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 :ملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على األطر الخبرية لتغطية المواقع اإللكترونية للصحف 
األمريكية لقضية حصار غزة، ومدى اهتمامها بهذه القضية، باإلضافة إلى التعرف على الشخصيات 

لمحورية، وأطر األسباب والحلول، وأهم آليات وأدوات التأطير المختلفة التي اعتمدت عليها مواقع ا
 .الدراسة في تغطيتها لهذه القضية

وهي دراسة وصفية استخدمت منهج الدراسات المسحية، وفي إطاره استخدم الباحثان أسلوب 
م استخدام أسلوب المقارنة المنهجية، تحليل المضمون، ومنهج العالقات المتبادلة الذي في إطاره ت

واعتمدت الدراسة على أداتي استمارة تحليل المضمون المبنية على نظرية األطر الخبرية، واختار 
النيويورك تايمز، والموقع اإللكتروني لصحيفة الواشنطن بوست،  ةباحثان الموقع االلكتروني لصحيفال

مادة خبرية تناولت  602م، حيث تم تحليل 6103و يولي 3م إلى 6112يونيو  01خالل المدة  بين 
 .قضية حصار غزة في هذين الموقعين

أن المراسل احتل المرتبة األولى لمصادر : وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج، منها
، وجاءت أطر نتائج %06وجاءت بعده وكاالت األنباء، بنسبة % 26.3موضوعات الحصار بنسبة 

، تالها %30.3ر الخبرية في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية بنسبة الحصار في مقدمة األط
، ثم أطر تحديد المسؤولية، ثم أطر أسباب الحصار، كما تبين تفوق %66.1أطر الحلول بنسبة 

الشخصيات اإلسرائيلية والدولية الرئيسية كشخصيات محورية في مواقع الدراسة، وتراجع حضور 
 .الشخصيات الفلسطينية

صحيفة النيويورك  -مواقع الصحف األمريكية  -حصار غزة  –األطر الخبرية  :كلمات مفتاحية
 .صحيفة الواشنطن بوست –تايمز 
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Abstract: 

This Study aims at identifying the news reporting frameworks for 

Gaza blockade in the websites of U.S. newspapers. This is in addition to 

identifying their degree of interest in this cause as well as identifying the key 

figures, framework of reasons of blockade. Moreover the study also aims at 

identifying the mechanisms of employing news reporting framework. 

The study adopted descriptive approach using the content analysis 

method, and the method of mutual relations, which using the systematic 

comparison method, using two tools: the first is content analysis, which is 

based on the news frames theory, the second was the interview. The 

researchers also have selected the websites of The New York Times and The 

Washington Post, from June 14th, 2007, to July 3rd, 2013, 215 news articles 

of Gaza blockade was analyzed. 

The study revealed that the reporter was the main source of Gaza blockade 

in the websites with 82.3%, then the news agencies, and the websites used 

mainly the blockade results as the main frame with 31.3%, then the solutions 

frame, then the responsibility frame, the Israeli and international key figures 

have outnumbered the Palestinian key figures in the websites of the study 

and this shows the weakness of the Palestinian presence in this vital cause. 

 

Keywords: News Frames, Gaza Blockade, U.S Newspapers websites, the 

New york times, the Washington Post 

 :مقدمة
م 6112حماس في السادس والعشرين من يناير عام  الميةاإلسبعد فوز حركة المقاومة 

واللجنة الرباعية حول الشرق األوسط " إسرائيل"بانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، فرضت 
 The Congressional Research)عقوبات اقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية 

Service's Report, 2006, p.5)) الذي اندلع بين حركتي فتح وحماس صيف ، إال أن االقتتال
م انتهى بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، األمر الذي أدى بإسرائيل لفرض حصار 6112عام 

، وأغلقت المعابر الحدودية مع القطاع، بحجة "حصار غزة"بري وبحري وجوي على القطاع عرف بـ
 .الجانب الفلسطينيأن السلطة الفلسطينية تركت غزة ولم يعد األمن متوفرًا على 

ومنذ بدء الحصار تعرض سكان القطاع للتضييق في الحركة والعمل والحصول على لقمة العيش، 
من انقطاع مستمر للمياه والكهرباء عن المنازل والمستشفيات، وأصبح حصار غزة مادة عانوا و 

ه الصالحة صحفية لوسائل اإلعالم حيث أبرزت صور األطفال والعجائز، وهم يبحثون عن الميا
للشرب وال يجدونها، وصار الحصار قضية مهمة، حيث اعتبرت ثمانية من أهم منظمات حقوق 

م 0622عام " اإلسرائيلي"االنسان في العالم حصار قطاع غزة أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء االحتالل 
(The Telegraph. 2008. https://goo.gl/dwvZEs..) 

https://goo.gl/dwvZEs
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وكانت الصحف األمريكية ومواقعها اإللكترونية تتابع حصار غزة، وهذه الصحف تؤدي دورًا 
كبيرًا في تحريك الرأي العام الدولي، تجاه أي قضية تشغله، ويعلم القائمون على صناعة الصحافة 

نتشرت أنه ومع التقدم الكبير في وسائل االتصال والتوسع الكبير في استخدام االنترنت، فقد ا
 .الصحف اإللكترونية، والمواقع اإلخبارية التي تقدم الخبر للقارئ وقت حدوثه

وتسعى هذه الدراسة إلـى التعـرف علـى كيفيـة تنـاول المواقـع اإللكترونيـة للصـحف األمريكيـة  
لقضــية حصــار غــزة، وكيفيــة تأطيرهــا لهــذه القضــية، ومعرفــة أبــرز األطــر الخبريــة التــي اســتخدمتها، 

 .بين موقعي الدراسة في تأطيرها لحصار غزةوالمقارنة 
 :أهم الدراسات السابقة

عثر الباحثان على مجموعة من الدراسات القريبـة مـن هـذه الدراسـة والتـي تناولـت قضـايا مثـل 
تنــاول اإلعــالم لقضــية الحصــار علــى غــزة، واإلعــالم األمريكــي والغربــي والقضــية الفلســطينية، ومنهــا 

التــي درســت مصــادر تحيــز اإلعــالم فــي تغطيــة عــدد مــن الصــحف  (Neureiter, 2017)دراســة 
م، وتوصـلت 6101األمريكية والبريطانية واأللمانية لموضوع الغارة على سـفن كسـر حصـار غـزة عـام 

أن الصحف األلمانية والبريطانية تحيزت بشـكل واضـح ضـد إسـرائيل وكانـت تنتقـدها فـي موضـوع إلى 
األمريكية، وظهر بشكل واضح تحيـز الصـحف األمريكيـة حصار غزة بشكل أكبر بكثير من الصحف 

للرواية اإلسرائيلية في موضـوع الغـارة علـى أسـطول الحريـة، وتبـين أن التحيـز يـرتبط بالهويـة السياسـية 
والبريطانيــة وحتــى األمريكيــة للجانــب  لوســائل اإلعــالم حيــث مالــت صــحف الدراســة الليبراليــة األلمانيــة

 .الفلسطيني
أن اهتمـــام صــــحيفة فلســـطين الصـــادرة فـــي غـــزة بقضــــية ( 6102مشـــرف، )وأكـــدت دراســـة  

حصار غزة كان مضاعفًا عن صحيفة الحيـاة الجديـدة التـي تصـدر فـي رام ان، وأن صـحيفة فلسـطين 
تقدمت في اعتمادها على المصادر الداخلية، فيما جاء أواًل إطار االنقسام السياسي، فيما يتعلق بأطر 

 .ة، ويليه إطار رغبة إسرائيل في عزل غزةاألسباب في صحف الدراس
التــي تناولــت األطــر الخبريــة للعــدوان اإلســرائيلي علــى غــزة عــام ( 6102عيســى، )أمــا دراســة 

م فــي موقـــع صـــحيفة نيويـــورك تـــايمز األمريكيـــة فأشــارت إلـــى أن التقريـــر اإلخبـــاري كـــان أكثـــر 6101
ســـل الصـــحفي بشـــكل كبيـــر جـــدًا، وقـــد األشـــكال الصـــحفية المســـتخدمة، وأن الموقـــع اعتمـــد علـــى المرا

احتلــت أطــر الصــراع المرتبــة األولــى فــي األطــر الخبريــة المســتخدمة وأن الشخصــيات اإلســرائيلية هــي 
 .أكثر الشخصيات المحورية المستخدمة، وجاءت بعدها الشخصيات الفلسطينية

أحــــداث أن أكثــــر مواقــــع الفضــــائيات الدوليــــة اهتمامــــًا ب( 6101عــــوض ان، )وأثبتـــت دراســــة 
م كـان موقـع روســيا اليـوم، فيمـا كـان الخبـر هـو الشـكل الصــحفي 6106العـدوان اإلسـرائيلي علـى غـزة 
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الغالب للمواد الخبرية المنشورة على مواقع الدراسة، وأحجم موقـع الحـرة عـن نشـر مشـاهد الفيـديو التـي 
 .َتعِرض الضحايا والدمار لدى الفلسطينيين

إلــى أن الصــحف األمريكيــة تنشــر موضــوعات  (Abuishaiba, 2013)وتوصــلت دراســة 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في إطار معاٍد للفلسطينيين، وتتبنى التغطيـة األمريكيـة للصـراع معـايير 

والفلســــطينيين حيــــث تصــــف هجمــــات الفلســــطينيين " إســــرائيل"مزدوجــــة عنــــد الحكــــم علــــى ممارســــات 
 .ل المشروعباإلرهابية بينما تصف ما يفعله االحتالل برد الفع

من موضوعات أسـطول الحريـة % 22فتوصلت إلى أن أكثر من ( Dag, 2013)أما دراسة 
التركــي فــي الصــحف اإلســرائيلية والتركيــة ســيطر عليهــا أطــر الصــراع أكثــر مــن أطــر الســالم، وكانــت 
النســبة األعلــى فــي صـــحيفة جيــروزاليم بوســت اإلســـرائيلية، واألدنــى فــي حريـــت دايلــي نيــوز التركيـــة، 

اعتمــدت صــحف الدراســة علــى المصــادر الرســمية والقــادة والنخبــة كمصــادر خبريــة، واعتمــدت علــى و 
، ونقلــت الصــحف اإلســـرائيلية شــهادة جنــود الكومانــدوز المشــاركين فـــي %66وكــاالت األنبــاء بنســبة 

 .الهجوم في حين اعتمدت الصحف التركية على النشطاء المؤيدين للفلسطينيين
وجــود اتجــاه ســلبي فــي أســاليب انتقــاء  (Amer & Amer, 2011) وأكــدت نتــائج دراســة

اإلسـرائيلية فـي تقـارير صـحيفتي نيويـورك تـايمز "األخبار والمعلومات والمفردات يتناسب مع المبـررات 
وواشـــنطن بوســـت حـــول الوضـــع فـــي القـــدس، باإلضـــافة إلـــى إغفـــال الصـــحيفتين للمعلومـــات المتعلقـــة 

س وتناقضها مع القانون الدولي، وأن التغطية اإلخبارية للوضع في بحق القد" اإلسرائيلية"بالممارسات 
 .القدس، تجاهلت ذكر سياقاته التاريخية والسياسية المؤثرة

األطر الخبرية  (Deprez & Raeymaeckers, 2010) وتناولت دراسة 
لالنتفاضتين األولى والثانية في الصحافة الفلمنكية في بلجيكا، حيث صورت صحف الدراسة 
الفلسطينيين بمظهر الضحايا األبرياء في االنتفاضة األولى، ولكن الفترة التي تلت فشل محادثات 

