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في حياة الشعوب والمجتمعات ال تستطيع االستغناء عنو،  ىاماً ثل عنصرًا جوىريًا أصبح اإلعالـ يم
السموؾ االتجاىات و وتغيير والتعميـ الثقافة المعمومات و بل إف اإلعالـ بات يمثل مصدرًا أساسيًا مف مصادر 

 في المجتمعات الحديثة.
ممثاًل في الصحف العربية عمى موضوع ىذه الدراسة يتركز في الدور الذؼ يمعبو اإلعالـ العربي 

اإلنترنت في التعريف بالمخاطر التي تواجو مدينة القدس الفسطينية العربية، والتذكير بقضية القدس والتعريف 
 بيا وجعميا قضية الساعة في عيوف القراء والمطالعيف العرب لشبكة اإلنترنت في البالد العربية واألجنبية.

وء ضعف المعالجة الصحفية العريية لمقضية الفمسطينية عمومًا، وتبرز أىمية ىذه الدراسة في ض
والتركيز في ىذه المعالجة عمى القضايا السياسية واإلنسانية في ظل االنتفاضة والممارسات اإلسرائيمية 
الوحشية بحق الشعب الفمسطيني، وجاءت ىذه المعالجة عمى حساب قضية القدس والمخاطر التي تتيددىا 

 ،وتنغيص حياتيـ ،وتيجير سكانيا العرب ،إسرائيل لمخطط مستمر وىادغ لتيويد المدينةفي ظل تنفيذ 
 والتضييق عميبيـ لدفعيـ إلى اليجرة منيا، باإلضافة إلى العمل المتواصل عمى خنق األحياء العربية فييا.

مجتمعات ومف المعروؼ أف اإلعالـ يمعب دورًا ىامًا وجوىريًا في التعريف بالقضايا التي تيـ ال
ثارة الرأؼ العاـ حوليا، وخصوصًا في ظل خطورة المخطط اإلسرائيمي اليادؼ لتيويد المدينة  الحديثة، وا 
المقدسة والتي يقع فييا ثالث الحرميف الشريفيف وأولى القبمتيف لممسمميف، باإلضافة إلى أىميتيا التاريخية 

 والدينية لممسيحييف العرب.
فتيا صناعة ر مى شبكة اإلنترنت العالمية أحد أىـ مظاىر التطور التي عوتعد الصحافة اإللكترونية ع

االتصاؿ الحديث، حيث تتميز الصحف اإللكترونية بعدة مميزات مف أىميا: التفاعمية، والمباشرة، والعمق، 
 والتركيز واالختصار، واستخداـ الوسائط المتعددة.

نيساف  4، فمنذ لمصمحتيـ ه في حسـ قضية القدسوقد انتبو الصياينة مبكرًا إلى أىمية اإلعالـ ودور 
، وبدأت الحرب النفسية لمسكاف يــ بدأت الياجناة بالتغطية االعالمية لكل ما تفعمو قوات8726عاـ 

العصابات كرىـ بدير ياسيف، ومصيرمف يقاـو ذالفمسطينييف مف خالؿ إذاعة الياجناة التى أخذت ت
 ا بالمقاومة.الصييونية، وما سيحدث ليـ إذا استمرو 

ومف ىنا تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا، كونيا تيدؼ إلى معرفة كيفة معالجة الصحف العربية عمى 
شبكة اإلنترنت لقضية القدس، ودور اإلعالـ العربي في التعريف والتوعية بالمخاطر التي تتيدد المدينة 

 المقدسة.
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 أهى انذراسبت انسببقة:
عدد مف البحوث والدراسات التي تناولت األبعاد ، ىناؾ افلباحثة افق قدر و مف خالؿ مسح التراث العممي، و 

 .بقضية القدسمتعمقة ، وأخرػ بالصراع العربى االسرائيمىدراسات متعمقة  منيا:ليذه الدراسة، و  المختمفة
 

 بالصراع العربى االسرائيمى:متعمقة الدراسات أواًل: ال
 :(1)بي اإلسرائيميالعر  رؤية الصحافة المصرية ألبعاد الصراع .1

دراكيا لمدػ تعقد الصراع  تناولت ىذه الدراسة تحميل رؤية جريدة األىراـ ألبعاد الصراع العربي اإلسرائيمي وا 
مف خالؿ استخداميا ألداة تحميل المضموف لمجموعة مف  ـ4/82/8751-ـ3/4/8745وتنوع أساليبو في الفترة مف 

 في ىذه الفترة، وتوصمت الدراسة لمعديد مف النتائج أىميا:المقاالت والدراسات التي نشرتيا الصحيفة 
 اتساـ المعالجات الصحفية بعد ىزيمة يونيو بالعمق والتفصيل بغرض تجاوز األزمة. - أ
إدراؾ الكتاب لعالقات الصراع وتفاعالتو مع الظروؼ الدولية والظروؼ العربية السمبية واإليجابية وظروؼ  - ب

 ىذه العوامل في االعتبار لتحقيق النصر. المجتمع اإلسرائيمي وكيفية أخذ

 :(2)فة لوموند الفرنسية لقضية السالـ العربي اإلسرائيمييمعالجة صح .2
الدراسة التعرؼ عمى المعالجة التي قدمتيا صحيفة الموموند الفرنسية لعممية السالـ وموقفيا ىذه استيدفت 

ة العالـ العربي وقضاياه مف خالؿ التطبيق عمى عممية منيا، والدور الذؼ تقوـ بو الصحافة الفرنسية في تكويف صور 
وتوصمت الدراسة لمعديد  ،مف خالؿ استخداـ أداة تحميل المضموف  ـ،8774-ـ8778السالـ في الفترة الزمنية ما بيف 

 مف النتائج أىميا:
الـ، وقوػ قسمت الصحيفة الدوؿ العربية إلى قسميف دوؿ إيجابية ودوؿ سمبية، أو قوػ فاعمة ومساندة لمس - أ

معاكسة لمسالـ حيث ظيرت مصر وتونس والمغرب بصورة إيجابية، بينما ظيرت ليبيا وسوريا بصورة 
 سمبية.

تنوعت صورة الوسطاء بحسب دورىـ رغـ تمتعيـ جميعًا بصورة إيجابية نظرًا لدعميـ لعممية السالـ وقسمت  - ب
 حايديف مثل فرنسا والسويد.، ومالواليات المتحدةالصحيفة الوسطاء لمتحيزيف إلسرائيل مثل 

 :(1)أثر الراديو والتميفزيوف في تشكيل اتجاىات الرأي العاـ المصري نحو تطبيع العالقات مع إسرائيل .3
سعت الدراسة لتحميل مناخ الرأؼ الذؼ تروج لو وسائل اإلعالـ المصرية مف خالؿ ما تقدمو مف معمومات 

مع إسرائيل باعتبارىا أحد قضايا الصراع العربي اإلسرائيمي وذلؾ  وما تطرحو مف آراء ومناقشات حوؿ قضية التطبيع

                                        
 ـ(8757جامعة القاىرة،  كمية اإلعالـقاىرة: )ال ، رسالة ماجستير غير منشورةرؤية الصحافة المصرية ألبعاد الصراع العربي اإلسرائيمي ،نجوػ حسيف خميل (1)
كمية اإلعالـ جامعة القاىرة، )القاىرة:  ، رسالة ماجستير غير منشورةمعالجة صحيفة لوموند الفرنسية لتطورات قضية السالـ العربي اإلسرائيميىناء فاروؽ صالح،  (2)

 ـ(8777

ية كم)القاىرة: تجاىات الرأؼ العاـ المصرؼ نحو تطبيع العالقات مع إسرائيل، رسالة دكتوراه غير منشورة عادؿ عبد الغفار، أثر الراديو والتميفزيوف في تشكيل ا (3)
 ـ(0222اإلعالـ، جامعة القاىرة، 
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بالتطبيق عمى البرنامج العاـ )القناة األولى(، صحيفة األىراـ، صحيفة الشعب، صحيفة األىالي، صحيفة الوفد، 
 مفردة، وقد توصمت الدراسة لمعديد مف النتائج مف أىميا: 132واختيار عينة ممثمة لمجميور المصرؼ مف 

 وجود اتجاه عاـ معارض لمتطبيع مع إسرائيل. - أ
 تكوف صورة سمبية لدػ الرأؼ العاـ المصرؼ عف إسرائيل. - ب
وجود عالقة ارتباطية مف إدراؾ األفراد لالتجاه السائد في المجتمع نحو تطبيع العالقات مع إسرائيل   - ت

 واالتجاه نحو التطبيع.

  :(8)لصحافة المصريةالعوامل المؤثرة عمى معالجة القضايا العربية فى ا .4
ة الصحف المصرية مف محررػ الشئوف فحيث قامت الباحثة بدراسة ميدانية عمى القائميف باالتصاؿ فى كا

 .سموب المسح الشاملأالعربية باستخداـ 
لى قسـ إجمالى الصحفييف المصرييف، معظميـ جاء % مف إ8.3يمثموف  صحفياً  37وقد بمغ عددىـ 
 ، ومف أىـ نتائج الدراسة:و بالنقلأالشئوف العربية بالصدفة 

 .لـ يحصل عمى دورات تثقيفية% مف عينة الدراسة 83أف  -أ
ىـ المصادر التى يعتمدوف عمييا ىى وكاالت االنباء العالمية، ووكاالت االنباء العربية، ثـ مراسمى أ ف أ -ب

 الصحف، ثـ وسائل االعالـ العربية، فاالنترنت.

 :(2)يفزيوف المصري لألحداث السياسية المرتبطة بالصراع العربي اإلسرائيميالتغطية اإلخبارية في التم .5
وف المصرؼ لألحداث السياسية المتصمة ػاستيدفت الدراسة التعرؼ عمى طبيعة التغطية اإلخبارية في التميفزي

عة في القناة وف لعينة مف نشرات أخبار الساعة التاسػبالصراع العربي اإلسرائيمي حيث أجرػ الباحث تحميل مضم
 ، وتوصل الباحث لمعديد مف النتائج مف أىميا:8763-8755األولى بالتميفزيوف المصرؼ خالؿ الفترة 

وتراوحت المصطمحات ما بيف  ،شاع مصطمح إسرائيل في األخبار المتعمقة بالصراع العربي اإلسرائيمي - أ
 ة.مصطمح الحكومة اإلسرائيمية، وسمطات االحتالؿ في حاؿ الميجة الشديد

 اتسمت صورة إسرائيل بالسمبية بوصفيا طرفًا رئيسًا في الصراع العربي اإلسرائيمي. - ب
 عكس التميفزيوف صورة إيجابية لمصر لدورىا المحورؼ والمؤثر في عممية الصراع العربي اإلسرائيمي. - ت
الـ في الشرؽ ظيرت الواليات المتحدة األمريكية بصورة إيجابية تدعيمًا لدورىا النشط في رعاية عممية الس - ث

  األوسط.
 

