدول التالي تكرارت ونسب ذكر القضیة الفلسطینیة ومرادفاتها كالصراع العربي 

قم ، ویمثل الجدول ر اللندنیةاالسرائیلي، قضیة الشرق األوسط في افتتاحیات صحیفة القدس العربي 

  .قناعیة المستخدمة في المقال االفتتاحيتكرارات ونسب المداخل اإل) 23(

  

  قناعیة المستخدمة في المقال االفتتاحيتكرارات ونسب المداخل اإل): 23(ول جد

  النسبة المؤیة  التكرار  المداخل االقناعیة

  %62.58  189  القضیة الفلسطینیة

  %27.15  82  رائیليالصراع العربي االس

  %10.27  31  قضیة الشرق األوسط

  %100  302  المجموع

  

یة الفلسطینیة كمدخل من نسبة التكرار المرتفعة للقض) 23(تظهر النتائج في الجدول رقم 

ت النسبة األقل لتكرار قضیة الشرق ان، في حین ك%)62.58(ت النسبة انقناع، حیث كمداخل اإل

  .األوسط
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  .رموز والدالالت المستخدمة في المقال االفتتاحيالمحور الرابع ال

تكرار بعض الرموز والدالالت كاالحتالل، والصراع، على  اإلفتتاحیةاعتمدت المقالة 

في افتتاحیات صحیفة  هذه الرموز والدالالت، ویمثل الجدول التالي تكرارت ونسب ذكر والسالم

ارات ونسب المداخل االقناعیة المستخدمة في تكر ) 24(، ویمثل الجدول رقم القدس العربي اللندنیة

  .المقال االفتتاحي

  تكرارات ونسب الرموز والدالالت المستخدمة في المقال االفتتاحي): 24(جدول 

  النسبة المؤیة  التكرار  المداخل االقناعیة

  %65.42  210  حتاللاإل

  %27.41  88  الصراع 

  %7.17  23  السالم

  %100  321  المجموع

  

ت ان، حیث كحتالللداللة اإلنسبة التكرار المرتفعة ) 24(ائج في الجدول رقم تظهر النت

  .لداللة السالمت النسبة األقل لتكرار ان، في حین ك%)65.42(النسبة 
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصیات

ت النتائج وبتسلسل محاور انسئلة الدراسة، حیث كیتضمن الفصل نتائج الدراسة بناًء على أ

  :ئات التحلیل كما یليوف

في صحیفة القدس العربي اللندنیة  اإلفتتاحیةت اتجاهات  المقاالت انكیف ك: إجابة السؤال الرئیس

  ؟2103-2012على القضیة الفلسطینیة 

  :جابة عن اسئلة الدراسة التالیةؤال الدراسة الرئیس، ال بد من اإلجابة عن سمن أجل اإل

لصحیفة القدس العربي اللندنیة تتعلق بالقضیة   اإلفتتاحیةمقاالت ما هي اتجاهات ال: السؤال االول

  الفلسطینیة ؟

لفئة التحلیل للمواقف العربیة من  ئویةالتكرارات والنسب الممن خالل أظهرت النتائج 

، حیث 2012/2013في الفترة  اللندنیة القضیة الفلسطینیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي

للتأكید على عضویة فلسطین  اللندنیة یة في افتتاحیات صحیفة القدس العربيئو ت أعلى نسبة مانك

رتیب التندید ، وتلتها في الت%)22.59(في األمم المتحدة وعدم وضعها على الورق، وبنسبة 

ت أقل النسب انوك%). 19.35(، وبنسبة )غزة(سرائیلي لألراضي الفلسطینیة المصري لإلحتالل اإل

 اللندنیة ف العربیة من القضیة الفلسطینیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربيلفئة التحلیل للمواق

%). 3.22(سرائیلي على سوریا، وبنسبة اإل انللتندید الخلیجي بالعدو  2012/2013في الفترة 

للتكرارات لفئة التحلیل للمواقف العربیة من القضیة الفلسطینیة  اً یانویمثل الشكل التالي توضیحا بی