رهابيين، وصورت اإلسرائيليين 00/6السالم، وباألخص هجمات  ، تم تصويرهم كصناع مشاكل وا 
 .كمعتدين في االنتفاضة األولى وكضحايا لإلرهاب الفلسطيني إبان االنتفاضة الثانية

فتوصلت إلى أن الصحف األمريكية تبنت الخطاب الرسمي ( Hoffman, 2010)ة أما دراس
األمريكي الذي كان معاديـًا لفـوز حركـة حمـاس فـي انتخابـات المجلـس التشـريعي الفلسـطيني، الـذي لـم 
يكــن كافيــًا لتغييــر الخطــاب األمريكــي الرســمي نحــو الحركــة، وأن الحكومــة األمريكيــة هــي التــي تمــرر 

 .ت، وتتخذ القرارات السياسية النهائيةمعظم المعلوما
انحيـاز صـحيفة نيويـورك تـايمز مـن خـالل  تـأثير( Caballero, 2010)فيمـا تناولـت دراسـة 

م، ووجــــدت الدراســــة أن الصــــحيفة غطــــت الوفيــــات 6112تغطيتهــــا للعــــدوان اإلســــرائيلي علــــى غــــزة 
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اعالمــي وتحريــف وتــأطير مــن الوفيــات الفلســطينية، كمــا تــم رصــد تالعــب  0:62اإلســرائيلية بمعــدل 
 .منحاز لإلسرائيليين، وقدمت الصحيفة صورة حسنة عن إسرائيل إجماالً 

" اإلســــرائيلية"تغطيـــة الصــــحف األمريكيـــة و( Handley,2010  &Ismail)وتناولـــت دراســــة 
، وتوصــــلت إلــــى أن صــــحيفة الجيــــروزاليم بوســــت  6112لــــبعض أحــــداث الحصــــار فــــي بدايتــــه عــــام 

ن االســرائيليين بشــكل واســـع علــى حســاب الفلســـطينيين، كمــا تبنــت الصـــحف ودعمــت روايــة المســـئولي
-الثالث الرواية الرسمية األمريكيـة، فـي اعتبـار الواليـات المتحـدة، راعـي السـالم، فـي الصـراع العربـي

 .، رغم أنها كانت عاماًل أساسيا في الحرب األهلية التي نشبت بين فتح وحماس"االسرائيلي"
إلى أن صحيفة نيويورك تايمز كانت تلجأ إلى تبرير ( Amer, 2008)وخلصت دراسة 

األعمال العسكرية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين وتصورهم كمحرضين على العنف، وغلب على 
الصحيفة الخطاب المضاد لشخص الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وتصويره أنه مشكلة، وعقبة 

 .أمام السالم، وراعًيا للعنف الفلسطيني
أن القضية الفلسطينية ممثاًل في حصار غزة، القضية األولى (  6112جابر، )دت دراسة وأك

التــي يهــتم بهــا الجمهــور المصــري، وأن مــن أهــم أســباب متابعــة الجمهــور لقضــية حصــار غــزة، كــون 
لالسـتيالء علـى المنطقـة بأسـرها، ثـم ألنهـا قضـية عربيـة " إسرائيلي"-الحصار جزء من مخطط أمريكي

 .، ثم لكونها قضية دينية قبل أن تكون سياسيةفي األساس
 :مشكلة الدراسة

تتمثـل مشــكلة الدراســة فـي التعــرف علــى األطـر الخبريــة لتغطيــة المواقـع اإللكترونيــة للصــحف 
األمريكية لقضية حصار غزة، ومدى اهتمام هذه المواقع بها، باإلضافة إلى التعرف على الشخصيات 

ل، وأهم آليات وأدوات التأطير التي اعتمدت عليها مواقع الدراسة فـي المحورية، وأطر األسباب والحلو 
تغطيتهــا لهــذه القضــية، ومعرفــة أوجــه الشــبه واالخــتالف فــي المواقــع اإللكترونيــة لصــحف الدراســة فــي 

 .تأطيرها لقضية حصار غزة
 :أهمية الدراسة

 :تستند أهمية الدراسة إلى ما يأتي
ــــة الصــــراع الفلســــطيني .0 ــــات المتحــــدة " لياإلســــرائي"-أهمي ــــذات الوالي ــــي وبال ــــي العــــالم الغرب ف

 .، وقضية الحصار"اإلسرائيلي"-األمريكية، وما لها من تأثير في الصراع الفلسطيني
أهميـة قضـية حصـار غـزة، كقضـية إنسـانية عالميــة، شـغلت العديـد مـن وسـائل اإلعـالم فــي  .6

 . األعوام الماضية
أزمــات قطــاع غــزة، وعلــى وجــه الخصــوص، نــدرة الدراســات اإلعالميــة التــي تناولــت قضــية  .3

 .قضية الحصار



 حسام منصورمحمد عيسى ، عبدالحميد طلعت 

  6 ، العدد81 ، المجلد8162غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية  -مجلة جامعة األزهر (611)
 

خطـــورة الخطـــاب الخبـــري األمريكـــي، ومـــا لـــه مـــن تـــأثير علـــى نظـــرة المجتمعـــات الغربيـــة  .1
والمجتمـــع األمريكـــي بالـــذات تجـــاه القضـــية الفلســـطينية عمومـــًا وحـــق الفلســـطينيين فـــي رفـــع 

 لفهـم االيـات التـي الحصار؛ األمر الذي يجعل من دراسة مواقع الصحف األمريكية مدخالً 
تســتند إليهــا هــذه المواقــع فــي تغطيتهــا للقضــية الفلســطينية عمومــًا، وقضــية حصــار القطــاع 

 .على وجه الخصوص
 :أهداف الدراسة وتساؤالتها

ـــى رصـــد األطـــر الخبريـــة المســـتخدمة فـــي مواقـــع الصـــحف  تهـــدف الدراســـة علـــى نحـــو رئـــيس إل
جموعة من التساؤالت التي تحقق اإلجابة عنها هذا األمريكية، حول قضية حصار غزة، وتم صياغة م

 :الهدف، وهي
 ما مدى اهتمام مواقع الصحف األمريكية بتغطية قضية حصار غزة؟ .0
مــــا المصـــــادر الصـــــحفية التــــي حصـــــلت مـــــن خاللهـــــا مواقــــع الصـــــحف األمريكيـــــة، علـــــى  .6

 موضوعاتها في قضية حصار غزة؟
تغطية مواقع الصحف األمريكية لقضـية  ما األشكال الصحفية الخبرية األكثر استخدامًا في .3

 حصار غزة؟
مــا عناصــر اإلبــراز والوســائط المتعــددة المســـتخدمة إلبــراز قضــية حصــار غــزة فــي مواقـــع  .1

 الصحف األمريكية؟
ما األطر الخبرية التي استخدمتها المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية في تغطيـة قضـية  .2

 حصار غزة؟
قـــع اإللكترونيـــة للصـــحف األمريكيـــة كجهـــات مســـؤولة عـــن مـــا الجهـــات التـــي حـــددتها الموا .2

 حصار غزة؟
مـا أطــر أسـباب حصــار غـزة ونتائجــه وحلولـه التــي طرحتهـا المواقــع اإللكترونيـة للصــحف  .2

 األمريكية في تغطيتها للقضية؟
مــا الشخصــيات المحوريــة التــي ركــزت عليهــا المواقــع اإللكترونيــة للصــحف األمريكيــة فــي  .2

 غزة؟تغطيتها لقضية حصار 
ما آليات وأدوات التـأطير المسـتخدمة فـي المواقـع اإللكترونيـة للصـحف األمريكيـة لتغطيـة  .6

 قضية حصار غزة؟
 ما أوجه االتفاق واالختالف في مواقع الصحف األمريكية في تغطية قضية حصار غزة؟ .01
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 :اإلطار النظري للدراسة
، التـي تععـدو واحـدًة مـن الروافـد تستند هذه الدراسة في إطارها النظري إلى نظرية األطر الخبرية

الحديثة في دراسات االتصال، حيث تسمح للباحث بقياس المحتـوى الضـمني للرسـائل اإلعالميـة التـي 
تعكســها وســائل اإلعــالم، وتقــدام تفســيرًا منتظمــًا لــدور وســائل اإلعــالم فــي تشــكيل األفكــار واالتجاهــات 

 .جمهور المعرفية والوجدانية لتلك القضاياحيال القضايا البارزة، وعالقة ذلك باستجابات ال
كما أن نظرية األطر الخبرية إحدى نظريات التأثير فـي مجـال اإلذاعـة والتلفـاز، وقـد تبلـورت 

م، حيـث أشـار إلـى أهميـة اإلطـار الخبـري 0621عام ( Erving Goffman)على يد عالم االجتماع 
ر لــه معنــى محــدد، ثــم تطــور هــذا المفهــوم فــي تنظــيم الرســائل االتصــالية وتقــديمها للجمهــور فــي إطــا

 (.6100الخطيب، )وأصبح نظرية متكاملة تطرح كيفية معالجة القضايا المختلفة 
ويرجــع اســتخدام تطبيــق نظريــة األطــر الخبريــة فــي المجــال اإلعالمــي إلــى كــل مــن العــالمين 

ساعد على تحديد الذي أكد على أن األطر ت( Goffman)توشمان وجلتين، حيث استعارا المفهوم من 
طالق المسميات عليها  (.6112أحمد، )القضايا في الدراسات اإلعالمية وتعريفها وا 

وتساهم نظرية األطر الخبريـة فـي تحليـل أطـر التغطيـة اإلخباريـة والمقارنـة بينهـا فـي القضـايا 
 .(062، ص6112شاهين، )ووسائل اإلعالم المختلفة 

 :آليات وأدوات التأطير
 :تأطير ما يأتيمن أهم آليات ال

هــي الركيــزة الرئيســة لوضــع األطــر اإلعالميــة بحيــث يعجيــب تحليلهــا عــن المضــمون  :االنتقائيةةة -1
الذي تم انتقـاؤه، وكيفيـة اختيـاره ومسـو غات هـذا االختيـار ليظهـر المنـتج اإلعالمـي فـي شـكله النهـائي، 

قـرارات متعاقبـة بشـأن األطــر  يتخلـل عمليـة صـنع األخبــار اتخـاذ( William Watkins)فوفقـًا للعـاِلم 
 (.Nelson, 1997, p.221)المحيطة باألحداث 

كمـــا أنا المـــادة المصـــورة المصـــاحبة للتغطيـــة اإلعالميـــة تـــؤدي دورًا مهمـــًا فـــي لفـــت األنظـــار لجوانـــب 
 .معينة، كون المادة البصرية جاذبة لعين القارئ وذات تأثير كبير

ضــفاء المعنــى عليهــا؛ كــي يقصــد بــه إبــراز جــزء مــن المعلومــ :البةةروز -2 ات، بمــا يتــيح مالحظتهــا وا 
يسهل على الجمهور تذكورها وتخزينها، واسترجاعها، وتعكس آلية اإلبراز قيام وسائل اإلعالم بنوع مـن 

 .االختيار لجوانب يراها القائم باالتصال جديرًة بالتركيز
ز عناصــر معينــة بطريقــة تهــدف ويععــدو البــروز أمــرًا جوهريــًا فــي تــأطير النصــوص الخبريــة، حيــث تبــر 

الموقــع، والتكــرار، والــربط بــين القضــية وقضــايا : لتقــديم معنــى محــدد، ويمكــن تحقيــق البــروز بوســاطة
 .وأحداث أخرى، وغيرها