 :(1)دور وسائل اإلعالـ في إبراز انتفاضة األقصى .6

                                        

كمية اإلعالـ جامعة الثالث،  ، العدداإلعالـالمجمة المصرية لبحوث )القاىرة: الصحافة المصرية،  في، العوامل المؤثرة عمى معالجة القضايا العربية يوسف أبويناس إ (1)
 65صـ( 0222، القاىرة

كميػة )القػاىرة:  ئيمي، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورةسػامي   الجنػايني، التغطيػة اإلخباريػة فػي التميفزيػوف المصػرؼ لألحػداث السياسػية المرتبطػة بالصػراع العربػي اإلسػرا (2)
 ـ(8778 جامعة القاىرة، اإلعالـ

ـ في إبراز انتفاضة األقصىسطينية لالستعالمات. الييئة العامة الفم (3)  .0222. نوفمبر استطالع الرأي العاـ حوؿ دور وسائل اإلعال



 د. نبيل الطيراوي  د. طمعت عيسى                                           اإلعالـ العربي والتعريف بالمخاطر التي تتيدد مدينة القدس

 

 

 5 ـ2006سبتمبر  - مؤتمر المخاطر التي تواجو القدس، لجنة يـو القدس منتدى بيت المقدس، عماف األردف

، وشمل عينة ـ0222نوفمبر  3لمرأؼ العاـ في  استطالعاً  في فمسطيف أجرت الييئة العامة لالستعالمات
 في محافظات الضفة 402مبحوثا في محافظات غزة، و 222 :ي، يتوزعوف كاآلتمبحوثاً  8202عشوائية مكونة مف 

 الغربية، بيدؼ معرفة دور وسائل اإلعالـ المحمية والعربية في تغطية انتفاضة األقصى.
 وتوصمت الدراسة لمعديد مف النتائج أىميا :

%، تاله  55.0حظي التمفزيوف الفمسطيني بأكبر نسبة تعرض، تتابع مف خالليا نشرات األخبار بنسبة  - أ
%، وفي المرتبة األخيرة الفضائية  1.7يوف األردني بنسبة %، ثـ التمفز  84.4التمفزيوف اإلسرائيمي بنسبة 
 %. 0.1المصرية األولي بنسبة 

جاءت قناة الجزيرة القطرية في المرتبة األولي كأفضل محطة فضائية تتابع مف خالليا نشرات األخبار بنسبة  - ب
 82.3لثة فمسطيف % في المرتبة الثانية، وجاءت في المرتبة الثا 82.4%، تمتيا أبو ظبي بنسبة  35.8
 %. 0.6( بنسبة m.b.c%، ثـ ) 3.0بنسبة  (A.N.N% ثـ )

يشاىد الفمسطينيوف الفضائيات العربية أكثر مف محطات التمفزة المحمية، حيث جاءت الفضائيات بنسبة  - ت
 %. 03.5%، فيما جاءت التمفزة المحمية بنسبة  30.8

قوـ بدور ىاـ في نقل الحدث الفمسطيني بصورة % مف المبحوثيف أف وسائل اإلعالـ العربية ت 32.5أكد  - ث
 % رأييـ في الموضوع. 80.7% ال يروف ذلؾ، ولـ يبد  10.2واقعية، بينما 

العينة أف قناة الجزيرة ساىمت في تحريؾ الشارع العربي ضد إسرائيل، تمتيا قناة  أفراد % مف 24.7قاؿ  - ج
 3.3%، وقنوات أخرؼ بنسبة  7.3فمسطيف  %، ثـ قناة 84.4%، ثـ قناة أبو ظبي  08.3المنار بنسبة 

.% 
 

 بقضية القدس:متعمقة السات ثانيًا: الدرا
 :(8)القدس فى الصحافة العربية .7

وحتى ـ 8755رة مف عاـ راء واتجاىات ومواقف الصحافة العربية فى الفتآحيث قامت الباحثة برصد وتحميل 
طار الزمنى زمنية، وقد تحدد اإل ؿ ثالت حقبالمعالجة الصحفية خال لؾ برصد التطورات عمى، وذـ0222عاـ 

الى محادثات كامب  باحتالؿ القدس وصوالً  وما تالهـ 8745دواف االسرائيمى عاـ لمدراسة بالفترة التى تبدأ بعد الع
 وسعودية. ،جزائريةو ، وتـ اختيار عينة مف صحف مصرية، وكويتية، ـ0222ديفيد الثانية يوليو 
 :يميةنتائج الدراسة التحم ومف

ة الصحف، وأف المعالجة كانت سطحية وىامشية، وأف الصحف اعتمدت فى ذضعف معالجة قضية القدس فى ى
اسميف العرب عف غياب المر  نباء العربية، فضالً ، تمييا وكاالت األجنبيةلجتيا ألزمة القدس عمى وكاالت األنباء األمعا

خبار فى الصحف ألحياف كمصدر لممعمومات واألماء الصحف االسرائيمية فى بعض اسفى القدس، بل وظيور أ
 العربية.

                                        
 أكتوبر، 828العددقسـ الصحافة بكمية المغة العربية جامعة األزىر، ، مجمة الدراسات اإلعالمية)القاىرة:  الصحافة العربية فيالقدس ، عواطف عبد الرحمف (1)

 ـ(0222
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   :(8)دارة الصحف المصرية ألزمة القدسإ .8
بو غنيـ( وماىية العوامل أدارة الصحف المصرية ألزمة القدس )مستوطنة جبل سمطت الباحثة الضوء عمى إ

 -الوفد  –صحف )األىراـ ختارت االتى تأثرت بيا مف واقع مدؼ الماميا بأسباب االزمة وطريقة وعالجتيا، و 
 ىميا:أ الشعب(، وتوصمت الدراسة الى مجموعة مف النتائج، 

س، مما يدؿ عمى ضعف خصصت الصحافة المصرية الصفحات الداخمية ألغمب معالجتيا لقضايا القد - أ
 القضية. هاالىتماـ بيذ

 وؿ والرئيسى عند صحف الدراسة.مثمت وكاالت األنباء االجنبية المصدر األ - ب
عمى المعمومات المرتبطة عمى المسئوليف الحكومييف كمصادر أساسية فى الحصوؿ  عتماداال اتضح - ت

 يف واالسرائيمييف.ني، وكاف التركيز عمى المسئولييف الفمسطيبالموضوع
 كشفت نتائج الدراسة عف عجز وتقصير فى تنويع المصادر المباشرة كالمراسميف والزيارات الميدانية.  - ث

 

 :انذراسةيشكهة 
ممػػػثاًل بالصػػػحافة العربيػػػة عمػػػى شػػػػبكة  العربػػػػياإلعػػػالـ  الػػػدور الػػػذؼ يمعبػػػو ضػػػػعفمشػػػكمة الدراسػػػة فػػػي  تتحػػػدد

عػدـ إدراؾ الصػػحف العربيػة ألىميػة الػػدور ، و بالمخػاطر التػػي تتيػدد مدينػة القػػدس العربيػةفػي التعريػػف والتوعيػة اإلنترنػت 
 لقضية اليامة.، وعدـ تعمقيا في معالجة ىذه االذؼ يمكف اف تمعبو في ىذا اإلطار

 
 :وجسبؤالجهب أهذاف انذراسة

عمػػػى معالجػػػػة الصػػػحف العربيػػػة عمػػػى شػػػبكة اإلنترنػػػت لموضػػػوعات القضػػػػية تيػػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ 
الفمسػػػػطينية عمومػػػػًا، ولممخػػػػاطر التػػػػػي تتيػػػػدد مدينػػػػة القػػػػػدس العربيػػػػة خصوصػػػػًا، وشػػػػػكل ىػػػػذه المعالجػػػػة وطبيعتيػػػػػا، وأؼ 

 يذه القضية مف غيرىا.الصحف العربية أكثر اىتمامًا ب
 وقد تمت صياغة ىذه األىداؼ في مجموعة مف التساؤالت التي تحقق اإلجابة عنيا أىداؼ الدراسة:

التػػػي  اومػػػا أكثػػػر القضػػػاي؟ والمخػػػاطر التػػػي تتيػػػددىا ؟مػػػدػ اىتمػػػاـ صػػػحف الدراسػػػة بقضػػػية القػػػدس العربيػػػةمػػا  .8
 اىتمت بيا؟ 

ومػا أىػػـ المصػػادر  فػي معالجػػة قضػايا القػػدس العربيػػة؟ صػػحف الدراسػػةمػا أىػػـ المصػادر التػػي اعتمػػدت عمييػا  .0
 األولية التي استقت منيا معموماتيا حوؿ القدس العربية؟

 ؟صحف الدراسة في مدينة القدس العربيةمف الممارسات اإلسرائيمية بحق األطراؼ المتضررة مف ىي أىـ  .1
أىػػـ السػػيناريوىات المحتممػػة ي ؟ ومػػا ىػأىػػـ أسػػباب المخػػاطر التػى تتعػػرض ليػػا القػػدس فػي صػػحف الدراسػػةمػا  .2

 ؟لممخاطر التى تتعرض ليا القدس في صحف الدراسة
 في معالجة قضايا القدس العربية؟صحف الدراسة ما أىـ الفنوف الصحفية التي اعتمدت عمييا  .3

 ما أىـ الحموؿ التي قدمتيا صحف الدراسة لمتغمب عمى المخاطر التي تواجو مدينة القدس العربية؟ .4

 

                                        
 ـ(8775، الثانيالمجمد  ،دارة األزمات والكوارثإل الثاني السنوؼ)القاىرة: جامعة عيف شمس، المؤتمر ، الصحف المصرية ألزمة القدس إدارة،  عبد هللاعزة  (1)
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 ة:نىع انذراس
تنتمي ىذه الدراسة إلى البحػوث الوصػفية التػي تيػتـ بدراسػة واقػع األحػداث والظػواىر والمواقػف واآلراء وتحميميػا 

، "وال (8)وتفسػػيرىا، بغػػرض الوصػػوؿ إلػػى اسػػػتنتاجات مفيػػدة، إمػػا لتصػػحيح ىػػػذا الواقػػع أو تحديثػػو أو اسػػتكمالو أو تطػػػويره
بػػػػل تتجػػػػاوز ذلػػػؾ إلػػػػى وصػػػػف العالقػػػات السػػػػببية ألغػػػػراض تقػػػف الدراسػػػػات الوصػػػػفية عنػػػد حػػػػدود الوصػػػػف والتشػػػخيص 

 "(0)اكتشاؼ الحقائق المرتبطة بيا وتعميميا
  

 ينهج انذراسة:
 اً جيػػد الػذؼ ينتمػػي إلػى البحػػوث الوصػفية ويعػػد عمػػى مػنيج المسػػح اإلعالمػػية دراسػىػػذه الفػي  الباحثػػافعتمػد ا 
 .(1)والمالحظات عنيايساعد عمى وصف الظاىرة مف خالؿ جمع المعمومات  اً منظم اً عممي

ح اإلعالمػػػي أسػػػػموب تحميػػػل المضػػػػموف مػػػف خػػػػالؿ اسػػػتمارة تحميػػػػل إطػػػػار مػػػنيج المسػػػػفػػػي  الباحثػػػػافسػػػتخدـ او 
كيفيػػة معالجػػة الصػػػحف العربيػػة عمػػػى شػػبكة اإلنترنػػت لموضػػػوعات مدينػػة القػػػدس مػػػف الوقػػوؼ عمػػػى  اليتمكنػػالمضػػموف، 

 .العربية والمخاطر التي تتيددىا

 
 أدوات انذراسة:

وىػػو "مجموعػة الخطػوات المنيجيػػة التػي تسػػعى  تحميػػل المضػموف: أداةأداة واحػدة ىػي  ىػذه الدراسػػة تدمسػتخا
إلػى اكتشػاؼ المعػػاني الكامنػة فػي المحتػػوػ، والعالقػات االرتباطيػة بيػػذه المعػاني، مػف خػػالؿ البحػث الكمػي الموضػػوعي 

 ."(2)والمنظـ لمسمات الظاىرة في ىذا المحتوػ

 

 :فئبت جحهيم انًضًىٌ
 إلى مجموعة مف التصنيفات الفرعية لتحقيق أىداؼ الدراسة، وىذه الفئات ىي: تـ تقسيـ فئات تحميل المضموف:

 أواًل: فئة القضايا: 
كػػزت عمييػػػا تىا والتػػػي ار دوىػػدفت إلػػى التعػػػرؼ عمػػى أىػػـ القضػػػايا الخاصػػة بمدينػػػة القػػدس العربيػػة والمخػػػاطر التػػي تتيػػد

، والجػػػػدار الفاصػػػل حػػػػوؿ األمنيػػػة والسياسػػػػية واالقتصػػػادية اة سػػػكاف المدينػػػػةمعانػػػػصػػػحف الدراسػػػػة، وىػػػذه القضػػػػايا ىػػػي: 
ومخططػػػػات وتيديػػػد األمػػػػاكف المقدسػػػة فػػػي القػػػدس، والتضػػػػييق عمػػػى الحريػػػة الدينيػػػة، واالسػػػتيطاف فػػػي القػػػدس، المدينػػػة، 

تقبل السياسػػي والمسػالتيويػد، ومخططػات تيجيػػر سػكاف القػػدس، والجيػود العربيػػة لمواجيػة المخػاطر التػػي تتيػدد القػػدس، 
لممدينػة، وتفنيػػد المػػزاعـ الدينيػػة الييوديػػة فػي القػػدس، واألوضػػاع التعميميػػة لسػػكاف القػدس، وتػػاري  العػػرب والمسػػمميف فػػي 

 .  ، وأخرػالمدينة، وأوضاع الالجئيف في القدس

                                        
جراءاتو ومناىجوأحمد عمر،  (1)  ـ(8772)ليبيا: جامعة قار يونس،  8، طالبحث العممي: مفيومو وا 
 831ـ( ص0222)القاىرة: عالـ الكتب ،  8، طالعممي في الدراسات اإلعالمية البحث  عبد الحميد،  (2)
 820ـ( ص0222)غزة: مكتبة األمل،  8، طدراسات في الصحافة الفمسطينيةجواد الدلو،  (3)
 002ص ، مرجع سابق،   عبد الحميد  (4)
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 : المصادرثانيًا: فئة 
، وتنقسػػـ إلػػػى: القػػدس العربيػػػةيا يقصػػد بيػػػا المصػػادر الصػػػحفية التػػي اعتمػػػدت عمييػػا صػػػحف الدراسػػة فػػػي معالجػػة قضػػػا

مصػادر خاصػة: مثػل المراسػل، والكاتػب الخػاص، ومصػادر عامػة مثػل وكػاالت األنبػاء، واإلذاعػة، والتمفزيػوف، والصػػحف 
 اإلخرػ، ومتعدد المصادر، ومجيوؿ المصدر، وأخرػ.