  .2012/2013في الفترة  اللندنیة احیات صحیفة القدس العربيفي افتت
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من القضیة  الدولیةیة لفئة التحلیل للمواقف ئو النتائج في التكرارات والنسب المأظهرت كما 

ت ان، حیث ك2012/2013في الفترة  اللندنیة الفلسطینیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي

سرائیلي المعارض لموقف اإلل اللندنیة القدس العربي یة في افتتاحیات صحیفةئو أعلى نسبة م

سرائیلي حتالل اإلیید األمریكي لإلأ، وتلتها في الترتیب الت%)16.67(ي، وبنسبة انللوضع اإلیر 

ت أقل النسب لفئة التحلیل للمواقف العربیة من انوك%). 13.45(لألراضي الفلسطینیة، وبنسبة 

مر آلتل 2012/2013في الفترة  اللندنیة فة القدس العربيالقضیة الفلسطینیة في افتتاحیات صحی

  %). 1.04(، وبنسبة )العراق –لیبیا (األوروبي على بعض الدول العربیة  

في  لألزمات في الوطن العربيیة لفئة التحلیل ئو والنسب الم أظهرت النتائج في التكراراتو 

یة ئو ت أعلى نسبة مان، حیث ك2012/2013في الفترة  اللندنیة افتتاحیات صحیفة القدس العربي

 تكرار لى الربیع العربي، وبنسبةإشارة إلل اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي

 تكرار ثرة على الوطن العربي، وبنسبةأي و انبراز الوضع اإلیر إ، وتلتها في الترتیب %)16.95(

في افتتاحیات صحیفة  بيلألزمات في الوطن العر ت أقل النسب لفئة التحلیل انوك%). 14.4(

سرائیل، إیة على انیر إللكترونیة اإللى الحرب اإشارة إلا/ 2012في الفترة  اللندنیة القدس العربي

  %). 2.54( تكرار وبنسبة

في افتتاحیات  سرائیلياألمن اإلیة لفئة التحلیل ئو النتائج في التكرارات والنسب المأظهرت و 

یة في ئو ت أعلى نسبة مان، حیث ك2012/2013ترة في الف اللندنیة صحیفة القدس العربي

اإلسرائیلیة على الشرق األوسط،  –لهیمنة األمریكیة ل اللندنیة افتتاحیات صحیفة القدس العربي

 تكرار ، وتلتها في الترتیب زعزعة األمن اإلسرائیلي، وبنسبة%)17.24( تكرار وبنسبة

في افتتاحیات صحیفة القدس  سرائیليلألمن اإلت أقل النسب لفئة التحلیل انوك%). 13.79(
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سرائیل، إثرها على ألفوضى األمنیة في الوطن العربي و ل 2012/2013في الفترة  اللندنیة العربي

  %). 2.29( تكرار وبنسبة

في  الرأي العام العربي والغربيیة لفئة التحلیل ئو النتائج في التكرارات والنسب المأظهرت وكذلك 

یة ئو ت أعلى نسبة مان، حیث ك2012/2013في الفترة  اللندنیة العربي افتتاحیات صحیفة القدس

 تكرار إلعالم اإلسرائیلي والتضلیل، وبنسبةل اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي

%). 24.32( تكرار العربي ومصداقیة الخبر، وبنسبة اٍالعالم، وتلتها في الترتیب %)27.03(

في افتتاحیات صحیفة القدس العربي  الرأي العام العربي والغربيل ت أقل النسب لفئة التحلیانوك

 تكرار ومصداقیة الخبر، وبنسبة) الجزیرة(عالم العربي لإل 2012/2013في الفترة اللندنیة 

)2.72.(%  

 لصحیفة القدس العربي اللندنیة؟ اإلفتتاحیةت  مضامین المقاالت انكیف ك: يانالسؤال الثإجابة 

في افتتاحیات  العالقات العربیة والدولیةیة لفئة التحلیل ئو ي التكرارات والنسب المالنتائج فأظهرت 

یة في ئو ت أعلى نسبة مان، حیث ك2012/2013في الفترة  اللندنیة صحیفة القدس العربي

 لعالقات بین الدول العربیةوللعالقات الدولیة والعربیة ل اللندنیة افتتاحیات صحیفة القدس العربي