 :أما عن أدوات التأطير، فما زالت تتصف بالغموض، وذلك لعدَّة أسباب هي
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 .عضها بصورة كاملةتداخل هذه االيات معًا بصورة يصعب فصلها جميعًا عن ب: 1
 .وقوع بعض الباحثين في الخلط بين آليات التأطير وتعريف التأطير: 2

لكن بعض العلماء تمكن من وضع تصنيفات ألدوات التأطير يمكن االستناد إليها، منها ما 
، العنـاوين الرئيسـة:  عندما اقترح قائمة آليات لقياس أطر األخبار، وهـي( James Tankard)قدَّمه 

نــــاوين الفرعيــــة، والصــــور، وكــــالم الصــــور، واالقتباســــات، والشــــعارات، واإلحصــــائيات، والبيانــــات العو 
-Tankard, 2001, pp.95)والِفقـرات الختاميـة واالسـتعارات، والكلمـات الدالليـة، واللغـة المجازيـة 

106.) 
( Entman)فــاألطر الخبريــة تتكــون مــن كلمــاٍت دالاــة واســتعارات، ومفــاهيم ورمــوز، ويشــير 

، والمفـاهيم والرمـوز، (Key words)إلى أن األطر الخبرية يمكن تشكيلها باستعمال الكلمات الرئيسـة 
والصور المرئية التي يتم التركيز عليها في األخبار، ففي أثناء التكرار والتدعيم لكلمـات وصـور معينـة 

 (.Entman, 1991)يتم اإلشارة إلى أفكار معينة واستبعاد أفكار أخرى 
 :اع األطر الخبريةأنو : د

ل كـال مـن  إلـى عـدٍد مـن األطـر الخبريـة المسـيطرة التـي  Valkenburgو Semetkoتوصَّ
 (:062، ص6112شاهين، )يتكرر استخدامها، وهي 

يؤكد على عنصر الصراع بين األفراد والجماعـات والمؤسسـات، وكثيـرا مـا يسـتخدم  :إطار الصراع: 1
 .في أثناء الحمالت االنتخابية

يركز على الجانب الشخصي والعاطفي للحدث، حيث يقد م تشخيصًا  :ر االهتمامات اإلنسانيةإطا: 2
 .دراميًا للموضوع؛ بهدف االستحواذ على اهتمام الجمهور

يهتم بإبراز النتائج االقتصادية للحدث، وعادًة مـا يسـتخدم لجعـل التـأثير  :إطار النتائج االقتصادية: 3
 .ج واضحًة للجمهوراالقتصادي الكامن أو النتائ

يقدامه الصحفيون على نحٍو غير مباشر في الحدث، بحيـث يحتـوي الـنص علـى  :اإلطار األخالقي: 4
 .رسالة أخالقية

 .يقدم مسؤولية التسبب في المشكلة وحلاها على عاتق طرف ما :إطار المسؤولية: 5
ر الخبريـــة التـــي ويســـعى الباحثـــان إلـــى توظيـــف النظريـــة فـــي الدراســـة بغيـــة التعـــرف علـــى األطـــ

اعتمـــدتها مواقـــع الصـــحف األمريكيـــة فـــي عرضـــها لقضـــية حصـــار غـــزة، ومـــا يتبعـــه ذلـــك مـــن رصـــد 
للشخصــيات المحوريــة، وآليــات وأدوات التــأطير التــي تســتند إليهــا مواقــع الصــحف األمريكيــة ، ورصــد 

صـار قطـاع جوانب التركيز المستخدمة، بحيث يمكن إدراك كيفية تعاطي اإلعالم الغربي مع قضية ح
 .غزة، وأهدافه من الطريقة التي قدمها بها؛ بما يعسهم في التعرف على توجهات اإلعالم الغربي
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 :نوع الدراسة ومنهجها وأداتها
تنتمـي هــذه الدراســة إلــى الدراسـات الوصــفية، ومــن أهــم أوصـافها وصــف الظــواهر والتعــرف 

تحليلهــا وتفســيرها؛ بمــا يتــيح تقــديم علــى عناصــرها ومكوناتهــا عــن طريــق جمــع المعلومــات والبيانــات و 
، وهـــذا النـــوع هـــو األنســـب، فـــي (600، ص0661عمـــر، )صـــورة دقيقـــة وموضـــوعية عـــن الظـــاهرة 

 322توصيف ظاهرة وقضية هامـة، كقضـية حصـار مليـوني إنسـان فـي مسـاحة جغرافيـة ال تزيـد عـن 
 .كم مربع

ًا منظمــًا للحصــول علــى ويســتخدم الباحثــان مــنهج المســح اإلعالمــي الــذي يععــدو جهــدًا علميــ
، 6112حســـين، )بيانـــات ومعلومـــات وأوصـــاف عـــن الظـــاهرة أو مجموعـــة الظـــاهرات موضـــع البحـــث

، ويفيد في التعرف على تناول مواقع الصحف األمريكية ، لقضية حصار قطـاع غـزة، وفـي (012ص
يـق أهـداف إطار هـذا المـنهج اسـتخدم الباحثـان أسـلوب تحليـل المضـمون؛ ألنـه األسـلوب األنسـب لتحق

الدراسة عبر رصد مدى اهتمام مواقع الصحف األمريكية  بقضية الحصار، واألطر الخبرية األساسية 
المعتمدة في طرح قضية الحصار وتبعاته، إضافة إلى آليات وأدوات التأطير، والشخصيات المحوريـة 

 .في المادة اإلعالمية المتعلقة بالقضية في مواقع الصحف األمريكية
تخدم الباحثان أسلوب المقارنـة المنهجيـة، وهـي أداةن مـن أدوات االسـتقراء فـي تحقيـق كما اس  

الفروض العلمية سواء فـي الدراسـات التحليليـة، أو الميدانيـة والمقارنـة بـين المجموعـات، أو الجماعـات 
، وتخـــدم المقارنـــة المنهجيــــة الباحثـــان فــــي (022، ص6111عبـــد الحميــــد، )داخـــل المجتمـــع الواحــــد 

تدالل على أوجه االتفاق أو االختالف بين مواقع الصحف األمريكيـة  فـي تناولهـا لقضـية حصـار االس
 .قطاع غزة

فــي إطــار هــذه الدراســة يســتخدم الباحثــان أداة واحــدة هــي اســتمارة تحليــل المضــمون المبنيــة 
سـتخدامها على نظرية األطر الخبرية؛ وتعد استمارة تحليل المضمون من األدوات البحثيـة التـي يكثـر ا

لفهم طبيعة الرسائل اإلعالمية؛ فأسلوب تحليل المضمون يهدف إلى الوصف الكمي المـنظم للمحتـوى 
 .الظاهري للمادة اإلعالمية

 :فئات التحليل
قــام الباحثــان بتحديــد فئــات التحليــل ِوفــَق تســاؤالت الدراســة، وتــم تقســيمها إلــى فئــات تحليــل 

مواد الصحفية الخبرية المتعلقة بقضية حصار غزة المنشورة المضمون، وفئات تحليل األطر الخبرية لل
 .في مواقع الصحف األمريكية

 :فئات تحليل المضمون
 .وتنقسم إلى خبر وتقرير خبري :فئة شكل المادة الصحفية (0
 .مراسل الصحيفة ووكاالت األنباء ومصادر أخرى: وتضم :فئة مصدر المادة الصحفية (6
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الخبريـــة والشخصـــية والموضـــوعية : )تنقســـم إلـــى الصـــورةو  :فئةةةة عناصةةةر اإلبةةةراز المسةةةتخدمة (3
، والجرافيـك وروابـط اإلحالـة، (التقارير والتصريح والحـديث وأخـرى: )، ومقاطع الفيديو(واألرشيفية

 .وأخرى
 :فئات تحليل األطر الخبرية

طــار أســباب الحصــار: وتضــم: فئةةة األطةةر الخبريةةة (0 ســيطرة : )إطــار انتهــاك القــانون الــدولي، وا 
طـار النتـائج المترتبـة عـن الحصـار(لـى قطـاع غـزة، ومحافظـة إسـرائيل علـى أمنهـاحماس ع : ، وا 

مشــــكلة انقطــــاع التيــــار الكهربــــائي، ومشــــكلة معبــــر رفــــح المصــــري، ومشــــكلة إغــــالق المعــــابر )
ــــى الصــــيادين، ومشــــكلة إعــــادة " االســــرائيلية" مــــع غــــزة، ومشــــكلة الصــــيد البحــــري والتعــــديات عل

طــــار (والمشــــاكل البيئيــــة، وازدهــــار تجــــارة األنفــــاق، وأخــــرى االعمــــار، والمشــــاكل الصــــحية، ، وا 
طــار حلــول الحصــار إدخــال المزيــد مــن البضــائع المحظــورة، وزيــادة : )االهتمامــات االنســانية، وا 

كميات الصادرات من غزة إلى العالم، وفتح معابر تجارية مغلقة، وزيادة مسـاحات الصـيد، وفـتح 
دخـــال تســـهيالت ع ـــم لمعبـــر رفـــح، وا  طـــار الجهـــة المســـؤولة عـــن الحصـــار(لـــى الســـكاندائ : ، وا 

طـار (االحتالل اإلسرائيلي، والجانب المصري، وحركة حماس، والسـلطة الفلسـطينية، وأخـرى) ، وا 
 .الدعم واستنكار الحصار

ــــر الرســــمية: )الشخصــــيات الفلســــطينية: وتضــــم :فئةةةةة الشخصةةةةيات المحوريةةةةة (6 ، (الرســــمية وغي
الرســـــمية وغيـــــر : )، وشخصـــــيات دوليـــــة(وغيـــــر الرســـــمية الرســـــمية: )والشخصـــــيات اإلســـــرائيلية

 (.الرسمية
خلفية تاريخيـة ومعلومـات، وأخبـار وبيانـات : وتنقسم إلى: فئة آليات وأدوات التأطير المستخدمة (3

 .والتكرار، واإلبراز، وأخرى صحفية سابقة، واقتباسات، وعناوين رئيسية، وكلمات داللية، 
 :مجتمع الدراسة وعينتها

 موقع صحيفة: تمع الدراسة في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية، مثليتمثل مج
، "نيويورك ديلي نيوز"، وموقع صحيفة "الواشنطن بوست"األمريكية، وموقع صحيفة " النيويورك تايمز"

 ".نيويورك بوست"موقع صحيفة 
، "ن بوستالواشنط"، وموقع صحيفة "النيويورك تايمز"وقد اختار الباحثان، موقع صحيفة 

 ويعود السبب إلى اهتمام هذين الموقعين بقضية حصار غزة، وبحسب موقع أليكسا لتصنيف المواقع
المرتبة األولى في مقدمة مواقع الصحف األمريكية متابعة من " النيويورك تايمز"احتل موقع صحيفة 
" اشنطن بوستالو "، تاله موقع صحيفة (على المواقع العامة 36والمرتبة )الجمهور األمريكي 

 ,Alexa Website, 2017( )على المواقع العامة 12والمرتبة )
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https://www.alexa.com/topsites/countries/US) وفيما يلي نبذة صغيرة عن موقعي ،
 :الدراسة
 :موقع صحيفة النيويورك تايمز -0

" ركنيويو "األمريكية، وهي صحيفة يومية نشرْت في مدينة  يتبع لصحيفة النيويورك تايمز
" سيدة جراي"ِمن ِقبل سولسبيرغ االبن، وهي الصحيفةع الحضريةع األكبرع في الواليات المتاحدِة، ولقاَبت 

للظهوِر واألسلوِب، وتعتَبرع في أغلب األحيان صحيفة وطنية ِمْن السجِل، َيْعني بأناه يععَتمدع كثيرًا 
 The New York)م 0220سْت في عليها كاإلشارة الرسمية والموثوقة لألحداِث الحديثِة، َأسا 

Times, 2018, https://goo.gl/onQhDw.) 
ناف كواحد 0662ويتمتع موقعها االلكتروني بحضور قوي على شبكة اإلنترنت منذ العام  م، وصع

 من أعلى المواقع تصفحًا، بعض المواد الخبرية تتطلب التسجيل، لكن يمكن الدخول إليها بتقنية الـ
RSS واجتذب الموقع 6112 مليون زيارة في مارس عام 222، حصل الموقع على ،

nytimes.com  6102مليون زائر على األقل سنويًا عام  323أكثر من (Similarweb, 2018, 
https://goo.gl/gWDhz9). 