 مصدر المعمومة األولي:ًا: ثالث
، وتنقسػػـ إلػػى: مسػػئوؿ رسػػمي فمسػػػطيني، القػػدس العربيػػة وىػػي المصػػدر األولػػي الػػذؼ نقمػػت عنػػو صػػحف الدراسػػػة قضػػايا

 ومسئوؿ حزبي فمسطيني، ومسئوؿ إسرائيمي، وشيود عياف، ومسئوؿ دولي، ومسئوؿ عربي، وكاتب، وأخرػ.

 : األطراؼ المتضررةفئة : رابعاً 
ة االوقػػػػػػػاؼ  وزار  ، وتنقسػػػػػػـ إلػػػػػػى:الممارسػػػػػػات اإلسػػػػػػرائيمية بحػػػػػػػق مدينػػػػػػة القػػػػػػدس العربيػػػػػػة األطػػػػػػراؼ المتضػػػػػػررة مػػػػػػف وىػػػػػػي

  .حزاب الفمسطينية، واألسكاف القدس، و السمطة الفمسطينية، و مؤسسات فمسطينية شعبية، و الفمسطينية

 : أسباب المخاطر:خامساً 
اعػػداد ، و الغػرور االسػػرائيمىوتعنػي أسػػباب المخػاطر التػػي تتعػػرض ليػا مدينػػة القػػدس العربيػة، وتنقسػػـ إلػى الفئػػات اآلتيػػة: 

تيويػػػد ، و طمػػس ىويػػػة القػػدس، و فػػراغ القػػدس مػػػف سػػكانيا، واؿ القػػدس عػػػف الضػػفة الغربيػػػةعػػز ، و القػػدس كعاصػػمة موحػػػدة
 الحمػػػـ الصػػػػييونى بيػػػدـ المسػػػػجد، و الػػػدعـ االمريكػػػػى، و الضػػػعف العربػػػػي، و االسػػػػتيتار بػػػالقرارات الدوليػػػػة، و مدينػػػة القػػػدس

 .قصىاأل

 المحتممة: تالسيناريوىا: سادساً 
تتعػرض ليػػا القػدس، ويمكػػف  التػيالتػي تعرضػػيا صػحف الدراسػة لممخػػاطر ويقصػد بيػذه الفئػػة توضػيح أىػـ السػػيناريوىات 

نيػػػػػػػاءو ، انييػػػػػػار عمميػػػػػػػة السػػػػػػالـتقسػػػػػػيميا إلػػػػػػى الفئػػػػػػػات اآلتيػػػػػػة:  تزايػػػػػػد العمميػػػػػػػات ، و ميةياإلسػػػػػػػرائاالتفاقػػػػػػات الفمسػػػػػػطينية  ا 
العالقػػات العربيػػة توقػػف ، و وتصػاعد االنتفاضػػة، مواليػػات المتحػػدة، وتزايػد الكراىيػػة لقصػػى، وىػػدـ المسػػجد األاالستشػيادية

 .لمخطر الواليات المتحدةتعرض مصالح ، و إسرائيلمع 

 : الفنوف الصحفيةفئة ًا: بعسا
، القػػدس العربيػػػةالفنػػوف الصػػػحفية التػػي اسػػتخدمتيا صػػػحف الدراسػػة فػػػي معالجػػة قضػػػايا  وتيػػدؼ إلػػى التعػػػرؼ عمػػى أىػػػـ

 شمل: الخبر والتقرير والتحقيق والمقاؿ والحديث.وت

 : وؿ لممخاطر التي تتيدد القدسالحم: فئة سابعاً 
وىػي: الحمػػوؿ ، القػدس العربيػةيقصػد بيػا الحمػوؿ التػي تقترحيػا صػحف الدراسػة لمتغمػب عمػى المخػاطر التػي تتيػدد مدينػة 

العسػػػكرية، وموقػػػف عربػػػي موحػػػد، وتحػػػرؾ شػػػعبي، ودعػػػـ الصػػػمود الفمسػػػطيني بالمػػػاؿ، والتحػػػرؾ الػػػدولي، والمفاوضػػػػات، 
 وأخرػ.
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 عينة انذراسة:
 ة الصحف: عين -1

ولػػػـ يػػتـ اختيػػػار أؼ صػػػحيفة مصػػػرية ألف ، والمممكػػة المتحػػػدةمػػػف األردف والسػػػعودية واإلمػػػارات  فصػػح أربػػػعتػػـ اختيػػػار 
الكبػػرػ وىػػي األىػػراـ واألخبػػار والجميوريػػة ال تتػػيح إمكانيػػة البحػػث فػػي أعػػداىا السػػابقة عمػػى  اليوميػػة الصػػحف المصػػرية
 وىذه الصحف ىي:شبكة اإلنترنت، 

 .نتيجة الندماج صحيفتي فمسطيف والمنار ـ8745 ـعا في عماف صدرت :تور األردنيةالدسصحيفة  - أ
 .ىشاـ و  عمى حافع عمى يدـ 8756سنة تأسست  السعودية: الشرؽ األوسطصحيفة  - ب
 ارات العربية المتحدة.تصدر مف أبو ظبي باإلم صحيفة الخميج اإلماراتية: - ت

، وسػرعاف ـ كطبعػة دوليػة مػف القػدس الفمسػطينية8765عػاـ ف فػي لنػدشػئت نأ صحيفة القدس العربي المندنيػة: - ث
 .ما انفصمت لتصبح مستقمة

 

 العينة الزمنية:  -2
يونيػػو  83ـ وحتػى 0224 مػارس 83المػدة الواقعػػة بػيف ثالثػػة أشػير خػالؿ  اختػار الباحثػاف عينػة زمنيػػة عمديػة تتمثػل فػي

ه خػػػالؿ ىػػػػذعمػػػى شػػػبكة اإلنترنػػػت الدراسػػػة  حيػػػث سػػػيتـ تحميػػػل مضػػػموف صػػػحفألنيػػػا المػػػدة الزمنيػػػة األقػػػرب،  ـ،0224
"مدينػػة  اتصػحف الدراسػػة عػف مصػػطمحة، حيػػث تػـ البحػػث فػي جميػػع أبػػواب مػػف كػل صػػحيفيومػًا  70، أؼ بواقػػع المػدة

فػػي  موضػػوعاً  87و، موضػػوعًا فػػي الدسػػتور األردنيػػة 29القػدس" و"القػػدس العربيػػة" والقػػدس الشػػرقية" وأسػػفر البحػػث عػػف 
فػػػي صػػػحيفة القػػػدس  موضػػوعاً  85، والخمػػػيج اإلماراتيػػػةموضػػػوعًا فػػػي صػػحيفة  20، ووديةالسػػع صػػحيفة الشػػػرؽ األوسػػػط

 العربي المندنية.
 

 جقسيى انذراسة:
 المبحث، تحتوؼ المقدمة عمى اإلجراءات المنيجية لمدراسة، أما وثالثة مباحثتنقسـ ىذه الدراسة إلى مقدمة 

 اإلعالـقضية القدس، و اإلعالـ في التعريف والتوعية ب دورإلى فيتطرؽ  قضية القدسو اإلعالـ األوؿ وىو بعنواف 
 .في قضية القدس اإلسرائيمي اإلعالـمحاور عمل ، و في قضية القدس اإلسرائيميةوالدعاية 
ويتطرؽ إلى ، العربي عمى شبكة اإلنترنت في معالجة قضية القدساإلعالـ  دورالثاني بعنواف  المبحثو 

 ا ودالالتيا.ومناقشتي تحميميةنتائج الدراسة ال
 .حتوؼ عمى أىـ النتائج وتوصيات الدراسة، يمييا مراجع الدراسةيفالمبحث الثالث أما 
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 انًبحث األول:
 

 قضية انقذسواإلعالو 
 

أصبح اإلعالـ يمثل عنصرًا جوىريًا خطيرًا في حياة الشعوب والمجتمعات ال تستطيع االستغناء عنو، بل إف 
 يًا مف مصادر الثقافة وتغيير السموؾ في المجتمعات الحديثة.اإلعالـ بات يمثل مصدرًا أساس

وتتمثل خطورة الدور الذؼ يؤديو اإلعالـ في حياة الشعوب في كـ التأثير اليائل الذؼ يحدثو في حياة 
 الناس، والثقة الكبيرة المتزايدة التي يولييا الجميور لإلعالـ.

 

 :انقذس دور اإلعالو في انحعريف وانحىعية بقضية :أوالا 
يمثػػل اإلعػػالـ أداة ووسػػيمة أساسػػية ال يمكػػف االسػػتغناء عنيػػا أو تيمػػيش دورىػػا بالنسػػبة لكػػل المجتمعػػات، حيػػث 
تضػػاعفت الوظػػائف المرتقبػػة مػػف وسػػائل اإلعػػالـ وتضػػاعف الوقػػت الػػذؼ يخصصػػو الفػػرد لمتعامػػل مػػع مخرجػػات وسػػائل 

 .(8)ًا مف حياة المواطفاإلعالـ حتى صارت وسائل اإلعالـ في عصرنا الحالي جزءًا ىام
حيػث أنيػا تعػد ، فػي المجتمعػات عمػى التػأثيرقػدرات بػارزة وسائل اإلعالـ بما تمتمكػو مػف تقنيػات حديثػة لأصبح و 

فػػػي األمػػر الػػػذؼ دفػػع إلػػػى االعتمػػاد عمييػػػا نظامػػًا متكػػػاماًل يتػػأثر بالنظػػػاـ العػػاـ لمدولػػػة ويػػؤثر عمػػػى أفرادىػػا ومواطنييػػػا، 
 .(0)الت متنوعةاي مجالحمالت الخاصة بالتوعية ف

المعػػروؼ أف مػػف أىػػػـ أىػػداؼ اإلعػػالـ توسػػػيع مػػدارؾ الجميػػور مػػف خػػػالؿ تزويػػدىـ بالمعػػارؼ الضػػػرورية  ومػػف
قنػاعيـ بسػموؾ معػػيف عػف طريػػق مػدىـ باألخبػار الصػػحيحة والمعمومػات السػػميمة والحقػائق التػي تسػػاعدىـ عمػى تكػػويف  وا 

يعبػػر ىػػذا الػػػرأؼ تعبيػػرًا موضػػوعيًا عػػػف عقميػػة الجمػػػاىير حيػػػث رأؼ صػػائب فػػي واقعػػػة معػػيف أو مشػػكمة مػػػف المشػػكالت ب
 وميوليـ واتجاىاتيـ.

وتتركػػز أىميػػة اإلعػػالـ األساسػػػية فػػي طػػرح المشػػػكالت والقضػػايا األساسػػية التػػي تعػػػاني منيػػا المجتمعػػات عمػػػى 
رشاده لخطورتيا، وقد تقدـ الحموؿ المقترحة لحميا أو حصرىا  .  (1)الرأؼ العاـ لتوجييو وا 

ىنا الدور اليػاـ المطمػوب مػف اإلعػالـ العربػي فػي التعريػف والتوعيػة بالقضػايا اليامػة المصػيرية فػي حيػاة  ويبرز
الشػػعوب العربيػػة واإلسػػػالمية، حيػػث أف اإلعػػالـ أصػػػبح يمثػػل مصػػدرًا ىامػػػًا لممعمومػػات واألخبػػار حػػػوؿ مختمػػف القضػػػايا 

لقػدس مدينػًة، وسػكانًا، وتاريخػًا، وحضػارة، وأصػػبحت وبالػذات فػي ىػذا الوقػت الػذؼ تطػورت فيػو اليجمػػة الصػييونية عمػى ا
تحتػػػاج إلػػػى الجيػػػػود اإلعالميػػػة الجػػػادة لفضػػػػح الممارسػػػات اإلسػػػرائيمية التػػػػي تيػػػدؼ إلفػػػراغ المدينػػػػة مػػػف سػػػكانيا العػػػػرب 

 وتيويدىا، والقضاء عمى أؼ ذكر لتاريخيا وحضارتيا وآثارىا.
 