یة انسرائیلیة ومیز اإل–الترتیب العالقات الفلسطینیة ، وتلتها في %)28.0( كرار متساویةت وبنسبة

في  العالقات العربیة والدولیةت أقل النسب لفئة التحلیل انوك%). 16.0( تكرار الدولة، وبنسبة

 یةاناإلیر  –سرائیلیة لعالقات اإلل 2012/2013في الفترة  اللندنیة افتتاحیات صحیفة القدس العربي

  %). 4.0(متساویة  تكرار اإلسرائیلیة ، وبنسبة –یة انلعالقات البریطول

أظهرت النتائج في التكرارات والنسب المؤیة لفئة التحلیل اإلحتالل اإلسرائیلي وأیضًا 

، حیث 2012/2013في الفترة  اللندنیة لألراضي الفلسطینیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي



101 

 

 التذكیر بمعاهدات السالم اللندنیة یة في افتتاحیات صحیفة القدس العربيئو ت أعلى نسبة مانك

 المواطنة، وبنسبة/، وتلتها في الترتیب الدعوة و الحث على حق العودة %)18.58(تكرار  وبنسبة

ت أقل النسب لفئة التحلیل اإلحتالل اإلسرائیلي لألراضي الفلسطینیة في انوك%). 12.34( تكرار

 لى حلف الناتو، وبنسبةإشارة اإل 2012/2013في الفترة  اللندنیة ة القدس العربيافتتاحیات صحیف

  %). 1.77( تكرار

في افتتاحیات  قطاع غزةیة لفئة التحلیل ئو النتائج في التكرارات والنسب المأظهرت و 

یة في ئو ت أعلى نسبة مان، حیث ك2012/2013في الفترة  اللندنیة صحیفة القدس العربي

سرائیلي على غزة و الحرب اإل-مریكيلتندید بالظلم اإلل اللندنیة صحیفة القدس العربيافتتاحیات 

تصار و صمود المقاومة انكید على أ، وتلتها في الترتیب الت%)25.58(تكرار  وبنسبة، على غزة

في افتتاحیات  قطاع غزةت أقل النسب لفئة انوك%). 17.44( تكرار في الحرب على غزة، وبنسبة

الدعوة لتقدیم المساعدات للمقاومة  2012/2013في الفترة  اللندنیة قدس العربيصحیفة ال

  %). 5.81( تكرار الفلسطینیة في غزة، وبنسبة

یة لفئة التحلیل حركات المقاومة ئو النتائج في التكرارات والنسب المأظهرت وكذلك 

في  اللندنیة القدس العربيالفلسطینیة والجماعات الجهادیة في الوطن العربي في افتتاحیات صحیفة 

 اللندنیة یة في افتتاحیات صحیفة القدس العربيئو ت أعلى نسبة مان، حیث ك2012/2013الفترة 

تكرار  وبنسبة، )حماس و الجهاد االسالمي(تسلیط الضوء على حركات المقاومة الفلسطینیة ل

صواریخ ) حماس والجهاد( كید على أسلحة المقاومة الفلسطینیةأ، وتلتها في الترتیب الت%)15.63(

ت أقل النسب لفئة حركات المقاومة الفلسطینیة انوك%). 14.58( تكرار المقاومة، وبنسبة

في الفترة  اللندنیة والجماعات الجهادیة في الوطن العربي في افتتاحیات صحیفة القدس العربي

  %). 1.04( تكرار ةسالمیة في ظل الربیع العربي، وبنسبلى التوجهات اإلإشارة اإل 2012/2013
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في  السلطة الفلسطینیةیة لفئة التحلیل ئو ئج في التكرارات والنسب المأظهرت النتاوأیضًا 

یة ئو ت أعلى نسبة مان، حیث ك2012/2013في الفترة  اللندنیة افتتاحیات صحیفة القدس العربي

 وبنسبة، واقتصادیاً  ضعف السلطة الفلسطینیة سیاسیاً ل اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي

، وتلتها في الترتیب التذكیر بوضع الفلسطینیین في مخیمات الالجئین %)22.28(تكرار 

السلطة ت أقل النسب لفئة انوك%). 16.21( تكرار الفلسطینیین في الوطن العربي، وبنسبة

المالي الدعم  2012/2013في الفترة  اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي الفلسطینیة

  %). 0.81( تكرار األمریكي للسلطة الفلسطینیة، وبنسبة

ًا یة لفئة التحلیل القضیة الفلسطینیة أمریكیئو النتائج في التكرارات والنسب المأظهرت وأخیرًا 

ت أعلى ان، حیث ك2012/2013في الفترة  اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي ودولیاً 

لى المنشأت و القواعد األمریكیة إشارة اإل اللندنیة صحیفة القدس العربيیة في افتتاحیات ئو نسبة م

 وبنسبة، ي لسوریاانالدعم الروسي واإلیر كید على التحالف و أالتوكذلك  في الخلیج العربي وبالد الشام

حیاز ناإلد على عنصریة الغرب تجاة العرب و ، وتلتها في الترتیب التاكی%)12.82(تكرار متساویة 

%). 11.54( تكرار متساویة كشف السیاسة األمریكیة في الشرق األوسط، وبنسبةوكذلك یل سرائإل

 في افتتاحیات صحیفة القدس العربي ًا ودولیاً ت أقل النسب لفئة القضیة الفلسطینیة أمریكیانوك

  %). 1.28( تكرار الدعم األمریكي للحكومات العربیة، وبنسبة 2012/2013في الفترة  اللندنیة

 اإلفتتاحیةقناعیة المستخدمة في المقاالت سالیب اإلالتعرف على األ: السؤال الثالثة جابإ

  للصحیفة؟

یة الفلسطینیة كمدخل من مداخل تظهر النتائج في الجدول نسبة التكرار المرتفعة للقض

ت النسبة األقل لتكرار قضیة الشرق ان، في حین ك%)62.58(ت النسبة انقناع، حیث كاإل

  .األوسط
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  ؟ اإلفتتاحیةما هي  الرموز والدالالت السیاسیة  الواردة في المقاالت : السؤال الرابعبة إجا

، %)65.42(ت النسبة ان، حیث كحتالللداللة اإلالمرتفعة  نتائج في نسبة التكرارتظهر ال

 .داللة السالمت النسبة األقل لتكرار انفي حین ك
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  توصیات الدراسة

  :توصي الدراسة بما یلي

تثمین دور صحیفة القدس العربي اللندنیة في دعم القضیة الفلسطینیة الواضح ل على العم  - 1

 .اإلفتتاحیةفي المقاالت 

في عملیة صنع القرار السیاسي من  اً مؤثر  اً مصدر كونها  اٍالعالمهتمام بوسائل ضرورة اإل - 2

 .خالل دقة وصحة وموضوعیة المعلومات

ته صحیفة القدس العربي اللندنیة من تهجانتهاج ما انحث صحف الدول العربیة على  - 3

 .دعمها للقضیة الفلسطینیة

یة التي تهتم بكشف الحقائق وتوفر أدوات التحلیل اٍالعالمتكثیف الدراسات األكادیمیة  - 4

یة للقضیة اٍالعالمیاتها الفنیة في التغطیة انالعلمي الدقیق للصحافة العربیة لغرض تطویر إمك

 .الفلسطینیة 

المزید من البحوث والدرسات في مختلف وسائل االتصال حول القضیة إجراء العمل على  - 5

 .الفلسطینیة كقضیة محوریة في الشرق األوسط
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  :المصادر والمراجع 

  المصادر العربیة: اوالً 

للبنانیة ، القاهرة ، تحلیل الخطاب اإلعالمي ، الدار المصریة ا ,محمد  , شومان - 

 .  1، ط 2007

 