 :موقع صحيفة الواشنطن بوست -2
األمريكية، وهي الصحيفة األكثر تداواًل في واشنطن دي سي  يتبع لصحيفة الواشنطن بوست

، وتركز صحيفة واشنطن 0222لمنطقة، تأسست الصحيفة في عام العاصمة، واألقدم في تلك ا
بوست بشكل خاص على السياسة الوطنية المحلية، واشتهرت بأنها هي من كشفت فضيحة 

جائزة  12ووترغيت، التي قادت الستقالة الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون، فازت الصحيفة بـ 
 6112منحت للصحيفة في عام بوليتزر، تشمل منها ست جوائز بوليتزر منفصلة 

(Washingtonpost, 2018, https://goo.gl/HHqZ8M) وبالنسبة لموقعها االلكتروني فقد ،
ناف كالموقع صاحب الترتيب 0662تأسس عام   .عالمياً  623م، ويجذب زوارًا من حول العالم، وصع

دأ منذ ، حيث تب(6103يوليو  3، إلى 6112يونيو  01من )وتم اختيار مدة الدراسة 
م التي انتهت 6103يونيو  31بداية إعالن حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة، وحتى أحداث 

 .بتولي الجيش مقاليد الحكم في مصر، حيث بدأت مرحلة جديدة من الحصار
وقد تم تحليل كافة المواد الخبرية المنشورة في المواقع اإللكترونية لصحف الدراسة المتعلقة 

 الل المدة الزمنية المذكورة، وذلك بالبحث في أرشيف هذه المواقع عن طريقبقضية حصار غزة خ
 ,Gaza, Blockade, Siege, Tunnels, Blackout: إدخال بعض الكلمات المفتاحية مثل

Cast Lead, Hamas, medical shortages 

https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjI-vTE4ezbAhUKyaQKHRrIDiMQFghFMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nytco.com%2Fwho-we-are%2Fculture%2Four-history%2F&usg=AOvVaw29i1C2G3E38GHZ6xVzE3nO
https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjI-vTE4ezbAhUKyaQKHRrIDiMQFghFMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nytco.com%2Fwho-we-are%2Fculture%2Four-history%2F&usg=AOvVaw29i1C2G3E38GHZ6xVzE3nO
https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjI-vTE4ezbAhUKyaQKHRrIDiMQFghFMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nytco.com%2Fwho-we-are%2Fculture%2Four-history%2F&usg=AOvVaw29i1C2G3E38GHZ6xVzE3nO
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 :وحدات التحليل والقياس
مية الخبرية أي وحدة الموضوع، وتمثلت وحدات التحليل في الوحدة الطبيعية للمادة اإلعال

ووحدة الفكرة، ووحدة الشخصية، واستخدم الباحثان في هذه الدراسة نظام التكرار كأسلوب للعد 
 .والقياس

 :الصدق والثبات
عرض استمارة تحليل : تم إجراء اختبار الصدق بواسطة مجموعة من االجراءات، وهي

ف كل فئات تحليل المضمون وفئات تحليل المضمون واألطر على مجموعة من المحكمين، وتعري
 .األطر على نحو دقيق

موضوعًا خبريًا  02الثبات فتم قياسه من خالل اختيار عينة عشوائية بسيطة من  اأم
لقياس الثبات، " هولستي"لحصار غزة في كل موقع من صحيفتي الدراسة، وقد تم استخدام معادلة 

 (  االتفاق واالختالف)االتفاق على بنود الكلية في بنود  6والتي تنص على قسمة لحاصل ضرب 
1

1 2

2N

N N
 


 

 حيث 
1N  :بنود االتفاق 
2N  :بنود االختالف 

، أما في 1.222ووفًقا لهذه المعادلة فقد بلغ معامل الثبات في صحيفة النيويورك تايمز 
 .1.262طن بوست فقد بلغ صحيفة الواشن

أما من حيث معامل الثبات الكلي، فقد تم احتساب المتوسط العام لمعامالت الثبات في 
 :مواقع صحيفتي الدراسة، لتكون النتائج حسب المعادلة التالية

 
، مما يدلل على أن األداة تتمتع بدرجة عالية 1.232وقد وصل معامل الثبات الكلي إلى  
 .من الثبات

 ج الدارسة التحليليةنتائ
يتناول الباحثان هنا نتائج دراسة تحليل المضمون وتحليل األطر الخبرية، ومن ثم مناقشتها 
وتفسيرها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، من حيث عدد موضوعات قضية الحصار، واألشكال 

صر اإلبراز التي الصحفية، والمصادر الصحفية التي اعتمدت عليها مواقع صحيفتي الدراسة، وعنا
 .استخدمتها المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية فيما يتعلق بقضية حصار غزة
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كما يناقش الباحثان أهم األطر الخبرية لقضية حصار غزة في المواقع اإللكترونية للصحف 
طار: األمريكية  وهي إطار انتهاك القانون الدولي، وأسباب الحصار، والنتائج المترتبة عنه، وا 

طار الدعم واالستنكار،  طار الجهة المسؤولة، وا  طار حلول الحصار، وا  االهتمامات اإلنسانية، وا 
وباإلضافة إلى الشخصيات المحورية، وآليات وأدوات التأطير التي استخدمتها المواقع اإللكترونية 

 .للصحف األمريكية فيما يتعلق بقضية حصار غزة
 :عدد موضوعات قضية الحصار: أوالا 

 عدد موضوعات قضية الحصار في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية ( 1)ل جدو

 المجموع الواشنطن بوست النيويورك تايمز
 % ك % ك % ك

023 20.0 26 62.6 602 011 
حظيت المواضيع المتعلقة بقضية الحصار، باهتمام ملحوظ في الموقع االلكتروني لصحيفة 

، أما موقع صحيفة الواشنطن بوست فكان اهتمامها أقل بهذه %20.0النيويورك تايمز بلغ نسبة 
، وتظهر هذه النتائج تفوقًا واضحًا لتغطية الموقع اإللكتروني لصحيفة %66.2القضية بنسبة بلغت 

 .النيويورك تايمز للحصار على موقع صحيفة الواشنطن بوست
، التي تقول إن أحد (Stawski, 2009, p.36)وجاءت هذه النتائج متوافقة مع نتائج دراسة 

أسباب تفوق تغطية صحيفة النيويورك تايمز عن أي صحيفة غربية أخرى، يعود للعدد الكبير 
 .لموظفيها، ومراسليها الدوليين

 :مصدر المادة الصحفية لقضية الحصار: ثانياا 
 ةمصدر المادة الصحفية لقضية حصار غزة في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكي( 2)جدول 

 المجموع الواشنطن بوست النيويورك تايمز المصدر
 % ك % ك % ك

 26.3 022 63.2 22 22.2 006 مراسل
 06 62 1.2 3 02 63 وكاالت
 2.2 06 0.2 0 2.0 00 أخرى
 011 602 011 26 011 023 المجموع

ية حلَّ المراسل في المرتبة األولى لمصادر موضوعات حصار غزة في مواقع الصحف األمريك
، وكان %2.2، ثم المصادر األخرى بنسبة %06، وجاء بعده الوكاالت بنسبة %26.3بنسبة 

الترتيب متشابهًا في الموقعين إال أنَّ موقع صحيفة النيويورك تايمز اعتمد بشكل أقل من موقع 
 .صحيفة الواشنطن بوست على المراسل فيما زاد اعتماده على الوكاالت والمصادر األخرى
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ذه النتائج مدى اعتماد مواقع الصحف األمريكية على المراسل بالدرجة األولى، وتعظهر ه
لمواقع الدراسة في  أن هذا يحسب انكمصدر للمعلومة المتعلقة بقضية حصار غزة، ويرى الباحث

وضع بصمتها الخاصة عبر عين مراسليها في سرد األحداث، واالنفراد ببعض القصص التي غطت 
الحصار، فالمراسل يعد من األدوات التي من خاللها تحصل الصحف على  جوانب عديدة في قضية

أخبارها، وهو من أبرز األدوات والمصادر اإلخبارية فيها، حيث يمدها بتفاصيل األحداث في الخارج 
 (.31، ص6100الدليمي، )كونه األقرب لمكان وقوع الحدث 

ي موقع صحيفة النيويورك تايمز ويالحظ أن بعض المراسلين لم يكونوا موضوعيين، فمثاًل ف
حماس دفعت مبلغ مائة شيكل للمتظاهرين في وقفة "تغريد الخضري، أن  -آنذاك-ذكرت مراسلتها 

دون أن تذكر مصدر هذه المعلومة " نظمها أصحاب المواشي والحيوانات أمام مبنى األمم المتحدة
(The New York Times. 2008, https://nyti.ms/2kxFENT.) 

التي تناولت األطر الخبرية ( 022، ص6102عيسى، )وتتقارب هذه النتائج مع دراسة 
في موقع صحيفة النيويورك تايمز، وكانت نسبة المراسل فيها  6101للعدوان اإلسرائيلي على غزة 

ى أن الصحف التي أشارت إل( Yang, 2003, p.263)، ومع دراسة %60.2كمصدر صحفي 
مشرف، )الغربية تعتمد بشكل كبير على المراسل كمصدر لتقاريرها، إال أنها تختلف مع دراسة 

التي تناولت الصحف الفلسطينية، وجاء المراسل في المرتبة الثانية، وربما يعود ( 036، ص6102
 .لفلسطينيةهذا في رأي الباحثين إلى فرق القدرات المادية واللوجستية بين الصحف الغربية وا

 :شكل المادة الصحفية لقضية الحصار: ثالثاا 
 األشكال الصحفية الخبرية لقضية حصار غزة في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية( 3)جدول 

 المجموع الواشنطن بوست النيويورك تايمز الشكل الصحفي
 % ك % ك % ك

 22 022 22.0 21 22.2 030 تقرير
 01 31 06.6 2 01.1 66 خبر

 011 602 011 26 011 023 المجموع 
احتلت التقارير المرتبة األولى لألشكال الصحفية الخبرية لقضية حصار غزة في مواقع 

، وكان الترتيب متشابهًا في كال الموقعين %01، ثم األخبار بنسبة %22الصحف األمريكية بنسبة 
 .مع نسب متقاربة للغاية في كٍل منهما

ج عن فروق بسيطة بين مواقع الدراسة، في سيطرة التقرير على األشكال وتنبئ هذه النتائ
 .الصحفية الخبرية لعرض قضية حصار غزة، حيث كان الغلبة للتقارير وبعدها بفارق كبير األخبار

https://nyti.ms/2kxFENT
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وفن التقرير الصحفي يحتل المرتبة األولى في ترتيب األهمية في صحافة المجتمعات 
ئص أكثر من فن صحفي كالخبر والحديث، والتحقيق والمقال، المتقدمة، ويجمع بين مزايا وخصا