 :قضية انقذسفي  اإلسرائيهيةوانذعبية  اإلعالو: ثبنيبا 

                                        
 81ص  ـ(0222صرية المبنانية، الدار الم: القاىرة) 8، طجتمعالمعالـ و اإل، منى الحديدؼ وسموػ إماـ (1)
 36، 35ص ص   ـ(8773، الييئة المصرية العامة لمكتاب: القاىرة) 8، طجتمعالمعالـ و اإل، غازؼ عوض هللا (2)
 5ص  ـ(8777، مكتبة األسرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب: القاىرة) 8، طالتمفزيوف والمجتمع واليوية الثقافية: دراسات نقدية، نسمة البطريق (3)
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لعػػب اإلعػػػالـ دورًا ىامػػًا فػػػي تجسػػػيد إسػػرائيل مػػػف أسػػػطورة لواقػػع حيػػػث اسػػػتطاعت الحركػػة الصػػػييونية توظيػػػف 
 الدعاية بشكل جيد، لتصبح المرة األولى التي يصنع فييا اإلعالـ دولة.

األولػػػى حيػػػػث يقػػػوؿ الحاخػػػػاـ  إرىاصػػػػاتياوقػػػد كانػػػػت الحركػػػة الصػػػػييونية واعيػػػة بخطػػػػورة اإلعػػػالـ وأىميتػػػػو منػػػذ 
"إذا كػػاف الػػذىب ىػو القػػوة األولػػى فػي العػػالـ، فالصػػحافة ىػػي  ـ8647شػوراف فػػي اجتمػػاع سػرؼ لمييػػود فػػي بػراغ عػػاـ راي

وحينمػػا نسػػػيطر عمػػػى ، القػػوة الثانيػػػة، ولكػػف الثانيػػػة ال تعمػػػل مػػف غيػػػر األولػػػى، فعمينػػا بالػػػذىب االسػػتيالء عمػػػى الصػػػحافة
 ."(8)الديفو الصحافة نسعى جاىديف لتحطيـ الحياة العائمية واألخالؽ 

وقػػد بػػػدا االىتمػػػاـ واضػػػحًا فػػػي برتوكػػػوالت حكمػػػاء صػػػييوف التػػػي وضػػػعت فػػػي االجتمػػػاع السػػػرؼ األوؿ لمحركػػػة 
بأىميػػػػة دور الصػػػػحافة واإلعػػػػالـ فػػػػي تحقيػػػػق المخطػػػػط الصػػػػييوني حيػػػػث احتػػػػوػ البروتوكػػػػوؿ  ـ8675الصػػػػييونية عػػػػاـ 

افة واإلعػالـ "األدب والصػحافة ىمػا أعظػـ قػوتيف الثػاني عشػر عمػى عػدد مػف النقػاط التػي تحػدد كيفيػة التعامػل مػع الصػح
 ."(0)تعميميتيف خطرتيف وليذا السبب ستشترؼ حكومتنا العدد األكبر مف الدوريات

ـ ىػػذه الوكػػاالت جميعػػًا إلينػػا ولػػف ضػػوأمػا التعامػػل مػػع وكػػاالت األنبػػاء فسػػيكوف "حينمػػا نصػػل إلػػى السػػمطة ستن
ولػػـ تػنس البروتوكػوالت العامػػل البشػرؼ فتحػدثت عػػف الناشػريف وعػػف ، (1)ختػػار نحػف التصػريح بػػو مػف أخبػارتنشػر إال مػا ن

يـ فػي أيػػدينا ولػػف الكتػاب الصػػحفييف واألسػموب األمثػػل لمسػيطرة عمػػييـ "إف كػوف المػػؤلفيف مسػئوليف أمػػاـ القػانوف سيضػػع
 ."(2)مياجمتنا ناشرًا ينشر لو فييجد أحد يرغب 

ر عمػػػػى معظػػػـ الصػػػػحف ودور النشػػػر ووكػػػػاالت ولقػػػد نجحػػػت الصػػػػييونية فػػػي مخططيػػػػا حيػػػث أصػػػػبحت تسػػػيط
وبيػػػذه السػػػيطرة اسػػػتطاعت الصػػػييونية  ،(3)األنبػػاء فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة إلػػػى جانػػػب سػػيطرة كبيػػػرة فػػػي أوروبػػػا

تغييػر النظػرة إلػى الييػودؼ فبعػػد أف كػاف محتقػرًا ومكروىػًا بسػػبب صػفاتو وطبائعػو التػي جسػػدىا شكسػبير فػي روايتػو تػػاجر 
أصػػػبح محترمػػًا ومرىػػػوب الجانػػػب فػػي أؼ مجتمػػػع يتواجػػد فيػػػو، ولقػػػد اسػػتطاعت الحركػػػة الصػػييونية مػػػف خػػػالؿ  البندقيػػة،

إلػػػػى تحويػػػػل الحمػػػػـ الصػػػػػييوني بدولػػػػة لمييػػػػود فػػػػي فمسػػػػػطيف إلػػػػى واقػػػػع مممػػػػػوس،  الػػػػػدءوبالتخطػػػػيط المحكػػػػـ و العمػػػػل 
قناعػو با ألكاذيػب واالفتػراءات الصػييونية عمػى واستطاعت مف خالؿ دعايتيا الناجحة غسل دماغ الػرأؼ العػاـ العػالمي وا 

أنيػا حقػػائق مسػػممة أصػػبح يػؤمف ويػػدافع عنيػػا معتمػػدة فػي ذلػػؾ عمػػى الدعايػػة القائمػة أف إسػػرائيل ىػػي قاعػػدة لالسػػتعمار 
الغربػػػي فػػػي منطقػػػػة الشػػػرؽ األوسػػػػط، وخػػػط الػػػػدفاع األوؿ فػػػي وجػػػػو الشػػػيوعية، وواحػػػػة الديمقراطيػػػة الغربيػػػػة فػػػي صػػػػحراء 

 .(4)التخمف العربي
ميػو فػػيمكف القػػوؿ أف مقولػػة اإلعػالـ ىػػو صػػوت وصػػورة الدولػة ال ينطبػػق عمػػى أحػػد كمػا عمػػى إسػػرائيل حيػػث وع

نجح اإلعالـ في طرح القضايا اإلسرائيمية والدفاع عنيا بحيث بػدت لقطػاع واسػع مػف الػرأؼ العػاـ العػالمي وكأنيػا قضػايا 
 ىى بنػاء مػػا يسػػمالقػدس، وفػػ فػػيمؤيػد لحقػػوقيـ  عػػالميػ عػاـ ة الصػييونية عمػػى خمػػق رأحرصػت الدولػػ صػادقة وعادلػػة،

                                        
 801(، ص ـ8776، مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب :)القاىرة 8، طفف الدعاية والمخطط الصييونيفتحي اإلبيارؼ:  (1)
، د :، إعداد وتقديـ إبراىيـ عبد هللا )طنطابروتوكوالت حكماء صييوف  (2)  61ص ـ(8777ار البشير لمثقافة والعمـو
 62ص المرجع السابق نفسو،  (3)
 63 صالمرجع السابق نفسو،  (4)
 02( صـ8764دار الشياب لمطباعة النشر،  :)الجزائر النفوذ الييودي في األجيزة اإلعالمية والمؤسسات الدوليةفؤاد بف سيد الرفاعي،  (5)
 12ص  (8778والتوزيع، مكتبة ابف سينا لمنشر  :)القاىرة الخديعة الكبرى أحمد تيامي سمطاف، (6)
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، األمريكيػػػةالواليػػات المتحػػػدة  فػػػيعالميػػة ضػػػخمة إ وـ الصػػػياينة بحممػػػة قػػزعػػػوـ، فعمػػى سػػػبيل المثػػػاؿ يبييكػػل سػػػميماف الم
 .مكانومف أجل الحصوؿ عمى قرار سياسي يدعـ ىدـ المسجد األقصى وبناء الييكل  المسيحيبدعـ مف اليميف 

 
 :قضية انقذسفي  اإلسرائيهي اإلعالوًم يحبور ع: ثبنثبا 

وقػد عمػػل اإلعػػالـ اإلسػػرائيمي عمػػى تػرويج دعايتػػو التػػي تسػػعى لتحقيػػق أىػداؼ إسػػرائيل والصػػييونية عبػػر ثالثػػة 
 محاور:
والحصػػػوؿ عمػػػى دعمػػػو وموافقتػػػو عمػػػى  ،الدعايػػة الصػػػييونية الموجيػػػة إلػػػى الػػػرأؼ العػػػاـ العػػػالمي مػػػف أجػػػل تضػػػميمو -8

 ي ترتكبيا إسرائيل بحق الدوؿ العربية عامة والشعب الفمسطيني خاصة.المجازر البشعة الت
والػػػذؼ يسػػػعى إلػػػى توحيػػػدىـ خمػػػف أىػػػداؼ إسػػػػرائيل  ،اإلعػػػالـ الموجػػػو إلػػػى الييػػػود فػػػي العػػػالـ وفػػػي داخػػػػل إسػػػرائيل -0

 وأطماعيا التوسعية في المنطقة العربية.
 ر:وينقسـ بدوره إلى ثالثة محاو  ،اإلعالـ الموجو إلى العرب -1

 المحور األوؿ:
، والػػذيف اضػػػطروا ـ8726ويتمثػػل فػػػي اإلعػػالـ الموجػػػو إلػػى العػػػرب الفمسػػطينييف فػػػي داخػػل فمسػػػطيف المحتمػػة عػػػاـ 

إفػػراغ المػػدف الفمسػػػطينية  ـ8745-ـ8726لحمػػل اليويػػة اإلسػػرائيمية حيػػػث حػػاوؿ اإلعػػالـ اإلسػػػرائيمي وخػػالؿ الفتػػرة مػػػف 
أو عمػػى األقػل إلػى المحػػاؽ بعػائالتيـ فػػي  ،إلػى اليجػرة إلػػى خػارج فمسػطيفمػف سػكانيا ودفػػع الفمسػطينييف القػاطنيف فييػػا 

واحػػػػتالؿ كامػػػػل األراضػػػػي الفمسػػػػطينية فقػػػػد ركػػػػز اإلعػػػػػالـ  ـ8745الضػػػػفة الغربيػػػػة وقطػػػػاع غػػػػزة، وأمػػػػا فيمػػػػا بعػػػػد حػػػػػرب 
ب عػػػنيـ اإلسػػرائيمي عمػػػى ضػػػرورة والء الفمسػػػطينييف فػػػي داخػػل إسػػػرائيل إلػػػى دولػػػة إسػػػرائيل مػػع تركيػػػزه عمػػػى تخمػػػي العػػػر 

 .(8)واإلشارة إلى التفوؽ الحضارؼ والتكنولوجي اإلسرائيمي وتمتع إسرائيل بالديمقراطية واحتراميا لألدياف
ومسػػػمميف، ودروز،  ،الطائفيػػػة لػػدػ الفمسػػطينييف مػػػف مسػػيحييف تالتقسػػيماكمػػا عمػػد اإلعػػػالـ اإلسػػرائيمي عمػػى إبػػػراز 

   .لة بمزايا أكبر مف الطوائف األخرػلمدو  وتمتع بعض ىذه الطوائف التي تبدؼ والءً  ،وشركس

 
 المحور الثاني:

، وفمسػػطيني الشػػػتات، ـ8745ويتمثػػل فػػي اإلعػػالـ الموجػػو إلػػػى الفمسػػطينييف فػػي داخػػل فمسػػػطيف المحتمػػة عػػاـ 
حيػث حػػاوؿ اإلعػػالـ اإلسػػرائيمي تصػوير ـ.ت.ؼ بػػالخطر الكبيػػر عمػػى الفمسػػطينييف وأف االنجػرار وراءىػػا لػػف يعػػود عمػػى 

إال بػػاأللـ والػػدمار، وركػػػز عمػػى أف الفمسػػطينييف فػػػي الضػػفة الغربيػػة مواطنػػوف أردنيػػػوف، وفػػي غػػزة مواطنػػػوف  الفمسػػطينييف
مصػػريوف، وفػػػي الشػػػتات كػػػل يتبػػػع الدولػػػة التػػػي تقػػػيـ فييػػػا، وعمػػػييـ المطالبػػػة بتػػػوطينيـ فػػػي تمػػػؾ الػػػدوؿ، وعمػػػد اإلعػػػالـ 

معيشػية لمفمسػطينييف فػي داخػل منػاطق تواجػػدىـ، وأؼ لمتػرويج بػأف إسػرائيل ىػي الوحيػدة القػادرة عمػى تحسػػيف األوضػاع ال
 .  (0)تفكير في المقاومة سيعرضيـ لمجوع والتشرد ولف يجدؼ نفعاً 

 :(1)يميالقدس بما  فيجماؿ السياسة الصييونية ويمكف إ
                                        

، إدارة اإلعالـ،  :، إعداد مجدؼ حماد )تونسأطروحات ومواقف :ونياإلعالـ الصيي (1)  854( ص ـ8764المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
 855اإلعالـ الصييوني، أطروحات ومواقف، مرجع سابق، ص  (2)
 848صـ( 0220 :بيروت) ـ1948حرب  فيالقدس: األحياء العربية ومصيرىا مؤسسة الدراسات الفمسطينية،  (3)
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 زيادة سكاف القدس الشرقية مف الييود وبناء وتطوير المستوطنات عمى حساب المقدسييف. .8
حاطتيػػػا بمسػػتوطنات وطػػػرؽ التفافيػػة تفصػػػميا عػػف بس عػػػف مدينػػػة القػػد أحيػػاءعػػزؿ  .0 مػػدف الضػػػفة  بػػػاقيعضػػيا وا 

 الغربية.