  النهضة : القاهرة(، " الوسیط في المعاهدات الدولیة ) " 1998(إبراهیم ، على

  ).العربیة للنشر والتوزیع 

  ، اإلسرائیلي في االعالم  -الصراع الفلسطیني ) " 2010(أبو سعدة ، مخیمر سعود

 . “ نموذجا ) صحیفة نیویورك تایمز :(االمریكي 

 لقدس العربي صحیفة ا, المفهوم والحدود: الخطاب , ) 2013(رامي, ابو شهاب

 .بریطانیا, لندن, 7406:العدد,

  تاج الخطاب الخبري في المواقع االلكترونیة في االزمات انأطر ) " 2009(جمال  ،احمد

المجلة المصریة  ، العدد الرابع والثالثون ،" لموقعي ال بي بي سي و العالم  دراسة حالة:

 ) .اكتوبر-لیویو ، كلیة االداب : جامعة القاهرة ( ،اٍالعالم للبحوث و 

 الخطاب تحلیل/ اإلعالمى الخطاب تحلیل مدارس, )2009(هبة عبدالمعز محمد, احمد 

 ).2015(موقع النور ,اإلعالمي

  ،  30/5/2015(  2008أخبار بي بي سي.( 
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 ، رایس تحدد أهداف مؤتمر أنابولیس، موقع البي البي سي 2007بي بي سي عربي ،

 .عربي

  حصاء في البحث اني اإلمناهج البحث العلمي الكتاب الث")2006(،رون آخو ،سعید ، التل

  ) .للدراسات العلیا  انجامعة عم: ردن األ( ، 1ط" العلمي 

 الجزائر ( ، 1ط" لباحثین والطلبة الجامعیین تحلیل المحتوى ل) " 2007( ،یوسف  ،تمار، 

 ). للدراسات والنشر والتوزیع: كوم  –طاكسیج 

  دار الفجر للنشر : القاهرة ( ،1ط" اٍالعالمي المعجم " ) 2004(، محمد منیر  ،حجاب

 ) . والتوزیع

  راسات الجمهور والرأي العام اتجاهات حدیثة في د)"  2006(، محمد فضل  ،الحدیدي "

  ) .سي دمیاط انمكتبة ن:دمیاط (،1ط

  ، القضیة الفلسطینیة والفرص الضائعة) " 2010(حسن ، عبداهللا           “ 

،)www.masress.com ( 

  ،افتتاح مؤتمر مدرید للسالم  ، صحیفة زي النهار ده ، موقع ) 2013(حسن ، ماهر

 .صحیفة المصري الیوم

  ، مبریالیة انالیهودي في فلسطین من اإلستعمار إلى اإلاالستیط) " 2003(حسین ،غازي "

 ) .اتحاد الكتاب العرب :دمشق (

 ، ادیمیة نایف العربیة للعلوم أك(،" اإلعالم واألزمات ) "1999(خضور ،أدیب

 ).األمنیة 
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 ، منهج اقتصادي إداري متكامل : إدارة األزمات ) " 1990(الخضیري ،محسن أحمد " ،

 ).مكتبة مدبولي: القاهرة (

  عالم الكتاب :القاهرة  (،1ط" مقدمة الى علم االتصال " )2012(،عبدالرحیم ،درویش

 ).التوزیع و  للنشر

  اضر و تحدیات المستقبل العربي ضغوطات الح اٍالعالم) " 2011(، عبدالرزاق ،الدلیمي

  ) .دار المسیرة للنشر والتوزیع (,1ط" 

 ترجمة  ،" اٍالعالم نظریات وسائل ) "  1999( ،اندرا س ،روكیتش ،ملفین ل  ،دیظیر

  ). الدار الدولیة للنشر والتوزیع: القاهرة ( ،3ط ،كمال عبدالرؤوف 

 بیروت ( ، 1ط"  یة انورة العرب في الصحافة البریطص) " 1988( ،حلمي  ،ساري :

 ) .  مركز دراسات الوحدة

 2000- 1993اوسلو وفشل التطبیق نصوص اتفاقیات ) " 2005( ان، روال سامي ،سرح 

 ) .دراسات دولیة  جامعة بیرزیت ، كلیة الدراسات العلیا ،: القدس (رسالة ماجستیر  ،" 