ويقدم في شكل موجز وغير مخل، ويحتوي في نفس الوقت على الحقائق ويتضمن التحليل وعرض 
 (.01، ص0661قطب، )االحتماالت 

، 6102عيسى، )، ودراسة (Ross, 2003, p.3)وتشابهت هذه النتائج مع كل من دراسة 
أن الصحف األمريكية غالًبا ما تركز على التقارير المتعلقة بالتحديثات، اللتان أظهرتا ( 021ص

 .أكثر من التقارير التي فيها شيء من التحليل
 :عناصر اإلبراز المستخدمة: رابعاا 

 :الصورة .1
 استخدام الصورة كعنصر إبراز لقضية حصار غزة في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية( 4)جدول 

 
 الصورة

 المجموع الواشنطن بوست ورك تايمزالنيوي
 % ك % ك % ك

 12.2 21 61.6 02 21.2 26 خبرية
 36.0 20 32.2 61 62.2 62 موضوعية
 02.0 61 62.1 02 2.3 2 أرشيفية
 2.3 01 6.2 2 1.0 1 شخصية
 011 026 011 26 011 62 المجموع

ية حصار غزة، بما ركزت مواقع الصحف األمريكية على الصورة الخبرية في إبراز قض
، أما الصور األرشيفية، فقد أتت في %36.0، تالها الصورة الموضوعية، بنسبة %12.2نسبته 

، وجاءت أخيرا في المرتبة الرابعة الصور الشخصية، بنسبة %02.0المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 
الخبرية هو  ، واختلف ترتيب أنواع الصور في كال الصحيفتين، فقد كان استخدام الصورة2.3%

وجاءت الصورة الموضوعية بنسبة % 21.2األعلى في موقع صحيفة النيويورك تايمز بنسبة 
، كانت الصور الموضوعية هي األكثر استخدامًا في موقع صحيفة الواشنطن بوست 62.2%
 %.61.6، والصور الخبرية بنسبة %62.1، ثم الصور األرشيفية بنسبة %32.2بنسبة 

أن المجموع في الجدول ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن  وتجدر اإلشارة إلى
 .الموضوع الواحد قد يحتوي على أكثر من صورة، أو ال يحتوي على أي صورة على اإلطالق

وهذه النتيجة أتت منطقية، فمن الطبيعي أن تتصدر الصورة الخبرية المركز األول في مواقع 
واد الخبرية التي تم تحليلها، فالصورة تعد عاماًل مساعدًا في استكمال صحيفتي الدراسة، بسبب نوع الم

الخبر الصحفي وتأكيد حقائق الحدث الذي تنشره الصحيفة، فالكلمة في الخبر الصحفي تحتل المرتبة 
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أبو ) األولى في األهمية، في حين تحتل الصورة المرتبة الثانية وعلى العكس من ذلك في التلفزيون
 .(022ص ،6111زيد، 

ورغم هذا فلم يتضح حرص مواقع صحيفتي الدراسة على إرفاق الصورة في كل مادة من مواد 
، وحادثة مافي مرمرة، وهذا إن 6112التحليل، عدا األحداث المفصلية، كاختراق الحدود، أو حرب 

 .دل على شيء، فإنه يدل على ضعف االهتمام بإبراز صور قضية حصار غزة
حيف كالنيويورك تايمز كان يركز على الصور التي تظهر اإلسرائيليين ضحية كما لوحظ أن موقع ص

لصواريخ حماس، والتأكيد على أن الحصار جاء ردًا على تلك الصواريخ، رغم أن العنوان يتحدث 
 ,The New York Times, 2007)عن ضرورة رفع الحصار 

https://nyti.ms/2l4EQmM.) 
، التي احتلت فيها ( 062، ص6101عليان، )وقد أتت هذه النتيجة متشابهة مع نتائج دراسة 

التي تقدمت ( 022، 6101عوض ان، )الصورة الخبرية المركز األول، إال أنها اختلفت مع دراسة 
ينما فيها الصورة الموضوعية عن الخبرية، ويمكن تفسير ذلك بسبب اختالف مجتمعي الدراسة، فب

عوض ان، )مجتمع هذه الدراسة يركز على المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية، تركز دراسة 
على مواقع الفضائيات األجنبية اإللكترونية باللغة العربية، والتي غالبا ما تركز على مقاطع ( 6101
 .الفيديو

 :أنواع مقاطع الفيديو .2
 قضية حصار غزة في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكيةأنواع مقاطع الفيديو المستخدمة مع ( 5)جدول 

 المجموع الواشنطن بوست النيويورك تايمز مقاطع الفيديو
 % ك % ك % ك

 13.3 03 62 6 21 00 أخرى
 32.2 00 21 1 30.2 2 تقرير 
 03.3 1 62 6 6.0 6 تصريح
 2.2 6 1 1 6.0 6 حديث
 011 31 011 2 011 66 المجموع

خدام األنواع األخرى من مقاطع الفيديو المستخدمة كعنصر إبراز لموضوعات جاء است
، ثم %32.2، تليها التقارير المرئية %13.3حصار غزة في موقعي الدراسة في المركز األول بنسبة 

، واختلف الترتيب في الموقعين، فبينما %2.2، وأخيرًا الحديث الصحفي بنسبة %03.3التصريحات 
قع صحيفة النيويورك تايمز، مع االتجاه العام، جاءت التقارير المرئية في مقدمة تشابه ترتيب مو 

 .أنواع مقاطع الفيديو في موقع صحيفة الواشنطن بوست

https://nyti.ms/2l4EQmM
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ويالحظ أن المجموع ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن الموضوع الواحد قد 
 .ع فيديو على اإلطالقيحتوي على أكثر من مقطع فيديو، أو ال يحتوي على أي مقط

وتعد إمكانية إرفاق مقاطع الفيديو مع التقارير واألخبار في المواقع اإللكترونية، إحدى أبرز 
مميزات الصحافة اإللكترونية بشكل عام، فإمكانية تضمين الخبر مقاطع صوتية أو لقطات مصورة 

، 6103سيد، )حدث بالفيديو، يجعل التغطية أكثر ثراًء وجذًبا للقارئ وتعايًشا مع ال
http://www.alukah.net/culture/0/50101/.) 

ويرى الباحثان أن هذه النسب، تعتبر منخفضة نسبًيا، مقارنة بعدد الموضوعات التي تم 
كما –النصف، مما يدلل  تحليلها في مواقع صحيفتي الدراسة عدا النيويورك تايمز التي بلغت حوالي

ثرائها بعناصر اإلبراز، إال في أحداث  -في فئة الصور على عدم االهتمام الكافي بقضية الحصار، وا 
 .كبرى تخللت الخط الزمني للحصار

التي أظهرت أن  استخدام ( 022، ص6102عيسى، )وهذا االستنتاج مشابه لنتائج دراسة 
عليان، )، ومشابًها لدراسة %21تايمز بلغ ما نسبته  مقاطع الفيديو في موقع صحيفة النيويورك

 .التي أكدت على عدم استخدام مقاطع الفيديو على نحٍو كبير في مواقع الدراسة( 062، ص6101
وكما ذكر سابًقا فإن الصحف األمريكية اعتمدت على األنواع األخرى من مقاطع الفيديو، 
وظهر هذا واضًحا في التغطية المتعلقة باعتداء مافي مرمرة، إذ أن مواقع الصحف األمريكية كانت 
ترفق فيديو االعتداء الذي صورته البحرية اإلسرائيلية، بشكل مكثف، وهذا يدل على تبني مواقع 

 .الصحف األمريكية لوجهة النظر اإلسرائيلية بشكل واضح
 :عناصر االبراز األخرى .3

 عناصر اإلبراز األخرى لقضية حصار غزة في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية( 6)جدول 

 المجموع الواشنطن بوست النيويورك تايمز عناصر االبراز

 % ك % ك % ك

 9.94 292 2191 98 9898 241 روابط إحالة

 8 28 .299 21 92. 8 جرافيك 

 92. 21 899 . 494 2 أخرى

 211 121 211 4. 211 2.9 المجموع

كان االتجاه العام للمواقع اإللكترونية للصحف األمريكية بالنسبة لعناصر اإلبراز المتبقية 
بفارق كبير ، ثم %22.1متفاوًتا، فقد حصلت روابط اإلحالة على المركز األول، بنسبة كبيرة بلغت 

، جاءت األنواع %2.2جاء الجرافيك في المرتبة الثانية، وبفارق بسيط بما نسبته % 6وبنسبة 
األخرى في المركز الثالث واألخير، وفي موقع صحيفة النيويورك تايمز تشابه الترتيب والنسب 

لى لعناصر اإلبراز، أما في موقع صحيفة الواشنطن بوست فانخفضت نسبة روابط اإلحالة إ
 %.02.2، وارتفعت نسبة استخدام الجرافيك إلى 26.6%

http://www.alukah.net/culture/0/50101/
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ويعشار إلى أن المجموع ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن الموضوع الواحد قد 
 .يحتوي على أكثر من عنصر إبراز، أو ال يحتوي على أي عنصر إبراز على اإلطالق

الدراسة، استفادت بشكل واضح من على نحو مغاير للصورة والفيديو، فإن مواقع صحيفتي 
، وهذا يدل %21.6عناصر اإلبراز األخرى، وخاصة روابط اإلحالة، التي ظهرت بنسبة عالية بلغت 

على محاولة مواقع صحيفتي الدراسة إفهام القراء خلفيات أحداث الحصار، وربطها ببعضها البعض، 
 .تصدر منها مواقع صحيفتي الدراسة خاصة وأن قضية الحصار ال تعتبر شأًنا محلًيا للدول التي

وتمتلك روابط اإلحالة القدرة على الربط بين عناصر متعددة داخل هيكل المعلومات، وتعدو من 
المميزات المهمة، ألنها تعتيحع للمستخدم أن ينتقل من متابعة معلومة في وثيقة ما إلى وثيقة أخرى 

 (.026، ص6112علم الدين، )تمامًا 
 :الخبرية لحصار غزة األطر: خامساا 
 :إطار انتهاك القانون الدولي .0

 إطار انتهاك حصار غزة للقانون الدولي في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية( 7)جدول 

 المجموع الواشنطن بوست النيويورك تايمز
 % ك % ك % ك
11 22 66 16 26 011 

ر انتهاك حصار غزة للقانون ركز الموقع االلكتروني لصحيفة النيويورك تايمز على إطا
الدولي بدرجة أوضح من موقع لصحيفة الواشنطن بوست حيث حصل الموقع األول على نسبة 

، إال أن المالحظ أن هذا اإلطار لم يستخدم في مواقع صحيفتي الدراسة إال كخلفية تاريخية، 22%
الدولي اإلنساني، أو على على لسان المنظمات الحقوقية التي تؤكد على انتهاك حصار غزة للقانون 

لسان بعض الشخصيات الدولية أو الفلسطينية التي كانت تناشد رفعه ألغراض إنسانية، ويالحظ في 
الجدول السابق أن المجموع ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن إطار انتهاك حصار 

 .غزة للقانون الدولي لم يستخدم في كل الموضوعات
أن ضعف تركيز موقعي الدراسة على إطار انتهاك القانون الدولي يعكس  ويرى الباحثان

انحيازًا واضحًا لرواية االحتالل بأحقيته بفرض هذا الحصار، وتعد هذه النسب منخفضة مقارنة 
بتغطية قضية تمس مليوني إنسان في قطاع غزة، وهي قضية إنسانية بحتة حيث ينتهك الحصار 

 .أبسط الحقوق البشرية
 :طر أسباب الحصارأ. 2

 إطار أسباب حصار غزة في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية( 8)جدول 