 لمسيطرة عمى المناطق القريبة مف الحـر القدسي الشريف. السعي .1

 لممقدسييف. الطبيعيحظر إقامة األبنية حتى تمؾ التي تمبي النمو  .2

السػفر إلػى الخػارج لفتػرات طويمػة ألنيػـ محاصرة النشاط االقتصادؼ واالجتماعي عف طػرؽ منػع المقدسػييف مػف  .3
 قد يفقدوا إقامتيـ.

 فػػيمػػع نظػرائيـ  التجػارؼالضػفة الغربيػػة مػف دخػػوؿ القػدس، مػف التبػػادؿ  فػيالمػػدف  بػاقيمػػف  فالفمسػطينييمنػع  .4
 الضفة الغربية.

 سحب بطاقات اليوية مف المقدسييف وطردىـ خارج أماكف سكناىـ. .5

يف مػػػػػف المسػػػػػاكف ومصػػػػػادرة ؿ الفمسػػػػػطينية وتحديػػػػػد حصػػػػػة الفمسػػػػػطينيقيػػػػاـ السػػػػػمطات الصػػػػػييونية بيػػػػػدـ المنػػػػػاز  .6
 عمى نطاؽ واسع. راضياأل
عيػػػػد االنتػػػداب اتفقػػػػت الحركػػػػة  ففػػػػيمدينػػػػة القػػػػدس يشػػػغل بػػػػاؿ الحركػػػػة الصػػػييونية،  وتيويػػػدزمػػػػف طويػػػػل  ذومنػػػ

يػت حػدود المدينػػة تثبالصػييونية مػع سػمطات االنتػػداب عمػى توسػيع حػػدود القػدس باتجػاه الغػػرب لضػـ األحيػاء الييوديػػة، و 
األرض مػػػف السػػػكاف،  إلفػػػراغعمميػػة نحشػػػوف  بتنفيػػػذجنػػػاة ابػػػدأت اليـ 8726نيسػػاف عػػػاـ  4 ، ومنػػػذخػػػرػمػػف الجيػػػات األ

 التػػياعػػة الياجنػاة إذ، فمػف الصػػييونيقػػوات االحػتالؿ  ولكػل مػػا تفعمػ اإلعالميػػةالعمميػػات العسػكرية بػػدأت التغطيػة  فومػ
 استمروا بالمقاومة .، وما سيحدث ليـ إذا كرىـ بدير ياسيفذيف، فتينالحرب النفسية لمسكاف الفمسطي فيبدأت 
 

 المحور الثالث:
جبػارىـ عمػى القبػوؿ  اإلعالـ الموجو لمدوؿ العربيػة والػذؼ ىػدؼ باألسػاس إلحبػاط الػروح المعنويػة لػدػ العػرب وا 

العسػػػكرؼ النػػوعي، وعمػػى عػػػدـ  بوجػػود إسػػرائيل كحقيقػػة واقعػػػة حيػػث ركػػز اإلعػػػالـ اإلسػػرائيمي عمػػى قػػػوة إسػػرائيل وتفوقيػػا
قػدرة العػرب مجتمعػيف عمػى مواجيتيػا أو القضػاء عمييػا، مػع التركيػز عمػى الػذراع الطػولى إلسػرائيل فػي ضػرب أؼ مكػػاف 
تشػػعر أنػػػو ييػػدد أمنيػػػا، وعػػػدـ قػػدرة العػػػرب عمػػى الػػػدفاع عػػػف أنفسػػيـ أو التصػػػدؼ ليػػا، وذلػػػؾ مػػػف خػػالؿ إبػػػراز اإلعػػػالـ 

  .(8)اإلسرائيمي لبعض األحداث
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 :انثبنيانًبحث 
 

 انعربي عهى شبكة اإلنحرنث اإلعالو  دور
 في يعبنجة قضية انقذس

 
الصػػػحف العربيػػة عمػػػى عينػػة مػػف اف عمػػػى التػػي أجراىػػػا الباحثػػ التحميميػػةيسػػتعرض ىػػذا المبحػػػث نتػػائج الدراسػػػة 

نػت، باإلضػػافة إلػػى مػػف خػالؿ مضػػموف ومصػادر قضػػايا القػػدس فػي الصػػحف العربيػة عمػػى اإلنتر  شػبكة اإلنترنػػت الدوليػة
شػػػكل قضػػػايا القػػػدس فػػػػي ، و المتضػػػررة وأسػػػباب المخػػػاطر التػػػي تتعػػػرض ليػػػػا القػػػدس والسػػػيناريوىات المحتممػػػة األطػػػراؼ

 .الصحف العربية عمى اإلنترنت والحموؿ المقترحة
 

 :قضبيب انقذس في انصحف انعربية عهى اإلنحرنثويصبدر يضًىٌ  :أوالا 

 :قضايا القدس -1
 أىـ قضايا مدينة القدس العربية في صحف الدراسة: ( يوضح1جدوؿ رقـ )

 
 الصحيفة              

 القضايا
 االتجاه العاـ الدستور القدس العربي الخميج الشرؽ األوسط

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ
 84.5 02 83.2 4 7.3 0 02 82 85.4 4 االستيطاف

 84 01 80.6 3 82.1 1 84 6 02.4 5 الجدار الفاصل 

 84 01 5.5 1 87 2 06 82 3.7 0 تيديد األماكف المقدسة 

 83.1 00 02.3 6 87 2 6 2 85.4 4 مخططات التيجير

 88.6 85 - - - - 84 6 04.3 7 مخططات التيويد

 5.4 88 85.7 5 87 2 - - - - معاناة سكاف المدينة 

المسػػػػػػػتقبل السياسػػػػػػػي 
 لممدينة

0 3.7 - - 1 82.1 4 83.2 88 5.4 

 2.7 5 3.8 0 2.6 8 6 2 - - ق عمى الحرية الدينيةالتضيي
 2.0 4 3.0 0 - - 2 0 3.6 0 أخرى 

 100 144 100 39 100 21 100 50 100 34 المجموع

 مف متابعة بيانات الجدوؿ السابق نالحظ ما يمي:
ع القػدس بنسػػبة جػاءت قضػػية االسػتيطاف فػػي المدينػة المقدسػػة فػي المرتبػػة األولػى فػػي اىتمامػات صػػحف الدراسػة بموضػػو 

وتيديػػػد األمػػػاكف المقدسػػػة، ثػػػػـ مخططػػػات التيجيػػػر، وبعػػػدىا مخططػػػات التيويػػػد، ثػػػػـ  ،ىػػػا الجػػػدار الفاصػػػل%، تال85.4
معانػػاة سػػػكاف المدينػػػة عمػػػى كػػػل األصػػػعدة، تالىػػػا المسػػػتقبل السياسػػػي لممدينػػػة، وبعػػػدىا التضػػػييق عمػػػى الحريػػػة الدينيػػػة، 
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أوضػػػػاع فػػػي المدينػػػة، و األوضػػػاع التعميميػػػة ، و تفنيػػػد المػػػزاعـ الييوديػػػػة، و تػػػاري  المدينػػػةوأخيػػػرًا أخػػػرػ وشػػػممت ىػػػذه الفئػػػػة 
 .احتفاالت دينيةفييا، و الالجئيف 

 :مصادر الموضوعات -2
 :في معالجة قضايا مدينة القدس العربية صحف الدراسةمصادر ( يوضح أىـ 2جدوؿ رقـ )

 الصحيفة              
 المصادر

 االتجاه العاـ الدستور القدس العربي الخميج الشرؽ األوسط
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 28.8 22 15.7 88 36.6 82 22.3 85 18.4 4 المراسل
 02.1 04 38.5 83 13.1 4 88.7 3 - - وكاالت األنباء

 00.2 02 4.7 0 - - 11.1 82 20.8 6 مجيوؿ المصدر
 82.1 88 - - - - 82.1 4 04.1 3 الكاتب الخاص

 2.7 8 - - 3.7 8 - - - - خرى الصحف األ
 2.7 8 1.3 8 - - - - - - األرشيف
 100 107 100 29 100 17 100 42 100 19 المجموع

 مف متابعة بيانات الجدوؿ السابق نالحظ ما يمي:
موضػػوع القػػدس فػػي معالجػة صػػحف الدراسػة التػي اعتمػػدت عمييػا  المصػػادرالمرتبػة األولػػى فػي احتػل المراسػػل 

ت األنبػػػاء العالميػػػة %، وىػػػي نسػػػبة خطيػػػرة حيػػػث أف وكػػػاال02.1كػػػاالت األنبػػػاء بنسػػػبة وجػػػاءت بعػػػده و  %،28.8 بنسػػبة
ليػا أجنػدتيا الخاصػة ولػوحع أف معظػـ وكػاالت األنبػاء التػي اسػتخدمتيا صػحف الدراسػة كانػت غربيػة وعمػى رأسػيا وكالػة 

األنبػػاء الغربيػػة كانػػت صػػػحيفة  كثػػر صػػحيفة يعػػػاب عمييػػا اسػػتخداـ وكػػاالتأاألنبػػاء الفرنسػػية ووكالػػة رويتػػرز اإلنجميزيػػة، و 
وىػػػػذا عيػػػب خطيػػػر فػػػي صػػػحف الدراسػػػة حيػػػػث أف ، %00.2%، تالىػػػا مجيػػػوؿ المصػػػدر بنسػػػبة 38.5الدسػػػتور بنسػػػبة 

األخبػػػػار والموضػػػػوعات يجػػػػب أف تكػػػػوف معمومػػػػة المصػػػػدر وكانػػػػت أكثػػػػر صػػػػحيفة ال تيػػػػتـ بػػػػذكر المصػػػػدر ىػػػػي الشػػػػرؽ 
 .األوسط تمتيا الخميج

التػػػي تركػػزت فػػػي الترجمػػة عػػػف الصػػحف اإلسػػػرائيمية  خػػرػبعػػده الصػػػحف األالكاتػػب الخػػػاص، و  جػػاء بعػػد ذلػػػؾ
 واقتصرت ىذه الترجمة عمى صحيفة القدس العربي، وجاء أخيرًا األرشيف.