  ، مجلد السیاسة " موقف الدولي من الصراع اإلسرائیلي مشاهد ال) " 2012(سعد ، وائل

 .، القاهرة 156الدولیة ، عدد 

  ،یدیولوجیا إلى المیدیولوجیا، اٍالعالم واالتصال من األ، ثورة 2003سالم، محمد شكري

 .1، العدد 32مجلة عالم الفكر، المجلد 

  ء اعة على الهواي المذأالیب تغطیة القضایا في برامج الر سأ) " 2004(، انجیه ،شرف

 .  رسالة ماجستیر ،في القناوات الفضائیة العربیة 
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 جامعة القاهرة ) الخصائص  –م المفهو ( اللغة اإلعالمیة  ,)2004( سامي,الشریف ،

 .1ط،

 ، إتفاقیة أوسلو وتداعیاتها، المركز اإلعالمي الفلسطیني لإلعالم ) " 1994(شفیق ، منیر

. 

 1918 العالمیتیین الحربیین بین الفلسطینیة العربیة یةالسیاس األحزاب:  سھیل ، الشنطي -
 .1984 ، لیبیا/  طرابلس ، الفاتح جامعة ، ماجستیر رسالة ، 939

  صرة في كتابة المقال الصحفي اتجاهات معا) " 2012(،موسى علي  ،الشهاب "

  ) .سامة للنشر والتوزیع أدار : ردناأل(،1ط

   ، مون التغطیة الصحفیة ألنفاضة االقصى في حجم و مض) " 2001(الشوبكي ، محمد

- 29/9/2000(دراسة مقارنة ) القدس ، األیام ، الحیاة الجدیدة" (الصحف المحلیة 

29/10/2000" ( 

  حتالل الصحافة الفلسطینیة تحت اإل) "  1988(،انيد، روبنشتاین ، دوف  ،شینار

 ) .الكرمل للنشر منشورات دار ( ،بو سماحة أكمال .ترجمة د" بعاد السیاسیة األ

 ،تقدیم محمد عمارة ، " الفلسطینیة  ربعون في القضیةالحقائق األ) " 2003(صالح ، محسن

 .عالم المركز الفلسطیني لإل. بعة منقحة ط

 ( المعاصرةالقضیة الفلسطینیة خلفیاتها التاریخیة و تطوراتها ) " 2012( ،محسن  ،صالح "

 .انلبن –بیروت  ،) طبعة مزیدة ومنقحة

 جدل مصیري في إسرائیل  تحت عنوان ماذا بعد؟  مجلة ) " 2003(راص ، سمیر ،ص

 .56، العدد14الدراسات الفلسطینیة ، مجلد 

  ملخص " یة اٍالعالمنظریات التأثیر ) " 2011( ،عبد الحافظ ،صلوي. 
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 ،النهضة :القاهرة"(مقدمة لدراسة القانون الدولي" ) 1995(عامر، صالح الدین

 . )والتوزیعالعربیة للنشر 

 دار اسامة :انعم(،1ط" ایدیولوجیا الكتابة الصحفیة " )  2012(،مشعل  ،عبدالجبار

 ) .  للنشر والتوزیع

  عالم :القاهرة (،1ط"اٍالعالم واتجاهات التأثیر نظریات  ) "2004(، محمد،عبدالحمید

 . ) الكتب للنشر والتوزیع

  1967في الضفة والقطاع  سطینیةواقع الصحافة الفل) " 1989(،حمد أعلي  ،عبداهللا-

 ) .منظمة التحریر الفلسطینیة  –دائرة الثقافة (,1ط"1987

  المجالت للقضایا العربیة في  األطر الخبریة للمعالجة الصحفیة) "2009( ،سالم  ،عبدة

المجلة  ،العدد الثالث والثالثون  ،سرائیلیة على قطاع غزة االعتداءات اإل: المصریة 

 ) . یونیو –ینایر  ،اٍالعالم كلیة : جامعة القاهرة ( ،اٍالعالم  المصریة لبحوث

 ، یومیتي تفاضة االقصى دراسة تحلیلیة لنالمعالجة الصحفیة ال) " 2005(عزوز، هند

باتنة ،كلیة –جامعة الحاج لخضر :الجزائر (، رسالة ماجستیر ،" النصر والشروق الیومي 

 ).سالمیة العلوم اإلجتماعیة والعلوم اإل

  ولى رحلة الجئ من المخیم للصفحة األ، وطن من كلمات ) " 2012(،عبدالباري ، انعطو

 ) .دار الساقي للنشر والتوزیع (،3ط"