 المجموع الواشنطن بوست النيويورك تايمز أسباب الحصار
 % ك % ك % ك
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 22 036 26.2 16 26.6 61 سيطرة حماس
 33 22 32.3 62 31.2 11 أمن إسرائيل
 011 062 011 22 011 031 المجموع

االتجاه العام للمواقع اإللكترونية للصحف األمريكية فيما يتعلق بأسباب الحصار على غزة  كان
يميل إلى تبرير الحصار من خالل التركيز على أسباب مثل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة 

أن أمن إسرائيل، وتقاربت نسب موقعي الصحيفتين % 33والحفاظ على أمن إسرائيل بنسبة % 22
على " سيطرة حماس"ن، وكما هو واضح من النتائج، فإن الباحثين يريان أن غلبة إطار في السببي

أسباب الحصار، فيه انحياز واضح إلسرائيل، ففي هذا اإلطار تحميل للمسؤولية على الفلسطينيين، 
م، ويالحظ في الجدول السابق أن المجموع 6112رغم فوز حركة حماس في االنتخابات المحلية عام 

اوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن إطار أسباب الحصار لم يستخدم في كل ال يس
 .الموضوعات

تجدر اإلشارة هنا أن كال السببين يتبنيان وجهة النظر اإلسرائيلية، أي أن أسباب الحصار في 
 مواقع الدراسة هي ذات األسباب التي ساقها االحتالل لتبرير حصاره للقطاع، وفيها تبني لوجهة

 .نظره
التي حمل فيها الموقع اإللكتروني ( 022، ص6102عيسى، )وتتشابه نتائج الدراسة مع دراسة 

م 6101لصحيفة النيويورك تايمز حركة حماس المسؤولية عن العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
التي أثبتت أن صحيفة النيويورك تايمز، تعمل ( Ross, 2003, p.4)، ومع دراسة %21بنسبة 
 .تصوير الفلسطينيين كمجرمين إرهابيين يعملون على تقويض الهدوء على

 :أطر النتائج المترتبة عن الحصار .1
 إطار النتائج المترتبة عن حصار غزة في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية( 9)جدول 

 النتائج المترتبة عن الحصار
 المجموع الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك

غالق المعابر اإلسرائيلية مع غزةإ  211 919. 99 12 241 18 

 22 22 2.92 11 2291 4. أخرى

 24 29 2494 12 2492 42 تعثر الصيد والتعدي على الصيادين

 22 2. 291 8 2192 41 إغالق معبر رفح

 8 49 998 29 8 91 تأخير إعادة األعمار

 999 41 2199 .2 .29 .1 ازدهار تجارة األنفاق

 92. 12 998 29 491 24 مشاكل صحية

 492 11 299 21 992 21 انقطاع الكهرباء

 192 29 994 . 194 9 مشاكل بيئية

 211 491 211 242 211 994 المجموع
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تفاوتت أبرز نتائج الحصار على قطاع غزة في موقعي الدراسة، والتي حصرها الباحثان 
، ثم النتائج %66ئيلية في المركز األول بنسبة في تسعة نتائج، حيث جاء إغالق المعابر اإلسرا

، أما إغالق %01، تاله تعثر الصيد والتعدي على الصيادين بما نسبته %02األخرى بنسبة 
، تاله تأخر إعادة اإلعمار، ثم ازدهار تجارة األنفاق، ثم %00معبر رفح فقد جاء رابعًا بنسبة 

 %.6.2كل البيئية المرتبة األخيرة بما نسبته المشاكل الصحية وانقطاع الكهرباء، لتحتل المشا
وعلى مستوى كل موقع، جاءت نتائج موقع صحيفة النيويورك تايمز متشابهة في الترتيب 
والنسب، فيما اختلف الترتيب قلياًل في موقع صحيفة الواشنطن بوست، حيث ركز الموقع في المرتبة 

، تالها تأخر إعادة اإلعمار والمشاكل %01.3الرابعة على ازدهار تجارة األنفاق بنسبة وصلت 
 .الصحية

ويالحظ أن المجموع في الجدول ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن إطار النتائج 
المترتبة عن الحصار لم يستخدم في كل الموضوعات، كما أنه ذكرت أكثر من نتيجة في الموضوع 

 .الواحد
الحصار التي ركزت عليها مواقع الدراسة، هي إغالق من الواضح مما سبق، أن أكبر نتائج 

المعابر اإلسرائيلية، الشريان الرئيسي إلدخال المستلزمات المعيشية إلى قطاع غزة، وفي نظر 
الباحثين، فهذا يدلل على أن إسرائيل، وسياساتها تجاه غزة، هي السبب الرئيسي لمعاناة السكان في 

التي تشكل المتنفس الوحيد للقطاع، والمخرج الوحيد لسكانه، فهو القطاع عبر التحكم بتلك المعابر، 
يرتبط بالعالم الخارجي عن طريق ستة معابر، تسيطر مصر على معبر وحيد منها، وهو معبر رفح، 

مركز الزيتونة، )الذي يربط بين القطاع ومصر، أما المعابر الخمس الباقية فتخضع لسيطرة إسرائيل 
 (.2، ص6116

ج األخرى للحصار، كانت تلك المتعلقة بالجانب االقتصادي، كانهيار القطاعين ومن النتائ
الصناعي والزراعي، وارتفاع األسعار، وازدياد البطالة والفقر، وهو ما يتشابه مع نتائج دراسة 

على نسبة " ارتفاع نسبة البطالة والفقر"التي أظهرت حصول إطار ( 061، ص6102مشرف، )
 .اة الجديدة الفلسطينيةفي صحيفة الحي% 02.1

ويرى الباحثان في تقارب نسب نتائج الحصار، دلياًل على تنوع التغطية في مواقع صحيفتي 
الدراسة التي كانت ال تركز على نتيجة واحدة بعينها كالصحف العربية مثال، ورغم هذا فإن نتائج 

 حماس"اإلسرائيلية أن  الحصار لم تخلع من التأطير، فصحيفة الواشنطن بوست تبنت وجهة النظر
 (.The Washington Post, 2008, https://goo.gl/keMjiw" )تصطنع أزمة الكهرباء

كما برر موقع صحيفة النيويورك تايمز إغالق المعابر اإلسرائيلية بعد عملية فدائية على الحدود 
، وذكر التقرير أسماء القتلى "تلون مدنيين إسرائيليينمسلحون يق"مع غزة، كما جاء تحت عنوان 

https://goo.gl/keMjiw
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اإلسرائيليين، ورغم أن التقرير يذكر أن إسرائيل ردت بقصف منزل، إال أنها لم تذكر أسماء الضحايا 
 ,The New York Times)الفلسطينيين، الذين كان من بينهم طفل، لم تذكر الصحيفة حتى عمره 

2011, https://nyti.ms/2mN6Gkk.) 
حتى مشكلة الكهرباء التي يعتبرها الفلسطينيون أبرز عنوان للحصار، ذكرت صحيفة النيويورك 

، دون ذكر دور إسرائيل في تعميق "خالفات بين حماس والسلطة الفلسطينية"تايمز أن سببها يعود لـ
، باإلضافة إلى أن (The New York Times, 2010, https://nyti.ms/2nyxGsh)األزمة 

 .موقعي الدراسة أكدت على أن األنفاق تستخدم لتهريب السالح، إلى جانب تهريب المواد الغذائية
 :إطار االهتمامات اإلنسانية .2

 نية للصحف األمريكيةإطار االهتمامات اإلنسانية لقضية حصار غزة في المواقع اإللكترو( 11)جدول 

 المجموع الواشنطن بوست النيويورك تايمز
 % ك % ك % ك
21 26.3 30  31.2 010 011 

، بينما %26.3جاء إطار االهتمامات اإلنسانية في موقع صحيفة النيويورك تايمز بنسبة بلغت 
مجموع ال ، وتجدر اإلشارة إلى أن ال%31.2تنخفض نسبته في موقع صحيفة الواشنطن بوست إلى 

يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن إطار االهتمامات اإلنسانية لم يستخدم في كل 
 .الموضوعات

طار االهتمامات اإلنسانية يرى األحداث في سياق تأثيراتها اإلنسانية والعاطفية العامة، حيث  وا 
يل المثال، نشرت تصاغ الرسائل في قوالب وقصص درامية ذات نزعة عاطفية مؤثرة، فعلى سب

صحيفة النيويورك تايمز تقريًرا يتحدث عن األحياء الفقيرة المنسية بغزة في ظل الحصار، وكيف أن 
 The New)عدد من العائالت الفلسطينية قد ذبحت حصاًنا أعرًجا كي يتذوق أبناؤها طعم اللحم 

York Times, 2012, https://nyti.ms/2mwbQT9.) 
 & Deprez)ورغم ان نتائج هذا اإلطار لم تكن مرتفعة، إال أنها تتفق مع دراسة 

Raeymaeckers, 2010, p.3 ) التي أظهرت فيها خمس صحف بلجيكية الفلسطينيين كضحايا
التي أثبتت أن   (Ross, 2003, p.4)إال أنها تختلف  عن دراسة ، أبرياء في االنتفاضة األولى

ة النيويورك تايمز عملت على تصوير الفلسطينيين كمجرمين إرهابيين يعملون على تقويض صحيف
 .م6110الهدوء، إبان هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 

 
 
 

https://nyti.ms/2mN6Gkk
https://nyti.ms/2nyxGsh
https://nyti.ms/2mwbQT9
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 :إطار حلول الحصار .3
 إطار حلول قضية حصار غزة في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية( 11)جدول 

 المجموع الواشنطن بوست النيويورك تايمز إطار حلول الحصار
 % ك % ك % ك

 33.6 002 11.2 33 30.2 23 إدخال بضائع محظورة
 62.2 22 02.3 01 62.1 21 فتح معابر تجارية مغلقة

 02.6 26 02.2 02 01.6 32 إدخال تسهيالت على السكان
 06.3 16 00.0 6 06.2 33 فتح دائم لمعبر رفح

 2.2 31 1.6 1 01 62 زيادة كميات الصادرات
 1.0 01 2.1 2 3.0 2 زيادة مساحات الصيد

 011 316 011 20 011 620 المجموع
جاء في مقدمة حلول الحصار في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية إدخال البضائع 

، أما إدخال التسهيالت %62.2، يليه فتح المعابر التجارية المغلقة بنسبة %33.6المحظورة بنسبة 
، وجاء الفتح الدائم لمعبر رفح كحل للحصار في المرتبة %02.6ن فقد بلغت نسبته على السكا

، ثم زيادة كميات الصادرات، وأخيرًا زيادة مساحات الصيد وتشابهت %06.3الرابعة بنسبة بلغت 
الحلول في موقع صحيفة النيويورك تايمز مع االتجاه العام لمواقع الدراسة واختلف ترتيب موقع 

اشنطن بوست قلياًل حيث جاء ادخال التسهيالت على السكان في المرتبة الثانية بداًل من صحيفة الو 
 .الثالثة، وجاء في المرتبة األخيرة زيادة كميات الصادرات

ويشار إلى أن المجموع في الجدول ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن إطار 
وعات، أو أنه ذكر أكثر من حل في الموضوع حلول قضية حصار غزة لم يستخدم في كل الموض

 .الواحد
، الذي كان فيه إغالق (6)وقد جاءت نتائج هذا الجدول مختلفة عن نتائج الجدول رقم 

المعابر اإلسرائيلية أبرز نتيجة للحصار، ولذا كان من الطبيعي أن يأتي فتح المعابر المغلقة كأبرز 
الباحثين يعد هذا دلياًل أن مشكلة حصار غزة تكمن في حل، لكنه جاء في المركز الثاني، وفي رأي 