 
 :المصادر األولية لممعمومات -3

 ( يوضح المصادر األولية في صحف الدراسة في معالجة قضايا مدينة القدس العربية:3جدوؿ رقـ )
 الصحيفة                 
 لمصادر األوليةا

 االتجاه العاـ الدستور القدس العربي الخميج الشرؽ األوسط
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 12 08 18.4 4 22 2 12.6 6 84.5 1 مسئوؿ رسمي فمسطيني
 03.5 86 20.8 6 82 8 85.2 2 05.6 3 مؤسسات حقوقية وشعبية

 02 82 04.1 3 02 0 08.5 3 88.8 0 مسئوؿ إسرائيمي
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 85.8 80 - - 02 0 04.8 4 00.0 2 كاتب
 3.5 2 - - 82 8 - - 84.5 1 مسئوؿ حزبي فمسطيني

 8.2 8 - - - - - - 3.4 8 شيود عياف
 100 70 100 19 100 10 100 23 100 18 المجموع

 مف متابعة بيانات الجدوؿ السابق نالحظ ما يمي:
المصػػادر األوليػة فػػي صػػحف الدراسػػة فػي معالجػػة قضػػايا مدينػػة فػػي  احتػل المسػػئوؿ الرسػػمي الفمسػػطيني المرتبػة األولػػى

، ثػػػػـ كاتػػػػب، تػػػاله مسػػػػئوؿ إسػػػػرائيمي%، ثػػػـ 03.5بنسػػػػبة  مؤسسػػػػات حقوقيػػػة وشػػػػعبيةتػػػػاله  %،12بنسػػػبة  القػػػدس العربيػػػػة
 %.8.2ضئيمة ىي  ةبنسب شيود عياف، وأخيرًا مسئوؿ حزبي فمسطيني

 وأىـ ما تدؿ عميو النتائج :
وتتفػػق %، وىػػى نسػبة مرتفعػػة 02لػؾ بنسػػبة ذو  إسػػرائيمييفوؿ عمػػى المعمومػػات مػف مسػػئوليف ارتفػاع نسػػبة الحصػ - أ

حيػػث جػػػاءت وكػػاالت األنبػػاء العالميػػػة فػػي المركػػز الثػػػاني فػػي اعتمػػػاد  (0مػػع النتػػائج السػػػابقة فػػي جػػدوؿ رقػػػـ )
 . اإلسرائيمييفعتمد عمى رواية المسئوليف صحف الدراسة عمييا كمصادر لألخبار وكثيرًا ما ت

ـ تواصػػل صػػحف الدراسػػة مػػع عػػد إلػػىا مػػا يشػػير ذوىػ ،وليػػة تكػػاد تكػػوف منعدمػػةالمصػػادر األ فػػينسػبة الكتػػاب  - ب
، ومػػف المعػػروؼ أف الكتػػاب يػػؤثروف تيػػتـ بالشػػأف المقدسػي التػػيو أمدينػة القػػدس  فػػيبحػػاث المنتشػػرة مراكػز األ

 .ل قضية القدسفي الرأؼ العاـ تأثيرًا كبيرًا وخصوصًا في القضايا الميمة والمصيرية مث
 
 :المتضررة األطراؼ -4

 األطراؼ المتضررة مف الممارسات اإلسرائيمية ( يوضح 4جدوؿ رقـ )
 بحق مدينة القدس العربية في صحف الدراسة

 
 الصحيفة              

 المتضررة األطراؼ
 االتجاه العاـ الدستور القدس العربي الخميج الشرؽ األوسط

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 18.3 01 12.6 2 22.5 88 83.2 0 12 4 سسات فمسطينية شعبيةمؤ 
 06.6 08 01.8 1 03.7 5 01.8 1 22 6 سكاف القدس

 87.0 82 24.0 4 86.3 3 5.5 8 82 0 األحزاب الفمسطينية
 85.6 81 - - 82.6 2 16.3 3 02 2 السمطة الفمسطينية

 0.5 0 - - - - 83.2 0 - - وزارة األوقاؼ الفمسطينية
 100 73 100 13 100 27 100 13 100 20 المجموع

 مف متابعة بيانات الجدوؿ السابق نالحظ ما يمي:
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الممارسػػػات اإلسػػػرائيمية بحػػػػق مدينػػػة القػػػػدس فػػػي مقدمػػػػة الجيػػػات المتضػػػررة مػػػػف  شػػػعبيةالفمسػػػػطينية المؤسسػػػات ال كانػػػت
، السػػمطة الفمسػػطينية، وبعػدىا مسػػطينيةاألحػزاب الف، ثػػـ سػػكاف القػدس%، تالىػػا 18.3بنسػبة  العربيػة فػػي صػحف الدراسػػة

 .وزارة األوقاؼ الفمسطينيةوأخيرًا 
يالحػػع مػػػف النتػػائج السػػػابقة أف أكثػػػر المتضػػرريف مػػػف الممارسػػػات اإلسػػرائيمية ىػػػي المؤسسػػػات الشػػعبية وسػػػكاف القػػػدس، 

قيػاـ أؼ نشػاط مػنظـ وىذا يشير بوضوح إلى أف اليجمػة اإلسػرائيمية تتركػز عمػى العمػل المؤسسػي فػي المدينػة حتػى تمنػع 
يتصػػدػ ليػػذه اليجمػػة، باإلضػػػافة إلػػى التركيػػز عمػػى السػػػكاف وىػػـ العصػػب األساسػػي لممدينػػػة المقدسػػة والسػػبب الحقيقػػػي 
وراء صػػمود المدينػػػة أمػػاـ المخططػػػات الصػػػييونية ألف تفريػػغ المدينػػػة مػػف سػػػكانيا يعنػػػي تطبيػػق المخططػػػات اإلسػػػرائيمية 

 اليوية العربية واإلسالمية لممدينة وتيويدىا بالكامل.وانتياء الحمـ الفمسطيني بالحفاظ عمى 
 :أسببة انًخبطر انحي جحعرض نهب انقذس وانسينبريىهبت انًححًهة :با نيثب

 :أسباب المخاطر -1
 تتعرض ليا القدس في صحف الدراسة: التي( يوضح أىـ أسباب المخاطر 5جدوؿ رقـ )

 
 الصحيفة              
 أسباب المخاطر

 االتجاه العاـ الدستور القدس العربي الخميج وسطالشرؽ األ
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 03.7 48 04.5 84 02.3 80 04.7 08 03 80   األمريكيالدعـ 
االسػػػػػػػػػتيتار بػػػػػػػػػالقرارات 

 الدولية
3 82.2 82 85.7 88 00.3 83 03 23 87.0 

 82.4 03 81.1 6 80.0 4 82.1 6 4.1 1 الضعف العربي
 82.0 02 1.1 0 02.2 82 5.5 4 80.3 4 االسرائيميالغرور 

 7.6 01 6.1 3 4.8 1 82.1 6 82.4 5 عزؿ القدس 

 7.2 00 81.1 6 6.0 2 3.8 2 80.3 4 إفراغ القدس مف سكانيا

 5.0 85 - - - - 82.1 6 86.6 7 تيويد مدينة القدس

 2.5 88 4.5 2 2.8 0 4.2 3 - - طمس ىوية القدس
رغبػػػة إسػػػرائيل فػػػي االحتفػػػا  

 بالقدس كعاصمة موحدة
- - 2 3.8 8 0 0 1.1 5 1 

 100 235 100 60 100 49 100 78 100 48 المجموع
 مف متابعة بيانات الجدوؿ السابق نالحظ ما يمي:

وذلػػؾ بنسػػبة  تتعػػرض ليػػا القػػدس فػػي صػػحف الدراسػػة التػػيأسػػباب المخػػاطر  المرتبػػة األولػػى فػػي األمريكػػيالػػدعـ احتػل 
إفػػػراغ  ، ثػػـعػػزؿ القػػدس ، ثػػـيسػػػرائيماإلالغػػرور  ، وبعػػدهالضػػعف العربػػي ، ثػػػـبػػالقرارات الدوليػػةاالسػػتيتار  %، تػػاله03.7

رغبػػػػة إسػػػرائيل فػػػػي االحتفػػػاظ بالقػػػػدس  ، وأخيػػػراً طمػػػس ىويػػػػة القػػػدس ، ثػػػػـتيويػػػػد مدينػػػة القػػػدس ، تػػػالهالقػػػدس مػػػف سػػػػكانيا
 .كعاصمة موحدة
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لتػي تتعػرض ليػا المدينػػة المقدسػة، حيػث جػاءت فػػي تػدؿ النتػائج السػابقة عمػى وعػػي الصػحف العربيػة بأسػباب المخػػاطر ا
، الضػػػعف العربػػػي ، ثػػػـاالسػػػتيتار بػػالقرارات الدوليػػػة مقدمػػة ىػػػذه المخػػػاطر الػػػدعـ األمريكػػي لمممارسػػػات اإلسػػػرائيمية تػػػاله

وىػػذه األسػػػباب الثالثػػة كميػػػا تصػػب فػػػي خانػػػة واحػػدة وىػػػي الحريػػة المطمقػػػة إلسػػػرائيل فػػي ممارسػػػاتيا التػػي تيػػػدد المدينػػػة 
 وتخاذؿ عربي تاـ. متواطئدسة في ظل دعـ أمريكي شبو تاـ وصمت عالمي المق
 
 :المحتممة تالسيناريوىا -2

 تتعرض ليا القدس في صحف الدراسة: التي( يوضح أىـ السيناريوىات المحتممة لممخاطر 6جدوؿ رقـ )
 

 الصحيفة              
 المحتممة تالسيناريوىا

 االتجاه العاـ الدستور بيالقدس العر  الخميج الشرؽ األوسط
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

توقػػػف العالقػػػات العربيػػػة 
 إسرائيلمع 

2 01.3 6 10 1 82 0 82.3 86 87.4 

مواليػػػات تزايػػػد الكراىيػػػة ل 
 المتحدة

0 88.6 2 84 4 02 2 08.8 84 85.2 

 84.1 83 18.4 4 4.5 0 02 3 88.6 0 انييار عممية السالـ
تزايػػػػػػػػػػػػػػػػد العمميػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 اديةاالستشي
1 85.4 3 02 4 02 8 3.1 83 84.1 

 82.8 81 08.8 2 04.5 6 - - 3.7 8 تصاعد االنتفاضة
الواليػػػات تعػػرض مصػػالح 

 لمخطر المتحدة
2 01.3 0 6 3 84.5 - - 88 80 

 1.1 1 82.3 0 - - 2 8 - - قصىىدـ المسجد األ
االتفاقػػػػػػػػػػػػػػات  إنيػػػػػػػػػػػػػػاء
 اإلسرائيميةالفمسطينية 

8 3.7 - - - - - - 8 8.8 

 100 92 100 19 100 30 100 25 100 17 المجموع
 مف متابعة بيانات الجدوؿ السابق نالحظ ما يمي:

تتعػػػرض ليػػا القػػػدس فػػػي  التػػػيالسػػيناريوىات المحتممػػػة لممخػػاطر فػػػي مقدمػػػة  إسػػرائيلالعالقػػات العربيػػػة مػػػع توقػػػف  جػػاء
بعػػدىا ، انييػػار عمميػة السػػالـثػـ ، األمريكيػػة لمواليػػات المتحػدةتزايػػد الكراىيػة تػاله ، %87.4وذلػؾ بنسػػبة  صػحف الدراسػػة

دـ المسػػػجد ىػػ ثػػـ، لمخطػػر الواليػػات المتحػػدةتعػػرض مصػػالح  ، تالىػػاتصػػاعد االنتفاضػػةثػػـ ، تزايػػد العمميػػات االستشػػيادية
 .اإلسرائيميةاالتفاقات الفمسطينية  إنياءوفي النياية ، قصىاأل



 د. نبيل الطيراوي  د. طمعت عيسى                                           اإلعالـ العربي والتعريف بالمخاطر التي تتيدد مدينة القدس

 

 

 19 ـ2006سبتمبر  - مؤتمر المخاطر التي تواجو القدس، لجنة يـو القدس منتدى بيت المقدس، عماف األردف

حػػػيف أف الوقػػػائع الموجػػػودة  فػػػيألقصػػى فػػػي صػػػحف الدراسػػػة، يالحػػع أف  ىنػػػاؾ تجػػػاىاًل كبيػػػرًا لسػػػيناريو ىػػػدـ المسػػػجد ا
، األقصػػىتشػير بوضػوح إلػى أف ىػػذا السػيناريو قػائـ ووارد حدوثػػو وىػذا مػا يؤكػػده واقػع الحفريػات الموجػػودة تحػت المسػجد 

 والتيديدات المستمرة لمجماعات الييودية المتطرفة. 
 :يمي كماالقدس،  تواجو التيلمختمفة لألخطار اريوىات اينمدؼ اىتماميا بالس فياء الصحف آر تباينت وقد 
 إسػػػرائيلتوقػػف العالقػػات العربيػػة مػػع  فػػيف أوؿ السػػيناريوىات المحتممػػة يكمػػػف رأت بػػأ األوسػػطصػػحيفة الشػػرؽ  - أ