 ، السادات وكامب دیفید ، مكتبة مدبولي ،القاهرة) 1984(العقاد ، صالح ،. 
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 ، ویك انتفاضة األقصى في الصحافة األمریكیة مجلة نیوز )" 2001(عواد ، رواد ، وآخرون

، ) 2004(، في كتاب دراسات إعالمیة من إعداد سمیح شبیب،"نموذجا . بالعربیة 

 . المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراضة ، رام اهللا ، فلسطین 

  ،ي عشر ان، اللغة واألجناس األدبیة في السیاق المعرفي، المؤتمر الث2008غالیم، محمد

 .يانالمجلد الث: وكفي النقد، قسم اللغة العربیة، جامعة الیرم

 ، تغطیة الصحافة العربیة للعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة عام ) "2011(فرج ،محمد

، رسالة ) "القاهرة –لندن ،األهرام -الرأي االردنیة ، القدس العربي(2009- 2008

 ).جامعة الشرق األوسط ، كلیة اٍالعالم: االردن (ماجستیر ،

  ، اوض من أجل السالم في الشرق األوسط ، مكتبة ، التف) 1985(فهمي ، اسماعیل
  .مدبولي ، القاهرة

  ثیر في الرادیو أات العالمیة الحدیثة لنظریات التاالتجاه) " 1999(،ي انم،أفهمي

 . العدد السادس ،اٍالعالم المجلة المصریة لبحوث ،  " والتلفزیون 

  ،المركز الثقافي مدخل لتحلیل ظاهراتي، : ، الشكل والخطاب1991الماكري، محمد

 .، بیروت1العربي، ط

  و ولویات الجمهور نحأدور الصحف المصریة في ترتیب  ) "2009(،سماح ، محمد

المجلة المصریة للبحوث ،ربعون العدد الثالث واأل، قضایا ذوي االحتیاجات الخاصة 

 . جامعة القاهرة: اٍالعالمو 

  انلبن –بیروت (، 1ط "رها  حافة العربیة نشأتها وتطو الص" ) 1960( ،دیب ، أمروة :

 . منشورات دار مكتبة الحیاة
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   سالمیة للصراع بین القوى أطر معالجة القنوات العامة اإل"  )2013(،رشا  ،مزروع

العدد  ،دراسة مقارنة : ینایر -25االستفتاء على الدستور بعد ثورة  انالسیاسیة الفاعلة بش

 .)كلیة التربیة النوعیة: ة المنصورة جامع( ، عالم الشرق األوسطإدوریة  ،التاسع 

 ،جذوره ومساره : مقدمة لدراسة االصراع العربي اإلسرائیلي ) "2003(المسیري ،عبدالوهاب

 ).دار الفكر المعاصر :دار الفكر، بیروت : دمشق ( 1ومتتقبلة ،ط

 انعم(، 1ط" اٍالعالمي و تحلیل الخطاب مناهج البحث "  )2010( ،بسام  ، مشاقبة :

  ) .  سامة للنشر والتوزیعأدار 

  الدار المصریة : القاهرة( ، 1ط" زمات اٍالعالم ومعالجة األ) " 2005(،حسین ،مكاوي

 ).یة للنشر والتوزیع اناللبن

 القاهرة (،1ط"اٍالعالم والمجتمع في عالم متغیر )"2008(عادل ،الغفارعبد،حسین ، مكاوي

 ) .یة للنشر والتوزیع انالدار المصریة اللبن: 

 ، خارطة الطریق بین النص والتطبیق ، مجلة جامعة دمشق للعلوم )2009(ملندي، ماهر ،
  .، دمشق ، سوریا 2، العدد 25اإلقتصادیة والقانونیة ، مجلد