حرمانه من العديد من المواد التي تحظرها إسرائيل، ولو أنها دخلت، فإنها ستشكل ركيزة أساسية في 
، 6102مشرف، )النهوض باقتصاد عدة قطاعات كالصناعة والزراعة، وهي نتيجة مشابهة لدراسة 

رفع الحصار وفتح "الصحف الفلسطينية، حيث جاء  التي تناولت موضوع الحصار في (002ص
 .في المركز األول كحل لحصار قطاع غزة" المعابر

ن الحظا أن موقعي الدراسة لم يطالبا برفع الحصار بشكل كلي، وهو ما يتوافق يالباحث لكنَّ 
 ، الذي تناول أسباب الحصار، بعد أن حصرها موقعا الدراسة في السببين(2)مع نتائج الجدول 
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المذكورين، وهو ما يؤكد أن المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية تتوافق مع المبررات اإلسرائيلية، 
 .وتوافق عليها

 :إطار الجهة المسؤولة عن الحصار .4
 إطار الجهة المسؤولة عن حصار غزة في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية( 12)جدول 

 المجموع الواشنطن بوست يورك تايمزالنيو  إطار الجهة المسؤولة عن الحصار
 % ك % ك % ك

 20.3 616 26.0 26 20 021 االحتالل اإلسرائيلي
 62.2 22 61.6 63 62.1 22 الجانب المصري
 2.6 61 2.1 2 1.6 06 حركة حماس

 2 02 3.6 3 2.2 01 أخرى
 6.0 2 6.0 6 6 2 السلطة الفلسطينية

 011 310 011 62 011 612 المجموع
ن االتجاه العام للمواقع اإللكترونية للصحف األمريكية فيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن كا

، ثم الجانب %20.3الحصار هو تحميل االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية عن الحصار بنسبة 
، %2.6، بينما تم اعتبار حركة حماس الجهة المسؤولة عن الحصار بنسبة %62.2المصري بنسبة 

، أما السلطة الفلسطينية، فقد حصلت على المركز %2ضئيل جهات أخرى، بما نسبته تليها بفارق 
، وتشابهت النتائج في كال الموقعين تقريبًا، ويالحظ أن المجموع ال يساوي عدد %6.0األخير بنسبة 

الموضوعات التي تم تحليلها، ألن إطار الجهة المسؤولة عن حصار غزة لم يستخدم في كل 
 .ا أن بعض المواضيع حملت المسؤولية عن الحصار ألكثر من جهةالموضوعات، كم

الذي يتحدث عن أسباب الحصار، ( 2)والمالحظ أن هذه النتائج، ال تتوافق مع الجدول 
فرغم تبني موقعي الدراسة للمبررات اإلسرائيلية للحصار، إال أنها تقر بأن الجهة المنفذة للحصار 

غم تحميل االحتالل اإلسرائيلي المسئولية عن حصار غزة إال أن تكمن في إسرائيل كقوة احتالل، ور 
موقع الصحيفة ردد في أكثر من مرة أن الحصار شرعي وفق األمم المتحدة، وأن إسرائيل لديها الحق 

 ,The New York Times, 2011) في فرض الحصار، خاصة الحصار البحري
https://nyti.ms/2mNm0xD.) 

 :إطار الدعم واستنكار الحصار .5
 إطار دعم السكان واستنكار حصار غزة في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية( 13)جدول 

 المجموع الواشنطن بوست النيويورك تايمز
 % ك % ك % ك

012 22.2 12 30.6 021 011 

https://nyti.ms/2mNm0xD
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اللكتروني لصحيفة النيويورك حصل إطار دعم أهل غزة واستنكار حصارها في الموقع ا
، بينما تنخفض نسبة عرضه في الموقع االلكتروني لصحيفة %22.2تايمز على نسبة بلغت 

، ولم يتطابق مجموع هذا اإلطار مع عدد %30.6الواشنطن بوست ليحصل على نسبة تقدر بـ 
م في كل الموضوعات التي تم تحليلها، ألن إطار دعم السكان واستنكار حصار غزة لم يستخد

 .الموضوعات
يرى الباحثان أن أبرز صور الدعم واالستنكار كانت سفن فك الحصار، والتي كانت تشكل 
محوًرا بارًزا في تغطية المواقع اإللكترونية، وباألخص حادثة اعتداء مافي مرمرة التي كانت نقطة 

 .يكية بشكل خاصمفصلية في أحداث حصار غزة في الصحافة الغربية بشكل عام، والصحافة األمر 
ورغم هذا فقد تبين للباحثين أثناء تحليل المواد بعضًا من التأطير غير المحمود في المواد 
الخبرية لنجد مثاًل صحيفة النيويورك تايمز أوردت تقريًرا يتحدث عن اعتراض البحرية اإلسرائيلية 

يس هيالريون كابوتشي، مع إلحدى سفن فك الحصار، ليفرد التقرير فقرة كاملة عن أحد ركابها، القس
، 0622أنه أدين بتهريب السالح من لبنان إلى إسرائيل عام "إرفاق خلفية تاريخية مؤطرة عنه تقول 

 ,The New York Times, 2009" )وقضى عامين في سجن إسرائيلي
https://nyti.ms/2mx0hLl.) 

الهجرة اليهودية إلى "ارنة بين سفن فك الحصار عن غزة، وسفن تقرير آخر يتحدث عن المق
-سفينة غزة والسفينة اليهودية–مورس الضغط على كال السفينتين "، وكيف 0612فلسطين عام 

 ,The New York Times, 2008" )لثنيهما عن مهمتها اإلنسانية
https://nyti.ms/2lOwsHS) كما لوحظ بعض االتهامات المبطنة للمؤسسات التي تدعم تلك ،

تعتبر أحد المؤسسات التي "التي  IHHالسفن، فمثاًل يتحدث تقرير آخر عن خلفيات وتاريخ مؤسسة 
 The New York) "0662تدعم اإلرهاب، والتي اقتحمت مقرها القوات الحكومية التركية عام 

Times, 2010, https://goo.gl/Z9GZIm.) 
 :مجموع األطر الخبرية لحصار غزة .6

 مجموع األطر الخبرية لقضية حصار غزة في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية( 14)جدول 
 المجموع الواشنطن بوست النيويورك تايمز األطر الخبرية

 % ك % ك % ك
 62.2 121 66.1 012 62.0 331 نتائج الحصار
 61.3 316 02.3 20 66 620 حلول الحصار
 61.6 310 06.0 62 61.2 612 الجهة المسؤولة
 00.2 062 03.2 22 00 031 أسباب الحصار

 6.0 021 6.2 12 2.6 012 الدعم واستنكار الحصار

https://nyti.ms/2mx0hLl
https://nyti.ms/2lOwsHS
https://goo.gl/Z9GZIm
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 2.0 010 2.6 30 2.6 21 االهتمامات اإلنسانية
 1.0 26 2.2 66 3.1 11 انتهاك القانون الدولي

 011 0221 011 162 011 0022 المجموع
جاء في مقدمة األطر الخبرية لقضية حصار غزة في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية 

، أما إطار الجهة %61.3، يليه إطار حلول الحصار بنسبة %62.2إطار نتائج الحصار بنسبة 
تاله إطار أسباب الحصار، ثم إطار ، %61.6المسؤولة، فقد احتل المرتبة الثالثة، بما نسبته 

االهتمامات اإلنسانية، وأخيرًا إطار انتهاك القانون الدولي اإلنساني، وتشابهت النتائج في موقع 
صحيفة النيويورك تايمز مع االتجاه العام، فيما اختلفت قلياًل في موقع صحيفة الواشنطن بوست 

 .بداًل من إطار حلول الحصار حيث جاء في المرتبة الثانية إطار الجهة المسؤولة
ويشار إلى أن المجموع في هذا الجدول أكبر من عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن 

 .الجدول شامل لكل األطر الخبرية المستخدمة مع موضوعات حصار غزة
ويرى الباحثان أن حصول إطار االهتمامات اإلنسانية على مراكز متأخرة ربما يعود لطبيعة 

التي تم تحليلها، فهي في النهاية مواد خبرية، ستركز على الخبر المجرد والتقرير اإلخباري المواد 
أكثر من القصة ذات البعد اإلنساني، أما عن التقارب الشديد في النتائج بين إطاري حلول الحصار 

واء من والجهة المسؤولة، فهذا فيه تأكيد على أن الحل األساسي للحصار، يكمن في فتح المعابر، س
جانب إسرائيل أو الجانب المصري، اللذين احتال المرتبة األولى والثانية، في إطار الجهة المسؤولة 

 .عن حصار غزة
وتجدر اإلشارة أن الجدول بين ضعف االهتمام بإطار انتهاك القانون الدولي اإلنساني، ليحل 

يبينا أن الحصار ينتهك القانون في المرتبة األخيرة في موقعي الدراسة، وهذا دليل على أنهما لم 
الدولي اإلنساني بالشكل المطلوب، رغم أن أكثر من مؤسسة حقوقية أثبتت أنه انتهاك صارخ للقوانين 

 .الدولية
التي حل فيها إطار الصراع في ( 006، ص6102مشرف، )وتختلف هذه النتائج عن دراسة 

 .ادية للحصار على المركزين الرابع والخامسالمركز األول، بينما حصل إطار النتائج العامة واالقتص
 :الشخصيات المحورية: سادساا 

 الشخصيات المحورية في قضية حصار غزة في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية( 15)جدول 

 المجموع الواشنطن بوست النيويورك تايمز الشخصيات المحورية
 % ك % ك % ك

 إسرائيلية
 

 62.6 011 62.2 12 66.0 66 رسمية
 6.2 16 03.3 60 2.6 62 غير رسمية
 32.2 063 10.2 22 32.3 062 المجموع
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 60.3 012 02.1 66 66.2 22 رسمية دولية
 01.0 21 03.3 60 01.1 16 غير رسمية
 32.1 022 30.2 21 32 062 المجموع

 فلسطينية
 

 02.2 26 02.2 62 02.6 21 غير رسمية
 6.1 12 2.6 01 6.2 33 رسمية
 62.6 066 62.2 16 62.2 22 المجموع

 011 162 011 022 011 311 المجموع
ركزت المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية على الشخصيات اإلسرائيلية كشخصيات 

، %32.1، تالها الشخصيات الدولية بنسبة %32.2محورية، لتحتل المركز األول بما نسبته 
، وهو نفس الترتيب في كال الموقعين إال أن نسبة %62.6بنسبة وأخيراً الشخصيات الفلسطينية 

الشخصيات اإلسرائيلية والدولية تقاربت في موقع صحيفة النيويورك تايمز، في حين ارتفعت نسبة 
 .الشخصيات اإلسرائيلية في موقع صحيفة الواشنطن بوست عن نسبتها في االتجاه العام

ول ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن تجدر اإلشارة إلى أن المجموع في الجد
الموضوع الواحد قد يحتوي على أكثر من شخصية محورية، أو ال يحتوي على أي شخصية محورية 

 .على اإلطالق
 Deprez)، ودراسة (021، ص6102عيسى، )وتتفق نتائج هذه الدراسة مع كل من دراسة 

& Raeymaeckers, 2010, p.3) ا تفوًقا لصالح الشخصيات اإلسرائيلية في التي ظهر فيهم
، 6101اإلسرائيلي مثل العدوان اإلسرائيلي على غزة صيف عام -تغطية قضايا الصراع الفلسطيني