وانييػػػار  مواليػػػات المتحػػػدةتزايػػػد الكراىيػػػة ل المحتمػػػل ىػػػو الثػػػانيالسػػػيناريو  أفحػػػيف رأت  فػػػي%،  01.3 وبنسػػػبة
%، أمػا تعػرض مصػػالح الواليػات المتحػػدة لمخطػر فقػد جػػاء فػي المرتبػػة 88.6حػدة ىػػي وا وبنسػػبةعمميػة السػالـ 
 .  85.4فأف السيناريو المحتمل فيو تزايد العمميات االستشيادية وبنسبة    وبالتالي، % 01.3ثالثة وبنسبة 

ات وؿ السػػػيناريوىات ىػػػػو توقػػػف العالقػػػػأف أ فػػػي األوسػػػػطصػػػحيفة الخمػػػيج تسػػػػاوت رؤيتيػػػا مػػػع صػػػػحيفة الشػػػرؽ  - ب
مواليػػػات لتزايػػد الكراىيػػػة  المحتمػػل ىػػػو الثػػػانيالسػػيناريو  أفحػػػيف رأت  فػػي%،  10.وبنسػػػبة إسػػرائيلالعربيػػة مػػػع 
نفػػس النسػػػبة انييػػار عمميػػػة السػػالـ، وتزايػػػد العمميػػات االستشػػػيادية وبنسػػػبة  فػػػي%، وتسػػاوػ 84وبنسػػػبة المتحػػدة
حػيف جػػاء  فػي% ،  6متػأخرة وبنسػػبة  مرتبػة فػػيلمخطػػر فقػد جػاء  الواليػات المتحػدةتعػرض مصػػالح  أمػا %،02

 %.  2بنسبة  األخيرةالمرتبة  في األقصىىدـ المسجد 
ف أحػػػػػيف رأت  فػػػػي%، 04.5السػػػػيناريوىات ىػػػػػو تصػػػػاعد االنتفاضػػػػة وبنسػػػػبة  أوؿصػػػػحيفة القػػػػدس العربػػػػي رأت  - ت

زايػػػػد نفػػػػس النسػػػػبة ت فػػػػي%، وتسػػػاوػ 02 عمميػػػػات االستشػػػػيادية وبنسػػػػبةتزايػػػد ال المحتمػػػػل ىػػػػو الثػػػػانيالسػػػيناريو 
مػػا توقػػف العالقػػػات أ%، 84.5لمخطػػر وبنسػػبة  الواليػػػات المتحػػدة، وتعػػرض مصػػالح لمواليػػات المتحػػدةالكراىيػػة 
 %.             4,5حيف جاء انييار عممية السالـ بنسبة  في% ، 82فقد جاءت بنسبة  إسرائيلالعربية مع 

 أفحػػػػػيف رأت  فػػػػػي%،  18.4نسػػػػػبةوؿ السػػػػػيناريوىات ىػػػػػو انييػػػػػار عمميػػػػة السػػػػػالـ وبأف أصػػػػحيفة الخمػػػػػيج رأت  - ث
 نفػػػس النسػػػػبة فػػػي%، وتتسػػػاوػ 08.8وبنسػػػػبة  مواليػػػات المتحػػػدةتزايػػػػد الكراىيػػػة ل المحتمػػػل ىػػػو الثػػػانيالسػػػيناريو 

تزايػػػػد العمميػػػػػات  مػػػػا%، أ82.3وبنسػػػػبة  الواليػػػػات المتحػػػػدةتصػػػػاعد االنتفاضػػػػة، وتوقػػػػف العالقػػػػات العربيػػػػة مػػػػػع 
 %.   3.1ة بنسبة مرتبة متأخرة وبنسب فياالستشيادية فقد جاء 

 
 شكم قضبيب انقذس في انصحف انعربية عهى اإلنحرنث وانحهىل انًقحرحة: :با نثثب

 :الصحفية الفنوف  -1
 معالجة قضايا مدينة القدس العربية:لصحف الدراسة المستخدمة في  الصحفية الفنوف ( يوضح 7جدوؿ رقـ )

 

 الصحيفة              
 الفنوف الصحفية

 االتجاه العاـ الدستور القدس العربي يجالخم الشرؽ األوسط
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 35 48 40.8 86 30.7 7 47 07 04.1 3 الخبر 
 07.7 10 02.8 5 13.1 4 82.1 4 46.2 81 التقرير

 6.2 7 - - 88.6 0 82.1 4 3.1 8 اؿ قالم
 2.5 3 81.6 2 - - 0.2 8 - - الحديث
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 - - - - - - - - - - التحقيق
 100 107 100 29 100 17 100 42 100 19 موعالمج

 مف متابعة بيانات الجدوؿ السابق نالحظ ما يمي:
اسػػػتخدمتيا فػػي صػػػحف الدراسػػة لمعالجػػػة قضػػايا مدينػػػة القػػػدس احتػػل الخبػػػر المرتبػػة األولػػػى فػػي الفنػػػوف الصػػحفية التػػػي 

ؽ كبيػػػر المقػػػػاؿ والحػػػديث، وأخيػػػػرًا %، ثػػػػـ بفػػػار 07.7%، تالىػػػػا التقريػػػر بنسػػػبة 35، وذلػػػؾ بنسػػػػبة فاقػػػت النصػػػف العربيػػػة
 التحقيق الصحفي بدوف أؼ نسبة.

اسػػػػتخدمتيا  التػػػي األخػػػػرػتحريػػػر ال الصػػػػحفيأنمػػػاط التحريػػػر تصػػػػدر التقريػػػر وعمػػػى صػػػعيد صػػػػحف الدراسػػػة نالحػػػػع أف 
حػػػيف جػػػػاء  فػػػي%، 04,1المرتبػػػة الثانيػػػة وبنسػػػػبة  فػػػيحػػػيف جػػػاء الخبػػػػر  فػػػي%، 46,2وبنسػػػػبة  صػػػحيفة الشػػػرؽ األوسػػػط

 ، والتحقيق. الصحفيالحديث  ةفي%، ولـ تستخدـ الصح3,1وبنسبة   األخيرةالمرتبة   فيالمقاؿ 
حػيف جػاء التقريػر والمقػاؿ  فػي%، 47بنسػبة التػي اسػتخدمتيا صػحيفة الخمػيج سػاليب الصػحفية مقدمػة األ فػيوجػاء الخبػر 

صػػػػػحيفة الخمػػػػػيج . %، واختفػػػػى أسػػػػػموب التحقيػػػػػق مػػػػف0,2بنسػػػػػبة  الصػػػػػحفيالحػػػػديث  %، وجػػػػػاء82,1بنسػػػػب متسػػػػػاوية 
  

 فػػػيتػػاله التقريػػر %، 30,7جػػاء بنسػػبة  الػػذؼالخبر بػػ اىتماميػػا فػػيوتسػػاوت صػػحيفة القػػدس العربػػي مػػع صػػحيفة الخمػػيج 
 حيف اختفى الحديث والتحقيق مف أساليب الصحيفة . في%، 88,6بنسبة المرتبة الثانية 

%، وجػػػػػاء 02,8التقريػػػػر بنسػػػػػبة  تػػػػػاله%، 40,8صػػػػحيفة الدسػػػػػتور بنسػػػػبة  فػػػػػيأيضػػػػًا فػػػػػي المرتبػػػػة األولػػػػػى جػػػػاء الخبػػػػػر و 
 .  ةفيصحالخيرة، واختفى أسموب التحقيق والمقاؿ مف المرتبة األ في% 81,6بنسبة  الصحفيالحديث 

 : يميومما سبق يتضح ما 
نمػاط التحريػر ىمػا الخبػر والتقريػر، أمعالجتيػا لقضػية القػدس بػيف نمطػيف مػف  فػيتأرجح اىتماـ صػحف الدراسػة  - أ

القػػدرة  أفكثػػر الفنػػوف الصػػحفية مالئمػػة لمعالجػػة الموضػػوع، أو أ يمػػاتنػػاع صػػحف الدراسػػة بأنوىػو مػػا يوضػػح اق
 .والفنوف الصحفية يوجد ما يعيق باقيعمى استخداـ 

رؤيػػة شػػاممة وكاممػػة عػػػف تقػػديـ  فػػػيا الفػػف ذ، رغػػـ أىميػػة ىػػالصػػحفيخمػػت الصػػحف مػػف اسػػتخداـ فػػف التحقيػػػق  - ب
 .الوضع ىناؾ

لػػػى إا ذمػػػف خػػالؿ تغطيتيمػػػا، وقػػد يرجػػػع ىػػ الصػػحفير باسػػػتخداـ فػػف الحػػػديث تميػػزت صػػحيفتا الخمػػػيج والدسػػتو  - ت
، وصػػػػػػحيفة الخمػػػػػػيج لتػػػػػػوفر الجغرافػػػػػػيبحكػػػػػػـ القػػػػػرب  بقضػػػػػػية القػػػػػػدس ر مػػػػػػف صػػػػػػحيفة الدسػػػػػتوريػػػػػػاالىتمػػػػػاـ الكب
 .اإلمكانيات

ع يرجػػػ د، وقػػقضػػية القػػدس معالجػػة فػػيولويػػة لممػػادة اإلخباريػػة األ إعطائيػػا فػػياتفقػػت الخمػػيج والقػػدس والدسػػتور  - ث
، وبسػبب الطػػابع الخبػرؼ لألحػداث المتالحقػة التػي تمػػر اليوميػة األحػداثصػحف يوميػة تيػػتـ بتنػاوؿ  اا لكونيػذىػ

 بيا فمسطيف عمومًا والقدس عمى وجو الخصوص.
 
 :الحموؿ المقترحة -2

 ( يوضح الحموؿ التي اقترحتيا صحف الدراسة لمتغمب عمى 8جدوؿ رقـ )
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 دس العربية:المخاطر التي تتعرض ليا مدينة الق
 

 الصحيفة               
 المقترحة الحموؿ

 االتجاه العاـ الدستور القدس العربي الخميج الشرؽ األوسط
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 22 80 15.3 1 22 2 23.3 3 - - دعـ الصمود الفمسطيني
 04.5 6 15.3 1 22 2 - - 822 8 التحرؾ الدولي
 82 1 - - - - 05.1 1 - - تحرؾ شعبي

 82 1 - - 82 8 86.0 0 - - موقف عربي موحد 
 82 1 03 0 8 8 - - - - المفاوضات

 1.1 8 - - - - 7.8 8 - - الوحدة الفمسطينية
 100 30 100 8 100 10 100 11 100 1 المجموع

 مف متابعة بيانات الجدوؿ السابق نالحظ ما يمي:
يػػػا صػػحف الدراسػػة لمتغمػػػب عمػػى المخػػاطر التػػػي تتعػػرض ليػػػا اقترحتفػػي مقدمػػػة الحمػػوؿ  دعػػـ الصػػػمود الفمسػػطينيجػػاء 

موقػػف عربػػي موحػػػد %، ثػػـ تحػػرؾ شػػػعبي و 04.5%، تػػاله التحػػرؾ الػػػدولي بنسػػبة 22وذلػػػؾ بنسػػبة  مدينػػة القػػدس العربيػػة
برؤيػػة  الػػدوليتسػػاوػ دعػػـ الصػػمود العربػػي والتحػػرؾ ، و الوحػػدة الفمسػػطينية% لكػػل منيػػا، وأخيػػرًا 82بنسػػبة  والمفاوضػػات
 %.          8الموحد بنسبة  العربيحيف جاء الموقف  في% ، 62لمدراسة وبنسبة  األوسطالشرؽ صحيفة 

ت واألخطػػػار مواجيػػػة المشػػكالتيػػا لقضػػية القػػػدس بػػاقتراح مجموعػػػة مػػف الحمػػوؿ لعالجوقػػد ركػػزت صػػػحف الدراسػػة فػػػي م
 مى النحو اآلتي:بيف الصحف ع والمواقف المختمفة الرؤػ وتباينتالتي تواجو مدينة القدس العربية، 

خػر لػػدييا، وانطمقػػت آ ، ولػػـ يكػف ىنػػاؾ خيػػارطرحيػا لمحػػل عمػى التحػػرؾ الػػدولي فقػط فػػيركػػزت  األوسػطصػحيفة الشػػرؽ 
، الحمػوؿ المقترحػػةمػف  % 23,3نسػبة   حػتالً مالحػل،  أولويػاتىػػو أوؿ  الفمسػطينيف دعػـ الصػمود أصػحيفة الخمػيج مػف 