 ، العراق -أربیل(،1ط" ث العلمي المناهج والتطبیق البح) " 2012(نصار ، عبدالكریم

 ) .الخاصة ان جامعة جیه:

  1ط" ل التجارب في البحث العلمي تصمیم وتحلی) " 2010( ، عبدالعال ،النعیمي 

 ) .دار الوراق للنشر والتوزیع : ردن األ(،

 ، تغطیة الحرب على غزة في افتتاحیات الصحف البریطانیة ) " 2009(وولف  ، كاثرین

 .، جامعة سوانسیا وبریطانیا ) رسالة ماجستیر غیر منشورة " (واأللمانیة 
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  1948-1907السیاسیة في فلسطین الصحافة والحیاة ) " 1990(، عبدالقادر ،یاسین  "

 ).شرق برس للنشر والتوزیع : قبرص (،1ط
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   :المصادر األجنبیة 

state solution -Palestine two-ael"The death of the Isr Rachel Shabi,-

-The Guardian (23 October 2012). Retrieved 17brings fresh hope,"
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  المالحق

  

  )1(ملحق رقم 

  صحیفة القدس العربي
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  )2(ملحق رقم 

  اللندنیة افتتاحیة صحیفة القدس العربي
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)3(رقم ملحق   

 قائمة المحكمین 

 مكان العمل  التخصص الرتبة  اإلسم  ت

أدیب خضور.د.أ 1 سطجامعة الشرق األو  تحریر إعالمي  أستاذ    
تیسیر أبو عرجة.د.أ 2  جامعة البتراء صحافة و إعالم أستاذ  
عطاهللا الرمحین .د.أ 3  جامعة الشرق األوسط صحافة و إعالم  أستاذ  
رائد البیاتي. د 4  جامعة الشرق األوسط إذاعة وتلفزیون  أستاذ مشارك 
عبدالكریم الدبیسي .د 5 عالم  أستاذ مساعد   جامعة البتراء صحافة وإ
صباح یاسین.د 6  جامعة الشرق األوسط الصحافة والنشر أستاذ مساعد 
منال مزاهرة .د 7 عالم أستاذ مساعد   جامعة البتراء صحافة وإ
امعة البتراءج عالقات عامة أستاذ مساعد محمد صاحب سلطان 8  
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   )4 (ملحق رقم 

  كشافات التحلیل: الدراسةأداة 

   
یة لفئة التحلیل للمواقف العربیة من القضیة الفلسطینیة ئو رات والنسب المالتكرا كشاف التحلیل جدول

 .2012/2013في الفترة  اللندنیة في افتتاحیات صحیفة القدس العربي
  النسبة المؤیة  التكرار  فئة التحلیل  الرقم

1        

2        

3        

4        

5        

6         

7        

8        

      المجموع
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تجاه القضیة الفلسطینیة ) مؤید، معارض، أو محاید(لمواقف الدول العربیة الجدول اویمثل 

  .حسب فئة مواقف الدول العربیة

  الدولة

   

حمایة األردن للمقدسات في األراضي   عضویة فلسطین في األمم المتحدة
  محاید  معارض  مؤید  محاید  معارض  مؤید

دول   ك

  الخلیج

            

              %النسبة
  ك

  مصر
            

              %النسبة

              المجموع
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لفئة حركات المقاومة الفلسطینیة لتحلیل المضمون  یةئو التكرارات والنسب المكشاف التحلیل جدول 
في الفترة  اللندنیة والجماعات الجهادیة في الوطن العربي في افتتاحیات صحیفة القدس العربي

2012/2013. 

  النسبة المئویة   تكرار  لفئات التحلی  الرقم
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10         
11        
12        
11        

      المجموع
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حركات جدول كشاف التحلیل تكرارت ونسب االتجاهات اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة لفئة التحلیل 
 ي الوطن العربيالمقاومة الفلسطینیة والجماعات الجهادیة ف

  
  النسبة  المجموع  محاید  سلبي  ایجابي  فئات التحلیل  الرقم
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              

            المجموع
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)5(ملحق رقم   

 التأیید

 

    