 . في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية، واالنتفاضة األولى في الصحف الفلمنكية
على الشخصيات الفلسطينية  ويعتقد الباحثان أن تفوق الشخصيات اإلسرائيلية والدولية

كشخصيات محورية في تغطية حصار غزة في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية  يعود 
لمحدودية الشخصيات الفلسطينية الرسمية التي تتحدث اللغة اإلنجليزية، أما بالنسبة لغير الرسمية، 

عم الرواية اإلسرائيلية على حساب فتكاد تكون معدومة كون العربية هي اللغة األم، ويمكن لهذا أن يد
 .الرواية الفلسطينية، في قضية حساسة كقضية حصار غزة

 :آليات وأدوات التأطير المستخدمة: سابعاا 
آليات وأدوات التأطير المستخدمة في موضوعات حصار غزة في المواقع اإللكترونية للصحف ( 16)جدول 

 األمريكية

 
 آليات وأدوات التأطير 

 المجموع  الواشنطن بوست ايمزالنيويورك ت
 % ك % ك % ك

 02.2 066 02 26 06.6 011 اقتباسات
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 02.2 021 02 21 02 012 خلفية تاريخية ومعلومات
 02.6 022 02 12 02.2 016 التكرار
 01.2 016 02 12 01.2 016 اإلبراز

 03.2 010 02 16 03 66 كلمات داللية
 01.1 012 6.2 31 01.2 22 أخبار وبيانات صحفية سابقة

 2.2 22 2.2 62 2.6 20 عناوين رئيسية
 1 10 3.2 06 1.0 66 أخرى
 011 0166 011 302 011 212 المجموع

ركزت المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية على االقتباس كأداة تأطير، لتحتل المركز 
، أما %02.6التكرار بنسبة  ، ثم%02.2، تالها الخلفية التاريخية بنسبة %02.2األول بما نسبته 

، تاله الكلمات الداللية، ثم األخبار والبيانات %01.2اإلبراز فقد حصل على المرتبة الرابعة بنسبة 
الصحفية السابقة، وجاء بعدها العناوين الرئيسية وأخيرًا أدوات التأطير األخرى وتقاربت نتائج موقع 

قعين، فيما جاءت الخلفية التاريخية والمعلومات في صحيفة النيويورك تايمز مع االتجاه العام للمو 
المرتبة األولى لموقع صحيفة الواشنطن بوست، تالها الكلمات الداللية واالقتباسات بنفس النسبة في 

 .المرتبة الثانية ثم بقية األدوات
ويالحظ أن مجموع الجدول ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن الموضوع 

 .د يحتوي على أكثر من أداة تأطير، أو ال يحتوي على أي أداة تأطير على اإلطالقالواحد ق
ويرى الباحثان أن هذه النتائج تعكس توجهات موقعي الدراسة، حول اختيار الشخصيات 

، حيث يمكن الربط بين ارتفاع نسبة االقتباسات، (02)المحورية كما يوضح الجدول رقم 
يل المثال، ارتفاع نسب الشخصيات المحورية اإلسرائيلية، مع ارتفاع والشخصيات المحورية، فعلى سب

 .االقتباسات، ينبئ بتوجهات موقع الصحيفة، وتبنيها وجهة النظر اإلسرائيلية في األغلب
كما يعتقد الباحثان أن انخفاض نسبة العناوين الرئيسية كأداة تأطير، يدلل على أن قضية 

 .تنل االهتمام الكافي في مواقع الدراسةالحصار اإلسرائيلي على غزة، لم 
، التي تناولت موقع صحيفة (026، ص6102عيسى، )وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

 %.22.3النيويورك تايمز، وأظهرت نسبة مرتفعة لالقتباسات، وصلت إلى 
 :خالصة واستنتاجات حول نتائج الدراسة

 602اإللكترونية للصحف األمريكية بلغ حجم التغطية لقضية حصار غزة في المواقع  -0
موضوعًا، وهو ما يعكس اهتمامًا جيدًا بهذا الموضوع رغم االنحياز الواضح للرواية اإلسرائيلية 

 .حول أسباب ومبررات هذا الحصار
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اعتمدت المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية على التقرير الخبري كشكل من األشكال  -6
وهو ما ينعكس على جودة وعمق الفنون % 22ر بنسبة الصحفية الخبرية لقضية الحصا
 .الخبرية في هذه القضية المهمة

كان اعتماد المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية بالدرجة األولى على المراسل، بنسب شبه  -3
متقاربة، وهذا األمر أدى لسيطرة هذه المواقع على األطر التي ترغب في وضعها في 

قضية حصار غزة، وظهر في عدة مواضيع في هذه المواقع  موضوعاتها الخبرية حول
 .االنحياز الواضح إلسرائيل من قبل مراسليها

رغم أن حصار قطاع غزة قضية إنسانية بالدرجة األولى، إال أن إطار االهتمامات اإلنسانية  -1
في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية من مجموع األطر % 2.2ظهر بنسبة منخفضة 

ية، وهو ما يشير إلى رغبة هذه المواقع في التقليل من ظهور الجانب اإلنساني والمعاناة الخبر 
 .البشرية من الحصار رغم تأثيره الكبير على حياة السكان في قطاع غزة في مختلف الجوانب

ركزت المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية على أن أسباب حصار غزة نابعة من  -2
وذلك بإبراز سيطرة حركة حماس على القطاع كسبب رئيسي لحصار الفلسطينيين أنفسهم، 

غزة، أو رغبة إسرائيل في الحفاظ على أمنها، ولم تشر ألي أسباب توسعية أو قمعية من قبل 
االحتالل اإلسرائيلي، رغم أنَّ هذه المواقع أبرزت إسرائيل كجهة مسئولة عن الحصار بنسبة 

26.1.% 
مفصلية هامة في تغطية المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية،  مثلت حادثة مافي مرمرة نقطة -2

 .ونقلت تغطية الحصار إلى مستوى جديد، يرقى لدرجة قرع ناقوس الخطر حول حصار غزة
استشعر الباحثان بعضًا من عدم الموضوعية في إطار دعم السكان واستنكار الحصار،  -2

ار الراكبين على متنها كمجموعة من كشيطنة المؤسسات الراعية لسفن فك الحصار، أو إظه
 .اإلرهابيين

تفوقت الشخصيات اإلسرائيلية والدولية الرئيسية كشخصيات محورية في مواقع الدراسة، وهذا  -2
دليل على ضعف حضور الشخصيات الفلسطينية، وبالتالي التركيز على وجهة النظر 

ية الحصار من وجهة النظر اإلسرائيلية من الحصار وأسبابه وخلفياته، وضعف االهتمام بقض
 .الفلسطينية

 :توصيات الدراسة
إنشاء هيئة وطنية تضم متخصصين في اإلعالم الدولي والسياسة الدولية، مهمتها المتابعة  -0

اليومية لكبريات مواقع الصحف الغربية، ومخاطبة مواقع تلك الصحف، والرد عليها بالحجة 
 .والبرهان حول أي تقرير أو خبر غير موضوعي
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فعيل دور الجاليات الفلسطينية في الشتات اإلعالمي من خالل العمل كجماعات ضغط في ت -6
 .مواجهة اللوبي اإلسرائيلي المؤثر في السياسات اإلعالمية الدولية

يوصي الباحثان مواقع صحف الدراسة بالتزام التوازن في العرض الموضوعي لقضايا الصراع  -3
 .الفلسطيني اإلسرائيلي دون أي انحياز

 :مراجع الدراسة
 :المراجع العربية -أوالا 
 .مصر. القاهرة. عالم الكتب. 3ط .فن الخبر الصحفي(. 6111. )أبو زيد، فاروق -0
دراسة مقارنة : أثر األيديولوجيا السياسية للدولة في بناء األطر اإلخبارية(. "6112. )أحمد، جمال -6

 .022-012(: 3) 2: وث الرأي العامالمجلة المصرية لبح". وقناة العالم اإليرانية BBCلموقعي 
مصادر معلومات الجمهور المصري عن مشكلة حصار قطاع غزة (. "6112. )جابر، عماد الدين -3

 .111-362(: 0) 31: مجلة الدراسات اإلعالمية". دراسة ميدانية: الفلسطيني
. تب، عالم الك3ط .بحوث اإلعالم: دراسات في مناهج البحث العلمي(. 6112. )حسين، سمير -1

 .مصر. القاهرة
مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ". المقابلة في البحث االجتماعي(. "6106. )حميدشة، نبيل -2

 .016-62(: 0) 2: بجامعة سكيكدة
أطر المعالجة اإلعالمية لسياسات الرئيس األمريكي باراك (. "6100. )الخطيب، فاطمة الزهراء -2

-626(: 6) 36: مجلة حوليات آداب عين شمس". رة والحرةدراسة مقارنة بين قناتي الجزي: أوباما
332. 

. عمان. دار المسيرة للنشر والتوزيع .الخبر في وسائل االعالم(. 6100. )الدليمي، عبد الرزاق -2
 .األردن

". تأثير الصحافة اإللكترونية على مستقبل الصحف الورقية(. "6103. )سيد، محمد -2
http://www.alukah.net/culture/0/50101/ 

اإلخبارية  CNNاألطر اإلخبارية لقضايا الشرق األوسط في شبكة (. "6112. )شاهين، هبة -6
: ، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم"Inside the Middle Eastدراسة تحليلية لبرنامج : األمريكية

62 (0 :)21-22. 
. القاهرة. عالم الكتب. 6ط. البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية(. 6111. )دعبد الحميد، محم -01

 .مصر
. القاهرة. دار السحاب للنشر والتوزيع. 0ط. الصحافة اإللكترونية، (6112. )علم الدين، محمود -00

 .مصر

http://www.alukah.net/culture/0/50101/
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نية األطر الخبرية لقضية الدولة الفلسطينية في مواقع الفضائيات اإللكترو (. "6101. )عليان، روال -06
كلية ااداب، الجامعة . رسالة ماجستير غير منشورة". دراسة تحليلية مقارنة: األجنبة باللغة العربية

 .فلسطين. اإلسالمية، غزة
جراءاته ومناهجه: البحث العلمي(. 0661. )عمر، السيد -03 . منشورات جامعة قاريونس. مفهومه وا 

 .ليبيا. بنغازي
في مواقع الفضائيات  6106ية للعدوان على غزة عام األطر الخبر (. "6101. )عوض ان، أحمد -01

كلية . رسالة ماجستير غير منشورة". دراسة تحليلية مقارنة: األجنبية اإللكترونية باللغة العربية
 .فلسطين. ااداب، الجامعة اإلسالمية، غزة

يفة م في موقع صح6101األطر الخبرية للعدوان اإلسرائيلي على غزة (. "6102. )عيسى، طلعت -02
(: 0) 61: مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية" دراسة تحليلية: نيويورك تايمز األمريكية

011-021. 
دراسة مقارنة لفني القصة اإلخبارية والتقرير الصحفي في الصحافتين (. "0661. )قطب، شيماء -02

كلية . منشورة رسالة ماجستير غير". األمريكية والمصرية بالتطبيق على مجلتي تايم وأكتوبر
 .مصر. القاهرة. االعالم، جامعة القاهرة

معابر قطاع غزة شريان حياة أم أداة حصار، (. 6116. )مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات -02
 .مركز الزيتونة. بيروت

دراسة : األطر الخبرية لحصار غزة في الصحف الفلسطينية اليومية(. "6102. )مشرف، رامي -02
 .فلسطين. كلية ااداب، الجامعة اإلسالمية، غزة. سالة ماجستير غير منشورةر ". تحليلية مقارنة
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