الج لحػػل كثيػر مػف المشػاكل الفمسػطينية والعربيػة مػف وجيػة نظػر خميجيػػة، كعػ الخميجػيوقػد تتػأثر النسػبة مػف فكػرة الػدعـ 
الموحػػد كحػل ثالػث مػف وجيػػة  العربػي%، وجػاء الموقػف  05.1المرتبػة الثانيػة بنسػػبة  فػي الشػػعبيحػيف جػاء التحػرؾ  فػي

 %.82وضات بنفس النسبة احيف جاء الموقف العربي الموحد والمف في، %86.0نظر صحيفة الخميج بنسبة 
والتحػػػػرؾ الػػػدولي وبػػػػنفس  الفمسػػػطينيدعػػػػـ الصػػػمود  فػػػيأولػػػي خطػػػوات الحػػػػل يكمػػػف  أفرأت  األردنيػػػػةحيفة الدسػػػتور صػػػ
 %.03الموحد بنسبة  العربيحيف جاء الموقف  في%،  15.3النسبة

ومػػػف الواضػػػػح بػػػأف معالجػػػػة الصػػػحف تنطمػػػػق مػػػف أيػػػػديولوجيات ورؤػ مختمفػػػة، فمػػػػف صػػػحف تتػػػػأثر بالسياسػػػة الخارجيػػػػة 
جمػاال الحمػػوؿ لمدولػة التػ ي تصػدر منيػا، وصػحف أخػػرػ تنطمػق مػف الػرؤػ المختمفػة ليػا سػػواء كانػت قوميػة أو ليبراليػة، وا 

المطروحػة تتجػػو إلػػى نػوع مػػف االسػػتكانة وتعبػر عػػف وجيػػة نظػر األنظمػػة أكثػػر مػا تتبنػػى وجيػػات نظػر أحػػزاب وجماعػػات 
   عمى اختالؼ انتماءاتيا.
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 :انثبنثانًبحث 
 

 صيبتنحبئج انذراسة وانحى
 

 أهى نحبئج انذراسة: :أوالا 
 

 جمل أىـ نتائج الدراسة في النقاط اآلتية:نيمكننا أف 

جػػػاءت قضػػػػية االسػػػتيطاف فػػػػي المدينػػػػة المقدسػػػة فػػػػي المرتبػػػػة األولػػػى فػػػػي اىتمامػػػػات صػػػحف الدراسػػػػة بموضػػػػوع  .8
ت التيويػد، ثػػـ القػدس، تالىػا الجػدار الفاصػل، وتيديػػد األمػاكف المقدسػة، ثػـ مخططػات التيجيػػر، وبعػدىا مخططػا

معانػػػاة سػػػكاف المدينػػػػة عمػػػى كػػػػل األصػػػعدة، تالىػػػػا المسػػػتقبل السياسػػػي لممدينػػػػة، وبعػػػدىا التضػػػػييق عمػػػى الحريػػػػة 
فػي المدينػة، األوضػاع التعميميػة ، و تفنيػد المػزاعـ الييوديػة، و تػاري  المدينػةالدينيػة، وأخيػرًا أخػرػ وشػممت ىػذه الفئػة 

 .احتفاالت دينيةفييا، و أوضاع الالجئيف و 

احتػل المراسػػل المرتبػػة األولػػى فػػي المصػػادر التػػي اعتمػػدت عمييػػا صػػحف الدراسػػة فػػي معالجػػة موضػػوع القػػدس  .0
بنسػػبة، وجػػػاءت بعػػده وكػػػاالت األنبػػػاء بنسػػبة، وىػػػي نسػػبة خطيػػػرة حيػػػث أف وكػػاالت األنبػػػاء العالميػػة ليػػػا أجنػػػدتيا 

، فػػي حػػػيف جػػػاء صػػحيفة الدسػػػتورالخاصػػة، وأكثػػػر صػػحيفة يعػػػاب عمييػػا اسػػػتخداـ وكػػاالت األنبػػػاء الغربيػػة كانػػػت 
 اىتماـ الصحف بالكاتب الخاص قمياًل.

المصػادر األوليػة فػػي صػحف الدراسػة فػي معالجػة قضػػايا احتػل المسػئوؿ الرسػمي الفمسػطيني المرتبػػة األولػى فػي  .1
 وىػذا مػا يتفػػق مػع نتػػائج بنسػبة مرتفعػػة مسػػئوؿ إسػرائيميثػـ  ،مؤسسػات حقوقيػػة وشػعبية، تػاله مدينػة القػدس العربيػػة

 . اإلسرائيمييفاعتماد الصحف عمى وكاالت األنباء التي تعتمد عمى رواية المسئوليف 

عػػػدـ تواصػػل صػػحف الدراسػػة مػػػع  إلػػىالمصػػادر األوليػػػة تكػػاد تكػػوف منعدمػػة، وىػػػذا مػػا يشػػير  فػػينسػػبة الكتػػاب  .2
اب يػؤثروف فػي تيػتـ بالشػأف المقدسػي، ومػف المعػروؼ أف الكتػ التػيمدينػة القػدس أو  فػيمراكػز األبحػاث المنتشػرة 

 الرأؼ العاـ تأثيرًا كبيرًا وخصوصًا في القضايا الميمة والمصيرية مثل قضية القدس.

أكثػر المتضػػرريف مػػف الممارسػػات اإلسػػرائيمية ىػػي المؤسسػػات الشػػعبية وسػػكاف القػػدس، وىػػذا يشػػير بوضػػوح إلػػى  .3
أؼ نشػػاط مػػنظـ يتصػػدػ ليػػذه أف اليجمػة اإلسػػرائيمية تتركػػز عمػػى العمػػل المؤسسػػي فػػي المدينػة حتػػى تمنػػع قيػػاـ 

اليجمػػػة، باإلضػػػافة إلػػػى التركيػػػز عمػػػػى السػػػكاف وىػػػـ العصػػػب األساسػػػػي لممدينػػػة المقدسػػػة والسػػػبب الحقيقػػػػي وراء 
صػمود المدينػػة أمػاـ المخططػػات الصػػييونية ألف تفريػغ المدينػػة مػف سػػكانيا يعنػػي تطبيػق المخططػػات اإلسػػرائيمية 

 ة العربية واإلسالمية لممدينة وتيويدىا بالكامل.وانتياء الحمـ الفمسطيني بالحفاظ عمى اليوي

تػدؿ النتػائج عمػى وعػي الصػحف العربيػػة بأسػباب المخػاطر التػي تتعػرض ليػػا المدينػة المقدسػة، حيػث جػاءت فػػي  .4
الضػػػػعف  ، ثػػػـاالسػػػػتيتار بػػػالقرارات الدوليػػػػة مقدمػػػة ىػػػذه المخػػػػاطر الػػػدعـ األمريكػػػػي لمممارسػػػات اإلسػػػػرائيمية تػػػاله
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الحريػة المطمقػػة إلسػرائيل فػي ممارسػػاتيا التػي تيػػدد تػػؤدؼ لنتيجػة واحػػدة ىػي اب الثالثػة كميػا ، وىػذه األسػػبالعربػي
 وتخاذؿ عربي تاـ. متواطئالمدينة المقدسة في ظل دعـ أمريكي شبو تاـ وصمت عالمي 

 تتعػرض ليػا القػػدس التػػيالسػػيناريوىات المحتممػة لممخػاطر فػي مقدمػة  إسػػرائيلالعالقػػات العربيػة مػع جػاء توقػف  .5
تزايػػػػد ، بعػػػدىا انييػػػػار عمميػػػة السػػػػالـ، ثػػػـ لمواليػػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػػةتزايػػػػد الكراىيػػػة ، تػػػاله فػػػي صػػػحف الدراسػػػػة
دـ المسػػجد ىػ، ثػػـ لمخطػر الواليػات المتحػػدةتعػػرض مصػالح  ، تالىػاتصػاعد االنتفاضػػة، ثػػـ العمميػات االستشػيادية

 .اإلسرائيميةاالتفاقات الفمسطينية  إنياء، وفي النياية قصىاأل

يالحػػػػع أف ىنػػػػاؾ تجػػػػاىاًل كبيػػػػرًا لسػػػػيناريو ىػػػػدـ المسػػػػجد األقصػػػػى فػػػػي صػػػػحف الدراسػػػػة، فػػػػي حػػػػيف أف الوقػػػػػائع  .6
الموجػودة تشػػير بوضػوح إلػػى أف ىػذا السػػيناريو قػائـ ووارد حدوثػػو، وىػذا مػػا يؤكػده واقػػع الحفريػات الموجػػودة تحػػت 

   المسجد األقصى، والتيديدات المستمرة لمجماعات الييودية المتطرفة.

اسػػتخدمتيا فػػػي صػػحف الدراسػػة لمعالجػػػة قضػػايا مدينػػػة احتػػل الخبػػر المرتبػػػة األولػػى فػػػي الفنػػوف الصػػحفية التػػػي  .7
 تالىا التقرير، ثـ بفارؽ كبير المقاؿ والحديث، وأخيرًا التحقيق الصحفي بدوف أؼ نسبة.، القدس العربية

غمػب عمػى المخػاطر التػي تتعػرض اقترحتيػا صػحف الدراسػة لمتفي مقدمة الحمػوؿ  دعـ الصمود الفمسطينيجاء  .82
، وأخيػػػػرًا موقػػػف عربػػػػي موحػػػد والمفاوضػػػات، تػػػاله التحػػػػرؾ الػػػدولي، ثػػػـ تحػػػػرؾ شػػػعبي و ليػػػا مدينػػػة القػػػػدس العربيػػػة

 .الوحدة الفمسطينية
 

 جىصيبت انذراسة: :ثبنيبا 
 

 لوسائل اإلعالـ بناًء عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة يمكننا أف نخرج بالتوصيات اآلتية
 العربية المختمفة:

 

زيػػادة االىتمػػػاـ بقضػػػايا مدينػػػة القػػػدس العربيػػػة، والتركيػػػز عمػػػى األخطػػػار التػػػي تتيػػػدد المدينػػػة وسػػػكانيا  .8
  .ومقدساتيا وتاريخيا

 تخص قضايا القدس. التي واإلحصائياتتعمقة لألرقاـ مالقراءة الدقيقة وال .0

مثػل اسػتبعاد صػحف الدراسػة  فػي ختفيتتكاد  والتي التركيز عمى بعض القضايا الخاصة والميمة جداً  .1
  .واضح يسرائيمإىدؼ  رغـ أنو ىقصخيار ىدـ المسجد األ
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الكاتػػػب باإلضػػػافة إلػػى زيػػػادة االعتمػػػاد عمػػػى القػػػدس لمتابعػػة قضػػػايا المدينػػػة،  فػػػياالسػػتعانة بمراسػػػميف  .2
ا الميمػة ، ومف المعروؼ أف الكتاب يػؤثروف فػي الػرأؼ العػاـ تػأثيرًا كبيػرًا وخصوصػًا فػي القضػايالخاص

 .والمصيرية مثل قضية القدس

تتبنى وجيات نظػر متحيػزة إلسػرائيل، وتقميػل  التياالبتعاد عف االعتماد عمى وكاالت األنباء العالمية  .3
 .ومعالجتيا قبل النشرترجمة عف الصحف اإلسرائيمية االعتماد عمى المقاالت الم

، مع إبراز اآلراء المضادة لتصػريحاتيـ مػف تقميل االعتماد عمى المسئوليف اإلسرائيمييف كمصادر أولية .4
 ، ومراكز األبحاث الميتمة بشئوف القدس.المسئوليف الفمسطينييف والمؤسسات الرسمية والشعبية

الفنوف الصحفية المستخدمة في إبراز قضية القدس، وعدـ إغفاؿ الفنوف الصحفية التفسيرية  فيع يالتنو  .5
  .ؤدؼ دورًا ميماً ؼ يذوالمقاؿ ال صحف الدراسة، ال تستخدموؼ ذكالتحقيق ال

دعـػ الصػمود  مدينة القدس العربيػة مثػل ايالتركيز عمى الحموؿ المختمفة لمواجية األخطار التي تواجي .6
 ، وةموحد ةقف عربيامو اتخاذ شعبي و التحرؾ وال، ةالدولي اتالتحركمعنويًا وماديًا وسياسيًا، و  الفمسطيني
 الوحدة الفمسطينية.تدعيـ 
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